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Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego (DKS),
za nami pierwsze trzy miesiące 2019 roku. Czas ten był dla naszego Miasta niezwykle ważny, bogaty w imprezy kulturalne oraz 

edukacyjno – sportowe.

W tym numerze DKS-u polecam szczególnie artykuł autorstwa Pana Józefa Stolarczyka, w którym opisuje on ciekawą, a mało zna-
ną historię starej dynowskiej kaplicy cmentarnej. Będzie też garść informacji dotyczących bieżącej pracy Burmistrza i Rady Miasta. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku Żłobka Miejskiego w Dynowie.

Drodzy Państwo z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam przede wszystkim 
zdrowia i wszelkiej pomyślności, czasu pełnego wiary, nadziei, miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodzin i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. 

Michał Zięzio
Redaktor Naczelny

Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy 
wszystkim Mieszkańcom Miasta Dynów najserdeczniejsze życzenia: 

wiary, nadziei, zdrowia oraz pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech te Święta upłyną w atmosferze ciepłych, rodzinnych spotkań 
oraz staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania 

i okazywania sobie wzajemnej miłości i szacunku.

Wesołego Alleluja!

Roman Mryczko
Przewodniczący Rady

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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I. Inwestycje w realizacji
Trwają roboty na zadaniu: „Poprawa infrastruktury ściekowej 

w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap 
III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Dynowie" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Stan zaawansowania robót: sieci kanalizacyjne około 80%, na-
tomiast występują opóźnienia robót modernizacyjnych na oczysz-
czalni ścieków. 

II. Zadania oczekujące na listach rezerwo-
wych
1. Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągo-

wej – etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody. 
(czwarte miejsce).

2. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dubiec-
ko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” 
(ósme miejsce). 

III. Drogi
1. Budowa obwodnicy

Wojewoda Podkarpacki przeprowadza postępowanie związa-
ne z ponowną oceną oddziaływania na środowisko przedmiotowej 
inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji, która to decyzja pozwoli na rozpoczęcie ro-
bót budowlanych. 
2. Drogi gminne.

W dniu 6 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszo-
wie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Pan Jarosław Zieliński wraz z Wojewodą Podkarpackim Pa-
nią Ewa Leniart wręczyli przedstawicielom gmin i powiatów prome-

sy przyznające środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych oraz osuwisk ziemi. Miasto Dynów otrzymało promesę w kwo-
cie 2 320 000 zł na remonty dróg: ul. Jaklów, ul. Plebańska, ul. Dwor-
ska, ul Bartkówka (pod Skałą). Do końca maja konieczne jest opra-
cowanie dokumentacji na te remonty i przeprowadzenie przetar-
gów na wybór wykonawców. Ostateczna kwota dotacji będzie okre-
ślona po wyborze wykonawców, przy czym 20 % kosztów to koniecz-
ny wkład własny Miasta. 

IV. Pozostałe działania Burmistrza
1. Prowadzone są starania pozyskania środków na różne projekty 

inwestycyjno-remontowe, na remonty dróg wojewódzkich, po-
wiatowych na terenie Miasta Dynowa. Obecnie za wcześnie na 
przedstawienie zadań które będą przyjęte do realizacji w 2019 r. 

2. Zostały przyznane dotacje na działalność stowarzyszeń w ra-
mach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Dotacje przyznano dla:

• Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” – 8 000 zł,
• Towarzystwa Sportowego „Dynovia” – 6 000 zł,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „POGÓRZE” przy Publicznej 

Szkole Nr 1 w Dynowie – 5 000 zł,
• Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu- 

Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” – 3 000 zł,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego„Bartkowiak” – 2 500 zł, 
• Ochotniczej Straży Pożarnej Bartkówka w Dynowie - 5 500 zł,

Na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Mia-
sta Dynowa przyznano dotacje dla:

• Towarzystwa Sportowego „Dynovia” – 44 000 zł,
• Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – 6000 zł. 

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa

Przewodniczący Rady Miasta Dynów informuje:
c.  Komisja Spraw Społecznych, w składzie:

Marek Siry – Przewodniczący Komisji, Renata Pyś- Wiceprze-
wodnicząca Komisji, Rafał Bilski, Maria Chudzikiewicz, Ka-
zimierz Gołąb, Józef Mikoś, Roman Nowak, Paweł Pawłow-
ski, Andrzej Polewka, Aleksander Urban i Krystyna Mazur 
(od dnia 12 marca 2019 roku).

d.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
Józef Mikoś – Przewodniczący Komisji, Paweł Pawłowski- Wi-
ceprzewodniczący Komisji i Piotr Krupa. 

3.  Pełne treści uchwał Rady Miasta Dynów dostępne są za pośred-
nictwem BIP Miasta Dynów, zakładka Prawo lokalne – Uchwały 
Rady Miasta. Posiedzenia Rady Miasta Dynów są transmitowa-
ne on-line, a nagrania z obrad są udostępniane w Systemie Rada 
dla Mieszkańców za pośrednictwem BIP Miasta Dynów.

4.  Z uwagi na brak wcześniejszej okazji, informuję, że w dniu 20 
grudnia 2018 roku przy szopce na dynowskim Rynku odbyła 
się Wigilia Miejska. Uroczystość ta stanowi kontynuację trady-
cyjnych spotkań o charakterze wigilijnym, zapoczątkowanych 
w 2006 roku.

Burmistrz Miasta informuje

Rada Miasta Dynów
1.  Skład Rady Miasta Dynów VIII kadencji został Państwu poda-

ny w poprzednim numerze Dynowskiego Kwartalnika Samo-
rządowego. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miasta Dynów zarządzonych na dzień 10 lutego 
2019 roku do Rady Miasta Dynów weszła Pani Krystyna Ma-
zur. Tym samym skład Rady Miasta Dynów VIII kadencji wyno-
si obecnie 15 radnych. 

2.  Przy Radzie Miasta Dynów VIII kadencji działają cztery Komisje 
stałe tj.:
a.  Komisja Rewizyjna, w składzie: 

Michał Zięzio – Przewodniczący Komisji, Jolanta Boczar- Wi-
ceprzewodnicząca Komisji, Renata Pyś, Piotr Krupa i Jó-
zef Mikoś.

b.  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 
w składzie:
Kazimierz Gołąb – Przewodniczący Komisji, Paweł Pawłow-
ski- Wiceprzewodniczący Komisji, Rafał Bilski, Jolanta Bo-
czar, Maria Chudzikiewicz, Piotr Krupa, Roman Nowak, An-
drzej Polewka, Marek Siry, Aleksander Urban, Michał Zięzio 
i Krystyna Mazur (od dnia 12 marca 2019 roku).
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W imieniu Rady Miasta serdecznie dziękuję za po-
moc przy organizacji tej uroczystości wszystkim, dzię-
ki którym możliwe było zorganizowanie i przygotowa-
nie poczęstunku wigilijnego. O przyjęcie podziękowań 
i wdzięczności za wszelkie formy wsparcia proszeni są: 
• Pan Adam Sochacki – Dom Pogodnej Starości  

im. Św. Brata Alberta w Dynowie.
• Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśnictwo Dynów.
• Pan Józef Kocaj – Gminna Spółdzielnia ,,Samopo-

moc Chłopska” w Dynowie.
• Pan Antoni Balawejder – „Woodstyle Balawej-

der” sp. j.
• Pan Grzegorz Kopacki, Pan Jacek Kopacki  

– KOBIPLAST.
• Pani Wiesława Kopacka – Zakład Produkcyjno-

Handlowo Usługowy „BRYKIET” s.c.
• Pan Bolesław Kopacki, Pan Janusz Jarosz – ,,Karcz-

ma pod Semaforem.”
• Państwo Małgorzata i Stanisław Krupa – Pie-

karnia s.c.
• Pan Henryk Hadam, Pan Daniel Hadam – „ALEK-

SANDRIA” s.c.
• Pani Elżbieta Domin – Piekarnia-Cukiernia.
• Pan Arkadiusz Kośmider, Pan Zbigniew Kośmi-

der – ,,Zajazd na Rozdrożu.”
• Pan Wojciech Sarnicki – Owoce Warzywa Hurt 

Detal, Handel Stały i Obwoźny.
• Pani Maria Mnich-Nowak, Pani Małgorzata 

Sieńko – sklep warzywno-spożywczy, PHU ,,KU-
STRA” s.c. 

• Pan Zdzisław Pończocha – Firma Handlowo-Usłu-
gowa ,,TO i OWO” s.c.

• Pan Zbigniew Baczyński, Pani Anna Wydra – Sklep 
Branży Ogólnoprzemysłowej s.c.

• Pani Agnieszka Gochna i Pan Andrzej Gochna- 
,,GOCHNA GASTRO”, AGM Gastro.

• Pan Paweł Rebizak – Kwiaciarnia Tulipan.
• Pan Zdzisław Bielec, Pani Ewa Jandziś –„BEWA” 

s.c.
• Pan Wiesław Kiełbasa – „Zajazd Biesiada”.
• Pan Wojciech Szaruga – Przedsiębiorstwo Usłu-

gowo-Handlowe ,,Szaruga”.
• Pani Iwona Kocaj – Firma Produkcyjno-Transpor-

towa ,,GRAKO”.
• Pani Krystyna Anna Gudyka – „AGROPOL”s.c.
• Pan Jerzy Makarski – Sklep wielobranżowy „Robot”.
• Państwo Małgorzata i Zdzisław Szafran – Cen-

trum Medyczne „DYNMED”.
• Pan Stanisław Baran, Pan Adam Ryba – Bank 

Spółdzielczy w Dynowie.
• Pani Małgorzata Chudzikiewicz, Pan Edward 

Hess – F.H.U s.c.
• Pan Wacław Porzuczek – P-P-U „REK-FOL”.
• Pan Tadeusz Święs – Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 w Dynowie.
• Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Miej-

skiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej oraz Urzędu Miejskiego i Związku 
Gmin Turystycznych

5.  Przewodniczący Rady Miasta Dynów Roman 
Mryczko pełni dyżury w Urzędzie Miasta Dy-
nów, I piętro, pok. 11 c w każdy poniedziałek 
w godz. 1500-1600 i piątek w godz. 700-800. 

Roman Mryczko
Przewodniczący Rady Miasta Dynów VIII kadencji

(wyciąg z protokołów wyborów sporządzonych przez Miejską Komisję Wy-
borczą w Dynowie w składzie:
1. Ryszard Duda – Przewodniczący,
2. Barbara Telega – Z-ca Przewodniczącego,
3. Członkowie: Marcin Hadam, Marzena Lichota, Alina Marcinkiewicz, Maria Ra-

doń, Bożena Sas, Magdalena Słoninka, Maria Stolarczyk. 
1. W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Dynów, przeprowadzonych 

10 lutego 2019 r. w okręgu wyborczym nr 9 uprawnionych do głosowania 
było 350 osób, – udział w wyborach wzięło 145 wyborców, t.j. 41,43 %,

2. Kandydatów na radnych zgłosiły 3 komitety wyborcze wyborców – łącz-
nie zgłoszono 3 kandydatów. 

3. Liczba głosów nieważnych – 3, (z powodu: niepostawienia znaku X przy 
żadnym z kandydatów – 2, postawienie znaku X przy więcej niż 1 kandy-
dacie – 1) 

4. Największą liczbę głosów otrzymała Pani Krystyna Mazur, która zosta-
ła wybrana na radną Rady Miasta Dynów z okręgu nr 9 w Dynowie. 

