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Spektakl „Trzy siostry” według dramatu Antona
Czechowa to obejmująca osiem lat historia
rodziny Prozorowów. W poszczególnych aktach,
które rozgrywają się w dwuletnich przerwach,
Czechow
uchwycił
postaci
w
przełomowych
momentach ich życia. Przedstawione spotkania,
zderzenia i rozmowy tylko z pozoru wydają się
błahe. W istocie zmienia się wszystko, cały świat
bohaterów
ulega
ogromnym
przeobrażeniom.
Naświetlone przez Czechowa „zwykłe” sceny aż
kipią od wewnętrznej dynamiki, ruchu i energii –
spod szarej powierzchni wyłania się wielobarwny
dramat.
„Trzy siostry” to galeria typów, wielu
odmiennych osobowości, ludzi w różnym wieku, na
innych
etapach
życia,
o
zróżnicowanej
wrażliwości,
odmiennym
odczuwaniu
rzeczywistości i czasu. To historia postaci, z
których
każda
legitymuje
się
innym
światopoglądem i wyznaje inne zasady.
Spektakl pokazuje, na jak wiele sposobów można
radzić sobie z dręczącymi myślami o przemijaniu,
śmierci oraz z samotnością.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z rodziną,
w której każdy odnajdzie samego siebie.

Pragnąc zachować czas i miejsce dramatu Czechowa,
zarówno w scenografii, jak i w kostiumach
odwołujemy się do dziewiętnastowiecznej Rosji.
Życie bohaterów chcemy jednak napełnić naszymi
emocjami i naszym rozumieniem świata. Mamy
nadzieję, że taki zabieg pozwoli Państwu zadać
sobie pytanie: Co daje napęd naszemu życiu? Jak
nie bać się śmierci? Czy dbamy o najistotniejsze
dla nas wartości?
Dlaczego pomimo rozwoju cywilizacyjnego pod
względem emocjonalnym (psychologia, psychiatria,
psychoanaliza) nadal tak często stoimy
w tym
samym martwym punkcie co człowiek ponad sto lat
temu?
Jako twórcy podkreślamy, że Czechow nie tylko nie
był nudny, a przeciwnie: miał świetne poczucie
humoru.
Przy budowaniu postaci inspirujemy się Mikiem
Leigh; budując atmosferę spektaklu, sięgamy do
twórczości Andrieja Tarkowskiego; a do całości
dodajemy szczyptę Quentina Tarantino!
Magdalena Miklasz

„Trzy siostry”
wg dramatu Antona Czechowa
Reżyseria:
Magdalena Miklasz
Obsada:
Mateusz Mikoś – Andrzej Prozorow
Magdalena Kozikowska-Pieńko – Natasza
Justyna Król – Olga
Joanna Baran – Irina
Dagny Cipora – Masza
Adam Mężyk – Fiodor Kułygin
Szymon Piotr Warszawski (gościnnie)/Robert Żurek – Wierszynin
Mateusz Mosiewicz (gościnnie) – Mikołaj Tuzenbach
Adrian Budakow (gościnnie) – Wasilij Solony
Robert Chodur – Iwan Czebutykin
Waldemar Czyszak – Fierapont
Małgorzata Machowska – Anfisa

Próby do spektaklu "Trzy siostry"
w rzeszowskim teatrze.
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eszcze zima zgodnie z kalendarzem, jeszcze nocą
szczypie mróz, ale w dzień przygrzewa słońce łudząc nadzieją, że wiosna idzie. Idzie, tylko powoli.

Starsi czytelnicy pamiętają siarczyste mrozy jakie drzewiej w lutym bywały i dziwią się bezśnieżnemu światu i ptakom ćwierkającym radośnie. Podobno to El Niño zaburza
pradawny rytm pór roku a może po prostu tak ma być.
Cieszmy się łagodną zimą, mnogością świątecznych okazji, o których opowiadamy w zimowej „Dynowince” i Walentynkami, do których dopiero się przyzwyczajamy. Jasne, że
to amerykański wynalazek i czysta komercja, ale komu zaszkodzi, żeby być miłym dla sąsiada, koleżanki a może nawet dla szefa. Choć raz w roku jeśli na co dzień się nie da.
Bo Walentynki, to owszem hołd dla miłości, ale też przyjaźni, sympatii i akceptacji drugiego człowieka.
Wielcy poeci o miłości pisali piękne strofy, zainspirujmy
się ich twórczością pisząc walentynkowe smsy.
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Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?
Niepewność - Adam Mickiewicz
Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję?
A jeśli miłość – co to jest takiego?
Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?
Gdy zła – skąd słodycz cierpienia każdego?
Sonety do Laury - Francesco Petrarka
Na koniec po jednym ciepłym słówku dla każdego
czytelnika z okazji Walentynek!
Redaktor zimowego wydania: Ewa Czyżowska
Postać z okładki: Magdalena Milkasz, o której piszemy w artykule na stronie 4 i 5.

Za kolejny numer „Dnowinki” odpowiadają państwo Renata i Maciej Jurasińscy – rjuras@ur.edu.pl

W dniu 29.01.2016 r. na zaproszenie organizatorów VIII
Obchodów Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na podkarpaciu, uczestniczyłem w uroczystościach zorganizowanych w Dynowie, które
miały miejsce w Centrum Historii
Żydów Polskich w synagodze przy ul. Łaziennej.
W tym miejscu chciałem przypomnieć czytelnikom, że
kompleks składający się z synagogi, mykwy oraz domu pielgrzyma w Dynowie jest obiektem kultu religijnego, zaś synagoga stanowi miejsce modlitw zgodnie z zasadami judaizmu.
Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa otrzymało wsparcie finansowe od Pana Burmistrza
w 2016 r. na łączną kwotę brutto 7.000 zł. Jest to kwota
niższa niż w ubiegłym roku o 1.000 zł. Wobec braku prognoz na wsparcie finansowe ze strony innych podmiotów,
pod znakiem zapytania stoi cykliczne wydawanie w bieżącym roku „Dynowinki” a w szczególności również jej nakład oraz objętość.
Towarzystwo nie posiada żadnych środków finansowych
na wydanie opracowanych publikacji promujących Miasto.

W przestrzeni medialnej ukazała się informacja o odmowie przyznania na siedzibę Towarzystwa i redakcji „Dynowinki” budynku po byłych szaletach miejskich. Jak podano, (...) miejskie szalety to nie jest godne miejsce dla stowarzyszenia (...) miejsce, które Stowarzyszenie Przyjaciół
Dynowa chciałoby zagospodarować na swoją siedzibę jest
zupełnie niereprezentatywne (...).
Przyjmując do wiadomości taką argumentację, niewiadomo czy śmiać się, czy płakać. Będę jeszcze o tym pisał.
W trakcie wykonywania jest ufundowany przez członków Towarzystwa sztandar organizacji.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Magdalena Miklasz
2 kwietnia 2016 roku, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, planowane jest wystawienie sztuki „Trzy
siostry“ Antoniego Czechowa.
Dlaczego o tym piszemy?
Bo reżyserem spektaklu jest Pani Magdalena Miklasz –
artystka, którą znamy ze wspaniałych realizacji w Dynowie.
Niby znamy Panią Magdę, niby wiemy czym się zajmuje a już z pewnością lubimy się chwalić, że ma dynowskie korzenie, ale tak gruntownie niewielu odrobiło lekcję
z tego tematu.
Myślę, że przy okazji rzeszowskiego spektaklu warto
nadrobić zaległości.
Magdalena Miklasz - reżyser, aktorka, skrzypaczka.
Urodziła się w 1983 roku, obecnie mieszka w Warszawie,
choć życie reżysera skazuje ją na ciągłe podróże i czasowe
pobyty to tu, to tam.
Wszechstronnie wykształcona. Ukończyła Państwową
Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie,
w klasie skrzypiec, uzyskując tytuł muzyka instrumentalisty. Równocześnie ukończyła III Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie-Nowej Hucie.
W latach 2002-2005 studiowała aktorstwo w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, na
Wydziale sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
W 2010 roku uzyskała dyplom reżyserski w Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, na Wydziale Reżyserii Dramatu, spektaklem „Dlaczego
dziecko gotuje się w mamałydze” wg powieści Aglaji Veteranyi, wystawionym w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Za swoją wyjątkowość artystyczną została w 2012 roku
nominowana do nagrody Talenty Trójki, a w 2015 roku do
nagrody Kulturysta Roku.
Nominacja dla Magdaleny Miklasz - za pasję
i konsekwencję w działaniu, za to, że lokalna społeczność może dzięki niej spotkać się i odnaleźć w teatrze; za „Dynowskie spektakle” w niewielkim mieście w powiecie rzeszowskim odbywające się w przestrzeni stacji kolejki wąskotorowej i za przedsięwzięcie „NH Wonderland” powstałe przy zaangażowaniu
mieszkańców Nowej Huty i złożone z małych opowieści o życiu zwykłych ludzi w cieniu wielkiego kombinatu; za wrażliwość i fantazję tworzenia.
Spytana o to dlaczego teatr? Dlaczego reżyseria? Ze
śmiechem opowiada historie z dzieciństwa, kiedy bawiła się
z kuzynostwem w domowy teatr, czując potrzebę pointowania rodzinnych spotkań i otaczającej rzeczywistości. Wybór
drogi życiowej już wtedy był oczywisty, a że cała rodzina ma

Kolektyw Gęsia Skórka

Magdalena Miklasz
inklinacje artystyczne z podjęciem decyzji nie było problemu.
Magda, to krakowianka, ale miło jest myśleć, że Dynów
stanowi dla niej ważny punkt na mapie świata. Udowodniła to pracując z mieszkańcami naszego miasteczka od 2004
roku, tworząc wraz z nimi fantastyczne widowiska. Każdemu spektaklowi poświęcaliśmy sporo miejsca w naszej gazecie, bo były to wydarzenia magiczne. Nie tylko artystycznie, ale przede wszystkim magiczne społecznie. Zaangażowała w pracę Stowarzyszenia De-Novo ogromną grupę mieszkańców Dynowa, przede wszystkim młodzież i dzieci, zaraziła ich swoim entuzjazmem i pokazała jak pięknie i twórczo można spędzać czas.
Jak sama mówi – „Dynów zawsze był dla mnie miejscem
wyjątkowym, bo ma wyjątkowych ludzi, wspaniałe tradycje,
coś, co już tylko tutaj da się wyczuć. Niby senne miasteczko a ferment artystyczny w nim jest.”
Dynowskie spektakle realizowała opierając się głównie
na miejscowych talentach, ale za każdym razem ściągała
jak magnez uznanych w kraju artystów. Nie tylko aktorów,
choć tych najłatwiej było nam zauważyć, ale również wspaniałą scenografkę Ewę Woźniak. Warto o niej kiedyś opowiedzieć, bo to postać nietuzinkowa i podobnie jak Magda
zauroczona Dynowem.
Spektakle teatralne reżyserowane przez Panią Magdalenę Miklasz są entuzjastycznie oceniane m.in. w miesięczniku „Teatr” – najstarszym polskim piśmie teatralnym poświęconym teatrowi współczesnemu.

Magdalena Miklasz przy pracy nad realizacją dynowskiego spektaklu
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„Porządny, solidny teatr; dla ludzi, ale nie płaski, nie
epatujący czczymi efektami, z dobrym aktorstwem, oparty
na tekście. Nie tylko do śmiechu, ale i do myślenia. Po takim
wieczorze człowiek wychodzi usatysfakcjonowany – wszystko zrozumiał i teatr go nie oszukał. Tak sobie wyobrażam
dobry „teatr środka”, jaki spotyka się powszechnie w Anglii
czy Francji, a u nas, niestety od przypadku do przypadku.„
Miesięcznik „TEATR” – recenzja autorstwa Hanny Baltyn-Karpińskiej po premierze sztuki „Siła przyzwyczajenia” w reżyserii Magdaleny Miklasz w Teatrze Ateneum
w Warszawie.
Artystyczne dokonania Pani Magdy Miklasz docenione
zostały przez Alisę Solomon – amerykańską pisarkę, krytyka teatralnego, reporterkę pracującą dla The Village Voice, The New York Times, The Nation, wykładowcę na Columbia University Graduate School of Journalism, gdzie
kieruje wydziałem kultury i sztuki.
Alisa Solomon jest autorką wydanej w Nowym Jorku,
w 2013 roku, książki WONDER OF WONDERS A CULTURAL HISTORY OF FIDDLER ON THE ROFF, w której podjęła się zadania zbadania fenomenu historii „Skrzypka na dachu” na całym świecie. Jeden z rozdziałów poświęcony jest polskim inscenizacjom a właściwie jednej, uznanej przez amerykańską autorkę za bardzo ważną – dynowskiej inscenizacji przygotowanej przez Magdę Miklasz. Malutki Dynów za sprawą Magdy i zespołu De-Novo zaistniał
w wielkim świecie w pozytywnym świetle. Alisa Solomon
przyjechała do Dynowa z pewną tezą o polskim antysemityzmie. I się zdziwiła, że rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana, nieoczywista, ale też barwna i jasna.
Dedykacja w jednej z książek brzmi: „Dla Magdy z podziwem i wdzięcznością, z najlepszymi życzeniami - Alisa Solomon”
Dorobek artystyczny Magdaleny Miklasz jest imponujący.

Alisa Solomon

Magda Miklasz, fot. Jerzy Chaba

Strona tytułowa publikacji

*
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*
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*
*
*
*
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Reżyseria:
2010 r. „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze“
wg Aglaji Veteranyi - Teatr Dramatyczny w Warszawie
2010 r. „Bądź mi opoką“ B. Keeffe, PWST w Krakowie
2011 r. „Przemiana“ wg. Franza Kafki w Narodowy
Stary Teatr w Krakowie
2011 r. „Ferdydurke – Pole Walki” wg W. Gombrowicza, dyplom studentów IV roku PWST w Krakowie
2012 r. „Sprawa Dantona- Samowywiad“ wg dramatu i listów S. Przybyszewskiej - Teatr Malabar Hotel, premiera w Teatrze Polskim w Warszawie
2012 r. „Siła Przyzwyczajenia“ Thomasa Bernharda, Teatr Ateneum w Warszawie
2013 r. „Dom Bernardy Alba“ F. G. Lorca, Teatr
Nowy w Poznaniu
2014 r. „Mistrz i Małgorzata“ M. Bułhakowa, Teatr
Malabar Hotel/ Teatr Dramatyczny w Warszawie
2014 r. „ Avenue Q“ musical R. Lopeza i J. Marxa, Teatr Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni
2015 r. „NH Wonderland“ spektakl- wydarzenie plenerowe, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
2015 r. „ Tutaj jest wszystko“ wg „Książki wszystkich rzeczy“ Guusa Kujiera, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
2016 r. „Trzy siostry“ A. Czechowa, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie- premiera planowana
na 2 kwietnia.

Reżyseria – Spektakle w Dynowie:
2004 r. „Sen nocy letniej” W.Szekspira
2006 r. I 2007r. „Skrzypek na dachu” wg libretta J.
Steina, dramatu „Kadisz” G. Gorina i powieści „Tewje
Mleczarz” Sz. Alejchema
* 2008 r. i 2009 r. „Alicja w krainie czarów”Lewis’a Carrola
* 2010 r. „Opera za trzy grosze” K. Weill’a i B. Brechta
* 2011 r. „ Księga Raju“ wg Icyka Mangera
* 2013 r. „ Sen nocy letniej“ W. Szekspira
* 2014 r. „Łestern“ M. Miklasz i A. Miklasza
Ważniejsze stypendia i nagrody:
* Stypendium Narodowego Centrum Kultury Młoda
Polska na realizację autorskiego spektaklu „Mercedes
Benz“ (2007 r.)
* Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Querendi
na realizację spektaklu „Bądź mi opoką“ (2010 r.)
* Główna Nagroda za reżyserię „Przemiany“ wg Franza
Kafki w Narodowym Teatrze Starym na Festiwalu debiutów Pierwszy Kontakt w Toruniu (2011r.)
* Nagroda w przeglądzie Forum Młodej Reżyserii
(2012r.)za spektakl „Przemiana“
* Stypendium Narodowego Centrum Kultury Młoda
Polska na realizację spektaklu „Sprawa Dantona- Samowywiad“ (2012)
* Stypendium Ministra Kultury na realizację spektaklu „ Mistrz i Małgorzata“ (2013)
To, że Magda Miklasz poświęciła się pracy w teatrze, nie
znaczy bynajmniej, że porzuciła skrzypce. Nadal z upodobaniem na nich grywa, już to w dynowskim zespole muzycznym Bocca Della Verita, już to na ulicach miast Hiszpanii, Włoch czy Chorwacji, co sprawia jej szczególną frajdę.
Swoją wiedzą dzieli się z młodymi ludźmi pracując jako
pedagog najpierw w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, na kierunku aktorskim a obecnie w Warszawskiej
Szkole Filmowej, na Kierunku Aktorstwo Nowych Mediów.
Czy znajdzie w tym wszystkim czas, żeby kolejny raz
obdarować Dynów swoim talentem reżyserując spektakl wakacyjny? Miejmy nadzieję, że tak.
Opracowanie Ewa Czyżowska
*
*
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Urząd Gminy Dynów
Wieści Gminne
Krystyna Sówka
Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dynów
W związku z koniecznością zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dynów oraz poprawą skuteczności i efektywności działań z tym związanych zakupiono nowy sprzęt w postaci pługa czołowego oraz piaskarko – solarki zawieszanej. Zakupiony sprzęt łącznie kosztował 14 800 zł.

Informacja dot. wniosków złozonych do PROW ORAZ
WSPOŁPRACY
W związku z zakończonym w dniu 29 stycznia br. naborem wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Pro-

Certyfikat skutecznego użytkownika CAF
Urząd Gminy w Dynowie został wyróżniony certyfikatem
skutecznego użytkownika CAF.
CAF jest narzędziem zarządząnia jakością, zainspirowanym przez Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) i model Niemieckiego Uniwersytetu Nauk o Administracji (German University of Administrative Sciences) w Speyer. Wspólna Metoda Oceny została oparta na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są
poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. CAF, jako
całościowe i wszechstronne podejście do analizy działalności
organizacji, jest sposobem spojrzenia na nią pod różnymi kątami w tym samym czasie.
Oceny swojego funkcjonowania Urząd Gminy dokonał
w 2015 roku. Z badania tego sporządzono raport, wdrożono
plan doskonalenia opracowany
jako wynik przeprowadzonej samooceny. Pod koniec ubiegłego
roku Urząd Gminy wystąpił do
jednostki certyfikującej o przyznanie certyfikatu stosowania
CAF. W listopadzie niezależni
eksperci dokonali Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF
w urzędzie.
Model zawiera dziewięć
kryteriów, które odnoszą się do
podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
informuje, iż Gmina Dynów złożyła dwa wnioski obejmujące
następujące inwestycje:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108332R Pawłokoma Radanówki o szacunkowej wartości 570 495,75 zł
2. Budowa drogi gminnej Nr 108320R Laskówka – Pieniążkówka wraz z niezbędną infrastrukturą od km 0+000 do
km 1+085 o szacunkowej wartości 802 180,10 zł
Celem operacji jest poprawa połączeń komunikacyjnych
obu jednostek osadniczych
z drogami publicznymi o wyższej kategorii i zapewnienie
mieszkańcom lepszego dostępu do miasta Rzeszowa - stolicy
województwa oraz mniejszych miast powiatowych.

