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Julian Tuwim 
Bambo 
 
Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 
czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy ze szkoły do domu wraca,
psoci, figluje – to jego praca.
Aż mama krzyczy: Bambo łobuzie!
A Bambo czarną nadyma buzię.
Mama powiada: „Napij się mleka”.
A on na drzewo mamie ucieka.
Mama powiada: „Chodź do kąpieli”.
A on się boi, że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka,
bo dobry chłopak z tego murzynka.
Szkoda, że Bambo czarny, wesoły
nie chodzi razem z nami do szkoły. 

Bambo alternatywnie

A teraz czasy się odmieniły 
i już murzynki do nas przybyły.
Całe rodziny z sobą zabrały,
bo w swoich krajach wojenkę miały.
Nie żeby tutaj były mecyje, 
ale bezpiecznie w Polsce się żyje.
Bambo, Mustafa, Selma i Kali
To przyjaciele z podwórka mali.
Niech się Pan Tuwim tam nie frasuje, 
To zwykli ludzie, nie żadne zbóje.

Babciowe rozterki

Zwykły spacer z wnuczką 
też może być powodem poważ-
nej, pedagogicznej frustracji. Jak 
to możliwe? 

Ano idzie sobie człowiek 
z niebożęciem, nad San dla przy-
kładu, i umila spacer recytu-
jąc wiersze polskich klasyków. 
Wnuczka pilnie rejestruje każde 
słowo, więc się trzeba pilnować, 
żeby nie zmieszać „Kaczki dzi-
waczki” z „Tupciem Chrupciem” 
i żeby abecadło prawidłowo z pie-
ca spadło. Do tego pamiętać na-
leży, że Paweł to ten dobry a Ga-
weł czarny charakter. 

Niby wszystko gra, ale jak 
się już człowiek wprawi i gład-
ko śmiga po Konopnickiej, Brze-
chwie czy Tuwimie, to zaczyna 
się zastanawiać nad sensem tego 
co dziecku przekazuje. I tu rodzi 
się niepewność. A z tej niepewno-
ści świętokradcza chęć poprawia-
nia klasyków. 

Przecież wierszyk o murzyn-
ku Bambo aż się prosi o bardziej 
współczesne zakończenie. Parę 
innych też, ale jedna profanacja 
na lato wystarczy.

Miłej lektury w słoneczne dni 
życzy Państwu redaktor prowa-
dzący Ewa Czyżowska

W dniu 30.05.2017 r. w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Dyno-
wie odbyło się zwyczajne Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Pro-
mocji i Rozwoju Regionu Dy-
nowskiego Towarzystwo Przy-
jaciół Dynowa.

Zebranie podjęło konieczne 
uchwały, w tym kierunki działania Towarzystwa na lata 
2017-2018, które prezentuję na dalszych stronach „Dyno-
winki”.

Zamiary działalności są bardzo duże i ambitne. Wy-
nikają w szczególności z potrzeby upamiętnienia ważnych 
bieżących rocznic. Powodzenie w dużej mierze uzależnio-
ne jest od włączenia się w ich realizację mieszkańców Dy-
nowa, działających na jego terenie innych organizacji oraz 
miejscowych szkół.    

Na zaproszenie otrzymane od Pani Wójt Gminy Dynów, 
w dniu 25.05.2017 r. brałem udział w XIV Konferencji Na-
ukowo – Technicznej „Błękitny San” pt. „Ochrona dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego na terenie Pogórza Dy-
nowskiego”, zorganizowanej w miejscowości Winne-Podbu-
kowina gm. Dubiecko.

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa objęło honorowym pa-
tronatem organizowaną w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. 
przez Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświe-
cenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ogólnopolską Konfe-
rencję Naukową pt. „Podkarpacie literackie na przestrze-
ni wieków”.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Kolejny numer „Dynowinki” składa Pani Ewa Hadam – ewahaddam@poczta.onet.pl
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„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają… „
                                   J. W. Goethe
 

Proponujemy Państwu rozmowę z Panią Samuelą 
Łach o jej pasji muzycznej i nie tylko. Bo Samuela, 
jak prawdziwy człowiek renesansu interesuje się 
wieloma dziedzinami sztuki, zdobywa wiedzę w kil-
ku kierunkach i jest ciekawa świata jak mało kto.

Znamy Samuelę z występów organizowanych 
w naszym miasteczku, podziwiamy jej piękny śpiew, 
grę na trąbce, ale to nie wszystko co w życiu robi.

 
Dynowinka: Jest Pani dyplomantką Zespołu Szkół Mu-

zycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie na 
kierunku śpiew solowy. To II stopień muzycznej edukacji, 
jak się Pani tam znalazła?

Samuela: Muzyka była moją pasją od kiedy pamiętam. 
Będąc małą dziewczynką, dużo słuchałam, śpiewałam, tań-
czyłam, próbowałam grać na gitarze i dziecięcym pianinku. 
Później poszłam do szkoły, lekcje muzyki rozpoczęły się do-
piero w czwartej klasie, uczęszczałam na tzw. chórek, ale 
ówczesny nauczyciel, mam wrażenie, nie widział we mnie 
potencjału. 

Na szczęście rok później stanowisko nauczyciela muzyki 
objął Pan Tomasz Tereszak i wtedy wszystko się zmieniło. 
Bardzo chciałam śpiewać, pamiętam jak na pierwszej lekcji 
podeszłam do niego i zapytałam, czy mogę przyjść na dodat-
kowe zajęcia. Tomasz dał mi możliwość rozwinięcia swojej 
pasji. Uwierzyłam w to, że coś potrafię, wielokrotnie miałam 
szansę zaprezentować się nie tylko przed szkolną publiczno-
ścią, zaczęłam brać udział w konkursach. 

Niestety w Dynowie nie było jeszcze wtedy szkoły mu-
zycznej, ale zwykłe lekcje sprawiały, że muzyka stawała się 
coraz ważniejszym elementem mojego życia. 

 
Dynowinka: Po skończeniu gimnazjum umknęła Pani 

do Rzeszowa.
Samuela: Tak, podjęłam naukę w II Liceum Ogólno-

kształcącym im. pułkownika Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszo-
wie. Wahałam się z wyborem, gdyż brałam pod uwagę kilka 
szkół, ale ostateczny wybór padł właśnie na II LO, głównie 
ze względu na wysoki poziom tego liceum. Nigdy nie mia-
łam problemów z nauką, ale najbliższe mojemu sercu były, 
w sumie nadal są, nauki humanistyczne, dlatego też trafi-
łam do klasy o tymże profilu. Postanowiłam kontynuować 
swoją edukację w Rzeszowie, ponieważ chciałam wyrwać się 
z Dynowa, poznać nowe środowisko, nowych ludzi, zacząć 
tam działać i przede wszystkim, w końcu miałam możliwość 
kształcenia się w kierunku muzycznym.

Do szkoły muzycznej, na II stopień w klasie śpiewu so-
lowego, można dostać się bez wcześniejszego ukończenia 
I stopnia, ale obowiązują egzaminy. Podjęłam to wyzwanie 
i za drugim razem udało się. Kształciłam się pod kierun-
kiem Pani Dominiki Celińskiej – Głogowskiej. Początko-
wo było bardzo ciężko przestawić się z takiego „normalne-
go” śpiewania na śpiew klasyczny. Przez pierwszy miesiąc 
ćwiczyłam tylko oddech, później stopniowo zostały wprowa-
dzone pierwsze ćwiczenia wokalne, proste utwory i tak po-

woli się to wszystko rozwijało. Czasem miałam dość, bywa-
ły kryzysowe momenty, ale nigdy nie wpadło mi do głowy, 
żeby porzucić muzykę. 

 
Dynowinka: Jest Pani dyplomantką szkoły muzycznej. 

Jak wyglądał Pani egzamin końcowy?
 Samuela: Egzamin dyplomowy ze śpiewu był dla mnie 

niezwykłym, od pierwszej klasy wyczekiwanym wydarze-
niem. Miał on charakter otwartego recitalu, na którym 
przed komisją i salą pełną zaproszonych gości, zaśpiewa-
łam 9 utworów. Ponadto wraz z moimi koleżankami z roku 
wykonałyśmy Tercet Trzech Dam „Stirb, Ungeheur!” z ope-
ry „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Nasz występ był dłu-
go wyczekiwany i wyjątkowy, gdyż nie zdarzyło się jeszcze, 
by taki utwór został zaprezentowany na egzaminie. Otrzy-
małam ocenę bardzo dobrą. Za drugi egzamin, czyli dyplom 
z historii muzyki, do którego intensywnie się przygotowywa-
łam, otrzymałam jeszcze lepszą, bo celującą ocenę. 

 
Dynowinka: Zanim rozpoczęła Pani edukację w Rze-

szowie, związała się Pani z Dynowską Orkiestrą Dętą pod 
dyrekcją kapelmistrza Tadeusza Podulki.

Samuela: Moja przygoda z orkiestrą rozpoczęła się, gdy 
uczęszczałam do szóstej klasy szkoły podstawowej. Kapel-
mistrz szukał dziewczynki do wykonania utworu „Orkiestra 
dęta gra” i Pan Tomasz zaproponował, żebym to właśnie 
ja go zaśpiewała. Poszłam na próbę i spodobałam się. Wej-
ście w kręgi orkiestry dało mi możliwość spełnienia jeszcze 
jednego marzenia - nauki gry na instrumencie. Marzyłam 
o flecie, ale została mi przydzielona trąbka i dziękuję za ta-
kie zrządzenie losu, bo zakochałam się w niej. Nie jestem 
wirtuozem, ale daję z siebie, w miarę możliwości, ile tylko 
mogę. Bardzo się cieszę, że jestem członkiem orkiestry, lu-
bię ten specyficzny klimat w niej panujący i chociaż czasem 
mam przerwy w uczęszczaniu na próby, to ostatecznie za-
wsze powracam.

 
Dynowinka:  Czy jest Pani aktywna w innych muzycz-

nych i nie tylko muzycznych przedsięwzięciach?
Samuela: Staram się działać na wielu polach i rozwi-

jać wszystkie moje zainteresowania.
Zdarzało mi się brać udział w konkursach recytator-

skich i poezji śpiewanej. Na jednym z nich poznałam Pana 
Kamila Niemca, instruktora w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Rzeszowie, który zainteresował mnie grą na szałamai. 
Szałamaje to rzadko spotykane dęte blaszane instrumen-
ty, o specyficznym brzmieniu. Gra na nich nie jest skompli-
kowana, więc szybko udało mi się ją opanować i stałam się 
członkinią żeńskiej Orkiestry Szałamaistek. W Polsce są tyl-
ko trzy orkiestry tego typu, w całej Europie jest ich również 

SAMUELA
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bardzo mała ilość, stąd też częste zaproszenia na różne fe-
stiwale. W ciągu 5 lat miałam przyjemność koncertować we 
Francji, Hiszpanii, Włoszech, w Czechach, na Słowacji, no 
i oczywiście w Polsce. 

Bardzo bliski jest mi teatr. Przez wiele lat brałam udział 
w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie De-no-
vo. Zetknęłam się tam z całkiem innym, artystycznym świa-
tem, który mnie kompletnie pochłonął. Poznałam przy oka-
zji ogromną liczbę fascynujących osób, z częścią z nich na-
dal utrzymuję kontakt. Niestety z powodu różnych czynni-
ków Stowarzyszenie się rozpadło, mam nadzieję jednak, że 
jeszcze kiedyś zostanie reaktywowane. 

Ostatnią moją pasją, którą traktuję równorzędnie z mu-
zyką, jest plastyka. Talent zaczęłam rozwijać już w szkole 
podstawowej i gimnazjum pod okiem Pani Małgorzaty Ga-
lej. Nie brałam jeszcze wtedy pod uwagę tego, by poszerzać 
wiedzę z zakresu sztuki, raczej traktowałam plastykę, jako 
hobby, ale ostatecznie wylądowałam na studiach na Wydzia-
le Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Sztu-
ki wizualne. 

 
Dynowinka: A jakie ma Pani plany na przyszłość? 
 Samuela: Właśnie ukończyłam drugi rok studiów i koń-

cem czerwca wybieram się na plenery malarskie do Wiśnio-
wej, a następnie do Obszy. Nie zaniedbuję również śpiewa-
nia, bo postanowiłam podjąć naukę na Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Najpierw muszę zdać dosyć trudne egzaminy 
i dostać się na tę wymarzoną uczelnię, ale jestem zdetermi-
nowana i mam zamiar osiągnąć sukces. Jasne, że to wyma-
ga ciężkiej pracy, ale to mnie nie zniechęca a raczej moty-
wuje do działania. Czasem słucham swoich nagrań sprzed 
kilku lat i widzę, że zrobiłam spory krok do przodu, ale nie 
chcę na tym poprzestawać. 

Ponieważ wszędzie wkrada się ekonomia, postanowiłam 
być też zaradna w tej materii. Śpiewam komercyjnie na ślu-
bach, pogrzebach, czy innych uroczystościach kościelnych 
i cywilnych. Zapraszam przy okazji na stronę: https://www.
weselezklasa.pl/ogloszenia-weselne/profesjonalna-oprawa-
slubu-samuela-lach,25465/.

 
Dynowinka: Wygląda na to, że Dynów niedługo pocie-

szy się Pani talentem?
Samuela: Bardzo chętnie biorę udział w imprezach or-

ganizowanych na terenie naszego miasta, o ile pozwala mi 
na to czas. Dynów nie jest mi obojętny, często tutaj przyjeż-
dżam, jednak wydaje mi się, że w takich miasteczkach nie 
ma niestety możliwości spełniania ambicji zawodowych. Chcę 
cały czas się rozwijać, realizować pasje, poznawać nowe in-
spirujące osoby i miejsca, bo dzięki temu czuję się szczęśli-
wa. Nie wiem jeszcze gdzie będę mieszkać w przyszłości, 
bo nie do końca wiem co będę robić. A może rzucę wszystko 
i udam się w podróż dookoła świata? 

