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Szanowni Państwo
W 2018 roku będziemy kontynuować wydawanie Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego, jako
już sprawdzonej formy przekazywania najważniejszych informacji dotyczących mieszkańców Miasta
oraz prezentowania działalności jednostek Gminy Miejskiej Dynów.
Rok 2018 jest szczególnie ważny dla wszystkich Polaków, bowiem będziemy świętować setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Rozbiory Polski przez nieprzyjazne nam państwa sąsiednie doprowadziły do tego, że nasza Ojczyzna
na 123 lata zniknęła z map Europy. Przez cały okres niewoli Polacy mieszkający we wszystkich trzech
zaborach wierzyli, że Polska powstanie, odzyska wolność i niepodległość. Przechowywali Ją w sercach,
pielęgnowali tradycje, zwyczaje, walczyli o zachowanie języka polskiego, przelewali krew na wielu frontach z przekonaniem, że nadejdą lepsze czasy i niepodległość Ojczyzny stanie się faktem.
Ten wielki moment nastąpił 11 listopada 1918 roku. Wielka była radość mieszkańców ówczesnych
terenów Polski po ogłoszeniu niepodległości Rzeczypospolitej.
Pamiętając o trudnych latach życia w niewoli naszych przodków, ich walce o wolność i niepodległość,
zobowiązani jesteśmy czcić tych, którzy walczyli o Polskę, a następnym pokoleniom przekazać miłość do
Niej, troskę o Jej dobro i szacunek dla Niepodległej Ojczyzny.
Zapraszam do aktywnego udziału w rocznicowych obchodach, które będziemy organizować na terenie naszego Miasta.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Szanowni Dynowianie,
Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,
oddajemy w Państwa ręce kolejny, piąty numer naszego pisma. Będziecie Państwo mogli zapoznać się
z podsumowaniem pracy władz samorządowych w 2017 roku, jak również przeczytać ważne informacje
dotyczące spraw bieżących, o których każdy Mieszkaniec Dynowa wiedzieć powinien. Tradycyjnie też
przedstawiamy sprawy społeczno-kulturalne oraz trochę historii naszego regionu.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wszystkim, aby były piękne, wiosenne, przeżyte
z rodziną i przyjaciółmi. Wesołego Alleluja!!!
Michał Zięzio
Redaktor Naczelny

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy
wszystkim mieszkańcom Miasta Dynów
wielu łask bożych i wszelkiego dobra.
Życzymy również, by nadchodzące Święta
umocniły nas we wzajemnej życzliwości,
abyśmy w zdrowiu i spokoju,
w gronie rodziny i przyjaciół odnaleźli
świat prawdziwych i nieprzemijających wartości.
Przewodnicząca Rady
Ewa Hadam

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Dynów, Wielkanoc 2018r.
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Informacje

BURMISTRZA MIASTA
URZĄD MIEJSKI DYNÓW, BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE
W pierwszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego z 2018 r. przedstawiamy Państwu podsumowanie całorocznej,
najważniejszej dla mieszkańców, działalności władz Gminy Miejskiej Dynów. Informacja przedstawia zadania zrealizowane i zadania
przygotowywane do realizacji. Wyodrębniamy koszty ponoszone z dochodów własnych oraz z dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Inwestycje z udziałem środków
Unii Europejskiej
Projekty zakończone w 2017 r.:

3) W budynku OSP Dynów przy ul. Szkolnej: wykonanie nowej
elewacji z dociepleniem ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nowej instalacji c.o. i instalacji gazowej.

1. Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów
przy ul. Szkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynek Urzędu Miejskiego w Dynowie”
Projekt realizowany od marca do grudnia 2017 r. był dofinansowany przez Urząd Marszałkowski środkami unijnymi w ramach
Osi priorytetowej III – Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Przedmiotem projektu była modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej:
1) Budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów
przy ul. Bartkówka;
2) Budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów
przy ul. Szkolnej;
3) Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka
w Dynowie;
4) Budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Zakres prac obejmował:
1) W budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę opraw
oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz
wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią.
2) W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka
w Dynowie: wykonanie nowej elewacji budynku z dociepleniem ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymianę opraw
oświetleniowych.

Budynek OSP Dynów przy ul. Szkolnej
w Dynowie po termomodernizacji

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
przy ul. Bartkówka w Dynowie po termomodernizacji
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4) W budynku OSP Dynów przy ul. Bartkówka: wykonanie nowej elewacji z ociepleniem ścian fundamentowych
i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie
instalacji fotowoltaicznej oraz nowej instalacji c.o., c.w.u.
i kotłowni.
Wartość projektu ogółem: 1 846 784,47 zł,
Dofinansowanie z UE: 1 197 148,74 zł,
Wkład własny: ogółem – 649 635,73 zł,
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W 2017 r. wydatkowano – 1 334 703,74 zł, w tym dofinansowanie UE – 1 071 885,72 zł.

i sali komputerowej, wyposażonych w najnowszy sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
Projekt był realizowany od stycznia do listopada 2017 r.
Wartość projektu ogółem: 521 923,17 zł,
Dofinansowanie z UE: 443 634,66 zł,
Wkład własny: 78 288,51 zł,
W 2017 r. wydatkowano – 509 696,91 zł, w tym dofinansowanie UE – 266 180,79 zł.

Projekty w trakcie realizacji:

Budynek OSP Dynów przy ul. Bartkówka
w Dynowie po termomodernizacji

2. Projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”
Projekt dofinansowany środkami Unii Europejskiej, w ramach
osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Przedmiotem niniejszego projektu była poprawa stanu infrastruktury szkolnej i gimnazjalnej w Zespole Szkół w Dynowie,
obecnie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez realizację
następujących zadań:
1) Przebudowa sanitariatów na I kondygnacji;
2) Przebudowa sanitariatów na II kondygnacji;
3) Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na IV kondygnacji;
4) Przebudowa istniejącej szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej na I kondygnacji;
5) Przebudowa istniejącej fasady elewacyjnej przy klatce
schodowej;
6) Zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego do realizacji podstawy programowej z matematyki, przyrody, informatyki i fizyki, z przeznaczeniem do szkolnych pracowni:
przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej.

1. Projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola
Miejskiego w Dynowie”
5 września 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane związane
z rozbudową i przebudową Przedszkola. Również na to zadanie
Miasto pozyskało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach
osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Przedmiotem tego projektu jest rozbudowa budynku po stronie zachodniej oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku
istniejącym.
Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 1 375 396,17 zł,
Dofinansowanie z UE: 977 077,17 zł,
Wkład własny: 398 319,00 zł,
W 2017 r. wydatkowano 179 236,19 zł ze środków własnych.

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy
ul. Szkolnej w Dynowie po przebudowie

Realizacja projektu umożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych
w klasopracowniach do matematyki, przyrody, informatyki, fizyki

2. Projekt: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie
Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III
wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie”
Projekt niniejszy realizowany od sierpnia 2017 r., jest dofinansowany środkami unijnymi – Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap III) wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej
oczyszczalni ścieków w Dynowie.
Projekt swoim zakresem obejmuje realizację następujących zadań:
➝ Dokończenie na str.: 6
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1) Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III:
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dynowie wraz z przyłączami domowymi, sieciowymi pompowniami
ścieków, pompowniami przydomowymi oraz zabezpieczeniem
lub przełożeniem istniejącej infrastruktury, z którą projektowana
sieć kanalizacyjna koliduje.
Długość kanalizacji (bez przyłączy): 16,9 km
Długość przyłączy: 2,4 km
Liczba przyłączy: 235 szt.
2) Budowa, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni
ścieków w Dynowie
Przedmiotem tego zadania jest przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dynowie, a także budowa nowych
obiektów. Po zrealizowaniu zamierzenia oczyszczalnia wyposażona będzie w dwa niezależne i wysokosprawne ciągi oczyszczania
ścieków. Łączna powierzchnia obiektów analizowanej oczyszczalni wzrośnie z ok. 2500 m2 do ok. 3200 m2. Jedynym elementem,
który pozostanie w stanie istniejącym, będzie kolektor i wylot
ścieków oczyszczonych do odbiornika, tj. do rzeki San.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień
2018 r.
Wartość projektu ogółem: 15 646 777,22 zł,
Dofinansowanie ze środków UE: 9 388 458,66 zł,
Wkład własny: 6 258 318,56 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów
6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej
Dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej
Miasto otrzymało poprzez Lokalną Grupę Działania „Pogórze
Przemysko-Dynowskie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zakres rzeczowy operacji obejmuje przebudowę drogi gminnej
położonej na terenie Miasta, bocznej ul. Grunwaldzkiej. Droga
ma początek na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką, tj. drogą wojewódzką nr 835, dalej przebiega w kierunku zachodnim i łączy się
z ul. Ogrodową. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości
330 m.b.
Koszt całego zadania ok. 225 000 zł. Dofinansowanie ok.
143 163 zł.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kwartał
2018 r.
4. Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem
wszechstronnego rozwoju”
Zadanie realizowane od września 2017 r., jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach osi priorytetowej IX – Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Celem projektu jest zwiększenie o 50 miejsc wychowania
przedszkolnego oraz zakup nowego wyposażenia dla Oddziału
Wychowania Przedszkolnego. W ramach tego projektu od września 2017 r. tworzono 2 dodatkowe grupy przedszkolne dla dzieci
od lat 3.
Obecnie dokonywane są zakupy wyposażenia: mebli, zabawek,
pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego. Dofinansowanie obejmuje też część kosztów wynagrodzenia nauczycieli oraz
personelu pomocniczego.
Wartość projektu ogółem: 774 445,00 zł,
Dofinansowanie ze środków UE: 632 778,25 zł,
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Dotacja celowa: 36 796,75 zł,
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów: 74 870,00 zł,
W 2017 r. wydatkowano 26 722,67 zł ze środków własnych.
5. Drogi wojewódzkie – Obwodnica Dynowa
Jak informowaliśmy w poprzednikach kwartalnikach, obwodnica jest inwestycją wojewódzką. Inwestorem jest Województwo
Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Umowę na jej realizację podpisano 27 kwietnia 2017 r. Przyjęcie do realizacji tej inwestycji i zawarcie w 2017 r. umowy o jej realizację
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” było możliwe dzięki działaniom władz Miasta Dynowa w latach 2011–2017 i zaangażowaniu
środków własnych w latach 2011–2012 w wysokości 182 000 zł.
Większość mieszkańców Dynowa jest zainteresowana jak najszybszą jej realizacją, dlatego w każdym numerze DKS podajemy
i będziemy podawać informacje związane z realizacją powyższej umowy.
Podpisana 27 kwietnia 2017 r. umowa na realizację obwodnicy zawiera umowny koszt prac projektowych i budowy –
29 976 437,28 zł. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem
dokumentacji, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniowaniem,
a więc czynności poprzedzające roboty w terenie. W przypadku
zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji, w tym terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy, poinformujemy Państwa
w kolejnych numerach Kwartalnika.

