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Za oknem pierwszy śnieg prószy już,
Otula cały świat biały plusz.

A świat przez ten śnieżny chrzest
Wielką białą kartą jest.

Co napiszesz na niej, co - dłonią swą?

Od nowa będę tam pisał znów
Tych kilka prostych, tych najprostszych słów.

Słowo „dzieci”, słowo „dom”,
Słowa: „spokój naszym snom

I nadzieja naszym dniom, przyszłym dniom”…

Wojciech Młynarski „Białe święta”

Drodzy Czytelnicy! 
Wręczamy Wam „Dynowinkę” już pachnącą najpiękniejszymi polskimi Świętami… 
Życzymy, aby wasze codzienne troski „otulił biały plusz”, abyście podczas rodzinnych spotkań przy świątecznych sto-

łach nie zapominali o najważniejszych dla nas „prostych słowach” i wartościach i aby magia tego niezwykłego czasu za-
pewniła „spokój naszym snom” i wlała w Wasze serca nadzieję na lepszy i pełen dobrych zdarzeń Nowy Rok!

Redaktorzy prowadzący – 
Renata i Maciej Jurasińscy, Piotr Pyrcz

W dniu 1.11.2017 r. na dynow-
skich cmentarzach przeprowa-
dzono XV kwestę publiczną na 
renowację pomników na „starym 
cmentarzu” w Dynowie. Zebrano 
kwotę 4 411,38 zł., która zosta-
nie wydatkowana w przyszłym 
roku, o czym poinformuję czytelni-
ków „Dynowinki”. Wszystkim ofiarodaw-
com składam wielkie i szczere podziękowanie za obywatel-
ską i patriotyczną ofiarność.

Na zaproszenie Pani Dyrektor LO im. KEN w Dyno-
wie, uczestniczyłem w dniu 10.11.2017 r. w obchodach 99 
– Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączonej z otwar-
ciem strzelnicy szkolnej oraz ślubowaniem uczniów klasy 
wojskowej.

W dniu 30.11.2017 r. w Bibliotece Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu 
odbyła się prezentacja Roczników Historycznych Dynoviana. 
Prezentacji dokonał redaktor naczelny wydawnictwa – Pan 
Józef Stolarczyk. Prezentacja została przyjęta z dużym za-
interesowaniem zebranych. Zgodnie z programem tego spo-
tkania, miałem możliwość zaprezentować działalność wy-
dawniczą Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

Zarząd Towarzystwa wraz z Radą Naukową Rocznika 
Historycznego Dynoviana pracuje nad ostatecznym ustale-
niem tematu czwartego numeru, którego wydanie nastą-
pi w 2018 roku.

W dniu 21.10.2017 r. na zaproszenie Pani Prezes Kry-
styny Dżuła uczestniczyłem wraz z Panem Maciejem Jura-
sińskim w uroczystościach poświęcenia sztandaru Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. W imieniu To-
warzystwa dokonaliśmy wspólnie symbolicznego wbicia pa-
miątkowego gwoździa.

W grudniu br. ukaże się kalendarz Towarzystwa na 
2018 rok pt. „Tamten Dynów na starych kartach poczto-
wych i fotograficznych”. Będzie to 9 edycja tak wydanego 
kalendarza.

Chociaż „Dynowinka”, która trafia do Państwa rąk, po-
rusza jeszcze wiele tematów jesiennych, to ukazuje się, gdy 
zima w pełni i tuż za progiem stoją najpiękniejsze polskie 
Święta. Życzę więc Państwu, aby były one udane i aby ko-
lejny rok był szczęśliwy i przyniósł dużo dobrego! 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz



Nr  10-12/268-270DYNOWINKA4

„Zostałeś stworzony, by być człowiekiem,
Dla światła i dla radości zostałeś stworzony.
By śmiać się i śpiewać, by żyć w miłości
i aby uszczęśliwiać ludzi obok siebie”

Te piękne słowa najpełniej oddają równie piękną oso-
bowość człowieka, którego dzisiaj żegnamy. Składały się 
na nią: pracowitość, skromność, bezinteresowność, wraż-
liwość, dobroć oraz wiele zamiłowań, które nadawały jego 
życiu sens.

Pan Józef Drabik był wspaniałym nauczycielem, wycho-
wawcą wielu pokoleń młodzieży od 1964r. związanym z na-
szym dynowskim liceum. To tutaj przez 30 lat uczył języka 
rosyjskiego, opiekował się zespołami artystycznymi, siedmio-
krotnie pełnił funkcję wychowawcy klasowego, uczył swych 
uczniów śpiewać, bo sam śpiewał pięknie. Któż z jego wy-
chowanków nie pamięta piosenki „Kałakolczik”, której me-
lodia wypełniała szkolne pawilony, czy też innych pieśni. 
Był nauczycielem bardzo lubianym przez uczniów. Wielu 
z nich, idąc za przykładem swojego mentora, ukończyło fi-
lologię rosyjską.

Pan Józef Drabik był także człowiekiem niezwykle ak-
tywnym w środowisku. Należał do amatorskiego teatru 
działającego przy OSP w Dynowie, był odtwórcą wielu ról 
w sztukach komediowych i dramatycznych, należał także 
do dynowskiego chóru i był członkiem Rady Parafialnej. 

Ponadto kochał przyrodę, uwielbiał jeździć na grzyby swo-
ją M-zetką Tropik i dużo spacerować. Ludzi traktował z na-
leżytym szacunkiem i powagą, niezależnie od tego, czy był 
to kolega z pracy, rodzic ucznia czy też sam uczeń. Stale 
uśmiechnięty, bardzo spokojny, po prostu dobry człowiek.

Dzisiaj w naszym sercu pozostaje żal - żal czasu, który 
przeminął, żal miejsc, w których go już nie będzie, żal ży-
cia, które odeszło. Jednak za bramą pamięci ścieżki wydep-
tane jego codzienną wędrówką pozostaną dla tych, którzy 
będą kroczyć po nich nadal.

Nasz kochany Przyjacielu, drogi Profesorze, dziękuje-
my Ci za szczery uśmiech, którym często nas obdarzałeś, za 
ciepłe spojrzenie, które utwierdzało nas w przekonaniu, że 
czynimy dobrze, za poświęcony nam czas, a przede wszyst-
kim za to, że byłeś wśród nas. Pozostaniesz na zawsze w na-
szej pamięci i modlitwach. 

Rodzinie zmarłego w imieniu całej społeczności dynow-
skiego liceum składam wyrazy głębokiego współczucia. Nie-
chaj czas przyniesie pocieszenie i spokój, bo „śmierć nie 
jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych 
dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni 
to dalej – my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na 
drzewie życia”.

Drogi Profesorze, przyjacielu, kolego!
Żegnaj i spoczywaj w pokoju.
Dyrektor LO w Dynowie – Elżbieta Klaczak-Łach

Pogrążona w żałobie Rodzino, 
Przyjaciele, Koledzy, Wychowankowie, Szanowni Goście, 

Drogi Józefie
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W dniu 13.11.2017 roku zmarł nagle, przeżywszy 74 lata, 
nasz wieloletni Współpracownik i Przyjaciel firmy „Sów-Pol”,

 PIOTR KŁYSZ 
Pogrążeni w smutku pracownicy i zarząd spółki 

składają Rodzinie zmarłego Piotra Kłysza najszczersze kondolencje. 
 Łączymy się w bólu i zmartwieniu z Rodziną zmarłego.

Zarząd spółki „Sów-Pol” w Dynowie. 

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,
Jest kresem mozołu wszelkiego.
  Umberto Eco

Wyrazy szczerego współczucia, z powodu 

śmierci taty 
Marii Szmul oraz najbliższej Rodzinie,

składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy oraz uczniowie 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Dynów, wrzesień 2017 r.

I to jest nieprawda, że dalej tak samo,
Że zieleń, że błękit, że słońce się złoci…
Bo z Pani odejściem świat jednak się zmienił,
Bo z Pani odejściem ubyło dobroci!

   MJ

W dniu 16 listopada 2017 roku zginęła tragicznie
podczas podróży po Nowej Zelandii

bardzo lubiana i szanowana przez społeczność Dynowa i okolic

PANI DOKTOR
IWONA PORAWSKA-HYJEK

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, Redakcji Dynowinki,
koleżanek i kolegów z branży medycznej, znajomych

oraz niezliczonych wdzięcznych pacjentów
składamy pogrążonej w żalu Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

W dniu 02.10.2017 roku odeszła od nas do Pana
nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

WŁADYSŁAWA DŻUŁA
Za udział w  żałobnej mszy świętej, modlitewne wsparcie,

oraz wszelką okazaną pomoc i wyrazy współczucia WSZYSTKIM, 
którzy wzięli udział w ostatniej drodze Naszej Kochanej Zmarłej

serdeczne podziękowania składa
RODZINA
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Pegazik DYNOWSki
I Dynowski 
Bieg Mikołajkowy
Kolejną imprezę „Aktywnego Dy-

nowa” utrzymaną w konwencji świą-
tecznej bez wątpienia można uznać za 
udany „mikołajkowy prezent”. Mimo 
nienajlepszej pogody frekwencja do-
pisała, a uczestnicy biegu świetnie 
się bawili!

PEGAZIK gratuluje świetnego 
pomysłu i ma nadzieję, że impreza na 
stałe wpisze się w dynowski pejzaż!

Sukces Kabaretu NASZ!
Znany dynowianom Kabaret NASZ zakwalifikował się i wziął udział 

w 33. Ostrołęckich Spotkaniach z Piosenką Kabaretową. W tej bardzo 
prestiżowej imprezie o wymiarze ogólnopolskim zespół został dostrzeżo-
ny otrzymując od profesjonalnego jury Nagrodę Muzeum Polskiej Piosen-
ki w Opolu. Nagrodzona została piosenka „Mucha” z tekstem Macieja Ju-
rasińskiego i muzyką Juliana Zycha i Emila Dańczaka, brawurowo wyko-
nana przez Daniela Maziarza.

W drugiej wykonywanej piosence Danielowi towarzyszył cały zespół, 
który zebrał szereg gratulacji, no a przede wszystkim nawiązał wiele kon-
taktów i zdobył nowe doświadczenia. 

NASZ za pośrednictwem PEGAZIKA dziękuje wszystkim sponsorom, 
którzy umożliwili mu „ostrołęcką kabaretową eskapadę” i już teraz zapra-
sza na kolejny okolicznościowy program, który odbędzie się 10 marca w auli dynowskiego LO.

Religijne strofy
W eliminacjach do XXVII Podkarpackiego 

Konkursu Poezji Religijnej wzięła udział spora 
grupka dynowskiej młodzieży pod artystycz-
nym przywództwem Katarzyny Kłyż i ks. Ja-
nusza Borka. 

Kwalifikacje zakończyły się sukcesem dla 
uczennicy klasy II c Martyny Kłyż, która wy-
stąpiła w finale. 

PEGAZIK gratuluje i życzy dalszych suk-
cesów!
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Świat magiczny, tajemniczy
Dzięki Pani Bogusławie Krzywonos, zasłużonej animatorce kultury, wydany zo-

stał zbiorek poezji Krystyny Jagniszczak, urodzonej w Krzywem, a stale mieszkają-
cej w Grecji. Jego promocja odbyła się 19 listopada w Domu Strażaka w Krzywem. 
Ze względu na niepełnosprawność Poetka nie mogła być obecna, ale na uroczystości 
była jej koleżanka ze szkoły Pani Renata Potoczna, nauczycielka dynowskiego Zespo-
łu Szkół. „Dynowinka” otrzymała od pani Bogusławy zbiorek autentycznych i wzru-
szających wierszy autorki zatytułowany „Świat magiczny, tajemniczy”. Dwa z nich 
PEGAZIK pozwala sobie wydrukować, życząc Poetce dużo zdrowia i weny!

Powiedz, a przylecę
Powiedz tylko, 
a przylecę,
chociaż skrzydeł
nie posiadam.
Może magią
jakąś władam?
Szepnij tylko,
może w ptaka
się zamienię
i jak jedno
okamgnienie
w mig pokonam
te przestrzenie,
co nas kiedyś rozdzieliły…
Rzeknij tylko 
słowo, miły…

Artystyczne zwieńczenie polsko-
słowackiej współpracy

W dniach 21-22 listopada 2017 młodzież 
dynowskiego LO odwiedziła Słowację, a do-
kładnie miasto Svidnik i jego piękną okoli-
cę. Wizyta miała miejsce w ramach projektu 
Dziedzictwo Kulturowe Polsko-Słowackiego 
Pogranicza - przez pryzmat legend i opowieści. 

Wyprawa miała więc także wymiar artystyczny. Uzdolniona młodzież dynowskiego LO przedstawiła własną inter-
pretację „Legendy o zbóju Ugorku”. Scenariusz autorstwa opiekunki grupy, polonistki Pani Katarzyny Kłyż, kreacje ak-
torskie i góralskie piosenki bardzo się podobały wzbudzając ogólny aplauz. 

PEGAZIK gratuluje i pozdrawia (AHOJ)!

Czas ucieka
Kto by pomyślał
że czas tak zleci,
że tak nam szybko 
wyrosną dzieci…
U progu wnuki,
w pamięci luki.
Coś łamie w krzyżu
- zapowiedź niżu.
I okulary są już na nosie,
a chrypka w głosie.
Jak to się stało,
że tak zleciało?
Ile nam jeszcze
życia zostało?
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Dynów wreszcie tańczy!
Zespoły wokalne działały i działają 

w Dynowie z powodzeniem! 
Od kilku lat mamy też wreszcie dłu-

go wyczekiwany zespół taneczny skupia-
jący nie dzieci, młodzież, ale dorosłych! 

Działa on przy Liceum Ogólnokształ-
cącym w Dynowie pod kierownictwem 
Pani Elżbiety Klaczak-Łach. Między in-
nymi pięknie zaprezentował się podczas 
Dni Pogórza Dynowskiego i szóstej edy-
cji Narodowego Czytania. 

Wziął także udział w próbie pobi-
cia Rekordu Guinessa w liczbie par tań-
czących poloneza na dziedzińcu zamku 
w Dubiecku oraz uświetnił tegoroczny 
Wieczór Pieśni Patriotycznych. PEGA-
ZIK z radością odnotowuje, że Dynów ma 
wreszcie zespół taneczny i życzy wszyst-
kim ośmiu parom wytrwałości i jak naj-
piękniejszych kroków! Członkowie ze-
społu, to: Kazimiera i Stanisław Ba-
ran, Katarzyna Bobola i Emil Dań-
czak, Ewa Hadam i Zbigniew Tesz-
nar, Agnieszka Kędzierska i Józef Mikoś, Agnieszka i Daniel Maziarz, Elżbieta Klaczak-Łach i Mariusz Łach, 
Maria i Andrzej Wiśniowski, Małgorzata i Zdzisław Szafran.

Dynowskie Zaduszki Muzyczne po raz drugi!
4 listopada 2017 w ramach XI Dynowskiej Jesieni 

Teatralnej odbyły się II Dynowskie Zaduszki Muzycz-
ne. Oprawę muzyczną zapewniły: Kapela TOŃKO oraz 
JAZZ POM BAND z Brzozowa. Nieżyjących zasłużo-
nych animatorów kultury przywołała Grażyna Malaw-
ska, a okolicznościowe wiersze recytowali Jolanta Głu-
chowska i Emil Dańczak – aktorzy Zespołu Teatralnego 
TG SOKÓŁ w Dynowie. 