•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kryteria potencjału: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
kryteria wyników: Wyniki działalności w relacjach
z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach
z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.
Metoda CAF umożliwia:
Ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
Ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
Uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu
w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
Uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami
a działaniami wspierającymi (potencjałem),
Wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie
do zaangażowania w proces usprawnień,
Upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
Włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
Pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

Proces Poświadczania Jakości zastosowania CAF realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) w ramach projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST. Projekt dofinansowany jest ze środków UE
w ramach priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Jasełka w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie
10 stycznia 2016 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły, tradycyjnie już, odbyły się jasełka, w których wystąpili uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Widowisko zaszczycili swą
obecnością: ksiądz proboszcz Stanisław Borkowski, przedstawiciele samorządu - Wójt Gminy Dynów pani Krystyna Sówka, radni powiatowi, radni gminy, sołtys wsi, zaproszeni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy Łubna i okolic. Przedstawienie było wyjątkowe. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem odgrywali swoje role. W kolejnych scenach, począwszy od
Zwiastowania, publiczność mogła podziwiać historię narodzin
Pana Jezusa, poznać drogę, jaką przeszli Maryja z Józefem, wędrując do Betlejem, być świadkiem zbrodniczych czynów Heroda oraz wysłuchać znanych lub nieco już zapomnianych kolęd
i pastorałek. Najbardziej zachwyciła humorystyczna scena
z Żydem, występy pozostałych uczniów także prezentowały
się znakomicie. Przedstawione przez uczniów jasełka zostały
przygotowane przez p. Renatę Trzynę, nad oprawą muzyczną
czuwał p. Jakub Trybalski. Występ uczniów uświetniły tańce

ludowego zespołu ,,Łubienka” oraz dzieci z klas młodszych. Za
poziom artystyczny zespołów tanecznych odpowiadała p. Krystyna Trybalska. Piękna scenografia przygotowana przez p.
Agnieszkę Myćkę oraz p. Krystynę Węgrzyn sprawiły, że mogliśmy się zatrzymać w świątecznym, miłym nastroju. Do inscenizacji jasełek przyczynili się także pracownicy naszej szkoły. W przedstawieniu uczestniczyło 70 uczniów, dlatego należą się podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do ich uatrakcyjnienia. Na zakończenie uroczystości pani Wójt pogratulowała młodzieży udanego występu, Radny Powiatu Rzeszowskiego - Pan Aleksander Stochmal nagrodził kunszt aktorski trzech uczennic, którym wręczył upominki. Zaprezentowane jasełka bardzo podobały się
zgromadzonej widowni. Na następne zapraszamy już za rok.
Renata Trzyna
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Piękno szopek
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodzinnymi spotkaniami przy wspólnym stole, łamaniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd, zapachem choinki, smakiem tradycyjnych potraw i urokiem sceny przedstawionej w szopkach. Wspólna
praca całej rodziny nad wykonaniem szopek jednoczy ją i jest
okazją do wspólnego spędzania czasu. A tak często nam go
brakuje we współczesnym świecie.
Ta myśl przyświecała organizatorom I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2015. Konkurs odbył
się w Zespole Szkól Nr 3 w Łubnie, a patronat nad nim objęli: Wójt Gminy Dynów, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
w Łubnie, ks. Proboszcz parafii Łubno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie, Gminna
Biblioteka Publiczna.
Skierowane przez organizatorów zaproszenie spotkało się
z ogromnym odzewem, który przerósł ich najśmielsze oczekiwania.
Do konkursu wpłynęło 58 szopek,
wykonanych przez 74 osoby. Poziom wykonanych prac był bardzo
wysoki. Jury w składzie: p. Lucyna Bachurska, p. Mariola Kaczor,
p. Mariola Kaszycka oraz ks. Stanisław Borkowski stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów. Członkowie jury podkreślili zaangażowanie całych rodzin w przygotowanie prac
konkursowych, pomysłowość, wrażliwość i umiejętności dzieci i młodzieży. Świadczy
to z pewnością o tym jak bardzo przeżywamy corocznie Święta Bożego Narodzenia.
Po długich obradach postanowiono przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
- w kategorii klas 0 -3:
I miejsce - Hubert Mosur, kl. 2 a ,Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
II miejsce - Klaudia Trzyna, kl. 2a ,Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
III miejsce - Kamila Łach i Sylwia Łach, kl.”0” Zespół Szkół Nr 5 w Dylągowej
wyróżnienie- Miłosz Kamiński, kl.3, Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie
- w kategorii klas 4-6:
I miejsce - Marlena Stokłosa kl.5 Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu
II miejsce - Izabela Wrotniak, kl. 6, Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie
III miejsce - Karolina Wrona, kl.6, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława
Markiewicza w Harcie
wyróżnienie - Aleksandra Gancarz, kl.5, Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu
- w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Anita Pudysz, kl. 1, Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu
II miejsce - Filip Hadam, kl.1, Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie
III miejsce - Karolina Pustelnik, kl. 1, Zespół Szkół Nr 5 w Dylągowej
wyróżnienie - Piotr Piróg , kl. 2, Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie
- w kategorii rodzinnej
I miejsce - Anna Hrycko kl. 2a , Kamila Kijowska kl. 3, Dawid Hrycko kl.”0”,
Martyna Kijowska kl”0”, Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
II miejsce - Aleksander Myćka kl.”0”, Amelia Myćka, Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
III miejsce - Joanna Kiełbasa kl. 3 gim, Michał Kiełbasa, kl 6, Zespół Szkół Nr
3 w Łubnie
wyróżnienie - Daria Kustra kl. 2 b, Roksana Kustra kl. 6, Zespół Szkół Nr 3
w Łubnie
W dniu 12.01.2016 r. odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród w Zespole Szkół
Nr 3 w Łubnie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Dynów Pani Krystyna Sówka, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Skiba, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie Pani Lucyna Bachurska, Przewodnicząca Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Mariola Kaczor, oraz
Pani Mariola Kaszycka, Ks. Stanisław Borkowski, a także Dyrektorzy Szkół z całej
Gminy Dynów wraz Laureatami i ich Opiekunami.

Aby wprowadzić wszystkich
w nastrój świąteczny, zaprezentowano fragmenty widowiska jasełkowego, którego aktorzy śpiewem, recytacją i tańcem opowiadali pierwsze dni z życia Pana Jezusa. Następnie zostały wręczone
nagrody, które w sposób wymierny doceniły trud i pracę uczestników. Końcowym elementem Gali
był poczęstunek, na który zostali
zaproszeni goście i laureaci.
Mamy nadzieję, że zapoczątkowana idea wykonywania rodzinnych szopek będzie kontynuowana w latach następnych.
Agnieszka Myćka
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA w ZS nr 3 w Łubnie
Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją naszej szkoły. W tym roku ta miła uroczystość odbyła się 17 stycznia
2016 r. Przybyli goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez
uczniów naszej szkoły. Po odśpiewaniu 100 lat dzieci wręczyły Babciom
i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Dla zaproszonych gości
rodzice przygotowali poczęstunek. Potem spotkanie przekształciło się w wspaniałą zabawę taneczną.
Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za bezgraniczną miłość i dobroć oraz życzymy Im dużo zdrowia i długich lat życia.
Panie: Danuta Gdyczyńska,
Diana Łukasiewicz, Grażyna Wielgos

I Festiwal Kolęd i Pastorałek „Cantate Deo”. W Festiwalu wzięli udział rodzimi wykonawcy oraz zaproszeni goście.

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta,
które przeżywamy w liturgii Kościoła

To wspaniały czas rodzinnego i wspólnotowego świętowania, to zarazem wielka tajemnica naszej wiary. Tradycja nakazuje nam śpiewać kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego. Wychodząc naprzeciw tej tradycji, Parafia Rzymskokatolicka w Nozdrzcu przy nieocenionej pomocy Wójta Gminy, GOK,
Akcji Katolickiej i Parafialnego Koła „Caritas” zorganizowała
w dniu 24 stycznia 2016 r.

Pierwszym wykonawcą była Schola z parafii pw. Św. Klary z Hłudna, którą od niedawna (5 miesięcy) kieruje p. katechetka Barbara Hławko. Schola prowadzi śpiew liturgiczny
i uświetnia wszystkie uroczystości parafialne. Drugim wykonawcą był Zespół Śpiewaczy „Widymo” z Sanoka. Kierownikiem muzycznym zespołu jest p. Marianna Jara. Muzyka ludzi z Gór Słonnych na głosy i historie o tym, co było i co się
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staje. Taka muzyka, żeby usłyszeć i opowiedzieć, a tam, gdzie
tajemnica, urwać w pół dźwięku… Świat zaklinamy wielogłosem osobowości, kultur i obrządków. Widymo, bo wiemy, że
sztuka rodzi się w spotkaniu. Zespół „Widymo” zaprezentował
kolędy regionu karpackiego.
Trzecim wykonawcą był młodzieżowo-dziecięcy Zespół
„Młoda Łopienka”, który istnieje od kilku miesięcy. Zespół
prowadzi p. Halina Rachwalska, a muzycznie akompaniuje
p. Roman Radzik.
Czwartym wykonawcą była rodzima Schola Parafialna w Nozdrzcu. Schola rozpoczęła swoją działalność przed
czterema miesiącami, posługuje w czasie liturgii oraz przed
Pasterką w czasie
Czuwania u Żłóbka Bożej Dzieciny.
Dziewczętom, uczennicom Zespołu Szkół
w Nozdrzcu towarzyszyli muzycznie
Krzysztof Gierula
i Ks. Janusz Mar-
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szałek.
Jako piaty wykonawca, pojawił się na scenie Zespół Folklorystyczny „Łopienka”, który przybył do nas z Cisnej. Kierownikiem zespołu jest p. Halina Rachwalska. Zespół powstał 9 lat
temu i bardzo dobrze rozwinął się pod względem muzycznym.
Nagrał trzy płyty, w tym jedną z kolędami. Zespół koncertuje po całym Podkarpaciu, jest w tej chwili najprężniej działającym zespołem muzycznym, reprezentującym folklor naszego regionu oraz Gminę Cisna.
Szóstym wykonawcą była Schola z parafii pw. Św. Kata-
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rzyny Aleksandryjskiej w Wesołej, którą prowadzi organista
z parafii Wesoła – p. Kazimierz Kudła. Schola posługuje we
wszystkich uroczystościach parafialnych. Siódmym wykonawcą był kolejny gość, który przybył do nas z przepięknych Bieszczad. Chór Kameralny „Alter Ego”. Chór powstał ponad 10 lat
temu w Cisnej, występuje w wielu uroczystościach parafialnych
i gminnych. Uświetnia ceremonie ślubne, do tej pory nagrał 2
płyty. Dyrygentem chóru jest p. Maria Hartman.
Jako ósmy na scenie pojawił się reprezentant gospodarzy – Chór Parafialny z Nozdrzca, który powstał w ubiegłym
roku z inicjatywy miejscowej społeczności. Chór prowadzi
p. Ewelina Toczek z Wary. Chór uświetnia liczne uroczystości, parafialne, a ostatnio brał udział w V Międzynarodowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cisnej.
Ostatnim wykonawcą był Quartet Okazjonalny. Zespół powstał z inspiracji ks. Janusza Marszałka, któremu od kilku lat
towarzyszą muzycy, akompaniujący Zespołowi Folklorystycznemu „Łopienka”: Marek Maślany – akordeon, Katarzyna Maliniak – skrzypce i Dariusz Onyszkanycz – kontrabas. Zespół
występuje okolicznościowo. Po raz pierwszy w Nozdrzcu wystąpił w czasie Koncertu Papieskiego w październiku 2015 roku.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu wybrali najlepszy zespół, który otrzymał tzw. Nagrodę Publiczności. Według oceny
widzów najlepszym zespołem był Chór Parafialny Nozdrzec,
który otrzymał 42 głosy, na drugim miejscu była Schola Parafialna z Nozdrzca, która otrzymała 27 głosów, a na trzecim
miejscu Zespół „Widymo” z Sanoka, który otrzymał 21 głosów.

Nie byłoby Festiwalu, gdyby nie nasi ofiarodawcy, sponsorzy i darczyńcy. Dlatego z całego serca pragniemy podziękować za pomoc w zorganizowaniu Festiwalu następującym
urzędom, agendom i osobom:
• Senator Rzeczpospolitej Polskiej – p. Alicji Zając za upominki i słodycze dla zespołów;
• Wójtowi Gminy Nozdrzec – p. Antoniemu Gromali za okolicznościowe nagrody i statuetki;
• za produkty żywnościowe dziękujemy: p. Grażynie Fejdasz„Delikatesy Centrum” oraz p. Lidii i Grzegorzowi
Hadamom;
• Za pomoc materialną dziękujemy: Teresie i Andrzejowi
Toczek, Wiktorii i Zdzisławowi So-cha; Józefie i Marianowi Szewczyk, Irenie i Pawłowi Potocznym;
• Akcji Katolickiej, Parafialnemu Zespołowi „Caritas” oraz
paniom z Zespołu Szkół w Hłu-dnie za przygotowanie posiłku dla wykonawców;
• p. Danucie Kusińskiej, Edycie Serwatka i Beacie Piskorek za wystrój i piękną dekorację;
• Kołu Gospodyń Nozdrzec za wypożyczenie naczyń na
ręce p.Anny Starzak; GOK w Nozdrzcu – za udostępnienie miejsca na koncert i posiłek dla wykonawców oraz na
próby przed koncertem,
• Akustykom z Zagórza – za nagłośnienie oraz oświetlenie festiwalu oraz za wykonywanie zdjęć. Wszystkim za
wszystko: Bóg zapłać!
Proboszcz Parafii Nozdrzec
ks. Janusz Marszałek

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź…”

3 stycznia 2016 r. w kościele w Izdebkach miała miejsce szczególna uroczystość: 20-lecie istnienia obchodził
chór parafialny. Jubileusz był okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z jego historii i zaprezentowania najpiękniejszych kolęd w specjalnym koncercie. Brała w nim
udział także schola.

Powstanie i działalność chóru zostały udokumentowane w parafialnej kronice przez Ks. Proboszcza Józefa Kasperkiewicza, gdzie czytamy m.in.:
„16.09.1995 r. W sali naszego Domu Parafialnego po
Mszy św. wieczornej odbywa się pierwsze spotkanie nowo
utworzonego chóru parafialnego. Inicjatorem powstania
chóru jest Ks. Andrzej. On też zostaje dyrygentem chóru,
ćwiczy repertuar. To wielka i żmudna praca. Pierwszy występ nowego chóru planowany jest na Pasterkę”.
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Przesłuchania i pierwsze próby prowadzone były przez
nauczyciela muzyki Artura Grecznera przy aktywnym
wsparciu ks. Barańskiego.
W r. 1997 organistą został Stanisław Owsiany i on prowadził próby.
Przez lata skład grupy wielokrotnie się zmieniał – niektórzy mieli zbyt wiele obowiązków zawodowych, młodzież
wyjeżdżała na studia, zakładała rodziny. Jedni odchodzili, ale na szczęście na ich miejsce przychodzili inni. Przez
2 dekady z chórem było związanych kilkadziesiąt osób.
Na repertuar chóru składa się kilkadziesiąt pieśni: eucharystycznych, pasyjnych, maryjnych, kolęd, psalmów,
a także utwory patriotyczne. Oprawa muzyczna wzbogacała święta kościelne, jubileusze, prymicje, bierzmowania,
podkreślała podniosły charakter uroczystości ślubnych.
Wyjątkowym wydarzeniem był wyjazd do Krosna na
spotkanie z Janem Pawłem II w 1997 r. i wspólny śpiew
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fot. B. Gładysz
w czasie mszy św. razem z ponad 2-tysięczną rzeszą chórzystów z całego Podkarpacia.
Chór uczestniczył w wielu ważnych dla Izdebek uroczystościach. Były
to m.in.:
fot. Barbara Gładysz
• 1.06.2003 r. święcenia diakonatu po raz pierwszy w naszym kościele;
wśród kandydatów 2 naszych parafian: Tomasz Bednarz i Piotr Dytko;
• 14.10.2003 r. uroczystość nawiedzenia parafii
przez Kopię Jasnogórskiego Obrazu;
• 3.03.2004 r. - obchody Święta Narodowego pod
Kopcem Konstytucji (program słowno-muzyczny);
• 2.03.2009 r. – powiatowe obchody 218. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja;
• Prymicje: ks. Jana Roguli (1998 r.), ks. Tomasza Bednarza (2004 r.), ks. Michała Szuby (2009
r.), ks. Roberta Blamy (2010 r.), ks. Piotra Fila
(2013 r.);
• 2012 r. - peregrynacja Krzyża Papieskiego i relikwii błogosławionego Jana Pawła II;
•
•

Jubileusze Ks. Proboszcza Józefa Kasperkiewicza:
19.06.2005 r. – 25-lecie kapłaństwa i 15-lecie proboszczowania oraz 29.06.2015 r. - 35-lecie kapłaństwa i 25-lecie proboszczowania w Izdebkach.
29.01.2006 r. w kronice parafialnej Ks. J. Kasperkiewicz zanotował:

fot. Barbara Gładysz

10-lecie działalności naszego chóru parafialnego. Na
Mszy św. o godz. 16. śpiewał chór, a po niej dał krótki koncert. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w sali Domu Parafialnego. Byli prawie wszyscy członkowie chóru, księża,
a także Wójt naszej Gminy P. Antoni Gromala (…). Wszyscy
życzyliśmy chórowi i jego opiekunowi P. Organiście Stanisławowi Owsianemu dalszego pięknego śpiewu”. Chórzyści
śpiewają z potrzeby serca. Gdyby tak nie było, to przecież
nie przychodziliby na piątkowe próby po ciężkim dniu pracy, pokonując często wiele kilometrów. Te spotkania – wypełnione śpiewem, rozmową czy żartami – zawsze były odskocznią od prozaicznej codzienności. O niepowtarzalną
atmosferę zawsze dbał dyrygent Stanisław Owsiany, poświęcając chórzystom wiele czasu i cierpliwości, zarażając
wszystkich optymizmem. Łączą ich też wspólne spotkania
opłatkowe, imieniny, wesela, ogniska i wycieczki.
11 kwietnia 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł organista Stanisław Owsiany. Pogrążeni w głębokim smutku
chórzyści uczestniczyli w modlitwie różańcowej i pożegnali
swojego dyrygenta jego ulubioną pieśnią: „Boże, moje serce jest gotowe,/Chcę grać i śpiewać tobie, chwało moja…”.