Inwestycje i remonty drogowe
1. Drogi wojewódzkie
W 2017 r. zrealizowano zadanie pn. „Remont (odnowa) drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka”. Wykonany zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 m.b. Koszt zadania to 161 971,32 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Gminy
Miejskiej Dynów wyniosło 49 tys. zł brutto. Pozostałe środki zapewniło Województwo Podkarpackie.
2. Drogi powiatowe
W 2017 r. zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka w Dynowie”. Wykonany
zakres robót obejmował budowę chodnika dla pieszych po stronie lewej drogi wraz z przebudową odwodnienia do postaci rowu
krytego na odcinku 500 m.b. Koszt zadania 427 594,74 zł brutto.
Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Dynów wyniosło
30 tys. zł brutto. Pozostałe środki zapewniło Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Razem wartość robót 1–2: 589 566,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Dynów – 79 000 zł.
3. Drogi gminne
3.1 Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji wykonano remonty i nowe nawierzchnie dróg gminnych:
Remont drogi dz. nr ewid. 2692/2 i 2692/1 w Dynowie (obręb
Bartkówka), bocznej do ul. Bartkówka w Dynowie – Wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 600 m.b. wraz
z odmuleniem rowu odwadniającego i remontem przepustów pod
zjazdami. Koszt 362 778,05 zł, dofinansowanie 270 000,00 zł,
środki własne Miasta 92 778,05 zł.
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4. Opracowanie dokumentacji projektowych związanych
z drogami:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108033R ul. Źródlana w Dynowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i remontem mostu w km 0+160.
2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr
ewid. 1578/2, 5570, 5587 (ul. Łazienna).
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 2000/8,
2000/7, 5184/4 (ul. Zamkowa) wraz z budową przykanalika
kanalizacji deszczowej.
4. Przebudowa traktu pieszego łączącego ul. Zamkową
z ul. Podwale w Dynowie zlokalizowanego na działce
nr 5183 w Dynowie.
Nowa nawierzchnia asfaltowa drogi
do ul. Bartkówka w Dynowie

Remont drogi dz. nr ewid. 2113/2 w Dynowie, bocznej do
ul. Sikorskiego w Dynowie o długości 160 m.b. – Wykonano
nową nawierzchnię asfaltową na długości 90 m.b. jezdni, nową nawierzchnię betonową z prefabrykowanych płyt ażurowych na długości 70 m.b. Koszt 111 878,59 zł, dofinansowanie 89 000,00 zł,
środki własne Miasta 22 878,59 zł.
Koszt poz. 1–2: 474, 656,64 zł,
Dofinasowanie: 359 000 zł,
Środki budżetu Miasta: 115 656,64 zł.
3.2 Ponadto wyłącznie ze środków własnych wykonano remonty dróg:
1. Remont drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid.
gruntów 6329 w Dynowie, przy ul. Szkolnej – nowa nawierzchnia asfaltowa drogi o długości 65 m.b.
2. Naprawy dróg gminnych, uzupełnienie ubytków w ich
nawierzchniach masą asfaltową. Wyremontowano 16 dróg
gminnych, wbudowano 12 ton masy bitumicznej.
3. Utwardzenia, naprawy dróg gminnych i uzupełnienie
ubytków w ich nawierzchniach kruszywem łamanym. Wyremontowano 23 drogi gminne o łącznej długości 5865 m.b.
oraz utwardzono i uzupełniono ubytki w nawierzchniach
dróg kruszywem na łącznej powierzchni 6000 m2.
4. Remont przepustu pod koroną drogi gminnej nr ewid.
gruntów 840 w Dynowie – Wyremontowano część
przelotową przepustu pod koroną drogi z rur karbowanych
PP SN 8 DN 1000 mm o długości 12,00 m.b.
5. Remont przepustu pod koroną drogi gminnej działki
nr ewid. gruntów 4491/2 i 3876 w Dynowie – Wyremontowano część przelotową przepustu pod koroną drogi z rur
karbowanych PP SN 8 DN 1000 mm o długości 6,00 m.b.
6. Remont uszkodzonego zabezpieczenia antyerozyjnego
skarpy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej
Nr 108032R ul. Przemysłowa w Dynowie – naprawiono
umocnienie skarpy na długości 15 m.b. i powierzchni 18 m2.
7. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych: ul. Igioza, ul. Zamkowa, ul. Zarzeki, ul. Głęboka,
ul. Wuśki, dróg na Os. Wyszyńskiego, drogi bocznej do
ul. Grunwaldzkiej. Opracowano projekty organizacji ruchu
i na ich podstawie ustawiono znaki drogowe i wykonano
oznakowanie poziome.
Wartość robót łącznie 192 220,57 zł.

Koszt 1–4: 53 595,00 zł z budżetu Miasta.
5. Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węgierskiej
w Dynowie”
W 2017 r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego przy ul.
Węgierskiej. Ustawiono kolejnych 6 słupów i podłączono lampy.
Koszt 46 494,02 zł ze środków własnych Miasta.

Pozostałe działania inwestycyjne
finansowane środkami
własnymi Miasta
1. „Budowa kaplicy cmentarnej w Dynowie przy ul. Przemysłowej”
W 2017 r. oddano do użytku kaplicę cmentarną, realizowaną
w latach 2014–2017. Koszt brutto inwestycji 1 493 637,76 zł (netto
1 257 079,30 zł). Całość kosztów inwestycji pochodziła z budżetu
Miasta. Obszerne informacje związane z jej realizacją i oddaniem
do użytku zamieszczono w DKS nr 4 z 2017 r. Wysokość kosztów
poniesionych w 2017 r. – 602 035,87 zł.

Kaplica cmentarna przy ul. Przemysłowej w Dynowie

➝ Dokończenie na str.: 8
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2. Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej
– pomiędzy węzłami W341 – W338 oraz W345 – W350.
Koszty poniesione w 2017 r. – 2550,00 zł.
3. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul.
Sikorskiego – pomiędzy węzłami W345 – W350. Koszt –
16 468,97 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej. Koszt
– 16 000,00 zł.
5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w rejonie Nadleśnictwa Dynów. Długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 79,90 m.b. Koszt – 22 123,92 zł.
6. Montaż sufitu podwieszanego w sali widowiskowej OSP
przy ulicy Szkolnej w Dynowie.
Zakres rzeczowy robót obejmował montaż sufitu podwieszanego na ruszcie podwójnym o powierzchni 135,0 m2 oraz
rozprowadzenie przewodów pod lampy oświetleniowe sali.
Wartość robót: 19 800,00 zł.
7. Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Dynów
Bartkówka. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji na
dobudowanym garażu, remont połaci dachowej. Wartość
robót: 49 912,80 zł.
Koszt 1–7: 728 891,56 zł.
2. Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej
W 2017 r. celem przygotowania do realizacji inwestycji w 2018 r.
i kolejnych latach kontynuowano opracowywanie projektów technicznych na zadania:
1) „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie Miasta Dynowa – etap III z jednoczesną rozbudową (modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania wody”
Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej
dla ww. zadania rozpoczęto w 2015 r. Aktualny termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej to czerwiec 2018 r.
Koszt całkowity opracowania 227 500,00 zł z budżetu Miasta
do zapłacenia po zakończeniu i odebraniu dokumentacji –
w 2018 r. Inwestycja do realizacji w latach następnych.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Budowa przejścia pod dnem rzeki San siecią wodociągową
oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej
i Bartkówka w Dynowie”
Prace projektowe zakończono w grudniu 2017 r. Koszt

70 000,00 zł do zapłaty w 2018 r. ze środków z budżetu Miasta. Planowana realizacja zadania w kolejnych latach.
3) Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną przy
ul. Podwale. Koszt 4920 zł z budżetu Miasta. Zadanie zrealizowano.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę,
przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków
w Dynowie za łączną kwotę 151 290 zł, w 2017 r. wydatkowano ze środków Miasta – 30 258 zł. Inwestycja w realizacji.
5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bartkówka w Dynowie.
Koszt opracowania to 109 470,00 zł. Zakończenie prac projektowych zgodnie z umową w marcu 2018 r. W 2017 r. wydatkowano 87 576,00 zł, pozostała kwota 21 894,00 zł do zapłaty w 2018 r.
6) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Piotra Skargi
w Dynowie.
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 oszty opracowania – 1476,00 zł. Zapłacono w 2017 r. ze
K
środków własnych Miasta.
Wykonanie robót budowlanych zlecono do ZGK w Dynowie.
Termin wykonania – II kwartał 2018 r.
7) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku
OSP przy ul. Bartkówka w Dynowie polegającego na remoncie dolnej połaci dachu, remoncie garażu nr 1 oraz docieplenia i wykonania elewacji (roboty, które nie mogły być ujęte
w Termomodernizacji budynku).
Koszty opracowania – 3900,00 zł, zapłacono w 2017 r. ze
środków własnych Miasta.
Roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji wykonano w 2017 r.
8) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku OSP Bartkówka
w Dynowie.
Koszt opracowania – 6500,00 zł. Zapłacono w 2017 r. ze środków własnych Miasta.
Zadanie na etapie wyboru wykonawcy robót.
9) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku OSP przy ul. Szkolnej w Dynowie.
Dokumentacja została opracowana i odebrana. Koszt opracowania – 4000,00 zł.
Zapłacono w 2017 r. ze środków własnych Miasta.
Łączne (pkt. 1–9) w 2017 r. – 138 630 zł.

Zadania pozostałe
Oświata
1. „Stypendia socjalne dla uczniów”
W ramach otrzymanej w 2017 r. dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym, Burmistrz Miasta Dynów przyznał stypendia szkolne 178 uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Dynów. Kwota, jaka została wypłacona tym uczniom w 2017 r.
w ramach pomocy stypendialnej, wyniosła ogółem 104 710,02 zł,
z tego 83 768,02 zł pochodziło z dotacji, a 20 942,00 zł stanowił
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów.
2. „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
W 2017 r. zostały również wypłacone stypendia uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w ramach Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów. Pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało
26 uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów. Środki finansowe przeznaczone
na wypłatę tych stypendiów pochodzą w całości z budżetu Miasta.
W 2017 r. wydatkowano – 10 560,00 zł.
3. Realizacja projektu „Do wiedzy przez eksperyment oraz
technologie informacyjno-komunikacyjne”
Projekt „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Oś Priorytetowa – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego razem
z PCEN w Rzeszowie.
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Projektem zostały objęte Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Dynowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie z oddziałem przedszkolnym. W ramach realizacji projektu
w 2017 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli z tych
szkół, mające na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji
z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem
oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Od listopada 2017 r. przeprowadzane są w tych szkołach zajęcia pozalekcyjne
w formie warsztatów kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, na łączną kwotę 190 790,22 zł. Zakupiono m.in. 52 laptopy wraz z systemem operacyjnym, 10 wideoprojektorów, 8 tablic interaktywnych, 10 interaktywnych urządzeń
do emisji dźwięku, rutery itp. W 2018 r. planowany jest również zakup wyposażenia oraz zestawu laboratoryjnego (doświadczalnego)
do pracowni przyrodniczej przy PSP Nr 1 na kwotę 104 212,00 zł,
szkolenia dla nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych
do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane w formie warsztatów. Na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz na
koszty pośrednie zostały przyznane nam w ramach projektu środki
finansowe w kwocie 115 662,50 zł, w tym 108 516,12 zł płatność
ze środków europejskich, a 7146,38 zł dotacja celowa z budżetu
krajowego. Wkładem własnym (niepieniężnym) Miasta do projektu jest udostępnienie pomieszczeń na te zajęcia.
W 2017 r. wydatkowano – 29 209,62 zł.
4. „Utworzenie żłobka samorządowego”
W listopadzie 2017 r. został złożony do Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek na utworzenie żłobka samorządowego na terenie Dynowa dla 24 dzieci. Dofinansowanie
w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” + 2018. Planowany koszt inwestycji to
600 000,00 zł, w tym dotacja 480 000,00 zł, a 120 000,00 zł środki
z budżetu Miasta.
5. Zakup sprzętu muzycznego i wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
W 2017 r. zakupiono: sprzęt muzyczny – 54 285 zł, meble –
15 664,83 zł, sprzęt audiowizualny – 14 469,70 zł. Łączna wartość
84 419,53 zł, w tym 48 500 zł dofinansowanie z Ministerstwa Finansów, 35 919,53 zł środki własne.