 
Dynowinka: A co by Pani poradziła młodszym kole-

żankom próbującym śpiewać jak kiedyś mała Samuelka?
Samuela: Talent ma ogromne znaczenie, jest niezwy-

kłym darem, ale trzeba go nieustannie szlifować i szukać 
możliwości rozwoju. Myślę, że jest tak nie tylko w śpiewie, 
ale i w każdej dziedzinie. Skupiając się jednak na śpiewa-
niu, uważam, że potrzebna jest wiedza o technice, o tym jak 
ćwiczyć, żeby sobie nie zaszkodzić, dlatego warto kształcić 
się pod fachowym okiem. Trzeba wierzyć w siebie, próbo-
wać, nie poddawać się z powodu małych porażek, tylko iść 
do przodu, robiąc odważne kroki. Na scenie warto być sobą, 
nie kopiować kogoś, tylko całym sercem interpretować utwór 
na swój sposób. 

 
Dynowinka: Dziękujemy i życzymy wielu sukcesów, 

którymi podzieli się Pani z mieszkańcami Dynowa.  Z Samuelą Łach rozmawiała Ewa Czyżowska
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1. Odnawialne źródła energii
Gmina Dynów wspólnie z Gminami Stary Dzików 

i Sieniawa przystąpiła do partnerstwa oraz wspólnej re-
alizacji projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na po-
trzeby budynków i obiektów niepublicznych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta ener-
gia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Do wyżej wymienionego projektu z terenu naszej gmi-
ny przystąpiło 195 gospodarstw. 

Wartość ogólna zadania wynosi – 12 852 957, 27 zł,
Kwota dofinansowania to – 9 879 053,16 zł,
Wkład własny – 2 973 904,11 zł.
Ponadto Gmina Dynów złożyła samodzielny wnio-

sek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój mikroinsta-
lacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczno-
ści publicznej w Gminie Dynów” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działa-
nie 3.1 Rozwój OZE. Przedmiotem projektu jest montaż 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół działa-
jących na terenie naszej gminy (ZS Bachórz, ZS Dylągo-
wa, ZS Harta, ZS Łubno, ZS Pawłokoma, SP w Dąbrów-
ce Starzeńskiej, SP w Harcie, SP w Laskówce, SP w Ula-
nicy) oraz budynków: Oczyszczalni Ścieków w Bachórzu 
i Stacji Uzdatniania Wody w Bachórzu oraz na Wyrębach. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi – 875 001,63 zł, 
Wartość dofinansowania – 599 575,92 zł,
Wkład własny w realizację powyższego zada-

nia to kwota – 275 425,71 zł.

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W ramach dostępnych środków finansowych w 2017 roku, 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie podjął decyzję o dofinansowaniu za-
dania pn. „Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Gmina Dynów – etap IV ”. Kwota dotacji obejmuje środki udo-
stępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz WojewódzkiFundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Łączna wartość zadania wynosi – 37 159,17 zł, 
Wartość dofinansowania z NFOŚiGW –  9207,00 zł oraz 

z WFOŚiGW – 6 444,90 zł, 
Środki własne to kwota – 21 507,27 zł.

3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski nabo-

rem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na operację typu: „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii” Gmina Dynów złożyła wnio-
sek na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Harcie.

W rezultacie przeprowadzonego naboru pozytywną weryfika-
cję przeszło 71 wniosków. Przedmiotowy wniosek złożony przez 
Gminę Dynów znalazł się na 4 pozycji. Realizacja powyższego 
zadania uzależniona będzie od przeznaczenia środków budżeto-
wych na 2018 i 2019 rok.

Koszt całkowity zadania wynosi – 4 283 380,00 zł,  
Dofinansowanie z PROW to kwota – 1 998 958,00 zł, 
Wkład własny –  2 284 422,00 zł.

4. Modernizacja dróg dojazdowych
Gmina Dynów pozyskała z budżetu Województwa Podkar-

packiego na 2017 rok dotację w wysokości 162 tys. na moder-
nizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie 
przeznaczone zostanie na modernizację dróg na obiektach po-
scaleniowych. Wskazane zostały trzy zadania (2 odcinki dróg 
w miejscowości Łubno oraz 1 w miejscowości Wyręby), natomiast 
modernizacja w/w dróg przewidziana jest do końca 2017 roku.

5.06.1978 r.  — Naczelnikiem Miasta i Gminy Dynów zo-
stał Mieczysław Zawada 

9.06.1953 r.  — w Sielnicy urodził się Roman Karaś, sena-
tor RP z ramienia PSL w latach 1993-1997, 
absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dy-
nowie

14.06.1940 r.  — do obozu Auschwitz – Birkenau dotarł 
z Tarnowa pierwszy transport 728 więźniów 
politycznych a wsród nich około 130 miesz-
kańców obecnego podkarpacia, w tym dy-
nowszczyzny

22.06.1941 r.  — początek agresji hitlerowskich Niemiec na 
ZSRR. Granica na Sanie przestaje być grani-
cą powstałą w związku z wybuchem II Wojny 
Światowej 

17.07.1986 r.  — Naczelnikiem Miasta i Gminy Dynów zo-
stał Józef Kędzierski

20.07.1944 r. — niemiecka policja aresztuje w Dynowie 
J. Drelinkiewicza „Szarego” i A. Prokopa – po-

dejrzanych o przynależność do AK oraz w Ba-
chórzu J. Winiarskiego, M. Kaszyckiego i ks. 
S. Lenartowicza. W próbie odbicia aresztowa-
nych, która nie powiodła się, zginęli członko-
wie AK: Adolf Maciołek „Bogusz” i Wojciech 
Mierzwa „Drut”, którzy przybyli z pomocą 
z Futomy

26.07.1944 r.  — radzieckie wojska pancerne docierają do 
niemieckich umocnień obronnych między Ba-
chórzem a Dynowem. Przez całą noc z 26 na 
27 lipca między oddziałami niemieckimi a ra-
dzieckimi trwała wymiana ognia z dział oraz 
broni maszynowej

27.07.1944 r.  — wybuch składu amunicji w zabudowaniach 
dworskich Stefana Trzecieskiego w Dyno-
wie. Zniszczeniu uległy na Przedmieściu za-
budowania W. Sochy, A. Salwy, M. Dym-
czaka, F. Prokopa, I. Salisza, S. Tymowicza 
i M. Błońskiego

Andrzej Stankiewicz

KALENDARIUM Dynowskie

Urząd Gminy Dynów
W i e ś c i  G m i n n e
Krystyna Sówka
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Z archiwum Jerzego Kędzierskiego

Pogrzeb Tadeusza Dymczaka

Niemcy w DynowiePrzyjaciele zza Sanu Dynów, ul. Armii Czerwonej, początek lat 50

Okopy nad Sanem
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Pegazik DYNOWSki
Benefis Naszej Pani Ani!
Czy wiecie może Panie, Panowie
O czym dziś szumi San tu, w Dynowie?
Dlaczego mruczą coś na kształt roty
Strojne dziś w muchy znajome koty?
Dlaczego krzewy stoją dostojniej,

Benefis z okazji 70-tych urodzin, rozpoczęty tym okolicznościowym wier-
szykiem, odbył się 14 maja w auli LO w Dynowie. Jego bohaterką była Anna 
Warchał, długoletnie nauczycielka wychowania plastycznego i wychowania 
technicznego – niezwykle zasłużona dla Szkoły. Zjechało wielu pełnych po-
zytywnych emocji i wdzięcznych Pani Profesor wychowanków. Głos zabra-
li między innymi: dr Marta Trojanowska – historyk sztuki oraz dr Krzysz-
tof Pawełek – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ten ostat-
ni wręczył Pani Profesor namalowany przez siebie Jej portret, wzbudzając 
zachwyt i wzruszenie nie tylko u Jubilatki. Spotkanie miało bogatą opra-
wę muzyczną, wystąpiły m.in. byłe uczennice Pani Ani: Grażyna Malawska 
i Maria Tadla oraz dzieci absolwentów naszej Szkoły: Alicja Frańczak i Mar-
cin Kilon. Zaśpiewali także Dorota Sówka i Emil Dańczak, a na deser znana 
już dobrze czytelnikom „Dynowinki” Samuela Łach. Uroczystości towarzy-
szyła wystawa prac Jubilatki (o Jej pasji plastycznej pisaliśmy już kilkakrot-
nie). Sześć obrazów - specjalnie namalowanych na tę okazję – zostało zlicyto-
wanych. Licytację przeprowadził z wielką swadą Profesor Mariusz Choma, 
a dochód został przekazany na rzecz autystycznego Tomka – wnuka naszego 
nieżyjącego Profesora Jana Kucabińskiego. Dodatkowo firma wspomnianego 
Krzysztofa Pawełka ufundowała dla Tomka i jego mamy turnus rehabilita-
cyjny. Na koniec wybrzmiało oczywiście „Sto lat” oraz pojawił się tort. Miłą 
niespodzianką dla Jubilatki był tablet ufundowany przez Jej wychowanków. 

W maju i czerwcu dynowianie się nie nudzili!

A kwiaty pachną jeszcze upojniej?
Ten San, te koty, krzewy i kwiatki
Robią to wszystko dla Jubilatki! 
Cześć Jej chcą oddać też tu zebrani
I stąd benefis jest Pani Ani!

Oczywiście za przyczyną pani Anety Pepaś-Skowron 
oraz całej ekipy MOK w Dynowie. Zaczęło się 7 maja 
od majówki na dynowskim rynku. Orkiestry z Brzozowa 
i Dynowa grały świetnie, solistki były wspaniałe, a opra-
wę taneczną zapewniły zespoły z Dynowa i Ukrainy. 
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18 maja odbyła się kolejna „Pogórzańska Nuta”. W ka-
tegorii „Duży, mały” nasza Kapela „Pogórzanie” zdobyła II 
miejsce, a w kategorii „Kapel Ludowych” – III miejsce zaję-
ła Kapela „Dynowianie”. PEGAZIK gratuluje obu zespołom!

27 maja na deski w sposób udany powrócił, pracują-
cy znowu pod skrzydłami MOK-u, Kabaret „NASZ” (rela-
cja z występu w osobnym artykule).

28 maja prezentowały się z dziecięco-młodzieńczą 
świeżością zespoły szkolne podczas dorocznych „Szkolnych 
Prezentacji Artystycznych SZPAK 2017”. Wzruszyły szcze-
gólnie – jak zwykle – przedszkolaki i ich popisy taneczne.

Majowo-czerwcowe „dania artystyczne” zakończy-
ły się przepysznym deserem. 
Mam na myśli „Sobótki Dy-
nowskie”, które odbyły się na 
tzw. Zakolu Sanu 24 czerw-
ca. Wielką wartością tego 
wspaniałego widowiska sta-
ło się nawiązanie do tradycji, 
a jego siłą – wielki rozmach, 
dzięki zaangażowaniu wielu 
zespołów artystów i animato-
rów kultury z Dynowa i oko-
lic. PEGAZIK wszystkim – na 
czele z Panią Dyrektor MOK
-u – gorąco gratuluje. Byliście 
wspaniali!

TOŃKO ciągle rozsławia Dynów…
W maju tak lubiana przez dynowian Kapela zdobyła wyróżnienia na pre-

stiżowych ogólnopolskich festiwalach w Przemyślu i Piotrkowie Trybunalskim. 
W czerwcu natomiast zespół zajął I miejsce w XII Festiwalu Kapel Po-

dwórkowych w Wysokiej k/ Łańcuta. PEGAZIK gratuluje sukcesów!

Pierwsi absolwenci opuścili 
mury Szkoły Muzycznej I st. w Dy-
nowie

Upływa szybko życie, 
Jak potok płynie czas, 
Za rok, za dzień, za chwilę,…

W dniu 20.06.2017 r. w odbyło się 
uroczyste, historyczne pożegnanie pierw-
szych absolwentów działającej cztery już 
lata Szkoły Muzycznej I stopnia w Dy-
nowie.Rangę uroczystości swą obecno-
ścią podkreślili: Burmistrz Dynowa, rad-
ni Dynowa, Rodzice oraz liczni ucznio-
wie Szkoły.

Cztery lata temu we wrześniu 2013 
roku naukę w dziale tzw. „młodzieżowym” 
rozpoczęło 110 osób, które pozytywnie wy-
padły na przesłuchaniach badania przy-
datności do szkoły artystycznej.

Nie wszyscy przeszli tę trudną prze-
cież drogę, która wprawdzie obfituje 
w wiele satysfakcji lecz wymaga inten-
sywnej pracy, systematyczności, umie-
jętności planowania, pokonywania trud-
ności i odporności na stres. 

Rada Rodziców przygotowała 
uczniom na tę uroczystość miłe dyplo-
my, zdjęcia, pamiątkowe teczki i wydmu-
chane przez hutników z Krosna piękne 
„szklane nutki”.

Imponujące, wykonane przez pa-
nią Różę Kędzierską tableau prezento-
wało się znakomicie na eksponowanym 
miejscu.
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Nie obyło się bez poloneza. Serce roście, pękali z dumy 
Rodzice i Nauczyciele, że polskie tradycje są wciąż aktual-
ne i tak świetnie kultywowane. W tan porwano i dyrektora.

Świadectwa Ukończenia Szkoły Artystycznej otrzymało 
56 uczniów. Z tego grona 12 dyplomantów otrzymało świa-
dectwa z wyróżnieniem, warte uwagi jest, że to blisko 20 % 
z licznej przecież jak rzadko grupy absolwentów.

Sześciu naszych dyplomantów konkursowo zdało egza-
miny wstępne do rzeszowskich szkół muzycznych II stop-
nia. Kontynuacja ich nauki pozwala optymistycznie spoj-
rzeć w przyszłość. Możliwe jest, że pójdą dalej tą drogą, by 
robić karierę artystyczną w wielkich miastach. Może wró-
cą do naszego Dynowa, by tu zasilić również już jako ar-
tyści i nauczyciele Szkołę Muzyczną I stopnia w Dynowie?

W części artystycznej wystąpił Dynów Jazz Band, szkol-
ny big - band prowadzony przez panów Władysława Wia-
tera i Krystiana Balawendra. Ich ostatni w tym składzie 
występ publiczny charakteryzowało bardzo już wyrówna-
ne, świetne brzmienie i spore zaawansowanie techniczne.