Ryszard Stanisław Duda
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie

W dniach: 17, 24, 25, 26 lutego 2019 roku odbyły się Ogólne Zebrania mieszkań-
ców poszczególnych osiedli, na których dokonano wyboru nowych Zarządów Osiedli.
1.   OSIEDLE NR 1: uprawnionych do głosowania 1736 mieszkańców, obecnych 

na zebraniu w dniu 25 lutego 2019 roku było 36 mieszkańców.
Do Zarządu Osiedla Nr 1 wybrano:
1. Panią Natalię Mnich- Karnas na Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 
 oraz członków Zarządu Osiedla w osobach:
2. Pani Barbara Cukrzyńska
3. Pan Krzysztof Kędzierski
4. Pan Jerzy Malinowski
5. Pan Tomasz Mnich

2.   OSIEDLE NR 2: uprawnionych do głosowania 895 mieszkańców, obecnych na 
zebraniu w dniu 26 lutego 2019 roku było 36 mieszkańców.
Do Zarządu Osiedla Nr 2 wybrano:
1. Panią Barbarę Nestorowską- na Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nr 2
oraz członków Zarządu Osiedla w osobach:
2. Pani Danuta Krajewska
3. Pani Iwona Sarnicka
4. Pan Roman Wandas
5. Pani Alicja Wolańska

3.   OSIEDLE NR 3: uprawnionych do głosowania 1627 mieszkańców, obecnych 
na zebraniu w dniu 24 lutego 2019 roku było 47 mieszkańców.
Do Zarządu Osiedla Nr 3 wybrano:
1. Pana Tomasza Jurasa na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3
 oraz członków Zarządu Osiedla w osobach:
2. Pan Zdzisław Karnas
3. Pan Robert Sówka
4. Pani Alina Głąb
5. Pani Ewa Wandas 

4.   OSIEDLE NR 4: uprawnionych do głosowania 746 mieszkańców, obecnych na 
zebraniu w dniu 17 lutego 2019 roku było 51 mieszkańców.
Do Zarządu Osiedla Nr 4 wybrano:
1. Pana Adama Wandasa na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4
 oraz członków Zarządu Osiedla w osobach:
2. Pan Piotr Wandas
3. Pan Marcin Hadam
4. Pan Andrzej Śmietana
5. Pani Józefa Pyś

INFORMACJA 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Dynowie o wynikach wyborów uzupełniających do 
Rady Miasta Dynów zarządzonych na 10 lutego 2019 r.

Informacja z przeprowadzonych wyborów Zarzą-
dów Osiedli na terenie Miasta Dynów.

Justyna Makuch
Pracownik UM w Dynowie
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Spora część odpadów może być poddana recyklingowi – wykorzystana do ponownej prze-
róbki. To z kolei wymaga, aby odpady były zbierane selektywnie i były dobrej jakości, nieza-
nieczyszczane innymi rodzajami odpadów.

Największym wezwaniem jest rosnąca ilość odpadów zmieszanych (resztkowych), a tak-
że odpadów zielonych. Gdybyśmy segregowali odpady i robiliśmy to uczciwie, to tych odpa-
dów zmieszanych (resztkowych) byłoby zdecydowanie mniej. Na wzrost cen wpływ mają tak-
że rosnące z roku na rok ilości odpadów zielonych (ogrodowych ) pochodzących z koszenia 
trawy, zbierania liści czy obcinania gałęzi drzew i żywopłotów. Odpady te można z powodze-
niem kompostować w przydomowych kompostownikach.

Zamieszczone poniżej wykresy pokazują poziomy i wielkości zebranych odpadów komu-
nalnych na terenie naszego miasta w okresie od II półrocza 2013 r. do 31.12.2018 r. 

Urząd Miasta informuje

Co nas motywuje do właściwej segregacji?
Rola każdego z nas, mieszkańca Dynowa, w osiągnięciu odpowiednich poziomów odzysku 

jest niezwykle ważna. Od kilku lat uczymy się właściwej segregacji i liczby pokazują, że osiąga-
my w tej dziedzinie postęp, ale im więcej surowców udaje się odzyskać, tym łatwiej robić ko-
lejne kroki. Zachęcamy każdego mieszkańca do pełnej, prawidłowej segregacji “u źródła”, bo 
to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomo-
ści ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

– Niestety w Dynowie – zwłaszcza w budynkach wielomieszkaniowych wciąż zbyt mała 
ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. Zgodnie z przepisami, w roku 2019 po-
ziom segregacji wynosi 40 procent, a w roku 2020 – już 50 procent odpadów musi być gro-
madzonych w sposób selektywny. Nieprowadzenie prawidłowo segregacji przez mieszkań-
ców to bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie parametrów segregacji naraża miasto na 
dotkliwe kary środowiskowe.

 Poniżej prezentujemy, dla przypomnienia, aktualnie obowiązujące zasady segregacji 
odpadów komunalnych.

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę po-
trzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych 
i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, 

Ilość odpadów zebranych w okresie 
od II półrocza 2013 r. – 31.12.2018 r.

Ilość zebranych odpadów segregowanych 
w latach 2013- 2018

I. Zbiórka odpadów komunalnych w 2019 r. 
Od 1 stycznia 2019 r. w naszej gminie wzro-

sła opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Obecnie płacimy 16 zł od osoby za 
odpady segregowane oraz 25 zł za zmieszane. 
Wzrost opłat jest wynikiem wzrostu cen za od-
biór odpadów zaoferowanych przez firmę, któ-
ra wygrała przetarg. 

Przyczyny wzrostu cen:
1) wzrastająca ilość odpadów do zagospoda-

rowania, w tym zwłaszcza odpadów niese-
gregowanych oraz bioodpadów, 

2)  duże koszty transportu odpadów z miej-
sca odbioru do miejsca utylizacji - odpady 
z Dynowa są transportowane do Rzeszo-
wa, a w przypadku niemożności odbioru 
ich przez spalarnie w Rzeszowie wskaza-
nymi punktami ich odbioru są Mielec, Dę-
bica lub Stalowa Wola. 

3)  wzrost opłaty marszałkowskiej za składo-
wanie odpadów na składowisku – w tym 
roku opłata wynosi 220 zł za tonę, (w 2018 
wynosiła 170 zł za tonę),

4)  wzrost cen energii elektrycznej i paliwa,
5)  wzrost płacy minimalnej, 
6)  zwiększenie wymogów ppoż., obowiązek 

objęcia składowisk i regionalnych instala-
cji monitoringiem on-line, obowiązkowe 
stawki zabezpieczenia roszczeń w przy-
padku pożarów składowisk,

7)  wzrost ilościowy ilości opakowań zakupy-
wanych towarów – producent opakowań 
nie płaci za ich wprowadzanie- koszty po-
nosi konsument dokonujący zakupów.

Stopień zaawansowania zbiórki
Zgodnie z unijnymi wymaganiami do 

31.12.2020 r. Polska musi osiągnąć wskaźnik 
recyklingu na poziomie 50% (do roku 2035 aż 
65%). Stąd konieczność segregowania odpa-
dów. W przypadku nie osiągnięcia w/w wskaź-
ników Polska będzie płacić wysokie kary, któ-
re z kolei będą powodować wzrost opłat za 
odpady. 

Rosnąca liczba odpadów to większe kosz-
ty dla mieszkańców i samorządu. A śmieci nie-
stety przybywa.

W roku 2018 roku w mieście zebrano 
1 174,86 ton odpadów komunalnych. To o 5% 
więcej niż w roku 2017, w którym zebrano łącz-
nie 1 123,26 kg odpadów komunalnych.

W tym samym czasie liczba osób zadekla-
rowanych, płacących za odbiór odpadów spa-
dła z 4 832 osób do 4 778 osób. Spadek wy-
nosi 1,2%.

Średnia ilość wytworzonych odpadów ko-
munalnych na jednego mieszkańca naszego 
miasta wyniosła w 2018 roku 245 kg, gdy w kra-
jach Unii Europejskiej w 2017 roku średnia ilość 
wytworzonych odpadów komunalnych wyno-
siła 487 kg , a w Polsce w roku 2017 – 315 kg .

Mimo, że mamy jeden z najniższych wskaź-
ników wytwarzania odpadów komunalnych na 
mieszkańca wśród krajów Unii Europejskiej, to 
nie zmienia faktu, że śmieci przybywa.
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albo są wykonane z materiałów biodegradowal-
nych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, 
czy materiał, z którego został wykonany, nadaje 
się do recykling i koniecznie segreguj odpady. 

II. Palenie śmieci w przydomowych 
piecach – ten proceder w sezonie grzewczym 
pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za 
taki stan ponoszą najczęściej mieszkańcy domów 
jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności 
palą śmieci w piecach, w tym tworzywa sztuczne. 
Trują siebie i swoich sąsiadów.

Dym przy spalaniu tworzyw sztucznych 
a więc plastików: folii, butelek, innych opakowań 
z tworzyw sztucznych, a także odpadów gumo-
wych, po środkach ochrony roślin, farbach,… za-
wiera szczególnie trujące składniki , które po do-
staniu się do atmosfery spadają na ziemię wraz 
z opadami atmosferycznymi zatruwając jej po-
wierzchnię, źródła wód – nawet daleko od miej-
sca spalania. Przechodzą także do uprawianych 
owoców, warzyw. 

Ich wdychanie, spożywanie zagraża po-
wstawaniu  chorób nowotworowych, uczu-
leniowych, problemów z oddychaniem (ast-
my)… Objawy mogą pojawić się po kilku, kil-
kunastu latach. Dlatego zamiast do pieca roz-
ważmy czy nie warto wrzucić do odpowiednie-
go pojemnika. Przecież i tak ponosimy opłaty. 
Piec to nie śmietnik.

III. Apel do właścicieli psów 
Pies, jak powiadają, to najlepszy przyjaciel 

człowieka. Jego właściciel musi jednak zdawać 
sobie sprawę, że obok ogromu radości, jaką nam 
sprawia nie można zapominać o kilku, bardzo 
istotnych obowiązkach. Psy nie powinny biegać 
wolno po mieście. Wychodząc z psem na spacer 
musimy być wyposażeni w smycz i w zależno-
ści od rasy psa, również kaganiec (w większości 
przepisów wskazuje się, że to smycz jest elemen-
tem obowiązkowym, kaganiec przeznaczony jest 
przede wszystkim dla ras agresywnych). 

Właściciel czworonoga zobowiązany jest 
do natychmiastowego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szczególności na chod-
nikach, jezdniach placach, parkingach, terenach 
zielonych itp. 

Tymczasem w Centrum Miasta częsty wi-
dok - pieski prowadzone przez właściciela lub 
biegające wolno obsikują krzewy i drzewka. Część 
z nich już wyschła. Pytanie? Czy jest sens sadzić 
i utrzymywać nasadzenia jeżeli mieszkańcy nie 
dbają o to aby zdobiły i służyły wszystkim? Dla-
tego apelujemy do właścicieli psów o przestrze-
ganie obowiązujących zasad, a wszystkich, którzy 
widzą niestosowanie się do przepisów o zwraca-
nie uwagi.

Oczywiście istnieją przepisy karne pozwa-
lające nakładanie kar pieniężnych na właścicie-
li psów, ale liczymy na zrozumienie i stosowanie 
się do przepisów porządkowych. 

IV. Odpowiedzialność za szkody 
na cmentarzach

Do Gminy Miejskiej Dynów należą cmenta-
rze komunalne przy ul. Grunwaldzkiej, w stosun-
ku do których posiada prawo własności. Cmen-
tarze znajdują w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dynowie, który jest gminnym za-
kładem budżetowym.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych, właściciel cmentarza ma obowią-
zek dbać o bezpieczeństwo na terenie nekropoli 
jak i odpowiednio zabezpieczyć teren cmentarza.