Od maja 2015 r. funkcję organisty pełni Józef Baran.
Mimo licznych obowiązków zawodowych od razu rozpoczął
próby chóru, przygotowując go do uroczystości odpustowych 29.06., połączonych z jubileuszem 35-lecia kapłaństwa i 25-lecia proboszczowania w Izdebkach Ks. J. Kasperkiewicza. Jesienią rozpoczęły się próby kolęd, a chór
powiększył się o kilka osób.
W programie jubileuszowego koncertu 3 stycznia
2016 r. znalazły się m.in. kolędy „Jezu, śliczny kwiecie”,
„Zaśnij, Dziecino”. Na zakończenie występu chórzyści złożyli wszystkim specjalne życzenia noworoczne i podziękowali swojemu dyrygentowi Józefowi Baranowi za niezwykłe zaangażowanie, cierpliwość i serce.
W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Antoni Gromala oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Potoczny.
Chórzyści wraz z dyrygentem składają serdeczne podziękowania Ks. Proboszczowi Józefowi Kasperkiewiczowi oraz Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali za
udzielone wsparcie przy organizacji jubileuszu. Wyrazy
wdzięczności kierują także do wszystkich osób, które swoim zaangażowaniem sprawiły, że uroczystość ta była pięknym zwieńczeniem 20-letniej działalności.
Halina Baran
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Uzdrowienie

Zachwyt
Zachwytu pięknem naucz mnie jeszcze
cichą muzyką wypełnij ciszę
nim przyjdą wichry nim luną deszcze
a życie szary refren dopisze
Naucz mnie jeszcze wierzb i paproci
modrych bławatów czerwonych maków
i kropli rosy która się złoci
w lazurze nieba rzeźbionych ptaków
Wypełnij serce dziecka uśmiechem
muśnięciem wiatru obejmij czule
wszystko co szare wymaż z pośpiechem
jakby nie było smutku w ogóle
A jeśli zasnę gdzieś którejś nocy
i mnie nie zbudzi ranne świtanie
piękno co kiedyś wabiło oczy
we mnie zastygnie i pozostanie

Wymień imiona krzewów i drzew,
ptaki powoli wylicz z pamięci.
Może usłyszysz znowu ich śpiew,
może łza w oku ci się zakręci.
A pory roku zbudzą się w tobie,
przeżywać będziesz każdą powoli.
One kolejno przyjdą po sobie,
wryją się w serce tak, aż zaboli.
Zapytasz siebie: co to się stało,
na co mi całe to wyliczenie?
Może kochałaś w życiu za mało,
a może duszy to uzdrowienie.

„Pod jemiołą”

19 grudnia 2015 r. w domu strażaka miało miejsce
wigilijne spotkanie połączone z biesiadowaniem „Pod
Jemiołą”, przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich w Izdebkach Rudawcu.

Przybyły na nie panie z kół gospodyń z całej gminy
Nozdrzec, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala oraz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Zabój, emerytowana dyrektor muzeum regionalnego w Brzozowie Halina Kościńska, gospodyni saloniku „W krzywem zwierciadle” Bogusława Krzywonos oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec. Każdego z gości uhonorowano różą.
Przewodnicząca rudawieckiego stowarzyszenia kobiet Danuta Czaja - przywitała gości swoimi najnowszymi wierszami okolicznościowymi „Spotkanie kobiet”
oraz „Zimowym poematem”. Kolejny wiersz „A słowo”
zaprezentowała Małgosia Dmitrzak mieszkanka Rudawca i uczennica Liceum Ekonomicznego w Brzozowie.
Do bieżących wydarzeń w kraju odniosła się w wierszu „Sejmowa
debata” pani Danuta.
Przewodniczące kół otrzymały podziękowania za udział w spotkaniu, a potem przy zapalonych świecach, odśpiewano ulubioną
przez Jana Pawła II „Barkę”.
W świąteczny klimat wprowadziły zebranych wiersze pani Danuty które recytowały: autorka - „W mojej świątnicy” i „Ten szczególny wieczór”, Marta Bąk - „Gdy ciemność nocy”, Natalia Wrona
- „Uboga stajenka” oraz Kasia Dmitrzak - „Świąteczne życzenia”.
Przed wigilijną kolacją głos zabrali goście - Antoni Gromala,
Bogusława Krzywonos oraz Halina Kościńska, która przypomniała zwyczaje związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem na Podkarpaciu i w regionie brzozowskim.
Świąteczne dania pięknie i sprawnie podali mieszkający w Rudawcu uczniowie brzozowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Był też opłatek i życzenia, a potem długa biesiada urozmaicona kolędami i pastorałkami.
oprac. na podstawie brzozowiana.pl.
fot. J. Wolak

Józef Cupak
Wara, styczeń 2016

DYNOWINKA

14

Nr 1-2/246-247

Wigilia międzypokoleniowa

„To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku,
na który długo czekają nie tylko dorośli, ale również dzieci.
Dlatego też 18 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbyła się kolejna ósma już międzypokoleniowa Wigilia.
Wśród przybyłych gości był Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala wraz z małżonką, Marek Owsiany Radny Rady
Powiatu, Ks. Proboszcz Janusz Marszałek, Siostry Dominikanki wraz z przełożoną - Zofią Pieróg, Skarbnik Gminy
Nozdrzec Stanisław Gierula, nauczyciele i pracownicy szkoły, oraz babcie i dziadkowie naszych uczniów. Po przywitaniu gości przez Dyrektor Teresę Toczek oraz złożeniu ży-

czeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęło się przedstawienie jasełek, które od wieków wzbogacają przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Spektakl
przygotowany przez Urszulę Skubisz wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Widzowie po raz kolejny mogli
przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów
przeplatane były kolędami i wierszami. Wspaniała sceneria, dekoracje i wystrój stołów wigilijnych, zaprojektowane
przez Agnieszkę Sawczak, a wykonane przez uczniów i nauczycieli budziły ogólny zachwyt i podziw.
Po jasełkach głos zabrał Wójt Antoni Gromala. Wyraził on swoje uznanie dla ogromnego wkładu pracy wszystkich osób, dzięki którym mogło dojść do tego wspaniałego
wydarzenia. Następnie życzył wszystkim spokojnych, radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.
Po modlitwie wszyscy obecni połamali się opłatkiem
i złożyli sobie życzenia. Kolację wigilijną przygotowały Panie z Rady Rodziców, ze Stowarzyszenia działającego przy
Zespole Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu, Akcji Katolickiej
oraz miejscowy Caritas. Wszystkie potrawy powstawały pod
czujnym okiem przewodniczącej Elżbiety Gieruli. Podano
barszcz czerwony z uszkami, zupę grzybową, gołąbki, pierogi i ryby. Nie zabrakło także makowców oraz juszki z suszu owocowego. Spożywanie tradycyjnych potraw połączone było ze wspólnym kolędowaniem, które w świątecznej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.
Przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla 200 osób jest
bardzo dużym przedsięwzięciem, w które angażuje się wiele osób i instytucji. Finansowe wsparcie otrzymujemy od
Wójta, od Zdzisława Sochy i Marka Owsianego.
Siostra Elżbieta co roku użycza uczniom przepięknych strojów, a Panie z Rady Rodziców, Stowarzyszenia działającego przy szkole czy Caritasu własnoręcznie przygotowują wszystkie potrawy, które pojawiają się na wigilijnym stole. Nauczyciele wraz z uczniami pracują przy wystroju szkoły, sceny, sali i stołów wigilijnych. I pomimo, iż przygotowanie wigilii jest dużym obciążeniem i trochę dezorganizuje pracę szkoły, to póki
będą ludzie chętni do pomocy i pracy, dopóty takie spotkania będą organizowane.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie międzypokoleniowej wigilii – Dziękujemy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Nozdrzcu
mgr Teresa Toczek
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Spotkanie opłatkowe w ŚDS
im. Anny w Izdebkach

Jest taki zmierzch
Wśród grudniowych szarych dni
Kiedy w noc gwiazda lśni…
Wigilii czas każe nam u stołu stać
Łamać chleb, razem trwać

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym spotykamy się z najbliższymi osobami, w kręgu rodziny i przyjaciół. Taki właśnie rodzinny klimat panował w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach 18 grudnia.
Był to dzień pełen radości, na który nasi uczestnicy czekali z niecierpliwością. Spotkanie opłatkowe zgromadziło przy wspólnym stole wszystkich tych, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i chcieli z nami spędzić ten wyjątkowy czas. Przy wspólnym wigilijnym stole zasiedli z nami:
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Przewodniczący
Rady Gminy Nozdrzec Stanisław Potoczny, ks. Prałat Józef
Kasperkiewicz, Sołtys Wsi Izdebki Zbigniew Szpiech, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Jarema oraz rodziny naszych uczestników.
Spotkanie rozpoczęła kierownik ŚDS Katarzyna Dyrda,
dziękując licznie zgromadzonym gościom za przybycie i składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Następnie głos
zabrał Przewodniczący Samorządu Uczestników ŚDS Jan
Organ, wprowadzając zebranych w świąteczny nastrój słowami wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. „Dawna wigilia”.
Ks. Prałat Józef Kasperkiewicz poprowadził wspólną
modlitwę, którą rozpoczął od przeczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. Z okazji zbliżających się
świąt życzenia złożył również Wójt Antoni Gromala, składając szczególne podziękowania dla rodzin uczestników za

trud wkładany w troskę oraz opiekę nad bliskimi.
Łamiąc się opłatkiem, życzyliśmy sobie zdrowia, spełnienia marzeń, o które warto walczyć, radości, którą należy
się dzielić oraz nadziei, bez której nie da się żyć.
Przy wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw, które zostały przygotowane przez naszych uczestników w ramach treningu kulinarnego. O słodkości zadbały
rodziny naszych podopiecznych, które hojnie obdarowały
nas ciastem oraz cukierkami.
Spotkanie pozwoliło nam poczuć rodzinną atmosferę
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.
Barbara Lityńska

Jubileusze w parafii Wara

16 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół mi. Św. Jana
Pawła II w Warze odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez miejscowy Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, koncelebrowaną przez ks. proboszcza Eugeniusza Szpilę i ks. Marka Rybkę (proboszcza z Harty), po której uczestnicy przeszli procesyjnie pod pomnik Patrona szkoły, gdzie odśpiewano apel jasnogórski.
Spotkanie prowadziła prezes POAK Małgorzata
Szewczyk. Tradycyjny „opłatek” stał się okazją do świętowania przypadających w ubiegłym roku jubileuszy:
25-lecia święceń kapłańskich księdza Eugeniusz Szpili, 10-lecia działalności Akcji Katolickiej oraz kolejnych
rocznic pożycia małżeńskiego.
W okolicznościowym wystąpieniu pani prezes złożyła jubilatowi życzenia wielkiej radości z każdego dnia
kapłańskiej służby, Bożego błogosławieństwa i obfitości
darów Ducha Świętego, by w dobrym zdrowiu, z odwagą
i mocą kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.

Członkowie POAK z Harty, Nozdrzca i Wary
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Z okazji 10. rocznicy działalności do Wary przybyły delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Harty
oraz z Nozdrzca. Jubileusz był okazją nie tylko do podsumowania obecności członków Akcji w parafii, a także do planowania apostolskiej misji.
Dwadzieścia dwie pary (trwające w małżeństwie powyżej 50 lat, 45 lat, 40 lat, 35 lat, 30 lat, 25 lat i 20 lat) skorzystały w zaproszenia na uroczystość. Okolicznościowe dy-
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plomy wręczone przez proboszcza były dopełnieniem życzeń
szczęścia i wzajemnej miłości.
W spotkaniu uczestniczyli: Sabina Południak Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec, Ewa Miciak kierownik biura poselskiego Bogdana Rzońcy, Krzysztof Maziarz asystent posła Piotra Uruskiego, Aleksander Fil dyrektor zespołu szkół
oraz siostry Dominikanki.
Małgorzata Szewczyk

Ks. E. Szpila, dyr ZS A. Fil i poczet sztandarowy szkoły Uczestnicy spotkania

Projekty są obecnie oceniane przez Urząd Marszałkowski.
Ogółem, w tym programie złożono 140 wniosków. W drodze
postępowania konkursowego do realizacji może zostać
wybrane 45 wniosków, z tych, które uzyskają najwyższą
punktację. Liczymy na pozytywną weryfikację i uzyskanie
dofinansowania w 85 % wartości prac. Bez pozyskania tych
środków zadania nie będą mogły być realizowane z uwagi na
brak wystarczających środków w budżecie Miasta. Wysokość
wnioskowanego dofinasowania ponad 1 600 000 zł.
W niniejszym numerze „Dynowinki” przedstawiam mieszkańcom Dynowa plany inwestycyjne na 2016 r.
I. Inwestycje planowane do realizacji przy udziale
środków Unii Europejskiej
1. Projekt pn.: „Przebudowa i wyposażenie
pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej
w Dynowie”
2. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola
Miejskiego w Dynowie”
Na wyżej wymienione zadania w dniu 12 stycznia 2016r.
Gmina Miejska Dynów złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
wnioski o dofinansowanie. Nabór wniosków odbywał się w ramach Osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie
pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”
jest poprawa stanu dydaktycznej infrastruktury szkolnej
i gimnazjalnej w Zespole Szkół w Dynowie.
Drugi projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Miejskiego w Dynowie” obejmuje dobudowę
segmentu od strony zachodniej (stadionu miejskiego).
W dobudowywanej części zaprojektowano: cztery sale
zabaw i salę ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia pomocnicze.
Realizacja dobudowy umożliwiłaby przeniesienie oddziału
przedszkolnego mieszczącego się obecnie w Zespole Szkół do
rozbudowywanego Przedszkola.

3. Projekt pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu
Miejskiego w Dynowie”.
Kolejnym projektem, na który staramy się pozyskać
środki finansowe jest w/w termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowujemy wniosek
o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III: Czysta
energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Termin naboru wniosków – marzec 2016 r.
W przypadku pozyskania środków w tym programie zostaną wykonane m.in. ocieplenia ścian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacje kotłowni, oświetlenia, instalacji
co – odpowiednio do potrzeb i możliwości technicznych w poszczególnych obiektach. Szacowana wartość prac to około
1 500 000 zł.
II. Inwestycje drogowe planowane do realizacji
w 2016 roku na terenie miasta Dynowa
1. Budowa obwodnicy Miasta Dynów
Budowa obwodnicy, jako inwestycji wojewódzkiej, oczekiwanej przez większość mieszkańców Dynowa odciążyłaby drogi, ulice przebiegające przez centrum Miasta,
a tym samym poprawiłaby bezpieczeństwo ruchu i zmniejszyła
uciążliwość dla mieszkańców domów położonych wzdłuż drogi
głównej, przelotowej, przebiegającej przez miasto.
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Konkretne działania zmierzające do budowy obwodnicy
rozpoczęto w 2011 r.
O kolejnych działaniach informowaliśmy szczegółowo
w poszczególnych wydaniach „Dynowinki” oraz na spotkaniach z mieszkańcami. Z trzech wariantów jej przebiegu wybrano, do dalszych postępowań, wariant oznaczony WW2.
W 2015r. uzyskano pozytywne uzgodnienie warunków
budowy obwodnicy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Warunki te były jednym z wielu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia. Decyzja ta została wydana – zgodnie
z kompetencjami - przez Burmistrza Miasta Dynowa,w dniu
11.08.2015 r.
Od niniejszej decyzji część mieszkańców, przez
których działki ma przebiegać obwodnica odwołała się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.
Postępowanie 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. Wydana decyzja SKO jest ostateczna
w administracyjnym toku postępowania.
Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z tą decyzją, w miesiącu
styczniu 2016r. odwołali się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Niewątpliwie przedłuży to terminy
dalszych działań związanych z przygotowaniem do realizacji
i budowy obwodnicy.
Zarząd Województwa Podkarpackiego zapewnia, że
w budżecie województwa zostały zabezpieczone środki finansowe na budowę przedmiotowej obwodnicy w wariancie
WW2.Posiadamy pisemne oświadczenie o gotowości Województwa do jej realizacji. Szacunkowy koszt budowy obwodnicy
wynosiokoło 60 ml zł.
Istotne zmiany jej przebiegu, bądź poszukiwanie na tym
etapie „nowego wariantu przebiegu obwodnicy spowoduje, że inwestycja zostanie przesunięta w czasie
i będzie istniało realne zagrożenie, że nie zostanie
zrealizowana”(cytat z pisma Marszałka Województwa).
Nie jest możliwe wyznaczenie jakiejkolwiek trasy obwodnicy, dla której byłaby powszechna akceptacja i nie byłoby
odwołań. Rozumiemy, że wywłaszczenie właścicieli z części
powierzchni działek na trasie obwodnicy jest dla nich trudne
do zaakceptowania, ale Województwo (Inwestor) zobowiązany
jest do wypłaty odszkodowań wg. obowiązujących zasad co
będzie rekompensatą za przeznaczenie ich mienia na cele
publiczne.
2. Remonty dróg powiatowych
W 2016r. prowadzone są rozmowy i liczymy na prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych przez Powiat
Rzeszowski na ulicach:
-- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Bartkówka (od
szkoły w kierunku Pawłokomy),
-- przebudowa ul. Plażowej i ul. Podwale,
-- budowa chodnika przy ul. Działowej.
3. Remonty dróg gminnych
W roku bieżącym będą wykonywane bieżące naprawy
dróg gminnych kruszywem oraz udrażnianie rowów. Planowane jest również wykonanie rowu odprowadzającego wody
opadowe z dróg miejskich od ul. Sanowej do rzeki San. Określenie pozostałego zakresu remontów dróg gminnych będzie
możliwe po uzyskaniu na nie środków zewnętrznych. Ponadto trwają prace związane z pozyskaniem gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi łączącej ul. Węgierską z ul. Sikorskiego oraz pod rozbudowę drogi gminnej ul. Pawiej, w jej
górnym odcinku.
III. Pozostałe inwestycje
1. Garaż dla OSP Bartkówka
W ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowane będą
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prace związane z rozbudową, budynku OSP przy ul. Bartkówka. Będą wykonywane prace II etapu, głównie wewnątrz
budynku.
2. Budowa kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie
Rozpoczęta w 2015 r. budowa kaplicy - I etap (obejmuje:
stan surowy zamknięty, posadzki, tynki wewnętrzne, instalacje wewnętrzne oraz przyłącza zewnętrzne), jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Zakończenie tego etapu
planowane jest na wrzesień 2016 roku. Koszt całkowity
budowy wynosi ponad 840 000 zł ze środków budżetu Miasta.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węgierskiej w Dynowie
W 2016 roku kontynuowane będą prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Węgierskiej.
IV. Przygotowanie dokumentacji technicznejna
zadania planowane do realizacji w latach następnych
Planowane jest zlecenie opracowań projektów technicznych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę na:
1. budowę i przebudowę miejskiej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie Miasta Dynów – etap III w rejonie 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,
2. przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wzdłuż ulic: Jana Pawła II, Dworska, Łazienna, Piłsudskiego, Podwale,
3. zadanie pn. „Budowa przejścia pod dnem rzeki San siecią wodociągową oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie,”. Realizacja tego zadania w latach następnych umożliwi przyłączenie Osiedla Bartkówka do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
4. zabezpieczenie skarpy i remont traktu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul.Podwale,
5. remont drogi gminnej – bocznej ul. Zamkowej (koło Domu
Nauczyciela) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej,
6. połączenie drogi gminnej ul. Karolówka z drogą wojewódzką,
7. budowę rowu melioracyjnego odprowadzającego wody
opadowe z ul. Podwale, Łaziennej i Sanowej,
8. przebudowę drogi gminnej, ul. Dworskiej (przy parku
miejskim) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej,
9. przebudowę końcowego odcinka kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej przy ul. Łaziennej,
10. rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Bartkówka,
Karolówka,
11. rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej do ul.
Węgierskiej.
V. Inne działania ważne dla mieszkańców
1. Usuwanie azbestu
W 2016 roku będą kontynuowane działania związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Po pojawieniu
się możliwości uzyskania dofinansowania poinformujemy zainteresowanych mieszkańców.
Powyżej przedstawiłem główne zadania planowane do realizacji w 2016 r. Ich realizacja będzie zależała także od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Środki budżetu
Miasta są niewystarczające na ich pełną realizację. Dlatego
cały czas Miasto prowadzi działania zmierzające do zwiększenia dochodów, pozyskania dotacji z zewnątrz.
Liczę, że Miastu uda się, jak w latach ubiegłych zdobyć
dofinansowanie środkami zewnętrznymi tak, aby można było
zrealizować przedstawione wyżej zadania, bardzo ważne dla
mieszkańców Dynowa.
Burmistrz Miasta Dynowa
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Przewodnicząca
Rady Miasta Dynowa
informuje
Ewa Hadam
Jest w moim kraju zwyczaj, że
w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie.
C.K Norwid
Dynów, 21 grudnia 2015
Od 2006 roku kontynuowana jest
tradycja spotkań o charakterze wigilijnym wokół szopki na rynku. Po raz kolejny wydarzenie miało rodzinny charakter. Uroczystość rozpoczęła modlitwa
pod przewodnictwem ks. Józefa Stapanko. Nie zabrakło życzeń przekazanych
przez Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka oraz Radę Miasta
Dynowa. Harcerze wręczyli światełko
Betlejemskie władzom samorządowym
i przedstawicielom różnych miejskich
instytucji. 13 grudnia w Zakopanem
harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Tym pięknym gestem rozpoczęła się jego wędrówka, harcerze przekazali je do wielu miast, w tym również do Dynowa. Uczestnicy wigilii miejskiej podzielili się opłatkiem przy dźwiękach kolęd w wykonaniu
uczniów dynowskich szkół
oraz przedszkola.
Podczas spotkania
mieszkańcy mogli posilić
się różnymi świątecznymi
potrawami. Dla przybyłych
przygotowano m.in.: kapustę z grochem, barszcz czer-

