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Nowa siedziba 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie informuje, że biuro Zakładu zostało przeniesione na ul. Błonie 8A 
(Miejska Oczyszczalnia Ścieków).

Sprawy związane z działalnością Zakładu można załatwić telefonicznie pod nr 16 65 21 092 oraz 16 65 21 606 
lub za  pomocą poczty elektronicznej zgk@dynow.pl

Fot. Daniel Gąsecki



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 1/2  STYCZEŃ-CZERWIEC 20212STR.

Szanowni CzytelniCy DynowSkiego kwartalnika SamorząDowego, 

rok 2020 rozpoczął się zwyczajnie, jak wiele poprzednich lat. Każdy z nas miał jakieś plany na najbliższe mie-
siące, rezerwowaliśmy terminy wizyt czy wyjazdów. Niestety media zaczęły przedstawiać informacje o „jakimś wi-
rusie gdzieś tam w Chinach”. Większość z nas myślała zapewne, że przecież to daleko i nie raz już takie lokalne epi-
demie zdarzały się i były tam opanowywane. 

Wiadomości te nie robiły na nas wrażenia do momentu, gdy wirus zaczął rozprzestrzeniać się we Włoszech, gdzie 
zaczęto odnotowywać setki zakażonych dziennie, a ludzie zaczęli umierać.  Niepokoiliśmy się kiedy wirus do nas do-
trze,  a nastąpiło to dość szybko – w marcu ubiegłego roku i trwa do dziś.

Nasze zwyczajne życie zostało całkowicie zaburzone. Zastosowano liczne zakazy i ograniczenia, którym posłusz-
nie się podporządkowaliśmy. Władze państwowe wprowadziły w całym kraju „stan epidemii”. Strach o życie wła-
sne i bliskich był powszechny. Media codziennie donosiły o liczbie i miejscu nowych zakażeń i zgonów. Ogranicze-
nia poruszania się, maseczki, dezynfekcja, rękawiczki zakaz zgromadzeń, dystans w przestrzeni publicznej stały się 
codziennością. W zasadzie wszelkie sprawy życia codziennego przeniosły się do naszych domów i internetu. Zaczę-
to pracować i uczyć się online. 

W Dynowie, jak w każdym innym mieście w Polsce czy na świecie, gdzie dotarł wirus, mieszkańcy udowodnili, 
że potrafią się podporządkować do wprowadzanych zasad bezpieczeństwa. Przestrzegano zasad sanitarnych i higie-
nicznych, co pozwoliło na częściowe „luzowanie” ograniczeń. Na koniec 2020 roku udało się władzom miasta wydać 
zbiorczy (roczny) numer Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego (DKS).

W 2021 roku podjęto decyzję, że wydany zostanie podwójny numer DKS-u, łączący w sobie informacje o działa-
niach władz samorządowych i podległych im jednostkach za okres pierwszych dwóch kwartałów br. 

Pomimo, że stan epidemii nadal obowiązuje, trzeba próbować żyć normalnie, a że w naszym Mieście dzieje się 
wiele ciekawych rzeczy, zapraszamy naszych Czytelników do lektury DKS-u.

Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie, pomimo zmęczenia i nadal istniejącego zagrożenia, które jeszcze się 
nie zakończyło, życzymy Wam zdrowia, pomyślności i „normalności”. Aby te życzenia mogły się spełnić musimy się 
wzajemnie szanować, pomagać sobie, co przede wszystkim wyraża się w obecnym czasie w przestrzeganiu zasad 
obowiązujących w czasach epidemii. Dbajmy więc o siebie, swoje rodziny i o każdego z nas wokoło. Tylko w ten spo-
sób wrócimy do czasów bez śmiercionośnego wirusa, maseczek i wszelkich ograniczeń.

Zachęcamy do lektury Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego wierząc, że informacje w nim zawarte dadzą 
Państwu nie tylko wiedzę o tym co dzieje się w naszej „małej Ojczyźnie”, ale pozwolą choć chwilę zapomnieć o pro-
blemach i troskach dnia codziennego.

grażyna Paździorny
michał zięzio

Redaktorzy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

Szanowni mieSzkaŃCy Dynowa,

oddajemy Państwu podwójny numer Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego, w którym przedstawimy naj-
ważniejsze wydarzenia, inicjatywy i przedsięwzięcia jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2021 roku w na-
szym Dynowie.

Pomimo trudnego czasu obowiązującej epidemii władze samorządowe i podległe im jednostki starały się pracować 
intensywnie, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom Dynowa i realizując bieżące zadania i inwestycje.

W tym numerze kwartalnika będą mogli Państwo przeczytać o szeregu prac budowlano-remontowych – zwłasz-
cza w zakresie infrastruktury drogowej. Nie zabraknie ciekawych informacji z USC, MOPS-u i referatów Urzędu Miasta.

Mimo pandemii placówki oświatowe starały się jak najlepiej realizować swoje zadania edukacyjne o czym rela-
cjonują w poszczególnych artykułach.

Nie zwalniała tempa kultura i czytelnictwo. Na koniec, jak w każdym numerze kwartalnika, garść ciekawostek 
historycznych, tym razem o urodzonym w Dynowie rzeźbiarzu Zbigniewie Dunajewskim.

Z okazji zbliżających się wakacji i okresu urlopowego życzę wszystkim wypoczywającym w tym okresie: naszym 
Mieszkańcom wyjeżdżającym poza Dynów, jak i naszym Gościom, a szczególnie dzieciom, młodzieży miłego wypo-
czynku oraz szczęśliwych i przede wszystkim zdrowych powrotów.

zygmunt Frańczak 
Burmistrz Miasta Dynów 
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Urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
I. Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

jakości życia mieszkańców miasta oraz wzrost konkurencyjności  
i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Dynowa.

O kolejnych działaniach związanych z inwestycją mieszkańcy 
będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dy-
nów www.dynow.pl i w Dynowskim Kwartalniku Samorządowym.

Hydrant w ciągu nowej sieci wodociągowej, fot. z archiwum Urzędu 
Miejskiego w Dynowie

Projekt pn. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sie-
ci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatnia-
nia wody w Dynowie” współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020

2. Projekt pn. „rozwijanie infrastruktury społecz-
nej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez 
przebudowę budynku oSP w Dynowie polegającą na 
przebudowie dachu”

Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony przez Lo-
kalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” nabór 
wniosków w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie zada-
nia pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na 
działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dy-
nowie polegającą na przebudowie dachu”.

Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 5 sierpnia 
2020 r. została podpisana z Zarządem Województwa Podkarpac-
kiego umowa o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dachu budynku OSP 
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 w Dynowie. Zadanie ma na celu 
wymianę pokrycia dachowego oraz wydłużenie okapów połaci da-
chowej z powodu wybrakowanego i zużytego istniejącego pokrycia  
z dachówki ceramicznej (znaczna degradacja biologiczna, 
uszczerbione elementy dachówki, przeciekanie), co powoduje 
zalewanie przez wody opadowe wykonanej elewacji budynku,  

Projekty w trakcie realizacji:
1. Projekt pn. „Budowa i przebudowa miejskiej 

rozdzielczej sieci wodociągowej – etap ii i moderniza-
cja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 złożyła do Urzędu Marszałkow-
skiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i prze-
budowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i mo-
dernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”. Projekt 
przeszedł pozytywnie wszystkie oceny i został wybrany przez Za-
rząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, czego konsekwencją było podpisanie umowy. Umowa na 
dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej na budo-
wę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap 
II i doposażenie miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie zo-
stała podpisana 28 lutego 2020 r. 

Przedmiotem projektu jest budowa miejskiej rozdzielczej sie-
ci wodociągowej – etap II o długości ok. 9 km, zakup wyposaże-
nia do miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie (rezerwowa 
sprężarka powietrza) oraz wykonanie monitoringu studni głębi-
nowych (zakup z dostawą i montażem modułu telemetrycznego 
wraz z osprzętem i szafką monitoringu: 7 szt.).

 Inwestycja polega na rozbudowie istniejących na terenie mia-
sta Dynów sieci wodociągowych magistralnych oraz sieci wybu-
dowanej w ramach pierwszego etapu rozbudowy.