Odpowiedzialność za utrzymanie cmentarza 
ponosi właściciel i jego zarządca. 

Właściciel cmentarza – Gmina Miejska Dy-
nów, posiada wykupioną polisę od odpowiedzial-
ności cywilnej (OC), czyli jest ubezpieczona od 
wszystkiego co spowoduje szkodę, a co nastąpi-
ło bezpośrednio z winy właściciela lub zarząd-
cy cmentarza.

Gdy dojdzie do szkody, to osoba poszkodowa-
na może żądać od firmy ubezpieczeniowej, w któ-
rej Gmina Dynów ma polisę, odszkodowania.

Jednak na wypłatę pieniędzy można liczyć tyl-
ko w przypadku szkód, do których doszło wskutek 
zawinionego działania lub zaniedbania obowiąz-
ków przez właściciela lub zarządcę cmentarza.

Osoba poszkodowana musi sama udowodnić 
winę właścicielowi lub zarządcy cmentarza i zwią-
zek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego zacho-
waniem ( winą) a powstałą szkodą.

Gdy na nagrobek runie drzewo
Często na cmentarzach dochodzi do uszko-

dzeń nagrobków w wyniku powalenia drzew lub 
upadku oderwanych konarów, ale o wypłacie od-
szkodowania można myśleć tylko wtedy, gdy wła-
ściciel cmentarza lub jego zarządca nie dba i odpo-
wiednio nie zabezpiecza drzewostanu.

Polisa wykupiona przez właściciela cmen-
tarza działa wtedy gdy na grobowiec (nagrobek) 
przewróci się drzewo, które było zniszczone lub 
chore, a właściciel lub zarządca cmentarza nie za-
dbali o to, żeby je wyciąć albo odpowiednio za-
bezpieczyć.

Jeżeli natomiast drzewo runęło na nagrobek, 
bo na przykład uderzył w nie piorun albo wywrócił 
huragan, wówczas właściciel cmentarza nie pono-
si z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nagrobek – ubezpieczenie  indywi-
dualne

Od ubezpieczenia cmentarza należy od-
różnić ubezpieczenie każdego grobu osobo.

Polisa OC właściciela lub zarządcy cmenta-
rza nie obejmuje ubezpieczenia samego nagrobka, 
gdyż każdy nagrobek stanowi własność opie-
kuna grobu, który powinien ubezpieczyć go in-
dywidualnie. Nie ma możliwości ubezpieczenia 
nagrobków przez Gminę – właściciela cmentarza. 

Co zrobić w przypadku stwierdze-
nia szkody

W przypadku gdy stwierdzimy szkodę w po-
staci uszkodzenia nagrobka spowodowaną upad-
kiem drzewa lub konaru należy o fakcie poinfor-
mować Zakład Gospodarki Komunalnej w Dyno-
wie ul. Rynek 13, tel. 16/65 21 606, lub 16/65 
21 092, bądź Urząd Miejski w Dynowie, ul. Ry-
nek 2, tel. 16/65 21 093.

Jednocześnie należy pamiętać, że to poszko-
dowany jest osobą, która osobiście musi wystą-
pić do firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o od-
szkodowanie.

Wojciech Barański
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

UM w Dynowie
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Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 998 z późn. zm.) porządkuje i reguluje kwestie związane 
z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.

Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej należą:
1)  opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspie-

rania rodziny,
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asysten-

tów rodziny,
3)  tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pla-

cówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

4)  finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 
oraz kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych 
przez rodziny wspierające,

5)  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regio-
nalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, 

6)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu 
wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu woje-
wodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu tele-
informatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3, 

7)  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożo-
nej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Stosownie do art. 176 ustawy do zadań własnych gminy należy: 
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspie-
rania rodziny.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 został 
przyjęty uchwałą Nr XXI/134/16 Rady Miasta Dynów z dnia 28 paź-
dziernika 2016 roku.

Celem głównym Programu jest: wspieranie rodzin przeżywa-
jących trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania.

Gminny program wspierania rodziny wyznacza zespół planowa-
nych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie 
przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowa-
nia, w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomo-
cy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu za-
dania powinny koncentrować się nie tylko na dziecku, ale na całej ro-
dzinie, również w sytuacjach gdy dziecko umieszczone zostanie poza 
rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.

Adresatami programu są dzieci i rodziny przeżywające trudno-
ści w sferze opiekuńczo-wychowawczej, zagrożone w szczególności 
ubóstwem, przemocą w rodzinie, problemem uzależnień oraz rodzi-
ny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

Program przewiduje następujące kierunki działań:
•  diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych,
•  zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych dziecka 

i rodziny,
•  zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagają-

cych interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących,
•  dążenie do reintegracji rodzin.

Cel główny programu w 2018 roku był realizowany poprzez 
szczegółowe działania takie jak:

Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych:
Pracownicy socjalni dokonywali bieżącej diagnozy i analizy śro-

dowisk rodzinnych za pomocą wywiadu środowiskowego (w 2018 r. 
przeprowadzono łącznie 375 wywiady środowiskowe) w rodzinach 
przeżywających trudności oraz rozpoznawali deficyty w zakresie peł-
nienia ról rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz oceniali sy-
tuację dzieci w rodzinie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie

przedstawia informację za 2018 rok z realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, 
którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie 36-065 Dynów, 
ul. Rynek 2, pok. 3 /parter/ lub za pośrednictwem Platformy Informa-
cyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych 
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 

Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe 
opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty insty-
tucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniż-
ki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy... paliwa. Posia-
danie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz 
obniża koszty codziennego życia. Zniżki respektują instytucje, firmy 
prywatne, które zadeklarowały przystąpienie do tego programu. Li-
sta podmiotów honorujących Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na 
stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Ewelina Wolańska
MOPS w Dynowie
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Wynikiem przeprowadzonej diagnozy w roku 2018 były wnioski 
o przydzielenie asystenta rodziny dla 3 kolejnych rodzin. 

W 2018r. pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 185 
rodzinach.

Pracownicy kierowali również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 
kolonię realizującą program profilaktyczny.

Zabezpieczanie podstawowych potrzeb byto-
wych dziecka i rodziny:

W 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w ra-
mach zadań własnych i zleconych udzielił pomocy 139 rodzinom 
o łącznej liczbie osób 378, w tym:
• świadczenia pieniężne 90 rodzinom o liczbie osób 251,
• świadczenia niepieniężne 91 rodzinom o liczbie osób 296 osób.

Realizacja zadań własnych gminy:
• zasiłki okresowe – kwota 49 562,00 zł (39 osobom przyznano 

132 świadczenia),
• zasiłki celowe – kwota 32 994,82 zł (51 osobom przyznano 90 

świadczeń),
• zasiłki stale – kwota 105 452,91 zł (16 osobom przyznano 180 

świadczeń),
• zasiłki celowe na zakup żywności bądź posiłku w ramach wielolet-

niego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwo-
ta 39 385 zł (56 osób przyznano 140 świadczeń),

• usługi opiekuńcze – kwota 285 821,78 zł, usługi świadczone 
były u 31 osób,

• posiłki dla dzieci w ramach wieloletniego programu „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” – 60 788,00 zł (123 dzieci z terenu 
Dynowa, będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjum 
oraz szkół ponadgimnazjalnych objętych zostało pomocą w for-
mie posiłków w szkolnych stołówkach).

Czworo dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dynowie uczestniczyło w kolonii w Ośrodku Kolonijnym 
w Ustrzykach Dolnych, organizowanej przez Podkarpackie Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie. Natomiast w ramach współpracy z Miej-
ską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, 
wytypowano 6 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 
i przemocy w rodzinie do udziału w kolonii wypoczynkowej w Domu 
Wczasowym „Świerk” w Zakopanym w dniach od 19.07.2018 r. do 
28.07.2018 r.

Stosownie do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dynowie wydał skierowanie do otrzymania pomocy żywno-
ściowej 17 rodzinom z dziećmi, które w okresie 2018 roku korzystały 
z w/w pomocy w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu ali-
mentacyjnego – 2018 rok

W 2018 roku łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych 
wyniosła 1 808 552,54 zł. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych 
wyniosła 582 495,00 zł, na którą złożyło się 4986 świadczeń. Kwo-
ta wypłaconych zasiłków rodzinnych na podstawie art. 5 ust 3 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych „złotówka za złotówkę” wyniosła 
47 257,54 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, na które złożyła się 
ogólna kwota 234 233,00 zł, rozdysponowane następująco:
1)  urodzenie dziecka – wypłacono 19 świadczeń na łączną kwotę: 

19 000,00 zł;
2)  opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-

czego – wypłacono 132 świadczenia na łączną kwotę: 
 51 041,00 zł;
3) samotne wychowywanie dziecka – wypłacono 157 świadczeń na 

łączną kwotę: 31 261,00 zł;
4)  kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – wypła-

cono 293 świadczeń na łączną kwotę: 30 250,00 zł;

5)  rozpoczęcie roku szkolnego – wypłacono 278 świadczeń na łącz-
ną kwotę: 27 800,00 zł;

6)  podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania – wypłacono 128 świadczeń na łączną kwotę: 

 11 516,00 zł;
7)  wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 

667 świadczeń na łączną kwotę:
63 365,00 zł.
W 2018 roku wypłacono również 43 jednorazowe zapomogi z ty-

tułu urodzenia się dziecka na ogólną kwotę: 43 000,00 zł oraz świad-
czenie rodzicielskie w łącznej kwocie 170 900,00 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych Ośrodek przyznaje i wypłaca 
świadczenia opiekuńcze, a mianowicie:
1)  zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1510 świadczeń na łączną 

kwotę: 237 986,00 zł;
2)  świadczenie pielęgnacyjne – przyznane 24 osobom na łączną 

kwotę: 406 461,00 zł;
3)  specjalny zasiłek opiekuńczy – przyznany 11 osobom na łączną 

kwotę: 66 900,00 zł.

W 2018 roku łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowaw-
czych wyniosła 4 090 666,03 zł (512 rodzinom wypłacono 8112 
świadczenia wychowawcze).

Program Dobry Start wykonano na kwotę 234 680,00 zł wypła-
cono świadczenia 757 dzieciom w 511 rodzinach.

W 2018 roku świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wy-
płacane były na 49 dzieci, co dało 462 świadczeń na łączną kwotę 
195 312,91 zł.

Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzyso-
wych wymagających interwencji oraz rozwiązywa-
nie już istniejących:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Ośrodek 
zatrudniał asystenta rodziny (w ramach umowy zlecenia), które-
mu zapewniał udział w szkoleniach przygotowujących i uzupełnia-
jących wiedzę.

Asystent rodziny współpracował z 5 rodzinami (z łączną liczbą 
osób: 18, w tym 12 dzieci) Zadaniem asystenta było:
• opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie, we współpracy 

z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
• kształtowanie u rodziców właściwych postaw wychowawczych, 

pomoc rodzinom w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa 
domowego,

• kierowanie wniosków do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, wobec osób uzależnionych ,

• pomoc w dostępie do konsultacji i specjalistycznego poradnic-
twa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego,

• udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom w wypełnianiu swo-
ich zadań, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicz-
nych oraz problemów wychowawczych z dziećmi, pomoc w zała-
twianiu spraw urzędowych, sporządzania wniosków do sądu i in.,

• monitorowanie zagrożeń dla zdrowia dzieci w rodzinach i czu-
wanie nad ich bezpieczeństwem, nawiązanie współpracy z dziad-
kami,

• motywowanie członków rodziny do podejmowania wysiłków na 
rzecz ograniczania własnych dysfunkcji,

• współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie objęcia do-
żywianiem dzieci realizujących obowiązek szkolny, zapewnie-
nie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom przeżywającym 
trudności materialne,

• współpraca z instytucjami, szczególnie ze szkołami, policją, pla-
cówkami służby zdrowia, sądami, służbami kuratorskimi, Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w celu poprawy sytu-
acji rodzinnej.
Na zatrudnienie asystenta rodziny MOPS w Dynowie wydatko-

wał kwotę 10 240,04 zł. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie aplikował o środ-

ki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Programu asystent 
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Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie 

serdecznie zaprasza na koncert 

Roksany Węgiel
 

29 czerwca o godz 20.00  
na "Błękitnym Sanie" przy ulicy Plażowej 9. 