wony, kwasówkę, pierogi, proziaki, sałatki, owoce, ciasta, ciasteczka, słodkie
czekoladki i inne smakołyki. Na rynek
przybyły także aniołki ze świętym Mikołajem, który rozdawał słodkie upominki.
U progu nowego roku kalendarzowego dziękujemy za wszelkie dobro, którego czynienie stało się Państwa udziałem. Dziękujemy za współpracę przy realizacji inwestycji, za udzielone wsparcie finansowe na wspomniane cele. Prosimy o przyjęcie podziękowań za inicjatywy o charakterze promocyjnym. Kierujemy je do instytucji oraz stowarzyszeń. Wdzięczność winni jesteśmy także wszystkim tym, którzy w nas wierzyli i nadal będą to czynili. Miasto Dynów rozwija się godnie i odważnie stawia czoła wyzwaniom. Dziękuję w imieniu Rady Miasta za dotychczasowe zaangażowanie w kwestie związane z planami budowy obwodnicy. Gorące prośby o merytoryczne wsparcie powierzamy dobrej woli samorządowców, parlamentarzystów, przedsiębiorców oraz
mieszkańców. Dziękuję księdzu dziekanowi Stanisławowi Januszowi za opiekę
duchową i patronat, a także za uczestnictwo w świętach regionalnych i państwowych. Wszystkich Państwa kierujących jednostkami organizacyjnymi
i samorządowymi prosimy o mądrość
w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji. Za pomoc przy organizacji
uroczystości dziękujemy pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury, Zakładu
Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta, dynowskich placówek edukacyjnych. Szczególne podziękowania składam na ręce naszych hojnych darczyńców. Wśród nich są:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Pan Adam Pilch - Nadleśnictwo
Dynów
Pan Adam Sochacki – Dom Pogodnej Starości
Pan Tadeusz Święs – Dyrektor Zespołu Szkół
Pan Wojciech Sarnicki – Owoce
-Warzywa Hurt -Detal Handel Stały i Obwoźny
Pan Janusz Derda – PHU „Cafe
Bar Paradise”
Państwo Alicja Hadam, Henryk
Hadam, Daniel Hadam – Dom Weselny & Restauracja „ALEKSANDRIA” s.c.
Pan Daniel Sochacki – „Szkoltex”
Centrum Usług BHP i Kadr
Pan Wojciech Radoń – Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych
Państwo Małgorzata i Zdzisław
Szafran – Centrum Medyczne
„Dynmed”
Pani Krystyna Anna Gudyka –
„Agropol”
Pani Katarzyna Makarska – Sklep
Wielobranżowy „Robot”
Pani Iwona Porawska – Hyjek –
„MED – KOM”
Pani Danuta Kontek – „Apteka pod
Zegarem”
Pan Wacław Porzuczek – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„REK – FOL”
Państwo Wiesława Kopacka, Antoni Balawejder, Zdzisław Sochacki – Zakład Produkcyjno Handlowo
Usługowy „BRYKIET” s.c.
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Piekarnia Małgorzata i Stanisław
Krupa
Pan Zdzisław Pończocha – Firma
Usługowo – Handlowa „TO i OWO”
Panowie Bolesław Kopacki i Janusz
Jarosz – „Karczma pod Semaforem”

Co roku podczas spotkania opłatkowego panuje radosna atmosfera. Wierzę,
że tak będzie w przyszłym roku dzięki
połączeniu naszych wspólnych starań.
Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa
Ewa Hadam

HARTA W 2015 ROKU

(WAŻNIEJSZE INFORMACJE, WYDARZENIA, INWESTYCJE, REMONTY)
1.

2.

Członkowie OSP zorganizowali zebranie sprawozdawcze. Jednostka liczy 108 członków, w tym 67 zwyczajnych, 14 honorowych, 5 wspierających oraz 22z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Członkowie Towarzystwa Rozwoju i Kultury Wsi
Harta podsumowali działalność na zebraniu sprawozdawczym.

3.
4.
•
•

Odbyła się III edycja gminnego konkursu „Obrzędów
Kolędniczych“.
Społeczność wiejska dokonała wyboru samorządu wiejskiego:
Sołtysem wsi wybrano Marię Pałac,
Radnymi Rady Sołeckiej wybrano: Bogdan Stetko –
Przewodniczący, Piotr Kośmider, Wojciech Piech, Ar-

Nr 1-2/246-247

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
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tur Szczutek, Janusz Ryś i Jan Wilk.
Zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Wszystkie Dzieci są Nasze“ na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Klub HDK „Nadzieja“ przy OSP Harta zorganizował
VII, VIII i IX edycję zbiórki krwi pod hasłem „Ratuj
Życie - Żyj Bezpiecznie“ – zebrano łącznie ponad 56 litrów bezcennego daru życia.
VII edycja zbiórki krwi połączona była z uroczystością
nadania i poświęcenia sztandaru dla SHDK RP
Klubu HDK „Nadzieja“ przy OSP Harta.
Kapela Ludowa „Młoda Harta“ obchodziła jubileusz
10-lecia działalności.
Orkiestra Dęta OSP uczestniczyła w VII pielgrzymce
strażaków do Częstochowy na Jasną Górę uczestnicząc
w koncercie 150 Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży
Pożarnych z całej Polski.
Jednostka OSP była organizatorem i uczestniczyła
w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych na stadionie piłkarskim Orzeł Harta.
Zakończono budowę dróg poscaleniowych o łącznej długości 75 km – zadanie finansowane przez Powiat
Rzeszowski.
Zmodernizowano toalety i wykonano remont instalacji
C.O. w budynku OSP - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 26.993,00 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem jednoski OSP
(wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi do
budynku, wymalowano dach na „grzybku“) - zadanie
finansowane z budżetu gminy Dynów w wyskości 17.205,00 zł.
W Domu Strażaka odbyło się spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej.
W spotkaniu tym wzięło udział 22 przedstawicieli Klubów z różnych stron Polski.
Drużyna piłki nożnej „Orzeł Harta“ brała udział w rozgrywkach ligii regionalnej.
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16. Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Ludowego - Ośrodka Zdrowia (wykonano remont klatki schodowej, pomieszczeń dla potrzeb biblioteki oraz wymieniono pokrycie dachu) - zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów
17. w wyskości 102.092,00 zł.
18. Wykonano malowanie dachu i odnowiono elewację kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej.
19. Utwardzono plac pod budowę parkingu przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej.
20. Jan Lubomirski – LancKoroński Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich przekazał Szkole Podstawowej Nr 2 stanowiska komputerowe i projektory multimedialne.
21. Przeprowadzono kwestę na cmentarzu parafilnym
na rzecz renowacji zniszczonych nagrobków, wybudowania studnii i wykonania alejki głównej na cmentarzu.
22. Odbyło się Gminne Święto Niepodległości.
23. Po raz VIII członkowie OSP zorganizowali akcję charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“ zbiórki
darów rzeczowych dla dzieci najuboższych.
24. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks.B.Markiewicza uczy
się w 5 oddziałach 52 uczniów. Wydatki związane
z funkcjonowaniem szkoły wyniosły za III kwartały – 477.452,00 zł. - zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów.
25. W Zespole Szkół Nr 2 uczy się w 9 oddziałach 137
uczniów. Wydatki związane
26. z funkcjonowaniem szkoły wynosiły za III kwartały –
1.085.248,00 zł. - zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów.
Liczba mieszkańców: 2108
Urodzenia: 27
Zgony: 20
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Nie wierzę w słowa Pana Burmistrza
W wydaniu grudniowym „Dynowinki” odniosłem się do
stanowiska Pana Burmistrza w zakresie przyczyn odstąpienia od realizacji inwestycji „budowa i przebudowa miejskiej
rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączeniami na terenie
miasta Dynowa – etap II oraz modernizacji istniejącej miejskiej stacji uzdatniania wody”. Podałem również, że kwestie
związane z prowadzeniem przez Pana Burmistrza polityki
podatków lokalnych podniosę w następnym wydaniu „Dynowinki”. Aby wprowadzić Szanownego Czytelnika w zagadnienie, pragnę zwrócić uwagę, że firma „Sów-Pol” została
założona w 1989 roku i przez cały okres funkcjonuje, płaci
podatki, z których nigdy nie była zwalniana.
Dla starszych mieszkańców Dynowa znane były takie
firmy jak: Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usługowo Wytwórcza w Przemyślu Oddział w Dynowie oraz Wikliniarska
Spółdzielnia Pracy „JEDNOŚC” w Rudniku nad Sanem Oddział w Dynowie, zlokalizowane przy ul. Podwale. To właśnie poprzez wykupienie od upadającej spółdzielni w Przemyślu, ruchomości w Dynowie i zatrudnieniu ponad 50 pracowników ze Spółdzielni – powstała firma „Sów-Pol”, dając
pracownikom stałe zatrudnienie a do kasy Miasta co miesiąc podatki.
Wskazałem również na Spółdzielnię „JEDNOŚĆ” aby
przypomnieć Czytelnikom, iż ta Spółdzielnia w latach 1990

– 1995 – prowadziła dużą inwestycje w Dynowie na ul. Łaziennej (obok stacji PKP) budując Zakład Stolarski. Spółdzielnia „JEDNOŚC” upadła, nie znalazł się nabywca aby
ją ratować i zatrudnić jej pracowników, a prowadzona inwestycja w Dynowie została zadłużona, obłożona hipotekami wierzycieli i popadała w ruinę. W latach 1996 – 1999
pozostała bez nadzoru i zabezpieczenia, co doprowadziło do
grabieży mienia.
W tym czasie Gmina w Dynowie miała prawo nieodpłatnie przejąć od Spółdzielni „JEDNOŚĆ” obiekt i działki,
gdyż upadła Spółdzielnia zalegała duże kwoty z podatkami.
Podatków tych Gmina w Dynowie nigdy nie odzyskała, a na
„hipotece” obiektu zabezpieczył się również ZUS i banki na
ponad milion złotych. Nikt tego obiektu, zdewastowanego
i zadłużonego, nie chciał kupić, a Gmina Dynów nie chciała go nawet za darmo.
W kwietniu 1999 roku podjąłem wyzwanie i zdewastowany, zadłużony obiekt, kupiłem od syndyka masy upadłości Spółdzielni „JEDNOŚC”, co spowodowało że stałem
się odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo osób postronnych do obiektu mogących się dostać.
Przez pierwsze lata od 1999 do 2006 roku, obiekt chroniłem przed dalszą dewastacją, ale kiedy zagrażał zawaleniu w latach 2007 – 2009 przystąpiłem do jego zabezpie-
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czenia. Do odbudowy rozebranych ścian, zamurowywania
otworów okiennych i drzwiowych przed uniemożliwieniem
dostania się do obiektu złodziei i wandali. Niespodziewanie w 2009 roku Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak uznał,
że obiekt ten należy opodatkować i wydał wobec właściciela
nakaz zapłaty podatku od tego obiektu za 2009 rok w kwocie ponad 70.000 zł.
Jest to moment w którym nastąpił spór o podatek od tego
obiektu pomiędzy Panem Burmistrzem a spółką „Sów-Pol”.
Od nakazu zapłaty podatku za 2009 rok w wysokości ponad
70.000 zł, od obiektu, który nigdy dotychczas nie był opodatkowany, nie był użytkowany, nie został zakończony cykl
inwestycyjny jego budowy, podatnik się odwołał. Decyzja
Burmistrza Miasta Dynowa została uchylona, ale Pan Burmistrz Dynowa wydał kolejną decyzję nakazująca zapłacić
podatek, tym razem w kwocie ponad 50.000 zł, która to decyzja ponownie została uchylona i ponownie Pan Burmistrz
wydał trzecią decyzję, tym razem na kwotę około 30.000 zł.
Na obiekcie rozpoczęły się kontrole. Urząd Miasta Dynowa
powołał kilku biegłych – wydał kilkanaście tysięcy na opinie i ekspertyzy – w konsekwencji Pan Burmistrz doprowadził do tego, że w 2010 roku podjąłem decyzję o wydzierżawieniu obiektu na rzecz Centrum Historii Żydów Polskich
w Dynowie – wówczas Panu Benyamin Pinchas Pomp. Wydzierżawienie obiektu spowodowało, że Pan Burmistrz od
roku 2010 przestał naliczać podatek od tego obiektu, decyzje podatkowe za lata wcześniejsze bądź zostały uchylone,
bądź roszczenia się przedawniły. Faktycznie od tego obiektu nie został zapłacony żaden podatek. Wydane decyzje podatkowe zablokowały jego remont i modernizację.
W 2011 roku Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak na spotkaniu przedstawicieli firmy „Sów-Pol” i Urzędu Miasta Dy-
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nowa, w swoim biurze, oświadczył mi, że wszelkie kwestie
podatku dotyczące firmy „Sów-Pol” do roku 2011 zostały
zamknięte, odwołania złożone w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym w Rzeszowie firma „Sów-Pol” wycofała a podatki będzie regulować w wysokości wynikającej z składanych deklaracji w sposób taki jak dotychczas to realizowała.
W wyniku działania Pana Burmistrza, do kasy Miasta
Dynowa nie wpłynął żaden podatek od budynków przy ul.
Łaziennej – obecnie CHŻP w Dynowie – a ja zostałem zmuszony do wydzierżawienia obiektu, gdyż nie podołałbym zobowiązaniom podatkowym jakie ferował w decyzjach Pan
Burmistrz. Po spotkaniu z Panem Burmistrzem w 2011
roku, sprawa podatków z mojej strony wydawała się zamknięta. Nie należy zapominać, iż przez cały ten okres,
od powstania firmy „Sów-Pol” – od 1989 roku, co roku firma składa deklaracje podatkowe i co roku zgodnie z tymi
deklaracjami opłaca podatki do kasy Miasta. Tak też było
w latach od 2009 do 2012 – i tak jest nadal. Nic nie mogło
wskazywać, że firma „Sów-Pol” ma jakiekolwiek zaległości podatkowe i nic w 2014 roku – roku wyborczym – nie
wskazywało że Pan Burmistrz „szykuje” dla firmy „Sów-Pol”
niespodziankę i skieruje egzekucję do Urzędu Skarbowego
o rzekomo niezapłacony podatek za lata 2009, 2010 i 2011
w kwocie ponad 40.000 zł. Stanowczo podaję, że podatki za
te lata, jak i za wszystkie inne firma „Sów-Pol” uregulowała w całości. Z uwagi na obszerność zagadnienia – te kwestie związane z egzekucją podatku, podniosę w następnym
numerze „Dynowinki”. Tytuł publikacji „nie wierzę w słowa
BURMISTRZA” ma wskazać, że Pan Burmistrz Zygmunt
Frańczak nie dotrzymuje słowa – stąd wszelkie uzgodnienia
z nim należy prowadzić tylko w formie pisemnej.
Józef Sówka