Wykonawca robót: 
Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc, z siedzibą w Kosi-

nie 750, 37-112 Kosina.
Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta 

z Wykonawcą w dniu 28 lipca 2020 r.
Umowny termin zakończenia robót: 20 września 2021 r.
Umowna wartość robót budowlanych to: 1 107 000,00 zł 

brutto.
Dotychczas wykonano sieć wodociągową na terenie przyle-

głym do ulicy Piłsudskiego oraz na terenie Osiedla Wyszyńskiego. 
Obecnie trwa budowa wodociągu na terenie przyległym do ulic: 
Grunwaldzkiej i Polnej.

Po wykonaniu przez Gminę głównej sieci wodociągowej, 
mieszkańcy będą mieli możliwość podłączenia się do nowo wy-
budowanej sieci. Przyłącza będą wykonywane przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Dynowie natomiast ich realizacja będzie 
finansowana przez mieszkańców, którzy wykażą chęć podłącze-
nia do sieci. 

Całkowita wartość projektu po przetargu: 1 107 196,80 zł
wydatki kwalifikowane: 885 974,38 zł
Dofinansowanie ze środków europejskiego Funduszu 

rozwoju regionalnego (85 % kosztów kwalifikowanych): 
753 078,21 zł

wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 
354 118,59 zł

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Dynowa 
korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę poprzez zwięk-
szenie dostępności korzystania z wodociągów miejskich, poprawa 
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a przeciekająca przez dach woda powoduje zamakanie stropu 
budynku.

Zakres przebudowy obejmuje kondygnację strychu w zakre-
sie konstrukcji oraz dach budynku wraz z dachem wieży.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym jest Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęcz-
ka z Golcowej.

Planowany termin zakończenia robót to listopad 2021 r.
Inwestycja jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym har-

monogramem rzeczowo-finansowym robót.
wartość ogółem projektu po przetargu: 454 507,51 zł
koszty kwalifikowane: 150 300,00 zł
Dofinansowanie (63,63 % kosztów kwalifikowanych): 

95 635,00 zł
wkład własny (36,37 % kosztów kwalifikowanych + kosz-

ty niekwalifikowane): 358 872,51 zł

Projekt pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczo-
nej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP 
w Dynowie polegającą na przebudowie dachu” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020”

3. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dy-
nowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod 
dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miej-
skiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną” 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

Przebudowa dachu budynku OSP w Dynowie, fot. z archiwum Urzędu 
Miejskiego w Dynowie

2014-2020 Gmina Miejska Dynów złożyła do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budo-
wą przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudo-
wą miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie wymagane oceny, 
jednak ze względu na brak środków finansowych został pierwotnie 
umieszczony na liście rezerwowej wniosków do dofinansowania. 
W wyniku oszczędności poprzetargowych i zwiększenia środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony 
środowiska w ramach RPO WP został wybrany przez Zarząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie 
podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w/w projektu. 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem 
rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczal-
ni ścieków o instalację fotowoltaiczną. 

Realizacja inwestycji obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy 

ul. Bartkówka w Dynowie
Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

1. Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz rurociągów tłocz nych kanalizacji – ok. 10 km

2. Budowę przepompowni ścieków sanitarnych (3 szt.)
W ramach przedmiotowego projektu wybudowano przejście 

pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym (ok. 500 m kanalizacji 
tłocznej), ok. 170 m kanalizacji grawitacyjnej i przepompownię 
ścieków na działce obok budynku OSP Bartkówka.

rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie 
o odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna 

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie. 

Długość kanalizacji do wybudowania: ok. 10 km (sieć ka-
nalizacyjna wraz z uzbrojeniem i urządzeniami) 

Długość przyłączy do wybudowania: ok. 1 km
Długość kanalizacji sanitarnej wybudowanej: 0,67 km 
30 czerwca 2021 roku podpisana została umowa z wyko-

nawcą robót budowlanych wyłonionym w wyniku przetargu nie-
ograniczonego.

wartość projektu ogółem po przetargu na roboty budow-
lane: 7 637 317,00 zł

wydatki kwalifikowane: 5 485 631,31 zł
Dofinansowanie ze środków Ue: 4 662 786,61 zł (85 % 

wydatków kwalifikowanych)
wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 

2 974 530,39 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: I kwar-

tał 2023 r.
Cele ogólne projektu to: poprawa jakości życia mieszkańców 

Dynowa, wzrost atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodar-
czych, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem rzeki San. 

Celem bezpośrednim jest wzrost liczby ludności korzystającej 
z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dynów.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020”
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Herb miasta to reprezentacyjny i rozpoznawany znak urzędowy 
miasta, symbol konkretnego samorządu terytorialnego, a w szcze-
gólności element tożsamości. Herb miasta tworzy wizualny komuni-
kat jednoznacznie identyfikujący miasto, dlatego ranga i znaczenie 
tego narzędzia komunikowania wymagają staranności i wyobraźni 
w opisie zasad prezentowania tego znaku. Na przestrzeni dziejów 
tworzenie herbu miasta było związane z nadaniem praw miejskich. 
Treści zawarte w symbolice herbów już w średniowieczu niosły silny 
przekaz przynależności terytorialnej lub odzwierciedlały władztwo.

W symbolice herbowej zamieszczano podobizny lub wskazywa-
no atrybuty książąt bądź duchowieństwa. O symbolice herbu prze-
sądzał również czas, w jakim go stanowiono.

Pojawienie się w przestrzeni publicznej herbu naszego miasta 
nastąpiło po II wojnie światowej, gdy dla potrzeb wystroju Sali Po-
siedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Dynowie przygotowano i wy-
wieszono herb namalowany przez Jana Węgrzyna.

Jego przedstawienie oparte było na historycznych dokumen-
tach wskazujących szlachecki herb „Wieniawa”, jako źródło znaku 
miejskiego.

Okazją do przywrócenia własnego znaku samorządowego był 
powrót do samorządu miejskiego po roku 1989. Od 1990 roku gmi-
ny zostały uprawnione do posiadania herbu, zgodnie z ustawą z dn. 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, której odpowiedni punkt 
mówi, że w gestii gminy leży: podejmowanie uchwał w sprawach: her-
bu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

O ile przyjęty wówczas przez Radę Miasta Dynów statutowy sym-
bol Dynowa odwoływał się w warstwie symbolicznej do historycz-
nego źródła w postaci pieczęci pochodzącej z późnego średniowie-
cza, to jednak jego odwzorowanie graficzne nosiło znamiona szkicu 
inwentaryzacyjnego zamieszczonego w publikacji z 1967 r. pt. „Mia-
sta Polskie w tysiącleciu”.

Symbole jednostek samorządu terytorialnego muszą być stano-
wione w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową 
tradycją historyczną

W 2019 roku władze mia-
sta podjęły działania mające na 
celu uporządkowanie symboli 
herbowych miasta.

Zlecono opracowanie do-
kumentacji symboli heraldyczno-weksylologicznej Panu Aleksandro-
wi Bąk z Poznania, który jest twórcą grafiki użytkowej specjalizującej 
się w kreacji znaków graficznych, a także symboli tożsamościowych 
dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższy projekt został opracowany pod koniec ubiegłego roku 
i w chwili obecnej jest konsultowany z organizacjami społecznymi 
działającymi na terenie miasta.

Skonsultowany z mieszkańcami projekt nowego herbu miasta 
musi być pozytywnie zaopiniowany przez ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji. Opinię należy uzyskać przed podjęciem uchwa-
ły Rady o ustanowieniu herbu.

Z przepisów prawa wynika jasno, że gminy nie mogą dowolnie 
określać wzoru herbu czy flagi.

Tylko pozytywna opinia ministra, wydana na podstawie kompe-
tentnego stanowiska Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA, 
daje podstawę Radzie Miasta do podjęcia uchwały o ustanowieniu 
herbu, flagi lub innego symbolu.

