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Szanowni Czytelnicy
Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,
za nami kolejny kwartał 2018 roku. Skończyły się wakacje, które – mam nadzieję – spędziliście Państwo dobrze,
a przede wszystkim spokojnie i zdrowo.
Przez ostatnie trzy miesiące w naszym Mieście działo się sporo ważnych i ciekawych rzeczy, o których będzie
można przeczytać w Kwartalniku.
Znajdą się więc w nim informacje o kolejnych LII Dniach Pogórza Dynowskiego, o Dynowskim Święcie Plonów oraz o wspólnym ogólnopolskim czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Ważne mogą okazać się informacje przekazane przez dynowski MOPS, jak również omówienie bieżących działań podejmowanych przez władze Miasta.
Inauguracje kolejnego roku szkolnego odbyły się w dynowskich szkołach, wiele wydarzyło się u podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy. Tradycyjnie też można będzie poczytać o historii Dynowa.
Z uwagi na kończącą się dla Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Dynowa kadencję 2014–2018, w podsumowaniu tego okresu można będzie przypomnieć sobie o najważniejszych zrealizowanych inwestycjach i działaniach
władz Miasta.
Życzę Państwu udanej lektury i przypominam, że w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Dynowie odbędzie się jeszcze kilka ważnych uroczystości, związanych z tym wydarzeniem,
o czym Mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem plakatów oraz strony internetowej www.dynow.pl
Michał Zięzio
Redaktor Naczelny

Zaproszenie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie
Burmistrz Miasta Dynowa i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie mają
zaszczyt zaprosić:

Mieszkańców Dynowa

na uroczystość nadania imienia

„Twórców Niepodległej Polski”
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie,
która odbędzie się w dniu 14 października 2018 roku.

Program uroczystości:
1400 – uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Dynowie, poświęcenie sztandaru,
przejście do szkoły.
1515 – nadanie imienia „Twórców Niepodległej Polski” Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 1 w Dynowie w sali gimnastycznej, przekazanie sztandaru, wystąpienia zaproszonych gości.
1545 – program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
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URZĄD MIEJSKI DYNÓW
Podsumowanie kadencji 2014–2018
Szanowni Mieszkańcy Dynowa,
czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego
Zbliża się koniec kadencji Rady Miasta i Burmistrza Miasta 2014–2018. W tym okresie podjęto
i zrealizowano szereg zadań, których celem była stała poprawa życia Mieszkańców Dynowa. Nie wszystkie
potrzeby zostały jednak zaspokojone, ale dzięki dobrej współpracy Burmistrza z Radą Miasta, z władzami
Powiatu oraz Województwa udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych i wykonać ważne, moim
zdaniem, dla Mieszkańców inwestycje.
Poniżej przedstawiam zbiorczą informację z działalności i realizacji zadań w latach pełnienia przeze mnie
funkcji Burmistrza Miasta.

INWESTYCJE
WSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1. Projekty zrealizowane:
1) „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz
remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” – kontynuacja inwestycji z kadencji z lat 2010–2014.
Realizacja w latach 2011–2015.
W 2015 r. koszty poniesione na kontynuację inwestycji:
5 400 000,00 zł, dofinansowanie – 2 400 000,00 zł, środki
z budżetu Miasta – 3 000 000,00 zł.
2) „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie”
Realizacja w latach 2016–2018.
Koszt całkowity projektu: 521 923,00 zł, dofinansowanie
– 443 634,00 zł, środki z budżetu Miasta – 78 289,00 zł.
3) 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy
ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”
Realizacja w latach 2014–2017.
Koszt całkowity projektu: 1 823 637,00 zł, dofinansowanie
– 1 175 555,00 zł, środki z budżetu Miasta – 648 082,00 zł.
4) „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie”
Realizacja w latach 2016–2018.
Koszt całkowity projektu: 1 375 396,00 zł, dofinansowanie
– 977 077,00 zł, środki z budżetu Miasta – 393 319,00 zł.
5) 
„Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”
Realizacja w latach 2017–2018.
Koszt całkowity projektu: 744 445,00 zł, dofinansowanie –
669 575,00 zł, środki własne Miasta – 74 870,00 zł.
6) ,,Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów
6319, boczna ul. Grunwaldzkiej”
Realizacja w 2018 r.
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Koszt całkowity: 196 649,00 zł, dofinansowanie –
125 128,00 zł, środki z budżetu Miasta – 71 521,00 zł.
Wartość zrealizowanych projektów ogółem: 10 062 050,00 zł,
dofinansowanie ze środków UE – 5 790 969,00 zł, wkład własny
Miasta – 4 271 081 zł.

2. Projekty w trakcie realizacji:
1)  „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej
Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz
z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie”
Realizacja w latach 2016–2019.
Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu:
Koszt całkowity: 15 646 777,00 zł, dofinansowanie –
9 388 458,00 zł, środki własne Miasta – 6 258 319 zł.
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w latach 2015–2018 to ponad 15 mln zł.

3. P
 rojekty ocenione pozytywnie, znajdujące się
na liście rezerwowej:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni
ścieków o instalację fotowoltaiczną”
Koszt całkowity: 16 061 911,00 zł, dofinansowanie –
9 991 263,00 zł.
2) „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów
i Gminy Bircza”
Koszty całkowite Gminy Miejskiej Dynów: 3 157 464,00 zł,
dofinansowanie – 2 445 213,00 zł.

4. Projekty złożone, w trakcie oceny:
1) „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji
uzdatniania wody w Dynowie”
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Koszt całkowity: 2 878 356,00 zł, dofinansowanie –
1 989 108,00 zł.
„Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na
obszarze rewitalizacji w Gminie Miejskiej Dynów w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia”
Koszt całkowity: 11 649 195,00 zł, dofinansowanie –
9 885 857,00 zł.
Łącznie w kadencji w latach 2014–2018 kontynuowano realizację jednego projektu, złożono dziesięć nowych wniosków
o dofinansowanie projektów, z tego zakończono realizację pięciu
projektów. Jeden projekt jest w trakcie realizacji, dwa zostały
ocenione pozytywnie i znajdują się na liście rezerwowej, a dwa są
w trakcie oceny.

DROGI
1. Drogi gminne
1.1. Roboty drogowe remontowo-modernizacyjne. W latach
2015–2018 przeprowadzono szereg prac remontowo-modernizacyjnych na drogach gminnych. Najważniejsze to
nowe nawierzchnie asfaltowe i betonowe ulic gminnych
i dróg wewnętrznych będących własnością gminy o łącznej
długości około 5,2 km.
Nawierzchnię asfaltową ułożono na następujących
drogach:
1) W 2015 r.: ul. Bławatkowa, ul. Szeroka, ul. Igioza.
Koszt całkowity zadań wyniósł około 700 000,00 zł, z czego
dofinansowanie stanowiło około 512 000,00 zł, środki z budżetu Miasta 188 000,00 zł.
2) W 2016 r.: ul. Słowackiego, boczna do ul. Błonie, boczna do
ul. Polnej, ul. Bartkówka, ul. Karolówka.
Koszt całkowity zadań wyniósł około 1 056 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło około 660 000,00 zł, środki
z budżetu Miasta 396 000,00 zł.
3) W 2017 r.: bocznych do ul. Bartkówka, ul. Sikorskiego i ul.
Szkolnej.
Koszt całkowity zadań wyniósł około 534 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło około 359 000,00 zł, a wkład
z budżetu Miasta 175 000,00 zł.
3) W 2018 r.: ulica Głęboka, bocznej do ul. Zamkowej, ul.
Bartkówka, ul. Dworskiej oraz trakt pieszy łączący ul. Zamkową z ul. Podwale, bocznej ul. Karolówka (do wykonania
do końca 2018 r.). Wartość robót 1 586 000,00 zł, w tym
dofinansowanie – 1 065 000,00 zł, środki z budżetu Miasta
– 521 000,00 zł.
Koszt całkowity remontów dróg o nawierzchni asfaltowej wyniósł około 3 876 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło
około 2 596 000 zł, a udział budżetu Miasta – 1 280 000,00 zł.
1.2. Remonty dróg żwirowych. W latach 2015–2018 zakupiono łącznie około 3050 ton kruszywa łamanego, które
posłużyło do przeprowadzenia remontów bieżących (uzupełniania ubytków) dróg o nawierzchniach żwirowych na
łącznej długości około 11,97 km. Dodatkowo pozyskano
około 3500 ton kruszywa poprzez skruszenie posiadanych
materiałów betonowych z rozbiórek dróg i ulic podczas rewitalizacji Rynku i przyległych ulic. Kruszywo to posłużyło do utwardzenia dróg na łącznej długości około 2,83 km.
Koszt całkowity napraw dróg żwirowych wyniósł około
454 000,00 zł, ze środków budżetu Miasta.