Młodzież klasy dyplomowej przygotowała pieśń z wła-
snym tekstem i muzyką, którą chóralnie z towarzyszeniem 
bandu odśpiewała. Kreatywność naszych wychowanków jest 
zaiste imponująca.

Pożegnaniom nie było końca, łza w oku krę-
ciła się często i obficie.Dyrektor i nauczyciele cią-
gle powtarzali, że dla Absolwentów nasze drzwi 
zawsze stoją szeroko otworem, zatem nie mówi-
my „Żegnajcie” lecz „Do Widzenia”.
Upływa szybko życie, 
Jak potok płynie czas, 
Za rok, za 5 , za 10 
(Czekają Was, drodzy Absolwenci Jubileusze) 
więc…
Znów spotkamy się

dr Jerzy Kołodziej, Dyrektor Szkoły

Po wielu latach przerwy, na deski dynowskiej sceny, po-
wrócił kabaret „NASZ” ze spektaklem zatytułowanym „Koń 
by się uśmiał” . Dawnymi czasy bawili publiczność do łez.

Pewnie wielu z nas zadawało sobie pytanie „Jak będzie 
teraz?” poświęcając sobotni  wieczór na spotkanie ze sztuką.

Nie zawiedliśmy się. Kabaret, w mocno odmłodzonym 
składzie, zaprezentował znakomity spektakl. Trochę polity-

Kabaret „NASZ” – reaktywacja
ki, bo z tej zawsze można pożartować, trochę naszych przy-
war narodowych w krzywym zwierciadle, sporo autoironii 
i ciut moralizatorstwa. Akurat w sam raz, żeby rozbawić go-
ści, chwilami wzruszyć i dać do myślenia, bo teksty prezen-
towane na dynowskiej scenie inteligentne i zabawne.

Gratulacje dla autora Pana Macieja Jurasińskiego! Sło-
wa uznania należą mu się nie tylko za napisane z wielkim 
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wyczuciem numery kabaretowe, ale także za dobór aktorów. Uda-
ło mu się namówić do współpracy Panią Dorotę Sówkę - Szmigiel, 
Panów Daniela Maziarza i Emila Dańczaka.

Jak się sprawdzili?
Dorota – wdzięk, uroda i talent muzyczny. Świetnie spraw-

dziła się jako artystka kabaretowa wnosząc do spektaklu niewy-
muszoną naturalność.

Daniel – okazuje się, że posiada nie tylko talent muzyczny, 
ale także komiczny. Teksty w jego interpretacji wzbudzały salwy 
śmiechu. Brawo Panie Danielu!

Emil – jak zawsze niezawodny! 
Maciej – nie ustąpił pola debiutantom, dzielnie trzymał fason 

i bawił publikę na równi z młodzieżą.
Z wielką przyjemnością obejrzeliśmy spektakl. Było radośnie, 

chwilami cierpko i tego na sobotni wieczór było nam trzeba. 
Oby tylko przerwa między kolejnymi spektaklami nie trwała 

przez kolejne dziewięć lat.
Ewa Czyżowska

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubo-
gim, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście’’ we Wrocła-
wiu oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu byli organizatora-
mi V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego 
pod honorowym patronatem: JE Ks. Abp Stanisława Gądec-
kiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka Prezy-
denta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Konkurs adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych, szkół artystycznych oraz uczestników pra-
cowni plastycznych Domów Kultury. 

W V ogólnopolskim konkursie literackim, którego 
tematem przewodnim było: „DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - 
UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”, wzię-
li udział GrzeGorz Boroń z kl. 4TI (4 – letnie Technikum 
w zawodzie technik informatyk), który za swoją pracę 
przygotowaną pod opieką Pani Beaty irzyk zdobył I miej-
sce oraz kamil nowak z kl. 2TPS (4 – letnie Technikum 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych), któ-
ry za pracę przygotowaną pod opieką Pani anny mol zdo-
był III miejsce.

GRATULUJEMY SUKCESÓW !!!
Halina Cygan – Dyrektor ZSzZ w Dynowie 

I i III miejsce uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

w V edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego 
„DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”

Foto Jerzy Kędzierski
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„Artystyczny Dynów, czyli od Baraku  

w Czarnej do Centrum Pompidou” 
Pod takim hasłem, z inspiracji 

nauczycieli Anny i Jarosława Molów, przy życzliwej 
akceptacji Pani Dyrektor Haliny Cygan, w tym roku także 
zespół redakcyjny w składzie - Karolina Sowa, Szymon 
Hadam, Kamil Nowak, Paweł Sierant, przygotował 
opracowanie do XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”. 
Przygotowana przez członków grupy Antrakt z Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie 
praca, była opisem artystycznych dokonao ludzi związanych 
z Dynowem, od czasów najdawniejszych po współczesnośd. 
Niewątpliwym walorem tekstu było przywołanie dokonao 
zapomnianych, czy mało znanych ludzi, których twórczośd 
nie była nigdzie odnotowywana. Za to opracowanie 
Wojewódzka Komisja Konkursowa 23.03.2017r. przyznała I 
miejsce i zakwalifikowała pracę do szczebla centralnego.  

 
W dniach 26.05.2017r. - 28.05.2017r. w Witnicy na Ziemi Gorzowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV 

centralnej edycji OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”, w którym udział wzięła grupa Antrakt ze swoimi opiekunami, 
ponieważ I miejsce w centralnym etapie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w grupie szkoły 

ponadgimnazjalne, kategoria zbiorowa  przypadło właśnie członkom ANTRAKTU z Zespołu Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie. 

 
Oprócz ogromnej satysfakcji i radości za pierwsze 

miejsce cała grupa uczestniczyła w zlocie laureatów. 
Na tegoroczny program zlotu złożyło się: zwiedzania 
zabytków Witnicy, pałacu w Dąbroszynie, licznych  parków – 
Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji, Park 
Dinozaurów w Nowinach Wielkich, Edukacyjny Park 
Dendrologiczny w Mościcach – oraz Prywatnego Muzeum 
Chwały Oręża Polskiego czy wycieczka nad Jezioro Wielkie, a 
także spotkania z pasjonatami i imprezy integracyjne. Zjazd 
laureatów okazał się bardzo sympatyczny i twórczy. 
Organizatorzy zadbali też o doskonałe zakwaterowanie i 
wyżywienie. Zaimponowali sprawnością organizacyjną i 
gościnnością. 

Patronat nad imprezą sprawował Minister Edukacji 
Narodowej, a patronat medialny lokalne media. Docenid 
należy również wkład, który ma szkoła bowiem dzięki 
przychylności Pani Dyrektor Haliny Cygan, również udział w 
uroczystościach mogli wziąd nauczyciele-opiekunowie. 
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie udzielili 
także wywiadu redaktor Agnieszce Dobosiewicz, 
dziennikarce gorzowskiej redakcji Radia Zachód i Radia 
Gorzów. Tegoroczna gala XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 
„Poznajemy Ojcowiznę” okazała się dodatkowo 
sympatyczna i ważna dla zespołu z Dynowa, bowiem prezes 
Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon wręczył 
małżeostwu Annie i Jarosławowi Molom dwie nagrody 

Nagrody specjalne im. Heleny Cieślak dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. 
Od lewej: organizatorzy, z nagrodami; Anna Mol i Jarosław Mol , uczniowie ZSzZ w Dynowie. 

Nagrody specjalne im. Heleny Cieślak dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.
Od lewej: organizatorzy, z nagrodami; Anna Mol i Jarosław Mol, uczniowie ZSzZ w Dynowie.

„Artystyczny Dynów, czyli od Baraku 
w Czarnej do Centrum Pompidou”

Pod takim hasłem, z inspiracji nauczycieli Anny i Jaro-
sława Molów, przy życzliwej akceptacji Pani Dyrektor Haliny 
Cygan, w tym roku także zespół redakcyjny w składzie - Ka-
rolina Sowa, Szymon Hadam, Kamil Nowak, Paweł Sie-
rant, przygotował opracowanie do XXIV Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNA-
JEMY OJCOWIZNĘ”. Przygotowana przez członków gru-

„Artystyczny Dynów, czyli od Baraku 
w Czarnej do Centrum Pompidou”

py Antrakt z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie praca, była opisem arty-
stycznych dokonań ludzi związanych z Dynowem, od czasów 
najdawniejszych po współczesność. Niewątpliwym walorem 
tekstu było przywołanie dokonań zapomnianych, czy mało 
znanych ludzi, których twórczość nie była nigdzie odnotowy-
wana. Za to opracowanie Wojewódzka Komisja Konkur-
sowa 23.03.2017 r. przyznała I miejsce i zakwalifikowa-
ła pracę do szczebla centralnego. 

W dniach 26.05.2017 r. - 28.05.2017 r. w Witnicy na Zie-
mi Gorzowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV 
centralnej edycji OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”, 
w którym udział wzięła grupa Antrakt ze swoimi opieku-
nami, ponieważ I miejsce w centralnym etapie XXIV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” 
w grupie szkoły ponadgimnazjalne, kategoria zbio-
rowa  przypadło właśnie członkom ANTRAKTU z Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie.

Oprócz ogromnej satysfakcji i radości za pierwsze miej-
sce cała grupa uczestniczyła w zlocie laureatów.

Na tegoroczny program zlotu złożyło się: zwiedzania za-
bytków Witnicy, pałacu w Dąbroszynie, licznych  par-
ków – Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywi-
lizacji, Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich, Edu-
kacyjny Park Dendrologiczny w Mościcach – oraz Pry-
watnego Muzeum Chwały Oręża Polskiego czy wyciecz-
ka nad Jezioro Wielkie, a także spotkania z pasjonatami 
i imprezy integracyjne. Zjazd laureatów okazał się bardzo 
sympatyczny i twórczy. Organizatorzy zadbali też o dosko-
nałe zakwaterowanie i wyżywienie. Zaimponowali sprawno-
ścią organizacyjną i gościnnością.

Patronat nad imprezą 
sprawował Minister Eduka-
cji Narodowej, a patronat 
medialny lokalne media. Do-
cenić należy również wkład, 
który ma szkoła bowiem dzię-
ki przychylności Pani Dyrek-
tor Haliny Cygan, również 
udział w uroczystościach mo-
gli wziąć nauczyciele-opie-
kunowie. Uczniowie Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie udzielili także wywia-
du redaktor Agnieszce Do-
bosiewicz, dziennikarce go-
rzowskiej redakcji Radia 

Zachód i Radia Gorzów. Te-
goroczna gala XXIV Ogólnopolskiego Konkursu „Pozna-
jemy Ojcowiznę” okazała się dodatkowo sympatyczna i waż-
na dla zespołu z Dynowa, bowiem prezes Zarządu Głównego 
PTTK Andrzej Gordon wręczył małżeństwu Annie i Jaro-
sławowi Molom dwie nagrody specjalne, które przyznawa-
ne są opiekunom, szczególnie zasłużonym w przygoto-
wywaniu uczestników konkursu. 

Wyróżnienie  to zostało ustanowione w roku 2011, na 
cześć inicjatorki i pomysłodawczyni konkursu „Poznajemy Oj-
cowiznę” – Heleny Cieślak. Była ona honorowym członkiem 
PTTK i wieloletnim, wybitnym działaczem w Oddziale „Ku-
jawskim” PTTK we Włocławku. Przyznawane nagrody to 
tradycyjna włocławska ceramika. Ma ona kształt am-
for opatrzonych indywidualną sentencją. 

Nagrody te są tym cenniejsze dla nauczycieli, że do 
tej pory przyznano ich na razie tylko 18!!!

Takie sukcesy potwierdzają jakość pracy szkoły, zainte-
resowania i postawy patriotyczne młodzieży oraz udowad-
niają, że nic nie stoi na przeszkodzie aby w szkole technicz-
nej uzyskiwać takie wyróżnienia i nagrody.  

Brawo i gratulacje !!!
         Stanisław Tymowicz
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1. wydawać cyklicznie miesięcznik społeczno – kultu-
ralny „Dynowinka”,

2. wydać czwarty numer Rocznika historycznego „Dyno-
viana” poświęcony administracji samorządowej, są-
downiczej, skarbowej, komunikacji, poczcie, organi-
zacjom społecznym, religijnym, kulturalnym, sporto-
wym (przed i po roku 1918),  

3. wydać kalendarz ścienny na 2018 r. pt. „Tamten Dy-
nów na starych kartach pocztowych, fotograficznych, 
rysunkach i obrazach” (8 edycja),

4. wydać album „Dynów na starej pocztówce i fotogra-
fii”, opracować pierwszy tom Encyklopedii Dynowa, 

5. przeprowadzić zbiórkę publiczną (kwestę) w dniu 1 
listopada 2017 r. przeznaczoną na renowację pomni-
ków na starym cmentarzu,

6. objąć renowacją kolejne pomniki na starym cmenta-
rzu wskazane przez Zarząd Towarzystwa oraz „opusz-
czone” pomniki profesorów, nauczycieli i wychowaw-
ców szkół dynowskich,

7. podejmować dalsze działania, w tym na poziomie 
od powiatu do administracji centralnej celem upa-
miętnienia miejsca straceń Żydów na terenie Dyno-
wa w czasie II Wojny Światowej przez hitlerowskie 
Niemcy, przy zbiegu ulic ks. Ożoga i Podgórskiej oraz 
pod lasem Żurawiec,

8. współuczestniczyć w zorganizowaniu Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek (21 edycja),

9. uczestniczyć w organizowaniu 51 Dni Pogórza Dy-
nowskiego (15-16.07.2017 r.) – zorganizować Turniej 

koszykówki oraz wystawę obrazów i pamiątek Niny 
Talbot z USA,

10. prowadzić stronę internetową Towarzystwa,
11. dokonać dalszych zmian organizacyjnych redakcji 

„Dynowinki” oraz zmian odnośnie formy i zawarto-
ści merytorycznej miesięcznika,

12. uczestniczyć czynnie w organizacji przez Uniwersy-
tet Rzeszowski – Wydział Historii, czwartego kongre-
su stowarzyszeń regionalnych województwa podkar-
packiego (uczestniczyć w komitecie organizacyjnym),

13. upamiętnić 100-rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz 400-rocznicę konsekracji kościo-
ła p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie — w formie mar-
murowych tablic pamiątkowych,

14. wydać pocztówki w związku z 400-rocznicą konse-
kracji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Dynowie oraz 
spowodować wydanie przez Pocztę Polską okoliczno-
ściowego datownika pocztowego z okazji 400-rocznicy 
konsekracji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Dynowie,

15. wykonać, skompletować i umieścić na terenie Dyno-
wa tzw. „kapsułę czasu”,

16. zorganizować uroczyste obchody 25-rocznicy wyda-
wania miesięcznika społeczno-kulturalnego „Dyno-
winka”.