PEGAZIK gratuluje udanej imprezy!
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Urząd Gminy Dynów
W i e ś c i  G m i n n e
Krystyna Sówka

INWESTYCJE GMINY DYNÓW W ROKU 2017

Koniec roku jest zawsze okresem podsumowań i ana-
liz tego, co udało się dokonać w mijającym czasie. Najbar-
dziej widocznym przejawem działalności samorządu są in-
westycje. 

Poniżej zaprezentowana została zbiorcza informacja 
z realizacji inwestycji w Gminie Dynów w 2017 roku. 

I. INWESTYCJE REMONTOWO-BUDOWLANE

1)    Remont i modernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Łubnie

W 2017 roku zrealizowano prace związane z moderni-
zacją budynku Szkoły Podstawowej w Łubnie, które obej-
mowały:
• wymianę glazury, armatury, instalacji CO i c.w.u.,
• przebudowę kanalizacji we wszystkich łazienkach,
• wymianę posadzek w klasach, na korytarzach oraz 

w kuchni i stołówce,
W ramach w/w zadania przeprowadzono również kom-

pleksowy remont sali gimnastycznej, obejmujący: malowa-
nie sali gimnastycznej, wymianę podłogi sportowej, wymia-
nę instalacji CO.

Koszt całkowity inwestycji to 360 347,37 zł

2)      Budowa budynku gospodarczego w miejsco-
wości Harta

Trwają prace związane z inwestycją pn. „Budowa bu-
dynku gospodarczego na sprzęt i narzędzia gospodarcze 
wraz z przebudową napowietrznego przyłącza elektrycz-
nego”. W pierwszym etapie wykonano fundamenty pod bu-
dynek. Drugi etap obejmował budowę ścian oraz kominów. 
W chwili obecnej został ogłoszony przetarg na budowę dachu.

Dotychczasowy koszt inwestycji to 160 688,39 zł.

3)      Budowa oświetlenia ulicznego
Gmina Dynów realizowała inwestycję polegającą na bu-

dowie oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowościach: 
Bachórz, Harta, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby.

Zakres prac obejmował budowę 38 lamp wraz z monta-
żem oraz nowych linii oświetleniowych i fragmentów linii 
napowietrznej o łącznej długości 1916 m.b. Dzięki wykona-
nym inwestycjom gmina ma możliwość świadczenia usługi 
oświetlenia w miejscach, gdzie dotychczas brakowało lamp. 

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł  
146 497,35 zł.

4)      Remont i modernizacja budynków Ochotni-
czych Straży Pożarnych

Gmina Dynów wspiera działające na jej terenie jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych, poprzez bieżące ich 
utrzymanie oraz zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia. 
W 2017 roku przeprowadzono prace związane z moderniza-
cją i doposażeniem budynków OSP obejmujące:

a) Nadbudowę z przebudową dachu remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Harcie. Zakres przedmiotowy prac obej-
mował: budowę konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego, 
więźby dachowej oraz nadbudowę kominów.

Koszt całkowity zadania to 168 545,13 zł.

b) Zakup i wymianę bram garażowych w Domu Stra-
żaka w Bachórzu

Koszt całkowity zadania to 15 982,00 zł, w tym:
Środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – 11 000,00 zł,
Wkład własny – 4 982,00 zł.

c) Malowanie dachu i systemu rynnowego na budynku 
Domu Strażaka w Łubnie

Koszt zadania to 10 985,13 zł – środki w całości pocho-
dzą z budżetu gminy

d)  Malowanie dachu i systemu rynnowego na budyn-
ku Domu Strażaka w Dylągowej

Koszt zadania – 6 027,00 zł, - ze środków Gminy Dynów.



Nr  10-12/268-270DYNOWINKA10

e) Wymianę pokrycia dachowego na budynku Domu 
Strażaka w Wyrębach

Koszt zadania to 45 000,00 zł – w całości sfinansowany 
ze środków Gminy Dynów.

f) Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dąbrówka 
Starzeńska

Koszt zadania – 9 818,00 zł, 
Środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – 7 894,00 zł
Wkład własny – 1 924,00 zł 
Zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie:
- pompa pływająca Niagara Mini – 1 szt.
- Pilarka Stihl MS 291 – 1 szt.
- Ubranie specjalne Garda – 1 kpl
- Buty specjalne Fireman – 1 para
- Kominiarka strażacka Nomex – 1 szt.
- Rękawice strażackie Fire-Max – 1 para
- Hełm strażacki Calisia Vulcan – 2 szt.
- Latarka M-fire 02 led z uchwytem do hełmu Cali-

sia – 3 szt.

5)    Budowa studni na terenie Gminy Dynów
W ramach w/w inwestycji przeprowadzono prace zwią-

zane z budową studni w miejscowościach:
- Bachórz (przy Stacji Uzdatniania Wody),
- Dąbrówka Starzeńska (obok byłego Domu Nauczy-

ciela),
- Dylągowa (obok budynku Szkoły Podstawowej) – inwe-

stycja została sfinansowana przez Radę Rodziców;
- Harta (przy młynie) ,
- Łubno (Kazimierówka-Świetlica Wiejska),
Ogólna wartość inwestycji wyniosła 35 467,05 zł.

II.      ZADANIA W ZAKRESIE REMONTU DRÓG

W 2017 roku przeprowadzono wiele prac remontowo-mo-
dernizacyjnych na drogach gminnych. Dużą cześć zadań uda-
ło się zrealizować dzięki środkom z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zakresie infrastruktury drogowej zrealizowano na-
stępujące inwestycje:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 108298 R w miejsco-
wości Laskówka o długości 1180 m.b.; dodatkowo wykona-
no nawierzchnię asfaltową na części dwóch dróg o łącznej 
długości 170 m.b.).

Wartość zadań: 445 732,69 zł

2) Przebudowa dróg gminnych nr 108337 R, 108339 R 
oraz przebudowa drogi do Szkoły Podstawowej nr 1949/2 
w miejscowości Dylągowa

Wartość zadań: 158 575,09 zł

3) Przebudowa drogi gminnej Nr 108317 R w Lasków-
ce „Na Rafała” – w ramach zadania polegającego na usu-
waniu skutków klęsk żywiołowych.

Środki pozyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego – 100 tys. zł,

Wkład własny – 27 366,50 zł
Wartość zadania: 127 366,50 zł

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 108330 R na odcinku 
284 m.b. w miejscowości Łubno – inwestycja jest w trak-
cie realizacji.

Wartość zadania wynosić będzie: 91 323,81 zł

5) Przebudowa drogi gminnej nr 108297 R oraz dróg 
dz. ew. 57 i 1510/2 w miejscowości Dąbrówka Starzeńska

Wartość zadania: 29 196,76 zł

6) Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 108313 R 
„obok kościoła” w miejscowości Ulanica 

(700 m.b.),
Wartość zadania 86 123,12 zł

7) Przebudowa drogi do cmentarza na działce nr ewid. 
931 w miejscowości Bachórz

Wartość zadania: 40 995,90 zł

8) Przebudowa drogi gminnej nr 108304 R „obwodnica” 
w miejscowości Wyręby (380 m.b.),

Wartość zadania: 73 779,34 zł

Gmina Dynów otrzyma również środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdo-
wych do pól w miejscowościach Łubno i Wyręby.

Kwota dofinansowania wynosi 162 000,00 zł
Wartość zadania to 193 441,36 zł
Różnica pokryta zostanie z budżetu Gminy Dynów.
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III.   USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST

W 2017 roku realizowało zadanie polegające na usuwa-
niu wyrobów zawierających azbest; z terenu Gminy Dynów 
zebrano łącznie 88,77 ton takich wyrobów. 

Koszt całkowity zadania wyniósł  35 688,11 zł,
Środki pozyskane z NFOŚiGW – 9 207,00 zł, WFO-

ŚiGW - 6 444,90 zł,
Wkład własny Gminy wyniósł 20 036,21 zł.

IV.    ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMI-
NIE DYNÓW

Gmina Dynów w partnerstwie z Gminami Stary Dzików 
i Sieniawa złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie w za-
kresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi prioryte-
towej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – pro-
jekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę otrzymując 69,38 
punktów i został umieszczony na 13 miejscu listy rezer-
wowej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego jako Instytucję Zarządzającą RPO 
WP na lata 2014-2020 poczyniono starania o zwiększenie 
alokacji środków finansowych, poprzez wystąpienie z ini-
cjatywą przesunięcia środków w ramach osi priorytetowej 
III Czysta Energia o kwotę ok. 180 mln zł. Według infor-
macji Zarządu Województwa kwestie te zostały już uzgod-
nione z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowane 
z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przy-
padku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Euro-
pejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która 
jest niestety długotrwała i proceduralnie złożona.

V. INNE INWESTYCJE

• Nabycie nowego sprzętu technicznego do realizacji za-
dań własnych gminy, a w szczególności do zimowego 
utrzymania dróg. Zamówienie obejmowało zakup cią-
gnika URSUS 1014, piaskarki jednoosiowej oraz pługu 
dwuosiowego PJ-20ZG.
Łączna kwota wynosi ponad 100 tys. zł;

• Wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łubnie
Wartość inwestycji: 30 931,03 zł;

• Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ula-
nicy obejmujący:
- montaż wykładziny PCV,
- zakup nagrzewnicy wodnej,
Wartość inwestycji – 11 200,00 zł;

• Remont pomieszczeń budynków OSP w Laskówce i Paw-
łokomie – przeprowadzone prace obejmowały:
- wykonanie nowych posadzek, położenie glazury ścien-

nej i podłogowej,
- malowanie ścian oraz sufitów.

Spotkanie rocznicowe
16 września 2017 r. w Zespole Szkół w Dynowie odby-

ło się spotkanie poświęcone obchodom XX rocznicy istnienia 
dynowskiej grupy AA „Sebastian”.

Trzeźwiejący mieszkańcy Dynowszczyzny pragną ser-
decznie podziękować Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom Ze-
społu Szkół w Dynowie za pomoc w zorganizowaniu roczni-
cowego spotkania.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością pracownicy Urzę-
du Gminy z Panią Wójt Krystyną Sówką oraz Urzędu Miasta 
z Panem Burmistrzem Zygmuntem Frańczakiem.

Wasza życzliwość i wsparcie wiele znaczy dla naszej spo-
łeczności.

Dziękujemy!

Została otworzona filia 
biura poselskiego 

Krystyny Wróblewskiej 

z Prawa i Sprawiedliwości 
w Dynowie ul.Rynek 13/2.

 
Biuro czynne: 

we wtorek od 16:30 do 18:30, 
czwartek od 10:00 do 14:00.

Biuro obsługuje 
Jerzy Malinowski 
tel. 501-384-172
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Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, szcze-
gólnie gdy tak wielu jubilatów świętuje je razem. Wspólne 
przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wza-
jemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla mło-
dych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

W tym roku ten piękny jubileusz obchodziło osiemna-
ście małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał im medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”, które zostały wręczone 20 paź-
dziernika br. podczas uroczystego spotkania w Domu Stra-
żaka w Nozdrzcu.

Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
• Maria i Czesław Telegowie z Hłudna,
• Zofia i Władysław Kaszowscy z Izdebek,
• Józefa i Henryk Baranowie z Izdebek,
• Zofia i Roman Szerszeniowie z Izdebek,
• Mieczysława i Mieczysław Gwizdałowie z Izdebek,
• Eugenia i Czesław Barciowie z Izdebek,
• Daniela i Edward Gładyszowie z Izdebek,
• Janina i Jan Misteccy z Izdebek,
• Irena i Jan Chryniowie z Izdebek,
• Maria i Eugeniusz Ogrodnikowie z Izdebek,
• Antonina i Marian Toczkowie z Nozdrzca,
• Janina i Jan Baranowie z Nozdrzca,
• Władysława i Józef Głuszykowie z Siedlisk,
• Helena i Tadeusz Skibowie z Wesołej,
• Bolesława i Stanisław Krowiakowie z Wesołej,
• Maria i Eugeniusz Barnusiowie z Wesołej,
• Stefania i Tadeusz Barnusiowie z Wesołej,
• oraz Maria i Teofil Szpejewscy z Wesołej.

Spotkanie, z udziałem trzynastu par małżeńskich, od-
było się w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, 
kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjna lamp-
ka szampana. Oprawę artystyczną stanowił montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Złote Gody 2017

św. Jana Pawła II w Warze oraz koncert kapeli „Warzanie” 
Szanowni Jubilaci, wraz z gratulacjami przyjmijcie ży-

czenia dobrego zdrowia, miłości bliskich, zrealizowania ma-
rzeń oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego 
życia.

Nadrzędnym celem działalności prowadzonej przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach jest po-
prawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymy-
wanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodziel-
nego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej 
oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej osób wykazujących 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Liczba osób 
korzystających ze wsparcia naszej placówki ciągle wzrasta. 
Obecnie z usług świadczonych ŚDS korzysta 36 uczestników. 
Z uwagi na rosnące zainteresowanie, w następnym roku pla-
nowane jest zwiększenie miejsc dotowanych. 

W mijającym półroczu Dom realizował zadania zgodnie 
z wytyczonymi celami i zadaniami na 2017 rok. W przebie-
gu postępowania wspierająco-aktywizującego staraliśmy 

Z życia Środowiskowego domu Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach

się wdrażać oddziaływania, których celem był wzrost samo-
dzielności w różnych aspektach funkcjonowania uczestni-
ków ŚDS. Skuteczną formą aktywizacji naszych podopiecz-
nych okazały się zajęcia praktyczne z udziałem społeczności 
lokalnej. Uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach, po-
gadankach, spotkaniach z osobami realizującymi swoje pa-
sje, wykonującymi różnorodne zawody. Celem tych spotkań 
była inspiracja uczestników do podjęcia aktywności twórczej 
oraz integracja z lokalną społecznością.

Mając na uwadze urozmaicenie codziennych form wspar-
cia terapeutycznego, uczestnicy odbywali zajęcia nie tylko 
w ŚDS ale również poza nim. W mijającym półroczu pod-
opieczni odwiedzili m.in. Mały Skansen w Grabownicy Sta-
rzeńskiej, w którym pan Tomasz Kędra – właściciel skan-
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senu, gromadzi sprzęt gospodarczy i przedmioty co-
dziennego użytku obrazujące życie na wsi na prze-
strzeni XX wieku.

Ogród przy starowiejskiej bazylice był kolejnym 
miejscem, w którym uczestnicy mogli przypomnieć so-
bie najważniejsze historie biblijne. Wędrując malow-
niczymi ścieżkami ogrodu, uczestnicy obejrzeli: Ada-
ma i Ewę pod drzewem poznania dobra i zła, Górę Sy-
naj, Wieżę Babel, makietę Ziemi Świętej i Bazyliki Św. 
Piotra, Betlejem, Kanę Galilejską, Ostatnią Wieczerzę.

Dwukrotnie gościliśmy w ŚDS krakowskich akto-
rów, którzy zaprezentowali dwa spektakle: „Lekcja po-
kory” wg Karola Wojtyły oraz „Piosenka jest dobra na 
wszystko…”, dzięki czemu nasi uczestnicy mieli na-
miastkę prawdziwego teatru. 

Po raz trzeci zorganizowaliśmy jednodniową wy-
cieczkę, w której uczestniczyli nasi podopieczni oraz ich 
rodziny. Tym razem odwiedziliśmy Duklę oraz Rymanów 
Zdrój. Dukla to miejsce kultu Św. Jana, na które składają 
się: kościół klasztorny w Dukli, kościół Na Puszczy i kapli-
ca przy Złotej Studzience na Cergowej.