1.3. Remonty bieżące dróg gminnych. Równocześnie w latach
2015–2018 przeprowadzono bieżące remonty oraz konserwację dróg i urządzeń odwadniających drogi (nawierzchni, przepustów, rowów odwadniających, koszenia poboczy, remonty oznakowania itp.) o łącznym koszcie około
478 000,00 zł, a całość to środki własne Miasta.
1.4. Oświetlenie ulic: ul. Węgierska – droga wojewódzka, ul.
Podwale, ul. Pawia, Osiedle Bartkówka. Koszt całkowity
zadań wyniósł około 225 000,00 zł, a całość środków stanowiły środki własne Miasta.
Całkowity koszt zadań inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych, oświetlenia na drogach gminnych
w latach 2015–2018 to około 5 033 000,00 zł, w tym około
2 596 000,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz, wkład z budżetu Miasta – 2 437 000,00 zł.
W mijającej kadencji współdziałano z władzami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w zakresie poprawy stanu dróg
wojewódzkich i dróg powiatowych na terenie Miasta Dynowa.

2. Drogi wojewódzkie
1) Przygotowanie do realizacji inwestycji – Budowa obwodnicy Miasta Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska, we współpracy
z Zarządem Województwa Podkarpackiego jako inwestorem i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wartość inwestycji ponad 30 mln zł. Koszty poniesione w 2018 r.
przez inwestora – 482 000,00 zł, środki poniesione przez
Miasto Dynów – 130 000,00 zł.
2) Odnowa nawierzchni ulicy Karolówka. Koszt całkowity
zadania wyniósł około 162 000,00 zł, w tym środki Województwa Podkarpackiego około 113 000,00 zł, a wkład
Miasta około 49 000,00 zł.

3. Drogi powiatowe
Wykonano przebudowę ul. Podwale, remont nawierzchni na:
ul. Plażowej, ul. Sanowej i części ul. Łaziennej, budowę chodników
przy ul. Bartkówka oraz przy ul. Sikorskiego.
W latach 2015–2018 zrealizowano na terenie naszego Miasta zadania na drogach powiatowych o łącznej wartości około
1 586 000,00 zł, z czego Gmina Miejska Dynów udzieliła Powiatowi Rzeszowskiemu pomocy finansowej w kwocie – 140 000,00 zł.

BUDOWA KAPLICY
CMENTARNEJ
W latach 2015–2017 realizowano ważną dla mieszkańców inwestycję – budowę kaplicy cmentarnej z kompletnym wyposażeniem oraz przyległym parkingiem. W dniu 6 października 2017 r.
kaplica została uroczyście poświęcona przez J.E. Ks. Arcybiskupa
Adama Szala, Metropolitę Przemyskiego, i oddana do użytku. Kaplicę wybudowano całkowicie ze środków własnych Miasta. Koszt
ogółem około 1 400 000,00 zł.

➝ Dokończenie na str.: 6
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INWESTYCJE W OŚWIATĘ
2015 rok
1. Remont pomieszczeń na potrzeby Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Dynowie.
Koszt całkowity prac remontowych wyniósł 28 000,00 zł –
środki własne.
2. Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.
Bartkówka.
Koszt całkowity prac remontowych wyniósł 33 200,00 zł –
środki własne.
3. Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Dynowie oraz
zakup wyposażenia (remont klasopracowni językowej, wymiana stolarki drzwiowej oraz zakup 250 krzeseł).
Koszt całkowity to około 100 000,00 zł – środki z budżetu
Miasta.
2016 rok
1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy
ul. Bartkówka (wykonanie podwieszonego sufitu). Koszt
zadania to 13 200,00 zł – środki własne.
2. Remont parkietów sal gimnastycznych w Zespole Szkół
i w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka. Koszt całkowity 56 200,00 zł – środki własne.
3. Remonty bieżące szkół (malowanie pomieszczeń klasowych). Koszt zadania ponad 31 000,00 zł – środki własne.
4. Zakup wyposażenia gabinetu pomocy przedmedycznej
w Zespole Szkół na kwotę 19 000,00 zł – całość stanowi
dofinansowanie.
5. Zakup sprzętu kuchennego na kwotę 4500,00 zł – środki
własne.
6. Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Dynowie (fortepian, flety, trąbki, akordeon itp.). Koszt
całkowity to 69 330,00 zł – środki własne.
7. Zakup mebli do Przedszkola Miejskiego w Dynowie na
kwotę 13 000,00 zł – środki własne.
2017 rok
1. Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Dynowie (zakupiono sprzęt muzyczny za 54 285,00 zł,
meble za 15 664,00 zł, sprzęt audiowizualny za 14 469,00 zł).
Łączna wartość to 84 419,00 zł, w tym dofinansowanie
Ministerstwa Finansów – 48 500,00 zł, środki własne –
35 919,00 zł.
2. Zakup Aktywnej Tablicy (interaktywny monitor dotykowy)
za kwotę 14 000,00 zł. Całość dofinansowana z budżetu
państwa.
3. Zakup wyposażenia Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej
za kwotę 13 400,00 zł. Całość dofinansowana z budżetu
państwa.
2018 rok
1. Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka (remont sal lekcyjnych). Koszt remontu wyniósł
10 028,00 zł – środki własne.
2. Zakup kuchni gazowej dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka. Kwota 12 792,00 zł –
środki własne.
3. Modernizacja kotłowni (wymiana zasobnika) w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie. Kwota 21 287,00 zł
– środki własne.
4. Zakup zmywarki i kuchni gazowej w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Dynowie. Kwota 10 052,00 zł – środki
własne.
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5. Zakup szaf biurowych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Dynowie. Kwota 3360,00 zł – środki własne.
6. Zakup książek do biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Dynowie, za kwotę: 24 000,00 zł, w tym dofinansowanie 20 000,00 zł, środki Miasta – 4000,00 zł.
Razem w latach 2014–2018 na prace remontowe, zakup pomocy naukowych i wyposażenia w szkołach wydatkowano łącznie ponad 560 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło około
115 000,00 zł, środki Miasta – 445 000,00 zł.
W latach 2015–2018 Miasto wypłaciło stypendia szkolne (socjalne) na kwotę około 398 000,00 zł, z czego dotacja Wojewody Podkarpackiego wyniosła – 324 000,00 zł, a wkład Miasta –
74 000,00 zł.
W latach 2015–2018 Miasto wypłaciło 46 uczniom stypendia
z własnych środków, za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
w łącznej kwocie – 47 600,00 zł.
Razem na oświatę wydatkowano ponad 1 000 000,00 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło 439 000,00 zł, a środki własne
Miasta to około 566 000,00 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI
Miasto Dynów przystąpiło w 2018 r. do resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+2018”. Żłobek zlokalizowano na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej
przy ul. Szkolnej. Zostanie przekazany do użytku w październiku 2018 r., po zakończeniu prac adaptacyjnych i remontowych.
Koszt remontów oraz zakupu wyposażenia – 620 000,00 zł, w tym
dofinansowanie 480 000,00 zł, wkład własny środków Miasta
–140 000,00 zł.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Poza budową głównych sieci kanalizacyjnych wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków, realizowaną przy współudziale środków unijnych, zrealizowano szereg zadań związanych
z rozbudową istniejących sieci wod.-kan. w celu podłączenia do
sieci budynków dotychczas pozbawionych takiej możliwości.
Roboty te wykonywano wyłącznie ze środków budżetu Miasta.
Były to:
1. Budowa odcinków sieci wodociągowej w rejonie: Osiedla
Wyszyńskiego, przy ul. Grunwaldzkiej i przy ul. Sikorskiego. Koszt – 30 057,00 zł.
2. Wykonanie sześciu otworów poszukiwawczych dla nowych
zasobów wody pitnej wraz z dokumentacją geologiczną.
Koszt – 27 552,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wierzbowej,
Podwale, Pawiej, w rejonie Nadleśnictwa Dynów, oraz w rejonie osiedla Wyszyńskiego. Wartość robót – 140 990,00 zł.
Wartość całkowita nowych odcinków sieci wodociągowych
i kanalizacji sanitarnej wykonanych w latach 2015–2018 to
kwota 198 600,00 zł, wyłącznie ze środków budżetu Miasta.
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Gmina Miejska Dynów w latach 2015–2018 realizowała swoje
zadania z zakresu rozwoju sportu i propagowania kultury fizycznej poprzez następujące działania:
1. Udostępnianie infrastruktury sportowej: Stadion Miejski
w Dynowie z zapleczem gospodarczym, kompleks Boisk
Sportowych „Orlik 2012”, boiska sportowe i plac zabaw
w Parku Miejskim w Dynowie oraz infrastruktura sportowa na terenie szkół publicznych, tj. boiska, hala sportowa,
sale gimnastyczne.
2. Utrzymywanie bieżące obiektów sportowych (energia elektryczna, gaz, woda, koszenie, konserwacja boisk, zakup
materiałów i usług, utrzymanie Animatora Sportu). Koszt
utrzymania wyniósł około 123 700,00 zł.
3. Dotacje przekazane klubom sportowym w ramach zadania
,,Rozwój sportu na terenie Miasta Dynów”. Wysokość przekazanych dotacji w latach 2015–2018 to 209 000,00 zł.
Łącznie w latach 2015–2018 na wspieranie sportu na terenie
Miasta przeznaczono około 332 700,00 zł.