Cena biletu 20 zł. 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2018 rok, ogło-
szonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Otrzymano środki na dofinasowanie zatrudnienia asystenta w kwo-
cie 1613,43 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie współpracu-
je z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych insty-
tucji. Zadaniem Zespołu jest wdrażanie systemu przepływu informa-
cji oraz reagowanie na zdiagnozowanie problemy społeczne, w tym 
w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zanie-
dbywania obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie działań 
środowiska odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. Zespół In-
terdyscyplinarny podejmuje działania w kierunku rozwiązania pro-
blemu przemocy w rodzinie. W 2018 roku grupy robocze w ramach 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie w Dynowie prowadziły12 spraw w ramach procedury „Niebie-
skie Karty”. Wobec 11 rodzin (24 osoby w rodzinie, w tym 10 dzieci), 
w których występowało zjawisko przemocy w rodzinie, prowadzono 
działania pomocowe, takie jak: skierowanie na terapię dla ofiar prze-
mocy, skierowanie do psychologa, poradnictwo, pomoc finansowa 
i rzeczowa, skierowanie na terapię do poradni Leczenia Odwykowe-
go w Rzeszowie, skierowanie na leczenie odwykowe, monitorowanie 
sytuacji rodzin, objecie dzieci wsparciem pedagogicznym w szkołach. 

Dążenie do reintegracji rodzin:

Zadanie to polega na pomocy rodzinom, z których dzieci zostały-
by umieszczone w pieczy zastępczej, w odbudowaniu odpowiedniego 
środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwa-
lającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie prawi-
dłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta rodziny.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub ro-
dzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce za-
mieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki za opiekę 
i wychowanie dziecka w wysokościach: 10% w pierwszym roku po-
bytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych 
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Realizując zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny pra-
cownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie 

na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych. Współpracują w tym zakresie z przedstawicielami in-
nych instytucji, które mają kontakt z dzieckiem i rodziną.

Zauważalna jest potrzeba kontynuacji realizowanych dotychczas 
działań na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Praca 
z rodziną przedstawicieli instytucji powinna być łączona ze wsparciem 
ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych. 
Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio 
przygotowaną kadrę oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizując Gmin-
ny Program Wspierania Rodziny współpracuje min. ze szkołami, pla-
cówkami medycznymi, Policją, Miejska Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie Miasta Dynów, kuratorami sądowymi 
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Potrzeby związane z realizacją zadań z zakre-
su wspierania rodziny:

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawia się następu-
jące potrzeby w powyższym zakresie:
1)  rozszerzenie oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dy-

nowie o następujące formy pomocy: psychoterapia rodzinna (te-
rapia rodziców z dziećmi) i małżeńska, psychoterapia indywidu-
alna oraz pomoc prawna,

2)  zabezpieczenie środków finansowych w związku z możliwością 
wystąpienia sytuacji umieszczenia dziecka z terenu Miasta Dy-
nów w pieczy zastępczej,

3)  utrzymanie zatrudnienia asystenta rodziny, celem zapewnienia 
odpowiedniej jakości pracy z rodzinami doświadczającymi trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

4)  w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ustanowienie ro-
dzin wspierających (stosownie do art. 29 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz 
zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zwrot 
niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia dla ro-
dzin wspierających.

Henryka Papiernik
Kierownik MOPS w Dynowie

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mok.dynow.pl
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Gmina Miejska Dynów jest organem prowadzącym dla Przedszkola Miejskiego w Dyno-
wie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski 
i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie z oddziałem przedszkolnym.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego, 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie 

im. Twórców Niepodległej Polski 
i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie 

z oddziałem przedszkolnym 

czono 25.03.2019 r. Na rok 2019/20 przyjęto 78 nowych dzieci. Z te-
renu Miasta Dynowa wszystkie dzieci przedszkolne mają zapewnio-
ne wychowanie przedszkolne. Łącznie do przedszkola w 2019/20 r. 
będzie uczęszczać 250 dzieci. 172 dzieci to dzieci starsze kontynu-
ujące  korzystanie z Przedszkola. Dodatkowy nabór będzie możliwy 
w miesiącu czerwcu w przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka 
przyjętego w terminie marcowym.

Klasy pierwsze szkół podstawowych:

 l.p. Czynności rekrutacyjne
Terminy 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do I klas szkół podstawowych wraz z do-
kumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 kwietnia 2019 r. 
 

do 21 czerwca 2019r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I klas 
szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komi-
sji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 
z późn. zm.) 

 do 17 maja 2019 r. 
 do 28 czerwca 2019r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 31 maja 2019 r.  do 01 lipca 2019r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisem-
nego oświadczenia  do 7 czerwca 2019 r. .do 05 lipca 2019r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 14 czerwca 2019 r. do 08 lipca 2019r. 

3. z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
4. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Dynów mogą korzystać 
z opieki żłobka wyłącznie w sytuacji gdy występują wolne miejsca, 
nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miej-
skiej Dynów.

Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowią-
zani są do złożenia u Dyrektora prawidłowo wypełnionej karty zgło-
szenia, które można pobrać u dyrektora żłobka.

Maria Peszek
UM w Dynowie

 Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe to właśnie or-
gan prowadzący określa do końca stycznia terminy przeprowadze-
nia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów do przedszkola oraz pierw-
szych klas szkoły podstawowej. Burmistrz Miasta określił terminy re-
krutacji i przeprowadzenia postępowań naboru do Przedszkola oraz 
klas pierwszych Szkół Podstawowych. Nabór do Przedszkola zakoń-

Gmina Miejska Dynów jest również organem założycielskim dla 
Żłobka Miejskiego w Dynowie. Zapisy dzieci do żłobka odbywają się 
przez cały rok, w miarę występowania wolnych miejsc. Do żłobka 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dy-
nów. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w pierwszej 
kolejności przyjmowane są dzieci:
1. obojga rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawo-
dowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie przeby-
wają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowaw-
czych.

2. których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka,
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A wracając do pytania postawionego na początku: co wte-
dy z maluszkiem? To już chyba dla wszystkich jasne – wte-
dy najlepiej zapisać dziecko do żłobka, specjalnie dobrane do 
wieku dzieci zajęcia rozwojowe, świetna zabawa i przebywa-
nie wśród rówieśników, w miłej i ciepłej atmosferze to najlep-
sza recepta na wszechstronny rozwój dziecka i spokój rodzica.

Pamiętajmy, że dzięki dzieciom świat jest weselszy i pięk-
niejszy, to dzieci pokazują nam co oznacza bezgraniczna mi-
łość, bezinteresowność i radość. Bo dzieci patrzą na świat 
w wyjątkowy sposób, są ciekawe, szczere i otwarte. Warto od 
czasu do czasu zatrzymać się, zastanowić się nad uczuciami 
i potrzebami dzieci, i oczywiście nie o tych materialnych po-
trzebach tu mowa, pomyśleć o ich obecności w naszym życiu, 
by nigdy nie strać ich z oczu bo ten wyjątkowy czas dzieciń-
stwa jest jedyny i niepowtarzalny. Dzieci to największe szczę-
ście i skarb na jaki może w życiu liczyć człowiek. Współpra-
cujmy i wspólnie o nie dbajmy. 

Renata Błońska-Siwek 
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie

Fot. ze zb. Żłobka Miejskiego w Dynowie

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci już od 20. tygodnia życia, ale w naszym 
żłobku wszystkie dzieci ukończyły 1 rok życia. Dzieci podzielone są na 2 grupy, zo-
stały przypisane do nich ze względu na wiek ale i na etap rozwoju tak by zapew-
nić jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju i dobrego samopoczucia. Żłobek 
dysponuje 24 miejscami i już po trzech miesiącach od otwarcia wszystkie miej-
sca zostały zajęte. 

18 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego, pod-
czas którego nie mogło zabraknąć symbolicznego przecięcia wstęgi trzymanej przez 
przedstawicieli Dzieci i Rodziców oraz zwiedzania nowo wyremontowanych po-
mieszczeń parteru Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, które przeznaczono na 
żłobek. Żłobek rozpoczął swą działalność pod koniec listopada 2018 r.

Podstawowym zadaniem żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, ale dla nas 
najważniejsze jest stworzenie w żłobku najkorzystniejszych warunków do wszech-
stronnego rozwoju, zapewnienie dzieciom samodzielności i niezależności, kształ-
towanie czynności samoob-
sługowych i higienicznych, 
rozbudzenie zaciekawienia 
otaczającym światem, wy-
zwalanie radości z poznawa-
nia świata i uczenia się. Dlate-
go codziennie prowadzone są 
zajęcia: plastyczne, muzycz-
ne, taneczne, manualne, spo-
tkanie z bajką, dydaktyczne, 
edukacja zdrowotna (uczy-
my myć rączki i ząbki do ma-
łego) – wszystkie dostoso-
wane od wieku dzieci. Świę-
ta okolicznościowe i nietypowe są dla nas okazją do kreatywnego spędzania cza-
su, obchodziliśmy np. Dzień Przytulania, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Dino-
zaura, Dzień, Dentysty itp.

Staramy się także organizować różne wydarzenia, aby umilić dzieciom pobyt 
w żłobku, ale także by nawiązać bliską współpracę z rodzicami. Mamy już za sobą 
konkurs na najpiękniejszą bombkę, świąteczną sesję zdjęciową, spotkanie wigilijne 
z Rodzicami, dzień Babci i Dziadka i bal karnawałowy. W tym momencie jesteśmy 
na etapie organizowania konkursu na pisankę, spotkania wielkanocnego i warsz-
tatów plastycznych dla rodziców. A to oczywiście nie koniec niespodzianek. Od-
wiedził nas również pan redaktor Marek Cynkar z Polskiego Radia Rzeszów, a już 
niebawem dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie, z okazji 
Dnia Teatru naszym gościem był pan Marek Pyś – wybitny polski aktor, który prze-
niósł nasze dzieci w piękny świat przedstawienia.

Bycie rodzicem to ogromna radość i szczęście, ale też bardzo odpowiedzial-
ne wyzwanie. Nic więc dziwnego, że rodzice pragną dla swoich dzieci wszystkie-
go co najlepsze, w tym najlepszej opieki, gdy oni są w pracy. Bardzo nam zależy 
by dzieci czuły się u nas dobrze, lubiły nas, chciały do nas przychodzić, zachowa-
ły piękne wspomnienia i zdobyły u nas tak ważne umiejętności. Mamy nadzieje, 
że w przyszłości uda nam się rozbudować żłobek o nowe miejsca by ułatwić ko-
lejnym rodzicom powrót do pracy. 

12STR.