Działania pozostałe Gminy
1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Dynów – etap V”
Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017” zrealizowano do
20 września 2017 r. Obejmowało, jak w poprzednich latach, prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów
zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach
prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami.
Według złożonych wniosków
przez mieszkańców, usunięto
23,00 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest, tj. 9,05 Mg
odpadów pochodzących ze

zdemontowanych pokryć dachowych oraz 13,95 Mg odpadów zebranych z miejsc ich czasowego składowania.
Koszt całkowity zadania – 8940,51 zł, w tym dotacja ze środków
WFOŚiGW w Rzeszowie – 1918,84 zł, NFOŚiGW – 2741,20 zł.
Wkład własny Miasta 4280,47 zł.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W minionym roku na wsparcie działalności stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych wydatkowano łącznie 86 000 zł:
1) w ramach zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta
Dynowa dofinansowano:
– Towarzystwo Sportowe Dynovia – 48 000 zł,
– Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie – 3000 zł,
– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu – Wędkarski Klub Sportowy „Sów – Pol” Dynów – 1000 zł.
2) w ramach zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” wydatkowano 35 000 zł i dofinansowano:
– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu – Wędkarski Klub Sportowy „Sów – Pol” Dynów – 2000 zł,
– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło
Miejskie w Dynowie – 2200 zł,
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – 2300 zł,
– Towarzystwo Sportowe Dynovia – 3000 zł,
– Stowarzyszenie Aktywny Dynów – 5500 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” przy Zespole Szkół
w Dynowie – 3800 zł,
– Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie – 4000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – 3000 zł,
– Ochotnicza Straż Pożarna ul. Szkolna – 4500 zł,
– Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka – 4700 zł.
3. Działalność kulturalna jednostek organizacyjnych Miasta
1. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w 2017 r. prowadził
działalność kulturalną i rozrywkową dla mieszkańców ze
środków własnych, jak i pozyskanych z zewnątrz. Programy współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury
to: „Kultura Interwencje – Daleko do miasta – narracja
o kulturze lokalnej” oraz „Polsko-Ukraińska wymiana
młodzieży”. Koszty ogólne – 104 340 zł. Wysokość dofinansowania – 91 140 zł, środki własne – 13 200 zł.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie na realizowane
w bibliotece programy pozyskała 31 000,00 zł. Były to projekty: „Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy – kreatywność czytelnicza źródłem radości, przyjemności i edukacji”, „Praktyka dla praktyka” oraz „Spotkania z muzyką”.
W 2017 r. zakupiono 223 książki z dotacji Ministerstwa Kultury – 4400 zł oraz 463 książki ze środków otrzymanych z budżetu
Miasta – 9205,11 zł, 354 książki zostały podarowane przez czytelników biblioteki.
3. Promocja miasta – wydatkowano łącznie 28 822 zł.
4. Realizacja „programu 500 +” – wypłacono 4 300 164,22 zł
dla 1047 dzieci. Całość z dotacji przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
Fot. Ze zbiorów UM Dynowa
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ZMIANY W SYSTEMIE
SEGREGACJI ODPADÓW
1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Nowe przepisy wprowadzają wspólny system segregacji odpadów obowiązujący na terenie całego kraju w podziale na pięć frakcji: szkło, papier, w tym tektura, metale, tworzywa
sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji.
Rozporządzenie resortu środowiska określa też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady:
– odpady z papieru, w tym tektury, zbiera się w pojemnikach
(workach) koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
– odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach (workach) koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”;
– odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach (workach) koloru
żółtego, oznaczonego odpowiednio napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”,
– odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach (workach) koloru brązowego, oznaczonego napisem „Bio”.
Wprowadzone zmiany w niewielkim zakresie ingerują w system
obowiązujący w naszej gminie i polegają na likwidacji worka na
metal, który po zmianie trafi do pojemnika (worka) na tworzywa
sztuczne. Odpady wielomateriałowe, które do tej pory trafiały do
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papieru, należy umieszczać w pojemnikach (workach) na tworzywa
sztuczne.
Wprowadzenie zmian w gospodarce odpadami podyktowane
jest z jednej strony potrzebą ujednolicenia całego systemu zbiórki śmieci, z drugiej zaś strony zmiany wymusza Unia Europejska,
ponieważ do 2020 roku państwo polskie zostało zobligowane do
podniesienia poziomu recyklingu do 50%. Obecnie wiele materiałów, które można odzyskać, trafia bezpośrednio na składowiska
śmieci. Zmiany mają skutecznie zapobiegać temu negatywnemu
zjawisku.
Zasady gospodarki odpadami regulowane są poprzez szereg
ustaw i rozporządzeń m.in. ustawę o odpadach, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itd.
Zarząd województwa podkarpackiego reguluje zasady
gospodarki odpadami poprzez opracowanie Planu Gospodarki
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Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Plan ten został
zaktualizowany i uchwalony 5 stycznia 2017 r. Określono tam
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi
tych regionów. Od 1 lipca 2018 r. instalacje nieposiadające statusu
RIPOK nie będą mogły przyjmować zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych. W związku z powyższym
Firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych zobowiązana jest do przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości ww. odpadów do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Województwo Podkarpackie zostało podzielone na 5 regionów
gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Miejska Dynów
należy do Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami, gdzie
planowaną regionalną instalacją do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych w tym regionie będzie instalacja
termicznego przekształcania odpadów realizowana przez PGEGiEK
(PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) oddział Rzeszów.
Planowana cena za 1 tonę odpadów zmieszanych dostarczonych do
ww. instalacji – 345,00 zł netto + VAT, tj. 372,60 zł.
Z analiz dokumentów związanych z gospodarką odpadami na
terenie Gminy Miejskiej Dynów wynika, że od 2015 r. stale wzrasta
ilość odpadów, co przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj odpadów

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Zmieszane odpady
komunalne

492,46 T

641,79 T

760,08 T

Tworzywa sztuczne

82,55 T

84,45 T

165,22 T
55,36 T

Szkło

76,07 T

84,13 T

Metal

8,41 T

7,88 T

0,4 T

Papier

12,1 T

13,73 T

12,14 T

Bioodpady

108,20 T

49,69 T

89,50 T

Zużyte opony

5,00 T

8,18 T

7,78 T

Wielkogabarytowe

5,95 T

4,95 T

32,38 T

AGD i RTV

3,64 T

1,45 T

0,40 T

RAZEM

794,38 T

896,25 T

1123,26 T

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów zauważono przede wszystkim wzrost odpadów zmieszanych. Pomimo informacji i rozmów
z mieszkańcami zachodzi obawa, że nie wywiązują się oni z zadeklarowanego obowiązku segregowania odpadów lub robią to
w sposób niewłaściwy. Powoduje to większą ilość odpadów zmieszanych, a przetworzenie ich jest najbardziej kosztowne.
Mając powyższe na uwadze, od stycznia 2018 r. rozpoczęły się
kontrole (przy każdym odbiorze) w zakresie przestrzegania przez
mieszkańców zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków
wielorodzinnych zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Czynności kontrolne odbywają się losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach (workach)
na odpady zmieszane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru,
ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji.
Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas segregacji
odpadów to:
1. Niezgniatanie butelek i innych opakowań plastikowych oraz
nieskładanie kartonów, przez co zwiększana jest objętość odpadów. Na skutek takiego działania pojemniki szybko się przepełniają, a w altanach śmietnikowych robi się nieporządek. Warto tu
zaznaczyć, że to zarządca lub administrator nieruchomości jest
odpowiedzialny za utrzymanie porządku w altanach.

2. Wrzucanie gruzu i odpadów poremontowych do pojemników (worków) na odpady zmieszane, co powoduje ogólny wzrost
wagi odpadów zmieszanych.
3. Wystawianie odpadów wielogabarytowych do altan śmietnikowych poza terminem obwoźnej zbiórki odpadów problemowych. Takie działanie nie jest niczym innym jak zaśmiecaniem
miasta. Informacja o obwoźnej zbiórce tychże odpadów podawana
jest w harmonogramie, który przekazany jest właścicielom i zarządcom nieruchomości oraz umieszczany na stronie www.dynow.
pl. Można więc zaplanować swoje działania tak, aby dostosować
się do wyznaczonego terminu. Zdarzają się również przypadki, że
dzień lub tydzień po obwoźnej zbiórce odpady wielkogabarytowe,
opony czy zużyty sprzęt AGD i RTV oraz inne odpady trafiają na
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za odpady
tam trafiające dodatkowo trzeba zapłacić.
To, jak segregujemy, wpływa na ponoszone koszty związane
z odbiorem i zagospodarowaniem. Należy pamiętać o podstawowych zasadach właściwej segregacji odpadów, tj.: wrzucać
odpady tylko do pojemników dla nich przeznaczonych, usuwać resztki produktów z odpadów opakowaniowych, zgniatać
plastikowe butelki i składać kartony, wystawiać odpady zgodnie z harmonogramem do pojemnika na odpady zmieszane,
wyrzucać tylko to, co nie nadaje się do odzysku lub recyklingu,
korzystać z obwoźnych zbiórek.
Jak ustalana jest stawka opłat za odpady:
W związku z zapisem art. 6k. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada
Miasta Dynów, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy
odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.
Dodatkowo zgodnie z zapisami art. 6r ww. ustawy, środki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą
być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wyłącznie pokrywa koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Wzrost ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2018 r. wynika: ze
wzrostu ilości odpadów odbieranych od mieszkańców (szczególnie duża ilość odpadów zmieszanych), wzrostu kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów (stawek z przetargów na wybór firmy odbierającej odpady) oraz ze zmiany przepisów.
Prawidłowa segregacja, zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych ma istotny wpływ na koszty, a także na ogólny stan środowiska. Apelujemy również do tych mieszkańców, którzy mają
możliwość i warunki do lokalizacji na swoich działkach kompostowników, do ich zakładania, celem zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych.
Maria Wyskiel-Cedzidło
Inspektor do spraw Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Dynowie
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PAN ADAM PILCH
„ZASŁUŻONY DLA
MIASTA DYNOWA”