KULTURA
W latach 2015–2018 instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna na organizowane przez
siebie warsztaty, imprezy, zakup książek pozyskały środki pozabudżetowe w wysokości ponad 485 000,00 zł.

POZOSTAŁE
INWESTYCJE I REMONTY
1. Remont Środowiskowego Domu Samopomocy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 205 000,00 zł – środki pozyskane
od Wojewody Podkarpackiego.
2. Wydatki poniesione na zieleń miejską (nasadzenia, donice,
ziemia, pielęgnacja). Koszt około 336 000,00 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW – 13 000,00 zł, środki własne
– 323 000,00 zł.
3. Zakup gruntów pod inwestycje ważne dla Miasta (np. pod
parking). Koszt zakupu wyniósł około 170 000,00 zł –
środki własne.
4. Remonty mieszkań komunalnych. Koszt całkowity to ponad 120 000,00 zł ze środków budżetu Miasta.
5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – usunięto 90 ton
azbestu. Koszt to ponad 32 000,00 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW – 20 500,00 zł, ze środków budżetu
Miasta – 11 500,00 zł.
6. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusa do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie. Koszt – 126 321,00 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Podkarpackiego – 77 000,00 zł, wkład
własny z budżetu Miasta – 49 321,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowanie i modernizację oczyszczalni ścieków. Koszt około
470 000,00 zł – środki własne.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy i rozbudowy budynków OSP Dynów, OSP Bartkówka i Przedszkola Miejskiego w Dynowie. Koszt około
120 000,00 zł – środki własne.

9. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt około 54 000,00 zł
– środki własne.
10. Dosprzętowienie Zakładu Gospodarki Komunalnej poprzez zakup sprzętu m.in. kosiarki bijakowej, pługa do
odśnieżania, piły spalinowej do cięcia betonu oraz asfaltu
i leasing ciągnika, samochodu dostawczego i koparko-ładowarki. Koszt ogółem to około 568 000,00 zł, w tym leasing około 330 000,00 zł, środki własne 238 000,00 zł.
11. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej II piętra budynku
Urzędu Miejskiego, od strony południowej. Koszt zadania
około 64 000,00 zł – środki własne Miasta.
12. Realizacja w 2015 roku projektu pn. ,,Wirtualny Dynów bez
barier – budowa serwisu internetowego Gminy Miejskiej
Dynów dostępnego dla osób niepełnosprawnych”. W wyniku realizacji projektu powstała nowa strona internetowa
spełniająca wymogi dostępności i dostosowania do potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wartość
projektu – 40 092,00 zł, w tym dofinansowanie Ministra
Administracji i Cyfryzacji około – 32 073,00 zł, wkład własny – 8019,00 zł.
13. Remont posadzki garażu Państwowej Straży Pożarnej ul.
Szkolna – 31 384,00 zł – środki z budżetu Miasta.
14. Prace remontowe w budynku OSP Bartkówka w latach
2015–2017 – 383 062,88 zł –środki z budżetu Miasta.
15. Zakup sprzętu dla OSP (OSP Bartkówka, OSP Dynów) –
17 400,00 zł, w tym dofinansowanie 17 266,00 zł, wkład
własny Miasta 174,00 zł.
16. Remonty w budynku OSP ul. Szkolna – 80 667,00 zł, dofinansowanie – 50 000,00 zł, wkład własny budżetu Miasta
– 30 667,00 zł.
Wartość pozostałych inwestycji i remontów – około
2 487 000,00 zł, w tym dofinansowanie – 414 000,00 zł, środki
z budżetu Miasta – 2 073 000,00 zł.
W latach 2015–2018 Miasto realizowało inwestycje i remonty
na łączną wartość ponad 32 mln zł.
Starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych w kadencji
2015–2018 zasiliły budżet kwotą ponad 20 mln zł (w tym środki unijne i krajowe). Bez tego, znaczącego dla budżetu Miasta,
wsparcia finansowego nie byłaby możliwa realizacja wykonanych
w tym okresie zadań. Środki własne Miasta przeznaczone na realizację ww. inwestycji to ponad 11 mln zł.
Kończąc pełnienie funkcji Burmistrza w niniejszej kadencji, dziękuję wszystkim, z którymi przyszło mi współpracować.
Szczególnie dziękuję Radnym Rady Miasta Dynów za ich zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów, współpracę przy podejmowaniu i realizacji ważnych dla Mieszkańców zadań.
Dziękuję Mieszkańcom Dynowa za zrozumienie, współdziałanie, zwłaszcza przy realizacji okresowo uciążliwych inwestycji
rewitalizacyjnych, kanalizacyjnych, wodnych i drogowych.
Podziękowania składam Dyrektorom i Pracownikom Szkół,
Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Stowarzyszeniom, Organizacjom
Społecznym i wszystkim działającym dla dobra wspólnego naszej
małej Ojczyzny.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa 2014–2018
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URZĄD MIEJSKI DYNÓW
BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE
I. Inwestycje i remonty drogowe
1. Drogi wojewódzkie – Obwodnica Dynowa
Aktualnie inwestycja znajduje się na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie to realizowane jest
w oparciu o uwarunkowania Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Końcowym etapem opracowania
dokumentacji projektowej jest uzyskanie Decyzji ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej), którą w przypadku drogi wojewódzkiej wydaje Wojewoda Podkarpacki. Ostatnimi dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku jest pozytywna opinia

ZOPI (Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych) wydana
przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz
oklauzulowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projekty geodezyjnych podziałów nieruchomości, wchodzących w przyszły pas drogowy
obwodnicy. Rozpoczęcie robót w terenie planowane jest na miesiące styczeń–luty 2019 roku. Termin rozpoczęcia robót zależny
jest od terminu uzyskania decyzji ZRID.

2. Drogi powiatowe
W 2018 r. planowane do realizacji jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – budowa chodnika w km 1+770 do 2+030 w miejscowości Dynów”.
W dniu 11.09.2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma: LukaTrans Łukasz Potoczny, za kwotę brutto

268 765,61 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 60 dni od
dnia przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Rzeszowie. Dofinansowanie zadania ze środków
Gminy Miejskiej Dynów będzie wynosiło 50 tys. zł brutto. Pozostałe środki zapewni Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

3. Drogi gminne
3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonano remonty i nowe
nawierzchnie dróg gminnych:
1) Remont drogi dz. nr ewid. 371 w Dynowie, bocznej ul.
Bartkówka – wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 720 m.b., odwodnienie w postaci betonowych
koryt ściekowych. Koszt całkowity zadania wyniósł około

Droga 371 przed robotami
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575 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło około 460 tys. zł. Wykonawcą przedmiotowych robót
była firma: LukaTrans Łukasz Potoczny.

Droga 371 po robotach
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2) Remont drogi gminnej, ul. Głęboka w Dynowie – wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 410 m.b.,
odwodnienie w postaci rowu otwartego umocnionego betonowymi korytami i płytkami. Koszt całkowity zadania

Droga ul. Głęboka przed robotami

Droga ul. Głęboka po robotach

3) Remont drogi bocznej do ul. Dworskiej w Dynowie –
wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości
120 m.b. Koszt całkowity zadania wyniósł około 69 tys. zł.

Droga 3168 przed robotami

wyniósł około 296 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło około 235 tys. zł. Wykonawcą przedmiotowych robót była firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło około
50 tys. zł. Wykonawcą przedmiotowych robót była firma:
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Droga 3168 po robotach

➝ Dokończenie na str.: 10
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4) Remont dróg: dz. nr ewid. 6295/1 km, bocznej do ul.
Karolówka – wraz z remontem przepustu oraz drogi nr
ewid. gruntów 2476 – Bartkówka – Gmina Miejska Dynów
otrzymała we wrześniu promesę na dofinansowanie przed-

miotowych zadań w wysokości 320 tys. zł. Realizacja ww.
remontów planowana jest na miesiące listopad – grudzień
tego roku. Koszt całkowity zadania planowany jest na kwotę
około 400 tys. zł.

3.2. Zadania realizowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Miejskiej Dynów:
1) 
Przebudowa traktu pieszego łączącego ul. Zamkową
z ul. Podwale w Dynowie zlokalizowanego na działce nr
5183 w Dynowie – nowa nawierzchnia betonowa traktu
pieszego o długości 75 m.b. Koszt całkowity robót wyniósł

Trakt pieszy Zamkowa – Podwale przed robotami

około 142 tys. zł i był w całości pokryty z budżetu gminy.
Wykonawcą przedmiotowych robót była firma: Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Dydni.

Trakt pieszy Zamkowa – Podwale po robotach

3.3. Opracowanie dokumentacji projektowych
1) Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwą: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1431R ul. Bartkówka w Dynowie wraz przebudową drogi gminnej (wewnętrznej) działki nr ewid. gruntów
3277 i 3274 w Dynowie obręb Bartkówka. Koszt opraco-

wania powyższej dokumentacji wyniesie około 4 tys. zł i będzie pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. Planowany
termin opracowania dokumentacji ustalono na grudzień
2018 r.

II. Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 108005R
(dz. nr 2319) ul. Pawia wraz z linią energetyczną kablową
na działkach nr ewid. gruntów 1269, 1270, 1271 – Koszt
zadania wyniósł około 16 tys. zł i był w całości pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. Wykonawcą przedmiotowych robót była firma: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Henryk Hadam.

2) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (nr ewid.
2721 oraz 2192) na osiedlu Bartkówka w Dynowie wraz
z zasilającą linią energetyczną kablową – etap I. Koszt zadania wyniósł około 33 tys. zł i był w całości pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. Wykonawcą przedmiotowych robót była firma: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Henryk Hadam.
Zygmunt Frańczak
Fot. Ze zb. UM Dynowa
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INFORMACJA O WYBORACH
DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W GMINACH DO 20 tys. MIESZKAŃCÓW
W dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 700 do 2100 odbędą się wybory do
organów jednostek samorządu terytorialnego. Będziemy wybierać radnych do: Rady Miasta Dynów, Rady Powiatu Rzeszowskiego, Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
Burmistrza Miasta Dynów.
Mieszkańcy Dynowa, uprawnieni do głosowania, głosują w obwodach zgodnie
z miejscem zamieszkania, na kandydatów w swoim okręgu. Obwieszczenie o okręgach
wyborczych na terenie Miasta oraz obwieszczenie o obwodach głosowania rozplakatowano na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.dynow.pl
zakładka Wybory i referenda.

SPOSÓB GŁOSOWANIA

(SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI)
1. W wyborach do rady gminy – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak X
z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
2. W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa –
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na
karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.
Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwisk
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
3. W wyborach burmistrza – głosujemy tylko na jednego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska
wybranego kandydata.
Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwisk
więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

UWAGA!
ZNAK X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki.
Listy – poszczególnych komitetów oznaczone są numerami
oraz skrótami nazw komitetów, z których kandyduje dana osoba. Na jednej liście znajduje się więcej niż jeden kandydat. Nie
należy głosować na kandydatów z różnych list.
Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania:
1. karta głosowania do rady miasta (wybieramy 1 kandydata),
2. karta głosowania na burmistrza miasta (wybieramy 1 kandydata),
3. karta głosowania do rady powiatu (wybieramy kandydata
z jednej listy),
4. karta do głosowania do sejmiku województwa (wybieramy
kandydata z jednej listy).
Idąc do lokalu wyborczego. należy zabrać dowód tożsamości:
dowód osobisty lub prawo jazdy, ważną legitymacją ze zdjęciem. Bez okazania dokumentu nie można otrzymać karty do
głosowania.
Szczegółowe informacje o sposobie głosowania znajdziecie Państwo również na stronie Urzędu Miejskiego w Dynowie www.bip.
dynow.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w kabinach wyborczych.
Wyborcy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 75 lat mają możliwość głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim: tel.
16/ 065 21 093 – Zofia Pantoł – Sekretarz Gminy.
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Trwa nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Zachęcamy do składania wniosków na:
1. Świadczenia „Dobry Start” (aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć
najpóźniej do 30 listopada 2018 r.).
2. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Od listopada 2018 r. wzrasta:
– 
kwota zasiłku pielęgnacyjnego, który
będzie wynosić 184,42 zł,
– kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie wynosić 620 zł.
4. Świadczenia wychowawcze 500+.
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski na ww. świadczenia można składać elektronicznie lub osobiście w MOPS
w Dynowie.
6. Dożywianie dzieci w szkołach.

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Dynowie
informuje

Od 1 października 2018 r. wzrastają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
– 
nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej
– 701 zł
• dla osoby w rodzinie – 528 zł
– 
maksymalna kwota zasiłku stałego
– 645 zł
Ubiegając się o dożywianie, kwota dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792 zł.
Zapraszamy do składania wniosków na
ww. świadczenia. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są dostępne w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie.
Henryka Papiernik
MOPS w Dynowie

Witamy
w Przedszkolu
Po udanych wakacjach uśmiechnięte i stęsknione dzieci powróciły do swoich pań
i kolorowych sal dynowskiego przedszkola.
Już 3 września od rana, mury naszej placówki wypełniał gwar rozmów,
a wszędzie można było zauważyć podekscytowane maluchy, którym asystowali rodzice. Liczną grupę tworzyły też dzieci, które w tym roku po raz
pierwszy będą uczęszczały do naszego przedszkola, a które zdążyły poznać
się ze sobą na dniach otwartych organizowanych jeszcze w sierpniu.
Najmłodsi rozpoczynają ciekawą przygodę z przedszkolem, będą
wspólnie uczyć się, bawić, poznawać swoje możliwości i poszerzać zainteresowania. Jak wiemy, początki te nie zawsze są łatwe, ale wszyscy staramy
się stworzyć naszym najmłodszym sprzyjające i bezpieczne warunki oraz
przyjazną, ciepłą atmosferę, co pozwoli na szybką i łagodną adaptację.
Mimo że rok szkolny dopiero się zaczął, mamy już wiele planów i pomysłów, aby przedszkolaki wszechstronnie się rozwijały, dobrze bawiły oraz
twórczo spędzały czas. Nasz pięknie urządzony ogród zachęca do zabawy,
a nowo wybudowane skrzydło naszego przedszkola czeka na dzieci, które
już na początku października zobaczą swoje nowe sale.

Zabawa w parku

W piaskownicy

Mamy też nadzieję na udaną, jak co roku, współpracę z rodzicami, którzy zawsze wykazują się wieloma inicjatywami i chętnie włączają się w życie przedszkola. Wszystkim dzieciom życzymy wspaniałych przeżyć, wielu
nowych kolegów i ciekawych doświadczeń w nowym roku.
Ewa Sikora
Fot. Ze zb. Miejskiego Przedszkola w Dynowie

str. 12
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Spotkanie z policjantem
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„ROZPOŚCIERAMY
SKRZYDŁA DO LOTU”
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1 W DYNOWIE NA STARCIE
Uczniowie, nauczyciele oraz goście podczas inauguracji nowego roku szkolnego

3

września, z udziałem Burmistrza Dynowa Pana Zygmunta
Frańczaka, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny
2018/2019. Naukę rozpoczęło
519 uczniów – 459 w szkole podstawowej, z czego 69 w klasach pierwszych i 65 w gimnazjum. Łącznie
powstały 23 oddziały.

Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe, bogate zaplecze dydaktyczno-cyfrowe.
W ramach projektu unijnego wzbogaciliśmy
się o kolejną pracownię, tym razem biologiczną, o wartości około 120 tys. zł. Po raz
kolejny uczniowie otrzymali komplety podręczników i ćwiczeń, co znacznie odciążyło
domowe budżety rodziców.
Ten rok szkolny obfitował będzie w wiele
wydarzeń wpisanych w obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla
nas najważniejszym będzie nadanie imienia szkole. Od tegorocznego Dnia Komisji
Edukacji Narodowej szkoła podczas oficjalnej uroczystości otrzyma nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców
Niepodległej Polski w Dynowie oraz nowy
Sztandar.
Szykują się również zmiany wynikające z reformy oświaty. W tym roku szkolne
mury opuszczą ostatnie klasy gimnazjalne
i po raz ostatni odbędzie się egzamin zewnętrzny na tym etapie nauki. Poza tym
pierwszy raz zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.
Za wszystkich zdających trzymamy
kciuki!

Jak co roku, szkoła pomaga rozwijać
pasje, talenty, zainteresowania w ramach
dodatkowych zajęć oraz wspiera, oferując pomoc dydaktyczno-wyrównawczą.
Uczniowie zawsze mogą liczyć na życzliwość grona pedagogicznego.
Kształcenie kompetencji kluczowych
umożliwia uczestniczenie w różnego rodzaju działaniach, tj. projektach unijnych,
konkursach kuratoryjnych czy interdyscyplinarnych, akcjach itp. Uczniowie mogą
angażować się w działalność na rzecz środowiska lokalnego i nie tylko. Podobnie jak
w ubiegłym roku, za bardzo dobre wyniki
w nauce i zachowaniu lub szczególne osiągnięcia sportowe czy artystyczne najlepsi
mogą uzyskać stypendia ufundowane przez
władze Miasta.