Do realizacji planowanych przedsięwzięć włączyć spo-
łeczeństwo, młodzież szkolną oraz inne organizacje poza-
rządowe działające w Dynowie.

KIERUNKI DZIAŁANIA 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa na lata 2017 — 2018 

przyjęte na Walnym Zebraniu w dniu 30.05.2017 r.

1. Gminę Miejską Dynów
• projekt pt. „Na stadionie, na hali i na scenie pa-

miętajmy o 150 rocznicy Towarzystw Gimna-
stycznych „Sokół” – realizowany od czerwca do 
końca roku 2017

• projekt pt. „Sekcja tenisa stołowego T.G. „Sokół” 
w Dynowie i jej udział w rozgrywkach” – reali-
zowany od maja do końca roku 2017

2. Województwo Podkarpackie
• projekt pt. „Teatralnie zakręceni” – XI Dynowska 

Jesień Teatralna – październik, listopad 2017 rok

PROJEKTY DYNOWSKIEGO „SOKOŁA”

3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
• projekt pt. „Talenty artystyczne długo skrywa-

ne” – Projekt realizowany przez nieformalną grupę 
Uniwersytetu Złotej Jesieni T.G. „Sokół” w Dynowie 
do 30 listopada br.
Projekty te, zostały przygotowane przez członków 

Zarządu T.G. „Sokół’ w Dynowie pod przewodnictwem 
P. Krystyny Dżułowej. 

Już teraz zapraszamy Wszystkich do udziału w im-
prezach w/w zadań.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie informuje, że  w 2017 roku  
realizować będzie cztery projekty, współfinansowane przez: 
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Najlepszy Uczeń Gminy Nozdrzec
W piątek 23 czerwca spotkaliśmy się w pięknie przystrojonej sali gim-

nastycznej, by jak co roku uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości. Wyjątko-
wej, gdyż po raz kolejny wypuszczamy w świat młodych, zdolnych, pełnych 
zapału ludzi, którzy, mamy nadzieję, zostali przez naszą szkołę wyposażeni 
w wiedzę i umiejętności ułatwiające im odnalezienie się we współczesnym 
świecie. Wyjątkowej, gdyż uczennica kl. III b ZOSIA CHRYŃ zdobyła tytuł 
Najlepszego Ucznia Gminy Nozdrzec!

Dzięki temu swoją obecnością zaszczycili nas Goście – wójt gminy pan 
Antoni Gromala oraz ksiądz prałat Józef Kasperkiewicz. Żałujemy bardzo, 
że nie było wśród nas Wielkich Przyjaciół Gminy Nozdrzec, wieloletnich fun-
datorów nagrody dla najzdolniejszych uczniów – państwa Krystyny i Woj-
ciecha Janasów. 

Gościliśmy również panią dyrektor Agnieszkę Woś, przedstawicie-
li rady rodziców z panią Bożeną Potoczną na czele oraz rodziców uczniów 
klas trzecich.

Na wstępie (p.o. dyrektora szkoły) 
pani Iwona Dobosz powitała szacow-
nych gości, grono pedagogiczne, pracow-
ników szkoły, absolwentów i uczniów 
klas I i II, a następnie oddała głos trze-
cioklasistom – głównym bohaterom piąt-
kowego święta.

Program artystyczny rozpoczęła An-
dżelika Mistecka, która brawurowo za-
śpiewała piosenkę stanowiącą motyw 
przewodni uroczystości – „Rzekę ma-
rzeń” z repertuaru zespołu Bajm.

Po krótkim powitaniu przez prowa-
dzących – Zosię Chryń i Mateusza Kin-
drata – sceną zawładnęli młodzi, zdolni 
aktorzy rozśmieszający publiczność do 
łez, w parafrazie skeczu Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju „Odrabianie lekcji”.

Po sporej dawce śmiechu zebrani 
otrzymali kilkuminutową chwilę wy-
tchnienia i mogli w skupieniu obejrzeć 
„Krakowiaka” w wykonaniu Zespołu Pie-
śni i Tańca „Izdebczanka”.

Z kolei Zosia i Mateusz, w imieniu 
wszystkich absolwentów, złożyli pani 
Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom 
gorące podziękowania, których wyrazem 
były róże wręczane przez uczniów peda-
gogom przy wtórze wzruszającej piosen-
ki wykonanej przez Andżelikę.

Słowa wdzięczności prowadzący 
skierowali również do młodszych kole-
żanek i kolegów. Uczniowie klasy dru-
giej nie pozostali im dłużni i zgodnie 
z tradycją przygotowali pożegnalną nie-
spodziankę.

Po tych wielkich emocjach nadszedł czas na uhonorowanie najlepszej 
uczennicy w naszej szkole i gminie. 

Nagrodę (wysokiej klasy sprzęt komputerowy) w imieniu państwa Kry-
styny i Wojciecha Janasów, wręczył Zosi Chryń Wójt Gminy Nozdrzec pan 
Antoni Gromala, który pogratulował zwyciężczyni wyjątkowych osiągnięć, 
zwłaszcza w dziedzinie historii - nauczycielki życia.

Pani Iwona Dobosz przekazała państwu Janasom, za pośrednictwem 
pana wójta, dar naszych serc – „Anioła Wdzięczności” wykonanego, pod 
okiem pani Elżbiety Pempuś, przez uczniów 

Słowa podziękowania wraz z albumem 
„Auschwitz – rezydencja śmierci” pani Dobosz 
skierowała także do pana wójta, który dofinan-
sował szkolną wycieczkę Kraków – Auschwitz.

Wyrazy wdzięczności zostały również skie-
rowane do pani Bożeny Potocznej pełniącej 
przez trzy lata funkcję przewodniczącej Rady 
Rodziców.
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Następny punkt uroczystości był speł-
nieniem marzeń absolwentów – z rąk go-
spodarza Gminy Nozdrzec, Dyrektor Woś 
i pani Dobosz po trzech latach ciężkiej pra-
cy otrzymali dyplomy ukończenia Gimna-
zjum Nr 1 w Izdebkach. Jako pierwsi z dy-
plomów cieszyli się uczniowie, którym wrę-
czono wyróżnienia za bardzo dobre wyniki 
w nauce i wzorowe zachowanie oraz ich Ro-
dzice odbierający listy gratulacyjne.

Następnie wyróżnienia otrzymali 
uczniowie klasy II. Nagrodzono również 
najlepszych sportowców, aktyw bibliotecz-
ny, obsługę szkolnego sklepiku oraz Andże-
likę Mistecką uczennicę kl. III za osiągnię-
cia wokalne.

Specjalne medale i dyplomy otrzymali 
także absolwenci udzielający się w zespole 
„Izdebczanka”, którzy zatańczyli cudowne-
go pożegnalnego walca.

Ostatnim planowym punktem uroczystości była piosen-
ka „Możesz wszystko” w wykonaniu gimnazjalistów poprze-
dzona podziękowaniami Pani Iwony Dobosz dla przybyłych 
gości, organizatorów imprezy – (pani Elżbiety Pempuś, pani 
Małgorzaty Mazur – Herbut, pani Renaty Pecki), rodziców, 
nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, przedstawicieli 
mediów oraz życzeniami na nadchodzące wakacje.

Po zaśpiewaniu pożegnalnej piosenki o głos poprosili 
jeszcze członkowie zespołu tanecznego „Izdebczanka”, którzy 
przygotowali bardzo wzruszające podziękowanie dla swojej 
instruktorki - pani Małgorzaty Mazur – Herbut. Ogromny 
bukiet róż, uściski, łzy w oczach uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców – to zwieńczenie tej uroczystości. 

Spotkanie było niezwykłe – za sprawą naszej Młodzie-
ży i przybyłych Gości, ale przede wszystkim za sprawą Wy-
jątkowych Ludzi, którzy dzielą się swoim sercem; sprawiają, 
że młodzi ludzie wspinają się na szczyty swoich możliwości; 
którzy są dowodem na to, że dobro „dobrze się trzyma”; któ-
rzy pokazują, że „przy całej złudności i znoju, i rozwianych 
marzeniach jest to piękny świat”…

Pani Krystyno! Panie Wojciechu!
Z głębi naszych wdzięcznych serc dziękujemy za wszyst-

ko i, posługując się złotą myślą, „pochylamy się przed inteli-
gencją, klękamy zaś przed dobrocią”…

Przed Państwa inteligencją i Państwa DOBROCIĄ…
Renata Pecka

Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach
li udział w sześciu konkurencjach indywidualnych i jednej 
drużynowej: dźwiganiu sztangi leżąc, slalomie między pa-
chołkami, rzucie do kosza, rzucie woreczkiem do celu, wyści-
gach na balonach, rzucie lotką do tarczy, przeciąganiu liny.

Wszystkie dyscypliny sportowe odbyły się w formie za-
bawy, gdzie nie liczył się czas ani końcowy rezultat, tylko do-
bra zabawa w myśl zasady fair play. Po zakończeniu igrzysk 
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.

Staramy się kompensować u naszych uczestników defi-
cyty powstałe wskutek niepełnosprawności poprzez odkrywa-
nie talentów i inspirowanie do pracy twórczej. W tym celu za-
praszamy lub odwiedzamy lokalnych twórców oraz artystów.

W naszej placówce mieliśmy okazję kameralnie wysłu-
chać pięknego występu Ani Dąbrowskiej podczas którego, 
oprócz znanych piosenek zaprezentowała nam najnowszy 

W marcu nasza placówka miała zaszczyt gościć (pod-
czas wizyty kanonicznej) księdza biskupa Stanisława Jam-
rozka. To pierwsza taka wizyta w piętnastoletniej historii 
działalności ŚDS. Księdzu biskupowi towarzyszył ks. pra-
łat, proboszcz parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego w Iz-
debkach – Józef Kasperkiewicz. Spotkanie z dostojnym Go-
ściem odbyło się w sali ogólnej. Zgromadzili się na niej wszy-
scy uczestnicy oraz pracownicy placówki, którzy wysłuchali 
ciepłych i serdecznych słów skierowanych pod ich adresem. 
Nasz Gość odwiedził również wszystkie pracownie, w któ-
rych prowadzone są zajęcia terapeutyczne.

Wśród wydarzeń kulturalnych, w których mieliśmy moż-
liwość uczestnictwa należy również wymienić obchody Dnia 
Godności Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane po raz 
pierwszy w Jasienicy Rosielnej. Spotkanie było równocześnie 
przeglądem twórczości Jacka Cygana w wykonaniu osób nie-
pełnosprawnych. W przeglądzie, który polegał na interpre-
tacji tekstów piosenek artysty, naszą placówkę reprezento-
wały dwie uczestniczki - Magdalena Baran oraz Dominika 
Trybiec, które wspólnie wykonały utwór „Co ty, królu zło-
ty”. Plakat do tekstu piosenki wykonał uczestnik Jan Or-
gan. Okazało się, że oprócz talentu pisarskiego posiada rów-
nież zdolności malarskie i jego praca zajęła II miejsce w kon-
kursie plastycznym.

Za nami także II Wojewódzka Olimpiada Osób Niepeł-
nosprawnych, która odbyła się w Sanoku. Organizatorami 
zawodów był Burmistrz Miasta Sanoka oraz Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej. Rozgrywki sportowe odbyły się na hali 
widowiskowo-sportowej Arena Sanok. Nasi uczestnicy wzię-
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Strażacy dzieciom
W słoneczną niedzielę (28 maja br.) strażacy z Rytej Gór-

ki na czele z Prezesem Jackiem Sową, przygotowali z oka-
zji Dnia Dziecka piknik rodzinny pod hasłem „Strażacy dzie-
ciom”. Było to duże przedsięwzięcie zarówno logistycznie jak 
i organizacyjnie. 

Wśród atrakcji były zamek dmuchany – zjeżdżalnia, tram-
polina, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ra-
townictwa drogowego, zabawy, konkursy prowadzone przez DJ, 
przejażdżki konne, grochówka, smakołyki, lody a przede wszyst-
kim wspaniała zabawa. Do Rytej Górki przybyły całe rodziny, 
również z okolicznych miejscowości, by wspólnie spędzić czas. 
Rodzice chętnie brali udział w konkursach, jak również dopingo-
wali swoje pociechy. Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu 
strażaków, którzy poświęcili wiele godzin na przygoto-
wanie pikniku, dbając również o bezpieczeństwo na dro-
dze. Nieocenione  było wsparcie sponsorów; Wójta Gmi-
ny Nozdrzec –  Antoniego Gromali,  Marka Owsianego 
i Wiesław Marchla – Radnych Rady Powiatu,  Koła Węd-
karskiego „Brzana” z Nozdrzca, Jerzego i Jacka Majdów 
(Tartak Majda), Dariusza Kowalskiego (Multidom), To-
masza i Pawła Skibów, Piotra Woźniaka, Łukasza Sapy, 
Wojciecha Sarnickiego (Hurtownia Warzyw i Owoców 
w Dynowie), Spółdzielni Socjalnej „Delicja” w Weso-
łej, Kamila Bembenka („Progres”) Roberta Siekańca 
(PHU „Grzegorz”), Tomasza Siekańca (PHU „Budmet” 
S.C.), Piotra Gratkowskiego (Piekarnia Racławówka), 
Ryszarda Szarka („Sznurtex”), Firma „Ren” z Rzeszo-

wa. Wsparcia 
organizacyjne-
go udzielił Ko-
mendant Gminny ZOSP RP w Nozdrzcu Adam Toczek oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Eugeniusz Kwolek.