Pan Adam Pilch z zawodu jest leśnikiem, a w tym roku
przeszedł na emeryturę.
Od 1999 r. był Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów. W swej
działalności zawodowej i społecznej duży nacisk położył na
edukację leśną, ochronę przyrody i środowiska naturalnego,
m.in. poprzez organizację konkursów dla dzieci i młodzieży,
a także inne działania skierowane do osób starszych działających w różnego rodzaju grupach nieformalnych i stowarzyszeniach, by wymienić Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Dynowie, „Aktywny Dynów”, „Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”.
Pan Adam Pilch angażował się w rozwój sportu i turystyki
oraz kultury na terenie miasta. Stale współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie w zakresie organizacji
i wsparcia finansowego akcji: „Narodowe Czytanie”, wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, rajdów pieszych
i rowerowych. Na wsparcie finansowe i organizacyjne mógł
zawsze liczyć MOK w Dynowie podczas corocznych „Dni Pogórza Dynowskiego”, „Sobótek”, czy też przy innych imprezach. Nadleśniczy Adam Pilch współpracował również z ŚDS
w Dynowie, organizując dla pensjonariuszy pogadanki, dni
otwarte i wycieczki, a także z DPS w Dynowie, wspierając
ich działalność statutową. Pan Adam Pilch współdziałał czynnie ze Związkiem Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
m.in. przy organizacji Konferencji Naukowo-Technicznej pod
hasłem: „Błękitny San – ochrona zlewni wód Sanu”. Celem
tych konferencji jest, m.in. szeroko rozumiana popularyzacja
walorów turystycznych Doliny Sanu, a tym samym i miasta
Dynowa.
Za swoją pracę i zasługi był wielokrotnie odznaczany
i nagradzany. W kolejnych latach swojej nienagannej pracy
otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Odznakę za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Honorową odznakę „Za zasługi dla
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego”, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W uznaniu zasług dla Miasta Dynowa w dniu
27 grudnia 2017 r. Rada Miasta Dynów, uchwałą Nr
XXXV/214/17 nadała Panu Adamowi Pilchowi zaszczytny
tytuł „ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA”. Akt nadania
tytułu wraz z legitymacją wręczono 31 stycznia 2018 r.
Ewa Hadam
Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa
Fot. Ze zbiorów UM Dynowa

Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących
członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
1 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa nałożyła na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
Rada Miasta Dynów określiła, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr 81/11 Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 30.06.2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy, oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dynowie przy ulicy Rynek 2, w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Przemoc w rodzinie nie jest jednak sprawą prywatną! Jest przestępstwem
ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich
jest takim samym przestępstwem, jak przemoc wobec obcych. Przemoc domowa rzadko bywa też jednorazowym incydentem. Jeżeli wobec sprawcy nie
podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań – może czuć się bezkarny i sytuacja może się powtarzać.
Dlatego reagujmy!!! Nie tylko będąc ofiarami przemocy, ale również –
wiedząc, że osobie z naszego otoczenia dzieje się krzywda. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy, może liczyć na wsparcie policjantów, pracowników
MOPS oraz innych placówek świadczących pomoc. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie prowadzi w Górnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który jest miejscem schronienia i udzielania pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej spowodowanej m.in. przemocą
w rodzinie. W Ośrodku funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej, w skład
którego wchodzą przedstawiciele różnych służb i instytucji. Świadczą oni pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W uzasadnionych
przypadkach w Ośrodku udzielane jest schronienie na okres do 3 miesięcy.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie można uzyskać pod numerem telefonu 518 736 839.
Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy,
świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez infolinię
800 120 002 czynną całą dobę.
Małgorzata Kuś
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Dynowie

JESTEŚMY PO TO, BY CI POMÓC
Członkowie dynowskiej grupy AA „Sebastian” informują, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie powstaje księgozbiór tematyczny
poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Dotychczas udało nam się zebrać sporą ilość publikacji wspierających
rodziny dotknięte problemem alkoholizmu oraz narkomanii. Cały czas
wzbogacamy nasz księgozbiór, w nadziei, że zawarta w nim wiedza ułatwi Państwu znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.
Prosimy o zgłaszanie sugestii, jakie książki, czasopisma czy innego rodzaju publikacje powinny się znaleźć w dziale poświęconym problemom
alkoholowym, ale również związanym z narkomanią. Pomoże to nam uzupełnić księgozbiór zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Członkowie dynowskiej grupy AA „Sebastian”
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA WŁAŚCICIELA
CMENTARZA
Do Gminy Miejskiej Dynów należą trzy
czynne cmentarze komunalne położone
przy ul. Grunwaldzkiej. Są one własnością
Miasta. Cmentarz od strony wschodniej
wraz z kaplicą jest obiektem zabytkowym.
Na terenie wpisanym do rejestru zabytków
ochronie podlega również całość drzewostanu, z czym wiąże się konieczność
uzyskiwania zezwoleń na przycięcie i wycięcie drzew na nim rosnących.
Mimo regularnie przeprowadzanych
przeglądów stanu drzew, w ostatnich latach wskutek częstych wichur i innych
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
dochodzi do uszkodzeń drzew, które spadają na nagrobki i mogą powodować ich
uszkodzenia. Nagrobki są własnością
prywatną. Właściciel cmentarza nie może
(zgodnie z przepisami) ich ubezpieczyć od
uszkodzeń powstałych w wyżej opisanych
przypadkach.
Gmina Miejska Dynów jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej,
ale ubezpieczenie nie obejmuje prywatnej własności na cmentarzu, w przypadku gdy uszkodzenia powstają wskutek
sił wyższych, bez winy właściciela. Jeżeli

nie da się wykazać, że drzewo było chore, ubezpieczający odmawia wypłaty odszkodowania. Podobna zasada dotyczy
odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia
związane z osobami przebywającymi na
cmentarzach oraz na drogach przebiegających w sąsiedztwie cmentarzy.
Gdy dojdzie do szkody, to osoba poszkodowana może żądać od firmy ubezpieczeniowej, w której Gmina Dynów ma
polisę, odszkodowania. Jednak na wypłatę
pieniędzy można liczyć tylko w przypadku
szkód, do których doszło wskutek zawinionego działania lub zaniedbania obowiązków przez właściciela lub zarządcę
cmentarza.
Osoba poszkodowana musi udowodnić
winę właściciela lub zarządcy cmentarza
i związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego zachowaniem (winą) a powstałą
szkodą.
Gdy nagrobek uszkodzi wywrócone,
wyłamane drzewo, oderwane konary

Często na cmentarzach dochodzi do
uszkodzeń nagrobków w wyniku powale-

nia drzew lub upadku oderwanych konarów. O wypłacie odszkodowania z polisy
Gminy można myśleć tylko wtedy, gdy
właściciel cmentarza lub jego zarządca nie
dba i odpowiednio nie zabezpiecza drzewostanu. Gdy widoczne są oznaki uszkodzenia drzew, stwarzające zagrożenie dla
życia lub mienia, właściciel lub zarządca,
po otrzymaniu zezwolenia na ich wycinkę
tego nie zrobi, a dojdzie do szkody, ponosi
za nią pełną odpowiedzialność.
Jeżeli natomiast drzewo wywróciło się
na nagrobek, bo na przykład uderzył w nie
piorun albo wywrócił huragan, wówczas
Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nagrobek – ubezpieczenie
indywidualne

Od ubezpieczenia cmentarza przez
Gminę należy odróżnić ubezpieczenie każdego grobu osobno. Polisa OC właściciela
lub zarządcy cmentarza nie obejmuje
ubezpieczenia samego nagrobka, gdyż ten
stanowi własność opiekuna grobu, który
może ubezpieczyć go indywidualnie. Dla
właściciela cmentarza nagrobek nie jest
jego własnością – cudzej własności nie
może ubezpieczyć.
Co zrobić w przypadku
stwierdzenia szkody

W przypadku gdy stwierdzimy szkodę
w postaci uszkodzenia naszego nagrobka spowodowaną upadkiem drzewa lub
konaru, należy o fakcie poinformować
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie ul. Rynek 13, tel. 16/65 21 606 lub
16/65 21 092, bądź Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, tel. 16/65 21 093 i poprosić
o kopię polisy ubezpieczeniowej Gminy.
Poszkodowany jest osobą, która osobiście występuje do firmy ubezpieczeniowej
z wnioskiem o odszkodowanie, podając
numer polisy Gminy.

Fragment zabytkowego cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie

Wojciech Barański
Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Dynowie
Fot. Ze zbiorów UM Dynowa
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REJESTRACJA ZDARZEŃ
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

W DYNOWIE W 2017 ROKU

Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce
funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia
28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie 1 marca
2015 r. Zasadniczym celem nowej regulacji
prawnej komentowanej ustawy jest w założeniach ustawodawcy podniesienie jakości
rejestracji stanu cywilnego poprzez prowadzenie jej w systemie elektronicznym.
Rola urzędów stanu cywilnego na przestrzeni lat zbytnio się nie zmieniła. Ich
głównym zadaniem jest rejestracja urodzeń,
małżeństw i zgonów. Od 1 marca 2015 r.
wszystkie zdarzenia z dziedziny stanu cywilnego są zapisywane i ewidencjonowane
wyłącznie w systemie teleinformatycznym,
a akty stanu cywilnego sporządzone przed
1 marca 2015 r. w postaci papierowej są
przenoszone stopniowo do systemu elektronicznego. Niewątpliwie wprowadzenie
centralnego Rejestru Stanu Cywilnego
sprawiło, że USC jest coraz bardziej przyjazny dla obywatela.
Praca w Urzędzie Stanu Cywilnego wymaga posiadania szerokiego zakresu wiedzy administracyjnej, prawniczej, etycznej,
a przede wszystkim umiejętności kontaktu
ze stroną. Obecne czasy wymagają od nas,
urzędników stanu cywilnego, stałego po-