Wielkie wyróżnienie
dla Karczmy pod Semaforem!
„Żółty przewodnik” Gault&Milllau wydawany jest we Francji od 50 lat (ukazuje się w 10 krajach, w Polsce - po raz drugi).
Wśród restauratorów znaczek kucharskiej
czapki i notka w tym przewodniku są pożądane
tak, jak legendarna gwiazdka Michelin. Anonimowi inspektorzy Gault&Milllau od marca do sierpnia 2015 r. odwiedzili prawie 800 polskich restauracji, każda z nich była oceniana według kwestionariusza identycznego we wszystkich krajach..
W przewodniku znalazło się 390 polskich restauracji, 100 hoteli i 120 produktów regionalnych, Podkarpacie reprezentowane jest przez cztery restauracje (Pod Semaforem w Bachórzu, Paweł Nie Całkiem Święty w Smereku, Chata Wędrowca w Wetlinie oraz Stary Lwów, jeden hotel (Dwór Kombornia Hotel & SPA ) i jeden zakład mięsno-wędliniarski (Zakład Mięsny Jasiołka z Dukli).
Właściciele Karczmy pod Semaforem prosili,
by wyraźnie zaznaczyć, że to zaszczytne wyróżnienie to efekt pracy całego – prawie 20 osobowego – zespołu pracowników!
W imieniu wszystkich okolicznych (i nie tylko)
fanów i smakoszy Redakcja „Dynowinki” gratuluje wielkiego sukcesu!
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Do Rycerzy, do Szlachty,
do Mieszczan (z Dynowa)!
Tak bardzo mi się podoba tytuł piosenki zespołu „Hey”,
że postanowiłam go wykorzystać w zimowej „Dynowince”. Tekst i muzyka są równie dobre, ale to
już bez znaczenia dla naszej sprawy.
A więc jeszcze raz - Do Rycerzy, do Szlachty, do Mieszczan z Dynowa apeluję o uważność
ekologiczną, o dbałość gospodarską , życzliwość
dla świata i wszystko co dobre na tym świecie!
Fajnie brzmi! Prawda?
Teraz postaram się wyjaśnić co autor miał na myśli kradnąc tytuł zespołowi „Hey” i umieszczając go w lokalnej gazecie.
Jakiś czas temu wybrałam się na dłuższy pobyt do obcego kraju i choć tęskniłam za Polską prawie jak za słońcem,
poczyniłam spostrzeżenia, które pozwoliły mi wytrwać na obczyźnie, aż wypełniłam swoją misję.
A teraz się wkurzam, że za Rycerzy, Szlachtę i Mieszczan
to się lubimy uważać, ale żeby na takie symboliczne miano
zasłużyć niewiele robimy.
W tym obcym kraju jest czysto! Naród niby taki sam
a nie śmieci byle gdzie, nie wyrzuca butelek do rowów, chowa papierki do kieszeni, nie niszczy śródleśnych biwaków.
Nie robi tego, bo od małego mu tłuką do głowy, żeby się zachowywał jak należy.
Najpierw w przedszkolu idą małe szkraby do głębokiego
lasu, na swoich krótkich nóżkach, żeby zrobić doświadczenie
ekologiczne. Jedna pani niesie deskę, druga pani niesie gwoździe i młotek a dzieci tajemnicze skarby. W lesie pani tę deskę przybija do drewnianego słupa a potem gwoździkami mocuje na niej skórkę z banana, metalową puszkę i worek foliowy. Tłumaczy dzieciom, że to są śmiecie, które nie powinny
znaleźć się w lesie, bo go zaśmiecają na długo i dla wszystkich. Koniec wycieczki. Za miesiąc maluchy wracają i już nie
widzą skórki z banana, puszka ma się dobrze a foliowy woreczek znakomicie. Pani znów robi wykład ekologiczny i wracają do przedszkola. Kolejne spotkanie ze śmieciami na desce odbywa się za rok. Po bananowej skórce już nawet gwoździka nie ma, puszka przerdzewiała i lada moment odpadnie
a foliowy woreczek fruwa ochoczo bez żadnego uszczerbku.
I znowu wykład na temat zaśmiecania i jego skutków, który
gdzieś tam w małych główkach pozostaje. Potem w szkole ciągłe powtarzanie przedszkolnej lekcji, a na koniec dorosły człowiek idzie sobie na spacer do lasu i nie
rzuca butelki z coli pod krzaczek tylko
ją chowa do plecaka, bo mu się w głowie
od pieluch nazbierało informacji, że tak
nie wolno robić.
Szkoda, że Rycerze, Szlachta
i Mieszczanie z Dynowa nie są tego
uczeni. Z nieświadomości robią dziadostwo choćby nad Sanem, gdzie od niedawna taki fajny punkt wypoczynkowy
stanął. Oby przetrwał dłużej niż punkty widokowe na okolicznych wzgórzach.
Jednak nie ma co upadać na duchu
tylko tłumaczyć, tłumaczyć, walić głową w mur i dalej tłumaczyć aż w końcu
zahaczy się ta dobra wiedza w labiryntach mózgu i wykiełkuje świadomością
obywatelską.
Na tym nie koniec zagranicznych obserwacji i międzynarodowych porównań.
Wybrałam się do samoobsługowego

sklepu kupić pamiątki dla rodziny i znajomych. Handel taki
sam jak u nas, płacić można kartą więc żadnego
zagrożenia, że „zginę jak ciotka w Czechach” nie
było. A jednak zginęłam. Przy kasie ekspedientka coś mi zaczęła tłumaczyć w związku z wybranymi towarami. Świadoma takich zagrożeń nauczyłam się zdania, że nie mówię w ich języku.
Jakież było moje zdziwienie kiedy pani gładko
przeszła na angielski, potem na niemiecki a na
koniec spytała czy mówię po francusku. O wstydzie, co tu robić… Wykopałam z mózgowych otchłani mój nędzny angielski
i podpierając się mową ciała zdołałam zrozumieć, że akurat
jest promocja i jak ktoś kupuje dwie pary skarpetek, to może
trzecią wziąć za darmo. Uff… ciężko było, ale dałam radę. Ta
ekspedientka, to nie była jakaś nastoletnia koza, tylko pani
w średnim wieku…i taka lingwistka. Patrzcie państwo! Oni
tam wszyscy mówią obcymi językami, bo takie czasy i bez znajomości angielskiego prawie żyć się nie da.
A jak nasi Rycerze, Szlachta i Mieszczanie w kwestii językowej? Tak kiepsko jak ja czy ciut lepiej?
Może by chociaż dzieci pogonić do nauki, żeby się umiały odnaleźć w nowoczesnej Europie.
No i jeszcze porównanie zagranicznych kotów i psów
z naszymi pupilami. Takie same są. Mój Rysio to nawet dużo
ładniejszy. Jest jednak pewien szczegół mocno nas różniący
w kwestii zwierzęcej. Wzięcie kota lub psa do domu ,wiąże się
w tym obcym kraju z deklaracją, że zadba się o niego i o środowisko, w którym zwierzęciu przyjdzie żyć. Koty obowiązkowo pozbawia się zdolności rozrodczych, co im wychodzi na
zdrowie, a psy wyprowadza się na spacer z zestawem ratunkowym na okoliczność kupy. Podobało mi się.
Nasi Rycerze, Szlachta i Mieszczanie nadal mordują kocie
noworodki i ciągle żyją w przekonaniu, że psia kupa na bucie
tragedią nie jest. No cóż, na szczęście nie wszyscy.
Na koniec historia z burą babą w tle. A raczej z jej brakiem.
Zachciało mi się pewnego wieczoru iść na spacer, w związku z czym zostałam poinformowana, że mam włożyć żółtą kamizelkę odblaskową. Co mi tam, myślę, nikt mnie tu nie zna,
to mogę zrobić z siebie wariata. Przemaszerowałam żwawo kawał drogi i nie spotkałam ani jednego człowieka bez kamizelki lub innego, dużego odblasku. Dobrze,
że nie oprotestowałam swojego wdzianka, bo dopiero bym wyszła na durnia robiąc za burą babę w ciemnym tle. Dzięki kamizelce auta omijały mnie szerokim łukiem przez co ja czułam się bezpiecznie a kierowcy nie mieli „stresa”.
Trochę to inaczej niż z polskimi Rycerzami, Szlachtą i Mieszczaństwem,
które za nic ma przepisy i zdrowy rozsądek. Odblasków nie ubiera. Ale uwaga!
nawet doświadczony kierowca może nie
zauważyć burej baby na tle burego pobocza. Oprócz doświadczonych kierowców jeżdżą także kierowcy niedzielni
i straszne pierdoły, więc może ubierajmy te odblaski dla powszechnego bezpieczeństwa.
Ewa Czyżowska
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1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
W „Dynowince” z grudnia 2015 r. przedstawiłem
zestawienie duszpasterzy dynowskiej parafii w XIX
i w pierwszej połowie XX wieku opracowane na moją prośbę przez ks. dr Andrzeja Motykę - Dyrektora Archiwum
Diecezji Rzeszowskiej.
------------------------------------

Jan 1530 r.
z Drohobycza Jan 1531 r.
Maciej 1537 r.
Andrzej 1542 r.
Deska Maciej 1559 r.
Brzozowski Łukasz 1597 r.
Błażej 1609 r.
Peczeliński Walenty 1612 r.
Krasuski Kasper 1615 r.
Kisielowicz Piotr 1615 r.
z Nozdrzca Franciszek 1615 r.
Wistelowicz Bartłomiej 1620 r.
Garbowicz Sebastian 1620 r.
Brzozowski Szymon 1621 r.
Biskupski Jakub 1623 r.
Gierczyński Jan 1623 r.
Szyszkowicz Marcin 1623 r.
Lipowicz Jan 1623 r.
Didelus Szymon 1624 r.
Bogacki Błażej 1625 r.
Tywiński Stanisław 1628 r.
Florkowicz Jakub 1629 r.
Jasiński Szymon 1630 r.
Noskowicz Adam 1630 r.
Bogacki Szymon 1635 r.
Miąsowicz Jakub 1637 r.
Truszkowski Jan 1648 r.
Krupecki Szymon 1650 r.
Bialic Sebastian 1650 r.
Dąbrowicz Stanisław 1654 r.
Truszkowski Stanisław 1655 r.
Lenartowicz Sebastian 1667 r.
Groszkowski Marcin 1671 r.
Kwolek Jan 1672 r.
Ryżewicz Piotr 1674 r.

------------------------------------

Poniżej przedstawiam na podstawie opracowania ks.
Mieczysława Kociubińskiego „Księża diecezji przemyskiej
do roku 1772”, wikariuszy dynowskiej parafii od 1530 r.
do 1768 r. :

Czulski Tomasz 1675 r.
Kocidłowicz Sebastian 1671 r.
Błoński Stanisław 1677 r.
Zarębski Łukasz 1677 r.
Kozowski Sebastian 1686 r.
Kozalski Jan 1686 r.
Klisiewicz Stefan 1686 r.
Biegański Baltazar 1687 r.
Staroniewicz Wojciech 1688 r.
Paliński Albert 1693 r.
Kulpiński Józef 1793 r.
Jarski Aleksander 1694 r.
Kotulski Jan 1697 r.
Przybowski Józef 1701 r.
Gołębiowski Jakub 1701 r.
Baniecki Franciszek 1702 r.
Trembecki Franciszek 1702 r.
Kurkiewicz Michał 1709 r.
Kwaśnicki Jan 1710 r.
Piesiewski Franciszek 1711 r.
Jezierski Błażej 1712 r.
Białkowski Szymon 1714 r.
Ossowski Paweł 1714 r.
Pyszyński Franciszek 1725 r.
Trybalski Albert 1728 r.
Tchórzowski Jan 1729 r.
Fysymony Andrzej 1731 r.
Prusiecki Wojciech 1731 r.
Pietraszewski Jan 1732 r.
Żywarski Kazimierz 1732 r.
Blajerski Wojciech 1733 r.
Płaszczakowski Marcin 1733 r.
Okoński Benedykt 1733 r.
Czapliński Rafał 1734 r.
Czerkawski Franciszek 1734 r.

-----------------------------------

Gruszczyński Aleksander 1734 r.
Pawlikiewicz Józef 1735 r.
Krajowski Józef 1736 r.
Krassowski Benedykt 1736 r.
Nadziakiewicz Walenty 1736 r.
Szczepański Antoni 1736 r.
Brzankiewicz Walenty 1736 r.
Bogdan Michał 1737 r.
Kozłowski Wojciech 1737 r.
Sieciński Krzysztof 1737 r.
Bogdan Józef 1738 r.
Iwański Jan 1738 r.
Pawłowski Sebastian 1738 r.
Wyrwański Szymon 1738 r.
Mazurkiewicz Maciej 1739 r.
Rosicki Jan 1740 r.
Tyczyński Wojciech 1740 r.
Tyłowski Wojciech 1740 r.
Szajnowski Józef 1742 r.
Żmijowski Franciszek 1742 r.
Lepiankiewicz Andrzej 1744 r.
Kędzierski Bartłomiej 1750 r.
Burzyński Marcin 1751 r.
Kaźmierski Michał 1755 r.
Masłycki Andrzej 1755 r.
Stella Sebastian 1755 r.
Pelczorski Błażej 1756 r.
Szyjkowski Benedykt 1756 r.
Kuraszewicz Jan 1757 r.
Szpiliński Jan 1757 r.
Biernacki Jan 1758 r.
Krasnopolski Franciszek 1769 r.
Radomski Paweł 1768 r.
Piskorowski Szymon 1811 r.

W następnych numerach „Dynowinki” przedstawię dalsze informacje o dynowskich duszpasterzach.
Andrzej Stankiewicz

Warto o nich wiedzieć i pamiętać
Józefa Wandasiewicz s. Antoniego – Burmistrza Dynowa po 1948 r., który objął tą funkcję po Władysławie Kasprowicz i Stanisławie Stankiewicz – moim ojcu, przedstawiałem w latach poprzednich w „Dynowince”. Przedstawiałem również jego siostrę – Urszulę Wińską, więźniarkę
Obozu Koncentracyjnego w Ravensbrück, autorkę książki pt. „Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbruck”
oraz jej wiersze obozowe. Do tych postaci jeszcze powrócę.
Burmistrz Józef Wandasiewicz miał siostrę Zofię Wandasiewicz oraz brata Jana Wandasiewicz. Każda z tych osób
znalazła swoje miejsce w historii.

Zofia Wandasiewicz urodziła się w Dynowie w dniu
6.01.1922 r.. Była córką Antoniego i Rozalii z Wyszatyckich. Uczyła się w gimnazjum w Bochni, gdzie w 1945 r.
zdała maturę. W okresie okupacji pracowała w charakterze
urzędniczki w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Po maturze wyjechała do Krakowa, gdzie studiowała
anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie
od 1946 r. uczyła się śpiewu w PWSM u słynnej Ady Sari.
W ślad za swą profesorką w 1947 r. przeniosła się do Warszawy, gdzie na PWSM w 1955 r. uzyskała dyplom. W latach 1954 - 1962 była solistką Opery Objazdowej w Warsza-
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wie. Miała duże zdolności aktorskie. Śpiewała ważne partie
mezzosopranowe takie jak : Magdalena („Rigoletto”), Suzuki („Madame Butterfly”), Berta („Cyrulik sywilski”), Mercedes („Carmen”). Zmarła w Warszawie w dniu 14.07.1963 r.
tragicznie na skutek poparzenia. Pochowana została w grobowcu rodzinnym na „środkowym cmentarzu” w Dynowie.
Leon Wandasiewicz przed wybuchem II Wojny Światowej, podobnie jak siostra, mieszkał w Bochni. Po jej wybuchu
związał się z Armią Krajową. To właśnie on w maju 1943 r.
po ucieczce w nocy z 26 na 27.04.1943 r. rotmistrza Witolda Pileckiego z Obozu Koncentracyjnego w Auschwitz, zaprowadził go do Tomasza Serafińskiego - właściciela dworku „Koryznówka” w Starym Wiśniczu - pseudonim „Liso-
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la”, będącego wówczas zastępcą dowódcy wiśnickiej placówki „Sum” podporządkowanej Obwodowi ZWZ - AK „Wieloryb”, umożliwiając mu w ten sposób włączyć się ponownie
w działalność konspiracyjną Armii Krajowej.
Jak powszechnie wiadomo Witold Pilecki aresztowany przez UB na wiosnę 1947 r., został stracony w dniu
25.05.1948 r.. W dniu 1.10.1990 r. został pośmiertnie zrehabilitowany, zaś w 2013 r. został awansowany do stopnia
pułkownika.
Jan Wandasiewicz za działalność w WiN otrzymał dożywotni wyrok więzienia. Po 1956 r. został zrehabilitowany.
Andrzej Stankiewicz

Obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Ofiarach Holocaustu
po raz pierwszy w Dynowie!

Obrazy z cyklu DYNOWSKIE TWARZE autorstwa Niny Talbot, która w wyniku opisywanych zdarzeń straciła 40 członków rodziny
Uczestnicy uroczystości z Dynowa, Jatrosławia i Rzeszowa
W tym roku miejscem obchodów organizowanych między innymi przez Uniwersytet Rzeszowski i rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
był także Dynów. Fakt ten absolutnie nie dziwi!
Bo przecież już dwukrotnie pisaliśmy w „Dynowince”
o tym , że znany zbrodniarz wojenny Ludwig Hahn na czele
Einsatzkommando 1/I wchodzącego w skład Einsatzgruppe
I kierował zaplanowaną eksterminacją ludności żydowskiej.
W pierwszej jej fazie (14, 15 a może 18 września 1939 r.) na
Żurawcu i na Plebańskim Polu, a potem na rynku w Dynowie, zginęło co najmniej kilkaset osób, głównie mężczyzn.
Później 28 września, zgodnie z wcześniejszym planem, pozostałą ludność żydowską, tym razem także kobiety i dzieci,
wypędzono za San. Ciągle pamięta tę zbrodnię moja ukochana nauczycielka pani Zofia Łukasiewicz, a bardzo dokładny opis tych tragicznych wydarzeń znajdziemy we wspomnieniach żydowskiego mieszkańca Dynowszczyzny Sachera Gruenbauma, przytaczanych w wielu publikacjach.
Dziwią natomiast dwa fakty! Po pierwsze, że w dynowskich uroczystościach, w których wziąłem udział wraz z Prezesem TPD Andrzejem Stankiewiczem i grupą młodzieży
z dynowskiego LO, nie uczestniczył nikt z władz miasta!

Po drugie, że dwa tygodnie wcześniej, 13 stycznia, Komisja
Społeczna Rady Miasta Dynowa negatywnie zaopiniowała złożony przez TPD wniosek o umieszczenie granitowego
kamienia upamiętniającego eksterminację dynowskich Żydów na skrzyżowaniu ulic Księdza Józefa Ożoga i Podgórskiej. Czy aby na pewno słusznie?
Nieme miasteczko
Naszych Starszych Braci w wierze
Mordowano w dniu ich święta
Krwawi wciąż Plebańskie Pole
Na Żurawcu las pamięta
Miał Jagiełło w oczach trwogę
Gdy palono synagogę
Kat niemiecki – krwawy Hahn
Powypędzał ich za San…
Szumią o tym jeszcze drzewa
Strumień rzeki ciągle śpiewa
Czy za cicho, czy za mało
Że miasteczko oniemiało…?
				