W tym roku szkolnym naszym uczniom
życzymy wielu sukcesów, szczerej radości,
zdrowia, siły i determinacji w dążeniu do
wyznaczonych celów. Pamiętajcie: „Dla Was
przygotowane są skrzydła, ale od Was zależy,
co z nimi zrobicie…”. Natomiast nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi
życzymy także zdrowia, wytrwałości, docenienia wysiłku oraz wielkiej satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Powodzenia!
Monika Mączyńska
Fot. Radosław Telega
Grzegorz Iwański
Nauczyciele PSP Nr 1 w Dynowie

Apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
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Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2018/2019 w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 w Dynowie

H

istoria zatacza koło, wakacje już dobiegły końca. Uczniowie wypoczęci, opaleni, z uśmiechami na twarzach i pełni zapału do pracy wrócili do szkoły. 3 września, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, wszyscy spotkaliśmy się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor – Wiesława Marszałek,
która bardzo serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
mi i kolegami, by opowiedzieć sobie
wakacyjne wrażenia i z entuzjazmem
rozpocząć nowy rok szkolny.
Mimo że rok szkolny dopiero się
zaczął, mamy już wiele planów i pomysłów, aby uczniowie wszechstronnie rozwijali się oraz twórczo spędzali
czas w naszej placówce. W bieżącym
roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, w naszej szkole nadal
będziemy prowadzić zbiórkę plastikowych nakrętek, baterii oraz makulatury w ramach akcji „Zbieramy makulaturę – Chronimy Lasy”. Ponadto
w związku z jubileuszem 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędą się międzyszkolne konkursy patriotyczne oraz uroczystości
nawiązujące do tego wydarzenia.
Renata Pyś
Fot. Ewa Bielec
Nauczycielki PSP Nr 2 w Dynowie

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019

Ze szczególną życzliwością zwróciła się do
uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, życząc im, aby jak najszybciej poczuli się tutaj jak u siebie. Wszystkim natomiast życzyła wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Pani
Dyrektor podziękowała również Radzie Miejskiej
i Burmistrzowi Miasta Dynowa Panu Zygmuntowi
Frańczakowi za ogromne zaangażowanie w rozwój
naszej placówki, w której wyremontowane zostały
4 klasy i zakupiono wyposażenie. Ponadto szkoła
otrzymała dotację celową w kwocie 4 tys. zł na zakup
lektur i nowości wydawniczych w ramach Priorytetu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością: Burmistrz Miasta Dynowa, który skierował słowa do
uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Życzył wszystkim uczniom wspaniałego roku szkolnego, sukcesów w nauce i rozwijania swoich pasji, nauczycielom
satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.
Po części oficjalnej uczniowie spotkali się
w klasach ze swoimi wychowawcami, koleżankastr. 14

●

Jedna z klasopracowni po remoncie
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Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dynowie osiągnął pełnoletniość
1 lipca br. minęło 18 lat, kiedy ŚDS w Dynowie rozpoczął swoją
działalność. Od czasu jego powstania wiele się zmienił, szczególnie ogromnej poprawie uległy warunki pobytu uczestników oraz
wyposażenie ośrodka. Niezmienny pozostaje cel działania Domu,
którym jest podnoszenie jakości życia osób z dysfunkcjami psychicznymi.
W trakcie swojej działalności Dom współpracuje z ośrodkami
o podobnym profilu działania oraz instytucjami funkcjonującymi
na terenie miasta.
Wzajemna integracja społeczna zapobiega marginalizacji osób
niepełnosprawnych, buduje ona przekonanie, że są osobami wartościowymi i potrzebnymi.
W ostatnim okresie uczestnicy Domu brali aktywny udział
w licznych wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach
integracyjnych, projektach i konkursach obejmujących wiele zróżnicowanych dziedzin życia.
W kwietniu 2018 r. wzięliśmy udział w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych rozegranej na Arenie Sanok.
Kolejnym ważnym wydarzeniem sportowym był III Turniej
Tenisa Stołowego, który odbył się 19 września 2018 r. w ŚDS w Bachórcu. Nasza ekipa bardzo profesjonalnie podeszła do rozgrywek,
czego efektem było zdobycie I miejsca w konkurencji drużynowej.
Dwóch naszych reprezentantów zdobyło również tytuł „najlepszy
zawodnik” oraz po wyczerpujących rozgrywkach „najskuteczniejszy zawodnik”.
Jeszcze w tym samym tygodniu, bo 22 września uczestniczyliśmy w XX Spartakiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Podkarpackiego w Baranowie Sandomierskim.
Obok współzawodnictwa sportowego w dniu 6 września w Birczy rywalizowaliśmy w Konkursie Kulinarnym, w którym mogliśmy zaprezentować umiejętności nabyte w trakcie codziennej
terapii prowadzonej w Domu. Powstałe w czasie konkursu dania
zaspokoiły podniebienia największych łasuchów.
Ciekawym wydarzeniem, w którym corocznie bierzemy udział,
jest konkurs filmowy realizowany w ŚDS w Spiach. W tym roku
konkurs odbył się pod hasłem „Polskie seriale”, tematem konkursu
były polskie seriale. Nakręcony przez nas film zatytułowany zo-

stał „S jak ŚDS”, a jego fabuła oparta została na wątkach z dwóch
popularnych seriali „M jak miłość” oraz „Złotopolscy” przeniesionych na grunt naszego Domu. Tegoroczny finał konkursu odbył się 14 czerwca 2018 r. w Dzikowcu. Spośród 31 nadesłanych

filmów konkursowych, nasz spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem. Otrzymywane przez dwa poprzednie lata wyróżnienia
zamieniliśmy na I miejsce i fantastyczne nagrody.
Jedną ze zdobytych nagród był pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Rościuszkiem” w Brzostowej Górze oraz
zwiedzanie Skansenu w Kolbuszowej. Przed nami jeszcze warsz-

taty fotograficzne ufundowane przez Head of Podkarpackie Film
Commission w Rzeszowie oraz prezentacja filmu na V Przeglądzie Unikatowych Filmów w Hucie Komorowskiej realizowanego
przez Fundację Muzeum im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.
Spośród spotkań kulturalnych należy również wspomnieć o naszym udziale w XIV Przeglądzie Teatralnym Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrze-

gu, który odbył się 11 września. Przedstawiony przez nas skecz
pt. „Białoruśka na polu” wywołał wiele uśmiechu na twarzach widzów oraz spowodował, że zostaliśmy na długo zapamiętani.
Od kilku lat na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie bierzemy również udział w czytaniu dzieł polskich pisarzy. W tym roku w dniu 7 września wysłuchaliśmy fragmentów
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Wyjazdy turystyczne to bardzo lubiana przez naszych podopiecznych forma spędzania wolnego czasu. W dniu 10 lipca br.
wybraliśmy się na wycieczkę na Węgry. Celem naszej podróży
było malownicze miasteczko Tokaj oraz drugi co do wielkości na
➝ Dokończenie na str.: 16
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W

dniach 14 i 15 lipca 2018 roku odbyły się LII Dni Pogórza Dynowskiego,
którego organizatorem był Miejski Ośrodek
Kultury, Miasto Dynów oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Dzień pierwszy (sobota) to przede wszystkim koncert gwiazdy wieczoru – Sławomira na terenie Ośrodka „Błękitny San”.
Mimo niesprzyjającej pogody i chłodnego wieczoru, wydarzenie zgromadziło ponad 6000 osób. Jeszcze przed koncertem
Węgrzech 30-hektarowy ogród zoologiczny w Nyíregyháza, gdzie
uczestniczyliśmy w pokazie tresury fok oraz widzieliśmy wiele gatunków zwierząt podzielonych według stref klimatycznych w tym
najciekawsze oceanarium i tropikanarium.
Uczestnicy Domu byli beneficjentami wielu projektów. W lipcu 2018 r. grupa 12 osób z bardzo dużym powodzeniem zakończyła kurs języka angielskiego w ramach projektu realizowanego
przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu „Praca bez
barier – Akademia Umiejętności Językowych” współfinansowany
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020,
oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie 9.3. Podniesienie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Ponad półroczne spotkania z lektorką
prowadzącą zajęcia języka angielskiego niewątpliwie wpłynęły na
rozwój słuchaczy zajęć.
Ważnym wydarzeniem, które na pewno zostanie na długo
w naszej pamięci, była wizyta w ŚDS w dniu 25 września 2018 r.
znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Mi-

nister Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Pani Józefa Hrynkiewicz oraz Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.
Honory gospodarza miasta pełnił Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak. Spotkanie pozwoliło na przedstawienie naszej działalności,
osiągnięć i efektów zajęć aktywizujących owocujących uzyskaniem pierwszych miejsc w konkursach sportowych i kinematograficznych.
Podczas wizyty nie zabrakło ciepłych słów, pochwał i życzeń.
Pani minister w słowach do nas skierowanych stwierdziła: „Przekraczając próg Środowiskowego Domu Samopomocy, ma się
wrażenie, jakby było się gościem ciepłego rodzinnego domu, tę
rodzinę tworzycie Wy”. Również pani poseł i pani wojewoda wyrażały słowa zachwytu i pochwał. Życzyły nam dużo motywacji
i sił do dalszej pracy i twórczego rozwoju. Wizyta tak wybitnych
gości była dla nas ogromnym wyróżnieniem, jesteśmy z niej bardzo dumni i zadowoleni.
18 lat działalności Domu sprawiło, że wrósł on w „życie miasta”. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym okresie w jakikolwiek
sposób udzielili nam wsparcia i pomocy w codziennej pracy.
Anna Wandas
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie
str. 16