Gośćmi pikniku byli: Stefan Pinderski – Radny Gminy Nozdrzec, Agnieszka 
Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec, Józef Gratkowski – Dyrektor SP Nr 2 w We-
sołej, Elżbieta Ogrodnik – Sołtys wsi Ujazdy – Ryta Górka, Władysław Skiba, Dh 
Andrzej Bator – Prezes OSP Ujazdy, Dh Leszek Domaradzki – Prezes OSP We-
soła. Organizatorom i sponsorom składamy serdeczne podziękowania. Dzięki nim 
mogliśmy się świetnie bawić, miło spędzić czas i spotkać w gronie przyjaciół, zna-
jomych, sąsiadów. DZIĘKUJEMY!

Maria Starzak

utwór przygotowywany na Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rze-
szów Carpathia Festival” 2017 . Ania w rozmowie z uczestnikami przy-
znała, że mimo choroby stara się żyć pełnią życia, opowiadała o swojej 
pasji, spotkaniach z gwiazdami estrady i szczerze zachęcała uczestni-
ków do realizacji własnych marzeń.

Podczas realizacji treningu rozwijania zainteresowań plastycznych, 
naszym celem jest kształtowanie umiejętności wypowiadania się za po-
mocą różnych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wraż-
liwości na piękno, poprzez oddziaływanie na percepcję i ekspresję każ-
dego człowieka. W ramach tych zajęć nasi uczestnicy odwiedzili Gale-
rię Autorską PNIAK Bogusława Kędzierskiego. Ten dynowski artysta 

prezentuje swo-
je rzeźby na licz-
nych wystawach 
krajowych i mię-
dzynarodowych.

Dzięki życzliwości Danuty i Kazimierza Szpiechów, zorganizo-
waliśmy II Obóz Rekreacyjno-Sportowy w Jabłonicy Ruskiej. W ra-
mach trzydniowego wyjazdu prowadzone były zajęcia sportowe, re-
kreacyjne, warsztatowe i terapeutyczne. Uczestnicy obozu mieli do-
stęp do licznych atrakcji umożliwiających aktywne spędzanie czasu 
wolnego, brali udział w marszach nordic walking, sportowych grach 
zespołowych, zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu.

Katarzyna Dyrda
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Święto Gminy Nozdrzec
2 lipca 2017 r. odbyło się kolejne już Święto Gminy Nozdrzec.
Wspólne świętowanie rozpoczęło się od gier, konkursów z na-

grodami, zabaw i animacji, które dla najmłodszych przygotował 
Gminny Ośrodek Kultury. Wielką radość sprawiło dzieciom szy-
cie przytulanek, malowanie twarzy, słodki poczęstunek oraz za-
bawy z myszkami Miki i Minie.

Swoje umiejętności zaprezentowały: sekcja Kyoushin Kara-
te z Ujazd, sekcja JuJitsu z Wary, grupa taneczna BTS z Weso-
łej i zespół „Izdebczanka”. Z minikoncertem wystąpiła Ania Dą-
browska z Wesołej oraz kapela ludowa „Warzanie”.

W trakcie imprezy skosztować można było potraw regional-
nych, które jak co roku przygotowały panie z kół i stowarzyszeń 
kobiecych.

Statuetkę oraz tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Noz-
drzec”, z rąk wójta gminy Antoniego Gromali oraz przewodniczą-
cego rady gminy Stanisława Potocznego, odebrał pan Tadeusz Je-
dynak – dyrektor „Zaltech” S.A. w Rzeszowie za wie-
loletnie wspieranie inicjatyw społecznych i gospo-
darczych  mieszkańców Wary i gminy Nozdrzec.

Godziny wieczorne upłynęły na zabawie. Wystąpił ze-
spół „Zbóje”, który bawił zebranych w rytm największych 
przebojów góralskich. Gwiazdą wieczoru w tym roku była 
grupa „Abba Show”. Ich występ to feeria barw, strojów oraz 
światowej sławy hity.

Z kalendarium...
14 czerwca w Birczy odbył się IV powiatowy 

Przegląd Piosenki Filmowej w języku angielskim. 
Projekt ten już 4 rok realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obsza-
rach Wiejskich SZANSA, w ramach ścieżki Amba-
sadorów Programu Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności „English Teaching”. 

Ania Dąbrowska, piosenką ANGEL z ścieżki 
dźwiękowej filmu „Miasto Aniołów” – wyśpiewa-
ła w kategorii szkół podstawowych I MIEJSCE.

16 czerwca Ania wystąpiła ze swoim koncer-
tem na XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosen-
ki, „Rzeszów Carpathia Festival” 2017

Scena na Rynku – koncert „Talent Show”: Ania 
Dąbrowska – uczestniczka Krajowego Finału Eu-
rowizji dla Dzieci TVP1, oraz TVP ABC „Peters-
burski Music Show” z Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie, pracująca pod kierunkiem Anny Czenczek.

18 czerwca w Jastrzębcu – powiat Leżajsk, na zapro-
szenie Muzeum Ziemi Leżajskiej, Ania wystąpiła w Kon-
cercie Patriotycznym z okazji 74 rocznicy Pacyfikacji Wsi 
Jastrzębiec. 

20 czerwca zaprezentowała swoje wokalne możliwo-
ści w Finale  Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki WYGRAJ 
SUKCES. Udział w ścisłym finale w Tarnobrzegu zapew-
niła sobie w drodze eliminacji w Radymnie i Przeworsku, 
spośród ponad 2300 zgłoszonych uczestników z całej Polski.

Organizatorami Święta Gminy Nozdrzec byli: Gmina 
Nozdrzec, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” 
i Gminny Ośrodek Kultury. Patronatem medialnym impre-
zę objął portal RBR. Info.
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Młodzież gimnazjum napisała już 
swoje egzaminy, przekwitły kasztany, 
a to znak, że czas matur minął i zosta-
ło nam tylko rozpocząć sesję na Uni-
wersytecie Złotej Jesieni w Dynowie. 
W trosce, aby nikt nie musiał brać 
udziału w egzaminach poprawkowych 
we wrześniu, przygotowałam ściągę na 
temat naszej działalności, ze znajomo-
ści której będziemy na egzaminach od-
pytywani. Do przeczytania tej ściągi 
zapraszam też osoby zastanawiające 
się czy aby nie warto zacząć uczęsz-
czać na zajęcia naszej uczelni. Lektu-
ra ta może zachęci  wahających się do 
rozpoczęcia studiów. 

W tym roku akademickim tema-
tyka spotkań była jak zwykle  róż-
norodna, ale jedno hasło w sposób  
szczególny nam przyświecało: Podróże 
kształcą.  Znając i rozumiejąc ogrom-
ne znacznie podróży dla naszego roz-
woju rektorat uczelni czyli panie Kry-
styna Dżuła i Józefa Ślemp zorgani-
zowały szereg wycieczek zarówno rze-
czywistych jak i wirtualnych. Te real-
nie przeprowadzone, to wyjazdy jed-
nodniowe ukazujące piękno najbliż-
szej okolicy czy umożliwiające obej-
rzenie filmu w kinie. Dla tych, któ-
rzy nie mogli pojechać do kina zorga-
nizowano seanse podczas zajęć. Wir-
tualne podróże zawiodły nas do dale-
kich krajów np: Ziemi Świętej, Szwaj-
carii, Indii. Kolorowe zdjęcia, intere-
sujące opowieści i ciekawostki pozwo-
liły nam przenieść się tysiące kilome-
trów od naszego miasta, poczuć emo-
cje towarzyszące poznawaniu nowych 
miejsc i ludzi oraz uzmysłowić sobie jak różnorodna i piękna 
jest nasza planeta. 

Następnym blokiem tematycznym była „Kultura i sztuka”. 
Wykłady były poświęcone m. in. Twórczości Zdzisława Beksiń-
skiego, którego obrazy głęboko nas wzruszyły. 

„Zdrowie fizyczne i psychiczne” wzbudziło ogromne zain-
teresowanie. Bardzo ciekawie prowadzone wykłady z tej dzie-
dziny dotyczące zdrowego żywienia przydały się wszystkim.

Cykl tematów dotyczących przyczyn i niebezpiecznych na-
stępstw depresji i nałogów powodował żywe dyskusje wśród 
studentów.

Nie zabrakło też rozrywki dla ciała i duszy. W okresie kar-
nawału uczestniczyliśmy w balu na zamku w Dubiecku. Zaba-
wa była wspaniała, wszyscy doskonale się bawili przy akom-
paniamencie orkiestry. Wiele śmiechu sprawiały gry, podczas 
których pokazaliśmy że mamy ogromne poczucie humoru i dy-
stansu do siebie. Z okazji Dnia kobiet odwiedziły nas członki-
nie kabaretu z Borówek, które swymi skeczami doprowadziły 
nas do łez spowodowanych salwami śmiechu. 

Nasz kolega poeta Fryderyk Radoń ubrał pewnego dnia, 
to co ja prozą w rymy i wyszedł z tego wiersz opisujący naszą 
uczelnie w sposób doskonały:

Wkrótce za nami kolejny rok akademicki 
na Uniwersytecie Złotej Jesieni

Panaceum

Na pogodną jesień propozycji szereg,
Troski i kłopoty idźcie precz!
Wybraliśmy sobie „Złoty Uniwerek”,
Uniwerek to jest dobra rzecz.
 Zbieramy się karnie w połowie tygodnia,
 Chociaż w telewizji jakiś mecz,
 Lecz nasze zajęcia nie są znów tak co dnia, 
 Uniwerek to jest dobra rzecz.
Każdy do każdego pięknie się uśmiecha,
A ty ponuraku sobie becz!
Dla nasz wspólny pobyt to wielka uciecha,
Uniwerek to jest dobra rzecz.
 Nasza brać studencka gwarna i wesoła,
 Wygląda poważnie , mądrze, lecz……
 Często o rozrywkę bardzo głośno woła.
 Uniwerek to jest dobra rzecz.
Lata uciekają a my ciągle młodzi,
Lubimy muzykę, żarty, skecz.
Pożartować z siebie też nam nie zaszkodzi.
Uniwerek to jest dobra rzecz.
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 Tu się dokształcamy jeden od drugiego.
 Gdy ci coś dolega tutaj lecz.
 Ktoś żartuje z ciebie, żartuj ty do niego.
 Uniwerek to jest dobra rzecz.
Czasem ktoś przyniesie „krople waleriana”
Jest to smaczna, uzdrowieńcza ciecz.
Można przy niej siedzieć choćby i do rana.
Uniwerek to jest dobra rzecz.
 Z chandrą, melancholią walcz zdecydowanie,
 Dobry humor to skuteczny miecz.
 Ja lepszego leku  nie wymyślę na nic.
 Uniwerek to jest dobra rzecz.
Daję dobrą radę: nie siedź na zapiecku, 
Jeśli tylko możesz tam się wlecz. 
Wszystkie chore stawy wyleczysz w Dubiecku.
Uniwerek to jest dobra rzecz.
 Tańczyły dziewczyny poleczkę do rana.
 Malkontencie jeśli chcesz to skrzecz,
 Bo następnym razem zatańczą kankana!
 Uniwerek to jest dobra rzecz.
Nie pomaga lubczyk (co prawda to racja),
Rumianek, dziurawiec ani mlecz,
Pomogła skutecznie krótka „seks kuracja”,
Uniwerek to jest dobra rzecz!
 Pora wreszcie kończyć te niezdarne rymy.

 Zamknąć cały niepoważny kram.
 Jak w tym jest coś prawdy, dłońmi potwierdzimy.
 Uniwerek niechaj żyje nam!
                                                                                                                         
Mam nadzieję, że moja krótka relacja zwiększy ilość 

studentów uczelni w kolejnym roku akademickim.
Krystyna Wasylowska

 

W dniu 23 maja 2017 r. Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta w Dynowie obchodziło piękny jubileusz od-
dania do użytku Domu Pogodnej Starości. Z tej to okazji zo-
stała odsłonięta tablica pamiątkowa, którą poświęcił Eksce-
lencja biskup Stanisław Jamrozek. Na tablicy jest informa-
cja z czyjej inicjatywy i zaangażowania został wybudowa-
ny ten piękny obiekt. Dom, w którym ma schronienie wiele 
osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych, wymaga-
jących stałej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilita-
cyjnej, opiekuńczej, a także duchowej. O idei budowy Domu 
i realizacji zadania poinformował zaproszonych gości pre-
zes Towarzystwa Jan Aleksander Gerula przedstawiając hi-
storię budowy, zaangażowanie dynowskiego społeczeństwa, 
pracowników zakładów pracy oraz uczniów szkół. Następnie 
pani Teresa Nalepa, kierownik Domu w latach 1992-2011, 
przedstawiła historię przyjmowania pierwszych podopiecz-
nych, problemów z pozyskiwaniem środków na prowadzenie 
Domu i z doborem i zatrudnianiem pracowników. W wystą-
pieniach zaproszonych gości – pana Starosty Powiatu Rze-
szowskiego, pana Burmistrza Dynowa, pani Wójt Gminy 
Dynów oraz przedstawicieli instytucji wojewódzkich, po-
wiatowych i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie, księży: proboszcza dynowskiej parafii i kapelana Domu, 
podkreślono zasadność działalności tej instytucji. Docenio-

Jubileusz XXV-lecia
Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta 

w Dynowie
no zaangażowanie osób zarządzających i pracujących. Cen-
nym wystąpieniem były słowa ks. biskupa, co nadało rangi 
uroczystości, a także podkreśliło znaczenie pracy w duchu 
idei św. Brata Alberta.

Po posiłku dla podopiecznych, pracowników i gości na-
stąpiła część artystyczna w wykonaniu Kapeli Ludowej 
„Dynowianie”. 
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Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Dynowskie
Jan Aleksander Gerula 
Autor zdjęć: M. Prokop 

Drodzy Koledzy i Koleżanki, Drodzy nasi Wychowawcy

Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień,
już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz.
Czterdzieści lat minęło odeszło w cień
i nigdy już nie wróci, rób co chcesz.
A świat w krąg roztacza uroki swe i prosi żeby brać.
To Andrzej Rosiewicz.