Całe opracowanie heraldyczne została zmieszczone na naszej 
stronie internetowej pod adresem: www.bip.dynow.pl w zakładce 
„Aktualności”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Miasta do prze-
glądnięcia ww. strony internetowej i przesłania na adres naszego 
urzędu miejskiego w Dynowie swoich uwag, opinii i sugestii doty-
czących zamieszczonego tam projektu herbu, flagi oraz innych insy-
gniów herbowych miasta. 

wojciech Barański
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów

Czeka nas zmiana herbu Dynowa

1. Drogi wojewódzkie
1) W dniu 30.12.2021 roku odbyła się skromna uroczystość 

otwarcia wybudowanej obwodnicy miasta Dynów, zlokalizowanej w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica 
Starzeńska. Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykona-
nie robót polegających na budowie nowego odcinka drogi w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 835 o długości 3,95 km, o parametrach drogi klasy 
G, nośności 115 kN/oś. Obwodnica została poprowadzona nowym śla-
dem po wschodniej stronie miasta w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej 
relacji Przeworsk – Dynów. Rozpoczyna się skrzyżowaniem typu ron-
do w miejscu przecięcia się drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Prze-
worsk – Grabownica Starzeńska i drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl 
– Domaradz w miejscowości Bachórz, a kończy na skrzyżowaniu z ist-
niejącą drogą wojewódzką nr 835 przy ul. Karolówka w Dynowie. Cał-
kowita wartość zadania to prawie 39 milionów złotych, dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Regionalnego wyniosło niemal 29 milio-
nów złotych. Przedmiotowa inwestycja była dofinansowana również 
z budżetu Gminy Miejskiej Dynów, wartość tego dofinansowania wy-
niosła 130 tysięcy złotych.

Inwestycje i remonty drogowe
W uroczystości uczestniczyli: Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Mi-

nisterstwie Infrastruktury, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda 
Podkarpacka, Piotr Pilch – Wicearszałek Województwa Podkarpackiego, 
Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz Wojciech Buczak – Z-ca 
Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji PZDW. Nie zabrakło również 
przedstawicieli samorządu lokalnego oraz wykonawców inwestycji.

Inwestorem zadania było Województwo Podkarpackie – Podkar-
packi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą robót była 
firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Nad-
zór nad realizacją robót sprawowała Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. 
z o.o., z siedzibą w Zamościu.

Zakres rzeczowy projektu obejmował: budowę jednojezdnio-
wej drogi klasy G o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami 
do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835); budo-
wę 5 skrzyżowań drogowych łączących projektowaną drogę z istnieją-
cym układem komunikacyjnym, w tym 2 rond, 2 skrzyżowań skanalizo-

Dotychczasowy 
herb statutowy 
miasta Dynów

Projekt nowego 
herbu 

miasta Dynów
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stronie lewej drogi na odcinku od końca istniejącego chod-
nika do skrzyżowania z drogą gminną ul. Polna w Dynowie, 
budowę kładki dla pieszych na potoku Ulenka (Ostrówek) łą-
czącą ciąg pieszy. Koszt opracowania przedmiotowej doku-
mentacji opiewa na kwotę 72,45 tys. złotych. Powyższa kwo-
ta zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Miejskiej Dynów, 
a opracowana dokumentacja projektowa zostanie przekaza-
na Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie (docelowemu Inwestorowi zadania) jako pomoc rze-
czowa i wkład własny gminy w przyszłą, wspólną realizację 
zadania budowy chodnika dla pieszych.

2. Drogi powiatowe
1) W dniu 05.05.2021 r. pomiędzy Samorządem Po-

wiatu Rzeszowskiego, a Gminą Miejską Dynów została za-
warta umowa pomocy finansowej, dotycząca realizacji za-
dania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej w Dyno-
wie – ul. Bartkówka” polegająca na budowie chodnika dla pie-

szych. Planowany zakres robót będzie obejmował kontynuację budowy 
chodnika dla pieszych w kierunku miejscowości Pawłokoma, na odcin-
ku o długości około 250 mb. Wkład finansowy Gminy Miejskiej Dynów 
w realizację zadania wyniesie 30 tys. złotych. Pozostałe środki niezbęd-
ne do realizacji zadania zapewni Samorząd Powiatu Rzeszowskiego. Re-
alizacja powyższego zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

2) W roku ubiegłym Samorząd Powiatu Rzeszowskiego zawarł 
umowę o prace projektowe z firmą Nadzory i Projektowanie Budow-
nictwa Lądowego z Jarosławia, dotycząca opracowania dokumentacji 
projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych 
Nr 2316R ul. Łazienna i Nr 2317R ul. Plażowa w Dynowie wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną”. Odcinek drogi objęty opracowaniem 
dokumentacji wynosi około 1400 mb. Planowany zakres rzeczowy za-
dania będzie obejmował: rozbudowę jezdni drogi ul. Łaziennej i ul. Pla-
żowej w Dynowie, rozbudowę skrzyżowania ul. Plażowej z ul. Łazien-
ną (do skrzyżowania typu rondo), budowę ścieżki pieszo – rowerowej, 
budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę 
i przebudowę oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane jest w opar-
ciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koszt 
opracowania przedmiotowej dokumentacji opiewa na kwotę około  
368,76 tys. złotych.

3) W roku bieżącym Samorząd Powiatu Rzeszowskiego zamie-
rza zlecić do realizacji pierwszy etap opracowania dokumentacji projek-
towej dla potrzeb zadania polegającego na budowie chodnika dla pie-
szych przy drodze powiatowej ul. Bartkówka w Dynowie, na odcinku 
o długości około 630 mb. (odcinek drogi od Szkoły Podstawowej Nr 2 
do budynku nr ewidencyjny ul. Bartkówka 42). Zakres rzeczowy pierw-
szego etapu opracowania dokumentacji projektowej będzie polegał na 
opracowaniu badań geologicznych oraz zaprojektowaniu sposobu za-
bezpieczenia skarp (osuwisk).

4) Burmistrz Miasta Dynów informuje, że od dnia 02.06.2021 r. 
nastąpiła zmiana kategorii dotychczasowych dróg powiatowych ulice: 
Handlowa, K. Wielkiego, Kościuszki, część Plażowej (od skrzyżowania 
z ul. Łazienną w kierunku ul. Sanowej), Podwale, Polna, Rynek, Sanowa, 
Szkolna, Jana Pawła II w Dynowie, które zostały pozbawione kategorii 
dróg powiatowych i zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.

3. Drogi gminne:
3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z Funduszu 

Dróg Samorządowych wykonywane będą nowe nawierzchnie 
dróg gminnych: 

1) Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 
6337 w km 0+000 – 0+250 w Dynowie,

2) Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+000 
– 0+500 w Dynowie.

W dniu 03.11.2020 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Gmi-
ną Miejską Dynów została zawarta umowa o udzielenie dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację remontów powyż-
szych dróg gminnych. W następstwie uzyskania dofinansowania pod-
pisano pomiędzy Gminą Miejska Dynów, a wyłonionym w przetargu 

wanych i 1 skrzyżowania zwykłego; wykonanie prac na wlotach bocz-
nych projektowanych skrzyżowań istniejących drogach wojewódzkich 
nr 884 i 835 (ul. Piłsudskiego) oraz pozostałych drogach ul. Sanowej, 
ul. Łaziennej, ul. Błonie; budowę elementów wyposażenia w/w drogi 
w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania tj. układu odwodnienia 
i oświetlenia; budowę elementów wyposażenia w/w drogi w zakresie 
niezbędnym z punktu widzenia komunikacji zbiorowej tj. ruchu pie-
szego i rowerowego (odcinkowo chodniki i ciągi pieszo rowerowe); 
budowę elementów wyposażenia w/w drogi w zakresie niezbędnym 
z punktu widzenia oddziaływania na środowisko (ogrodzeń drogi, na-
sadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt); budowę dodatkowych jezd-
ni lub zjazdów publicznych i indywidualnych celem zapewnienia do-
stępności komunikacyjnej; budowę trzech obiektów mostowych na 
potokach Harta, Ostrówek i Dynówka; budowę przepustów w miej-
scach przecięcia ciekami lub na połączeniu rowów drogowych; budo-
wę dwóch przejazdów kolejowych w poziomie szyn na przecięciu z li-
nią kolei wąskotorowej; budowę przebudowę lub zabezpieczenie infra-
struktury technicznej kolidującej z budowaną obwodnicą; prace o cha-
rakterze przygotowawczym lub porządkowym (wyburzenie kolidują-
cych budynków mieszkalnych i gospodarczych, usunięcie zieleni, roz-
biórki elementów dróg, itp.).