●

publiczność zagrzewał DJ LukeAmon, który prowadził dyskotekę retro. Najmłodsi uczestnicy sobotnich wydarzeń mogli
korzystać z dmuchanego miasteczka zabaw, które cieszyło się
dużą popularnością. Po koncercie Sławomira, wszyscy zebrani
na terenie Ośrodka „Błękitny San” podziwiali pokaz sztucznych
ogni, a następnie bawili się do późnych godzin nocnych na zabawie tanecznej z zespołem ZENIT.
Drugi dzień (niedziela) rozpoczął się od pokazów taneczno-sportowych dzieci i młodzieży na Rynku miasta. Na licznie
zgromadzoną publikę czekał szereg atrakcji i niespodzianek.
Zumbę dla wszystkich zaproponowała Dynowianom Ewa Pałys,
Szkoła Walki i Samooobrony Bushi-DO zaprezentowała pokazy
sztuk walki, a podopieczni Pani Anny Cichockiej z Akademii
tańca FLOW Dance pokazali się publiczności w różnych stylach tańca. O godzinie 17:00 rozpoczął się Bieg dla Niepodległej w akcji Dynów Biega, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, natomiast na scenie głównej swój
koncert zagrała Orkiestra Dęta OSP w Dynowie działająca przy
MOK Dynów. Następnie mieszkańcy Dynowa oraz przybyli goście wysłuchali koncertu kapeli ludowej DYNOWIANIE i Kape-
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LII DNI POGÓRZA
DYNOWSKIEGO za nami!

li TOŃKO. Punktualnie o godzinie 20:00 Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, po wysłuchaniu Hejnału Dynowa
w wykonaniu członków Orkiestry Dętej Panów Janusza Kędzierskiego, Tomasza Tereszaka i Jakuba Wandasa, powitał licznie
zgromadzoną publiczność, przed najważniejszym wydarzeniem
tego dnia: Galą opery i operetki wybitnych śpiewaków tenora

Pawła Skułaby i sopranistki Patrycji Krzeszowskiej-Kubit wraz
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej pod batutą
Tomasza Tokarczyka w koncercie „DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Pomimo padającego deszczu /który tworzył wyjątkowy klimat/ Dynowianie wiernie towarzyszyli śpiewakom przez całą
galę, a wspaniali artyści swoim śpiewem i muzyką sprawili, że
brawom i owacjom po zakończeniu, nie było końca. Podziękowania w imieniu mieszkańców za wspaniały koncert na ręce wykonawców złożyli włodarze miasta Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani Ewa Hadam i Burmistrz Miasta Pan Zygmunt
Frańczak. Tym jakże pięknym wydarzeniem zakończyły się LII
Dni Pogórza Dynowskiego, które pomimo niesprzyjającej aury
były wyjątkowe.
Organizatorzy serdecznie dziękują jednostkom strażackim:
OSP Dynów Przedmieście druhowie: Tomasz Prokop, Grzegorz Prokop, Grzegorz Niedzielski, Leonard Prokop, Jakub Prokop, Jerzy Pyś, Stefan Błażejowski, Paulina Prokop, Jacek Skubisz,
Gabriela Prokop.
OSP Dynów Miasto druh Szymon Hadam.
OSP Dynów Bartkówka druhowie: Adam Wandas, Szymon
Kuś, Mateusz Paszko, Maciej Paszko, Maciej Hadam, Mateusz
Pudysz, Dominik Pudysz, Maciej Siry, Bartłomiej Bujdasz.
OSP Harta druhowie: Sylwester Dziopak, Kacper Szczutek,
Dawid Stetko, Klaudia Bąk-Banat, Krzysztof Kuś.
Szczególne podziękowania składamy Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie na czele z komendantem asp. sztab.
Mariuszem Pilszakiem oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia, a także sponsorom, którymi byli: Polska
Spółka Gazownictwa (Sponsor Strategiczny), PKO Bank Polski
i Nadleśnictwo Dynów.
Łukasz Domin
Fot. Daniel Gąsecki
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Dynowskie
Święto Plonów
Chlebie, ty zlepku żytni.
Z twoimi losy tak ściśle się splata
i jasny pałac i chruściana chata
W piękne niedzielne popołudnie
19 sierpnia, tuż po Zielnej, władze miasta
Dynowa, zaproszeni goście, mieszkańcy
Dynowskiego Pogórza, starostowie i grupy

wieńcowe Dynowskiego Święta Plonów,
uczestniczyli w dziękczynnej, za dorodne
plony, Mszy Św. w kościele pw. św. Bartłomieja, odprawionej przez księdza Józefa
Czeraka.
Następnie dożynkowy korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą pod batutą

Pana Jakuba Trybalskiego, przeszedł na teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny
San”, gdzie odbyła się dalsza część Święta
Plonów. Burmistrz Miasta Dynowa Pan
Zygmunt Frańczak, po powitaniu zgromadzonych gości, otworzył Dynowskie Święto Plonów, które w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości miało
szczególny wydźwięk. Uroczystości rozpoczęła Orkiestra Dęta OSP Dynów działająca przy MOK w Dynowie koncertem pt.
„Nasza Mała Ojczyzna dla Niepodległej”.
Orkiestrze towarzyszył chór, zaproszony
przez kapelmistrza orkiestry Pana Tadeusza Podulkę do koncertów „Dla Niepodległej”, w składzie: Samuela Łach, Małgostr. 18

●

rzata Wróbel, Joanna Wróbel, Daniel
Maziarz, Paweł Pawłowski i Emil Dańczak.
Po tym nastrojowym, patriotycznym
koncercie rozpoczęła się część obrzędowa
dożynek.
Smak chleba pozna ten, co nań pracował,
kiedy przy stole usiądzie zgłodniały.
Królewskie dania, wykwintne potrawy
miody się wszystkie na smak chleba złożą.
Powyższe strofy wiersza Władysława
Syrokomli i pieśń żniwna Kapeli „Dynowianie”, wprowadziły do jednej z najważniejszych części dożynek, do przekazania
daru ziemi, z jednych do drugich gospodarskich rąk.
Święto plonów, dożynki, wyżynki nazywane także wieńcem, to święto chleba, tego
daru wysokich nieb, gdy niesiemy plon w gospodarza dom.
Tradycją dożynek są ich starostowie –
gospodarze tego święta. W roku bieżącym
byli nimi Państwo Beata i Paweł Dąbrowscy mieszkańcy ul. Bartkówka w Dynowie.
Są małżeństwem od 21 lat. Córka Mariola to już studentka /19 lat/, syn Karol ma
12 lat. Państwo Dąbrowscy mieszkają na
tzw. „Skale” w rodzinnym gospodarstwie,
miejscu przy ul. Bartkówka znaczącym
w topografii miejscowości. Pan Paweł jest
budowlańcem, a Pani Beata gospodynią
domową. Starostowie, jak przystało na tradycję, przekazali chleb wraz z życzeniami
na ręce Burmistrza Miasta.
Kolejnym, tradycyjnym punktem dożynek była prezentacja wieńców, w której
także słowem i piosenką zaprezentowali się:
– Młodzież z ul. Bartkówka w składzie:
Kacper Piątek – wykonawca wieńca i prezentujący go wraz z Walerią Berntiu, Weroniką Bury i Sewerynem Chrapkiem.
– Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich
w Ulanicy zaprezentowały Panie: Renata Potoczna, Agnieszka Karnas – przewodnicząca Koła, Danuta Karnas i Zofia
Marszałek.
– Wieniec Ochotniczej Straży Pożarnej
Dynów Przedmieście zaprezentowali druhowie Paulina Prokop, Gabriela Prokop,
Grzegorz Niedzielski i Jakub Prokop. Nad
odpowiednią prezentacją czuwał Prezes
OSP Dynów Przedmieście Pan Leonard
Prokop.
– Kolejny wieniec zaprezentowały Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w składzie Ma-
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ria Pyrda – przewodnicząca Koła, Joanna
Pustelnik, Halina Kamińska i Małgorzata
Pancerz.
– Z koszem pełnym pięknych kwiatów,
ziół, dorodnych owoców i warzyw przybyli
także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych Osiedle nr 3 w Dynowie /
Przewodniczący Pan Wiesław Hadam/, Pan
Kazimierz Wydra i Pani Zdzisława Głuszko, która zaprezentowała wiersz, przygotowany z okazji dynowskich dożynek.
– Osiedle nr 4 /Przewodniczący Pan
Andrzej Polewka/ i OSP przy ul. Bartkówka reprezentowali druhowie Karolina Mocha, Natalia Maścidło, Maciej Siry i Hubert
Bujdasz.
– Osiedle Nr 3 Dynów Przedmieście reprezentowały swoim wieńcem Panie Ewa
Wandas /Przewodnicząca/, Lillia Matejko,
Liliana Piwowar, Alina Gołąb i Agnieszka
Mychajłewycz.
– Prezentacje wieńców zakończyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie w składzie Agata Banaś – przewodnicząca Koła, Zofia Pustelnik, Lucyna
Paściak i Beata Wrotniak, a towarzyszył im
Zespół Śpiewaczy „Pogórzanki”.
– Kolejne prezentacje pięknych wieńców „obgrywała” Kapela „Dynowianie”.
Organizatorzy dziękują za wieńce, okolicznościowe przyśpiewki i wiersze, co