Pojawienie się dziecka w rodzinie całkowicie zmienia życie jej członków. I o ile ma się 
możliwość zostania z dzieckiem w domu lub oddania go pod opiekę komuś z rodziny – naj-
częściej nieocenionej babci, gdy młoda mama, młody tata wraca do pracy to można powie-
dzieć, że ma się szczęście. Ale niestety wielu rodziców musi pracować lub chce rozwijać się 
dalej zawodowo i co wtedy z maluszkiem? 

Otwarcie i pierwsze informacje 
z funkcjonowania Żłobka Miejskiego 
w Dynowie
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Przedszkole Miejskie w Dynowie
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
We wtorek 21 marca nasi podopieczni świętowali Pierwszy Dzień 

Wiosny. Aby podkreślić charakter tego dnia, przedszkolaki przyszły 
ubrane na zielono. 

Uroczystość uświetniło przedstawienie przygotowane przez gru-
py ,,Wiewiórki’’, ,,Tygryski’’ a następnie w barwnym korowodzie dzie-
ci przemaszerowały ulicami miasta witając wiosnę. Jesteśmy pewni, 
że starania naszych przedszkolaków sprawią, że ta piękna pora roku 
zawita do nas na dobre.

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ZAWODY
Zainteresowania pracą i przyszłym zawodem rozwijają się u naj-

młodszych dość wcześnie. Wśród rodziców dynowskich przedszkola-
ków są ludzie reprezentujący różne profesje, którzy chętnie opowia-
dają o swojej pracy, dlatego w naszym przedszkolu odbywają się takie 
spotkania. Jest to wspaniała forma aktywizowania rodziców do życia 
przedszkola oraz dodatkowa współpraca na linii nauczyciel – rodzic, 
a także pewna forma uatrakcyjniania zajęć dla dzieci. Takie spotka-
nia zmieniają nastawienie dzieci do przedstawicieli różnych zawo-
dów, sprzyjają gromadzeniu wiedzy o ich pracy oraz mają wpływ na 
kształtowanie szacunku do niej.

KREATYWNE ZAJĘCIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Każdy dzień w przedszkolu powinien być radosny dla dziecka, 

przepełniony szczególną formą radości – radości z własnego działa-
nia, tworzenia. Dlatego staramy się aby ten czas spędzony w naszym 
przedszkolu obfitował w interesujące zajęcia, z ciekawymi ludźmi. 
Poprzez działanie dziecko nabywa nowych doświadczeń, poszuku-
je nowych rozwiązań a tym samym rozwija swój potencjał. Wiele bo-
gatych i ciekawych przeżyć dostarczają dzieciom zabawy badawcze, 
dlatego staramy się aby w naszym przedszkolu było ich jak najwięcej.

WIOSENNY POKAZ MODY
Przedszkolaki wzięły udział w niecodziennym konkursie zorgani-

zowanym w naszym przedszkolu pod zaskakującym tytułem ,,Reszt-
ki zbieramy i pokaz mody mamy”. 

Czy wyobrażacie sobie sukienkę z folii lub kapelusz z gazet? Dla-
czego nie? Wszystko było możliwe dla pomysłowych mam i kreatyw-
nych tatusiów, panie wychowawczynie również wykazały się pomy-
słami godnymi najlepszych kreatorów mody. Dzieci mogły zaprezen-
tować swoje stroje na specjalnie przygotowanym, profesjonalnym wy-
biegu. Zapewne kolejna edycja „Top Model” nie powstydziłaby się ta-
kich modelek i modeli. 

Gratulujemy pomysłu zorganizowania pokazu i dziękujemy ro-
dzicom za przyłączenie się do konkursu, naprawdę była to doskona-
ła zabawa i nowe doświadczenie.

Ewa Sikora
fot. ze zb. Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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Zadaniem szkoły jest przede wszystkim 
nauczanie, pomoc w  wychowywaniu dzie-
ci i  młodzieży. Wiemy jednak, że nie tylko 
klasyczne lekcje w klasopracowniach są po-
trzebne. Uczniowie zawsze mogą wyjść poza 
standardy, mogą wieloaspektowo kształcić 
się dzięki innym formom.

„W ŚWIECIE PROJEKTÓW”…
Jednym z działań do którego przystąpiliśmy, skierowanym do 25 

szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego, był udział w projek-
cie „Chrońmy Młodość w Sieci”. Realizowany przez trenerów Stowa-
rzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” po-
siadających bogate doświadczenie w realizacji programów 
z obszaru profilaktyki, edukacji rówieśniczej oraz aktywi-
zacji młodzieży. Uczennicami biorącymi w nim udział były: 
Paulina Prokop, Julia Mychajłewycz, Katarzyna Martowicz, 
Amelia Kacprzuk, Oliwia Marszałek, Wiktoria Weselak z kl. 
III gimnazjum. Projekt ten składał się z 3 zasadniczych czę-
ści: edukacyjnej, profilaktycznej, informacyjnej. Nauczycie-
le brali udział w szkoleniu. Natomiast uczennice w wyjazdo-
wych warsztatach edukacyjnych, debatach oraz przy współ-
pracy ze swoimi wychowawcami klasowymi i na podstawie 
własnych scenariuszy przeprowadziły zajęcia profilaktycz-
no-edukacyjne w swoich klasach. 

ich mocne strony, w czym najlepiej realizowaliby się i mogli odnosić 
w przyszłości sukcesy. Koordynator: Małgorzata Kasprowicz (peda-
gog szkolny).

KONKURS…
Nasze uczennice reprezentowały szkołę w XI edycji Konkursu Bo-

żonarodzeniowego „Radosne święta – twórcze święta” organizowa-
nym przez LO w Dynowie. Karolina Nosal „wyrecytowała” II miejsce 
a Aleksandra Gaweł i Martyna Kaczorowska wyróżnienia. Ogromne 
brawa dla nich oraz pozostałych recytatorek! Opiekun: Jolanta Bielec.

DLA KOCHANYCH DZIADKÓW…
21-22 stycznia można było usłyszeć śpiewy i okrzyki – „Niech 

żyje Babcia!” „Niech żyje Dziadek!”. W naszych świetlicach tydzień 
przed Dniem Babci i Dziadka odbyły się pogadanki i przygotowania 
do tego święta. 

Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Twórców Niepodległej Polski 
w Dynowie

Poza tym w ramach projektu wzięli udział rodzice, którzy uczest-
niczyli w prelekcjach prowadzonych przez uczennice. Reprezentująca 
nas młodzież stanęła na wysokości zadania. Brawo, brawo, brawo! Za-
angażowani w działania projektowe: Małgorzata Kasprowicz (pedagog 
szkolny), Renata Potoczna, Jolanta Bielec oraz Grzegorz Iwański.  

WARSZTATY „KU PRZYSZŁOŚCI”…
Młodzież z klas VIII oraz III G wzięła udział w cyklu spotkań ph. 

„Znajdź pomysł na siebie”, które w praktyczny sposób pomogły im 
w zakresie orientacji zawodowej. Warsztaty uświadamiały uczniom 

Dla Babć i Dziadków powstały piękne kartki – laurki ze specjal-
nymi życzeniami. Poza tym zrodził się doskonały pomysł, aby przy 
okazji tego święta odwiedzić pensjonariuszy Domu Pogodnej Staro-
ści. Z zapałem zaprojektowano i wykonano 72 kartki z życzeniami 
dla Babć i Dziadków tam mieszkających. Pomysł ten, zaakceptowa-
ny przez dzieci, nauczycieli i rodziców, był doskonałą lekcją wycho-
wawczą dla młodych. Dzięki takim akcjom uczą się szacunku dla in-
nych a zwłaszcza osób starszych, często samotnych i cieszących się, 
gdy ktoś okazuje im zainteresowanie oraz szczere serce. Opiekunki: 
Jolanta Socha, Aneta Hołdys-Radoń, Barbara Siekaniec. 

Natomiast 29 stycznia 2019 r. klasy II a i II b zorganizowały uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyły za-
proszone Babcie i Dziadkowie oraz rodzice małych aktorów. Dzieci 
przygotowały „Jasełka” oraz wiersze, piosenki związane z obchodzo-
nym świętem. Dziadkowie ze wzruszeniem obejrzeli występy swoich 
wnucząt, przyjęli lurki oraz skorzystali z zaproszenia na słodki poczę-
stunek. Opiekunki: Anna Kędzierska, Weronika Potoczna. 

NA SPORTOWO…
Nasza młodzież intensywnie trenowała, aby rywalizować z in-

nymi szkołami. Osiągnęli świetne wyniki! Dziewczęta awansowały 
do finału wojewódzkiego w Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej. Nato-
miast chłopcy zagrają w fazie półfinału wojewódzkiego Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w piłce ręcznej. Opiekunowie: Anna Martowicz, Da-
riusz Mazur.
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Poza tym grupa naszych uczniów wzięła udział w VII edycji Biegu Tro-
pem Wilczym w Dynowie na dystansie 1963 m. Gratulacje dla szczypiorni-
stek, szczypiornistów oraz biegaczy!!! 

KREATYWNY RELAKS…
Tuż po klasyfikacji semestralnej nadszedł czas na coroczną „Zabawę Choin-

kową 2019”. Odbyła się ona w dwóch grupach: młodszej (kl. I–IV ) oraz starszej 
(kl. V–VIII i III G). Dziękujemy Radzie Rodziców za organizację oraz poczęstunek!

Długo wyczekiwane ferie uczniowie przeznaczyli oczywiście na odpoczynek 
od nauki. Szkoła jednak oferowała różnego rodzaju zajęcia, z których można było 
skorzystać według uznania, np. plastyczno-techniczne, muzyczne, historyczne, 
językowe, sportowe. Poza tym Anna Cichocka zorganizowała „Zimowe Warszta-
ty Taneczne Hip-Hopu”.

Miały miejsce również liczne wyjazdy do kina, teatru, 
muzeum czy na lodowisko. 

Uczniowie klas IV wzięli udział w kolejnej odsłonie Inter-
netowego Teatru TVP dla Szkół. Tym razem obejrzeli świet-
nie wyreżyserowaną „Akademię pana Kleksa” w wykonaniu 
Teatru „Maska” z Rzeszowa. Koordynator: Monika Mączyńska.

DLA DZIEWCZYNEK, DZIEWCZĄT I KOBIET…
Tradycji stało się zadość, bo odbył się rewelacyjny apel 

z okazji Dnia Kobiet. Recytowano, śpiewano, tańczono. Wy-
stępujący uczniowie przedstawili program, który poruszał 
oraz bawił do łez. Całokształt ich występu sprawił, że płeć 
piękna miała naprawdę udany dzień. Dziękujemy! Apel 
przygotowali: Iwona Kiełbasa, Anna Piech, Jakub Trybal-
ski, Marek Wójcik.

Zapraszamy do odwiedzin naszej oficjalnej strony
 https://psp1.dynow.pl/ oraz na Facebooku

Z GŁĘBOKIM ŻALEM 
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

Pani Marii Makaryk
EMERYTOWANEJ DYREKTORKI ORAZ NAUCZYCIELKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYNOWIE

Pokój Ci wieczny w Cichej Krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, 
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny: „Pokój Ci wieczny”.
Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Zespół ds. Promocji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Fot. Radosław Telega, Grzegorz Iwański
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Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od które-
go śniegi topnieją napisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Muzyka, jako 
szczególnie dynamiczna dziedzina sztuki, potrafi przypomnieć uczu-
cia z pierwszych dni wiosny o każdej porze roku. Nadejście kalenda-
rzowej wiosny w wyjątkowy sposób obrazowane jest w muzyce za po-
mocą naśladownictwa odgłosów natury.