Anna Nowicka-Hardulak, kierownik USC Dynów
str. 14
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głębiania wiedzy, nie tylko z zakresu prawa
krajowego, ale również międzynarodowego.
Jest to związane z ciągle rosnącą emigracją.
Nowe uregulowania prawne oraz elektroniczny Rejestr Stanu Cywilnego pozwalają na załatwianie wielu spraw w dowolnym
Urzędzie Stanu Cywilnego. Przykładem jest
wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. Przed 1 marca 2015 r. osoba zainteresowana musiała udać się do USC, w którym
żądany akt był umiejscowiony lub składała wniosek korespondencyjnie. Obecnie
idziemy do najbliższego USC, składamy
wniosek i po wyznaczonym terminie odbieramy odpis aktu stanu cywilnego. Jeżeli
akt znajduje się w rejestrze, otrzymujemy
jego odpis bez zbędnej zwłoki. Odpis aktu
wprowadzonego do elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego dostępny jest w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Wiele
czynności zostało odmiejscowionych, jak
chociażby złożenie zapewnień przez nupturientów i wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa w sposób określony
w art.1§ 2 i 3 ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy, złożenie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, oświadczenia
małżonków, że dziecko będzie nosić takie

samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby
ich wspólne dziecko, oraz oświadczenie
małżonka rozwiedzionego o powrocie do
nazwiska, które nosił przed zawarciem
małżeństwa – można złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Również umiejscowienia zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich
księgach można dokonać w dowolnie wybranym USC.
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie jest
właściwy do rejestracji zdarzeń z zakresu
stanu cywilnego dla Miasta Dynów i Gminy Dynów.
W sprawach rejestracji stanu cywilnego
obowiązuje terytorialna zasada. Oznacza
to, że każde zdarzenie, tj. urodzenie, małżeństwo czy zgon, rejestruje kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego zdarzenie nastąpiło. Odstępstwo od
zasady terytorialnej rejestracji stanowią
zdarzenia, które następują poza granicami
kraju.
Dane dotyczące zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Dynowie w 2017 r. przedstawione poniżej dotyczą mieszkańców miasta Dynowa, gminy Dynów, jak również
innych osób.
W 2017 r. Urząd Stanu Cywilnego
w Dynowie zarejestrował 1 urodzenie na
terenie gminy Dynów. Urodzenie dziecka w mieście Dynowie zarejestrowano
w tutejszych księgach w 2009 r. Wynika to
z faktu, że na terenie miasta i gminy Dynów nie ma szpitala ani izby porodowej.
Na podstawie danych uzyskanych z Rejestru Mieszkańców w 2017 r. w Dynowie
zameldowano 61 noworodków (2016 r. –
81), ich miejscem urodzenia jest Rzeszów,
Brzozów, Przemyśl i Łańcut.
Najczęściej nadawane imiona nowo narodzonym mieszkańcom Dynowa to:
– dla płci żeńskiej: Lena, Blanka, Hanna,
– dla płci męskiej: Karol, Kamil, Jan.
Noworodkom nadano również imiona
rzadkie: Liwia, Bruno, Natan, Teodor.
W 2017 r. Urząd Stanu Cywilnego
w Dynowie zarejestrował 93 związki małżeńskie (w 2016 r. – 71, a w 2015 r. – 78):
– w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy) zarejestrowano 63 małżeństwa
(o 24 więcej niż w 2016 r. – 39),
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– przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie oświadczenie
o wstąpieniu w związek małżeński złożyły
23 pary (w 2016 r. – 18 ślubów cywilnych),
– pozostałe 7 małżeństw dotyczy umiejscowienia aktu zagranicznego w polskich
księgach. Umiejscowione akty małżeństwa
pochodziły z Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Austrii, Czech i Maroka.
Zasada terytorialna rejestracji zdarzeń dotyczy również zgonów. Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie zarejestrował
na dzień 31 grudnia 2017 r. – 88 zgonów
(2016 r. – 80, 2015 r. – 85). Dotyczyły one
osób zameldowanych na terenie miasta
Dynowa, mieszkańców gminy Dynów
oraz osób przebywających na terenie miasta i gminy Dynów (osoby przebywające
w ZOL-u, mieszkańcy DPS itp.). Zarejestrowano 4 zgony, które nastąpiły za granicą i zostały umiejscowione w USC Dynów.
Na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców w 2017 r. zmarło 56 mieszkańców
Dynowa.
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie
w 2017 r. wydał z elektronicznego Rejestru
Stanu Cywilnego 1468 odpisów aktów stanu cywilnego, dla porównania 10 lat temu
wydano około 400 odpisów.
Rok 2017 obfitował w wydarzenia
mające znaczenie dla całej społeczności
lokalnej.
W dniu 22 lutego 2017 r. 47 par małżeńskich (19 małżeństw z Dynowa i 28 małżeństw z gminy Dynów) otrzymało medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W marcu 2017 r. świętowaliśmy Jubileusz Setnych Urodzin dwóch mieszkanek
Dynowa:
6 marca pani Józefy Raczyckiej i 31 marca pani Aleksandry Pyrcz.
W tych ważnych chwilach uczestniczył
Burmistrz Miasta Dynowa oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie.
Relacje z wymienionych uroczystości
zostały zamieszczone na stronie internetowej Dynowa oraz w poprzednich wydaniach Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego.
Liczba mieszkańców Dynowa na
dzień 31 grudnia 2017 r. – 6178 (2016 r. –
6224 mieszkańców).
Dane przedstawione powyżej dotyczą
rejestracji zdarzeń, które miały miejsce
w okręgu Urzędu Stanu Cywilnego Dynów
i statystyk Rejestru Mieszkańców Miasta
Dynowa.
Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Dynowie
Fot. Ze zbiorów UM Dynowa

Przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów PSP Nr 1 w Dynowie

Do 31 sierpnia Zespół Szkół, a od
1 września Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Dynowie.
Zmiana nazwy związana jest z reformą
oświaty i likwidacją gimnazjów. Rok 2017 był
okresem dobrym dla naszej szkoły. Wzbogaciła się ona o nowoczesne klasopracownie:
informatyczną, przyrodniczą, matematyczną, fizyczną oraz o nowe łazienki na parterze i I piętrze budynku SP, a także przy sali

nału konkursu z biologii i matematyki – ich
opiekunami byli Renata Potoczna i Adam
Jagusztyn.
Uczniowie gimnazjum osiągają dobre i bardzo dobre wyniki z egzaminów
zewnętrznych. W szkole prężnie działa
Uczniowski Klub Sportowy. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli wychowania
fizycznego SP zajęła I miejsce, a gimnazjum III miejsce w powiecie rzeszowskim

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Dynowie
gimnastycznej. Są one wynikiem realizacji
projektu o wartości ponad 660 tys. zł, z czego
ponad 550 tys. to środki z Unii Europejskiej,
a prawie 100 tys. stanowi dotację z Urzędu
Miasta. To kolejny dowód na docenianie
oświaty przez Burmistrza i Radę Miasta.
Rozpoczęliśmy też realizację projektu
unijnego „Do wiedzy przez eksperyment oraz
technologie informacyjno-komunikacyjne”
we współpracy z Podkarpackim Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Dzięki
niemu szkoła wzbogaciła się o kolejną, nowoczesną pracownię informatyczną wyposażoną w 34 laptopy, 8 tablic interaktywnych
z rzutnikami, a w 2018 roku dotrze do nas
laboratorium biologiczno-chemiczne – wartość tych pomocy to ponad 300 tys. zł. Ponadto w 45 grupach realizujemy zajęcia z TIK
dla 277 uczniów SP, a w 2018 r. w 9 grupach
będą realizowane zajęcia z eksperymentu.
Poza tym z rządowego programu
„Aktywna tablica” zakupiliśmy nowoczesny
75 calowy ekran dotykowy z komputerem za
14 tys. zł oraz doposażyliśmy gabinet higieny
szkolnej na kwotę 6700 zł.
Ale szkoła to nie tylko wyposażenie,
to przede wszystkim ludzie – uczniowie
i nauczyciele. Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 może pochwalić się bardzo dobrą kadrą.
Jej zaangażowanie, kwalifikacje przekładają
się na osiągnięcia uczniów. W czerwcu 2017 r.
uczeń klasy III gimnazjum Patryk Marszałek
został laureatem konkursu kuratoryjnego
z matematyki (po raz drugi) i biologii, a następnie otrzymał stypendium MEN. W tym
roku szkolnym Jagoda Radoń z biologii oraz
Filip Malinowski z matematyki dotarli do fi-

za rok szkolny 2016/2017. Również w obecnym roku szkolnym nasi uczniowie startują
z sukcesami. Jest to ich zasługa, ale również
nauczycieli: Anny Martowicz, Damiana
Chudzikiewicza, Radosława Telegi, Dariusza
Mazura oraz Andrzeja Dżuły.
W szkole prężnie działa Szkolne Koło
Caritas i Klub Wolontariatu. Efektem ich
działalności są liczne akcje charytatywne,
w ramach których zostało zebranych około
15 tys. zł na pomoc dla potrzebujących. Jest
to zasługa uczniów z klas IIIb i IIa, ale także ich opiekunów Danuty Kusińskiej, Anety
Bator, Joanny Kasprowicz, Renaty Potocznej.
Szkoła może pochwalić się zespołem tanecznym, który prowadzą Lucyna Wandas
i Beata Piejko.
Specjalnością szkoły stały się piękne części artystyczne przygotowywane z okazji
świąt patriotycznych i religijnych.
Z okazji 11 listopada nauczyciele Beata
Piejko, Bogusława Szmul, Jakub Trybalski,
Katarzyna Dziopak przygotowali piękną,
wzruszającą część artystyczną, która została
zaprezentowana rodzicom.
Danuta Kusińska, Elżbieta Słoninka i Jakub Trybalski przygotowali piękne przedstawienie bożonarodzeniowe.
Rok 2018 to setna rocznica odzyskania
niepodległości. Szkoła aktywnie włączy się
w obchody, m.in. planujemy nadanie imienia
szkole.
Tadeusz Święs
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Dynowie
Fot. Ze zbiorów PSP Nr 1

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 1/2 • STYCZEŃ – MARZEC 2018

●

str. 15

WYCIECZKA BIEGOWA
TRASĄ ULTRA PRZESILENIA
18 lutego Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” było organizatorem tzw. Wycieczki biegowej trasą Ultra Przesilenia. Bieg ten miał
na celu pokazanie piękna Pogórza Dynowskiego i Doliny Sanu
oraz zapoznanie uczestników z trasą biegu na dystansach 50 km
i 30 km, którymi pobiegną 23 czerwca br. Już teraz, za pośrednictwem DKS-u, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu.

Do Dynowa zawitało blisko 80 osób z całego Podkarpacia.
Podczas biegu uczestnicy mieli do pokonania 22 km. Wcześniej
zostali podzieleni na dwie grupy dostosowane pod względem tempa i umiejętności biorących w nim uczestników.