Maciej Jurasiński
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Wspomnienie
o Pani Annie Baranowskiej-Bilskiej
Pani Doktor Anno- dziękujemy za twoje życie!
Może zbyt jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich słów
wygłaszanych z okazji śmierci ludzi nam bliskich? Trzeba
wtedy mówić lub pisać panegirycznie, trzeba wychwalać
cnoty i umiejętności zmarłego i nasze gorące z nim związki. To dobry i chwalebny zwyczaj, to jakieś naturalne i mądre zamknięcie egzystencji człowieka bliskiego i naszego
udziału w jego życiu.
O zmarłej 28 listopada 2015 r. w Dynowie Annie Baranowskiej-Bilskiej chcę napisać nie tyle uroczyście, co refleksyjnie. Pragnę ujrzeć jej życie, zwłaszcza jej ostatnie 40
lat spędzonych w Dynowie w jakimś głębszym powiązaniu
z domem macierzystym mej matki (z d. Trzecieskiej), z moimi wojennymi pracami samouckimi, z całą moją rodziną,
dla której Dynów był w czasie wojny zakątkiem i przystanią względnego bezpieczeństwa, a po wojnie oazą spokoju,
obszarem ciszy, a także domem macierzystym dla powojennego, licznego pokolenia.
Mniej więcej na rok przed osobistym spotkaniem doktor Anny moja siostra Małgorzata Baraniecka (mieszkająca wówczas - do 1980 r.- w Dynowie) mówiła: „od kilku miesięcy mamy w naszej przychodni bardzo nietypową panią
ginekolog. Rzadko widujemy ją na ulicach naszego miasta, ale jej inteligencja, oczytanie, oryginalność przemyślanych sądów politycznych każą się zastanowić, czy obecność
tej lekarki w Dynowie nie jest przypadkowo jakimś zesłaniem przez PZPR, jakimś dyscyplinarnym odsunięciem samodzielnie myślącej, odważnej osoby od większych od Dynowa centrów.”
Pewnej wrześniowej niedzieli 1976 r. dane mi było
sprawdzić to przypuszczenie. Oto po sumie w dynowskim
kościele zostałem zaproszony przez proboszcza, ks. Ożoga
do wygłoszenia kilku słów wspomnień i refleksji po pierwszej w mym życiu pielgrzymce pieszej z Warszawy do Częstochowy liczącej wówczas prawie 50 tys. pielgrzymów. Nie
przygotowałem tej wypowiedzi, ale postanowiłem być szczerym, mówić swobodnie o dobrych i mniej dobrych stronach
tych 8-dniowych rekolekcji dążących po drogach polnych,
po asfaltach i piaskach, wśród lasów, pól i wsi, tam, gdzie
- jak powiedział kilka lat później Jan Paweł II-„serce narodu bije w sercu matki”. Wśród słuchaczy w dynowskim kościele zauważyłem naszą jeszcze mało znaną Panią doktor.
Jakoś zdołałem do niej przemówić, skoro później odbyliśmy
razem cztery takie pielgrzymki, które stały się okazją do
szczerej wymiany naszych poglądów, pragnień a także marzeń politycznych. Przede wszystkim dowiedziałem się, że
po studiach skończonych z oceną bardzo dobrą, w Poznaniu, Anna pracowała najpierw w Barlinku (Pomorze Zachodnie), a potem przez kilkanaście lat w szpitalu w Lubaczowie - ówczesnej stolicy cząstki dawnej diecezji lwowskiej odciętej od Lwowa nową granicą polsko-sowiecką. Lubaczów był ważnym miejscem dla młodej lekarki. W katedrze lubaczowskiej spotkała charyzmatycznego, tchnącego
spokojem i radością, spowiednika. Niebawem, w jakiś Wielki Czwartek (w latach 60 – tych) przeżywa dotknięcie Bożej ręki. Zaczyna smakować w modlitwie, zaczyna dostrzegać Kościół nie od strony jego urzędów, świątyń, dzieł artystycznych, ale od strony Bożego Miłosierdzia i Ewangelii
będącej naprawdę Dobrą Nowiną.
Ta konwersja miała swe skutki szczególnie w pracy lekarza-ginekologa. Anna dostrzega wówczas nie tylko sens

walki Kościoła o każde życie ludzkie, ale smakuje w wielkiej
pociesze, jaką sprawiają jej młode mamy decydujące się na
przyjecie dziecka mimo wszelkich trudności, a często także
mimo oporu własnej rodziny Jakże wzruszające były jej relacje o cichych bohaterkach umiejących zawierzyć temu, który jeden jedyny może być pociechą absolutna i nieomylną.
Oto jedno z jej licznych opowiadań:” Pamiętam jak walczyłam z tą panią, by zechciała przyjąć żyjące w niej dziecko. Protestowała niemal krzycząc. Rozstałyśmy się w głębokim smutku Po kilku dniach zbliżamy się w kościele do
balasek komunijnych. Ona patrzy na ,mnie i lekko uśmiecha się, głową daje znak na „tak”. Jaką pociechą był ten
znak dla mnie „
Przez chyba 30 lat pamiętam to opowiadanie Pani Anny
i czuję jej entuzjazm w tym wspomnieniu.
Będąc żarliwa przeciwniczka aborcji Anna staje się też
mądrą powiernicą pań opanowanych zwątpieniami i lękami.
Właśnie ta postawa młodej, bardzo zdolnej i fachowo cennej
lekarki stała się źródłem podejrzeń partyjnych władz Lubaczowa. Musiała jakąś ofiarą z własnej wygody i zadomowienia w Lubaczowie, zaświadczyć, głównie w środowisku
lekarskim, że nie tylko trzeba tak postępować, ale można
i cieszyć się tą koniecznością, która w jej przypadku kończy się wypowiedzeniem pracy w Lubaczowie. Na szczęście
nie jest to zakaz absolutny i chyba na własną ręk, szukając
nowej pracy, w ciągu kilku tygodni znajduje ją w Dynowie.
Jak pięknie opowiadała o mi o spotkaniu z Dynowem,
o pierwszej z Dynowa do Brzozowa podróży własną syrenką
104, autem wówczas luksusowym, która dzielnie pokonywała serpentynę pomiedzy Izdebkami a Przesietnicą. Cieszyła się ze spotkania z dynowskim społeczeństwem mając
jednak nadzieję, że niebawem opuści Dynów, może na przykład do Jarosławia, gdzie mieszkała jej matka i siostra Basia, nauczycielka w tamtejszym liceum.
Wprowadziłem ja do dworu Trzecieskich, gdzie niebawem staje się niemal codziennym gościem mojej ciotki Kingi Moysowej.
Pani Anna była dla mnie bezcennym rozmówcą, doskonałym narratorem, ale też natchnieniem mego życia religijnego, kiedyś w czasie wojny, właśnie w Dynowie, pracowicie kształtowanego.
Nasze wypady jej syrenką do Iwonicza, do Krosna,
zwłaszcza do jej matki i siostry w Jarosławiu dawały nie tylko wypoczynek, ale były też czasem duchowych upomnień.
”Bóg zawsze dostosowuje wicher swych natchnień czy niekiedy srogich upomnień do wełny jagnięcia. ”Te słowa sformułował Franciszek Salezy, ale Anna nimi żyła. Dobrze pamiętam siłę jej natchnienia, gdy je wypowiadała na jakiejś
polnej drodze, czy brzegiem Sanu, który ona jako lekarz dyżurny pogotowia ratunkowego pokonywała niekiedy w nocy
jadąc furmanką przez bród rzeki.
Byłem też bardzo wdzięczny za religijny komentarz do
wydarzeń społecznych i politycznych.
W 1980 r., tuż po powrocie z naszej drugiej pieszej pielgrzymki do Częstochowy, wybucha strajk w stoczni gdańskiej. Pani Anna jest urzeczona siłą tego wybuchu i zaraz
staje się członkiem dynowskiej Solidarności i ważnym jej
współpracownikiem. Jest także uczestnikiem inicjatywy
Ks. Ożoga budowy dynowskiej w dynowskiej parafii Domu
Spokojnej Starości.
Powoli, w latach 80-ych dynowski dwór wyludnia się.
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Młode małżeństwa mieszkają daleko i licznie emigrują.
A trzy sędziwe panie chylą się coraz głębiej. Pani Doktor
podsuwa myśl, że skoro dwór stracił spadkobierców gotowych w nim gospodarować, to należy cały obiekt (dwór z parkiem i sadami) dać za darmo miejscowej parafii. Niechętny
tym planom proboszcz, a także biskup ordynariusz ulegają jej perswazji. Niebawem cały obiekt w 1988 r. przechodzi na własność parafii, a Pani Anna dostaje tu mieszkanie
przysługujące jej dożywotnio.
Stale pogarszające się zdrowie wiąże ją na stałe z łóżkiem przez trzy ostatnie lata w Domu Spokojnej Starości.
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Te najboleśniejsze lata starczej niemocy i osamotnienia są
zdumiewającym dowodem siły jej ducha.
Żegna ja cała moja rodzina żyjąca w kraju i za granicą.
Dobrze zapisała się w pamięci Dynowa, dworu Trzecieskich a przede wszystkim swych pacjentek w Dynowie, Przemyślu, Lubaczowie. Wiele z nich cieszy się dziećmi, a może
i wnukami uratowanymi rękoma i sercem doktor Anny. Odszedł człowiek dobry, prawy i silny.
Niech pozostanie w pamięci potomnych.

"Dni człowieka są jak trawa, niby kwiat polny zakwita.
A kiedy wiatr przejdzie po nim, nie masz go i nie poznaje go już miejsce jego.
Ale miłosierdzie Pańskie od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją i pomni są przykazań Jego, aby je pełnić"
(Psalm 103)
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
Zmarłego w dniu 24 stycznia 2016 roku po długiej i ciężkiej chorobie

Ś. P. B OG D A NA L A C H A
Zasłużonego dla dynowskiej kultury, Aktora teatru, Odtwórcę wielu ról scenicznych,
Lokalnego Patriotę, Prawego Człowieka.
Członkowie zespołu i Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ" w Dynowie

„Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie,
wzrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy”

Ta myśl nasuwa się nieodparcie od chwili,
gdy Hiobowa wieść sparaliżowała wszystkich:
Jurek nie żyje!
Byłeś moim Uczniem, bardzo zdolnym Recytatorem,
Aktorem dynowskiego teatru, młodym, pracowitym Człowiekiem,
dlatego nie mogę napisać inaczej jak:
JUREK DZIEDZIC nie żyje!
Śmierć jest zawsze zaskoczeniem, ale w tym wieku...........
Nieutuleni w żalu Twoi Najbliżsi, Przyjaciele, Współpracownicy, Znajomi powtarzają kojącą myśl Św. Pawła:
"Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie".
To prawda, ale żal.........................
Wiele dokonań było Twoim udziałem, wspomnę jeden tylko przykład - Dynowski Teatr.
Zagrałeś kilka ról: najbardziej udane w sztukach "Pan Damazy" J. Blizińskiego
i "W czepku urodzona" Z. Skowrońskiego.
Pamiętam Twoje wyjątkowe zaangażowanie, odpowiedzialne traktowanie społecznie wykonywanego obowiązku,
takt i koleżeńskość. Pozostały wspomnienia i kilka zdjęć.
ŻEGNAJĄC CIĘ JURKU - zapewniamy słowami sentencji:
"Nie umiera Ten, Kto trwa w pamięci i sercach żywych".
W imieniu członków Zespołu Teatralnego i Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ" w Dynowie
Krystyna Dżuła
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Jak każdego roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, oprócz działalności podstawowej
wyszła naprzeciw swoim czytelnikom z szerokim zakresem różnorodnych działań kulturalno-edukacyjnych, które
przedstawimy na poniższych zdjęciach.
Opracowanie:
Mariola Kaczor Dyrektor GBP w Dynowie z/s w Bachórzu
i Agnieszka Karnas st. bibliotekarz.

Biwak Pod Dębiną w Bachórzu współorganizowany z OSP Ulanica

Biwak Pod Dębiną w Bachórzu
mecz młodzież kontra strażacy
Klubik Czytelniczy Dylągowa

Inne zajęcia biblioteczne

Ferie na sportowo Ulanica

Lekcja biblioteczna w Łubnie

Lekcja biblioteczna w Dylągowej

Feryjny wyjazd do kręgielni

Lekcja biblioteczna w Laskówce

Lekcja biblioteczna w Ulanicy

Przedstawienie teatralne Gdzie jesteś
św Mikołaju - Dylągowa

Przedstawienie w wykonaniu
grupy teatralnej Edu-Artis Ulanica

Konkurs Czytelniczy -rozdanie nagród
Dąbrówka Starzeńska

Konkurs plastyczny Logo LGD Bachórz

Urodziny książkowego misia w Harcie

Urodziny Misia w Lakówce

Przedstawienie teatralne W chatce Baby Jagi Laskówka

Urodziny książkowego misia
w Dąbrówce Starzeńskiej - Filia nr 1

Urodziny Misia w Dąbrówce St.

Urodziny Misia w Ulanicy

Konkurs Logo LGD Bachórz

Spotkanie autorskie z E. Bednarczyk w Dąbrówce Starzeńskiej

Spotkanie w Klubiku Czytelniczym
w Dylągowej

Wyjazd do kina

Zabawy chustą Klanzy Dąbrówka Starzeńska

Spotkanie autorskie ze Z. Kołba w Ulanicy

Zajęcia wakacyjne - Ulanica
Zajęcia kulinarne w Bachórzu

Zajęcia podczas ferii zimowych w Ulanicy
Zajęcia wakacyjne w Laskówce

Zajęcia wakacyjne w Łubnie

Rajd rowerowy współorganizowany z OSP Ulanica

Warsztaty kreatywności

Warsztaty dla Bibliotekarzy Wizerunek
z charyzmą Bachórz

Warsztaty teatralne w Łubnie

Turniej szachowy w Harcie
Warsztaty rękodzielnicze w Ulanicy

Wakacje z książką w Ulanicy

Warsztaty plastyczno-techniczne w Dylągowej

Nr 1-2/246-247

DYNOWINKA

27

Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej w Laskówce
„Dziś dla babci słońce mamy
i całuski dla dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia”.
22 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dzieci przygotowały laurki, uczyły się wierszy, piosenek, układów tanecznych
oraz zaprezentowały przedstawienie pt.” Czerwony Kapturek”, gdzie jedną z ważnych postaci jest babcia. Nad całością czuwali nauczyciele. Rodzice pomogli w przygotowaniu strojów dla małych aktorów i zorganizowali poczęstunek. Było wiele emocji i radości. Wystarczyło spojrzeć na twarze dzieci kiedy pojawiali się kolejni dziadkowie aby dostrzec jak bardzo ich kochają. Wśród przybyłych gości była nawet jedna prababcia, o której prawnuczek
zawsze pamięta. Po zakończeniu części artystycznej wszystkie wnuczęta wręczyły swoim
dziadkom laurki i złożyły życzenia.
Alicja Banaś, M. Ruchlewicz

Taniec kwiatów

Piosenka dla Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Przedstawienie „Czerwony Kapturek”

Przedstawienie „Czerwony Kapturek”

Laurki od wnuczki

Nasi Goście

Balet

Nasi Goście
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Spotkanie Opłatkowe
W Szkole Podstawowej Nr 2 W Dynowie
„Znów się rodzisz w sercach,
domach i rodzinach naszych,
pokój ludziom niesiesz…”
Co roku z niecierpliwością oczekujemy ulubionych przez
wszystkich Świąt Bożego Narodzenia. W oczekiwaniu na
ich nadejście rozważamy różnymi sposobami tajemnicę Bożego Narodzenia w stajence betlejemskiej. Jednym z nich
jest przedstawienie jasełkowe, które od wieków wpisane
jest w polską tradycję.
W tym roku, po raz 17, w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz miasta,
dyrektorów szkół, instytucji miejskich i powiatowych podczas którego uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom jasełka.
Spektakl przybliżył widzom zdarzenia sprzed ponad
dwóch tysięcy lat – historię dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. Nie zabrakło także Heroda, pastuszków, aniołków i Trzech Króli.
Było to naprawdę wyjątkowe widowisko,
z piękną scenografią i efektami specjalnymi. Część artystyczna została wzbogacona
śpiewaniem kolęd i pastorałek.
Przedstawienie jasełkowe było dla
wszystkich lekcją wzajemnego zbliżenia,
miłości, zadumy i refleksji. Występ spotkał się z dużym aplauzem widzów. Mali
aktorzy otrzymali podziękowania wraz ze
słodkim upominkiem od Pana Burmistrza
Zygmunta Frańczaka i Pani Przewodniczącej Rady Miasta Ewy Hadam. O słodkościach dla występujących pamiętał również Radny Powiatowy – Pan Krzysztof
Kędzierski oraz Pani Henryka Papiernik – Kierowniczka Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Za wszystkie dowody uznania serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania należą się także Panu Adamowi
Sochackiemu, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mogli
kolejny raz wystąpić z jasełkami w Domu Pogodnej Starości
im. Św. Alberta w Dynowie. Jest to zawsze bardzo wzruszające spotkanie, które uczy nas szacunku do osób starszych
i potrzeby dzielenia się radością z innymi ludźmi. Uczniowie dołożyli wielu starań, aby tegoroczne jasełka były dla
nas wszystkich sposobnością do wejścia w piękną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Renata Pyś

Najlepszym przyjacielem jest ten,
kto nie pytając o powód Twego smutku,
potrafi sprawić, że znów wraca radość
Dziękuję Ci za to, że mnie pocieszasz.
Dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś przy mnie.
Dziękuję Ci za to, że mnie rozumiesz.
Po prostu dziękuję Ci za to, że jesteś.
Za wszelkie słowa otuchy, za dobre rady
z najlepszymi życzeniami dla Cioci
- Pani Danuty Słaby z Pawłokomy
Elżbieta Konaszewska –Radoń
oraz Salvatore.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W DYNOWIE
Jak można pomieścić w sobie,
tyle troski, ciepła i miłości?
Jak można podarować innym,
tyle uśmiechu, dobroci, radości?
Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta jak ważną
rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Dzień Babci
i Dzień Dziadka obchodzimy 21 i 22 stycznia . To właśnie
dziadkowie potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach wnucząt.
W naszej szkole uroczystości z tej okazji są tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.
W tym roku, ta miła uroczystość odbyła się 16 stycznia 2016r. z udziałem przybyłych licznie dziadków, rodziców i dzieci, które uczciły święto babć i dziadków popisami artystycznymi.
Spotkanie zainaugurowała Pani dyrektor Wiesława
Marszałek. W kilku serdecznych słowach powitała zgromadzonych gości życząc im wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Do życzeń dołączył się również Burmistrz Miasta Pan Zygmunt Frańczak.
W pięknie udekorowanej sali i w odświętnych strojach uczniowie całej szkoły zaprezentowali swe nieprzeciętne, artystyczne możliwości. Program był bardzo bogaty. Oprócz wierszy, piosenek i skeczów był też niezwykle

urokliwy taniec śnieżynek w wykonaniu
dziewczynek z klasy 0 i I.
Oczywiście na koniec występów wszyscy zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” i wnukowie obdarowali swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć
i dziadków. Dzień, w którym uśmiech nie
schodził z twarzy dziadków i dostarczył im
niezapomnianych wrażeń i radości.
Jak jedna z sentencji głosi: „Serce jest
bogactwem, którego się nie sprzedaje ani
nie kupuje, ale które się ofiaruje” (Gustaw Flaubert).
Dlatego też dziękujemy wszystkim

babciom i dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć,
ciepło i jeszcze raz życzymy im dużo, dużo zdrowia oraz
długich lat życia.
Renata Pyś
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Bawimy się
w Szkole Podstawowej
w Laskówce
3 lutego 2016 roku uczniowie w Szkoły Podstawowej w Laskówce miło spędzili czas podczas Zabawy Karnawałowej. Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień, kiedy można było zrobić
niecodzienną fryzurę, przywdziać ciekawy strój, oraz skorzystać
z kosmetyków mamy czy starszej siostry.

KONCERT NOWOROCZNY

Wszystko co chcesz powiedzieć wyraź muzyką i tańcem
W kolejną niedzielę karnawału, 24 stycznia MOK w Dynowie zaprosił mieszkańców Dynowa na wspaniały koncert - pełen muzyki i tańca na najwyższym poziomie.
W pierwszej części koncertu, licznie zgromadzoną publiczność bawiła Kapela „Dynowianie”, Kapela „Tońko”, Dynowska Orkiestra Dęta i zespół instrumentalno-wokalny „Pulp-Foction” LO w Dynowie.
Po krótkiej przerwie wystąpił zespół tańca ludowego prowadzony przez P. Elżbietę Klaczak- Łach,
w krakowiaku i kujawiaku oraz grupa dziecięca
tańca współczesnego i zespół tańca współczesnego „Shadow” prowadzone przez P. Annę Cichocką

Zespoły taneczne
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Kapela Dynowianie

Para taneczna

Orkiestra dęta
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Gwiazdę wieczoru była para taneczna Piotr Prusak
i Adrianna Kaczmarzyk- mistrzowie Polski w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Piękna para dwudziestolatków, Mistrzów Polski, półfinalistów
Pucharu Świata posiadających najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S”, tańczy ze sobą od 11 lat w Klubie
Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów-Boguchwała”. Pokaz
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tej pary był czystą poezją - od walca wiedeńskiego i argentyńskiego tanga przez rumbę kubańską, jive po układ taneczny oparty na utworze A.Vivaldiego. Tańcem i muzyką
wyrażono wiele emocji, opowiedziano różne historie czym
wzruszono i radośnie usposobiono Dynowian na wiele dni
a może na cały rok.