W drodze powrotnej udaliśmy się do Rymanowa, gdzie 
znajduje się grobowiec Anny Potockiej – ostatniej właściciel-
ki dworu w Izdebkach, na którym złożyliśmy kwiaty i zapa-
liliśmy znicze.

Zajęcia prowadzone w ŚDS to również czas na spotka-
nia kulturalno-rozrywkowe. Mieliśmy okazję brać udział 
w takich wydarzeniach jak: „Święto pieczonego ziemniaka” 
w Grodzisku Dolnym nad Zalewem Czyste, Zabawach An-
drzejkowych, na które zostaliśmy zaproszeni przez trzy za-
przyjaźnione ŚDS-y: w Łopuszce Wielkiej, Przeworsku oraz 
Jarosławiu.

Tenis stołowy zawsze cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród naszych uczestników. Okazją do sprawdzenia 
swoich umiejętności w tej dyscyplinie był II Turniej Tenisa 
Stołowego w Bachórcu. Nasza drużyna w składzie: Domi-
nika Trybiec, Jarosław Majda, Jan Szpiech oraz Paweł Re-
bizak, walczyła o miejsce na podium. Po zaciętej rywaliza-
cji Jarosław Majda okazał się najlepszy i zdobył I miejsce. 

Za nami również Przegląd Twórczości Artystycznej Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkar-
packiego w Tarnobrzegu. W tegorocznej XIII edycji przeglą-
du wzięło udział ponad 40 ośrodków z całego województwa. 
Duet naszych uczestników: Dominika Trybiec i Jarosław 
Majda zaprezentowali taniec z szarfami do utworu „Lalecz-
ka z saskiej porcelany” zdobywając tym samym ogromny 
aplauz publiczności. W części konkursowej dotyczącej twór-
czości literackiej nasz Dom reprezentował Jan Organ, któ-
ry za wiersze zgłoszone do konkursu otrzymał wyróżnienie 
oraz nagrodę rzeczową. 

Popularyzacja turystyki rowerowej, propagowanie zdro-
wego i bezpiecznego stylu życia były głównym celem akcji 
pn.: Radawiańskie Manewry, zorganizowanej przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Jarosławiu, w której również wzięliśmy 
udział. Rowerzyści reprezentujący nasz ŚDS wyruszyli spod 
Dworu ,,Zygmuntówka” w Szówsku. Cała trasa liczyła oko-
ło 12 km i miała charakter rekreacyjny bez elementów ry-
walizacji. Zakończenie rajdu nastąpiło w Gminnym Ośrod-
ku Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. Następnie sześcio-
osobowe drużyny rozpoczęły misję terenową. Po zapozna-
niu się z mapą wędrówki wyruszyli na poszukiwanie punk-
tu, w którym czekało na nich wyznaczone zadanie. Manew-
ry rozpoczęli od próby gry w paintball, po czym zapoznali się 
z pracą straży pożarnej i krótkim instruktażem samoobrony.
Ostatnim zadaniem było przejście slalomem pomiędzy prze-
szkodami w alkogoglach. Rekompensując wszystkim aktyw-
ny udział w zmaganiach terenowych, organizatorzy zaprosili 
gości do grillowania i wspólnej dyskoteki z DJAki.

ŚDS promuje również twórczość uczestników powsta-

łą w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w placówce. 
Moje życie w kolorach…to tytuł wystawy malarstwa nasze-
go uczestnika – Pawła Rebizaka, który zaprezentował swój 
dorobek twórczy 4 października br podczas wernisażu odby-
wającego się. w sali wystaw czasowych Muzeum Regional-
nego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. To już druga wy-
stawa Pawła odbywająca się w brzozowskim muzeum, jed-
nak prezentowane prace znacznie różnią się od tych sprzed 
jedenastu lat. Emanuje z nich większa dojrzałość, natural-
ność oraz zachwycają barwą kolorów. Wiodącym motywem 
jego prac jest piękno natury, skąd czerpie główną inspira-
cję. Podczas wernisażu nie zabrakło również podziękowań 
dla artysty kwiatów i podarunków. 

W drugim półroczu w naszym Domu odbyły się dwa cy-
kliczne spotkania, od kilku lat na stałe wpisane w kalenda-
rium wydarzeń organizowanych w placówce. 

„Karp nie tylko od święta…” to tegoroczny motyw prze-
wodni Pikniku Wędkarskiego, który został zorganizowany 
przez Śro dowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdeb-
kach i Kołem PZW „Brzana” w Nozdrzcu. Honorowy patro-
nat nad tym wydarzeniem objął  Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekre-
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tarz  Gminy Nozdrzec –Agnieszka Baran, Skarbnik Gminy 
Nozdrzec Stanisław Gierula, Agnieszka Lew – Zastępca Kie-
rownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału 
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie,  Małgorzata Guła – pracownik Wydziału Po-
lityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, Anna Jarema – Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, Dariusz Sawczak – Za-
stępca Kierownika GOPS w Nozdrzcu. W tym roku w zma-
ganiach kulinarnych i wędkarskich wzięło udział osiem 
ośrodków: ŚDS w Łopuszce  Wielkiej, Jarosławiu, Przewor-
sku, Sieniawie, Laszczynach, Izdebkach oraz WTZ w Sta-
rej Wsi i Haczowie.

Na tarasie budynku pod okiem profesjonalnego mistrza 
kuchni – Pana Janusza Pyry, szefa kuchni w Zamku Dubiec-
ko, którego talent został doceniony w licznych konkursach 
krajowych i międzynarodowych, uczestnicy gotowali potra-
wy z karpia. O świeże ryby jak zawsze zatroszczyli się pa-
nowie z koła wędkarskiego.  

Równocześnie pod okiem członków Koła Wędkarskiego 
„Brzana” w Nozdrzcu – Pawła Potocznego i Zbigniewa Kna-
pa, wędkarze łowili ryby w stawie położonym przy budyn-
ku ŚDS-u. Po zakończonych zmaganiach każdy mógł skosz-
tować pyszności przygotowanych przez drużyny kucharzy 
z poszczególnych placówek. Każdy z zespołów nagrodzony 
został pamiątkowym dyplomem, statuetką i nagrodą rzeczo-
wą ufundowaną przez ŚDS Izdebki.

Już po raz czwarty miały miejsce w naszym Domu Po-
etyckie Spotkania Pałacowe. Tym razem dorobek twórczy za-
prezentowali poeci: Agnieszka Mrozek, Anna Wiatrak i Józef 
Tomoń. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Izdebkach wraz z panią Katarzyną Kufel. 
Całe spotkanie prowadzili nasi podopieczni Dominika Try-
biec i Jan Organ, który od wielu lat tworzy i publikuje nie 
tylko poezję ale także prozę.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych 

usług, systematycznie odnawiamy oraz doposażamy po-
mieszczenia, w których realizowane są treningi umiejętno-
ści. W tym okresie zostały przeprowadzone prace remonto-
we w kuchni oraz zmywali, gdzie w ramach zaoszczędzo-
nych środków finansowych przeznaczonych na bieżącą dzia-
łalność, zostały wymienione płytki ścienne oraz zakupione 
nowe meble. Dzięki tym pracom uczestnicy zyskali funkcjo-
nalne pomieszczenia, wyposażone zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w ŚDS.

W tym roku udało nam się pozyskać środki z budżetu 
Wojewody Podkarpackiego w kwocie 80.000 zł na remont 
tarasu i schodów przyległych do budynku ŚDS. Realizacja 
zadania mogła być zakończona dzięki wsparciu Wójta Gmi-
ny Nozdrzec -który przekazał brakujące 20.000 zł na do-
kończenie prac. Dzięki tym środkom finansowym zostały 
osuszone pomieszczenia gospodarcze znajdujące się pod ta-
rasem, wymienione tynki wewnętrzne, położona nowa na-
wierzchnia z piaskowca, odnowione schody oraz balustrada 
jak również wykonane schodki umożliwiające przejście wo-
kół budynku. Przeprowadzenie tych niezbędnych prac po-
zwoliło na uniknięcie dalszych zniszczeń budynku, spowo-
dowanych przez wodę przedostającą się wskutek uszkodzo-
nej nawierzchni tarasu. 

Pięknym gestem wykazał się także ksiądz prałat Józef 
Kasperkiewicz. uhonorowany został tytułem „Zasłużonego 
dla Powiatu Brzozowskiego „a nagrodę w wysokości 2.500 
zł przekazał dla ŚDS. 

Ksiądz proboszcz od wielu lat współpracuje z naszą pla-
cówką świadcząc posługę dla uczestników ŚDS, gości rów-
nież podczas ważnych wydarzeń i uroczystości organizowa-
nych w ośrodku. Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcia 
finansowego, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci 
niesienia pomocy potrzebującym. To dla nas bardzo ważne, 
że nie jesteśmy osamotnieni w działaniach na rzecz osób po-
trzebujących wsparcia oraz pomocy.

sdsizdebki.pl

Mija kolejny rok wędkarski. Nie znaczy to końca węd-
kowania, wręcz przeciwnie - grudzień to idealny okres polo-
wań na drapieżniki, których nie brakuje w rzece San. War-
to poświęcić czas ze spinningiem na poszukiwania szczupa-
ka, bolenia, czy głowacicy - królowej wśród drapieżników.

Głowacica to ryba bardzo płochliwa pomimo to wielu węd-
karzy odwiedza nasze okolice aby zapolować na tego pięk-
nego drapieżnika.

Grudzień to również początek łowienia spod lodu - 
w ostatnich latach coraz mniej takich okazji ze względu na 
ciepłe zimy. Brak lodu niesie inne też zagrożenie, jakim jest 
plaga drapieżników ptasich (kormoranów, nurogęsi).

Ptaki te są pod częściową ochrona co powoduje wzrost 
ich populacji.

Obecnie codziennie żerują w okolicy Nozdrzca i Teme-
szowa wyrządzając ogromne straty wśród narybku i ryb do-
rosłych które zimują w ławicach.

Jeden kormoran potrafi zjeść ponad 80 kg ryb rocznie, 
a obecnie żeruje w naszej okolicy około 80 osobników. War-
to podsumować kończący się rok wędkarski .

Nasze koło jak co roku zorganizowało cykl zawodów węd-
karskich, w tym roku poszerzone o zawody nocne.

Po raz kolejny organizowaliśmy piknik wędkarski w Iz-
debkach połączony z zawodami wędkarskimi dla uczestników 

Podsumowanie roku Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Brzana” w Nozdrzcu 

Środowiskowych Domów Pomocy.
Wsparliśmy finansowo i or-

ganizacyjnie Dzień Dziecka 
w Rytej górce i Nozdrzcu oraz 
inne inicjatywy na terenie na-
szej gminy.

Powołano Komitet organi-
zacyjny obchodów 25-lecia Powsta-
nia Koła PZW „Brzana” w Nozdrzcu któ-
ry rozpoczął już przygotowanie uroczystości .

Zapraszamy wszystkich wędkarzy z naszego koła na 
spotkanie 10 lutego 2018 roku, szczegóły na stronie inter-
netowej www.brzana.ogr.pl

Zarząd koła przeprowadził zbiórkę na rzecz naszego ko-
legi wędkarza poszkodowanego w pożarze. Z zebranych środ-
ków zakupiliśmy niezbędne przedmioty codziennego użytku.

Dziękuję wszystkim za okazaną wędkarską solidarność.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia skła-

dam wszystkim wędkarzom i ich rodzinom wszystkiego naj-
lepszego i dużo zdrowia.

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Marek Owsiany

Prezes Koła PZW Brzana w Nozdrzcu
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niczych Straży Pożarnych do udziału w zawodach sporto-
wo – pożarniczych rozpoczęto rywalizację. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Brzozowie na czele z bryg. Krzysztofem Fol-
tą oraz druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Dydnia.

Po zakończeniu rywalizacji sędzia główny zawodów 
przedstawił klasyfikację końcową, a wójt Antoni Groma-
la, przewodniczący rady Stanisław Potoczny, prezes zarzą-
du gminnego ZOSP RP dh Marek Owsiany oraz komendant 
gminny dh Adam Toczek wręczyli kapitanom drużyn pucha-
ry i dyplomy. Wszystkie jednostki otrzymały nagrody ufun-
dowane przez wójta gminy.

Klasyfikacja zawodów:
Grupa A seniorów:

I miejsce: OSP Izdebki
II miejsce: OSP Hłudno
III miejsce: OSP Rudawiec

Grupa MDP dziewcząt:
I miejsce: OSP Ryta Górka
II miejsce: OSP Nozdrzec
III miejsce: OSP Izdebki
IV miejsce: OSP Wara

Grupa MDP chłopców:
I miejsce: OSP Ryta Górka

W niedzielę 3 września br. mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych na stadionie sportowym w Doma-
radzu odbyły się XVIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożar-
nicze powiatu brzozowskiego, w którym drużyna OSP Izdeb-
ki - w grupa A mężczyzn - zajęła II miejsce.

W dniu 9 lipca na stadionie sportowym Izdebkach odby-
ły się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Otwarcia doko-
nał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. W zmaganiach 
wzięło udział 15 drużyn pożarniczych:
• 10 drużyn w grupie A – seniorów
• 4 drużyny MDP dziewcząt
• 1 drużyna MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach:
• sztafeta 400 m dla MDP,
• sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy A,
• rozwinięcie bojowe dla MDP,
• ćwiczenia bojowego dla grupy A.

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn strażac-
kich uczestniczących w zawodach i wspólny przemarsz na 
stadion. Po oficjalnym meldunku o gotowości drużyn Ochot-

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

II półrocze było dla naszej Ani bardzo pracowite. Oprócz 
nauki w szkole podstawowej, muzycznej i wokalnej cały czas 
rozwijała swój talent i dzieliła się nim z innymi. Na zapro-
szenie Telewizji Polskiej, z okazji Dnia Dziecka - wystąpiła 
na pikniku TVP w Warszawie, a tydzień później w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów Premier Beaty Szydło. 

14 czerwca w Birczy, w Przeglądzie Piosenki Filmowej 
w Języku Angielskim zdobyła I miejsce wykonując piosenkę 
„Angel” (z filmu o tym samym tytule). Następnie zaprezen-
towała swoje wokalne możliwości w Finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES. Udział w ścisłym 
finale w Tarnobrzegu zapewniła sobie w drodze eliminacji 
w Radymnie i Przeworsku, spośród ponad 2300 uczestni-
ków z całej Polski. Kolejnym sukcesem Ani było zdobycie III 
miejsca podczas Finału Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Skowroneczek" w Nowym Sączu.

Poza tym Ania wystąpiła na Święcie Gminy Nozdrzec 
– 2 lipca; na pikniku parafialnym w Lutowiskach – 9 lipca; 
na pikniku Pożegnanie Wakacji w Warze – 20 sierpnia oraz 
na koncercie charytatywnym w Brzozowskim Domu Kultu-
ry – 23 listopada. Była gościem specjalnym V Wojewódzkiego 
Przeglądu Piosenki i Poezji „W hołdzie Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II" w Gorzycach. Wzięła też udział w koncertach: 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – 23 czerwca; 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej – 13 października, a także w widowiskach 
patriotycznych „Zakazane Piosenki” gdzie wraz z artystami 
z Centrum Sztuki Wokalnej występowała we Franciszkań-
skim Ośrodku Kultury w Leżajsku, Jastrzębcu i Rzeszowie.