Po biegu, na każdego czekała szarlotka na ciepło i gorąca herbata oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Był to kolejny, ważny dla naszej biegającej społeczności, przykład sportowej
integracji i promocji Dynowa.
Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
Fot. Daniel Gąsecki

6. EDYCJA „TROPEM WILCZYM
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH” W DYNOWIE
4 marca 2018 r. w 333 miastach w Polsce Fundacja „Wolność
i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki” były organizatorem 6.
edycji „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” –
największej biegowej imprezy pamięci w Polsce. Taki bieg odbył
się także w Dynowie. Jego koordynatorem lokalnym był Łukasz
Domin, a organizatorem Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” we
współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod Honorowym Patronatem
Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Burmistrza
Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka.
str. 16
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Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.
Na wstępie Hubert Kozdra z „Aktywnego Dynowa” przypomniał w skrócie historię organizacji biegu i związanych z nim
„Żołnierzy Wyklętych”.
Głównym celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945–1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich
Polaków, niezależnie od wieku. Dlatego też bieg miał charakter

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 1/2 • STYCZEŃ – MARZEC 2018

Z życia Przedszkola
Miejskiego w Dynowie
Okres przedświąteczny w Przedszkolu Miejskim w Dynowie był
czasem intensywnych, ale i radosnych przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia. Już na początku grudnia odbyły się plastyczne warsztaty
bożonarodzeniowe z udziałem rodziców. Wszystkie wykonane prace
ozdabiały nasze przedszkole przez cały świąteczny czas.

wielopokoleniowy – rodzinny na dystansie 1963 m, który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
Po pokonaniu wyżej wymienionego dystansu wyłoniono zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn.
W kategorii kobiet klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Patrycja Pinda (czas 8,47) – Aktywny Dynów
2. Ewelina Szczutko (czas 9,10) – Aktywny Dynów
3. Zuzanna Hataś (czas 9,34) – UKS Tempo Przemyśl
Natomiast w kategorii mężczyzn klasyfikacja była następująca:
1. Bartłomiej Domin (czas 6,52) – Aktywny Dynów
2. Hubert Kozdra (czas 6,52) – Aktywny Dynów
3. Łukasz Domin (czas 6,59) – Aktywny Dynów

Kolejnym wydarzeniem wprowadzającym w radosną atmosferę świąt
Bożego Narodzenia były jasełka – tradycyjne przedstawienia opowiadające historię narodzin Jezusa. Przed liczną widownią (rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie) dzieci z każdej grupy z dużym przejęciem i zaangażowaniem
odtwarzały swoje role, prezentowały swoje umiejętności recytatorskie
i wokalne. Piękne dekoracje, wspaniałe stroje i muzyka wprowadzały
uczestników w świąteczny nastrój. Spotkania kończyły się wspólnym
śpiewaniem kolęd, składaniem życzeń oraz dzieleniem się opłatkiem.
Jak co roku nasze przedszkolaki uczestniczyły również w Wigilii
na rynku miasta. Swoją obecność zaznaczyły śpiewaniem kolęd i pastorałek.
Czas oczekiwania na nadchodzące święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończyła uroczysta Wigilia. Przy stole nakrytym
białym obrusem, w odświętnych strojach dzieci spożywały tradycyjne
potrawy wigilijne, dzieliły się opłatkiem i składały sobie życzenia.
A po świętach karnawał. A w karnawale… bale!

Wśród mężczyzn doszło do niecodziennej sytuacji. Prowadzący Bartłomiej Domin pomylił trasę biegu i przed finiszem –
zamiast skręcić w lewo – pobiegł prosto. Sytuację tę wykorzystał
Hubert Kozdra, który wbiegł na metę pierwszy tuż przed wracającym na trasę Bartłomiejem Dominem. Po biegu Hubert podszedł do Bartka i oświadczył, że odstępuje mu wygraną w biegu!
Wspaniały gest FAIR PLAY.
Trzeba dodać, że najmłodszym uczestnikiem biegu był 3,5-letni Kacper Domin – syn zwycięzcy biegu, rośnie godny następca!
Po biegu, na każdego czekał gorący gulasz oraz kawa lub herbata
przygotowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie.
Halina Cygan
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki, Wojciech Hamerla

„Tańczymy dla Babci i Dziadka” – pod takim hasłem obchodziliśmy
w naszym przedszkolu Dzień Babci i Dziadka, który celebrujemy w podobny sposób już od 15 lat. W uroczystości tej – oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli – uczestniczył Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt
Frańczak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – pani Halina Cygan, Dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie pan Tadeusz Święs, pani Elżbieta Żak i pan
Zbigniew Walus. Honorowymi gośćmi tej imprezy byli licznie przybyli Babcie i Dziadkowie. Dziadkowie z dumą i wzruszeniem podziwiali
występy swoich wnuków, a przedszkolaki z niezwykłą odwagą prezentowały swoje umiejętności taneczne. W uroczystości tej wzięło udział
ok. 800 osób. Po części artystycznej przy dźwiękach orkiestry seniorzy
bawili się do białego rana.
Tuż przed feriami odbyła się zabawa karnawałowa dla przedszkolaków. Dzieci, przebrane w barwne i pomysłowe stroje, bawiły się
świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców. Były
też pamiątkowe fotografie, poczęstunek, paczki wypełnione słodyczami
i drobnymi prezentami przygotowanymi przez rodziców.
Na tych wydarzeniach okres świąteczny w przedszkolu został zakończony. Przed nami nowe wyzwania, o których szanownych czytelników
będziemy informować w następnym Dynowskim Kwartalniku Samorządowym.
Dziękujemy serdecznie rodzicom za przygotowanie strojów na występy dzieci oraz pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych.
Krystyna Miśniakiewicz
Fot. Joanna Piskorek
Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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DOROCZNY KONCERT
SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W DYNOWIE
Tegoroczny tradycyjny, czwarty już koncert dla mieszkańców
Miasta, odbył się 13 marca 2018 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod hasłem przewodnim „Odgłosy Wiosny”.
Organizatorzy – nauczyciele, dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców
i pełniący rolę gospodarza pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych
na czele z panią dyrektor Haliną Cygan – dołożyli wszelkich starań,
by pokazać się z jak najlepszej strony.
Najwybitniejsi uczniowie szkoły pod kierunkiem swych pedagogów przygotowali utwory muzyczne, z których emanowała radość
gry, muzykalność i tematyczne powiązanie z motywem przewodnim koncertu, jakim była Wiosna. Tej przecież wypatrujemy, a jej
odgłosy i objawy są do zaobserwowania zarówno w przyrodzie,
jak i w interpretacjach, które mieliśmy przyjemność obserwować
i wysłuchać na koncercie. Licznie wypełnioną widownię stanowili
mieszkańcy Dynowa.

Dopisali zaproszeni goście, na czele z Burmistrzem Dynowa
Zygmuntem Frańczakiem, starszym wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego Krzysztofem Szczepaniakiem, radnymi Powiatu Rzeszowskiego, radnymi Miasta Dynowa
na czele z przewodniczącą Rady Miasta Ewą Hadam, dyrektorami
jednostek Miasta i szkół Dynowa i okolic. Licznie przybyli wspierający swe pociechy niezawodni rodzice z przewodniczącą Rady
Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Dorotą Skubisz-Bembenek oraz mocno trzymający kciuki za udane występy swych
wychowanków nauczyciele.
Koncert poprowadzili Monika Witalec i Adrian Ślęczka, uczący
teorii muzyki.
Gości przywitał dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
dr Jerzy Kołodziej.
Część pierwszą wypełniły występy uczniów szkoły: Magdaleny
Cedzidło i Alicji Frańczak z klasy fletu Anny Rudnickiej, Sebastiana
Pęcherka z klasy fortepianu Anny Dymek, Marcina Kilona i Martystr. 18
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ny Stankiewicz z klasy akordeonu Kamila Łukasiewicza, szkolnego
chóru i Junior Big Bandu składającego się z najmłodszych uczniów,
przygotowanych przez Krystiana Balawendra, zespół rytmiczny
pracujący pod kierunkiem Moniki Witalec, trio przygotowane
przez Piotra Dżułę, zespół wiolonczelowy Moniki Sobolewskiej,zespół skrzypcowy Bogusława Dulskiego oraz skrzypaczki Anna Siry
z klasy Anny Zajączkowskiej, Partycja Hus, przygotowana przez Jowitę Nidecką i Hanna Marszałek, która wystąpiła wspólnie ze swoim nauczycielem Bogusławem Dulskim.
Tu należy nadmienić, że wielu spośród wykonawców, jak Marcin
Kilon, Martyna Stankiewicz, Anna Siry, Sebastian Pęcherek, to laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych.
Publiczność nie szczędziła rzęsistych braw, nagradzając trud
przygotowania wykonawców do tak odpowiedzialnego koncertu.
W części drugiej wystąpili nauczyciele, duety Julian Kluz, uczący
klarnetu i na akordeonie dyrektor Szkoły Jerzy Kołodziej, saksofonista Władysław Wiater z pianistą Edwinem Szetelą.
Koncert zakończyła prezentacja utworów Astora Piazzolli, twórcy gatunku Tango Nuevo, który rozpowszechnił argentyńskie tango na całym świecie. Wysłuchaliśmy między innymi „Cztery Pory

Roku” Wiosna (Primavera Portena) przez zespół w składzie: Sabina
Kołodziej – skrzypce, Jerzy Kołodziej – akordeon, Edwin Szetela –
fortepian, Piotr Kopko – gitara elektryczna, Piotr Dżuła – kontrabas.
Rada Rodziców przygotowała znakomity poczęstunek w antrakcie koncertu, zachęcając do dobrowolnej kwesty na rzecz zakupu
instrumentów dla Szkoły. Tych, mimo dużych inwestycji Miasta,
nigdy dość…
Ponieważ koncert spotkał się z uznaniem, tradycję tę zamierzamy kontynuować.
Jerzy Kołodziej
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
Fot. Ze zbiorów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie
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ARTYSTYCZNE WYDARZENIA
NOWOROCZNE MIEJSKIEGO

OŚRODKA KULTURY W DYNOWIE
Noworoczne kolędowanie różnych zespołów w kościołach już od wielu lat inaugurują koncerty Orkiestry Dętej OSP Dynów działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Dynowie, pod batutą pana Tadeusza Podulki. W roku bieżącym orkiestra
kolędowała podczas Święta Trzech Króli
w Kościele pw. Św. Bartłomieja przy ul.
Bartkówka w Dynowie i 7 stycznia w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Łubnie.
Orkiestrze towarzyszyły solistki Samuela
Łach, Małgorzata Wróbel i Joanna Wróbel
oraz Natalia Twardy. Licznie zgromadzeni
parafianie i ich brawa świadczyły o pięknie
koncertów i o szacunku dla dynowskich
muzyków na czele z ich dyrygentem.