Czterdzieści lat temu jako młodzi ludzie przystępowaliśmy do 
egzaminu maturalnego. Wreszcie oczekiwana dojrzałość, otwar-

ty świat, młodzieńcze marzenia i perspektywy. Wcześniej przez 
cztery lata zasiadaliśmy w ławkach naszej Almae Matris Dynovien-
si – w klasach naszego Liceum Ogólnokształcącego, wówczas noszą-
cego imię XXV-lecia PRL-u, dzisiaj Liceum Ogólnokształcącego im. 
Komisji Edukacji Narodowej. Również codziennie, przed udaniem 
się na lekcje i powracając z nich zatrzymywaliśmy się na dłuższą 
lub krótszą modlitwę, te dłuższe częstsze były przed klasówkami, 
poprawkami i końcem semestrów, w tym kościele.

Wszyscyśmy tu przychodzili. Droga do szkoły większości z nas 
czy to z przystanku autobusowego, czy to z internatu, czy też ze 

Homilia z okazji 40-lecia matury rocznika ’77
w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie 10 VI 2017 r.

Ks. Stanisław Nabywaniec
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stancji lub z domów rodzinnych prowadziła przez plac kościelny. 
Nic więc dziwnego, że i dzisiaj, zanim udamy się do naszych klas 
zatrzymaliśmy się jak przed 40-tu laty w naszym kościele p.w. św. 
Wawrzyńca. Jakże on jest nam bliski. Wydaje się, że za chwilę z za-
krystii lub z nawy kościelnej wyłoni się postać naszego katechety 
licealnego, proboszcza i dziekana dynowskiego, śp. ks. Józefa Ożo-
ga, że zobaczymy jego ciągle życzliwie uśmiechniętą twarz.

Z perspektywy 40-tu lat lata spędzone przez nas w Liceum wy-
dają się przelotną chwilą. Wówczas niekończącym się czasem wie-
lu niepokojów, leków i obaw. Dzisiaj wydają się te problemy błahy-
mi. W pamięci pozostało to co było piękne w tamte dni. Dni te po 
czterdziestu latach uległy zmitologizowaniu, wypiękniały, wyda-
ją się jak promyk słońca ciepłe i jasne, pogodne i piękne, lecz jak-
że krótkie. Chciałoby się je cofnąć jak kadr w filmie i zatrzymać te-
raz na chwilę, chciałoby się zawołać za autorem „Fausta”: Werd ich 
zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! – Jeśli bym 
chwili rzekł: Jak pięknaś! O, nadal trwaj! Nie uchodź mi! (J.W. Göthe; 
tłum. F. Knopka).

Nie można zatrzymać nawet najpiękniejszej chwili życia, ale 
można powrócić do niej pamięcią, wspomnieniem. Jubileusz jest 
takim czasem wspomnienia. Przystankiem, który daje nam Bóg, 
przystankiem wspomnień ale i przystankiem szansy, aby się zasta-
nowić, co dalej. Jubileusz jest bowiem czasem. Pamięć, wdzięczna 
pamięć o naszej przeszłości jest nie tylko sentymentalnym powro-
tem do tamtych lat, ale jest powinnością i obowiązkiem. Obowiąz-
kiem powrotu do źródła, z którego wszyscy tutaj obecni czerpali-
śmy swego czasu zręby wiedzy i wychowania. Powrotu do źródła, 
do szkoły naszej młodości, do naszego duchowego Jeruzalem, (abp 
S. Gądecki) wedle słów Psalmu 137.

Płyną rzeki babilońskie, płyną szumią w dal
Wiatr powiewa brzeżną trzciną, nami chwieje żal.
Nad wodami my usiedli o chlebie żebraczym.
Ziemio święta, matko nasza, kiedyż cię obaczym?
Jeruzalem! Jeruzalem! Biedna ziemio ty!
Gdy twej męce nie poświęcę każdej mojej łzy.
Jeśli ciebie nie ogarnę mym synowskim żalem.
To mnie przeklnij i zapomnij miasto Jeruzalem!”
                                 (przekład Kornela Ujejskiego)
Naszą wdzięczną pamięć kierujemy ku temu wszystkiemu co 

stanowiło etos naszej Szkoły. Przede wszystkim ku bliskim wciąż 
naszym sercom Ludziom, głownie naszym Profesorom. Podzięko-
wania kierujemy w pierwszej ku obecnym wśród nas Profesorom:

– pod adresem Pana Profesora Józefa Drabika. Dzięki Panu, Pa-
nie Profesorze do dziś wiemy, że Русский язык – это прежде всего 
Пушкин – нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, 
Лесков, Чехов, Горький (Lew Tołstoj), co niestety Michał Kalinin 
sparafrazował – Русский язык – язык Ленина. I niestety, tak go po-
strzegaliśmy Panie Profesorze, jako język Lenina, dlatego miał Pan 
tak trudne zadnie, aby nas przekonać do nauki tego języka;

– pod adresem Pani Profesor Teresy Geruli, która trenowała 
nasze Koleżanki, dzięki czemu stawały się smuklejsze, zgrabniej-
sze, przez co bardziej się nam podobały. Pani Profesor, w myśl ła-
cińskiego adagium mens sana in coropre sano, przez sprawność fi-
zyczną kształtowała to co łacińskie słowo mens zawiera – kształ-
towała umysł, rozum, ducha i uczucie. Nic więc dziwnego, że nasze 
Koleżanki tak wielkim szacunkiem i przyjaźnią darzyły i darzą do 
dzisiaj Panią Profesor.

– pod adresem, Pani Profesor Zofii Rybowej, która w naszej pa-
mięci trwa głównie jako profesorka od historii, ale także i od geo-
grafii. W okresie, kiedy, jak to stwierdził kiedyś Napoleon Bona-
parte, historia była uzgodnionym zestawem kłamstw, a nasze ojczy-
ste dzieje odarte z przekazu o sławetnym zwycięstwie pod Kłuszy-
nem, o hołdzie ruskim, o cudzie nad Wisłą i o Katyniu, Pani Profe-
sor wydobywała to co piękne i szlachetne w dziejach świata i Pol-
ski, i starała się nas nimi zafascynować. Podejmowała trud, by oży-
wić w nas ciceroniańską myśl, że Historia to świadek czasu, światło 
prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości;

– pod adresem Pani Profesor Teresy Uryć, naszej bibliotekar-
ki, harcmistrzki i polonistki. Niekiedy swoim uporem nie ułatwiali-
śmy jej pierwszych kroków w dydaktyce, jak chociażby wtedy, gdy 
analizowaliśmy wiersz Juliana Tuwima „Życie?” i udawaliśmy, że nie 

rozumiemy o co chodzi w ostatnich słowach poety w tym wierszu: 
Jakie to szczęście, że krew jest czerwona!

– podziękowanie pod adresem Pani Profesor Anny Warchał, 
profesorki od plastyki i techniki. Wówczas mało wiedzieliśmy o arty-
stycznych zdolnościach i dziełach naszej Pani Profesor. Nie wszyscy 
mieliśmy dusze artystów. Mimo tej niejednokrotnej naszej drętwo-
ty artystycznej zachęcała nas do twórczości w myśl słów Goethego, 
który powiedział, że gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspie-
ra nas Opatrzność. Ileż to razy, szczególnie pod koniec roku szkolne-
go, liczyliśmy na tę Opatrzność i jakże życzliwe serce Pani Profesor!

Wdzięczną pamięcią obejmujemy naszych Profesorów, którzy 
odeszli do wieczności, wśród nich szczególnie: Panią Profesor Bro-
nisławę Krasiczyńską, nasza germanistkę i panią Dyrektor; Panią 
Profesor Janinę Jurasińską, budzącą podziw i szacunek naszą polo-
nistkę; Pana Profesora Mariana Zubilewicza – geografa, wychowan-
ka jezuickiego kolegium w Chyrowie; Pana Profesora Stanisława 
Górniaka – surowego lecz jakże wspaniałego pedagoga, naszego fi-
zyka; Pana Profesora Władysława Pankiewicza – człowieka o wiel-
kim sercu i wiernie kibicującego naszym szkolny drużynom sporto-
wym; Pana Profesora Jana Kucabińskiego – Profesora od fizyki, ser-
decznego przyjaciela uczniów, konesera dobrego filmu; Pana Profe-
sora Józefa Skubisza – przedwcześnie zmarłego, człowieka otwar-
tego i wyrozumiałego.

Nasi Profesorowie, Mistrzowie naszej szkolnej młodości i doj-
rzałości. Wam wszystkim należy się nasza pamięć i wdzięczność.

Nie zapominamy i o nas samych, o nas Absolwentach dynow-
skiego Liceum rocznik 1977.

Co się stało z naszą klasą? […]
Odnalazłem klasę całą – na wygnaniu, w kraju, w grobie
Ale coś się pozmieniało: […]
Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą […]
Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele […]
Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie
I korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie
W dół, na boki, wzwyż ku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo
Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo...
                                                                         Jacek Kaczmarski

Różnie zapewne poukładało się nam nasze życie. zweryfikowa-
ło nasze umiejętności, naszą wiedzę, nasze zdolności, nasze marze-
nia. Były sukcesy, porażki, niepewności i nadzieje. Czterdzieści lat 
to biblijna miara lat próby człowieka, dorastania do dojrzałości. Je-
steśmy ludźmi na granicy młodości. Za tą granicą jesień życia. Ciesz-
my się więc tym darem życia. Cieszmy się czasem, który nam po-
został. Więc cieszmy się tą chwilą spotkania. Żyjmy pełnią radości.

Nasze powołania i zawody są różne. Nie to jest jednak waż-
ne kim jestem z zawody czy powołania. Ważne jest to kim jestem 
jako człowiek. Jakie wybrałem wartości, jaką wybrałem hierarchie 
wartości. Czy dominujące okazały się wartości ukierunkowane na 
mieć czy na być.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam kobietę, która oddała Bogu 
wszystko co miała, całe swe utrzymanie (Mk 12,44). Można powie-
dzieć oddała siebie samą, bo zamiast myśleć o sobie bezgranicz-
nie zaufała Bogu. Jan Paweł II w jednej z encyklik napisał: Człowiek 
bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie same-
go (Centesimus annus). Sukces życiowy każdego z nas to nie na-
sza pozycja. Sukces życiowy mierzony jest miarą oddawania się in-
nym, a przez nich samemu Bogu. Człowieczeństwo mierzy się mia-
rą otwartego serca. Jeśli mamy rany przeszłości uleczmy je miło-
ścią. Jeśli straciliśmy nadzieję powstańmy.

Jestem jednak przekonany, że, mimo różnorodnych niepowo-
dzeń jakich doświadczaliśmy w ciągu tych 40-lat, nie brakło w ży-
ciu każdego z nas tego co dobre, tego co raduje serce i rozpromie-
nia twarz. Wszelkie zaś dobro, to otrzymane i to podarowane, ma 
swe źródło w Bogu. Zatem zachęcam nas wszystkich słowami Księgi 
Tobiasza i tekstu responsoryjnego: Błogosławcie Bogu niebios i wy-
znawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam 
wyświadczył. […] godzi się ujawniać i ogłaszać o dziełach Bożych (Tb 
12,5). […] spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym 
głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie Króla wie-
ków! (Tb 13,6-7). Amen.
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Spotkania po latach…
W maju i czerwcu 2017 r. miały miejsce zjazdy absol-

wentów LO w Dynowie. 27 maja szkolne czasy wspomina-
ła była klasa IV a, rocznik 1993-1997, której wychowawcą 
był prof. Józef Skubisz, a 10 czerwca dwie klasy z roczni-
ka 1973-1977, podopieczni prof. Janiny Jurasińskiej i prof. 
Zofii Rybowej. 

Już tyle jest lat, jak przyszło się rozstać ze szkołą
I w życiu zmian wiele wprowadził staruszek czas…
A przecież się cni za niejedną chwilą wesołą,
Pamięta je ławka, choć dawno już nie ma w niej Was…
Wspomnienia zjazdowe zamieścimy w następnym nu-

merze „Dynowinki”

Może wreszcie mieszkańcy 
ul. Mickiewicza się wyśpią…
Dynów będzie miał obwodnicę! 27 kwietnia 2017 r. 

w Urzędzie Miasta podpisano umowę miedzy Podkarpackim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Eurovia, która zre-
alizuje inwestycję. Obwodnica będzie gotowa w lipcu 2018 r. 

Rozwód w złym stylu… 
Zaczął się już ukazywać „Dynowski Kwartalnik Sa-

morządowy”, a tym samym miasto przestało wspierać 
finansowo „Dynowinkę”! Rozwód miasta z „Dynowinką” 
po 25 latach nie zawsze usłanego różami, ale jednak 
zgodnego i owocnego pożycia stał się faktem! I wbrew 
temu, co mówi się na mieście, nie jest nam (redakcji) 
przykro z powodu samego rozwodu, ale stylu, w jakim 
go przeprowadzono… Wszystkim redagującym nowe 
pismo życzymy wielu sukcesów na drodze promowa-
nia naszej Małej Ojczyzny!

Zmiana dyrektorskiej warty
W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie nastąpiła zmiana 

na stanowisku Dyrektora Szkoły. Na początku czerwca odbył 
się konkurs i nową Dyrektorką została długoletnia polonistka 
dynowskiego LO Elżbieta Klaczak-Łach. Podczas zakończenia 
roku szkolnego wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz podzię-
kował za pracę bardzo zasłużonemu dla szkoły dotychczasowe-
mu Dyrektorowi Kazimierzowi Żakowi. Uroczyste pożegnanie 
odchodzącego Dyrektora odbędzie się podczas rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego. 

Foto Jan Prokop
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Idea honorowego krwiodawstwa święciła po raz kolej-
ny triumfy. W XII zbiórce przebiegającej pod hasłem „Ra-
tuj życie, żyj bezpiecznie” uczestniczyły 73 osoby, a 59 od-
dało krew, co dało 26,50 ml. W pierwszym półroczu aż 23 
dawców oddało krew w RCKiK w Rzeszowie. 