Koncertowy wieczór z muzyką
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie po-

stanowili w tym roku zainspirować się odgłosami fauny i flory w muzy-
ce, przygotowując coroczny Koncert dla Miasta Dynowa, na który ser-
decznie zapraszamy!

Szukamy Talentów

W wiosennej aurze odbędzie się także ko-
lejna edycja Konkursu Talentów. Jak co roku 
zaproszenie kierowane jest do najmłodszych 
uczniów szkół oraz przedszkoli z  regionu  
Dynowszczyzny. Na zgłoszenia czekamy do 
19 kwietnia 2019 r.

Sukcesy
Nie sposób nie docenić dwójki młodych akordeonistów z klasy mgr 

Kamila Łukasiewicza. W każdym konkursie, w którym staną do rywa-
lizacji, można liczyć na zdobycie laurów. 1-2 marca 2019 r. odbył się II 
Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. Prof. Mirosława Niziurskiego 
w Kielcach, w którym uczennica Martyna Stankiewicz otrzymała Wy-
różnienie w kategorii 3 (soliści w wieku 12-13 lat). Wyróżnienie w ka-
tegorii 6 (zespoły kameralne) otrzymał także duet M&M Duo, który 
tworzy wspólnie z Marcinem Kilonem.

M&M duo nagrodzone także zostało Wyróżnieniem w kategorii A, 
podczas 25. Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Prze-
myślu, w grudniu 2018 r.

Uczeń klasy fortepianu mgr Anny Dymek, Sebastian Pęcherek za-
prezentował naszą szkołę na słynnym festiwalu Bieszczady Bez Granic 
w ramach X Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku, zdo-
bywając tam Nagrodę Srebrnego Wirtuoza, 8 lutego 2019 r.

Ania Dąbrowska, uczennica klasy fortepianu mgr Katarzyny Mar-
kielowskiej-Kołodziej, wgrała II edycję popularnego programu telewi-
zyjnego The Voice of Poland Kids. Napisany dla niej utwór Małe Skrzy-
dła, doczekał się milionów odsłon na portalu muzycznym youtube.

Wszystkim wychowankom należą się wielkie gratulacje, za wło-
żony trud i miłość do muzyki, a nauczycielom i wychowawcom za pra-
cę i zaangażowanie w drodze młodych adeptów sztuki muzycznej do 
mistrzostwa.

Konkurs gam
Gama to najskuteczniejsza droga do muzycznego mistrzostwa. Jest 

podstawową strukturą muzyczną, spotyka się ją w każdym utworze. 
Przebiegi gam i pasaży są także materiałem, dzięki któremu można po-
równać wszystkie instrumenty. Ocenie podlega szybkość oraz czystość 
intonacji. 10 lutego 2019 r. w szkole w Dynowie odbył się coroczny kon-
kurs gam. Wystąpiło w nim ponad 70 uczniów niemalże wszystkich in-
strumentów. Grono wyróżnionych I miejscem to: Mateusz Siry, Sebastian 
Pęcherek, z klasy mgr Anny Dymek, Aleksander Myćka z klasy dr Jerze-
go Kołodzieja, Wojciech Tarnawski z klasy mgr Władysława Wiatera.

Zabawa
Po raz pierwszy w historii szkoły, w karnawale odbyła się zabawa 

taneczna dla dzieci. Wychowankowie szkoły podzieleni na grupy odpo-
wiednie do wieku bawili się we własnoręcznie przygotowanych prze-
braniach. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Każdy z uczestni-
ków otrzymał też drobny upominek. Przy muzyce serwowanej przez 
wodzireja pożegnaliśmy karnawał.

Koncerty
Czas końca I semestru zwieńczył cykl popisów i koncertów. W auli 

szkolnej odbyły się popisy sekcyjne poszczególnych instrumentów. 
Jeszcze w grudniu w auli szkolnej zabrzmiała muzyka akordeonowa, 
dzięki uczniom z klas mgr Doroty Kołodziej oraz dr Jerzego Kołodzie-
ja. Styczeń rozpoczęły popisy klas fortepianu mgr Edwina Szeteli oraz 
mgr Anny Dymek. Jeszcze w tym samym miesiącu słuchaliśmy muzy-
ki skrzypcowej uczniów z klas mgr Bogusława Dulskiego oraz mgr Jo-
wity Nideckiej-Kordas. Akordeoniści z klasy mgr Kamila Łukasiewicza 
pozwolili fanom szkoły ponownie cieszyć się swoją muzyką. Aula szkol-
na za każdym razem wypełnia się publicznością, którą tworzą rodzice, 
koledzy i najbliżsi uczniów a także liczni melomani z Dynowa i okolic.

Perkusiści z klasy mgr Jacka Rzyma wyruszyli poza szkolne mury 
koncertować w auli Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie.

Wiosna w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Dynowie

14 marca 2019 r. odbył się popis instrumentów dętych, na których 
zaprezentowali się uczniowie klasy trąbki, fletu, saksofonu i klarnetu.

24 stycznia 2019 r. nauczyciele złączyli siły z uczniami i wspólnie 
uświetnili Spotkanie Noworoczne w Bartkówce. Wystąpili m.in. mgr 
Krystian Balawender, mgr Władysław Wiater oraz mgr Edwin Szetela. 
Spotkanie spotkało się z wielką aprobatą publiczności i z pewnością 
wejdzie na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Trwają przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Dla najmłod-

szych kandydatów organizowane są kursy przygotowawcze z rytmiki, 
w dniach 11 maja oraz 18 maja 2019 r. w godzinach 9:00-11:00.

Podobnie jak w latach poprzednich Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Dynowie zaprasza na dni otwarte szkoły. W ramach tych spotkań 
można osobiście poznać nauczycieli pracujących w szkole, zobaczyć 
jak wyglądają lekcje instrumentu jako wolny słuchacz, posłuchać jak 
brzmią instrumenty oraz uczestniczyć w koncertach uczniów szkoły. 
Dni otwarte odbędą się w dniach 11 maja oraz 13 maja 2019 r.

Wszelkie informacje dostępne są na witrynie internetowej szko-
ły. Należy pamiętać, iż termin składania podań dla kandydatów upły-
wa 16 maja 2019 r.

Monika Sobolewska
Fot. Jowita Nidecka-Kordas
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„W Betlejem przy drodze”
6 stycznia 2019 r po wieczornej Mszy Św. przy szopce na dynow-

skim rynku odbył się koncert pt: „W Betlejem przy drodze”. Trady-
cyjne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował nam Dynowski Chór 
„Akord” pod dyrekcja Pana Andrzeja Kędzierskiego. Nie mogło zabrak-
nąć w tym dniu trzech króli, którzy złożyli swoje dary narodzonemu 
Jezusowi. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie programu.

Koncert Noworoczny 2019
Dynowski Noworoczny Koncert wpisał się już na stałe do kalen-

darza imprez Miejskiego Ośrodka Kultury. Tegoroczna uroczystość 
odbyła się 20 stycznia w Restauracji Aleksandria.

W pierwszej części wydarzenia wystąpił Kwartet dęty z reper-
tuarem świątecznym. W skład zespołu wchodzą: Janusz Kędzier-
ski – trąbka, Ireneusz Siry – trąbka, Krzysztof Piątek – puzon, Jacek 
Marszałek – tuba.

Następnie pojawił się na scenie zespół „Julka Honkisz Quartet” - 
grupa składająca się głównie z studentów Wydziału Muzyki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Nawiązując do minionych Świąt Bożego Naro-
dzenia muzycy zaprezentowali kilka pastorałek, a w związku z tym, że 
karnawał trwa, usłyszeliśmy również utwory muzyki rozrywkowej.

Kolejna część była taneczna – wystąpiły dwie grupy tanecz-
ne FLOWDANCE I oraz FLOWDANCE II w układzie świąteczno-no-
worocznym oraz zespół SCREAM w nowej choreografii pod tytułem 
„Strength and Femininity” przygotowanej przez założycielkę i chore-
ografa panią Annę Cichocką. W zespołach tych pracują dzieci i mło-
dzież od 7 do 12 roku życia. W skład zespołu SCREAM wchodzi 8 sil-
nych, zdolnych i kreatywnych kobiet: Martyna, Maja, Laura, Joanna, 
Emilia, Zuzanna, Karolina oraz Justyna.

Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie

Koncert kolęd Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP
W niedzielę 13 stycznia Dynowska Orkiestra Dęta pod batutą 

Pana Tadeusza Podulki koncertowała w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Dynowie. W repertuarze orkiestry mogliśmy usłyszeć kolędy i pa-
storałki z różnych okresów – słowem „uczta dla ucha”. Z orkiestrą ko-
lędy śpiewały wokalistki: Samuela Łach, Joanna Popowczak, Joanna 
Wróbel, Małgorzata Wróbel. 
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Całość spięła niczym muzyczna akolada nasza niezawodna, cią-
gle podnosząca poziom artystyczny Dynowska Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Pana Tadeusza Podulki. Kapelmistrz zadbał aby w repertuarze 
znalazły się utwory o charakterze świątecznym jak i rozrywkowym. 
Przy akompaniamencie zespołu wystąpili soliści: Samuela Łach, Mał-
gorzata Wróbel, Joanna Wróbel oraz gościnnie Kacper Malinowski.

Podczas Koncertu Noworocznego przedstawiciele naszej lokal-
nej społeczności wyrazili wdzięczność Pani Grażynie Malawskiej za 
40 lat pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Pani Grażyna 
w styczniu 2019 r. przeszła na emeryturę i w związku z tym serdecz-
ne podziękowania złożyli:

Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Dynowa Roman Mryczko, Krystyna Dżuła Prezes T.G. 
„Sokół” w Dynowie, Ewa Hadam Radna Powiatu Rzeszowskiego, Elż-
bieta Klaczak – Łach dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN 
w Dynowie, Halina Cygan dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie, Grażyna Paździorny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dynowie, Aneta Pepaś-Skowron dyrektor MOK w Dynowie oraz 
Maciej Jurasiński Towarzystwo Przyjaciół Dynowa /redaktor mie-
sięcznika „Dynowinka”

Każdy z osobna podkreślał wartość pracy zawodowej i społecz-
nej Pani Grażyny Malawskiej na rzecz rozwoju kulturalnego naszej 
dynowskiej społeczności. 

Dziękowaliśmy Pani Grażynie za trud włożony w rozwój insty-
tucji jako jej wieloletni dyrektor, za zaangażowanie w tworzeniu i or-
ganizację wydarzeń kulturalnych znanych i lubianych na Podkarpa-
ciu. Ponadto udział w lokalnych inicjatywach jako animatorka kultu-
ry ludowej, aktorka.

Zapewniamy Państwa, że to nowy początek działalności Pani Gra-
żyny Malawskiej, którą jeszcze nieraz zobaczymy na scenie teatralnej 
T.G. „Sokół” czy Dni Pogórza.

Konkurs kolęd i pastorałek 2019
26 stycznia 2019 odbył się kolejny XXII Dynowski Młodzieżowy 

Konkurs Kolęd i Pastorałek, który oceniała komisja w składzie 
Przewodniczący: Sebastian Stachurski z WDK/ Rzeszów, człon-

kowie: Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa G.S. „Sokół” w Dy-
nowie, polonistka, Pan Kamil Łukasiewicz – instruktor Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dynowie.