świadczy o tym, że tkwi w nas potrzeba
podziękowania za to, czym ziemia Pogórza
Dynowskiego jeszcze Nas karmi.
W części obrzędowej swoje mądre,
związane z rolnictwem i ziemią wiersze,
przedstawił poeta Pan Józef Cupak z Wary.
Organizatorzy zaprosili także do udziału w konkurach związanych ze żniwami.
Trzeba było pokazać, jak zrobić powrósło
i młócić zboże.
Podczas tych uroczystości można było
smakować tradycyjne, dożynkowe jadło: ciasta z jabłkami, śliwkami, dorodne
owoce, różne smakowo bułeczki, proziaki,
pyszne gołąbki i bigos, a także wyjątkowe nalewki, a wszystko to z tegorocznych
zbiorów. Uginające się od przysmaków
stoły przygotowały KGW z Dylągowej,
Pawłokomy i Bartkówki, Towarzystwo
Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Karczma
„Semafor”, Gminna Spółdzielnia „SCh”

w Dynowie i Pan Wojciech Sarnicki – warzywa, owoce – sklep przy ul. Kościuszki
w Dynowie.
Organizatorzy Dynowskiego Święta
Plonów w imieniu własnym i wszystkich
smakujących dynowskie jadła bardzo
dziękują.
Po części obrzędowej wystąpiły działające przy MOK w Dynowie kapele ludowe
„Dynowianie” i „Pogórzanie” oraz Zespół
Śpiewaczy „Pogórzanki”, dzieci uczestniczyły w żniwnych impresjach edukacyjno-plastycznych prowadzonych przez „Kid-Art”, a całą uroczystość zakończył festyn
taneczny z zespołem „VIVA LOKO”. Organizatorzy bardzo dziękują dynowskim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
za pomoc w realizacji imprezy.
Grażyna Malawska
Fot. Jan Hadam
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Dynowie
„A u was zawsze się coś dzieje!”
– te słowa jednej z czytelniczek stanowią sedno pracy biblioteki w ostatnich
trzech miesiącach.
Wakacje dla jednych pora odpoczynku, natomiast dla biblioteki
miesiące wzmożonej aktywności czytelników, którzy na urlopach
mieli czas w spokoju oddać się lekturze jakiejś ciekawej książki.
Dynowska Biblioteka starała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom
czytelników i aby odpoczynek był udany, dokupiła pozycje książkowe oraz zorganizowała zajęcia wakacyjne dla dzieci w dniach
7–10 sierpnia. Tradycyjnie spotkały się one z zainteresowaniem
najmłodszych czytelników. Wakacje z biblioteką pod hasłem „Niepodległa” stanowiły połączenie lekcji bibliotecznych, warsztatów
oraz gier i zabaw ruchowych. Uczestniczące w zajęciach dzieci
z uwagą słuchały legend przedstawianych z użyciem teatrzyku
kamishibai, uczestniczyły w zajęciach pt. „Zielony detektyw”, grały w piłkę na stadionie. Gorące, wręcz upalne, słoneczne lato nie

Zajęcia wakacyjne „Zielony detektyw”

Od lipca do września w MBP w Dynowie była wystawa prac
pana Sławomira Walencika vs. Proust twórcy, pochodzącego z Radzynia Podlaskiego. W swych unikalnych pracach zbliża on grafikę komputerową do grafiki warsztatowej i malarstwa. 17 września
chętni mogli osobiście spotkać się z artystą na małym wernisażu
w bibliotece.
Wrzesień to tradycyjnie miesiąc związany z Narodowym Czytaniem. W roku tak szczególnym, w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, utwór, który podejmuje trudną problematykę walki
narodowowyzwoleńczej, tożsamości narodowej, poczucia polskości, określenia tego, kim się jest.
Narodowe Czytanie biblioteka wraz z partnerami zorganizowała w piękne, słoneczne popołudnie 16 września 2018 r. W tym
roku po raz pierwszy miejscem wydarzenia był dynowski Park

Łukasz Domin i Bartłomiej Walus czytają fragmenty „Przedwiośnia” w ramach
akcji Narodowe Czytanie

zatrzymało nikogo w domu. Gdy wysoka temperatura doskwierała na zewnątrz, przyjemny chłód w lokalu MBP w Dynowie był
idealnym miejscem do przeprowadzenia warsztatów, na których
można było m.in. wykonać piękne wachlarze.

Miejski, który urzekł wszystkich swą wyjątkową scenerią o tej porze roku. Uroczystość, na którą licznie przybyli zaproszeni goście
i mieszkańcy Dynowa, była montażem muzyczno-słownym. Partnerami tegorocznego czytania byli:
1. Agencja Muzyczna „Violino”, która zapewniła piękną oprawę
muzyczną w wykonaniu chóru i młodzieżowej orkiestry sym-

Zajęcia wakacyjne, warsztaty plastyczne

Występ orkiestry symfonicznej i chóru

str. 20

●

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 3/2 • LIPIEC – WRZESIEŃ 2018

fonicznej pod dyrekcją Bogusława Dulskiego. Prowadzenie
chóru Bogusława Dulska.
2. Nadleśnictwo Dynów, które co roku wspiera akcję Narodowe
Czytanie i jest głównym sponsorem warsztatów organizowanych podczas ferii zimowych oraz koncertów. W tym roku
Nadleśnictwo reprezentowała Małgorzata Kaczorowska.
3. Po raz pierwszy partnerem była Ochotnicza Straż Pożarna
w Dynowie Przedmieściu na czele z prezesem Leonardem
Prokopem i druhami, którzy z nim przybyli. Młodzi, silni…
przywieźli do parku krzesełka i ławeczki, a ochotniczki z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pomagały podczas zajęć plastycznych dla dzieci.
W tym roku fragmenty czytali:
– Lena Wandas, Magdalena Lichota, Mikołaj Tarnawski i Damian Karnas – dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie,
– Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa,

– Bogusława Dulska – opiekun chóru Agencji Muzycznej
„Violino”.
Parterom, osobom czytającym oraz wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy.
Narodowe Czytanie zbiegło się z wydarzeniem zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” pod hasłem „Biegniemy dla Niepodległej”. Oba działania, które ściągnęły do Parku
Miejskiego zainteresowanych, pokazały potencjał tego pięknego
miejsca, jako pleneru do realizacji wspaniałych przedsięwzięć.
Tuż po Narodowym Czytaniu, w niedzielę 23 września MBP
w Dynowie zaprezentowała część księgozbioru o tematyce prozdrowotnej podczas I Targów Zdrowia i urody, których była współorganizatorem.

Wystawka książek

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie czytają fragmenty „Przedwiośnia”
w ramach akcji Narodowe Czytanie

– Krystyna Dżuła – prezes Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”,
– Łukasz Domin – prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
i prężnie działający w stowarzyszeniu Bartłomiej Walus,
– Leonard Prokop – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie Przedmieściu,
– Małgorzata Kaczorowska – z Nadleśnictwa Dynów,

Z przyjemnością informujemy, że w związku z 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości wzbogaciliśmy księgozbiór o tej tematyce. Wszystkie nabyte nowości są dostępne – zapraszamy do wypożyczania. Ponadto pragniemy przypomnieć,
że wznawiamy cykl szkoleń komputerowych w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści…”
Grażyna Paździorny
Anna Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki

Narodowe Czytanie 2018 r.
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Senator Antoni Nowak

– honorowy obywatel miasta Dynowa
Szkic do portretu

H

onorowe obywatelstwo miasta to
szczególny tytuł nadawany przez
władze miasta osobie o wielkich dla
niego zasługach. W Dynowie tytuł ten
nadawano już w okresie międzywojennym. W 1930 r. otrzymał go senator
Antoni Nowak.