1) Burmistrz Miasta Dynów informuje, że od dnia 30.12.2020 r. 
nastąpiła zmiana kategorii odcinka dotychczasowej drogi wojewódz-
kiej nr 835 ulice: Grunwaldzka, Zamkowa, Rynek, Mickiewicza, Piłsud-
skiego w Dynowie, który został pozbawiony kategorii drogi wojewódz-
kiej i zaliczony do kategorii drogi powiatowej.

2) W dniu 28.05.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa 
Podkarpackiego, a Gminą Miejską Dynów została zawarta umowa, do-
tycząca określenia wzajemnych praw i obowiązków stron przy reali-
zacji zadania pod nazwą: „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 
835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, ul. Karolów-
ka w Dynowie”. Planowany zakres robót będzie obejmował wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości około 750 mb., od 
stacji benzynowej WLK w kierunku południowym. Szacowany koszt re-
alizacji zadania wyniesie około 330 tys. złotych, przy wkładzie Gminy 
Miejskiej Dynów w wysokości 30 tys. złotych. Pozostałe środki w wy-
sokości około 300 tys. złotych zapewni Samorząd Województwa Pod-
karpackiego. Realizacja powyższego zadania nastąpi w drugim półro-
czu 2021 roku.

3) W dniu 14.04.2021 r. pomiędzy Samorządem Wojewódz-
twa Podkarpackiego, a Gminą Miejską Dynów została zawarta umowa 
współdziałania stron, w celu opracowania dokumentacji technicznej 
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w km 
od 43+595 do 44+105 w miejscowości Harta”. Następstwem podpisa-
nej umowy było zawarcie w dniu 11.05.2021 r. umowy o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a firmą Nadzory i Projektowa-
nie Budownictwa Lądowego z Jarosławia, dotycząca opracowania do-
kumentacji projektowej dla powyższego zadania. Odcinek drogi objęty 
opracowaniem dokumentacji wynosi 510 mb. Planowany zakres rze-
czowy zadania będzie obejmował: budowę chodnika dla pieszych po 
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nieograniczonym Wykonawcą robót – firmą USŁUGOWIEC z Pruchni-
ka, w dniu 10.12.2020 r. umowę o roboty budowlane.

Przekazania placu budowy Wykonawcy robót dokonano w dniu 
14.12.2020 r. Ze względu na panujące po przekazaniu placu budowy 
niekorzystne warunki atmosferyczne, fakt zawartego w umowie termi-
nu zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz planowaną bu-
dowę przez gminę w miesiącach wiosennych sieci wodociągowej, któ-
ra przebiega wzdłuż pasa drogowego jednej z powyższych dróg, okres 
realizacji robót został przesunięty na miesiące letnie. Zakres rzeczo-
wy robót obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowych na łącznej po-
wierzchni 2894 m2, wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, wy-
konanie wzmocnień istniejących gruntów stabilizacją cementową, wy-
konanie robót ziemnych, remont trzech przepustów pod koroną dro-
gi ul. Zarzeki w Dynowie wraz z odmuleniem rowów odwadniających 
na długości 400 mb. Koszt całkowity zadania wyniesie 439,96 tys. zło-
tych. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 219,98 tys. 
złotych. Pozostała kwota w wysokości 219,98 tys. złotych zostanie po-
kryta z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia realizacji zada-
nia to 31 sierpień 2021 roku.

3.2. zadania realizowane wyłącznie ze środków własnych gmi-
ny miejskiej Dynów:

1) W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Miejska Dynów zre-
alizowała zadanie polegające na utwardzeniu terenu działki gminnej nr 
ewid. gruntów 5080 w Dynowie przy ul. Mickiewicza – etap II. Zakres 
rzeczowy zadania obejmował: budowę zjazdu publicznego z drogi po-
wiatowej ul. Mickiewicza w Dynowie, budowę zjazdu indywidualnego 
z drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Dynowie, ustawienie krawężników 
betonowych na ławie betonowej z oporem w ilości 108 mb., wykonanie 
utwardzenia terenu betonowymi płytami ażurowymi w ilości 505 m2, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Przedmiotowe za-
danie zrealizowano w celu ulokowana na utwardzonym terenie dział-
ki dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, któ-
rych tak bardzo brakuje w centrum miasta. Wykonawcą przedmioto-
wych robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie. Koszt re-
alizacji zadania wyniósł 100,98 tys. złotych.

w Dynowie przy ul. Łaziennej, na odcinku o długości 144 mb. Zakres 
rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, 
wymianę istniejącego kolektora ze starych rur betonowych fi 800 na 
nowe karbowane PP fi 800, wykonanie robót wykończeniowych. Wy-
konawcą przedmiotowych robót był Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dynowie. Koszt realizacji zadania wyniósł 91,46 tys. złotych.

3) W dniu 26.02.2021 r. została zawarta umowa o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a biurem projektowym PRO-IN-
WEST z Brzozowa, dotycząca opracowania dokumentacji projekto-
wej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108003R 
ul. Błonie w Dynowie”. Odcinek drogi objęty opracowaniem dokumen-
tacji wynosi około 500 mb. Planowany zakres rzeczowy zadania bę-
dzie obejmował: przebudowę skrzyżowania ul. Błonie z drogą powia-
tową ul. Grunwaldzka w Dynowie, przebudowę przepustu pod koro-
ną drogi w km 0+097, budowę chodnika dla pieszych, budowę oświe-
tlenia ulicznego, przebudowę przejazdu kolejowego Kolei Dojazdowej 
Przeworsk Wąskotorowy – Dynów, wyznaczenie przejścia dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania drogi gminnej Nr 108003R ul. Błonie z dro-
ga wojewódzka Nr 835 (obwodnicą miasta Dynów), przebudowę zjaz-
dów z drogi gminnej na działki sąsiednie, budowę kanału teletechnicz-
nego, budowę odcinkowych przykanalików kanalizacji deszczowej ce-
lem odwodnienia drogi, umocnienia skarp betonowymi płytami ażuro-
wymi oraz murem oporowym typu L, wykonanie nowej nakładki asfal-
towej na całej szerokości jezdni, montaż urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu (barier energochłonnych typu U-14a i balustrad typu U-11a). Koszt 
opracowania przedmiotowej dokumentacji opiewa na kwotę 52,89 tys. 
złotych. 

4) W dniu 26.02.2021 r. została zawarta umowa o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a biurem projektowym PRO-IN-
WEST z Brzozowa, dotycząca opracowania dokumentacji projektowej 
dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych 
Nr 108026R ul. Rogozów w Dynowie, Nr 108025R ul. Jaklów w Dy-
nowie, z drogą powiatową ul. Piłsudskiego w Dynowie”. Odcinek dróg 
objęty opracowaniem dokumentacji wyniesie około 120 mb. Plano-
wany zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: rozbudowę istnie-
jącego skrzyżowania przedmiotowych dróg celem zapewnienia nor-
matywnych spadków podłużnych dróg gminnych w miejscu włącze-
nia do drogi powiatowej. Zadanie realizowane jest w oparciu o usta-
wę z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koszt opracowania 
przedmiotowej dokumentacji opiewa na kwotę 50,18 tys. złotych.

5) Gmina Miejska Dynów planuje w drugim półroczu 2021 roku 
rozpocząć realizację zadania polegającego na dokończeniu budowy 
parkingu przy kaplicy cmentarnej z domem pogrzebowym w Dyno-
wie przy ul. Przemysłowej. Na powyższy cel zakupiono już materiały 
betonowe za kwotę 31,31 tys. złotych, obejmujące: ażurowe płyty be-
tonowe o wymiarach 60x40x10 cm (parkingowe typu MEBA) w ilości 
1 650 szt., kostkę brukową betonową szarą typu BEHATON bezfazo-
wą o grubości 8 cm. w ilości 350 m2, kostkę brukową betonową szarą 
typu HOLLAND o grubości 6 cm w ilości 20 m2. Dokończenie budowy 
parkingu oraz realizacja robót zostanie zlecona Zakładowi Gospodar-
ki Komunalnej w Dynowie. Szacowany koszt realizacji robót wyniesie 
około 45 tys. złotych.