Kapela Tońko

Tam gdzie nadzieja cicha rodzi
się w ubóstwie
Pod takim właśnie tytułem 17 stycznia, w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Dynowie odbył się koncert kolęd zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Koncerty
te odbywają się w kościele od kilku lat i stały się już tradycją. MOK w Dynowie zaprosił do
koncertu – kolędowych opowieści o Świętach Bożego Narodzenia zespoły:
- Dynowską Orkiestrę Dętą pod batutą P Krzysztofa Piątka,
- Kapele Ludową „Dynowianie” pod kierownictwem P. Jacka Marszałka
- Kapele „Tońko” pod kierownictwem P. Antoniego Dżuły
Wystąpiła także wokalistka o wzruszającym głosie P. Dorota Sówka-Szmigiel.
Odgrywano i śpiewano kolędy staropolskie, łyczakowskie, wołyńskie
i polskie piękne pastorałki.
Różnorodny muzycznie koncert gromkimi brawami nagradzali licznie zgromadzeni -wzruszeni parafianie, którym organizatorzy, za poetą
księdzem Twardowskim, życzyli w Nowym Roku aby nie tracić nadziei i
dziękować Bogu, że jesteśmy w jego kochających rękach, żeby ta radość z
wigilijnego spotkania wszystkich bliskich przy stole, to największe święto człowieka, trwało w nas jak najdłużej.

Kapela Dynowianie
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Kapela Tońko

Dorota

Orkiestra dęta

XIX DYNOWSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS
KOLĘD i PASTORAŁEK
16 stycznia br.w auli Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się kolejna edycja
Konkursu Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem od wielu lat jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość uczestników, profesjonalne jury i organizacja. W roku bieżącym Jury w składzie:
• P.Jerzy Kołodziej Dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia w Dynowie- Przewodniczący Jury
• P.Bogusława Dulska - sopranistka
• P.Krystyna Dżuła- Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie
• P.Krystian Balawender – muzyk –
nauczyciel Szkoły Muzycznej
• P.Daniel Maziarz – muzyk, po wysłuchaniu 7 zespołów i 15 solistów postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
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W KATEGORII:
GIMNZAJA – ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:
I miejsce złota bombka i nagroda pieniężna dla Aleksandry Nosal, Pauliny Kasprowicz i Joanny Wróbel
z Gimnazjum w Dynowie. Opiekun: Katarzyna Żmuda
II miejsce srebrna bombka i nagroda pieniężna dla
Zespołu instrumentalno- wokalnego z Zespołu Szkół
w Pawłokomie. Opiekun: Tomasz Tereszak
III miejsca ex aequo:
- brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Zespołu
„Tarnina” z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Opiekun :P. Marta Kapała
- brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Wiktorii
Siry, Pauliny Ostafińskiej i Dawida Pudysza z Gimnazjum w Dynowie. Opiekun: Jakub Trybalski
Wyróżnienie dla:
Zespołu instrumentalnego w składzie: Wiktoria
Siry, Barbara Sowa, Marceli Grzegorzak i Michał
Flisak z Gimnazjum w Dynowie. Opiekun: P. Jakub
Trybalski
W KATEGORII:
GIMNAZJA – SOLIŚCI:
I miejsce, złota bombka i nagroda pieniężna dla Julii Kudły z Gimnazjum nr 2 w Wesołej. Opiekun: .Monika Sobkowicz.
- srebrna bombka i nagroda pieniężna dla Kornelii Twardy z Zespołu Szkół w Łubnie. Opiekun: Jakub Trybalski
- srebrna bombka i nagroda pieniężna dla Alicji Frańczak z Zespołu Szkół w Dylągowej. Opiekun: Arkadiusz Banaś.
III miejsca ex aequo:
-brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Joanny Kuźniarskiej z Zespołu Szkół w Dynowie. Opiekun: Jakub Trybalski.
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- brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Joanny Niemiec
z Zespołu Szkół w Łubnie. Opiekun: Jakub Trybalski.
W KATEGORII:
SZKOŁY ŚREDNIE – ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce, srebrna bombka i nagroda pieniężna dla grupy Wokalnej „Antrakt” w składzie: Monika Bielec, Sandra Gwara i Karolina Mocha z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Opiekunowie: Anna i Jarosław Molowie.
III miejsce ,brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Zespołu instrumentalno- wokalnego „PULP-FOCTION” z Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie. Opiekunowie: Tomasz Tereszak,
Elżbieta Klaczak- Łach, Ewa Hadam.
W KATEGORII:
SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:
I miejsce, złota bombka i nagroda pieniężna dla Aleksandry
Stawarz z LO w Rzeszowie i Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Opiekun: Ewa Jaworska- Pawełek.
II miejsce, srebrna bombka i nagroda pieniężna dla Bartosza
Tereszczaka z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Opiekun:
Elżbieta Klaczak- Łach
III miejsca ex aequo:
- brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Kamili Stec z Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej. Opiekun: Paulina Wziątka
-brązowa bombka i nagroda pieniężna dla Magdaleny Niemiec
z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Opiekun: Agnieszka Polak- Wałecka
Gościem Konkursu była Kapela Ludowa „Dynowianie”, która
zaprezentowała kolędy w swojej -ciekawej aranżacji , czym zachęciła dynowską publiczność do wspólnego śpiewania tych najpiękniejszych polskich pieśni – kolęd.
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Sponsorzy
XIX Dynowskiego
Młodzieżowego Konkursu
Kolęd i Pastorałek

Nagrody pieniężne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Bank Spółdzielczy w Dynowie
P. Michał Ostafiński
P. Krzysztof Siry - firma GEZO
P. Anna Kowalska
P. Zygmunt Frańczak
P. Tomasz Zając.

Pomoc rzeczowa i nagrody:
1.
2.
3.
4.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Dynowie - pieczywo
Piekarnia P. Elżbieta Domin - ciasta
P. Ewa Bielec - firma BEWA - słodkości
P. Alicja Drelinkiewicz – sklep ALEKSIS – biżuteria i galanteria
5. P. Maria Pańczocha - kiosk TO i OWO - kosmetyki
6. P. Aleksander Stochmal – radny powiatowy - kalendarze
7. Towarzystwo Przyjaciół Dynowa - pluszaki
8. P. Józefa Bała - owoce
9. P. Małgorzata Marta Dańczak – uszycie sakiewek
na nagrody pieniężne
10. P. Katarzyna Mol i P. Magdalena Pantoł – przygotowanie złotych, srebrnych i brązowych bombek, głównych nagród w konkursie.
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Wpadła Amora strzała do liceum znanego
Śliczną dziewczynę trafiając i chłopca roześmianego ;-)
I szybko jak ta strzała pomknęło serce ku sercu,
Bohaterowie zdarzenia stanęli na ślubnym kobiercu…
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA!
MJ

Jolanta Krajewska i Maciej Łach
Ślub odbył się 24.10.2015
w kościele w Dynowie.

Zdjęcie wykonała firma Projekt 44,
Doris Głuszko

„INNOWACYJNE PODKARPACIE”
+ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ZSzZ W DYNOWIE

Mamy styczeń, piąty miesiąc roku szkolnego
2015/2016, a szkoły już przygotowują się do rekrutacji na kolejny rok nauki tj. 2016/2017. Zanim o naborze, to krótka refleksja o kształceniu
fachowców.
Wypracowany po wojnie model kształcenia zawodowego, w różnych okresach zmieniany
i ulepszany zakładał, w pewnym okresie, wg mnie skuteczny model edukacyjny: głównie 3 – letnie szkoły zasadnicze
i 5 – letnie technika po 8 -klasowej „podstawówce”. Najbardziej sprawdzało się kształcenie zawodowe we współpracy
z zakładami, gdzie uczniowie „zawodówek” odbywali zaję-

cia praktyczne 2 lub 3 dni tygodniowo w zakładzie pracy lub szkolnych warsztatach, a technikum w mniejszym wymiarze (1 dzień w tygodniu
i praktyki zawodowe podobnie).
W pewnym okresie położono jednak nacisk na
kształcenie ogólne, bo chyba była duża potrzeba
kształcenia magistrów za wszelka cenę, a mniejszy na kształcenie zawodowe, fachowców i inżynierów. Szkoły zawodowe stały się niemodne,
uznawane jako mało atrakcyjne, dla „gorszych”,
często nawet ośmieszane, bo tutaj dłużej dochodziło się do matury, miało się często ubrudzone
ręce. Większe koszty kształcenia zawodowego niż ogólnokształcącego, sprzyjały odchodzeniu od
tego systemu bądź
traktowania tych
szkół po macoszemu. „Po drodze” były
jeszcze licea profilowane czyli takie
„połączenie” liceum
ogólnokształcącego z technikum, ale
przy 4-letnim cyklu nie bardzo ten pomysł się sprawdził.
Tymczasem okazało się, że mimo braku zakładów - braku
miejsc pracy, równocześnie brakuje fachowców, dobrych fachowców. Jednak szkoły zawodowe, które przetrwały, stają
się być teraz szansą na uzupełnienie powstałej luki w „castingu” szkół kształcących zawodowców - fachowców.
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W Dynowie „NIE WYLANO DZIECKA Z KĄPIELĄ” !!!
Jeśli patrzeć na kształcenie zawodowe w Zespole Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
to można stwierdzić, że szkoła nie zmarnowała i nie marnuje każdej szansy od chwili jej utworzenia, a także jaka pojawiła się w ostatnich latach.
Mam na myśli przychylną
politykę oświatową dla tego
typu szkół.
Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest
przykładem tego co w podtytule bowiem, licząc od 1963
roku popularna „zawodówka”
i od 1990 roku „technikum”,
przetrwały różne przeobrażenia i mają się nieźle.
Uruchomione duże programy unijne np. wcześniejsze Leonardo da Vinci, Erasmus i ostatnio „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, pozwoliły na wprowadzenie kolejnych, dużych i pozytywnych zmian w szkole. Powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego, także przy ogromnym współudziale Organu Prowadzącego - Powiatu Rzeszowskiego, innych instytucji, posłów, ogromnym wysiłkiem moim
i kierowników; Centrum Kształcenia Ustawicznego i Stacji Kontroli Pojazdów, udało się doprowadzić do zmian zapisu w ustawie na taki, który zezwala ZSzZ w Dynowie i innym podobnym tego typu szkołom w Polsce, nadal prowadzić Stacje Kontroli Pojazdów. Uzyskane duże dofinansowanie, w ramach wymienionych wyżej programów, pozwoliło nawiązać współpracę zagraniczną w celu kształcenia
i doskonalenia fachowców w ramach praktyk zawodowych
oraz uruchomić nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, umożliwiając uczniom uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.
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mu zasilania w media (woda z wodociągu miejskiego), nastąpiła modernizacja wewnętrznych instalacji i remont pomieszczeń socjalnych dla uczniów.
Te działania inwestycyjne i organizacyjne sytuują Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w czołówce szkół średnich powiatu rzeszowskiego i nie tylko, a w środowisku przyczyniają się do tego,
że ZSzZ w Dynowie jest ważnym i potrzebnym ośrodkiem
edukacyjno - szkoleniowym,
kształcącym dobrych i bardzo dobrych fachowców - zawodowców pod potrzeby rynku pracy.
Dnia 18.09.2015 roku
nastąpiło otwarcie kolejnych
w pełni uzbrojonych terenów
inwestycyjnych w Parku Naukowo-Technologicznym Powiatu Rzeszowskiego im. śp.
dr Grażyny Gęsickiej, a więc
jest nadzieja, że wzrośnie zapotrzebowanie na fachowców-zawodowców.

Jeśli chcesz się uczyć i wybierzesz sobie
odpowiedni kierunek nauki np.: technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, technik informatyk, technik
logistyk czy technik handlowiec, to możesz zostać
dobrym fachowcem po ukończeniu
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie.

Specjalistyczne pomoce w CKU
Z kolei dodatkowe środki Organu Prowadzącego - Powiatu Rzeszowskiego, zostały w II połowie 2015 roku przeznaczone na poprawę stanu budynku Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Wykonano nowy dach z równoczesnym jego
docieplenie i wymieniono bramy - drzwi wjazdowe do pracowni i sal ćwiczeniowych CKU. Wcześniej została wykonana kompletna wymiana okien, nastąpiła zmiana syste-

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
i wizyta św. Mikołaja
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie

W dniu 25 listopada 2015r. w Przedszkolu Miejskim
w Dynowie odbyły się obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu jak corocznieSzkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molówz Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowieprzygotowała dla dzieci specjalną niespodziankę. Na zapro-
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szenie Pani Dyrektor Marii Biernaszw przedszkolu pojawił się „Pluszowy Miś” ze słodyczami, chętnie pozował do zdjęć i uczestniczył w zabawach z dziećmi. Wizyta „Pluszowego Misia” przebiegła w przemiłej
atmosferze, o czym świadczą zadowolone miny dzieci.
Tradycyjnie jak co roku, tym razem w dniu 4 grudnia 2015r. św.
Mikołaj wraz ze swoją anielską świtą na zaproszenieRady Rodziców odwiedził wszystkie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Dynowie i grupę „Żuczków” w Zespole Szkół w Dynowie. Samorząd
Uczniowski z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowiepod opieką opiekunów Pani Honoraty Mikoś
i Pani Katarzyny Marcinek zadbał, aby wizyta przebiegła w przemiłej atmosferze. Zgodnie z tradycjąwszystkie dzieci otrzymały prezenty i wykonały sobie pamiątkowe fotografie ze św. Mikołajem i Jego
pomocnikami.
Cała społeczność szkolna ZSzZ w Dynowie składa serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marii Biernaszdla wszystkich Pracowników i Radzie RodzicówPrzedszkola Miejskiego w Dynowieza bardzo miłe przyjęcie i pomoc w organizacji w/w spotkań.
Do zobaczenia na kolejnych obchodach.
Halina Cygan ZSzZ w Dynowie
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http://www.zsz1dynow.republika.pl/ca/obrazy
/mikolaj_5.12.2014.JPG.

Jasełka Szkolnej Artystyczno - Teatralnej
Grupy ANTRAKT z ZSzZ w Dynowie
„Znów jasełka Jezus, Maria, Herod tłusty,
czart ogoniasty… Ale żeby po raz 2015…”
– tymi, nieco przewrotnymi słowami rozpoczęliśmy nasz
17-ty „sezon jasełkowy”. Mimo żartu jest w nich zawarta ważna myśl – doroczność. W tej powtarzalności kryje się właśnie prawdziwa trudność. Oczywiście, można by było pozostać przy jednym scenariuszu, przecież i tak zawsze należy
pokazać pochód królów, intrygi Heroda, pokłon pasterzy i narodziny Jezusa. Nie tego jednak oczekują od nas widzowie
a i my czulibyśmy się zażenowani. Tworzenie przedstawie-

nia, w którym występuje ponad 30 osób
jest niemałym przedsięwzięciem ale też
wspaniałą zabawą w teatr. Mimo przygotowanego wcześniej scenariusza sceny nabierają ostatecznego kształtu pod
wpływem różnych pomysłów i inwencji
młodych aktorów. W dużym stopniu efekt
końcowy jest wynikiem pracy zespołowej.
Choć mamy świadomość różnych mankamentów, największą satysfakcję w tej pracy niesie prawdziwa radość tworzenia, zespołowość i zdrowy humor.
W tym roku postanowiliśmy pokazać także nasze wyobrażenie znanych postaci – młodego urwisa Herodzika,
jego matkę, pełną pretensji i całkiem niezaradną życiowo,
buńczucznych pasterzy, pyskate diabły i rzadką w jasełkach
scenę zaślubin Marii z Józefem. Portretowi Świętej Rodziny
też staraliśmy się nadać nieco ziemski rys, gdyż oddana Jezusowi, troskliwa Matka zarzucała Józefa licznymi poleceniami i obowiązkami tak, że biedny cieśla nie miał już siły.
Tegorocznym jasełkowym „hitem” był wielbłąd, wprowadzony do pałacu Heroda przez króla Melchiora.
Jak zawsze najsympatyczniejsze dla całej grupy były
reakcje najmłodszej widowni. Zawsze mówimy, że jest to
najbardziej wymagający odbiorca i nie da się go oszukać.
A zachowania były skrajnie zróżnicowane: od salw śmiechu, przez głośne zachwyty, po słowa potępienia wobec negatywnych
bohaterów a skończywszy na płaczu wywołanym odgłosami i dynamicznym zachowaniem wielbłąda.
Z naszym przedstawieniem
odbyliśmy swoistą peregrynację,
gdyż pokazywaliśmy je aż 9 razy
w Dynowie, Bartkówce, Nozdrzcu,
Harcie, Łubnie i Wesołej. Włączyliśmy się także w bardzo ważną
i potrzebną akcję „Pomóż Izie wygrać z rakiem”, którą organizował
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samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Harcie.Kolędowali z nami seniorzy z Domu Pogodnej Starości i dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie. Niezależnie od miejsca i wieku widowni, przyjmowano nas zawsze spontanicznie i serdecznie. Za to ogromne serce i różnorodną pomoc chcieliśmy
w tym miejscu wszystkim bardzo podziękować!!! Osób, którym dedykujemy te słowa jest naprawdę wiele, nie będziemy
ich wymieniać tylko dlatego, żeby przez nieuwagę kogoś nie
pominąć. Wyjątek zrobimy dla p. dyr. Haliny Cygan, której
nie sposób nie podziękować za „słodką oprawę” naszych występów, czyli wieeele (!) kilogramów czekoladek i cukierków.
W imieniu całego zespołu Antrakt, opiekunowie Anna
i Jarosław Molowie
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Ps. Kiedy piszemy te słowa, a jest
właśnie 2.02.2016r.,
Szkolna Artystyczno – Teatralna Grupa ANTRAKT skończyła dzisiaj
18 lat i osiągnęła pełnoletniość. Korzystając z tej
okazji pozdrawiamy wszystkich naszych obecnych
i dawnych członków zespołu oraz sympatyków i zapraszamy na Facebook. Tam wkrótce znajdzie się
informacja o naszej nowej stronie, na której będzie
można zobaczyć Antrakt na scenie.