Wszelkie dotychczasowe akcje powiązane są z szeroko 
pojętą działalnością charytatywną. Stowarzyszenia z Har-
ty, w szczególności OSP, współpracują z Fundacją Pro Spe. 
Jej założyciel, rodak ks. M.Gierula, zwrócił się o pomoc przy 
remoncie kościoła na ziemi abchaskiej w Suchumi. Na apel 
odpowiedziało kilku strażaków. Od tamtej pory z pomocą 
pośpieszyli kolejni chętni. Ks. Marek Rybka- proboszcz pa-
rafii Harta – przychylił się do inicjatywy zorganizo-
wania zbiórki pieniędzy na rzecz parafii w Suchumi. 
Swoją wdzięczność za wszelkie gesty osobiście mógł 
wyrazić proboszcz tamtejszej parafii ks. Jerzy Piluś.  
Ze wzruszeniem wysłuchał dedykowanej mu „Barki” 
w wykonaniu kapeli „Młoda Harta”. Dopełnieniem 
wszelkich gestów uznania za jego poświęcenie i pra-
cę w wolontariacie było wręczenie portretu namalo-
wanego przez kolegę z zaprzyjaźnionego klubu HDK 
PCK z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 
w Przemyślu. 

Znaczący wkład w uświetnienie tej uroczystości 
mają glazurnicy. Za ich sprawą udało się podarować 
logo fundacji Pro Spe na ręce Prezesa ks. M.Gieruli. 
Wykonawcy z firmy Ultramet i Adiam mogli uczest-
niczyć w szkoleniach, gdzie zaprezentowano nowe 

XII AKCJA RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE  

technologie, ubrania firmy Atlas oraz podaro-
wano maskotki- bociany. Wydarzenie obfitowało 
w szereg interesujących przedsięwzięć, a wśród 
nich dużym powodzeniem cieszyły się konkursy 
plastyczne zorganizowane przez klub HDK PCK 
Vita z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicz-
nej w Przemyślu. 

Schematy prawidłowych zachowań przy wy-
padku zaprezentowali Młodzi Strażacy z Harty. 
Symulację zdarzenia przeprowadzili już po raz 
czwarty, a nagrodą za poniesiony trud były sta-
tuetki ufundowane przez Prezesa Klubu Sporto-
wego „Orzeł”.

Ewa Hadam

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MICHALINY CHRZAN
zmarłej w dniu 28.04.2017 r. w Łańcucie,

żony Zbigniewa Chrzana,
niestrudzonego przyjaciela 

Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. 

Rodzinie i bliskim wyrazy żalu i współczucia
składa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
i Redakcja „Dynowinki”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
i Redakcja „Dynowinki”

składają 

Panu Burmistrzowi 
Zygmuntowi Frańczakowi

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca 
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Dynów dnia 12 czerwca 2017 r.

Kto ma media – Ten ma władzę
Tak myśli i postępuje wielu polityków, oczywiście i samo-

rządowców, gdyż to też politycy tylko trochę inaczej sprawu-
jący władzę i łatwiej ją pozyskujący. Aby utrzymać się przy 
władzy na kolejna kadencję, Pan Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak powołał do życia „własne” ale za publicz-
ne pieniądze lokalne media,  nazwał je Dynowski Kwartalnik 
Samorządowy. Od ponad roku zapowiadany, w końcu ukazał 
się pierwszy numer – styczeń – marzec 2017 rok, a kolejny 
winien ukazać się maju 2017 roku – jednak do chwili obec-
nej nie spotkałem kolejnego numeru Dynowskiego Kwartal-
nika Samorządowego. Oczywiste jest, iż życzę Kwartalniko-
wi, Panu Burmistrzowi i Redakcji kwartalnika jak najlepiej, 
będzie mi, i myślę wielu Mieszkańcom Dynowa bardzo miło 
kiedy będzie można brać do ręki kolejne, sukcesywnie wyda-
wane numery. 

Tak na marginesie, tylko przypominam Szanownym Czy-
telnikom, że z podobnym zapałem w marcu 2015 roku Gmi-
na Wiejska w Dynowie wydała pierwszy numer Czasopisma 
Nasza Gmina Dynów „Motyl Dynowski”. Upłynęło dwa lata, 
nie spotkałem na rynku wydania drugiego i następnych, my-
ślę iż Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak nie pójdzie tą drogą. 

Celowo i z świadomością, używam określenia Pan Bur-
mistrz Zygmunt Frańczak, gdyż w pierwszym wydaniu  Dy-
nowskiego Kwartalnika Samorządowego, w informacji od wy-
dawcy, w sposób nie budzący żadnej wątpliwości zostało po-
dane, iż to Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak oddaje w ręce 
Państwa pierwszy numer naszej lokalnej gazety samorządo-
wej. Co do oceny treści zamieszczonych publikacji, szaty gra-
ficznej i redakcji kwartalnika, przyjdzie czas po kolejnych wy-
daniach, jak ukażą się na rynku. Pozostaje natomiast pyta-
nie, stawiane przez wielu, na które trudno szukać odpowie-
dzi w Kwartalniku, kto i ile za to płaci. Jest to bardzo ważne 
i bardzo istotne z punktu widzenia Mieszkańców Dynowa, po-
nieważ Pan Burmistrz Miasta Dynowa odmówił od stycznia 
2017 roku dofinansowania DYNOWINKI, jak twierdzi poprzez 
Radnych Miasta Dynowa,  z powodu braku środków  finan-
sowych w budżecie miasta, a równolegle przystąpił do swojej 
kampanii wyborczej i za niewidomego pochodzenia środki, na 
rzecz tej kampanii utworzył Dynowski Kwartalnik Samorzą-
dowy. Używam słowa niewiadomego, nie w kontekście podej-
rzenia iż środki są nielegalne, lecz w kontekście, że w pierw-
szym wydaniu Kwartalnika jego wydawca nie zamieścił żad-
nej informacji o finasowaniu, o nakładzie czy o sposobie dys-
trybucji wydania.

Również, jako czytelnik Kwartalnika a szczególnie DY-
NOWINKI, a zrazem czynny obserwator życia gospodarcze-

go w Dynowie, zarzucam Panu Burmistrzowi Miasta Dyno-
wa  istotny nietakt i obrazę Czytelnika, przez uzasadnienie 
swojej decyzji co do wydania Dynowskiego Kwartalnika Sa-
morządowego – cytuję  „aby rzetelnie informować mieszkań-
ców o aktualnych działaniach władz miasta oraz jego jedno-
stek organizacyjnych”.  

Każdy, kto weźmie do ręki pierwsze wydanie Dynow-
skiego Kwartalnika Samorządowego, i kto kiedykolwiek czy-
tał wydanie DYNOWINKI – zauważy iż niczym w treści, 
formie, sposobie redagowania, nie różni się  zamieszczona 
w kwartalniku „informacja Burmistrza Miasta Dynowa” od 
zamieszczanych w DYNOWINCE publikacji „Urząd Miejski  
Dynów -  BURMISTRZ INFORMUJE”.  Trzeba z całą sta-
nowczością podkreślić, iż od wielu lat, od początku pierwszej 
swojej kadencji, Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak osobiście 
dostarczał do redakcji Dynowinki, bezpośrednio do druku 
wszystkie teksty w których informował Mieszkańców o ak-
tualnych działaniach władz – zatem o swoim działaniu, oraz 
jego jednostkach organizacyjnych.  Jak zatem obecnie Czy-
telnik ma rozumieć, zapowiedź Pana Burmistrza na pierw-
szej stronie, pierwszego wydania kwartalnika, iż to dopie-
ro teraz, w kwartalniku  z woli Radnych i Pana Burmistrza 
będzie udzielana informacja rzetelna. Dlaczego zatem Pan 
Burmistrz dotychczas publikując swoje informacje w Dyno-
wince, udzielał nierzetelnych informacji, oraz co ważniejsze, 
skoro te informacje w Dynowince były nierzetelne, Pan Bur-
mistrz ani żadna  Jego jednostka organizacyjna nie sprze-
ciwiała się tym informacjom, nie umieszczała sprostowań, 
nie domagała się wyjaśnień czy przeprosin. 

Jako członek Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju  Regionu Dynowskiego, wydawcy Dynowinki, ubole-
wam nad sposobem w jaki Pan Burmistrz Zygmunt Frań-
czak, Rada Miasta Dynowa postąpiła z gazetą.  Uważa, że 
Dynowinka była wydawana przed objęciem funkcji  Burmi-
strza Miasta Dynowa, jest wydawana obecnie, i będzie wy-
dawana po zakończeniu pełnienia funkcji Burmistrza Mia-
sta Dynowa. Natomiast  mam uzasadnione wątpliwości, czy 
uda się utrzymać na rynku Dynowski Kwartalnik Samorzą-
dowy, kiedy skończy się kampania wyborcza i kiedy trzeba 
będzie szukać na rynku a nie w budżecie środków na po-
krycie kosztów wydania. Kiedy skończy się arbitralny na-
kaz składania tekstów i publikacji do kwartalnika, a Redak-
cja będzie musiała postarać się teksty od autorów, środki na 
wydanie i dystrybucje nakładu.

Kończąc, życzę Kwartalnikowi powodzenia na rynku, 
a Czytelnikom aby uzyskali, zapowiedziane przez Pana Bur-
mistrza rzetelne informacje o aktualnych działaniach władz. 
Oraz oby te działania nie były tylko z korzyścią dla władzy 
jak dotychczas, ale choć w części były z korzyścią dla Miesz-
kańców Dynowa i Dynowszczyzny.

 Józef Sówka

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
Lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
                                              Jan Paweł II

Podziękowanie za: wrażliwość, otwarte serca, bezintere-
sowną chęć niesienia pomocy i czynienia dobra.

Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, wsparcia 
i ludzkiej solidarności. Za pomoc i życzliwość – DZIĘKUJEMY! 

Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Dynowie za zorganizowanie aukcji charyta-
tywnej na rzecz Tomka, podczas benefisu Pani Anny Warchał.

Pani Annie Warchał za ofiarowanie swoich obrazów na 
aukcję, wykonanych specjalnie na te okazję, namalowanych 
z sercem, mających duszę.

Wszystkim licytującym i darczyńcom za ofiarowane 
wsparcie i pomoc.

Nasze specjalne podziękowania płyną również do pana 
Krzysztofa Pawełka, gościa na benefisie, za ufundowanie 
turnusu rehabilitacyjnego dla Tomka, na który wyjedziemy 
już we wrześniu.

Wszystkim, których trudno tutaj wymienić z imienia 
i nazwiska, a w jakikolwiek sposób wsparli tę akcję, okazali 
bezinteresowna pomoc – wyrażamy ogromną wdzięczność !!!

Marlena i Jerzy Kucabińscy
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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy.
Kolejna już TRZECIA edycja Dynowskiej Zadyszki za 

nami! Była to niezwykła impreza biegowa organizowana 
przez Stowarzyszenie AKTYWNY DYNÓW. W poprzednich 
latach przedstawiałam Wam historię naszego dynowskiego 
biegania, pomysłodawcy wszystkich biegowych akcji oraz 
sukcesy, jakie odnosiliśmy na przestrzeni kilku ostatnich 
lat. Tym razem również udało się stworzyć niebywałą at-
mosferę, dzięki której wszyscy przybyli zawodnicy czuli się 
u nas dobrze. Z relacji biegaczy wynika, że najbardziej po-
dobała się im trasa oraz atmosfera, jaka panowała zarów-
no w obrębie startu i mety, jak również na punktach od-
żywczych czy w strefach kibica.

Start i meta biegu miały miejsce w Ośrodku Turystycz-
nym „Błękitny San”. Podtrzymując tradycję ubiegłych lat 
również i w tym roku organizatorzy zadbali o każdą gru-
pę wiekową. Biegali wszyscy! Biegały dzieci na dystansie 
900m – w biegu DYNOWSKA MILKA, młodzież zmagała 
się w biegu „U3maj to” – na dystansie 3 km, a dla dorosłych 
jak zwykle przewidziany był bieg główny na 10 kilometrach.

Trasa biegu była powtórką z roku ubiegłego, wielu bie-
gaczy właśnie dlatego zdecydowało się u nas wystartować. 
Niektórzy z nich mieli nadzieję, na polepszenie swojego wy-
niku sprzed roku. Niestety okazało się, że pogoda popsu-
ła plany zarówno zawodnikom z czołówki, jak i tym, którzy 
rozkoszowali się widokami i urokami trasy.

Słońce nie odpuszczało nam nawet na chwilę, a to w kon-
sekwencji powodowało wzrost temperatury powietrza do po-
nad 30 stopni Celsjusza. W takich warunkach nie sposób 
wyciągnąć z organizmu, tak bardzo potrzebne pokłady sił. 
Było to tym bardziej trudne, gdyż profil trasy wymuszał na 
biegaczach uruchomienia nagromadzonego do tej pory nad-
miaru motywacji oraz woli walki, która pomogła pokonać 
strome podbiegi na ulicy Podgórskiej. W tym roku wspo-
mniany podbieg nie będzie kojarzył się tylko z ogromnym 
wysiłkiem – bo to właśnie u podnóża ostatniego odcinka uli-
cy dość liczna grupa młodzieży dopingowała biegaczy. Kil-
kadziesiąt metrów wyżej dzieci pod opieką rodziców pole-
wały zawodników wodą z butelek. Natomiast na szczycie, 
biegaczy przywitała fontanna wodna, zorganizowana przez 

dynowskich strażaków. W dalszej części trasy również cze-
kali na nas kibice. Krzyczeli tak radośnie i głośno, że nie 
jednemu biegaczowi z pewnością przybyło siły i woli walki. 
Było to tak pozytywne i podbudowujące, że po przybiegnię-
ciu na metę co krok dało się słyszeć pochwalne komentarze.

Ciekawostką TRZECIEJ DYNOWSKIEJ ZADYSZKI 
była obecność wśród zawodników Sylwii Dynowskiej, która 
przyjechała do nas aż z Warszawy. Łukasz Domin – Prezes 
Stowarzyszenia AKTYWNY DYNÓW -  specjalnie dla fa-
nów, biegaczy i czytelników przeprowadził z Panią Sylwią 
wywiad, w którym pyta m.in. o to, co skłoniło ją do przy-
jazdu do Dynowa.