2) W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Miejska Dynów zre-
alizowała zadanie polegające na remoncie odcinka kanalizacji deszczo-
wej zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 5283/1, 5283/2 
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6) Gmina Miejska Dynów planuje w drugim półroczu 2021 roku 
rozpocząć realizację zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego 
drogi gminnej ul. Karolówka w Dynowie wraz z linią energetyczną ka-
blową. W bieżącym roku gmina zamierza wybudować 11 lamp oświe-
tlenia ulicznego, na odcinku drogi około 390 mb. Koszt realizacji przed-
miotowego zadania szacuje się na kwotę około 65,62 tys. złotych.

7) W dniu 26.02.2021 r. została zawarta umowa o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a Biurem Inżynierskim z Jaro-
sławia, dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla zadania 
pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego obejmującego część dro-
gi gminnej Nr 108005R ul. Pawia w Dynowie”. Odcinek drogi objęty 
opracowaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego wynosi około 700 
mb. Koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji opiewa na kwo-
tę 11,56 tys. złotych.

8) W dniu 22.03.2021 r. została zawarta umowa o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a Biurem Inżynierskim z Jaro-

sławia, dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla zadania 
pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego obejmującego część dro-
gi gminnej Nr 108007R ul. Wierzbowa w Dynowie”. Odcinek drogi ob-
jęty opracowaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego wynosi około 
540 mb. Koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji opiewa na 
kwotę 16,94 tys. złotych. 

9) W dniu 26.02.2021 r. została zawarta umowa o prace projek-
towe pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a Pracownią Projektową PRO-
EKALL z Chmielnika, dotycząca opracowania dokumentacji projekto-
wej dla zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego obejmują-
cego część drogi gminnej Nr 108014R ul. Podgórska w Dynowie”. Od-
cinek drogi objęty opracowaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego 
wynosi około 500 mb. Koszt opracowania przedmiotowej dokumenta-
cji opiewa na kwotę 15,74 tys. złotych.

andrzej kiełbasa
Inspektor ds. zarządzania drogami

Utrzymanie czystości i porządku
w mieście
Drodzy Mieszkańcy, to jak wygląda miasto po pierwsze świadczy o naszej kulturze, ale 

ma także wpływ na stan środowiska naturalnego i nasze zdrowie. 
tyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie Naszego Miasta. 
Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze. Utrzyma-
nie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców bez 
wyjątku.

kontrola PrzyDomowyCH komPoStownikÓw 
w gminie mieJSkieJ DynÓw

W dniach od 12 lipca do 3 września 2021 r. przeprowadzona zo-
stanie kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji 
faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bio-
odpadów na terenie miasta Dynów. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.888) 
w razie stwierdzenia:

– że właściciel nieruchomości, nie posiada kompostownika przy-
domowego;

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym;

uniemożliwia burmistrzowi, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonania oględzin nieruchomości burmistrz, w drodze decyzji stwier-
dza, utratę prawa do zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa 
do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ewiDenCJa DomowyCH ŹrÓDeŁ ogrzewania 
Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszyst-
kich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek przekazania informacji 
na ten temat będzie spoczywać na właścicielu każdego budynku czy 
lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków, rejestr obejmie źródła 
ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które teraz nie wymagają zgo-
dy ani zgłoszenia. Ważna jest więc moc źródła. Nie ma znaczenia, czy 

Mając na względzie estetyczny wygląd jak również zdrowie miesz-
kańców, pamiętajmy przede wszystkim by nie wyrzucać odpadów do 
przydrożnych rowów, lasu, na brzegi rzek. Wszystkie te działania za-
grażają Nam samym, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy oraz 
generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne. 

Proszę Właścicieli posesji o zwrócenie uwagi na potrzebę utrzyma-
nia czystości i porządku w ich obrębie. Stan porządkowy Państwa nie-
ruchomości wpływa w istotny sposób na wizerunek Naszego Miasta. 
Zadbajmy w miarę możliwości o budynki i zieleń wokół posesji. Usza-
nujmy również czystość na skwerach, chodnikach i zieleńcach, sprzą-
tajmy każdorazowo po zwierzętach, które wyprowadzamy na spacer.

Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszym Mieście. 
Jednocześnie przypominamy o obowiązkach ciążących na właści-

cielach nieruchomości. Każda posesja powinna być wyposażona w po-
jemniki na odpady komunalne. W ramach systemu gospodarki odpada-
mi w mieście Dynów, każdy mieszkaniec może oddać firmie zajmującej 
się ich wywozem dowolną ilość odpadów zmieszanych i odpadów se-
gregowanych, a także odpadów bio (jeżeli nie zdecydował się na ich sa-
modzielne kompostowanie). Mieszkańcy mogą także korzystać z Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren obok zamknię-
tego składowiska odpadów komunalnych). Punkt jest czynny w dru-
gą i ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00. 
Mieszkańcy mogą tam pozostawić odpady problemowe m.in.:, zużyty 
sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Tego, by śmieci wyrzucać do kosza, a nie do lasu wymaga po pierw-
sze kultura osobista, a po drugie przepisy.

Proszę pamiętać, że:
• zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub za-

śmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzyw-
ny do 500 złotych albo karze nagany”.

• zgodnie art. 162 ust. 1 Kodeksu wykroczeń „Kto w lasach zanie-
czyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, 
złom padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca 
las podlega karze grzywny lub nagany”.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą do-
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znajduje się ono w domku na działce czy w kamienicy, czy w warszta-
cie - wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią for-
mę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno stare kotły węglowe jak 
i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, czy na pellet, piecokuchnie, ko-
minki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. 

W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarząd-
ca, o ile budynek ma jedno źródło i nikt sobie dodatkowo nie zamonto-
wał np. kozy czy kominka. Jeśli jednak ktoś sam, na własną rękę, dodał 
sobie własne źródło w mieszkaniu to wówczas musi to zgłosić. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Państwa dom posia-
da źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. 
na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spa-
lania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć 
w terminie 14 dni. 

Deklaracje mogą Państwo złożyć poprzez stronę www.zone.gunb.
gov.pl. W przypadku braku dostępu do internetu albo podpisu elektro-
nicznego deklarację mogą Państwo złożyć w formie papierowej: wysłać 
listem poleconym albo złożyć deklarację bezpośrednio w urzędzie mia-
sta. Niewywiązanie się z terminów może grozić grzywną do 5 tys. zł.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie komplet-
nej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować po-
litykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB 
– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości 
powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji sub-
stancji powodujących smog. W bazie znajdą się docelowo wszystkie bu-
dynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

O szczegółach zostaną Państwo poinformowani.

oBowiązki oSÓB UtrzymUJąCyCH zwierzĘta Domowe 
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. 

Zgodnie z obowiązującym na terenie miasta Dynów regulaminem 
utrzymania czystości i porządku przypominamy o obowiązkach ja-
kie spoczywają na osobach utrzymujących zwierzęta domowe a mia-
nowicie:

• właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiąza-
ni są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, tak aby nie 
stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi  
i zwierząt.

• do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe nale-
ży w szczególności:

1)  psa powinno się prowadzić na smyczy,
2)  psy należące do ras uznanych za agresywne na podstawie odręb-

nych ustaw, muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu,
3)  stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowy-

mi,
4)  usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwie-

rzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego.

• zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz 
psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

• zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nie-
ruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

BUrmiStrz miaSta DynÓw inFormUJe
że w dalszym ciągu istnieje możliwość dowozu osób:

• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższe-
go miejsca zamieszkania punktu szczepień na podstawie przed-
łożonego oświadczenia że nie mają możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu sczepień,

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lub N / posiadających I grupę i mają-
cych możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.
Osoby te powinny zgłosić taki zamiar w Urzędzie Miejskim w Dy-

nowie – tel. 16 888 90 48 – pok. Nr 4
maria wyskiel-Cedzidło

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Zarządzania Kryzysowego

Od 19 stycznia 2021 roku istnieje możliwość tworzenia przez 
Gminy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM), której zadaniem 
będzie budowanie lokali mieszkalnych oraz ich eksploatacja na za-
sadach najmu.