Opłatkowe spotkanie
"SOKOŁÓW" w Krakowie
Na zaproszenie Prezesa PTG „Sokół’’ - DH Konrada
Firleja - do Krakowa udała się delegacja dynowskiego
Gniazda w składzie: Jolanta Kozubal-Głuchowska, Krystyna Dżuła, Antoni Iwański i Ryszard Duda.
Późnym popołudniem w krakowskiej Sokolni przy
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego spotkały się delegacje z różnych Gniazd
z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz miejscowi działacze i Zarząd
PTG. W uroczysty nastrój wprowadził zebranych Ks. kapelan „Sokołów’’, który nawiązując do Ewangelii o Narodzeniu Pańskim zaapelował o patriotyczne, narodowe działania

dla dobra młodzieży i Ojczyzny. Łamanie się opłatkiem stało się nie tylko gestem symbolicznym, ale i wyrazem serdecznych więzi łączących dorosłych Druhów i małe sokolęta licznie
reprezentowane przez sekcje gimnastyczne. Prezes Dh. Firlej
wręczył zasłużonym działaczom stowarzyszenia odznaczenia
i dyplomy, których nie zabrakło także dla trenerek i uzdolnionych zawodniczek. Następnie popłynęły kolędy a nastrój świąteczny stał się rodzinny i wzruszający.
W drugiej części programu zebrani mogli podziwiać popisy gimnastyczek, które zdobywają dla „Sokoła” laury na zawodach krajowych i zagranicznych. Niektóre ewolucje gimnastyczne budziły nie
tylko podziw, ale i pytanie:
ile trzeba ćwiczyć, by dojść
do takiej sprawności. Wyrazem zachwytów były długie
i burzliwe oklaski. Na zakończenie - wspólna fotografia i podziękowania za piękny wieczór.
Ps. Delegacja dynowskiego „Sokoła’’ serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi za
bezpłatne użyczenie samochodu, a Panu Bielcowi za
komfortową jazdę.
W imieniu delegacji
- Krystyna Dżuła
Prezes T.G. „Sokół’’.
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PODSUMOWANIE
SEZONU BIEGOWEGO 2015
Miniony rok należał do bardzo udanych pod względem
rozwoju życia biegowego w Dynowie. Wiele osób zaczęło biegać dla przyjemności, coraz więcej bierze udział w zawodach,
a to z kolei poszerza grono kibiców i osób interesujących się
nie tylko bieganiem, ale i innymi formami ruchu. A możliwości do uprawiania sportu w Dynowie ciągle przybywa.
W porównaniu z rokiem ubiegłym, rok 2015 był niezwykle bogaty pod względem startów, w których wzięli udział
dynowscy biegacze. Wystartowali oni bowiem w 45 imprezach, a to jest naprawdę fantastyczny wynik, tym bardziej,
że w poprzednim sezonie było to 11 biegów. Za każdym razem było o nich głośno na mecie. Im więcej osób z Dynowa
bierze udział w danych zawodach, tym większy jest doping
i owacje, a to z kolei świetna reklama Dynowskiego Klubu
Biegowego na terenie całego kraju, ale i poza jego granicami. Dynowianie i Dynowianki startowali łącznie w 26 miastach w Polsce, w Bratysławie na Słowacji oraz w Nowym
Jorku (USA). W niektórych miastach biegli w pojedynkę,
a bywały i takie imprezy, gdzie brali bardzo liczny udział.
Najwięcej osób z Dynowa wystartowało w „DYNOWSKIEJ ZADYSZCE” i była to piękna liczba 41 zawodników.
Przypomnijcie sobie te emocje, kiedy na ulicach całego mia-

•
•
•
•
•
•
•

Maciej Toczek: UltraMaraton 52 km-1, Półmaraton- 2
Andrzej Szul: UltraMaraton 52 km- 1, Półmaraton- 1
Michał Tworzydło: Maraton- 4, Półmaraton- 4
Daniel Siwulec: Maraton- 3, Półmaraton- 2
Katarzyna Marszałek-Kokot: Maraton- 2, Półmaraton- 2
Józef Mudryk: Maraton- 2
Marcin Socha- Maraton- 1, Bieg na 39 km- 1, Półmaraton- 4
• Robert Słaby: Maraton- 1, Półmaraton- 2
• Wojciech Wojdyło: Maraton- 1, Półmaraton- 1, Triathlon- 1
• Adam Sandyk: Maraton- 1
• Dariusz Niedzielski: Półmaraton- 3
• Piotr Kędzierski i Mateusz Słaby: Półmaraton- 2
• Ewelina Wojtas-Kędzierska, Marcin Dziedzic, Mariusz
Mul, Stanisław Martowicz, Paweł Radosz oraz Paweł
Siwulec przebiegli 1 Półmaraton.
Większość z wyżej wymienionych biegaczy brała udział
także w biegach na krótszych dystansach. Jak wspomniano wcześniej imprez biegowych było naprawdę sporo, tak
więc i lista biegaczy nie zamyka się na tych wymienionych.
Wszystkim natomiast, którzy wzięli udział choćby w jednym

sta pojawialiście się dopingując nie tylko swoich faworytów,
ale i cały dynowski team. Z pewnością każdy wspomina ten
dzień z nieukrywaną radością i satysfakcją, gdyż to właśnie
wtedy w każdym z biegowych nowicjuszy zrodziło się ziarno nowych doznań, jakie towarzyszy zawodnikom podczas
każdych zawodów. To niezwykłe emocje związane ze startem, rywalizacją, uporem i walką, a ostatecznie z niebywałą euforią po dotarciu do mety.
Drugim w kolejności, pod względem liczebności, biegiem
z udziałem dynowskich biegaczy był III Bieg Niepodległości w Rzeszowie. Wzięły w nim udział 22 osoby z Dynowa,
a każde przybycie na metę kolejnego dynowskiego biegacza
było głośnym powitaniem.
Na trzeciej pozycji uplasowały się dwa biegi z taką samą
liczbą dynowskich zawodników. Są to: Bieg Tropem Wilczym w Przeworsku oraz Bieg Mikołajkowy w Ropczycach.
W tych zawodach biegło po 18 osób.
Każdy z biegaczy ma na swoim koncie kilka biegów
na różnym dystansie, ale są i tacy, którzy w całym sezonie
przebiegli kilka maratonów (42,195km) i półmaratonów
(21,095km). Można by nawet zaryzykować stwierdzeniem,
że Dynowianie ścigają się w ilości pokonywanych kilometrów. Na przestrzeni 12 miesięcy 2015 roku poszczególni zawodnicy mają na swoim koncie takie biegi jak:
• Łukasz Domin: UltraMaraton 116 km- 1, UltraMaraton 52 km-1, Maraton- 3, Półmaraton- 2
• Wiesław Jandziś: UltraMaraton 116 km- 1, Maraton- 3,
Półmaraton- 1, Triathlon- 1
• Roman Kokot: UltraMaraton 52 km- 1, Maraton- 3,
Półmaraton- 4
• Bogdan Peszek: UltraMaraton 52 km- 1, Półmaraton- 3

krótkim biegu należą się ogromne gratulacje za podjęcie wyzwania. To wspaniałe móc z Wami biegać.
Specjalnie dla wiernych czytelników relacji z biegów dynowskich biegaczy Łukasz Domin – lider Stowarzyszenia
Aktywny Dynów przygotował mapę z zaznaczonymi miastami w Polsce, gdzie biegali dynowscy zawodnicy. Przyznajcie, że wygląda to imponująco.
A oto lista polskich miast, gdzie biegali członkowie Aktywnego Dynowa:
• Przeworsk - Bieg Tropem Wilczym - 18 osób.
• Przemyśl - Bieg Tropem Wilczym - 1 osoba.
• Kraków - Półmaraton Marzanny - 1 osoba.
• Bratysława - Bratislava Marathon - 2 osoby.
• Bratysława - Bratislava Halfmarathon - 1 osoba.
• Rzeszów - Półmaraton Rzeszowski - 10 osób.
• Kraków - Cracovia Marathon - 3 osoby.
• Łódź - Maraton Łódzki - 5 osób.
• Jasionka - SKYWAY Run 9 osób.
• Dubiecko - Półmaraton Pogórzanin - 10 osób.
• Rzeszów - Ultramaraton Podkarpacki - 3 osoby.
• Dynów - Dynowska ZaDyszka - 41 osób.
• Rudawa - Półmaraton Jurajski - 1 osoba.
• Jawor - Półmaraton Jaworski - 1 osoba.
• Arłamów - Bieg Obrońców Granic - 11 osób.
• Bochnia - Bieg o Pierścień św. Kingi - 8 osób.
• Grodzisko Dolne - Bieg Grodziski - 4 osoby.
• Stalowa Wola – Stalowa Dycha – 2 osoby
• Zakopane - Maraton Podhalański - 7 osób.
• Przeworsk - Bieg Montera - 1 osoba.
• Warszawa - Półmaraton Praski - 1 osoba.
• Rzeszów - Bieg Solidarności - 2 osoby.
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Lubaczów - Półmaraton Lubaczowski - 2 osoby.
Myczkowce - Zaporowy Triathlon - 2 osoby.
Myczkowce - Zaporowy Półmaraton - 2 osoby.
Przemyśl - Przemyska Dycha - 17 osób.
Wrocław - Maraton Wrocławski - 2 osoby.
Warszawa - Maraton Warszawski - 2 osoby.
Gorlice - Gorlicki Bieg Górski - 1 osoba.
Krynica - Festiwal Biegowy - 2 osoby.
Kraków - Bieg Trzech Kopców - 1 osoba.
Rzeszów - Maraton Rzeszowski - 1 osoba.
Rzeszów - Sztafeta Maratońska - 10 osób.
Cisna - Ultramaraton Bieszczadzki - 4 osoby.
Zarzecze - Zarzecze na 5 - 4 osoby.
Poznań - Poznań Maraton - 1 osoba.
Kraków - Cracovia Półmaraton Królewski - 9 osób.
Nowa Sarzyna - Nowosarzyńska Jedenastka - 1 osoba.
Rzeszów - Bieg Niepodległości - 22 osoby.

•
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Kraków - Krakowski Bieg Niepodległości. - 1 osoba.
Tarnów - Tarnowska Dyszka - 1 osoba.
Ropczyce - Bieg Mikołajkowy - 18 osób.
Nowy Jork - NYRR Ted Corbitt - 1 osoba.
Strzelce Opolskie - 15 km - 2 osoby.
Trzebnica - Bieg Sylwestrowy - 2 osoby.

Przez cały sezon 2015 Aktywny Dynów wzbogacił się
o kilkoro nowych członków i ma już 59 biegaczy i biegaczek.
To naprawdę bardzo dużo, jak na tak niewielkie miasteczko.
Widać jest tu wiele osób z potencjałem biegowym. Na
ulicach coraz częściej widać nowe twarze, a to wspaniała
wiadomość.
Cały Klub ma szczerą nadzieję, że to jeszcze nie koniec,
i że biegaczy w Dynowie jeszcze przybędzie.
Katarzyna Marszałek-Kokot
Łukasz Domin

W numerze grudniowym Dynowinki, w artykule „Sezon biegowy 2015 uroczyście zamknięty”, na stronie 46
zdjęcie z wbiegającym na metę księdzem Mariuszem Mulem zostało błędnie podpisane! Redakcja przeprasza księdza Mariusza Mula oraz Łukasza Domina.
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NOWE ZADANIA
Tak... –
Miłość - to zasadzka, co z nikim się nie cacka:
Guciowie się rozwodzą. Jutro przeprowadzka.
I wszyscy się dziwią temu niesłychanie,
gdyż oboje lubią żyć w małżeńskim stanie:
on jej trzecim mężem - ona jego piątą,
gdyż już cztery żony miał przedtem (a conto!),
lecz dziś muszą się rozstać mimo łez i cierpień,
i wspólnie przeżytych rajów i przedpiekli,
bo on urlop ma w lipcu - ona ma na sierpień!
(Niezgodność charakterów - jak zgodnie orzekli)…
To początek wiersza „Miłość to zasadzka” Mariana Załuckiego. Na Walentynki polecam cały wiersz, wyborny ;-)
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Gwiazda – RODZINA
Choinka mozaikowa – OBRZĄDKI
Zaśpiewajcie Panu – CICHA
NOC
Jolka – KALENDARZ MA
PARĘ DNI
Pasterze mili – PASTERZE
MILI

Nasi redakcyjni szaradziści przygotowali dla Państwa do styczniowo-lutowego numeru „Dynowinki” ciekawe – jak zwykle - zadania.
Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę z szyfrogramem, Krzyżówkę z wężem i Jolkę, zaś pan Leszek Grzywacz – Krzyżówkę i Krzyżówkę „Zmień literę”.
Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

Krzyżówka z wężem
Litery z pól zaznaczonych dodatkowo kropką,
odczytane kolejno, utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
3) dawniej niespodzianka, zaskoczenie.
6) kamień w pierścionku.
7) kłujący chwast.
10) ... domowa, o kobiecie zajmującej się
wyłącznie dziećmi i gospodarstwem.
11) ofiara składana bożkom przez Słowian.
14) dezorganizacja i upadek państwa.
15) polują watahą.
16) datek na tacę.
17) tematyczna część biblioteki, przedmiotu.
18) dziennikarska plotka.
Pionowo:
1) finał procesu sądowego.
2) sprzedaje kradzione.
3) rodzaj notesu z umieszczonymi z boku
kolejnymi literami alfabetu.
4) uczęszcza do szkoły.
5) ostatnia przed metą do rozpoczęcia finiszu.
8) dowódca obrony Westerplatte w 1939 r.
9) służył do rozbijania bram twierdzy.
12) “ ... Charliego” - popularny serial USA.
13) Tamara, aktorka (”Niania”, “Ojciec Mateusz”.
Bogdan Witek
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KRZYŻÓWKA ZMIEŃ LITERĘ
Poziomo:
2) kidnaperka.
6) trepy, saboty.
7) górski zwany jest brzostem.
8) miejski włóczęga.
9) stłuczka drogowa.

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić jedna liZMIEŃ
LITERĘ
terę i dopiero KRZYŻÓWKA
tak utworzone nowe
słowo
wpisać do diagramu.
Litery w polach z kwadracikiem, czytane rzędami, utworzą
W każdym
odgadniętym
wyrazie
nazwisko
znanego
Iksa. należy zmienić jedna literę i dopiero tak
utworzone nowe słowo
wpisać do diagramu. Litery w polach
z kwadracikiem,
czytan
					
Leszek
Grzywacz

rzędami, utworzą nazwisko znanego Iksa.
1
2

Pionowo:
1) nacierany kalafonią.
2) karny podatek dla nieuczciwego.
3) nie czyni jej jedna jaskółka.
4) Tadeusz, piosenkarz („Ballada o cysorzu”).
5) przypinana ozdoba uszu.

■

3

9

5

■

6
7

4

■

■
■

8

■

Poziomo:

KRZYŻÓWKA

W każdym
określeniu ukryte
są dwa
wyrazy
wpisywane
diagramu:
odga2) kidnaperka.
6) trepy,
saboty.
7) górski
zwanydo
jest
brzostem.pierwszy
8) miejski
włóczęga.
dywany z treści
określenia,
drugi ukryty jest w wyrazach tego określenia – miejsce jego
9) stłuczka
drogowa.
wpisu oznaczono końcową cyfrą. Przykładowo: 30) przychodzi w marcu (28) – do diagramu
pod 30) wpisać trzeba WIOSNA, a pod 28 DZIW. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworząPionowo:
rozwiązanie – jeszcze jeden wyraz mający wspólną cechę z hasłami oznaczonymi cyfrą na końcu określeń.

1) nacierany kalafonią. 2) karny podatek dla nieuczciwego. 3) nie czyni jej jedna jaskół
4) Tadeusz, piosenkarz („Ballada o cysorzu”). 5) przypinana ozdoba uszu.

Leszek Grzyw
5) boję się, że taki rosły drab każdemu może znienacka przyłożyć (6).
6) zmiany samo-poczucia i bóle stawów są objawami tej choroby (4). 8)
między rzeczką a lasem, po miej-scowych bagnach spacerował okazały łopatacz (7). 9) stary Żyd, Jankiel, cenił polskie pieśni narodowe (21). 13)
jasne światło pojawiło się nad miastem trawionym przez liczne pożary
(2). 15) wokół same pola, nic, ani jedno drzewo nie ocieni grupy jeźdźców
(12). 17) w czasie rozprawy zadawała pytania oskarżonemu i świadkom
(8). 18) jak ołowiany śrut ciąży złodziejowi pojemnik z łupami (1). 19)
ona często chowa się pod miotłą (13).
20) od ostatniego naszego spotkania
upłynęło kawał czasu (11). 21) stary wyga ciągle stroił żarty z młodszych kolegów (24). 22) oj, nachodzi się, nachodzi, bo polecone przesyłki musi oddać adresatowi do rąk
własnych (23). 24) za złowienie okazu szczupaka lub lina czeka mnie ustna
nagroda (10). 26) Henryk Wars za walkę w kampanii wrześniowej trafił do niewoli, później zaś z armią gen. Andersa przebył długa drogę, by w końcu dotrzeć do USA (3). 27) sterane
... były powodem niepokornego charakteru Agrypiny Starszej (16).
			
Leszek Grzywacz
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Krzyżówka z szyfrogramem
Określenia wyrazów poziomych podano w kolejności przypadkowej,
a wszystkie ich litery odczytane kolejno od 1 do 42 utworzą rozwiązanie końcowe - aktualne przysłowie ludowe.
Poziomo:
- pięknie pachnący krzew
- zaloty jak jedna z ksiąg w “Panu Tadeuszu”
- zaliczka, zadatek
- ciarki, dreszcz
- biokatalizatory
- rodzina dużych ptaków żyjących na stepach Azji
- naczynie żaroodporne do przetapiania metali w laboratorium
Pionowo:
22) szkoła muzułmańska (z ubiorem sportowym w nazwie).
21) miasteczko w województwie łódzkim, słynące z produkcji płytek ceramicznych.
2) wyrażenie trudne do przetłumaczenia na inny język.
1) ostre zęby.
17) polski producent paliw.
8) huragan tropikalny.
29) przychodzą z wizytą.
19) niemieckie imię
żeńskie.
Bogdan Witek

Jolka

Określenia odgadywanych wyrazów zostały podane w kolejności alfabetycznej, dla ułatwienia ujawniono położenie wszystkich „polskich liter” w diagramie.
Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.
------------------------

brak wyrazistości w smaku.
buraczki z chrzanem.
chłosta cienkimi gałązkami.
Gibraltarska między Europą i Afryką.
godzina duchów.
jeden ze zmysłów.
kłapouch.
niebieski skrzat z bajki dla dzieci.
niewielka przegroda.
odmiana koloru niebieskiego.
państwo na terenie dawnej Persji.
połączenie metali przez stopienie ich brzegów.
potoczna nazwa małej żarówki jarzeniowej.
potocznie samochód terenowy.
prawdziwe imię Kory z zespołu „Maanam”.
przyjmowanie odwiedzających według zasady
„czym chata bogata, tym rada”.
przytwierdza mięsień do kości.
region Polski z szybami kopalnianymi w krajobrazie.
solenizantka z 25 sierpnia.
taneczne podskoki.
Tomasz, żużlowy mistrz świata z 2010 roku.
wałeczek w zegarku
złodziej z westernu.
Bogdan Witek
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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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Pieszy w odblaskowej kamizelce
Z bezpośrednich obserwacji wynika, że dużo już zmieniło się na lepsze, ale problem nadal pozostaje, bowiem często widzimy, beztroskę
czy brak ludzkiej wyobraźni w odniesieniu do rowerzystów czy pieszych poruszających się poboczami drogi bez odblasków czy
oświetlenia. Nie chcemy wyzbyć się przyzwyczajeń np. poruszamy się po jezdni, gdy po drugiej stronie jest już chodnik, z przekonaniem, że
jesteśmy widoczni, a ciemne ubrania bez odblasków sprawiają, że w nocy „zlewamy” się z tłem. Przekonanie, że w światłach reflektorów
MUSIMY BYĆ WIDOCZNI jest często złudne.

Widok pieszego w ciemnym ubiorze i bez odblasków.
Zachęcam wszystkich do noszenia pasków, wisiorków, innych gadżetów odblaskowych, czy migających latarek, ponieważ one
dają nam poczucie większego bezpieczeństwa, a kierowcom samochodów ułatwiają jazdę. Na pochwałę zasługują akcje informacyjnoprewencyjne i np. rozdawanie odblasków w przedszkolu, szkołach i innych instytucjach.
Z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że widać sporo osób z odblaskami i ubranych w kamizelki, a także kultura jazdy i w naszym
miasteczku zmienia się na lepszą. Widzimy zatrzymujące się samochody przed przejściami, przyjazne gesty, czy krótkie „awaryjne
miganie, co znaczy przepraszam albo dziękuję”, ale mimo tego jest jeszcze sporo do poprawy.
Stanisław Tymowicz
Dynów, styczeń 2016 r.

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

STUDNIÓWKA ~~ 2016 ~~czwarte klasy

Zespołu Szkół Zawodowych