Antoni Nowak urodził się
w Harcie 31 maja 1874 r. Jego
rodzicami byli: Antoni Nowak,
syn Szymona Nowaka i Zofii
Nowak, córki Kacpra Smyczyńskiego oraz Anna Nowak, córka Jakuba Haliga i Marianny
Halig, córki Wincentego Domina. Rodzice zamieszkiwali
w Harcie pod numerem 150.
Chrztu udzielił mu ks. proboszcz Konstanty Będaszewski, Senator Antoni Nowak
ten sam, u którego dwa lata wikarym był ks. Bronisław Markiewicz, późniejszy błogosławiony
Kościoła katolickiego. Jako uczeń, Antoni uczęszczał do miejscowej szkoły. Już w dzieciństwie wyróżniał się dojrzałością i zaangażowaniem społecznym. W przekazie rodzinnym odnotowano
fakt, że pomagał miejscowemu listonoszowi w segregowaniu i roznoszeniu poczty. Ułatwiała mu to szybko opanowana umiejętność
pisania i czytania. Bardziej interesowały go własne pasje, aniżeli
praca w gospodarstwie. Lubił rzeźbić, co zaowocowało wyjazdem
do Zakopanego w celu nauki snycerstwa. Zamiar ostatecznie się
nie powiódł, gdyż ojciec niebawem zabrał go stamtąd do domu,
nie widząc w tym zajęciu żadnej przyszłości dla syna. Talent swój
rozwijał jednak jako rzeźbiarz ludowy. Pracując w gospodarstwie
rodziców, już jako młody człowiek zyskał autorytet i szacunek
mieszkańców Harty. Zwracającym się do niego o pomoc mieszkańcom wsi, pisał listy oraz pisma.

stwo trwało jedynie 6 lat. Śmierć żony nastąpiła nagle w 1902 r.,
w wyniku tragicznego zdarzenia. Podczas prac polowych, Marianna – powożąc zaprzęgiem konnym – uległa wypadkowi. Konie spłoszone atakiem os lub szerszeni poniosły zaprzęg, z którego upadając, Marianna doznała licznych obrażeń ciała. Leczona,
zmarła 26 listopada 1902 r. Z tego małżeństwa urodziło się jedno
dziecko – Józefa Nowak (21.03.1899–20.09.1979).
Na przełomie lat 1903/1904 Antoni Nowak pojął za żonę
Agnieszkę Kośmider z domu Pękala. Nie udało mi się ustalić
dokładnej daty ślubu. Z tego małżeństwa przyszło na świat troje dzieci: Janina (28.10.1904–10.12.1962), Marian (14.11.1911–
6.11.1918) i Maria (17.01.1915–24.04.2002).
Obowiązki rodzinne i pracę w gospodarstwie łączył z aktywnością społeczną. Działał na rzecz miejscowego kółka rolniczego, straży ogniowej oraz Kasy Stefczyka. Odznaczał się cechami,
którymi łatwo zjednywał sobie ludzi: humor, pogoda ducha, rozwaga i takt, skłonność do kompromisu – bardzo mu w tym pomagały. Zapewne z tych względów został wybrany naczelnikiem
gminy Harta. Do wielkiej polityki trafił po przewrocie majowym
1926 r. Gdy zwolennicy marszałka Józefa Piłsudskiego podjęli
działania, mające na celu umocnienie swej pozycji, postanowili
utworzyć własną reprezentację polityczną, która mogłaby zdominować parlament i przeprowadzić zmianę konstytucji. Tak w roku
1927 powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, który rozpoczął tworzenie komitetów wyborczych na zbliżające się wybory
parlamentarne. Szczególnie aktywną kampanię prowadzono na
terenach wiejskich. Liczne wiece i zgromadzenia przedwyborcze
były z jednej strony okazją do kreowania wielkiej polityki na wsi
i w małych miasteczkach, z drugiej natomiast dawały szansę zauważenia lokalnych liderów, mogących trafić na listy wyborcze
BBWR. Aktywny był zarówno Dynów i jego mieszkańcy, jak i okoliczne wsie. W lutym 1928 r. w Dynowie zawiązał się, popierający sanacyjny obóz rządzący, Demokratyczny Komitet Wyborczy
Kobiet pod przewodnictwem Malwiny Sosnowskiej. Jego członkiniami zostały m.in. Wanda Stankiewicz oraz Wanda Baraniecka.
Dnia 26 lutego odbył się wielki wiec w Dynowie, w sali „Sokoła”.
Przewodniczył mu Stefan Trzecieski, sekretarzował Leopold Wolański, a głos zabierali Aleksander Krasnopolski, Antoni Łukasiewicz, naczelnik sądu Leon Deszko oraz Stefan Gładysz. Podjęto na
nim rezolucję o poparciu BBWR. Wśród wystawionych na listach
wyborczych 12 kandydatów BBWR, w okręgu przemyskim znalazł

Wyciąg z metrykalnej księgi urodzonych (Liber Natorum) parafii Harta

W wieku 22 lat zawarł związek małżeński z 19-letnią Marianną
Kocoj [tak w księgach parafialnych], córką Jana i Zofii z domu
Pantoł. Akt zaślubin miał miejsce 1 października 1896 r. Małżeństr. 22
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Ogłoszenie wyborcze w „Tygodniku Przemyskim” z nazwiskami kandydatów na
posłów
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się Antoni Nowak. Zgodnie z ówczesną ordynacją wyborczą można było jednocześnie ubiegać się o mandat posła i senatora. Przy
równoczesnym zdobyciu obydwu mandatów, wybierało się jeden
z nich. BBWR otrzymał listę z numerem 1.
Wybory do Sejmu odbyły się dnia 4 marca 1928 r. W okręgu
przemyskim z listy nr 1 do Sejmu dostało się 2 kandydatów na
posłów. Nie było jednak wśród nich Antoniego Nowaka, który
został jednym z zastępców. Co ciekawe, innym zastępcą został
rolnik z Harty, startujący z listy Stronnictwa Chłopskiego – Franciszek Błoński. Tydzień później odbyły się wybory do Senatu.
W powiecie brzozowskim lista BBWR uzyskała poparcie 33,42%
wyborców. Jedynym kandydatem z tego powiatu, który uzyskał mandat senatora z listy BBWR, był Antoni Nowak. Tak oto
w wieku 54 lat został jednym ze 111 senatorów RP. Odtąd często
przebywał poza domem. Wykonując mandat senatora, otrzymał
pokój nr 420 w Domu dla Posłów i Senatorów. Jako parlamentarny nowicjusz, nie został włączony do żadnej stałej komisji Senatu. Jednak w trakcie krótkiej, dwuletniej kadencji parlamentu
(30 sierpnia 1930 r. został rozwiązany) okazał się aktywnym senatorem. Na forum Senatu podejmował kwestie związane z oświatą
i rolnictwem. Był autorem rezolucji do budżetu 1929/30, zabierał
głos w dyskusjach nad preliminarzem budżetowym, odnotowanych w stenogramach prac Senatu. Uczestniczył w licznych wizytach wyjazdowych przedstawicieli Senatu, m.in. na Powszechnej
Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu. W maju 1930 r. wraz
z grupą parlamentarzystów wizytowano rozwijającą się Gdynię.
Nawiązane kontakty umiejętnie wykorzystywał dla dobra społeczności lokalnej. Wyrazem jego starań jest wspomniane honorowe obywatelstwo Dynowa. W akcie nadania czytamy: W uznaniu
zasług i starań położonych dla ekonomicznego podniesienia miasta
Dynowa Rada Gminna uchwałą z dnia 20 stycznia 1930 r. nadaje
wielmożnemu Panu Senatorowi Obywatelstwo Honorowe Miasta
Dynowa. Dyplom podpisał burmistrz Józef Gąsecki z datą 12 maja
1930 r. Wiejski senator szybko stał się postacią nietuzinkową dla
miasta i okolicznych miejscowości. Uczestniczył w licznych uroczystościach państwowych oraz uświetniał uroczystości lokalne.

Wszedł do elity lokalnej społeczności. Był częstym gościem
działających organizacji miejscowych. Ufundował instrumenty
dla orkiestry dętej straży pożarnej w Harcie. Uposażenie senatorskie uczyniło go człowiekiem zamożnym. Wybudował nowy,
drewniany dom rodzinny.

Nieistniejący dom senatora Antoniego Nowaka

Nigdy jednak nie przywiązywał wagi do kwestii materialnych.
Często, proszony o pomoc, pomagał innym. Pensji senatorskiej nie
zainwestował ani w gospodarstwo, ani w lokatę na przyszłość. Po
zakończeniu swej kadencji senatorskiej nadal uczestniczył w lokalnym życiu politycznym. Była ona jednak pojedynczym epizodem
parlamentarnym w życiu Antoniego Nowaka. Pozostał rolnikiem,
ale nadal udzielał się w społecznej służbie. Pomagał mieszkańcom
w sprawach urzędowych, często sądowych. Czas okupacji spędził
w Harcie. Zmarł 4 lutego 1957 r., przeżywszy 83 lata. Spoczywa na
cmentarzu parafialnym w Harcie. W tym samym roku zmarła jego
żona Agnieszka.
Józef Stolarczyk

Uroczystości w Dynowie z udziałem senatora Antoniego Nowaka (trzeci od prawej w pierwszym rzędzie siedzących)
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WITA J SZK O ŁO!
DYNOWSCY
PIERWSZOKLASIŚCI
ROZPOCZĘLI
NOWY ROK SZKOLNY

Uczniowie kl. I Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Dynowie
Fot. Radosław Telega

Uczniowie kl. I Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Dynowie
Fot. Radosław Telega

Uczniowie kl. I Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Dynowie
Fot. Radosław Telega

Uczniowie kl. I Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Dynowie
Fot. Ze zb.
PSP Nr 2 w Dynowie