Głównym założeniem (SIM) jest poprawa dostępności miesz-
kań na wynajem przez skorzystanie ze stabilnego najmu mieszkania, 
z możliwością jego zakupu na własność, ale bez wiązania się z ban-
kiem wieloletnim kredytem.

Gmina Miejska Dynów oraz Gmina Boguchwała, Gmina Miejska 
Jarosław, Gmina Miasto Leżajsk, Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Miej-
sce Piastowe, a także Krajowy Zasób Nieruchomości utworzyły SIM 
Podkarpacie sp. z o.o., dzięki czemu możliwe było pozyskanie kwo-
ty 3 mln zł jako wkład własny w celu uzyskania udziałów w spółce.

Z uwagi na brak gruntów należących do Krajowego Zasobu Nie-
ruchomości na terenie naszego miasta, Gmina Miejska Dynów jako 
wkład własny przekaże również aportem nieruchomość gruntową 
o powierzchni 0,4 ha, położoną przy ul. 1 Maja na której realizowana 
będzie przyszła inwestycja. Powyższy teren zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod 
budownictwo wielorodzinne.

W dniu 28.06.2021 r. w Boguchwale podpisany został akt nota-
rialny, a tym samym nabycie udziałów w nowotworzonej spółce SIM 
Podkarpacie sp. z o.o.

Utworzenie Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej Podkarpacie 

O postępach w inwestycji będziemy Państwa informować w ko-
lejnych wydaniach kwartalnika.

remonty mieszkań komunalnych
Gmina Miejska Dynów od kilku lat systematycznie remontuje ko-

munalne lokale mieszkaniowe, które ze względu na stan techniczny 
wymagają takich prac.

W remontowanych lokalach najczęściej wydzielana jest łazienka, 
jak również wyposażane są w nową instalację elektryczną, instalację 
wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Do lokali dopro-
wadzane są nowe przewody kominowe i wentylacyjne, których czę-
sto jest niewystarczająca ilość. 

W bieżącym roku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27 w jed-
nym lokalu mieszkalnym przeprowadzono kapitalny remont, które-
go koszt wyniósł ponad 30 tyś złotych.

W zakresie prac remontowych podłączono również budynek do 
kanalizacji sanitarnej, co w znaczny sposób poprawi warunki byto-
we jego mieszkańców.

Obecnie w w/w budynku remontowane jest kolejne mieszkanie. 
Józef mudryk

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
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Miasto Dynów realizuje porozumienie z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze”. 

Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to rządowy pro-
gram priorytetowy, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń do powietrza z jednorodzinnych 
domów mieszkalnych.

Działający w Urzędzie Miejskim w Dy-
nowie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze” ma na celu 
ułatwienie mieszkańcom Dynowa apliko-
wanie o dofinansowanie w ramach tego 
Programu.

W Urzędzie można uzyskać niezbęd-
ne informacje o Programie, skonsultować 
wniosek o dofinansowanie, a także uzy-
skać pomoc w jego wypełnieniu. Można 
również złożyć wniosek w Urzędzie. Na-
stępnie wniosek przesyłany jest do WFO-
ŚiGW w Rzeszowie, gdzie następuje jego 
ocena merytoryczna. Dotacje są udzielane 
za pośrednictwem Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie.

Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

Jest to szansa na zmianę sposobu 
ogrzewania dla właścicieli nieruchomości.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
lub wydzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych z wyodręb-
nioną księgą wieczystą (nie więcej niż dwa 
lokale w budynku).

Uwaga – nie jest przewidziane dofinan-
sowanie budynków nowobudowanych (nie-
oddany do użytkowania) i wielorodzinnych.

zakres wsparcia
Program oferuje dofinansowanie wy-

miany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źró-
dła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
• pompa ciepła,
• kocioł gazowy kondensacyjny
• kocioł olejowy

• ogrzewanie elektryczne
• kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termo-
modernizacyjnych budynku (ocieplenie przegród budowlanych, stolarka drzwiowa i okienna), 
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii OZE oraz do-
kumentację.

ważnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc skorzystać z Programu „Czyste Powie-
trze” jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła niespełniającego wymogów Programu.

wszystkie nowe urządzenia, stolarka okienna i drzwiowa, grubość docieplenia budyn-
ku muszą spełniać wymogi Programu.
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W przypadku programu „Czyste Powietrze” skala planowanej 
modernizacji ma wpływ na wysokość udzielonego dofinansowania. 
Więcej środków na realizację otrzymają te osoby, które w swoich do-
mach zdecydują się na zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofi-
nansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Do kiedy możesz starać się o dofinansowanie?
Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30.06.2027 r. Inwestycja 

musi się zakończyć do 30.06.2029 r.
o jakie dofinansowanie możesz się starać?

Poziom PoDStawowy
Uprawnieni - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. 

Rodzaj kosztów kwalifikowanych, na jakie można uzyskać dotację 
z Programu oraz w jakiej wysokości może ona być, w podziale na po-
szczególne koszty obrazuje poniższa tabela. 

1. DokUmentaCJa 
  Podstawowy poziom dofinansowania 

Część 1) programu 
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna 

intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna kwota 
dotacji (zł) 

1 Audyt energetyczny 100% 1000 

2 
Dokumentacja 
projektowa 30% 600 

3 Ekspertyzy 30% 150 
 

2. ŹrÓDŁa CiePŁa, PrzyŁąCza, inStalaCJe, wentylaCJa 
  Podstawowy poziom dofinansowania 

Część 1) programu 

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna 
intensywność 
dofinansowania 
(procent 
faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji (zł) 

1 Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz  
z przyłączem 

50% 10 000 

2 Pompa ciepła powietrze/
woda 30% 9 000 

3 Pompa ciepła powietrze/
woda o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 

45% 13 500 

4 Pompa ciepła typu powietrze/
powietrze 30% 3 000 

5 Gruntowa pompa ciepła  
o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 

45% 20 250 

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 

7 Kotłownia gazowa (przyłącze 
gazowe i instalacja 
wewnętrzna, kocioł gazowy 
kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, 
dokumentacja projektowa) 
Dotyczy budynków, które 
nie są przyłączone do sieci 
dystrybucji gazu. 

45% 6 750 

8 Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 

9 Kocioł na węgiel 30% 3 000 

10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 

11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 

12 Kocioł na pellet drzewny 
o podwyższonym standardzie 45% 9 000 

13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 

14 Instalacja centralnego 
ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej 

30% 4 500 

15 Wentylacja  
mechaniczna  
z odzyskiem ciepła 

30% 5 000 

16 Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna 50% 5 000 

 
3. oCiePlenie PrzegrÓD BUDowlanyCH, Stolarka okien-
NA I DRZWIOWA 

  Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1) programu 

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna  
intensywność 
dofinansowania 
(procent faktycznie 
poniesionych kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 
(zł) 

1 Ocieplenie przegród 
budowlanych 30% 45 zł za m2 

2 Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 
3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 

Beneficjenci Czystego Powietrza z rocznym dochodem do 100 000 
zł są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (pierw-
sza część programu). Mogą otrzymać dotację do 25 000 zł przy wy-
mianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet 
do 30 000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację 
PV). Ponadto – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomoder-
nizacyjna w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Poziom PoDwyŻSzony
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód 

na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
• 1 400 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 960 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj kosztów kwalifikowanych, na jakie można uzyskać dota-
cję z Programu oraz w jakiej wysokości może ona być, w podziale na 
poszczególne koszty obrazuje poniższa tabela. 

1. DokUmentaCJa 
  Podwyższony poziom dofinansowania 

Część 2) programu 
Lp. Nazwa kosztu Maksymalna  

intensywność 
dofinansowania 
(procent faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 
(zł) 

1 Audyt energetyczny 100% 1 000 
2 Dokumentacja projektowa 60% 1 200 
3 Ekspertyzy 60% 300 

 
2. ŹrÓDŁa CiePŁa, PrzyŁąCza, inStalaCJe, wentylaCJa 

  Podwyższony poziom dofinansowania 
Część 2) programu 

lp. Nazwa kosztu Maksymalna
 intensywność
 dofinansowania
 (procent
 faktycznie
 poniesionych
 kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 
(zł) 

1 Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz 
z przyłączem 

75% 15 000 

2 Pompa ciepła powietrze/
woda 60% 18 000 
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3 Pompa ciepła powietrze/
woda o podwyższonej 
klasie efektywności 
energetycznej 

60% 18 000 

4 Pompa ciepła typu 
powietrze/powietrze 60% 6 000 

5 Gruntowa pompa 
ciepła o podwyższonej 
klasie efektywności 
energetycznej 

60% 27 000 

6 Kocioł gazowy 
kondensacyjny 60% 9 000 

7 Kotłownia gazowa 
(przyłącze gazowe 
i instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy 
kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, 
dokumentacja 
projektowa) Dotyczy 
budynków, które nie 
są przyłączone do sieci 
dystrybucji gazu. 