Z KAleNdArIum ANI dąBroWSKIej
W dniach 31 lipca –  

1 sierpnia doskonaliła swój 
warsztat wokalny pod okiem 
specjalistów podczas Ogól-
nopolskich Warsztatów Wo-
kalnych w Rzeszowie. Na po-
czątku września brała udział 
w nagraniach autorskiej pio-
senki do Krajowych Elimina-
cji Eurowizji Junior.

W dniach 22- 26 paździer-
nika – Ania Dąbrowska wzię-
ła udział w wycieczce do Par-
lamentu Europejskiego do 
Strasburga. Była to Nagroda 
Główna, ufundowana przez Po-
sła Parlamentu Europejskiego pana Bogdana Wentę za zwy-
cięstwo w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej w Kielcach.

Sukcesy Ani przeplatają się niestety z chorobą, która 
w różnych momentach jej życia daje o sobie znać. Aby mogła 
normalnie funkcjonować, potrzebne są drogi leki i codzienna 
kilkugodzinna rehabilitacja. Zbliża się Nowy Rok, a tym sa-
mym możliwość odliczeń podatkowych 1%. Prosimy o wspar-
cie tak Ani, jak również jej siostry Alicji. Bez Państwa pomo-
cy nie jesteśmy w stanie zapewnić dziewczynkom odpowied-
niego leczenia i rehabilitacji. KRS 0000117587 z dopiskiem 
„dla Alicji i Anny Dąbrowskich”.

Jarosław Dąbrowski - tata Ani
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To było 21 października 2017 roku.
Od wczesnego październikowego poranka na 

dynowskim rynku dał się wyczuć jakiś radosny na-
strój, gdy w  słońcu, nawet liście opadłe z  kaszta-
nów wirowały wokół pomnika króla Jagiełły, a lu-
dzie jak zwykle śpieszyli się na zakupy, ale zatrzy-
mywali się ciekawi, co się będzie działo. Król Ja-
giełło w  towarzystwie biało-czerwonych flag wy-
glądał jakoś dostojniej niż zwykle. Po rynku prze-
chadzali się granatowo wystrojeni Sokoli z  dum-
nie prezentowanym emblematem stowarzyszenia. 
Wyraźnie na Kogoś czekali! Niebawem pojawili się 
goście. Najpierw przyjechali delegaci z T.G. „So-
kół” z Brzeska, a  tuż za nimi zjawiły się delega-
cje z Krakowa, Sanoka, Ropczyc i Rymanowa. Ci, 
jak i w 2015 roku, przybyli całą drużyną prezen-
tującą paradną musztrę. Ze spotkania cieszyli się 
wszyscy, i goście, i gospodarze, wszak na ten dzień zaplano-
wali szczególną uroczystość - poświęcenie sztandaru Gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’ w Dynowie. 

W  okresie międzywojennym dynowscy Sokoli posiadali 
sztandar, o  czym świadczą wspomnienia dawnych działa-
czy i  zachowane fotografie. Niestety, w czasie wojny uległ 
zniszczeniu cały majątek stowarzyszenia i sztandar, cho-
ciaż w  Izbie Pamięci jest fragment głównej części jakiegoś 
proporca, ale bez napisów pozwalających na jego identyfi-
kację. Nowy sztandar po 10 latach od reaktywizacji stowa-
rzyszenia ufundowali sami jego członkowie.

Niebawem na dynowskim rynku zjawili się druhowie 
z  Czernichowa-Międzybrodzia Bialskiego z duża repre-
zentacją młodzieży sokolej, dynowska orkiestra dęta, tro-
chę miejscowych zaproszonych Gości i  już można było się 
ustawić do marszu.

PoŚWIĘCeNIe SZtANdAru „SoKołA” 
- historyczna uroczystość 

Nabożeństwo
O godzinie 12-tej w  kościele parafialnym w  Dynowie 

rozpoczęła się uroczysta msza święta. Chór „Akord” intono-
wał pieśni a Sokoli przygotowali „Czytania mszalne” i śpiew 
psalmów. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Dziekan Sta-
nisław Janusz sprawujący mszę świętą i  adresujący do So-
kołów okolicznościową homilię.

Wzruszenie udzieliło się każdemu z członków dynow-
skiego „SOKOŁA”, kiedy z  czcią należną Symbolowi, przy-
klęknąwszy oddawali Jemu cześć i Tym, którzy pod zna-
kiem Matki Bożej Częstochowskiej i w myśl zawołania ca-
łych pokoleń Polaków: BÓG. HONOR. OJCZYZNA praco-
wali dla Najjaśniejszej, w Jej i rodaków służbie.

Uroczysty pochód z kościoła udał się na rynek, paradną 
musztrę zaprezentowali mistrzowie w  tej dziedzinie- dru-
żyna z Rymanowa, którą prowadzi doświadczony instruk-
tor i działacz „Sokoła”- Druh Kazimierz Cetnarski. To był 
godny podziwu pokaz sprawności, szyk i elegancja! 
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Korowód maszerujący w  kierunku Szkoły Podstawo-
wej zatrzymał się przed budynkiem ŚDS-dawnego „Soko-
ła”- gdzie w 2015 roku umieszczona została tablica upa-
miętniająca działalność stowarzyszenia od momentu jego 
powołania.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Dynowie dalsza część uroczystości odbywała się na 
hali sportowej. Prezes dynowskiego „Sokoła” powitała gości 
wśród których byli: Pan Stanisław Kruczek – Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Kozak - Na-
czelnik Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych - delegat 
Starosty Rzeszowskiego, Ks. Dziekan Stanisław Janusz, 
Druh Konrad Firlej – Prezes Rady Odrodzonych Towa-
rzystw Gimnastycznych w Krakowie, Pan Zygmunt Frań-
czak – Burmistrz Dynowa, delegacje Gniazd z Krakowa, 
Sanoka, Ropczyc, Czernichowa, Brzeska i Rymano-
wa, Dyrektorzy szkół dynowskich, Prezesi stowarzyszeń, 
kierownicy firm, oraz słuchacze UZJ w Dynowie. Poinfor-

mowała też, że Akt Poświęcenia Sztandaru Honorowym Pa-
tronatem objęło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Staro-
sta Rzeszowski, Burmistrz Dynowa i Wójt Gminy Dynów. 

Po umieszczeniu symbolicznych gwoździ w specjalnie 
przygotowanej pamiątkowej tablicy, w dowód uznania za 
dotychczasową działalność Gniazda w Dynowie, nasz nowy 
sztandar został odznaczony Złotym Krzyżem Legii Ho-
norowej nadanym przez Radę Odrodzonych Towarzystw 
Gimnastycznych w Krakowie. To wyróżnienie jest nagro-
dą za wyjątkową społeczną aktywność dynowskiego sto-
warzyszenia. 

Hymn „Sokołów” zakończył oficjalną część uroczystości: 
„Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat 
Niech skrzydła sokole od młodych ma lat” 

Po krótkiej przerwie młodzież z  LO przygotowana przez 
Druhnę Katarzynę Kłyż i soliści: Dorota Sówka-Szmigiel, 
Daniel Maziarz i Emil Dańczak z synem zaprezentowali 
program pod wiele mówiącym tytułem „TO RZECZ WAŻ-
NA NARODOWA”. To hasło było też głównym elementem 
dekoracji zaprojektowanej i wykonanej przez Druha Grze-
gorza Hardulaka.

Część artystyczną za-
kończył oczekiwany przez 
wszystkich koncert kape-
li „Tonko”, która tym ra-
zem obok lwowskich i wi-
leńskich szlagierów „wy-
śpiewała” uroki Dyno-
wa i miłość do „Małej 
Ojczyzny’”.

W imieniu Zarządu 
T.G. „Sokół’”

Krystyna Dżuła
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„Jeśli nie masz nic innego 
do dania potrzebującemu, 

daj mu przynajmniej twój uśmiech, 
który otwiera i uspakaja duszę’’ 

/Św. Franciszek z Asyżu/

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za

PATRONAT HONOROWY: 

• Panu Wiceprezesowi Rady Ministrów
 Panu Prof. Dr. Hab. Piotrowi Glińskiemu

• Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
 Panu Władysławowi Ortylowi

• Wójtowi Gminy Dynów 
 Pani Krystynie Sówce

• Burmistrzowi Dynowa 
 Zygmuntowi Frańczakowi

Podziękowania:
Współorganizatorom uroczystości; Burmistrzowi Z. 

Frańczakowi, pracownicom Urzędu: Paniom Zofii Dżu-
łowej i Zofii Pantoł, pracownikom Miejskiego Ośrodka 
Kultury na czele z p.o. Dyr. Grażyną Malawską za Jej 
wielomiesięczną pracę przy realizacji projektów sto-
warzyszenia, za pomoc techniczną, w tym nagłośnie-
nie i wypożyczenie tablic i stojaków .

Gorące podziękowania Dyrekcji Publicznej Szkoły 
nr1 w Dynowie Dyr. T. Święsowi, E. Żak, Z. Walusowi 
za udostępnienie szkoły, stołówki, nagłośnienia, sceny, 
a pracownikom obsługi i konserwatorowi Januszowi 
Potocznemu za wszystkie wykonane prace.

Delegacjom z pocztami sztandarowymi: z Krako-
wa, Brzeska, Rymanowa, Sanoka, Czernichowa- Mię-
dzybrodzia Bialskiego , pocztom z Dynowa: LO, ZSzZ, 
Towarzystwu Przyjaciół Dynowa, OSP Dynów-Miasto 
podziękowania szczególne.

Członkom T.G. „Sokół’’- Dh Grzegorzowi Hardula-
kowi i Miłoszowi Hardulakowi za piękną dekorację oraz 

prowadzenie aktu przyjmowania pamiątkow ych gwoź-
dzi, Markowi Siekańcowi za obsługę nagłośnienia, Jo-
lancie Kozubal- Głuchowskiej i Markowi Głuchowskie-
mu za różnorodną pomoc i prowadzenie biura T.G. „So-
kół’’, Jolancie za udział w części artystycznej, Magda-
lenie Gołąb, Zofii Dżułowej i Janinie Banat za przygo-
towanie gościom poczęstunku. Pani Beacie Piejko wy-
razy wdzięczności za zorganizowanie uczniowskiej po-
mocy podczas całej uroczystości. 

Dh.: Dominikowi Bachurskiemu i Emilowi Dańcza-
kowi za przyjmowanie gości na rynku, udział w części 
artystycznej razem z Danielem Maziarzem, który za-
pewniał też nagłośnienie przy ŚDS, Józefie Ślemp za 
czytanie w czasie nabożeństwa i finansowe wsparcie 
na sztandar, Dorocie Sówce-Szmigiel, Pawłowi Pawłow-
skiemu za śpiew w kościele i udział w części artystycz-
nej, Piotrowi Dżule za akompaniament.

Wyrazy uznania za przygotowanie wystaw fotogra-
fii obrazujących działalność stowarzyszenia Dh. Marii, 
Antoniemu i Grzegorzowi Iwańskim, także za pomoc 
Dh. Halinie Mędzelowskiej-Słotowej. 

Podziękowania: 
Dh. Adamowi Świdrowi za zorganizowanie wystawy 

dokonań sekcji tenisa stołowego, za prowadzenie aktu 
przyjmowania pamiątkowych gwoździ i pomoc technicz-
ną, podobnie Bartoszowi Świdrowi i Krzysztofowi Sto-
dolińskiemu.

Dh.: Andrzejowi Karnasowi, Zdzisławowi Szafra-
nowi i Michałowi Zięziowi za godne pełnienie funkcji 
w poczcie sztandarowym, pracę na rzecz stowarzysze-
nia, a Jerzemu Tabiszowi za życzliwe doradztwo. Mi-
chałowi Zięziowi szczególne słowa wdzięczności za pra-
cę koncepcyjną, druki niezbędne w czasie przygotowań. 

Marcie Dżule-Inglot, Magdalenie Wolańskiej, Ry-
szardowi Dudzie, Marii Iwańskiej za składanie kwia-
tów przed tablicą i na cmentarzu

Dh. Katarzynie Kłyż za przygotowanie recytacji 
uczniowskich, a Jackowi Marszałkowi i Hannie Mar-
szałek za piękne wykonanie pieśni .

Dyrygenci: Tadeusz Podulka i Andrzej Kędzierski 
proszeni są o przyjęcie podziękowań za muzyczną opra-
wę uroczystości, a kapela „Tońko” pod kierownictwem 
Antoniego Dżuły za piękny koncert.

Podziękowania za pamiątkowe gwoździe składamy: 
Marszałkowi S. Kruczkowi, Burmistrzowi Z. Frańczako-
wi, Staroście J. Jodłowskiemu, Wójt - Krystynie Sówce, 
delegacjom T.G. „SOKÓŁ’’ z Krakowa, Brzeska, Ryma-
nowa, Sanoka i Ropczyc, Prezesowi ROPTG „Sokół’’ Dh. 
Konradowi Firlejowi, Dyr. LO Elżbiecie Klaczak-Łach, 
Dyr. ZSzZ Halinie Cygan, przewodniczącej RM. Ewie 
Hadam, radnym: Józefie Ślemp, Piotrowi Krupie, Micha-
łowi Zięziowi, Prezesowi Tow. Przyjaciół ZSzZ Stanisła-
wowi Tymowiczowi, Prezesowi Tow. Przyjaciół Dynowa 
Dr. A. Stankiewiczowi i (prywatnie) Dr. A. Stankiewi-
czowi, OSP Dynów-Bartkówka, Sekretarz Zofii Pantoł, 
Krystynie Dżule - prezes TG „Sokół’’ Dynów 

Zarząd T.G. „Sokół” Dynów także gorące podzięko-
wania kieruje do Sponsorów; Państwa S. i M. Krupów, 
właścicielki ciastkarni „Paula” - Pani K. Piskorek, wła-
ścicielki ciastkarni „Muffin” - Pani G. Porzuczek, właści-
cielki „Karczmy Pod semaforem” Pani Ireny Kopackiej.

Prezes T.G. „Sokół” w Dynowie
Krystyna Dżuła
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12 października 2017 r., młodzież Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie, przygotowanym programem artystycznym, powitała 
swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepeda-
gogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej 
z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program ar-
tystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły. W tym szcze-
gólnym dniu z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Mar-
ka Sitarza Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego 
Pana Józefa Jodłowskiego otrzymali: Dyrektor szkoły 
Pani Halina Cygan i Pan Wojciech Hamerla – nauczy-
ciel ZSzZ. W swoim wystąpieniu Pan Starosta w imie-
niu całego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego przeka-
zał życzenia, gratulacje, podziękowania dla wszystkich na-
uczycieli i pracowników szkoły.

medAle i NAGrody

Nagrodzeni Nagrodą Starosty Rzeszowskiego: od lewej p. Halina Cygan i z prawej 
p. Wojciech Hamerla, w środku Wicestarosta Rzeszowski - p. Marek Sitarz

Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu 
powiedziała, m.in. „... wyrażam słowa uznania dla całego 
Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szko-
ły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładane-
mu w edukację towarzyszyły; zaufanie i szacunek uczniów 
oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca 
z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów na-
grodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracowni-
kom Szkoły chciałam także podziękować za wieloletni trud 
włożony w wychowanie młodego pokolenia i rozwój Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie….” 

„Ojczyzna , to nie kraj w którym mieszkasz, 
ale kraj, którego potrzebujesz i  który potrzebuje Ciebie.”