Tradycją Dynowa są także koncerty
noworoczne, organizowane przez MOK
przy współpracy i udziale wielu instytucji i zespołów działających w naszej Małej
Ojczyźnie. Tegoroczny koncert odbył się
21 stycznia w sali Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie. Rozpoczęli go
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Dynowie powitalnym menuetem
przygotowanym przez panie Grażynę Wyskiel i Renatę Pyś, zapraszając jednocześnie
na pierwszą część koncertu przetańczonego przez przedszkolaków Przedszkola
Miejskiego w Dynowie przygotowanych
przez panie Marię Hrynkiewicz, Elżbietę
Lis i Jolantę Tymowicz, dzieci i młodzież
Szkoły Tańca FOWDANCE pani Ani Cichockiej oraz Klub tańca Stowarzyszenia
Kultury Tanecznej SIGNUM DANCE
z Hyżnego. Z krótkim ale pięknym recitalem wystąpiły wokalistki, z których Dynów
jest dumny: pani Dorota Sówka-Szmigiel
i pani Samuela Łach.
W kolejnej części koncertu wystąpiła
nasza niezawodna Orkiestra Dęta pod batutą pana Tadeusza Podulki i działająca od
kilku miesięcy przy MOK w Dynowie Mło-

dzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją pana Bogusława Dulskiego. Noworoczny
koncert
zakończył
występ
Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie”, która zagrała i zaśpiewała „na ludowo”,
z werwą i „przytupem” pogórzańskie kolędy. Kapelą przy MOK kieruje pan Andrzej Sowa.

lęd, który oceniała Komisja w składzie:
przewodnicząca – pani Krystyna Dżuła
– animator życia kulturalnego Dynowa,
polonistka, reżyser teatralny, prezes TG
Sokół” w Dynowie, członkowie: pan Sebastian Stachurski – muzyk, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
pan Kamil Łukasiewicz – muzyk, wybitny
akordeonista, nauczyciel Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dynowie. Jury przyznało następujące miejsca:
– w kategorii klasy gimnazjalne:
ZESPOŁY:
I miejsce – Duet Agata i Anna Pudysz –
Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Agata i Anna Pudysz

II miejsce – Zespół wokalny „Kama” –
Szkoła Podstawowa w Tarnowcu
III miejsce – Zespół wokalny – Szkoła
Podstawowa w Łubnie
Koncert prowadzili ze swadą i humorem
Monika Mączyńska i Dominik Bachurski.
Miejski Ośrodek Kultury jako organizator koncertu ogromnie dziękuje wszystkim uczestnikom, wspaniałej dynowskiej
publiczności, wyjątkowym konferansjerom
oraz Dyrekcji i Pracownikom Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami
gimnazjalnymi w Dynowie, za życzliwość
i dużą pomoc przy organizacji.

SOLIŚCI:
I miejsce – Joanna Niemiec – Szkoła
Podstawowa w Łubnie

XXI Dynowski Młodzieżowy
Konkurs Kolęd i Pastorałek
27 stycznia po raz kolejny MOK w Dynowie, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
zorganizowali Młodzieżowy Konkurs Ko-

Joanna Niemiec
➝ Dokończenie na str.: 20
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II miejsce – Julia Rokoszyńska – Rockowa Szkoła Muzyczna w Rzeszowie
III miejsce – Anna Kiełbasa –Szkoła
Podstawowa w Łubnie
WYRÓŻNIENIE:
1. Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie
2. Jan Wiktorski – Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Umieszczu
3. Katarzyna Martowicz – Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie
– w kategorii szkoły średnie:
ZESPOŁY:
I miejsce – Zespół „Tarnina” – Gminny
Ośrodek Kultury w Tarnowcu

– Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce – Aleksandra Sacharzec –
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie
III miejsce – Kornelia Śmiech – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
Nagrodzeni otrzymali złote, srebrne
i brązowe bombki wykonane przez panią
Marzenę Paszko oraz kolędowe sakiewki uszyte przez panią Stanisławę Karnas,
a wypełnione nagrodami pieniężnymi,
które ufundowali: panowie Wojciech Szaruga, Krzysztof Pawełek i Janusz Jarosz
– współpracujący z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa, Nadleśnictwo Dynów,
Wójt Gminy Dynów, Bank Spółdzielczy
w Dynowie, MOK w Dynowie. Nagrody rzeczowe – książki – darowali Radny
Powiatu Rzeszowskiego pan Aleksander
Stochmal i Nadleśnictwo Dynów. Sponsorami byli pani Elżbieta Piskorek – cukiernia „Paula” z Dynowa i pan Wojciech
Sarnicki – Warzywa Owoce Hurt – Detal
Dynów. W imieniu uczestników organizatorzy pięknie dziękują Wszystkim.

Spotkania z muzyką
w bibliotece w Dynowie
W czasie jednego z ostatnich jesiennych
wieczorów (10 grudnia 2017 r.) zabrzmiał
koncert „Jesienne Impresje z klarnetem”. Wędrowaliśmy w czasie i przestrzeni dźwiękami
muzyki klasycznej, klezmerskiej, tradycyjnego jazzu, by bisować polskim folklorem.
Wykonawcy koncertu: Mateusz Podulka –
klarnet, Kamil Łukasiewicz – akordeon, Bogusław Dulski – skrzypce, Bogusława Dulska
– sopran i prowadzenie koncertu.

Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie zaprasza na
tegoroczne imprezy:
Zespół „Tarnina”

SOLIŚCI:
I miejsca ex aequo – Joanna Wróbel
– III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.
Norwida w Rzeszowie – Magdalena Boroń

– „Koncerty wiosenne w otoczeniu
Króla i fontanny” – maj, czerwiec
– „Pogórzańska Nuta” – 20 maja
– XXVI Konkurs Poezji Patriotycznej
– 25 maja
– „SZPAK” – Szkolne Prezentacje Artystyczne – 3 czerwca
Zapraszamy także już na kolejne DNI
POGÓRZA DYNOWSKIEGO, które odbędą się w dniach 14 i 15 lipca. Będą to
wyjątkowe imprezy rozrywkowe z udziałem SŁAWOMIRA i refleksyjno-patriotyczne z udziałem tenora pana Pawła
Skałuby i filharmoników podkarpackich.
Grażyna Malawska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dynowie
Fot. Koncerty Daniel Gąsecki,
Konkurs Jan Hadam

Styczniowy koncert, którego termin –
28 stycznia 2018 r., wypadł w karnawale,
postanowiliśmy ubogacić kabaretem. Tak
zrodził się tytuł „Muzyczny Cyrk”. Był słoń,
klown, nietoperz, szczurki, królik i oczywiście dyrektor cyrku. Publiczność bawiła się
doskonale, witając kolejne scenki salwami
śmiechu. Muzyka była jednak najważniejsza. Toczyły się utwory blaskiem dźwięku
saksofonu, wirtuozerią skrzypiec, fajerwerkiem arii operetkowych przy nieodłącznym
akompaniamencie akordeonu. Wykonawcy
koncertu: Władysław Wiater – saksofon, Bogusława Dulska – sopran, Bogusław Dulski
– skrzypce, Kamil Łukasiewicz – akordeon.
Bogusława i Bogusław Dulscy
Fot. Jan Hadam

Magdalena Boroń
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„NOWE WYZWANIA DLA
DYNOWSKIEJ KSIĄŻNICY –
KREATYWNOŚĆ CZYTELNICZA
ŹRÓDŁEM RADOŚCI, PRZYJEMNOŚCI
I EDUKACJI”
Konkurs „W krainie legend”

Jak zginął smok wawelski?, Co wrzuciła
Kinga do szybu kopalnianego?, Czyje wojska napadły na Kraków?, Herbem jakiego
miasta stały się koziołki?, Jak wyglądał Bazyliszek? – na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy konkursu pt. „W krainie

Pierwsze miejsce zajęli: Zofia Homa,
Zuzanna Siekaniec, Oskar Sarnicki.
Drugie miejsce zajęły: Natalia Chrapek,
Justyna Wrona, Julia Bukowińska.
Trzecie miejsce zajęły: Elżbieta Wszołek, Wiktoria Bujdasz, Patrycja Pyś.
Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim
uczestnikom i nauczycielom.
Dziękujemy
wszystkim
„małym
i dużym” członkom Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Bartkowiak” za partnerstwo
podczas wspólnej realizacji działań projektowych.

nej w Dynowie, gdzie przygotowane zostały zajęcia, takie jak: szycie z filcu, rzeźbienie
z glinki, gry logiczne, a dla młodszych malowanie i układanie klocków MuBaBaO.

Ferie zimowe w bibliotece
z Nadleśnictwem Dynów

legend”. Konkurs był ostatnim działaniem
zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Dynowie i Uczniowski Klub
Sportowy „Bartkowiak” w ramach projektu „Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy – kreatywność czytelnicza źródłem
radości, przyjemności i edukacji”, który był
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Partnerstwo dla książki.
W konkursie wzięło udział 21 dzieci
z klas IV. Do konkursu uczniów przygotowały panie Wiesława Marszałek, Lucyna Wandas, Jolanta Bielec, Małgorzata
Marszałek.
Siedem drużyn, biorących udział
w konkursie, musiało wykazać się znajomością najpopularniejszych polskich
legend, niezwykłą kreatywnością i pomysłowością, jeżeli jeszcze dodamy do tego,
że pytania były różnorodnie sformułowane
np. quizy, pytania wielokrotnego wyboru,
zagadki, rebusy i krzyżówki – to należy
przyznać, że łatwo nie było.

To już niepisana tradycja, że gdy za
oknem pada śnieg, a w nos szczypie mróz,
lub gdy pogoda zimą w czasie ferii zawodzi, to na Miejską Bibliotekę Publiczną
w Dynowie dzieci i młodzież mogą zawsze
liczyć.
Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia
zostały zorganizowane z wieloletnim partnerem, którym jest Nadleśnictwo Dynów.
Jesteśmy wdzięczni panu Nadleśniczemu
Krzysztofowi Strzyżowi, który bardzo miło
przywitał się z dziećmi i wyraził chęć kontynuacji współpracy z dynowską biblioteką.
1 i 2 lutego 2018 r. zajęcia odbywały
się w obiekcie edukacyjnym Nadleśnictwa
Dynów i prowadziła je pani Małgorzata Kaczorowska. Dzieci mogły posłuchać
opowieści o otaczającej nas przyrodzie,
o tym jak uniknąć spotkania z niedźwiedziem oraz co zrobić, gdy już go spotkamy.
Ponadto dzieci wzięły udział w warsztatach
plastycznych i zajęciach zręcznościowych.
Miały również możliwość pobawić się
w pisarzy i „stworzyć” własne historie, których bohaterami były oczywiście zwierzęta.
8 i 9 lutego uczestników zajęć zaproszono do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicz-

O tym, jak dobrze bawili się uczestnicy
w czasie tych dni, świadczą zdjęcia pełne
uśmiechniętych i zadowolonych twarzyczek, które są dla organizatorów największym komplementem i motywatorem dalszych działań.
Grażyna Paździorny
Anna Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki
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Jegomość naczelnik
Jako przyczynek do historii kolei wąskotorowej Przeworsk – Dynów, zaprezentujemy w niniejszym tekście osobę naczelnika stacji kolejowej w Bachórzu Aleksandra Władysława Wierzbiańskiego i jego rodzinę. Bachórz był jednym z etapów
życia tej jakże szacownej rodziny. Tutaj rodziły się i umierały ich dzieci, tutaj synowie uczęszczali do szkoły, do Bachórza przywiodła ich praca, stąd ich synowie
wyruszyli w wielki świat.