75% 11 250 

8 Kocioł olejowy 
kondensacyjny 60% 9 000 

9 Kocioł na węgiel 60% 6 000 
10 Kocioł zgazowujący 

drewno 60% 12 000 

11 Kocioł na pellet drzewny 60% 12 000 
12 Kocioł na pellet 

drzewny  o podwyższonym 
standardzie 

60% 12 000 

13 Ogrzewanie elektryczne 60% 6 000 
14 instalacja centralnego 

ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej wody 
użytkowej 

60% 9 000 

15 Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła 60% 10 000 

16 Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna 50% 5 000 

 
3. oCiePlenie PrzegrÓD BUDowlanyCH, Stolarka okien-
NA I DRZWIOWA 

  Podwyższony poziom dofinansowania 
Część 2) programu 

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna  
intensywność 
dofinansowania 
(procent faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 
(zł) 

1 Ocieplenie przegród 
budowlanych 60% 90 zł za m2 

2 Stolarka okienna 60% 420 zł za m2 

3 Stolarka drzwiowa 60% 1 200 zł za m2 

 PamiĘtaJ! Aby otrzymać podwyższony poziom dofinansowania 
musisz uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięczne-
go dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa do-
mowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Dynowie. 

W ramach programu Czyste Powietrze 2.0, właściciele lub współ-
właściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprze-
kraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 
1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wy-
sokości 60 % lub 75 % kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

 Jak złożyć wniosek?
Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie /beneficjent.
wfosigw.rzeszow.pl/.

 Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wniosko-
dawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia 
pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wnio-
sek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Por-
tal Beneficjenta do WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez portal zobowią-
zany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, 
podpisania go i dostarczenia w postaci papierowej wraz z załączni-
kami (z wymaganymi podpisami) do Urzędu Miejskiego w Dynowie 
lub do WFOŚiGWw Rzeszowie.
2) lub poprzez serwis „gov.pl”.

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca 
wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym 
oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do WFOŚiGW  
w Rzeszowie na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przy-
padku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie 
elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Założenie konta na Portalu Beneficjenta jest ważnym pierwszym 
krokiem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku tyl-
ko w wersji papierowej.

Przy wypełnianiu wniosku możesz również skorzystać z pomocy 
pracownika Urzędu Miejskiego w Dynowie. Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Miej-
skim w Dynowie przy ul. Rynek 2 (II piętro, pokój nr 21). 

Kontakt z Punktem: telefonicznie pod numerem 16/888 90 23 
lub mailowo pod adresem: a.baran@dynow.pl.

Konsultacje prowadzone będą w:
• poniedziałki od 9.00 do 13.00
• środy od 8.00 do 11.00
• piątki od 8.00 do 11.00
Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

• aktualny adres e-mail wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia 
konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź 
dane do swojego profilu zaufanego

• założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres interne-
towy do założenia takiego konta: https://beneficjent.wfosigw.
rzeszow.pl/register_of

• PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
• numer księgi wieczystej
• numer działki
• przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

• wartość dochodu/rodzaj PIT
• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
• dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkal-

nego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została 
założona księga wieczysta może to być np. akt notarialny lub inny 
dokument potwierdzający prawo własności budynku)

• zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na 
adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesią-
ce przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące 
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego pozio-
mu dofinansowania)

• załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszyst-
kich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsię-
wzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli 
budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współ-
małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli 
wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową)

• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierw-
szej faktury

• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha prze-
liczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, po-
nieważ tam widnieje taka informacja)
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• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzch-
nia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomoder-
nizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, powierzchni do ocie-
plenia ścian.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu wniosku 

trzeba złożyć do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek o płatność wraz 
z niezbędnymi załącznikami.

W lipcu br. planowane jest wprowadzenie ważnych zmian do Pro-
gramu „Czyste Powietrze”– wycofanie dotacji na kotły węglowe i pod-
wyższenie progów dochodowych.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Po-
wietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że 
od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto 

od 1 lipca br. planowane jest zwiększenie obecnych progów docho-
dowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie 
z kwoty 1 960 zł do 2 189,04 zł.

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy na osobę 
z kwoty 1400 zł wzrośnie do 1 563,60 zł.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czy-
ste Powietrze dostępne są na stronie internetowej https://czyste-
powietrze.gov.pl/ oraz Portalu Beneficjenta https://beneficjent.
wfosigw.rzeszow.pl/.

anna Baran-michalak
Główny specjalista ds. funduszy unijnych,promocji miasta i turystyki

Urząd Miejski w Dynowie

 Globalna pandemia COVID-19, spowodowana rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, zmusiła nas do zmian w każdej właści-
wie płaszczyźnie życia codziennego, od pracy czy nauki, po spędza-
nie czasu wolnego i życie rodzinne. 

Wiele osób zmarło w następstwie tej pandemii, w wyniku za-
chorowania na COVID-19 lub z powodu przeciążenia systemów opie-
ki zdrowotnej.

Dziś, dzięki pojawieniu się szczepień, mamy szansę uzyskania 
kontroli nad wirusem SARS-CoV-2 i stopniowego powrotu do sposo-
bu życia sprzed pandemii. Pozytywne efekty zależą jednak w ogrom-
nej mierze od masowości szczepień – osiągnięcia odpowiedniego po-
ziomu wyszczepialności ogółu społeczeństwa – a więc od rozsądku, 
wiedzy i decyzji każdego z nas.

W historii rozwoju medycyny szczepienia ochronne są jednym 
z największych osiągnięć, odkryciem, które uratowało życie milio-
nom ludzi. Przyczyniło się to do zwalczenia śmiertelnych i inwalidy-
zujących chorób. 

Zdrowie publiczne, rozumiane jako całościowe podejście do me-
dycyny i opieki zdrowotnej w walce z chorobami zakaźnymi, nigdy 
nie dysponowało skuteczniejszą bronią.

Wielu Polaków w niezwykle sceptyczny, nawet nieprzyjazny spo-
sób podchodzi do szczepień.

Szczepionka to preparat biologiczny, którego zadaniem jest imi-
towanie zakażenia drobnoustrojem, a tym samym uzyskanie odpor-
ności takiej jak w przypadku przejścia prawdziwej choroby, ale w spo-
sób dużo bezpieczniejszy.

Szczepionki zawierające fragmenty wirusa uważane są za bardzo 
bezpieczne, a technologia ich produkcji jest rozwijana od około 20 lat. 
W przypadku wirusa SARS-CoV-2, powodującego COVID-19, to wła-
śnie ten typ szczepionek jest najintensywniej rozwijany.

gdzie w Dynowie można się zaszczepić?
Na terenie naszego miasta funkcjonują dwa punkty szczepień:
Punk Szczepień Powszechnych został utworzony koło Przychod-

ni Rejonowej w Dynowie przy ul. Ożoga 32. Czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

rejestracja na szczepienie:
– całodobowa infolinia 989
– internetowe konto Pacjenta
– tel. 533 352 364.
Centrum Medyczne Dynmed w Dynowie przy ul. Rynek 10.

w Centrum rejestrację na szczepienia przeciw SarS-CoV-2 
należy dokonywać przez dedykowany do tego celu telefon nr  
695 37 66 22, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00;

W Urzędzie Miejskim w Dynowie został powołany Koordynator 
ds. szczepień przeciw COVID-19, którego głównym zadaniem jest or-
ganizowanie transportu dla osób, które z przyczyn zdrowotnych mają 
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się są przewoźne samocho-
dem strażacki, przystosowanym do przewozu osób.

nr telefonu na który należy zgłaszać osoby potrzebujące 
transportu to: 16 888 90 48.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie, poprzez opie-
kunki środowiskowe, stara się dotrzeć do osób w wieku powyżej 
70 lat, zachęcając ich do szczepienia.