10 listopada 2017 roku w hali sportowej Liceum Ogólno-
kształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie od-
była się piękna uroczystość obchodów 99. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości połączona ze ślubowaniem uczniów klasy 
mundurowej oraz otwarciem szkolnej strzelnicy. W uroczy-
stości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
Powiatu Rzeszowskiego, miasta i gminy Dynów, służb mun-
durowych Podkarpacia, dyrektorzy okolicznych szkół, preze-
si lokalnych firm i stowarzyszeń oraz rodzice uczniów klasy 
I C, a także cała społeczność szkolna.

Uroczystość przebiegała w bardzo patriotycznej atmosfe-
rze, rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, pięk-
nymi przemówieniami zaproszonych gości oraz okolicznościo-
wą częścią artystyczną w wykonaniu zespołu wokalno-instru-
mentalnego, składającego się z licealnej młodzieży.

W dalszej części nastąpiło uroczyste złożenie ślubowa-
nia na sztandar szkoły przez uczniów klasy I C. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia otrzymali oni akty ślubowania oraz legi-
tymacje, uprawniające ich do noszenia mundurów.

Nie tylko dla uczniów klasy wojskowej, ale dla wszyst-
kich rodziców był to moment bardzo wzruszający, tym bar-
dziej, że do tej pory nie mieli możliwości oglądania swoich 
dzieci w mundurach.

Druga część uroczystości to otwarcie szkolnej strzelnicy. 
Przecięcia wstęgi dokonał Wicestarosta Pan Marek Sitarz, 
major Paweł Kępa, pani Małgorzata Nowińska-Zgurska wi-
zytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Burmistrz Mia-
sta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Dyrektor LO Pani Elż-
bieta Klaczak-Łach, instruktor strzelectwa Pan Kazimierz 
Żak. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Proboszcz dr. Stani-
sław Janusz. 

Obecni na otwarciu goście zapoznali się z krótką cha-
rakterystyką strzelnicy, która powstała z inicjatywy byłe-
go dyrektora Pana Kazimierza Żaka oraz dzięki wsparciu 
władz Powiatu Rzeszowskiego, które przekazały na ten cel 
kwotę ok. 90 tysięcy złotych. Ze strzelnicy będą mogli korzy-
stać nie tylko uczniowie liceum, ale również członkowie lo-
kalnej społeczności.

Po części oficjalnej zaproszeni goście wraz z rodzicami 
uczniów klasy pierwszej udali się na obiad przygotowany 
przez pracowników szkoły, mogli również wypróbować lo-
kalne przysmaki.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w środowisku, cze-
go dowodem było duże zainteresowanie mediów. 

Katarzyna Kłyż

Relacja zdjęciowa z uroczystości na ostatniej 
okładce aktualnego numeru „Dynowinki”. 

WIelKA uroCZyStoŚĆ W dyNoWSKIm lo

Z oKAZjI dNIA eduKACjI 
NArodoWej w ZSzZ w dynowie
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W tym szczególnym dniu nagrody Dyrektora Szko-
ły otrzymali: Pan Piotr Cygan, Pani Anna Kałamucka, 
Pani Elżbieta Kiszka, Pani Renata Łybacka, Pan Jan 
Małachowski, Pani Kinga Oleksa-Skubisz, Pani Alina 
Paściak, Pan Marek Paściak, Pani Bogusława Pinko-
wicz, Pani Halina Ryba, Pani Maria Szmul, Pani Bo-
gusława Smolińska, Pani Halina Wandas. 

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud na-
uczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom 
i pracownikom szkoły, a także przekazane zostały kwiaty na 
ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan, przez Prezesa – Sta-
nisława Tymowicza i Wiceprezesa Stowarzyszenia Przy-
jaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pana Pio-
tra Krupę, oraz Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią 
Urszulę Domaradzką. 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali 
także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elż-
bieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew 
Chmielowiec, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Tre-
fler i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

Od lewej: Dyrektor p. Halina Cygan, nagrodzeni; p. Halina Wandas, p. Marek Paściak, p. Bogusława Smolińska, p. Elżbieta Kiszka, p. Anna Kałamucka, p. Piotr Cygan, 
p. Renata Łybacka, p. Alina Paściak, p. Bogusława Pinkowicz, p. Jan Małachowski, p. Halina Ryba, p. Kinga Oleksa-Skubisz, p. Maria Szmul

Od lewej: Wojewoda Podkarpacki - p. Ewa Leniart, odznaczona p. Halina Cygan 
- Dyrektor ZSzZ w Dynowie, Podkarpacki Kurator Oświaty - p. Małgorzata Rauch

nej w Dynowie Pani Henryka Papiernik wraz z pra-
cownikami. 

Natomiast w dniu 13 października 2017 r. podkar-
paccy nauczyciele, pracownicy oświaty zostali uhonorowani 
odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Eduka-
cji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczy-
ste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa 
nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. 
Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczy-
stość, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzyma-
ła Pani Dyrektor Halina Cygan, Medal Brązowy za 
Długoletnią Służbę otrzymał Pan Ryszard Dymczak, 
natomiast szczególne wyróżnienie – Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej za szczególne zasługi na rzecz oświaty 
i wychowania otrzymała: Pani Renata Mazur, a Nagro-
dę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani 
Anna Mol. Wręczenia odznaczeń i nagród dokonały Pani 
Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata 
Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym gratu-
lujemy!!!

Stanisław Tymowicz

Czwarty od lewej: odznaczony p. Ryszard Dymczak – nauczyciel ZSzZ w Dynowie
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Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdro-
wia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz 
imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

„BIeGNIj Po ZdroWIe….”

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w ramach projektu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”

NAJLEPSZĄ DRUZYNĄ okazała się grupa uczniów z klasy 3 TI technikum ZSzZ w Dynowie
NAJLEPSZYM ZAWODNIKEM okazał się – Kamil Pindak z klasy 3TPS technikum

w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, a także swo-
je sportowe pozdrowienie wszystkim uczestnikom turnie-
ju przekazała Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie. 

Nagrody zostały ufundowane przez SP ZSzZ w Dynowie 
z dotacji uzyskanej w projekcie „Biegnij po zdrowie”, nato-
miast napoje i posiłek dla zawodników, przekazało Stowa-
rzyszenie z własnych środków.

Turniej przygotowali członkowie SP ZSzZ w Dynowie: 
Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek 
Paściak i Pani Alina Paściak – nauczyciele wychowania 
fizycznego ZSzZ w Dynowie, przy współpracy innych człon-
ków Stowarzyszenia oraz Pana Wojciecha Fary – ratowni-
ka medycznego i Pana Łukasza Domina – Prezesa Sto-
warzyszenia AKTYWNY DYNÓW, a zarazem Animato-
ra sportu w Dynowie.

25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie wraz z Zespołem Szkół 
Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, 
było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego 
w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań pu-
blicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania al-
koholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – re-
kreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktycz-
ne na wolnym powietrzu”. 

W turnieju wzięło udział ponad 100 uczestników za-
jęć i liczna grupa kibiców – fanów piłki nożnej. Przy dość 
wietrznej pogodzie na boisku sportowym ORLIK w Dyno-
wie został rozegrany turniej piłki nożnej, do którego zgło-
siło się 10 drużyn.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 

„SZKOLENIE PRELEKACJA Z ZAKRESU PROFILKAKTYKI UZALEŻNIEŃ (alkohol, narkotyki) 
pod hasłem: „BIEGNIJ PO ZDROWIE…”

NAJLEPSZYM BRAMKARZEM uznano Bartosza Kopackiego z klasy 3TI technikum
KRÓLEM STRZELCÓW został Michał Kosior z klasy 3TI technikum

23 maja 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie w auli Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
zorganizowało „Szkolenie - prelekcję z zakresu profi-
laktyki uzależnień (alkohol i narkotyki) „pod hasłem: 
„Biegnij po zdrowie”. Szkolenie prelekcję z zakresu pro-
filaktyki uzależnień (alkohol) dla uczniów klas pierwszych 
przeprowadził Pan Mirosław Malicha z Grupy AA „SEBA-

STIAN” z Dynowa, z zakresy profilaktyki uzależnień (nar-
kotyki) przeprowadziła Pani Elżbieta Kiszka. Uczniowie 
w trakcie prelekcji mieli możliwość poznania zagrożeń pły-
nących z używania narkotyków, nadużywania, czy też w ogó-
le spożywania alkoholu. Osobiste refleksje, przeżycia pro-
wadzącego, jeszcze bardziej unaoczniły młodzieży jak wiel-
ki ludzkich tragedii niesie alkohol. 
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Szkolenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stani-
sław Tymowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Hali-
na Cygan.

KONKURS FOTOGRAFICZNY pod hasłem: „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu 
„BIEGNIJ PO ZDROWIE…”

14 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Za-
wodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie do-
konali rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego podhasłem 
„Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu pod nazwą 
„BIEGNIJ PO ZDROWIE”. Celem konkursu była promo-
cja zdrowego trybu życia i promocja szeroko rozumianego 
sportu. Na konkurs, którego regulamin opracowała Pani 
Honorata Mikoś, wpłynęło 19 prac fotograficznych. 

Komisja konkursowa w składzie:
1. Pani Halina Cygan – dyrektor ZSzZ w Dynowie. 
2. Pan Piotr Marcinek – nauczyciel w-fu ZSzZ w Dynowie
3. Pan Stanisław Tymowicz – Prezes SP ZSzZ w Dynowie.

Wyniki:I miejsce Dominika Kłyż – kl. 3THPS, II 
miejsce Magdalena Gierula – kl. 3THPS, Sylwia Siuś-
ta – kl. 3THPS, wyróżnienia: Dariusz Król –kl. 2TI, Da-
wid Hadam – kl. 2TI, Teresa Bołoz – kl. 3THPS.

Nagrody konkursowe ufundowane przez Zespół Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie zostały wręczone przy okazji kolejnych zajęć projek-
towych. Projekt realizowany w ramach zadania: „Zajęcia 
sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz 
imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Zada-
nie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Dynów. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE w ramach projektu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”

W dniu 10 i 17 października 2017 r. na obiektach spor-
towych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sporto-
we pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” Dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych zaplanowano trójbój lekkoatletycz-
ny w skład, którego wchodziły: w kategorii dziewcząt; - bieg 
na 100m, pchnięcie kulą 3 kg lub 4 kg i skok w dal, 
w kategorii chłopców; bieg na 100m, pchnięcie kulą 5 kg 
lub 6 kg i skok w dal. Po rozegraniu wszystkich przewi-
dzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców.

Zajęciom sportowo – rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży 
towarzyszyły: występ Szkolnej Grupy Sportowo Tanecznej 
„APLAUZ”, a także porady medyczne i pomiary ciśnienia. 

Wśród dziewcząt triumfowała Teresa Bołoz z kla-
sy 3THPS przed Małgorzatą Bołoz z klasy 1TL i Kin-
gą Baran z klasy 1TL, natomiast wśród chłopców zwy-
ciężył Paweł Wojdyło z klasy 4TI przed Józefem Pa-
wełkiem z klasy 3a i Kacprem Popkiem z klasy 3TL.



Nr  10-12/268-270 DYNOWINKA 23

W dniu 17 października 2017 r. na obiektach spor-
towych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało za-
wody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” 
dla dziewcząt i chłopców - uczniów Publicznej Szkoły 

Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców. I tak wśród dziewcząt w katego-
rii szkołą podstawowa: I miejsce Gabriela Marszałek, II miejsce Paulina Chorążykiewicz, III miejsce Han-
na Marszałek, w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Bielec, II miejsce Karolina Skubisz, III miej-
sce Julia Tereszak,  natomiast wśród chłopców w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Jakub Duchniak, II 
miejsce Karol Pałys, III miejsce Marek Martowicz, w kategorii gimnazjum: I miejsce Miłosz Kocyła, II miej-
sce Jakub Kocaj, III miejsce Dominik Pyś.

Opiekunami uczniów byli Pan Damian Chudzikie-
wicz i Pan Radosław Telega. 

Ze strony Stowarzyszenia współpracowali, jako sędzio-
wie i organizatorzy: Pani Alina Paściak, Pan Paweł Gie-
rula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak, opiekę 
medyczną zapewniał Pan Wojciech Fara – ratownik me-
dyczny. Powyższe zajęcia sportowo - rekreacyjne mogły od-
być się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – re-
kreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profi-
laktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowane-
go przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budże-
tu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie oraz dzięki zaangażowaniu się 
też Dyrekcji ZSzZ w Dynowie – Pani Haliny Cygan 
i Pana Piotra Zdeba.

Gratulujemy zdobytych nagród, dziękujemy uczestni-
kom za udział i sportową rywalizację.

 Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu 
się wielu osób ze Stowarzyszenia, a także nauczycieli i pra-
cowników ZSzZ w Dynowie. Dziękujemy tym, którzy w różny 

sposób współpracowali przy realizacji projektu, a szczegól-
nie nauczycielom wychowania fizycznego: Panu Pawłowi 
Gieruli, Panu Piotrowi Marcinkowi, Panu Markowi 
Paściakowi, Pani Alinie Paściak dyrekcji i kierownictwu 
szkoły; Pani Dyrektor - Halinie Cygan, Panu Wicedy-
rektorowi - Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia 
Praktycznego - Panu Marcinowi Kałamuckiemu i Kie-
rownikowi Gospodarczemu - Panu Maciejowi Tymowi-
czowi, Pani Księgowej - Halinie Wandas, nauczycielom 
ZSzZ; Pani Pedagog Elżbiecie Kiszce, Pani Honora-
cie Mikoś, Panu Ryszardowi Dymczakowi, Pani Ha-
linie Rybie, Pani Bogusławie Pinkowicz, Pani Bogu-
sławie Smolińskiej, Panu Wojciechowi Hamerli oraz 
osobom współpracującym; Panu Mirosławowi Malisze, 
Panu Łukaszowi Dominowi, Panu Wojciechowi Fa-
rze, Panu Damianowi Chudzikiewiczowi i Panu Ra-
dosławowi Teledze. 
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

 Stanisław Tymowicz

 Dynów, październik 2017 

Podstawowej nr 1 w Dynowie (szkoła podstawowa 
i gimnazjum) w następujących konkurencjach: trójbój 
lekkoatletyczny, w skład, którego wchodziły: w kate-
gorii dziewcząt; bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok 
w dal, w kategorii chłopców; bieg na 100m, pchnięcie 
kulą i skok w dal.
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Finalista kategorii szkoły podstawowe odbiera nagrodę, fot. D. Turkosz

Laureaci Leśnego Dyktanda w kategorii szkoły podstawowe - klasy gimnazjum

Laureaci Leśnego Dyktanda w kategorii szkoły podstawowe, fot. D. Turkosz

Laureaci Leśnego Dyktanda w kategorii szkoły średnie, fot. D. Turkosz

Winowajcy konkursu - organizatorzy, fot. D. Turkosz

Już po raz siódmy uczniowie szkół w regionie spotkali 
się w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, aby zmie-
rzyć się z ortografią w leśnym wydaniu. Tegoroczna edycja 
Leśnego Dyktanda, konkursu leśno-ortograficznego, była re-
kordowa pod względem ilości osób. W szranki z trudnościa-
mi językowymi stanęło 88 dzieci z 19 szkół!

Pomysłodawcą konkursu jest Nadleśnictwo Dynów, na-
tomiast znakomitą oprawę organizacyjną zapewnia nam 
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Partne-
rem tegorocznej edycji dyktanda była również Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Dynowie – instytucja dbająca jak mało 
kto o kulturę języka. Rangę konkursu podniosły znakomi-
te patronaty honorowe: Pani Dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Krośnie, Starosty Powiatu Rze-
szowskiego oraz Burmistrza Miasta Dynowa.