Po wysłuchaniu 2 zespołów i 10 solistów jury postanowiło przy-
znać następujące miejsca:

W KATEGORII: GIMNAZJA – SOLIŚCI:
1 miejsce dla: Anny Pudysz ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej
2 miejsce dla: Anny Kiełbasy ze Szkoły Podstawowej w Łubnie

Wyróżnienia:
1.  Julia Mychajłewycz –Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twór-

ców Niepodległej Polski w Dynowie
2.  Paulina Prokop – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie

W KATEGORII: SZKOŁY ŚREDNIE – ZESPOŁY WOKAL-
NO-INSTRUMENTALNE:
1 miejsce dla: zespołu wokolno-instrumentalnego LO im. KEN 
 w Dynowie
2 miejsce dla: Szkolnej Grupy Artystyczno-Teatralnej ANTRAKT 
 – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
 Wyszyńskiego w Dynowie

W KATEGORII: SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:
1 miejsce dla: Martyny Wrony z LO w Brzozowie
2 miejsce dla: Aleksandry Sacharzec z LO w Dynowie 
 oraz równorzędne 
2 miejsce dla Joanny Niemiec z Zespołu Szkół 
 Mechanicznych im. Generała Władysława Andersa 
 w Rzeszowie
3 miejsce dla: Joanny Wróbel z III LO z Rzeszowa

Wyróżnienia:
1.  Aleksandry Sochy z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie
2.  Julia Cwynar z LO w Brzozowie

Nagrodzeni otrzymali złote, srebrne i brązowe bombki wykona-
ne przez panią Marzenę Paszko. 

Nie zabrakło również nagród pieniężnych i rzeczowych, któ-
re ufundowali sponsorzy XXII Konkursu Kolęd i Pastorałek: Gmina 
Wiejska Dynów, Gminna Spółdzielnia S.CH. w Dynowie, Pan Dariusz 
Sarnicki, Pan Krzysztof Pawełek, Pani Maria Siekaniec, A. Stochmal, 
Nadleśnictwo Dynów.

W imieniu uczestników organizatorzy pięknie dziękują wszyst-
kim.

Życzenia Noworoczne składała Wieś-Miastu, 
a Miasto-Wsi
W dniu 27 stycznia odbyło się wyjątkowe wydarzenie – nowa 

inicjatywa organizowana przez mieszkańców gminy i miasta Dy-
nów. Życzenia noworoczne składała Wieś- Miastu, a Miasto-Wsi. Zje-
chały się grupy kolędnicze z dynowskiego Pogórza. Gości przywita-
li organizatorzy:

Elżbieta Klaczak-Łach – dyrektor LO w Dynowie, Mariola Kaczor 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Bachórzu, Aneta Pe-
paś-Skowron dyrektor MOK w Dynowie.

Życzenia złożyli również przedstawiciele samorządu: Burmistrz 
Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko.

Program prowadziły dwie Panie: Maria Pyrda z Dylągowej i Gra-
żyna Malawska. Z całego serca dziękujemy.

Z terenu miasta wystąpiły: grupa kolędnicza pod kierunkiem p. 
Krystyny Dżuły, w której skład wchodzili członkowie rodziny Państwa 
Dżułów i Szafranów. Następnie życzenia wsi złożyli uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Kabaret „Nasz” w składzie: Maciej Jurasiń-
ski, Emil Dańczak, Monika Mączyńska, Daniel Maziarz

Z terenu wsi zaprezentowali się: panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz panowie z OSP z terenu Harty, Ulanicy i Dylągowej.

Wsi i miastu towarzyszyły wspaniałe ludowe kapele: „Bachó-
rzanie” i „Pogórzanie”. Dziękujemy im za wprowadzenie atmosfery 
kolędowania. W tym miejscu należy dodać iż kapela „Bachórzanie” 
w 2019 r. obchodzi swoje 60-lecie. 

Gratulujemy !!!
Celem spotkania było zainicjowanie nowego wydarzenia łączą-

cego miasto i gminę Dynów oraz wskrzeszenie tradycji składania ży-
czeń przez grupy kolędnicze. Przypomnienie o wartościach kolędo-
wania „żywego”, które łączy w sobie teatr, muzykę, słowo i wspólne 
kolędowanie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok.

Ferie z kulturą
W Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie w terminie 18-23 lute-

go odbywały się zajęcia pod tytułem „Ferie z kulturą”. Idea programu 
była oczywista – aktywne wspólne spędzanie wolnego czasu, rozwi-
janie zainteresowań i integracja.

„Ferie z Kulturą” rozpoczęły się zajęciami ceramicznymi, które 
prowadził Pan Marcin Fornal z Fundacji Figaro z Rzeszowa. Pracow-
nia ceramiczna znajduje się w Harcie, a swoją działalność rozpoczę-
ła początkiem nowego roku.

Odbyły się również dwudniowe zajęcia teatralne z Panią Justy-
ną Król. Dzieci ćwiczyły swoją wyobraźnię podczas różnych zabaw 
i etiud teatralnych.

Miały miejsce także zajęcia dziennikarskie z Panią Aleksandrą 
Fandrejewską. Podopieczni dowiedzieli się co trzeba zrobić, aby wy-
dać swoją pierwszą gazetkę, o czym powinna być pierwsza praca, 
w jaki sposób pisać, aby inni chcieli ją czytać. Ćwiczyli wyobraźnię 
opowiadając i pisząc wymyślone historyjki.

Program „Ferie z Kulturą” zakończyły zajęcia plastyczne z Pa-
nią Marzeną Paszko. Dzieci pracowały z masą solną i tworzyły swo-
je autorskie prace.
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Finał „Ferii z kulturą” zamknęła impreza integracyjna dla całych 
rodzin która odbyła się na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Dynowie. Były: tańce, gry i zabawy ruchowe z Pa-
niami: Anną Cichocką i Ewą Pałys, malowanie twarzy z Panią Ma-
rzeną Paszko oraz zajęcia cyrkowe z Fundacją „Figaro” z Rzeszowa.

Na koniec „Finału Ferii z Kulturą” odbył się niecodzienny poje-
dynek – przeciągania liny w którym rodzice rywalizowali z dziecia-
kami. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się remisem (raz górą byli 
rodzice, raz dzieciaki).

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i świetną zabawę!

QUI pro QUO
Po raz kolejny, 7 marca 2019 r., w sali dynowskiego Domu Stra-

żaka przy ul. Szkolnej aktorzy – amatorzy zrzeszeni w T. G. „Sokół” 
w Dynowie zagrali dla mieszkańców Dynowa sztukę „Quo pro qui” 
(O sztuce można było przeczytać w II numerze Kwartalnika z 2018 r.).

Aktorzy dali popis swoim talentom, a publiczność reagowała 
żywo i wesoło. Reżyserem komedii jest niezawodna P. Krystyna Dżuła.

 Gry planszowe
W dniu 16 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się I edy-

cja gier planszowych, którą poprowadzili właściciele sklepu GAME-
KEEPER z Rzeszowa mając do dyspozycji ok 250 rożnych gier plan-
szowych . W zajęciach uczestniczyli: dzieci, młodzież, ale również do-
rośli. Już niebawem w kwietniu kolejna edycja, serdecznie zaprasza-
my do wspólnej zabawy !

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprasza na tego-
roczne imprezy: 
• Majówka na Dynowskim Rynku /1 maja  
• "Pogórzanska Nuta" /19 maja , "Błękitny San" 
• Koncerty czerwcowe z okazji Dnia Dziecka- SZPAK /2 czerw-

ca, Park Miejski  
• Dynowskie Sobótki/ 22 czerwca, zakole Sanu 
• LXIII Dni Pogórza Dynowskiego /13-14 lipca "Błękitny San" 

Kabaret Nasz
Jak co roku na Dzień Kobiet Kabaret NASZ przygotował program 

z cyklu „Rajski Epizod i Jego Skutki”. Tegoroczna trzecia odsłona była 
doskonałą okazją aby sprawdzić w „warunkach bojowych” NASZe No-
wości. A tych nie brakowało, pojawiły się zarówno w repertuarze jak 
i w składzie. Swój, jakże udany, debiut w NASZym zespole zanotowa-
ła Monika Mączyńska, za co jej bardzo dziękujemy i GRATULUJEMY !!! 

Witamy na NASZym pokładzie.
Dziękujemy licznie zgromadzonej i żywo reagującej publiczności.

Autorzy tekstów: Arkadiusz Banaś, Janusz Kędzierski
Fot.: Daniel Gąsecki 



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 1/3  STYCZEŃ-MARZEC 201920STR.

Z nową energią i siłami MBP w Dynowie rozpoczęła rok 2019. Cały styczeń prócz zakupów 
książek, przygotowań do ferii i niezliczonej ilości sprawozdań czekaliśmy na wyniki nabo-
ru wniosków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dynowie

Luty to przede wszystkim ferie zimowe, organizowa-
ne już od kilku lat we współpracy z Nadleśnictwem Dynów. 
W pierwszym tygodniu zajęcia odbywały się w MBP w Dyno-
wie, uczestnicy wykonywali prace plastyczne różnymi tech-
nikami. Jak co roku najwięcej emocji wzbudzały gry i zabawy 
zespołowe np. kalambury, różnego rodzaju quizy i gry zwią-
zane oczywiście z książkami.

Dzięki uprzejmości pana Nadleśniczego Krzysztofa Strzy-
ża w Nadleśnictwie Dynów odbyły się zajęcia edukacyjne i za-
bawy integracyjne, które 20 lutego rewelacyjnie prowadziła 
Małgorzata Kaczorowska a 21 lutego twórczo i ciekawie Ma-
ciej Grześków. Najmłodszych gości Nadleśnictwa Dynów od-
wiedził również pan Nadleśniczy. Wszyscy udowodnili swój 
profesjonalizm, szeroką wiedzę i to, że mają poczucie humo-
ru. Serdecznie dziękujemy za gościnność i upominki.

SPOTKANIA AUTORSKIE Z ROBERTEM CZERNIAKIEM
Pierwszym działaniem zorganizowanym w ramach projektu był cykl spo-

tkań z podróżnikiem Robertem Czerniakiem, autorem książki pt. „Podróże do 
granic”. Pisarz opisuje swoje przeżycia z wypraw, ale też dużo miejsca poświę-
ca na ukazanie budowania swoich relacji z synem. W spotkaniach brali udział 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych, młodzież z dynowskich szkół 
średnich Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego, seniorzy 
skupieni przy Uniwersytecie Złotej Jesieni oraz uczestnicy ŚDS w Dynowie. 
Łącznie ponad 460 osób.

Podczas prezentacji zdjęć z wypraw do Ameryki Południowej i Australii 
Robert Czerniak barwnie opowiadał o zwiedzanych krajach, zwracał uwagę na 
miejsca ciekawe i warte zobaczenia, przybliżał uczestnikom spotkań specyfikę 
podróży w przypadku niskiego budżetu a chęci zobaczenia wielu pięknych za-
kątków ziemi. Książka i spotkanie miało drugi wymiar bowiem autor opowia-
dał o swoich relacjach z synem, o ich wygranej walce z rakiem. Bo chociaż za-
chorował syn, to z rakiem - ramię w ramię- walczyli obaj. Można powiedzieć, 
że „zdali egzamin z męskiej przyjaźni” gdyż ogromny wysiłek podczas trudnej 
rehabilitacji sprawił, że syn znów mógł chodzić. Dla Pana Roberta Czerniaka 
relacja ojciec – syn, nie jest czymś trudnym, autor przekonuje, że warto starać 
się o to, aby z własnym dzieckiem mieć naprawdę dobre, przyjacielskie relacje.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że dynowska 
biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000 zł 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację 
projektu pod nazwą:
„Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzy-
krzania”
- słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP w Dynowie

W ramach tego zadania odbędą się spotkania autorskie 
z cenionymi pisarzami, warsztaty plastyczne dla dzieci z ilu-
stratorką książek, konkursy: recytatorskie i plastyczny, warsz-
taty konstruowania zabawek mechanicznych. Mamy nadzie-
ję, że zaplanowane działania skierowane do wszystkich po-
koleń, zachęcą do czytania i będą dla uczestników inspiracją 
do ekspresji twórczej. 