Aleksander Władysław Wierzbiański. Ze
zbiorów Pani Teresy Wierzbiańskiej-Janota

Filipina z Onoferów Wierzbiańska. Ze
zbiorów Pani Barbary Wierzbiańskiej

Rodzina Wierzbiańskich wywodzi swe
korzenie z Olejowa na Podolu. Aleksander
Władysław Wierzbiański (1865–1923) był
synem Teofila Wierzbiańskiego i Antoniny
z domu Siłka. Przez parę lat był komendantem posterunku żandarmerii w Olejowie. Posterunek w tej miejscowości powstał w sierpniu 1898 r., lecz o olejowskich
żandarmach z pierwszych lat istnienia
placówki nie posiadamy żadnych informacji. Prawdopodobnie było ich kilku: dowódca i dwóch albo trzech podwładnych.
Pierwszym znanym z imienia i nazwiska
żandarmem jest Aleksander Władysław
Wierzbiański, komendant posterunku.
Jego żona Filipina z Onoferów Wierzbiańska (1880–1948) była córką Piotra Onofer
i Julii z domu Sandecka. Z przekazów rodzinnych wiemy, że uczęszczała do szkoły
sióstr Niepokalanek w Jazłowcu.
W Olejowie przyszło na świat dwóch
ich synów. 8 kwietnia 1902 r. urodził
się Marian Piotr (chrzest 27 kwietnia
1902 r.), natomiast 13 kwietnia 1904 r. na
świat przyszedł Teofil Kazimierz (chrzest

22 maja 1904 r.). Drugi z synów otrzymał
pierwsze imię po swym dziadku, jednak
w dorosłym życiu używał tego drugiego. Rodzina Wierzbiańskich w Olejowie
miała utrwaloną wysoką pozycję społeczną i towarzyską. Przyjaźnili się z rodziną
olejowskiego leśniczego, z naczelnikiem
poczty i z rodziną nauczyciela z pobliskiej wsi Trościaniec Wielki. Aleksander
Władysław 13 kwietnia 1903 r. był ojcem
chrzestnym Marii Ilnickiej, córki leśniczego z Olejowa, Adolfa Ilnickiego. Udało im
się też zaprosić na matkę chrzestną Teofila Kazimierza hrabinę Marię Wodzicką
z Olejowa. Nie wiemy, kiedy dokładnie
i z jakich powodów rodzina przeniosła się
do Bachórza. Możemy jedynie wnioskować, że w poszukiwaniu pracy. Przekazy
pośrednie wskazują na rok 1904 lub 1905.
W 1904 r. została oddana do użytku linia
kolei wąskotorowej Przeworsk – Bachórz
– Dynów i to właśnie praca na kolei stała
się kolejnym wyzwaniem Wierzbiańskich.
Zapis w księdze metrykalnej z 1904 r.
przy danych dziecka Teofila Kazimierza,
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w rubryce dotyczącej profesji ojca, brzmi
„pensjonowany” komendant żandarmerii,
czyli prawdopodobnie zakończył już służbę w tej formacji lub chciał zmienić pracę.
Po przeprowadzce do Bachórza, Aleksander Władysław został pracownikiem
zarządu kolei, jako naczelnik miejscowej
stacji. Rodzina niebawem powiększyła się
o dwoje dzieci. W roku 1905 przyszła na
świat Irena Elżbieta, a w 1907 r. Stanisław
Mikołaj. Niestety, w roku 1908 obydwoje zmarli na szkarlatynę, chorobę trudną
wówczas w leczeniu. Stało się to w okresie
świąt Bożego Narodzenia. Jako pierwszy
zmarł zaledwie roczny Staś (23 grudnia),
a trzy dni później zmarła trzyletnia Irenka.
W tym samym roku, we wrześniu, naukę
w Szkole Powszechnej w Bachórzu podjął
najstarszy syn Marian, a w 1910 r. Teofil
Kazimierz. Szczęśliwie na świat przychodzą kolejni synowie: Adam (1910 r.) i Bolesław (1913 r.). Podobnie jak dwaj starsi
bracia, oni również uczęszczali do szkoły
w Bachórzu. Zachowały się katalogi klasowe z tamtego okresu, potwierdzające
ten fakt, jak również to, że wszyscy czterej
byli pilnymi i zdolnymi uczniami. Zachował się też list najmłodszego syna Bolesława, który tak oto wspomina dzieciństwo:
Dużo mam wspomnień bachórskich i zawsze żałowałem, że mój ojciec który zmarł
w 1923-cim nie wybudował tam domu, co
zamierzał, na skrzyżowaniu drogi do Dynowa i do Szklar. Pamiętam, że koło stacji
w Bachórzu gromadził kamienie na fundamenty.
Rodzina zamieszkiwała w budynku
stacyjnym, istniejącym do dzisiaj. W trudnych czasach I wojny światowej musieli
opuścić swoje miejsce zamieszkania. Na
skutek inwazji rosyjskiej, wojsko zajęło szereg obiektów, w tym także budynki kolei.
Wierzbiańscy na przełomie 1914 i 1915 r.
zamieszkali w jednej z wiejskich chat wraz
z rodziną miejscowej nauczycielki Marii
Widziszewskiej. Na szczęście zniszczeniom uległy tylko kolejowe budynki gospodarcze i w 1915 r. rodzina mogła wrócić do swego mieszkania służbowego. Jak
pisał w cytowanym wyżej liście Bolesław:
Stacja kolejowa była częstym miejscem spo-
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Budynek stacji kolei wąskotorowej w Bachórzu. Ze zbiorów Pani Teresy Wierzbiańskiej-Janota

tkań kolegów moich braci. Obok budynku
stacji, w kierunku Sanu, ojciec Bolesława
miał ziemię, którą użytkował aż do swej
śmierci.
Wspominając dzieciństwo, przywołuje też epizod, który być może zaważył na
przyszłym zaangażowaniu w działalność
harcerską: Harcerze (pewnie wtedy skauci)
z Jarosławia mieli raz kolonię letnią w szkole, a także obóz w lasku, na górze, po prawej
stronie stawu, blisko młyna, który prowadził chyba p. Drewniak.
Z tego okresu dysponujemy fotografiami dokumentującymi tę kolonię letnią
z lipca 1920 r. Na jednej z nich widzimy
zastęp skautów I Jarosławskiej Drużyny
Harcerskiej w pełnym umundurowaniu na
placu przykościelnym. Drużynę tę prowadził najstarszy brat Bolesława, Marian. Był
on wówczas uczniem gimnazjum w Jarosławiu. Wcześniej wraz z bratem Teofilem
Kazimierzem uczęszczali do gimnazjum
w Brzozowie. Tam mieszkała rodzina ich
ojca – Kumorowie. Jednak po likwidacji tego gimnazjum przenieśli się do Jarosławia.
Niestety, rok 1923 przyniósł bardzo
smutne wydarzenie. Dnia 19 stycznia
zmarł w wieku 58 lat Aleksander Władysław. Został pochowany na miejscowym
cmentarzu. Dla rodziny nastał kolejny
po wojnie, trudny czas w życiu. Trudy
utrzymania rodziny spoczęły na barkach
matki Filipiny. Gdy w 1924 r. najmłodszy
syn Bolesław wyjechał w ślad za starszym
bratem Adamem do szkoły gimnazjalnej,
mogła rozważać powrót w rodzinne strony na Podolu. Nie wiemy, czy czasowo
powróciła do Olejowa, natomiast wiemy,
że czas jakiś mieszkała w miejscowości
Kołodziejówka. Potwierdza ten fakt korespondencja z 1931 r. Miejscowość ta leżała

w ówczesnym powiecie skałackim województwa tarnopolskiego. Wybór miejsca
zamieszkania nie był chyba przypadkowy.
Powróciła w rodzinne strony. Pisał o tym
fakcie Bolesław: Moja matka Filipina najpierw przeniosła się na jakiś czas do swojej
rodziny na Podole … W linii prostej Kołodziejówka była oddalona około 56 km od
Olejowa i około 60 km od Jazłowca, gdzie
uczęszczała do szkoły jako dziecko.
Bolesław w tym czasie uczęszczał do
V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Krakowie. Tutaj kierował 5 Krakowską
Drużyną Harcerską. W 1933 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozpoczął studia, by po roku przenieść się
na Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.

Kiedy najstarszy syn Marian zamieszkał
w Warszawie, matka Filipina zamieszkała
wraz z nim i jego żoną Jadwigą z Laszczków. Czasowo mieszkał wraz z nimi, studiujący wówczas w Warszawie, najmłodszy
Bolesław. Gdy podczas II wojny światowej,
w 1942 r. Marian z rodziną musiał wyjechać
do Krakowa i Zakopanego, matka Filipina
pozostała w warszawskim mieszkaniu na
ul. Kujawskiej. Uważała, że upilnuje mieszkania przed Niemcami. Niestety, spłonęło
ono po powstaniu warszawskim, a Filipina
znalazła się w obozie w Pruszkowie, jak
inni mieszkańcy Warszawy. Z opuszczonego mieszkania wzięła z sobą pudełko z fotografiami, które prezentujemy w niniejszym artykule. Po wojnie rodzina Mariana
zamieszkała w Krakowie. Rodzina żony
Mariana, córki artysty prof. Konstantego
Laszczki, posiadała tam dom, wybudowany w 1938 r. przy ulicy Komorowskiego 7.
Na parterze artysta miał swoją pracownię.
Tutaj zamieszkała również Filipina. Zmarła 19 lutego 1948 r. i została pochowana na
Cmentarzu Salwatorskim.
Na koniec wymieńmy znakomite kariery synów:
Marian Piotr – prawnik, harcmistrz,
wiceprzewodniczący ZHP (1936), komendant Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa
(1956–1957);
Teofil Kazimierz – dziennikarz, pracownik MSZ, po wojnie redaktor Radia
Wolna Europa;
Adam – prawnik;
Bolesław – dziennikarz, pracownik
MSZ, minister informacji rządu emigracyjnego, założyciel i wydawca „Nowego
Dziennika” w Nowym Jorku, w 1999 r. odznaczony Orderem Orła Białego.
Józef Stolarczyk

Skauci I Jarosławskiej Drużyny Harcerskiej na kolonii w Bachórzu podczas zbiórki na placu
przykościelnym, lipiec 1920 r. Ze zbiorów Pani Teresy Wierzbiańskiej-Janota
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TAK ŚWIĘTOWALI NAJMŁODSI MIESZKAŃCY DYNOWA

Drużyna żaków młodszych,
trener Tomasz Chrapek
Fot. Ze zbiorów Transhad Dynovia Dynów

TRANSHAD DYNOVIA DYNÓW

Drużyna żaków starszych, trener Marek Paściak
Fot. Ze zbiorów Transhad Dynovia Dynów

Drużyna młodzików starszych,
trener Damian Chudzikiewicz
Fot. Ze zbiorów Transhad Dynovia Dynów

Drużyna orlików starszych, trener Andrzej Goleś
Fot. Ze zbiorów Transhad Dynovia Dynów

ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W DYNOWIE

Fot. Ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Fot. Ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie

KONCERT NOWOROCZNY

Fot. Daniel Gąsecki

Fot. Daniel Gąsecki