Uczniowie mieli za zadanie napisać poprawnie tekst 
czytanego im dyktanda. Tegoroczna edycja traktowała o le-
sie , w którym sprawy „dzieją się na trzy zmiany”. Noca-
mi polują wilki, w dzień pracuje harda leśniczka. Po czę-
ści merytorycznej konkursu uczestnicy udali się na poczę-
stunek. Następnie obejrzeli niezwykle ciekawe pokazy che-
miczne zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Che-
mii ESPIRIT z Politechniki Rzeszowskiej oraz pokaz sztuk 
walki ju-jitsu prezentowany przez Uczniowski Klub Spor-
towy KIGAI Wara. 

W tym czasie nauczyciele i opiekunowie dzieci ocenia-
li prace uczniów. Rekordowa ilość „byków” wyniosła w tym 
roku czterdzieści dwa, co jest znakiem, że tekst dyktanda 

leŚNe dyKtANdo
nie był bardzo trudny. Nie było jednak pracy bezbłędnej, 
co zdarzało się w poprzednich edycjach. Najlepiej dyktando 
napisała Patrycja Wrotniak z Liceum Ogólnokształcącego 
w Dynowie popełniając zaledwie dwa błędy ortograficzne.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali, a jakże, 
nagrody książkowe sponsorowane przez Nadleśnictwo Dy-
nów, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Bibliotekę 
Publiczną w Dynowie. Na literaturę „najwyższych lotów”, 
najbardziej poczytne, wysmakowane i nagradzane publika-
cje książkowe zasłużyli bowiem szczególnie, co udowodnili, 
pisząc dyktando. Patrycja Wrotniak otrzymała również do-
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Czy chemia jest ciekawa... Jest fascynująca! fot. W. Hamerla

Mistrzowie leśnej ortografii! 
fot. W. Hamerla

Osiemdziesiąt i osiem dyktandowiczów... fot. D. Turkosz

Prace komisji. Dyskusje, wątpliwości... fot. D. Turkosz

Siła, zręczność i opanowanie - UKS KIGAI Wara, fot. W. Hamerla

datkową nagrodę specjalną Stowarzyszenia Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni 
w konkursie otrzymali także niespodziankę – specjalnie za-
projektowane na tę okoliczność koszulki z napisem „ mistrz 
leśnej ortografii”. Mamy nadzieję, że niespodzianka spodo-
ba się obdarowanym. 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczniom uczestni-
czącym w konkursie, ich nauczycielom i opiekunom. 

Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Kaczorowska

Nadleśnictwo Dynów

W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami 
konkursu zostali:

Szkoły podstawowe:
• Seweryn Chrapek, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Sta-

rzeńskiej – I miejsce
• Łukasz Bielec, Szkoła Podstawowa w Dubiecku – II 

miejsce
• Eliza Tyka, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeń-

skiej – III miejsce
• Kamila Taras, Szkoła Podstawowa w Lipie – wyróż-

nienie
• Oliwia Żugaj, Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu – wy-

różnienie
Gimnazja:

• Kamil Szymański, klasa III gimnazjum, Szkoła Podsta-
wowa w Bachórzu, I miejsce

• Dominika Maszczak, klasa III gimnazjum, Szkoła Pod-
stawowa w Nozdrzcu, II miejsce

• Jakub Cymbalista, klasa III gimnazjum, Szkoła Pod-
stawowa w Dylągowej, III miejsce

• Jakub Hyjek, klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawo-
wa w Dynowie - wyróżnienie

• Barbara Sowa, klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawo-
wa w Dynowie - wyróżnienie

Szkoły ponadgimnazjalne:
• Patrycja Wrotniak – Liceum Ogólnokształcące w Dy-

nowie, I miejsce
• Celestyna Blama – Liceum Ogólnokształcące w Dyno-

wie, II miejsce
• Aleksandra Król – Liceum Ogólnokształcące w Dyno-

wie, III miejsce
• Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych w Dyno-

wie, wyróżnienie
• Klaudia Janiczek – Zespół Szkół Leśnych w Lesku, wy-

różnienie
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Wilki i ludzie

Obficie prószący śnieg zamienił przejezdne leśne duk-
ty w bezdroża. Harda leśniczka Halina, nie zważając na 
uciążliwości, zmierzała do celu. Na składzie leśnym już 
czekał wysokotonażowy pojazd. Kierowca wyszczerzył 
zęby w uśmiechu. Leśniczka wstrzymała pracującego żu-
rawia. Tuż przy drzewnej mygle zauważyła rozszarpa-
ne resztki warchlaka i mnóstwo tropów. Oho, niechyb-
nie wilcza wataha nie próżnowała tej nocy! Ha! Gdyby 
ta harda Halina wiedziała, jakiż to rejwach miał miejsce 
w pobliżu mygły! 

Dzicza rodzina – locha z warchlakami , którymi szczo-
drze obdarzyła ją natura, spokojnie buchtowała w pobliżu 
składu, ochoczo ucząc swoje młode żarliwej pracy gwizdem 
i wyszukując łakome kąski. Naraz na swym zadzie po-
czuła oddech potężnego basiora. Czmychnęła spod pyska 
i z przeraźliwym kwikiem jęła uciekać w przegęszczone 
młodniki. Za nią szczerze zdziwiona młodzież. Najwięk-
szy guzdrała i próżniak, zanim pożarł tłustą larwę i ze-
brał się do ucieczki, już wpadł w oko wilczej watahy. Nie 

trzeba było długo czekać, aż ta dzicza gapa stała się ofia-
rą pustych żołądków leśnych drapieżców. Pierwszy chciwie 
zdobycz dopadł basior, przywódca stada. Potem jego part-
nerka, ponadtrzyipółletnia wadera, zanurzyła pysk w dzi-
czym truchle. Jeden z zuchwałych samców, wyróżniający 
się ciemną sierścią, lekceważąco podjadał zdobycz waderze. 
Wściekła wilczyca zjeżyła się nie na żarty. Broniąc hierar-
chii, dopadła młodego, boleśnie kąsając go w kark, aż pocie-
kła jucha. Ten trwożliwie przewrócił się na grzbiet. Można 
by rzec, skamlał: ja nie chojrak, ja tchórz! 

Łapczywie pożerającą resztki watahę przepłoszył nad-
jeżdżający pojazd. Była szósta rano, gdy słupy świateł omio-
tły polanę i wilki rozpierzchły się. Niewprawne oko kierow-
cy nie dostrzegło niczego szczególnego w leśnym krajobra-
zie. Leśniczka omiotła wzrokiem arenę wilczych łowów. Wy 
buszowałyście w nocy, teraz moja zmiana - pomyślała. Wy-
jęła z rozklekotanej terenówki rejestrator, spojrzała na zło-
żone sztuki sklejki brzozowej i dała ręką znak kierowcy: ła-
duj, człowieku! Kto nie haruje, ten nie je…

Pomysłem Zarządu T.G. „Sokół” jest nie tylko kolej-
na Dynowska Jesień Teatralna, ale też wieczór pieśni pa-
triotycznych - tradycyjnie już po raz szósty organizowany 
wspólnie z całą społecznością Liceum Ogólnokształcącego. 
Marzeniem Organizatorów jest, by tak jak kiedyś w każdym 
polskim domu – wieczorem – płynęły pieśni, opowieści ro-
dzinne, historie narodowe, by rodzinę łączyły wspólne my-
śli i pragnienia, by dzieci i młodzież właśnie w ten sposób, 
chociaż nie tylko, jak w domu rodzinnym uczyła się miło-
ści do tego, co polskie. 

„dynów jedną śpiewającą rodziną” 
- kolejna impreza z programu 

XI dynowskiej jesieni teatralnej

11 LISTOPADA 2017 roku godz. 18 hala LO
Na zaproszenie Organizatorów licznie przybyli dynowia-

nie, niektórzy z dziećmi, wnukami. Prawie wszystkie miej-
sca przy stolikach zajęte, panuje nastrój pogodny, rodzin-
ny - wszyscy uśmiechnięci witają się jak na rodzinnych spo-
tkaniach, wszak razem mamy świętować 99 rocznicę Odzy-
skania Wolnej OJCZYZNY! 

Gości serdecznie witają Dyr. LO Pani E. Klaczak- Łach 
i Prezes T.G. „Sokół’’ Krystyna Dżuła. Pani Dyr. w pięknym 
ludowym stroju, gdyż za moment zespół taneczny, który pro-

wadzi, zatańczy poloneza.
Prezes - w mundurze Soko-

łów, bo w tym roku, ważnym, ze 
względu na uroczyste poświęce-
nie sztandaru, stowarzyszenie 
umundurowało nie tylko preze-
sa, ale przede wszystkim poczet 
sztandarowy. 

Ciekawy układ choreogra-
ficzny poloneza przyciągnął 
uwagę widzów i zasłużył na 
uznanie nawet krytycznie na-
stawionych znawców. Z wielką 
uwagą wszyscy zebrani ogląd-
nęli nastrojowy montaż poetyc-
ko- muzyczny zaprezentowany 
przez licealistów pod kierun-
kiem Pani Katarzyny Kłyż. 

Wkrótce po nim popłynęły 
pierwsze wspólnie wykonywa-
ne pieśni legionowe, a śpiewali 
wszyscy, „jak jedna dynowska 
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rodzina’’ skutecznie zachęcani przez prowadzących P.i P. 
Grażynę Malawską i Michała Zięzia. Potem, jeszcze przed 
przerwą na kawę, gimnazjaliści sprawili widzom miłą nie-
spodziankę: kostiumowy korowód postaci literacko - histo-
rycznych z XIX wieku! Kolejno na scenie pojawili się ucha-
rakteryzowani trzej wieszcze; A. Mickiewicz, J. Słowacki, 
Z. Krasiński i kobiety ich życia: Maryla Wereszczakówna, 
Maria Wodzińska i Ludwika Śniadecka. Po nich przema-
szerowali Legionista i Huzar, wbiegł Hajduczek , z wdzię-
kiem przeszły bohaterki komedii A. Fredry, gimnazjaliści 
z czasów rozbiorowych, bohaterki powieści Orzeszkowej 
i na końcu pojawił się Sokół’’ w mundurze wzorowanym na 
uniformie z lat 1905. Brawami nagrodzeni Modele w cza-
sie przerwy bardzo chętnie pozowali do zdjęć indywidual-
nych i zbiorowych, bo widzowie mieli wielką ochotę „uwiecz-
nić się” ze znanymi postaciami. Radości było co niemiara, 
a wspomnień jeszcze więcej! Ta lekcja historii okazała się 
bardzo interesującą. 

Po przerwie znów popłynęły pieśni znane i chętnie śpie-
wane o Tych, którzy szli na wojnę, nie żałowali swego życia, 
by przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnej OJCZYŹNIE. Ten 
wieczór IM się należał i nam także, by w codziennym zabie-
ganiu nie zapominać o Sprawach Najważniejszych i o tym, 
co Najcenniejsze - o Najjaśniejszej Rzeczypospolitej! 

Zarząd T.G. „Sokół” serdecznie dziękuje prowa-
dzącym program „Wieczor” P. i P. Grażynie Malaw-
skiej i Michałowi Zięziowi, P. Katarzynie Kłyż i Jej 
Koleżankom z LO odpowiedzialnym za sprawy or-
ganizacyjne, Beacie Piejko i M. Mączyńskiej za za-
chęcenie gimnazjalistów do udziału w korowodzie, 
zespołowi tanecznemu za piękne wykonanie tańców, 
za współpracę w organizacji „Wieczoru” Pani Dyrek-
tor E. Klaczak-Łach.

Prezes T.G. „Sokół” Krystyna Dżuła
Zdjęcia – Daniel Gąsecki
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Upływa kolejny /13/ rok działalności artystycznej Ka-
peli Tońko z Dynowa. Pomimo trzynastki był to niewątpli-
wie udany rok dla zespołu. Wiele planów udało się zreali-
zować, a podczas wielu koncertów nasza praca została za-
uważona i... wyróżniona.

Rok 2017 rozpoczęliśmy śpiewając kolędy wraz z wier-
nymi w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Dąbrówce Starzeńskiej podczas mszy świętej. Po 
mszy świętej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu Kapeli. Także w Dynowie w kościele parafialnym pw. 
św. Wawrzyńca, odbył się coroczny koncert kolęd i pastora-
łek, w którym Kapela Tońko również brała udział. W naszym 
programie oprócz tradycyjnych kolęd i pastorałek znalazły 
się piękne kolędy kresowe i pierwsze kolędy własne. W lu-
tym zespół prezentował piosenki dawnego Lwowa i udzie-
lił wywiadu na antenie Radia Katowice w audycji LWOW-
SKA FALA prowadzonej śpiewnym „bałakiem” lwowskim 
przez Panią red. Danutę Skalską.

jAK mINął roK... „u toŃKÓW”?
W kwietniu ubarwiliśmy naszą muzyką Kiermasz wio-

senno-świąteczny, który odbył się na rynku w Dynowie.
Miesiąc maj to okres festiwali kapel folkloru miejskiego, 

w których staramy się w miarę naszych możliwości finanso-
wych uczestniczyć.
• Przemyśl-39 Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miej-

skiego /najstarszy/im. Jerzego Janickiego /wyróżnienie/.
• Piotrków Trybunalski-XIII Ogólnopolski Festiwal Folklo-

ru Miejskiego /wyróżnienie dla kapeli Tońko i wyróż-
nienie indywidualne dla naszego solisty-instrumenta-
listy Grzegorza Jandzisia, najmłodszego uczestnika festi-
walu/. I choć to tylko wyróżnienia, to w tym miejscu ce-
nimy je sobie szczególnie, ze względu na wysoki poziom 
artystyczny uczestniczących w Festiwalu kapel i dużą 
różnorodność artystyczną. 
Warto wspomnieć o zaproszeniu naszej kapeli na Jubi-

leusz 30-lecia Kapeli ZNAD BARYCZY w Odolanowie /oko-
lice Poznania/. 
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Udana impreza, udany koncert Tońko, a także niezapo-
mniane spotkania m.in. ze starszymi i doświadczonymi w tej 
branży muzykami z GDAŃSKIEJ KAPELI PODWÓRKO-
WEJ. Cenne dla nas uwagi artystyczne, jak i barwne opo-
wieści z tras koncertowych Włodzimierza Votki - gitarzysty 
i wokalisty oraz Edmunda Sosnowskiego- skrzypka /człon-
ków Kapeli Gdańskiej/, na długo zapadną w naszej pamięci.
• Wysoka k. Łańcuta-XII Festiwal Kapel Podwórkowych 

/I miejsce/.
• Dynów-51 Dni Pogórza Dynowskiego,
• Łęczna- XX Jubileuszowy Festiwal Kapel Ulicznych i Po-

dwórkowych /bardzo cenne wyróżnienie/.
Kapela Tońko została zaproszona na odbywający się na 

początku sierpnia Festiwal Dziedzictwa Kresów w Basz-
ni Dolnej, ponadto brała udział w promocji Rocznika Histo-
rycznego DYNOWIANA nr 3 przygotowanej przez Stowa-
rzyszenie Promocji Dynowa, a także w  tradycyjnym Świę-
cie Plonów w Dynowie. Wybrane wydarzenia artystyczne ka-
peli wraz z relacją fotograficzną pojawiały się już wcześniej 
w Pegaziku Dynowinki.