O kolejnych działaniach w ramach projektu „Książka (…) przyjaciel bez inte-
resu, domownik bez naprzykrzania”- słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP 
w Dynowie będziemy Państwa informować. 

Grażyna Paździorny, Anna Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Fot. ze zb. MBP w Dynowie
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3 marca 2019 r. Fundacja „Wolność  i Demokracja” oraz 
„Wolne Dźwięki” były organizatorem w całej Polsce 7. edycji wy-
darzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” – największym biegu pamięci w Polsce. Taki bieg od-
był się także w Dynowie, zorganizowało go Stowarzyszenie „Ak-
tywny Dynów” we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  i Stowarzysze-
niem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod 
Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józe-
fa Jodłowskiego. 

Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wi-
cestarosta Rzeszowski, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz 
Miasta Dynów, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych  im. Kard.  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dy-
nów”. Natomiast Hubert Kozdra z „Aktywnego Dynowa” od-
czytał list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do 
uczestników 7. edycji biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. 

W biegu, którego start, meta i całe biuro zawodów miało miej-
sce w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie wzięło udział 168 osób, każda z nich otrzy-
mała pakiet startowy, w którym znalazły się, m.in. pamiątkowe 
koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych. Częścią pakietu 
startowego był także medal zaprojektowany i wykonany przez In-
stytut Pamięci Narodowej.

Głównym celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom anty-
komunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowa-
nie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Pola-
ków, niezależnie od wieku. Dlatego też bieg miał charakter wie-
lopokoleniowy – rodzinny na dystansie 1963 m., który symbo-
lizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Fran-
czaka, ps. „Lalek”. 

Po pokonaniu w/w wymienionego dystansu wyłoniono zwy-
cięzców w kategorii kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet klasy-
fikacja przedstawia się następująco: I miejsce – Aneta Toczek 
(czas 7,42), II miejsce – Aleksandra Skubisz (czas 8,09), III 
miejsce – Małgorzata Pecka (czas 9,37). Natomiast w katego-
rii mężczyzn klasyfikacja była następująca: I miejsce – Hubert 
Kozdra (czas 6,36), II miejsce – Łukasz Domin (czas 6,41), III 
miejsce – Kamil Karaś (czas 7,00). 

Pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostę Rzeszow-
skiego Pana Józefa Jodłowskiego wręczyli Pani Halina Cygan 
– Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie i Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Mia-
sta Dynów

W imieniu organizatorów i współorganizatorów dziękuję 
wszystkim za udział i zapraszam za rok na 8. edycję biegu. 

Halina Cygan
Dyrektor ZSzZ w Dynowie

fot. Daniel Gąsecki, Ryszard Dymczak

7. edycja biegu „Tropem Wilczym 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
w Dynowie

Otwarcie biegu

Uczestnicy biegu na trasie
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Mieści się w starej części dynowskiego cmentarza. Jej fundatorami i właścicielami byli 
Salomea i Wojciech Okońscy. Obecnie pełni ona rolę kaplicy cmentarnej. Miejsce wieczne-
go spoczynku znalazł w niej ks. Józef Ożóg. Niewiele osób miało dostęp do jej wnętrza. 

Warto więc przybliżyć Czytelnikom jej historię i stan obecny.

Kaplica grobowa Okońskich 
w Dynowie

Kaplica grobowa Okońskich

Droga do Emaus 
– polichromia ścienna

Trzy Marie u grobu 
– polichromia ścienna

Zmartwychwstanie Pańskie 
– polichromia sufitowa

Farmaceuta Wojciech Okoński przybył do Dynowa w 1813 r., przejmując w dzierżawę apte-
kę, będącą filią apteki sanockiej. Cztery lata później wykupił ją na własność a cesarz Franciszek 
I nadał jej prawo dziedziczności. Apteka mieściła się w budynku pod numerem 25. Rodzinę za-
łożył poślubiając Salomeę Ambroziewicz (Jamroziewicz ?). Małżeństwo nie trwało jednak długo. 
Dnia 6 czerwca 1840 r. Salomea zmarła w wieku zaledwie 36 lat. W parafialnej księdze zmarłych 

nie podano przyczyny śmierci. Wiele okoliczności wskazuje na 
fakt, że przyczyną zgonu mogła być przewlekła choroba. Okoń-
scy pozostawali bezdzietni, co można łączyć z powyższym fak-
tem. Wojciech Okoński zbudował kaplicę grobową licząc się ze 
śmiercią żony. Nie jesteśmy w stanie odczytać daty budowy ka-
plicy widniejącej na kamiennym postumencie, wbudowanym 
we wschodnią jej ścianę. Data tam umieszczona pozwala dzi-
siaj zidentyfikować jedynie ostatnią cyfrę roku i jest to praw-
dopodobnie cyfra 9. Łącząc rok śmierci małżonki z przywoła-
ną dziewiątką, można zaryzykować datowanie kaplicy na rok 
1839. Dziesięć lat wcześniej Salomea miała lat 25 i małżonko-
wie raczej nie myśleli o miejscu wiecznego spoczynku. 

Należy również wykluczyć późniejszą datę jej wzniesie-
nia. Świadczy o tym inskrypcja na umieszczonym w mensie 
ołtarza portatylu. Widnieje tam odręczny wpis potwierdzają-
cy jego instalację dnia 7 maja 1841 r. przez biskupa Jasińskie-
go. Portatyl ten przeniesiony zapewne z innej świątyni może-
my datować na wiek XVIII. Sprowadzony do Dynowa umożli-
wiał odprawianie w kaplicy mszy św. Wzrastał przez to pre-
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Ołtarz z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego.

wie wapiennej, otynkowana. Wnętrze zostało przykryte spłaszczonym sklepie-
niem kolebkowym. Prezbiterium jest niższe, przysklepione oddzielnie. W kondy-
gnacji dolnej znajduje się krypta grobowa. Rzut kaplicy na planie prostokąta o wy-
miarach 5,75 x 7,28 m z trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu przed-
stawia załączony schemat.

Bryła kaplicy nakryta jest wysokim dachem dwuspadowym. Naroża fasady 
i ścian bocznych, flankowane pilastrami, zaopatrzono w czteroboczne wieżycz-
ki nakryte namiotowymi daszkami z krzyżem. Elewacja frontowa zawiera drzwi 
wejściowe, ponad którymi znajduje się profilowany gzyms o wykroju łuku pełne-
go. Wyżej okrągłe okienko w profilowanej opasce. Trójkątny szczyt fasady ozdo-
biony fryzem schodkowym został zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę. Ta rów-
nież kryta jest daszkiem namiotowym z krzyżem. Elewacje boczne prezentują się 
identycznie na obydwu ścianach. Zastosowano na nich podział płycinowo – ra-
mowy, utworzony przez trzy lizeny. Powstały w ten sposób dwa pola, a w każdym 
z nich po dwa okna. W oknach tych znajdowały się pierwotnie witraże usunięte ok. 
1980 r. Okna zamknięte są arkadami, nad którymi umieszczono opaskę powtarza-
jącą wykrój okien. Ponad nimi, wieńcząc ramy, znajduje się fryz schodkowy łączą-
cy lizeny. Pod okapem dachu umieszczono z kolei gzyms zakończony fryzem ząb-
kowym. Elewacja tylna zamyka niższe, trójboczne prezbiterium, kryte trójpołacio-
wym daszkiem. W każdej ścianie absydy znajduje się blenda w formie okna, z sze-
rokimi opaskami o wykroju łuku pełnego. Naroża zwieńczone dwiema wieżyczka-
mi, jak w elewacji frontowej. W cokole budowniczowie umieścili kamienny postu-
ment z napisem: „Fond. Okoński 18..9”. 

Wnętrze kaplicy jest jednonawowe z węższym i niższym prezbiterium. W nim 
usytuowany został ołtarz o cechach baroku ludowego, wykonany z drewna polichro-
mowanego, posrebrzanego. Mensa ołtarza jest murowana, otynkowana, z marmo-
ryzacją oraz z liśćmi palmowymi i motywem IHS. Jak już wspomniano, znajduje się 
w niej portatyl z relikwiami świętych męczenników Donata i Gaudentego. W polu 
głównym ołtarza, zamkniętym łukiem wklęsło – wypukłym, widnieje malowana pa-
norama Jerozolimy i krucyfiks z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. Po bokach ko-
lumny i pilastry. W narożach ponad kolumnami umieszczono dwie rzeźby świętych 
Piotra i Pawła. W zwieńczeniu ołtarza ponad polem głównym, góruje promienista 
gloria i chrystogram. Polichromia ołtarza utrzymana jest w czarnej marmoryzacji.

Polichromia ścienna i sufitowa, neobarokowa, wykonana jest w technice ka-
zeinowej. Na ścianach bocznych znajdują się iluzjonistyczne obrazy w obramie-
niach z motywami rocaille: „Droga do Emaus” oraz „Trzy Marie u grobu”. Na suficie 
w analogicznym obramieniu umiejscowiono „Zmartwychwstanie Pańskie”. W latach 
70-tych XX w. polichromia była odnawiana przez Małgorzatę Baraniecką i w tym 
stanie zachowała się do dzisiaj. 

Dla rodziny Baranieckich kaplica grobowa Okońskich była przez lata domem 
wspomnień, do którego udawali się jako żyjący krewni, by oddawać się komemo-
racji nad tymi co odeszli. Wojciech Okoński był przecież bratem matki Feliksa Ba-
ranieckiego, farmaceuty który zapoczątkował wieloletnią sagę rodziny dynow-
skich aptekarzy. Obecnie kaplica jest miejscem wiecznego spoczynku wieloletnie-
go proboszcza i dziekana dynowskiego, gremialnego kanonika Kapituły Brzozow-
skiej, budowniczego kościoła w Bartkówce oraz Domu Pogodnej Starości w Dyno-
wie – ks. Józefa Ożoga.

Józef Stolarczyk
Fot. Daniel Gąsecki

stiż miejsca pochówku, a kaplica od tej chwili pełniła funkcje li-
turgiczne. W parafialnych księgach zmarłych nie udało się na-
trafić na wpis potwierdzający datę śmierci Wojciecha Okońskie-
go. Niedługo po śmierci żony odsprzedał on aptekę swemu sio-
strzeńcowi Feliksowi Baranieckiemu. Był to rok 1845. Rodzica-
mi Feliksa byli Franciszek i Salomea Okońska, siostra Wojciecha. 
Jeśli Wojciech po przekazaniu apteki Feliksowi wyjechał z Dyno-
wa, mógł umrzeć poza parafią dynowską i brak odnotowania tego 
faktu w dynowskich księgach zmarłych jest wytłumaczalny. Za-
kładamy jednak, że jego ciało po śmierci złożone zostało w kapli-
cy dynowskiej obok żony. Potwierdzają ten fakt oględziny krypty 
podczas przygotowań pochówku ks. Józefa Ożoga. Świadkowie zi-
dentyfikowali dwa oddzielne pochówki. Pieczę nad kaplicą spra-
wowali zapewne po bezpotomnej śmierci fundatorów spokrew-
nieni z nimi Baranieccy.

Przejdźmy teraz do opisu kaplicy. Jest to budowla wolnosto-
jąca, usytuowana pośrodku starego cmentarza, elewacją fronto-
wą zwrócona na zachód. Murowana z cegły i kamienia na zapra- Rzut przyziemia kaplicy
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