Ł. D. - Co skłoniło Cię do przyjazdu na bieg na 10 km 
z Warszawy aż na Podkarpacie?

S. D. - Od dawna wiem że jest na Podkarpaciu miasto 
które z nazwy przypomina moje nazwisko. Zawsze chcia-
łam to miasto odwiedzić. Przez przypadek dowiedziałam 
się że organizujecie imprezy biegowe. Postanowiłam połą-
czyć dwie pasje- sport i podróżowanie.

Ł. D. - Czy masz może jakąś rodzinę w Dynowie, bo na-
zwisko jednoznacznie kojarzy się z naszym miasteczkiem.

Cały AKTYWNY TEAM Dynowska Milka

TRZECIA DYNOWSKA ZADYSZKA

Dynowska Milka
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Podium DYNOWiANiE

Sylwia Dynowska
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S. D. - Nic o tym nie wiem, ale jestem bardzo ciekawa czy 
moje korzenie mogą wywodzić się właśnie stąd. Sprawdzę to!

Ł. D. - Jak Ci się podobała trasa biegu, organizacja?
S. D. - Trasa biegu podobała mi się bardzo. Piękne wi-

doki rekompensowały zmęczenie podbiegami i upałem. Na-
tomiast organizacja na piątkę! Świetna robota.

Ł. D. - Czy strefy kibica pomogły na trasie?
S. D. - Pomogły! Bardzo dziękuję za motywujące okrzy-

ki i wszystkie przybite ‚piątki’. Bez tego to nie to samo.
Ł. D. - Odwiedzisz nas za rok? Może z większą grupą 

z Warszawy?
S. D. - Taki jest plan. Mam już nawet kilka chętnych 

osób które chcą przyjechać ze mną. Do zobaczenia! 

W całej imprezie wzięło udział 220 zawodników, w tym 51 Dy-
nowianek i Dynowian.

Zadyszka

Najlepsi wśród Dynowian okazali się: Bartłomiej Domin, Daniel 
Siwulec i Dariusz Niedzielski. Z kolei wśród Dynowianek podium 
wyglądało następująco: Katarzyna Marszałek - Kokot, Renata Pyś, 
Iwona Sarnicka. Wyniki naszych biegaczy prezentują się następująco:

21.  Bartłomiej Domin - 41.42 
23.  Daniel Siwulec - 41.58 
24.  Dariusz Niedzielski - 42.01 
25.  Kamil Karaś - 42.09 - 2 miejsce w kategorii M16 
28.  Paweł Radosz - 43.02 - rekord życiowy 
29. Wojciech Wojdyło - 43.32 
35.  Wiesław Jandziś - 44.01 
50.  Michał Tworzydło - 46.11 
51.  Dominik Pyś - 46.12 - debiut na tym dystansie 
52.  Wiktor Tworzydło - 46.18 
54.  Bogdan Mazur - 46.44 
55.  Piotr Michalak - 46.55 - debiut w imprezie biegowej 
61.  Kacper Sarnicki - 48.02 
65.  Marcin Socha - 48.30 
66.  Ireneusz Siry - 48.39 
76.  Radosław Telega - 49.12 
77.  Bogdan Peszek - 49.14 
80.  Patrycja Pinda - 49.21 - 1 miejsce w kategorii K20 
85.  Stanisław Staszczak - 49.38 - 2 miejsce w kategorii  
 M60 
88.  Roman Kokot - 49.59 
94.  Robert Słaby - 50.18 
105. Andrzej Goleś - 51.58 
106. Marek Pyś - 51.58 - debiut w imprezie biegowej 
109. Ewelina Szczutko - 52.51 - debiut na tym dystansie,
  2 miejsce w kategorii K20 
112. Krystian Toczek - 52.56 
113. Katarzyna Marszałek - Kokot - 53.01 
120. Dawid Stetko - 53.59 
122. Aleksandra Skubisz - 54.00 - 2 miejsce w kategorii 
 K16 
125. Krystian Sarnicki - 54.16 
130. Karol Marszałek - 54.52 
134. Renata Pyś - 54.55 - debiut w imprezie biegowej, 
 3 miejsce w kategorii K40 
135. Hubert Kozdra - 54.57 
137. Piotr Okołowicz - 55.00 
139. Tomasz Zięzio - 55.19 
140. Piotr Sapa - 55.31 
152. Roman Mryczko - 57.00 - rekord życiowy 
156. Stanisław Martowicz - 57.38 
158. Iwona Sarnicka - 57.55 
162. Maciej Toczek - 58.16 
172. Józef Mikoś - 59.13 
174. Damian Zelwach - 1.00.10 
177. Agnieszka Charzewska - 1.01.04 

186. Józef Mudryk - 1.02.25 
188. Ewa Hadam - 1.03.02 - 2 miejsce 
w kategorii K50 
191. Bożena Sas - 1.03.35 - debiut 
       w imprezie biegowej 
201. Maria Tompalska - 1.05.55 
205. Marzena Małachowska - 1.07.49 
208. Marcin Krasnopolski - 1.10.10 
209. Marcin Dziedzic - 1.10.11 
213. Agata Łukasz - Słaby - 1.13.17 
214. Mateusz Słaby - 1.13.18

Kolejna edycja przechodzi do historii, 
a Dynowscy Biegacze intensywnie przygo-
towują się do kolejnych swoich zmagań tych 
łatwiejszych, ale i tych dłuższych i wymaga-
jących większej jak przeciętnie wytrzyma-
łości. Trzymajcie za nas kciuki.

Katarzyna M-Kokot

KAT WIEKOWA2

KAT WIEKOWA
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Jeżeli czujesz, że masz problem z alkoholem 
przyjdź na spotkanie AA!

Kim są Anonimowi Alkoholicy? 
Preambuła tego ruchu tak wyjaśnia jego istotę.
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, 

którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i na-
dzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać in-
nym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest 
chęć zaprzestania picia. 

Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy sa-
mowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyzna-
niem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, 
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości 
i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Ruch AA powstał w Stanach Zjednoczonych w 1935 roku 
i rozszerzył się na cały świat. Obecnie spotkania członków 
AA odbywają się w ponad 170 krajach. Do Polski dotarł 
w 1957 roku i od tej pory stale się rozwija.

W naszym mieście również zaistniała potrzeba stworze-
nia takiej grupy wsparcia dla osób borykających się z cho-
robą alkoholową oraz dla ich rodzin uzależnionych od al-
koholizmu jednego z członków rodziny, czasem ojca, mat-
ki czy dziecka. 

Od lat na terenie Dynowa działa grupa Anonimowych 
Alkoholików. Powstała w 1997 roku i nieprzerwanie do dzi-
siaj  prowadzi swoją działalność. W 2017 roku obchodzi dwu-
dziestolecie pracy na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.

Spotkania odbywają się w Sali Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Jana Pawła II 13,  w każdy ponie-
działek o godzinie 19 (zimą o godzinie 18).

Apelujemy tą drogą do wszystkich, którzy potrzebują 
pomocy w powrocie na trzeźwą ścieżkę życia, żeby zechcie-
li przyjąć naszą wyciągniętą dłoń. 

Nauczeni własnym doświadczeniem wiemy jak trudno 
pokonać alkoholizm i jak łatwo przegrać z nim swoje życie. 
Wiemy ile cierpienia powoduje choroba alkoholowa, dlate-
go robimy wszystko, aby trwać w trzeźwości. Wspólne dzia-
łanie jest łatwiejsze niż samotne borykanie się z problema-
mi. Staramy się pomagać sobie nawzajem i wszystkim, któ-
rzy zgłaszają się na nasze mityngi. 

AA 

ANONIMOWI ALKOHOLICY W DYNOWIE

Akcja „PRZEZ POLSKĘ DLA SERCA I KRWI”, 
w której Łukasz Domin i Sławomir Hadro w dzie-
więć dni przebiegli ponad 733 km z północy na po-
łudnie Polski już za nami.

Szczegółowa relacja z tego przedsięwzięcia w kolejnym 
numerze „Dynowinki”.

Dziś gratulujemy obu Panom szlachetnego pomysłu, 
wielkiej formy i wytrzymałości.

Brawo!

Letnie orzeźwienie
Mojito w wersji bezalkoholowej to świetny sposób 

na orzeźwienie dla każdego z Nas w upalny dzień. Na-
pój przygotowuje się bardzo szybko, jest smaczny i efek-
towny. Idealny na imprezę lub na grilla. 

Składniki na 1 porcję:
• 1/2 limonki pokrojonej w plastry
• 1 łyżeczka cukru trzcinowego
• 3-4 listki świeżej mięty
• kilka kostek lodu

• Sprite 
• woda gazowana

Do wysokiej szklanki wrzucamy miętę i limonkę, do-
dajemy cukier trzcinowy oraz kostki lodu.

Na końcu uzupełniamy całość schłodzonym Sprite'm 
i wodą gazowaną w proporcji 1:1.

Całość mieszamy i podajemy od razu po przygotowa-
niu.
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Jolka – PISANKA
Szkotka – MULTIPLA

Krzyżówka
Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwią-

zanie.

Poziomo:  1 + 2)  ludowy zwyczaj polewania się wodą w Poniedzia-
łek Wielkanocny.

W  przypadkowej kolejności: 
• południowoamerykański ptak podobny dostrusia.   
• podstawowa jednostka podziału terytorialnego  kraju.   
• tkanka tworząca szkielet zęba.    
• państwo na Bliskim  Wschodzie ze stolicą w Bejrucie.    
• odłam wyznawców religii, ideologii.    
• wylew krwi do tkanek, następujący zwykle wskutek urazu.    
• kierunek zgodny z kierunkiem patrzenia danej osoby.   
• imię Polo, weneckiego kupca i podróżnika z przełomu XIII I XIV wieku.    
• łąka otoczona lasem.

Leszek Grzywacz

Niech żyją wakacje, 
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas…

Jeśli podczas wakacyjnego wypoczynku zechcą 
Państwo trochę rozruszać szare komórki, zaprasza-

my do rozwiązania zadań, które przygotowali nasi 
współpracownicy. 

Pan Bogdan Witek zaprasza do zmierzenia się 
z  Jolką, zaś pan Leszek Grzywacz – z  Krzyżówką. 

Ja zaś polecam Państwu kilka drobnych Kalamburów mo-
jego autorstwa.

Życzę Państwu przede wszystkim dobrego odpoczynku podczas 
urlopów, a także - tradycyjnie - sukcesów w rozwiązywaniu! 

Renata Jurasińska

KRZYŻÓWKA 
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Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 

Poziomo:  1 + 2)  ludowy zwyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. 

W  przypadkowej kolejności: południowoamerykański ptak podobny do strusia.   • podstawowa 
jednostka podziału terytorialnego  kraju.   •  tkanka tworząca szkielet zęba.    •   państwo na Bliskim  
Wschodzie ze stolicą w Bejrucie.    •   odłam wyznawców religii, ideologii.    •    wylew krwi do tkanek, 
następujący zwykle wskutek urazu.    •    kierunek zgodny z kierunkiem patrzenia danej osoby.   •   
imię Polo, weneckiego kupca i podróżnika z przełomu XIII I XIV wieku.    •    łąka otoczona lasem. 

Leszek Grzywacz 
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Jolka
Litery z pól oznaczonych dodat-

kowo kropką, odczytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie końcowe – ty-
tuł filmu

• godny naśladowania.
• słodki lek w płynie.
• brat Kaina.
• gorąca woda, wrzątek.
• grecka bogini zwycięstwa.
• grosz grecki przed wprowadzeniem 

euro.
• kraj pod władzą emira.
• letni upał.
• łoże działa.
• marka japońskich samochodów 

i motocykli.
• metalowe przedmioty przeznaczone 

do przetopienia.
• nie znajdziesz w nim zagubionej 

igły.
• obserwowany przez telewidza. 
• opracowuje system wartości partii.
• ostre marynaty warzywne.
• państwo Żydów.
• perełka dawnej architektury.
• pióra i puch ptaków.
• poprawkowy lub maturalny. 
• pracują przy wycince drzew.
• spódniczka odsłaniająca całe nogi.
• tampon kosmetyczny.
• tępa strona siekiery.
• tytułowy bohater dramatu Szek-

spira.
• wesoła w tytule operetki Lehara.
• wiara.
• wirnik maszyny elektrycznej.
• wydzielona porcja żywności. 
• zielone na krzaczku.
                                Bogdan Witek

Jolka 
Litery z pól oznaczonych dodatkowo kropką, odczytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie końcowe – tytuł filmu
-  godny naśladowania.
-  słodki lek w płynie.
- brat Kaina.
- gorąca woda, wrzątek.
- grecka bogini zwycięstwa.
- grosz grecki przed wprowadzeniem euro.
- kraj pod władzą emira.
- letni upał.
- łoże działa.
- marka japońskich samochodów i motocykli.
- metalowe przedmioty przeznaczone do przetopienia.
- nie znajdziesz w nim zagubionej igły.
- obserwowany przez telewidza. 
- opracowuje system wartości partii.
- ostre marynaty warzywne.
- państwo Żydów.
- perełka dawnej architektury.
- pióra i puch ptaków.
- poprawkowy lub maturalny. 
- pracują przy wycince drzew.
- spódniczka odsłaniająca całe nogi.
- tampon kosmetyczny.
- tępa strona siekiery.
- tytułowy bohater dramatu Szekspira.
- wesoła w tytule operetki Lehara.
- wiara.
- wirnik maszyny elektrycznej.
- wydzielona porcja żywności. 
- zielone na krzaczku.

L L
L

L
LL

Kalambur
Pies niebłyszczący
Obowiązujący

Kalambur
Złoty w kości
dla gości

Kalambur
Ryby, skacze czas
Upoważnia was

Kalambur
Miedziane serce
jest w bombonierce

Kalambur
Srebrna podwodna skała
do zapięcia doskonała
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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  6-7/264-265DYNOWINKA34

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