 Cenimy sobie bardzo zaproszenia do udziału w uroczy-
stościach o wymiarze patriotycznym, a takim było niewątpli-
wie 125- lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brze-
sku, czy piękna uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzy-

stwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. W innym, reflek-
syjnym klimacie i z innym, specjalnie wybranym repertu-
arem wystąpiliśmy podczas II DYNOWSKICH ZADUSZEK 
MUZYCZNYCH organizowanych w ramach XI JESIENI TE-
ATRALNEJ W DYNOWIE.

Obecnie pracujemy nad materiałem muzycznym do no-
wej płyty, na której znajdą się kolędy i pastorałki oraz nad 
nowym repertuarem na 2018 rok. W perspektywie już wi-
dzimy nasz kolejny jubileusz, do którego chcielibyśmy nie-
wątpliwie dotrwać.

Dzięki corocznemu wsparciu Władz Miasta i Miejskiego 
Ośrodka Kultury możemy reprezentować Dynów na w/w im-
prezach za co bardzo DZIĘKUJEMY. Dziękujemy również 
WSZYSTKIM, którzy w różnorodny sposób pomagają i wspie-
rają nas nieustannie. Zapraszamy do odwiedzania naszej stro-
ny internetowej i facebooka /wpisy i komentarze są zawsze 
mile widziane/. Mówcie o nas i polecajcie muzykę w wyko-
naniu Kapeli Tońko z Dynowa. 

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i nad-
chodzącego Nowego 2018 Roku życzymy wszystkim czytają-
cym Dynowinkę i ich Rodzinom wszystkiego co najlepsze. Do 
zobaczenia na koncertach.

Kierownik Kapeli TOŃKO Antoni Dżuła
zdjęcia Monika Sobkowicz

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa składa serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym udało się prze-
prowadzić tegoroczną kwestę. Dzięki ofiarności odwiedzających groby bliskich zebrano 4.411,38 zł, pieniądze te pozwolą 
na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków na starym dynowskim cmentarzu.

zdjęcia Jerzy Kędzierski

XV KWeStA tPd NA odNoWĘ CmANtArZA
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W maju 1940 r. w Dynowie, gestapo wezwało kształcącą się tuż 
przed wojną w szkołach średnich młodzież dynowską do stawienia 
się w oznaczonym dniu w urzędzie gminnym.

Ci, którzy stawili się w urzędzie, zostali zabrani przez gestapo 
z przypadkowymi interesantami do samochodu i odesłani do wię-
zienia w Tarnowie. Wśród 15-tu uwięzionych znaleźli się bracia 
Emil ur. 23.07.1919 r. i Stanisław ur. 4.05.1921 r. Barańscy. Emil 
w 1938 r. zdał maturę w I Gimnazjum w Rzeszowie, zaś Stanisław, 
gdy wybuchła wojna, miał zaczynać w nim ostatnią klasę. Z Tar-
nowa transportem w dniu 14 czerwca 1940 r. zostali wywiezieni do 
Oświęcimia, gdzie Stanisław otrzymał numer 132, zaś Emil numer 
377. Po jakimś czasie obaj znaleźli pracę w szpitalu SS, gdzie za-
angażowali się w więźniarską samopomoc.

Z kart historii dynowa

We wrześniu 1940 r. do Auschwitz wraz 
z transportem warszawskim trafił rotmistrz 
Witold Pilecki. Z jego inicjatywy powstał 
w obozie tajny Związek Organizacji Wojsko-
wej, który miał wspierać uwięzionych a w do-

godnym momencie doprowadzić do powstania 
i wyzwolenia obozu.

Od początku z Pileckim związali się bracia Barań-
scy. Szczególnie w konspirację był zaangażowany Sta-
nisław, który miał być „drugim zastępcą” rotmistrza.

Emil i Stanisław Barańscy przebywali w Au-
schwitz do 14.06.1943 r., skąd zostali wywiezieni do 
obozu w Neuengamme, w którym przebywali do koń-
ca istnienia obozu. W 1945 r. razem z tysiącami in-
nych więźniów maszerowali w kierunku Zatoki Lu-
beckiej, gdzie w dniu 3.05.1945 r. znaleźli się na stat-
ku „Cap Arcona”. Nie mogli wiedzieć, że alianci obser-
wują transport sądząc, że chcą nim uciekać hitlerow-
scy notable. Bardziej spodziewali się śmierci ze strony 
SS-manów chcących pozbyć się świadków swych zbrod-
ni. Gdy Niemcy nie reagowali na wezwania do kapitu-
lacji, alianckie lotnictwo zaatakowało. Rakiety po kolei 
trafiały w „Deutschland”, „Cap Arcona” i „Thielbeck”. 
Około 1615 „Cap Arcona” osiadł na dnie wraz z 5 ty-
siącami więźniów, wsród nich braćmi Barańskimi.

Sylwetki młodych chłopaków z Dynowa przypomi-
nają obecnie tylko tabliczki z imionami i nazwiskami 
ustawione w Rzeszowie na placu Cichociemnych tuż 
przy pomniku „Przejście” (których zdjęcia prezentuję) 
autorstwa innego więźnia Auschwitz, wybitnego arty-
sty Józefa Szajny.

Bracia Barańscy wraz z rotmistrzem Pileckim ura-
towali w Auschwitz życie Tadeuszowi Pietrzykowskie-
mu (1917-1991) ps. „Teddy” – pięściarzowi trenujące-
mu m.in. pod okiem słynnego Feliksa Stamna, ale to 
temat na oddzielne opracowanie.

Andrzej Stankiewicz 

Fot . Jacek Stankiewicz
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CHINY – Państwo Środka – nazwę wymyślili sami Chiń-
czycy jeszcze w czasach antycznych, kiedy byli przekona-
ni, że ziemia jest płaska, a ich ojczyzna leży w jej centrum 
otoczona czterema morzami, a całość okrywa okrągłe niebo. 
Oficjalna nazwa to Chińska Republika Ludowa.

 W październiku 2017 roku odbył się w Pekinie XIX 
Kongres Komunistycznej Partii Chin, uczestniczyło w nim 
2280 delegatów, którzy tak faktycznie decydowali o przy-
szłości 1,3 miliarda Chińczyków. Obecne Chiny to świato-
wa potęga gospodarcza a ustalenia Kongresu będą miały 
wpływ na sytuację polityczno gospodarczą świata. Przede 
wszystkim Kongres ukazał, że KPCH jest coraz bardziej 
w rękach jednego człowieka, jej wieloletniego sekretarza 
generalnego Xi Jinpinga. 

 Po 14-tu godzinach lotu i wylądowaniu w Pekinie w go-
dzinach rannych rozpoczynamy zwiedzanie miasta. Pierw-
sze wrażenie – ogromny port lotniczy, przestrzenne hale, 
wysokie wieżowce, szerokie ulice, niezliczona ilość jednośla-
dów, rowery, i motocykle, na każdym skrzyżowaniu policja 
i pracownicy nadzorujący ruch. 

Zwiedzmy Plac Niebiańskiego Spokoju, historyczne 
centrum miasta i udajemy się do teatru Lee Garden na 
przedstawienie tradycyjnej pekińskiej opery. Następne-
go dnia udajemy się do letniego pałacu i zwiedzamy gro-
bowiec dynastii Ming. Odwiedzamy również fabrykę pereł 
a następnie zwiedzamy budowę widoczną z księżyca Wiel-
ki Mur Chiński wzniesiony przez dynastię Qin ponad 2000 
lat temu. Mur zbudowany został w celu ochrony Państwa 
Środka przed atakami ludów mongolskich i tureckich. Na 
koniec zwiedzamy obiekty olimpijskie ze słynnym stadio-
nem – Ptasim Gniazdem.

ChINy – PeKIN – BeIjING

Wielki Mur Chiński, wpisany na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, symbol 
chińskiego poczucia zagrożenia i odwiecznego izolacjonizmu, 
ciągnie się tysiącami kilometrów przez pustynie, wzgórza 
i równiny. Odrestaurowano jedynie część pozostałości muru, 
nasze zwiedzanie ograniczyło się jedynie do jego kilku kilo-
metrów w okolicach Pekinu.

Stadion Olimpijski w Pekinie został zaprojektowany 
specjalnie na letnie igrzyska w 2008 roku. Stanowi zwień-
czenie kompleksu olimpijskiego wraz z wioska olimpijską 
i rozległymi parkami. Swym kształtem przypomina ptasie 
gniazdo, wykonane z pozornie chaotycznie posplatanych sta-
lowych „gałązek” stanowiących jednocześnie jego konstruk-
cje i fasadę, jest to budowla uważana za jedną z najbardziej 
niezwykłych na świecie.
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W samym centrum Pekinu znajduje się „Zakazane 
Miasto” – od południa sąsiaduje z nim plac Tian^an 
Men (Plac Bramy Niebiańskiego Spokoju) i Brama 
Przednia (Qian Men). Na wschód rozciąga się słynąca 
ze sklepów ulica Wangfujing, na północy znajduje się 
Wieża Bębnów i Wieża Dzwonu, na północny wschód 
świątynia lamaistyczna a na południe od parku Beihai 
widać majestatyczną Tian Tan, czyli Świątynię Nieba.

 Wielki Mur Chiński, wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, 
symbol chińskiego poczucia zagrożenia i odwiecznego 
izolacjonizmu, ciągnie się tysiącami kilometrów przez 
pustynie, wzgórza i równiny. Odrestaurowano jedy-
nie część pozostałości muru, nasze zwiedzanie ogra-
niczyło się jedynie do jego kilku kilometrów w okoli-
cach Pekinu.

Dynów 22 listopada 2017 rok.

Tytuł inicjatywy przedstawionej przez UZJ w Dynowie 
do realizacji w ramach dofinansowania z programu FIO 
przez Lokalną Grupę Działania „TRYGON - Rozwój i In-
nowacja” z siedzibą w Świlczy nie był przypadkowy. Wcze-
śniej już prowadzone przez Uniwersytet Złotej Jesieni róż-
norodne zajęcia wykazały, że słuchacze interesują się arty-
stycznym rękodziełem, że posiadają duże zdolności manual-
ne i potrzebę ich rozwijania. Hasło „Zdolni rękodzielnicy są 
wśród nas” znalazło potwierdzenie już na pierwszych zaję-
ciach zorganizowanych w ramach projektu. Grupa chętnych 
na zajęcia powiększała się z tygodnia na tydzień. Zapropo-
nowane „specjalności” artystycznych prac znalazły realiza-
cję w 4 grupach: malarskie zdobienie przedmiotów użytko-
wych, szydełkowanie, papieroplastyka i wykonywanie drob-
nej biżuterii. Dzięki pomocy i życzliwości Kierownik ŚDS
-u Pani Annie Wandas spotkania odbywały się po godzinach 
zajęć uczestników w salach tej placówki. Instruktorki pro-
wadzące zajęcia: Pani Bożena Tadla i Ewa Bembenek-Ko-
nat interesująco, fachowo i życzliwie wspierały poczynania 
„uniwersyteckich rękodzielników”. Pracowali wszyscy - męż-
czyźni choć nieliczni - też.

tAleNty dłuGo SKryWANe NA emeryturZe 
doBrZe WyKorZyStyWANe

Na zakończenie zajęć z programu i całego projektu 
zorganizowana zostanie wystawa wszystkich prac, a część 
z nich przekaże się chorym dzieciom i osobom samotnym.

Grupa Nieformalna UZJ odpowiedzialna za projekt 
(E. Kędzierska, M. Wydra i L. Radoń) korzysta ze wspar-
cia merytorycznego Patrona - Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Dynowie reprezentowanego przez preze-
sa i skarbnika. Zakończenie projektu zgodnie z umową -  
10.12.2017 roku.

Krystyna Dżuła - T.G. „Sokół”

Efekty każdych 3-godzinnych zajęć dokumentowano na 
zdjęciach, a dalszy ich ciąg, jak wynika z rozmów uczestni-
ków, odbywał się już w domach. Ciekawe prace powstające 
w grupach prezentowane były też na wieczornych pokazach.
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W dniach 12-13 sierpnia 2017 r. 
na zbiorniku zaporowym Inniscarra 
Lake w miejscowości Coachford znaj-
dującej się na południowym krańcu 
Irlandii odbyły się Spławikowe Mi-
strzostwa Świata Młodzieży do lat 15.

W roli drugiego trenera Kadry 
Narodowej na te zawody pojechał po-
wołany przez Zarząd Główny PZW 
w Warszawie reprezentant WKS Sen-
sas Sów-pol Dynów – Tomasz Drew-
niak . 

Po 4 dniach treningu wspólnie 
z trenerem Rafałem Bielewiczem 
(Fiume Wrocław) udało się wypraco-
wać taktykę, która przyniosła ogrom-
ny sukces.

dynowianin trenerem v-ce mistrzów Świata

Reprezentacja Polski w wędkarstwie spławikowym U-15

Trenerzy Reprezentacji Rafał Bielewicz i Tomasz 
Drewniak

Reprezentacja Polski Kadetów U-15 w składzie :
- Wojciech Działo (Okręg Przemyśl)
- Bartosz Korban (Okręg Wrocław)
- Paweł Tereszkowski (Okręg Katowice)
- Tymoteusz Plaskota (Okręg Tarnobrzeg)
- Rafał Bielewicz – trener (Okręg Wrocław)
- Tomasz Drewniak – trener (Okręg Przemyśl)
- Adam Działo – kierownik reprezentacji
- Mariusz Chwałek – opiekun
- Rafał Chwaliński – opiekun
po dwóch dniach zmagań i bardzo zaciętej walce z  re-

prezentacjami Anglii i Włoch, zdobyła tytuł drużynowego 
Vice Mistrza Świata. 
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Tomasz Drewniak

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dynowie opu-
blikowane jest zarządzenie nr 358/13 z dnia 30 październi-
ka 2013 roku Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie przy-
jęcia Regulaminu Międzygminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dynowie przy ul. Wuśki 
126. Pod zarządzeniem widnieje podpis Pana Burmistrza 
Zygmunta Frańczaka.

Ponieważ minęło już cztery pełne lata od dnia wyda-
nia wskazanego zarządzenia, a cała gospodarka śmiecia-
mi, pomimo posiadania własnego wysypiska śmieci zosta-
ła przez Pana Burmistrza „sprzedana” poza Dynów, zatem 
i istotne dochody jakie ta gałąź gospodarki winna przyno-
sić Miastu, przynosi podmiotom zewnętrznym, oczywiście 
kosztem Mieszkańców Dynowa, warto sprawdzić jak to wy-
gląda w praktyce.

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od 9 listopada 
2013 roku zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Dynowie ul. Wuśki 126 (wysypi-
sko odpadów komunalnych) a szczegółowe informacje do-
tyczące funkcjonowania punktu dostępne są w pokoju nr 
4 Urzędu i ZGK Dynów. W regulaminie stanowiącym za-
łącznik do zarządzenia nr 358/13 wskazano, iż odpady gro-
madzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczo-
nych i oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych 
pomieszczeniach lub w miejscach w sposób bezpieczny dla 
zdrowia ludzi i środowiska. Odpady nie mogą być ani zmie-
szane, ani zanieczyszczone, winny być przechowywane wy-
łącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawie-
rających informacje o rodzaju odpadu, zaś odpady ulegają-
ce biodegradacji winny być wyłącznie w workach foliowych 
o pojemności 60 do 120 litrów.

Aby nie niepokoić urzędników udałem się bezpośred-
nio do wskazanego punktu, który jest miejscem swobodnie 
i ogólnie dostępnym – i co zastałem przedstawiam na po-
niższych zdjęciach.

Oczywistym jest, iż można by było takich fotografii za-
mieścić kilkadziesiąt, ale to zupełnie nie zmieni ani nie po-

S Z O K !
Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych
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nuje Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczak aby się fo-
tografował na ujawnionych wyżej pejzażach, ale proponuję 
aby wpłynął na zmianę tych pejzaży i wówczas się fotogra-
fował – jak na zdjęciu z sukcesu a nie klęski.

Tak na marginesie, to uważam, iż Mieszkańców Mia-
sta Dynowa zapewne interesują okoliczności w jakich do-
szło do zamknięcia Gminnego Wysypiska Śmieci w Dynowie 
oraz w jakich doszło do utraty przez Miasto Dynów jakiego-
kolwiek wpływu na gospodarkę śmieciami w Dynowie, jak 
również informacja co dalej? Co dalej z wysypiskiem śmie-
ci, co dalej z gospodarką śmieciami i odpadami komunal-
nymi w Dynowie – jakie propozycje, plany i rozwiązania 
zaproponuje Pan Burmistrz dla środowiska, kiedy i w jaki 
sposób zostanie zmieniony tak katastrofalny stan gospo-
darki śmieciami i odpadami jaki jest aktualnie prowadzo-
ny przez Miasto Dynów.

Józef Sówka

prawi rangi zagadnienia i problemu. Nikt nie twierdzi, że 
gospodarka odpadami komunalnymi jest łatwa i nie pocią-
ga za sobą konsekwencji w postaci nieunikniętego bałaganu 
i brudu. Ale jest to bardzo dochodowa i opłacalna gałąź go-
spodarki. Ponoszący koszty utrzymania wysypiska, Miesz-
kańcy Miasta mają prawo oczekiwać od Burmistrza Miasta, 
że ten problem będzie należycie i z zachowaniem wszelkich 
reguł bezpieczeństwa rozwiązany. 

Owszem, niezbędny i uprawniony jest udział Pana Bur-
mistrza we wszelkich uroczystościach, oddawanie się satys-
fakcji wizualizacji na niezliczonych fotografiach publikowa-
nych w Dynowskim Kwartalniku Samorządowym, ale nie 
powinien też Pan Burmistrz unikać i omijać takich obsza-
rów, jak wskazany wyżej Międzygminny Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dynowie. Nie propo-

Na kartonie wizytówkowym (może być lekko błyszczą-
cy) rysujemy cztery koła o średnicy równej: 10, 8, 6 i 4 cen-
tymetry. Wycinamy dokładnie każde z nich i składamy, jak 
na rysunkach

ChoINKI Z PAPIeru
Dzięki odpowiedniemu zginaniu okrąg podzielony jest 

na sześć równych części. Teraz koło składamy tak, by bocz-
ne ćwiartki znalazły się w środku, a frontowe utworzyły 
kształt „trójkąta”.  

Te same czynności wykonujemy z pozostałymi kołami. 
Dzięki temu powstaną wszystkie części składowe papiero-
wej choinki.

Odcinamy kawałek sznurka o długości mniej więcej 
20 centymetrów i na jego końcu wiążemy supełek, tak by 
z całości powstała pętelka. W powstałych daszkach robi-
my mały otwór, a następnie przez największy z nich przy 
pomocy szydełka przewlekamy utworzoną pętelkę ze sznur-
ka. Po przewleczeniu robimy kolejny supełek na górze i po-
wtarzając czynność nawlekamy kolejne części choinki koń-
cząc na najmniejszej z nich.

Na szczyt choinki można nawlec koralik lub po prostu 
zawiązać supełek. 
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ANIołeK Z SerWeteK

PAPIeroWA GWIAZdA
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Płoną izby drzewka blaskiem. 
Pachnie świerkiem, grzybkiem, plackiem. 
Talie mężnie walczą z paskiem
i pucharów dźwięczy brzeg…

O, jak błogo w drzewka blaskach 
z łonem pełnym dum i ciasta, 
tonąć w baśniach i powiastkach, 
co w zaciszu krążą strzech…

 Jeremi Przybora

„W tym roku się nie przejem…” – czy Państwo też tak sobie obiecują? Oby się 
udało ;-) Niełatwe to niestety zadanie… Kuszą pierogi, uszka w barszczu, karp w róż-
nych postaciach, kapusta z grzybami, słodkości… Może więc - między jednym a dru-
gim plackiem – warto sięgnąć po „Dynowinkę” i pogimnastykować szare komórki? 

Zapraszamy więc do zmierzenia się ze świątecznymi zadaniami…
Pan Bogdan Witek poleca Jolkę, zaś pan Leszek Grzywacz – Krzyżów-

kę i Krzyżówkę lubelską. 
Ja zaś życzę Państwu - w imieniu swoim i wszystkich współpracowników Ką-

cika Rozrywkowego - Świąt spokojnych, pachnących choinką, skrzypiących śnie-
giem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze… Świąt dających ra-
dość i odpoczynek od szarej, zabieganej codzienności oraz nadzieję, że nadchodzą-
cy rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija…

Renata Jurasińska

Krzyżówka z wężykiem
- ŁUKASZ ZAGROBELNY
Szyfrogram 
- NANIZANE NA NIĆ PAJĘCZĄ PERŁY JESIENNEJ 
ROSY DRŻĄ. TERESA GLAZAR

Określenia wyrazów podano w kolejości alfa-
betycznej. Litery w rzędzie oznaczonym kropkami, 
odczytane kolejno, utworzą rozwiązanie końcowe. 

- … X, amerykański bojownik o równouprawnienie 
Afroamerykanów

- Billewiczówna z "Potopu"
- cienka, sucha kiełbasa wieprzowa
- gniew lub miłość
- intensywne karmienie zwierząt
- kokosowa posypka do ciasta
- kwiat kwitnący jesienią
- moc w rękach siłacza
- może być wyborczy, rozrywkowy, mieszkalny
- msza
- niemowlak, dzieciątko
- opłata za mieszkanie
- oprócz zbroi chroni rycerza
- organ ustawodawczy
- pracownia artysty, fotografa.
- przesąd
- Si w układzie okresowy m pierwiastków
- smakowity kąsek, frykas
- tasiemiec lub owsik
- włoska metropolia
- występuje w każdym instrumencie dętym
- zakamarki, ustronia

Bogdan Witek

Jolka
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Rozwiązaniem są trzy nazwy polskich rzek, które należy 
odczytać w szarych polach.

Pionowo:
1) co piąta mieszkanka Ziemi.
2) imię Polskich, aktorki rosyjskiej.
3) wyodrębniona graficznie, informacja o adresie 
 i składzie redakcji czasopisma.
4) przyścienne lub przypodłogowe wykończenie 
 obrzeża podłogi.
5) daw. dozorca lub pisarz na komorze solnej.
6) do włosów, krawata lub do mankietów.

Wzdłuż linii pogrubionych (w kolejności przypadkowej):
× największy, po Osławie, bieszczadzki dopływ Sanu.
× szybki taniec wirowy, odmiana polki.
× chrząszcz roślinożerny (Raja fyllae).
× alkaloid, lek przeciwmalaryczny.

KRZYŻÓWKA LUBELSKA

Krzyżówka

na wiąże określone skutki prawne. 17) praski „szalejący re-
porter”, autor „Jarmarku sensacji”. 19) jedlica zielona. 20) 
bramkarz. 23) Gdy w … świeci słońce, to plaże są gorące” (do 
diagramu w mianowniku). 24) wzorzysta tkanina o dziani-
nowym splocie. 25) taniec, odmiana mamba. 28) prymityw-
ne narzędzie krzemienne z wczesnego paleolitu. 29) oszklo-
na rama stanowiąca górną część inspektu.

Leszek Grzywacz

× bywa, że staje na ostrzu noża.
× płynie przez Kluczbork.
× wieś w powiecie krośnieńskim z Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego.

Leszek Grzywacz

Litery w polach po-
numerowanych dodat-
kowo od 1 do 11 utwo-
rzą rozwiązanie.

 Poziomo:
1) „Perfekcyjna … …” – 

program Małgorzaty Roze-
nek w TVN. 5) drobna czą-
steczka, okruch. 11) wro-
dzona zdolność do pisa-
nia wierszy. 12) ostatecz-
nie ukształtowana postać 
owada. 13) jabłka go po-
budzają. 14) tango z reper-
tuaru Marty Mirskiej. 16) 
kompozytor „Cyganerii”. 
18) mieszkaniec pograni-
cza francusko-hiszpańskie-
go. 21) mały bawół z indo-
nezyjskiej wyspy Sulawesi. 
22) podstawka przed mu-
zykiem orkiestrowym. 26) 
farmaceutyk taki jak col-
drex, neosine. 27) w spo-
rcie: odstąpienie od dal-
szej gry, np. wskutek kon-
tuzji. 30) Cyganeczka z pio-
senki biesiadnej. 31) kciuk 
u ludzkiej ręki. 32) minerał 
zwany „gipsem bez wody”. 
33) uzupełniające ujęcie fil-
mowe nakręcone po zakoń-
czeniu zdjęć.

 Pionowo:
1) larwa chrząszcza. 2) polskie jezioro rynnowe z Ka-

czym Ostrowem. 3) wysokie ceny, zwłaszcza artykułów 
pierwszej potrzeby. 4) bieżący, kwadratowy lub sześcienny. 
6) piaszczysty, nadmorski teren bez ratownika. 7) bohate-
rem tej powieści Fiodora Dostojewskiego jest Lew Nikoła-
jewicz Myszkin. 8) za krótka doba – „choroba XXI wieku”. 
9) odpłacanie złem za zło. 10) ślepa, działowa lub kolanko-
wa. 15) zdarzenie lub zachowanie, z którym norma praw-
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W roku 2016 w gminie Dynów zostały zrealizowane za-
dania takie jak:
• częściowe docieplenie budynku Domu Ludowego w Ula-

nicy, pomalowany został dach budynku,
• wykonanie instalacji CO i montaż kotła w świetlicy 

wiejskiej Łubno-Kazimierówka,
• wybudowanie częściowe linii oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Wyręby,
• wywiercenie studni dla potrzeb biblioteki i punktu le-

karskiego w Bachórzu, a także wykonanie przyłącza 
wodociągowego,

• remont łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w punkcie lekarskim w Łubnie,

• gruntowna przebudowa pomieszczeń na potrzeby punk-
tu lekarskiego w Dylągowej.

• wykonanie przyłącza energetycznego i obudowy istnie-
jącej studni na działce stadionu piłkarskiego w Harcie 
z głównym przeznaczeniem dla OSP gminy,

• ocieplenie podpiwniczenia domu nauczyciela w Harcie,
• wykonanie częściowego ogrodzenia stanicy Pod Dębi-

ną w Bachórzu.
• wykonanie częściowego ogrodzenie przy Zespole Szkół 

nr 1 w Bachórzu oraz przy Zespole Szkół nr 2 w Harcie,
• zamontowanie siatki ochronnej na stadionie Klubu 

Sportowego „Orzeł” Harta,
• zakupienie krzesełek do domu ludowego w Harcie,

Obecnie dokonywana jest wymiana okien w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie, która zostanie 
zakończona do końca grudnia.

Zrealizowano także zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest, Gmina Dynów – etap 3”. Zebrano 
łącznie z terenu gminy 66,903 ton wyrobów azbestowych. 
Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.Całkowity koszt zrealizowa-
nego zadania wyniósł 27 070,14 zł, w tym: dofinansowanie 
z NFOŚiGW – 10 442,39 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Rzeszowie – 7309,67 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wykonanie prac 
remontowych i konserwacyjnych, w ramach którego został 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
URZĘDU GMINY W DYNOWIE ZA 2016 R. 

przeprowadzony remont mogiły zbiorowej ofiar UPA w Dy-
lągowej. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 17 000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finan-
sowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. 
Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Gmina Dynów 
planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Dynów”. Projekt po-
legał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, 
w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp 
ciepła. Projekt będzie współfinansowany ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofi-
nansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 
do 84% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład 
własny mieszkańców wyniesie min. 16% kosztów netto oraz 
podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów insta-
lacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkal-
nym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na 
gruncie czy budynku gospodarczym).

W 2016 roku realizowane były zadania w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach La-
skówka i Pawłokoma. 
• Laskówka – przebudowa drogi gminnej „na Rafała” 365 

metrów nawierzchni asfaltowej. Kwota dofinansowania 
z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 66 524,00 zł. War-
tość całego zadania – 83 155,17 zł.

• Pawłokoma – przebudowa drogi Zagóra wraz z przebu-
dową przepustu oraz drogą nr 473, nawierzchnia tłucz-
niowa. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 60 000 
zł. Wartość całego zadania to 86 002, 37 zł. 
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonywana 

jest modernizacja dróg w miejscowości Wyręby i Łubno. 
Wartość zadania to kwota 16 0 580, 07 zł.

Wykonane zostały z budżetu gminy nawierzchnie as-
faltowe na częściach dwóch odcinków dróg gminnych 
w Dąbrówce Starzeńskiej oraz Bachórzu na łączna kwo-
tę 28 060,35 zł.

Wykonane zostały również utwardzenia dróg gmin-
nych mieszanką kruszyw na łączną kwotę 67 994,40 zł 
z budżetu gminy.

Pod patronatem Urzędu Gminy w Dynowie działają dwie 
kapele ludowe: istniejąca już od 1959 roku kapela Bachórza-
nie oraz kapela Młoda Harta, która działa od 11 lat. Obie ka-
pele uświetniają wszystkie uroczystości organizowane na te-
renie gminy, jak również dożynki gminne, pikniki rodzinne, 
akcje krwiodawstwa, tradycyjne obrzędy, jubileusze, zjazdy 
rodaków itp. Takie imprezy odbyły się w 2016 roku w Ula-
nicy, w Łubnie, na Wyrębach w Harcie oraz w Dynowie.

Kapela Młoda Harta w 2016 roku uczestniczyła w licz-
nych konkursach organizowanych poza terenem gminy 
Dynów, w konkursach o randze regionalnej, wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej, gdzie najczęściej zdobywała najwyższe 
miejsca, mianowicie:
• I miejsce na L Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-

waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
• I miejsce w kategorii Kapel na przeglądzie „Pogórzań-

ska Nuta” w Dynowie;

• I miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludo-
wych w Błażowej „Starych potraw smak i urok”;

• I miejsce w VI Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludo-
wych w Pawłosiowie;

• I Nagroda w konkursie „Grać jak Pogoda” w Kolbu-
szowej;

• I miejsce w konkursie kapel w WDK w Rzeszowie.
Natomiast kapela Bachórzanie występowała na impre-
zach takich jak:

• Dni Pogórza Dynowskiego
• Dożynki Gminne w Łubnie
• Przeglądzie Kapel Ludowych w Izdebkach
• VI Jarmarku Benedyktyńskim w Jarosławiu
• XIV Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochacz-

ki” w Pruchniku
• Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Bła-

żowej.

Nr  13/258 DYNOWINKA 49



Nr  10-12/268-270DYNOWINKA42

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiński – redaktor naczelny, Ewa Czyżowska, Marta Dańczak, Ewa Hadam, Renata 
Jurasińska, Zuzanna Nosal, Diana Wasylowska-Kilon, Piotr Pyrcz, Łukasz Domin, Stanisław Tymowicz – kolegium redakcyj-
ne, Antoni Iwański, Jerzy Kędzierski – fotoreporterzy, Krystyna Dżuła, Grzegorz Hardulak, Andrzej Stankiewicz – redakto-
rzy stale współpracujący z Dynowinką.
Adres Redakcji: MOK Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
 Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towa-

rzystwo Przyjació³ Dynowa