Seniorzy będą mogli się zdecydować na szczepienie w domu, któ-
re zostanie zrealizowane przez wyjazdowy zespół szczepień. 

 Aby mieć szansę na kontrolowanie epidemii, trzeba zaszczepić 
około 70 proc. populacji. Eksperci mówią nawet, że celem powinno 
być 80 proc., ze względu na większą zakaźność nowych wariantów 
SARS-CoV-2. I przypominają, że zależność między zakaźnością wiru-
sa a odsetkiem zaszczepionych w populacji jest dokładnie znana – im 
większa zakaźność, tym większego odsetka zaszczepionej populacji 
potrzebujemy, aby osiągnąć odporność zbiorowiskową. Najbardziej 
zakaźny wirus odry wymaga co najmniej 95 proc. uodpornionej (czy-
li, w przypadku tej choroby w dużej części, zaszczepionej) populacji. 
Ponieważ SARS-CoV-2 nie jest tak zakaźny jak wirus odry, ale staje się 
wyraźnie bardziej zakaźny niż wirus grypy, wymagany poziom uod-
pornienia wynosi w tej chwili nie zakładane jeszcze kilka miesięcy 
temu 60-70 proc., a bliżej 80 proc.

 na podstawie doświadczenia kilkunastu ostatnich miesię-
cy, wszyscy mamy świadomość jak groźne w skutkach jest zaka-
żenie wirusem CoViD-19, szczególnie dla osób starszych. Ciągłe 
pojawianie się nowych szczepów tego wirusa nie czyni nas bez-
piecznymi. nadzieją na pokonanie wirusa jest szczepionka prze-
ciw CoViD-19. 

odwołując się do zbiorowej odpowiedzialności i solidarno-
ści, apeluję do wszystkich grup wiekowych, a przede wszystkim 
do dynowskich seniorów 60+: Szczepmy się!

zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Szczepienie
jest jedynym racjonalnym wyborem, 
dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii
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zawarCie maŁŻeŃStwa
Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macie-

rzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończy-
li 18 lat.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie 
małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Wówczas, przez zawar-
cie małżeństwa kobieta uzyskuje pełnoletność. 

narzeczeni chcący zawrzeć małżeństwo: pełnoletni obywa-
tele polscy składają:

• ważne dokumenty stwierdzające tożsamość/ dowód osobi-
sty/– do wglądu,

• pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa,

• dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 84 zł /opłata 
skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

narzeczeni chcący zawrzeć małżeństwo: pełnoletni mężczy-
zna i niepełnoletnia kobieta składają:

• ważne dokumenty stwierdzające tożsamość/ dowód osobi-
sty/ – do wglądu,

• pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa,

• prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalają-
ce na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, 
która ukończyła 16 lat,

• dowód zapłaty opłaty skarbowej jw. 
Do złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających za-

warcie małżeństwa niezbędne jest potwierdzenie stanu cywilnego osób 
właściwym aktem stanu cywilnego: panna/kawaler – akt urodzenia; 
rozwiedziona/rozwiedziony- akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; 
wdowa/wdowiec – odpis aktu zgonu małżonka/i. Wymienione akty po-
winny być dostępne w elektronicznym Rejestrze Stanu Cywilnego /nie 
należy ich przedkładać urzędnikowi w formie papierowej. Dlatego 
przed złożeniem zapewnień należy skontaktować się z USC, w którym 
będą załatwiane formalności, celem sprawdzenia czy w/w akty znaj-
dują się w rejestrze, w przypadku ich braku urzędnik zleci elektronicz-
nie migrację aktów do systemu właściwym USC.

małżeństwo z cudzoziemcem 
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
• ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport, do-

wód osobisty, karta stałego pobytu) – do wglądu,
• pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wy-

łączających zawarcie małżeństwa,
• odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona 

– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis 
aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego roz-
wiązanie, wdowiec – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgo-
nie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdza-
jącym zgon np. odpis aktu zgonu,

• dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym 
może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument powinien 
zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, pan-
na, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) oraz klauzulę, że we-
dług prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawar-
cia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. Do-
kument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym moż-
na zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ pań-
stwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie 
złożone przez cudzoziemca przed notariuszem lub innym 

organem, jak również zaświadczenie o stanie cywilnym nie 
jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa. Jeże-
li otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd polski w postę-
powaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go 
zwolnić od złożenia dokumentu.

W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumen-
tu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może za-
wrzeć małżeństwo w Polsce. 

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłuma-
czeniem na język polski dokonanym przez:

• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez 
Ministra Sprawiedliwości,

• tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich 
tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

• konsula.
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to pod-

czas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie zawarcia mał-
żeństwa, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Udział tłu-
macza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają 
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Udział tłumacza jest także 
konieczny, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. Doku-
menty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

ŚlUB Cywilny można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu 
Cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania/zameldowania 
narzeczonych. Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawar-
cia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego 
stawiennictwa narzeczonych. Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, 
kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstą-
pieniu w związek małżeński poza lokalem USC. Na wniosek osoby za-
mierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego 
przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzę-
dem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym 
jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeń-
stwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bez-
pieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński. Wówczas pobiera się opłatę dodatkową w wy-
sokości 1 000 zł, która stanowi dochód gminy.  

Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje na wniosek osoby 
zamierzającej zawrzeć małżeństwo oświadczenia o wstąpieniu w zwią-
zek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji sta-
nu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie 
zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. W wymie-
nionym przypadku, nie pobiera się opłaty jak wyżej. 

termin zawarcia małżeństwa 
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od 

dnia złożenia dokumentów i podpisania zapewnień o braku okolicz-
ności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych i uzasadnio-
nych względów, kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeń-
stwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć 
do kierownika wniosek o skrócenie terminu, ze szczegółowym uzasad-
nieniem przyczyny skrócenia terminu.

zawarCie związkU maŁŻeŃSkiego – ŚlUB kon-
KORDATOWY
Mężczyzna i kobieta zamierzający zawrzeć związek małżeński pod-

legający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyzna-
niowego w obecności duchownego, oświadczają wolę jednoczesnego 
zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu.

INFORMATOR 
Urzędu Stanu Cywilnego
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wymagane dokumenty do załatwienia sprawy, procedura po-
stępowania i opłata skarbowa jak do ślubu cywilnego. Na podsta-
wie przedłożonych dokumentów oraz złożonych przez narzeczonych 
pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłącza-
jących zawarcie małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego wyda-
je zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa zgodnie z art. 4.1 – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. otrzymane dokumenty należy niezwłocznie złożyć w kance-
larii parafialnej, właściwej ze względu na planowane miejsce za-
warcia małżeństwa. zaświadczenie ważne jest sześć miesięcy od 
dnia jego wydania.

Duchowny w ciągu 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego, 
doręcza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożo-
ne w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegają-
cego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznanio-
wego oraz zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa do właściwego urzędu stanu cywilnego, w okręgu które-
go znajduje się parafia. Kierownik USC niezwłocznie, po otrzymaniu od 
duchownego w/w dokumentów sporządza akt małżeństwa.

Formalności związane z zawarciem małżeństwa /otrzyma-
nie zaświadczenia do ślubu konkordatowego/ wymagają osobi-
stego jednoczesnego stawiennictwa narzeczonych w wybranym 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Zaświadczenia do ślubu konkordatowego 
można otrzymać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania/ zameldowania czy planowanego miejsca 
zawarcia małżeństwa.

Dane StatyStyCzne DotyCząCe mieSzkaŃCÓw 
miaSta DynÓw
/na podstawie danych pozyskanych z Rejestru Mieszkańców/

Liczba mieszkańców Dynowa na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 
6 099 osób;

• liczba zgonów mieszkańców Dynowa w 2020 r. – 77 osób 
• liczba urodzeń w 2020 r. – 46 dzieci

Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie zarejestrował w 2020 r.
• 14 urodzeń / zdarzenia dotyczyły dzieci urodzonych poza 

granicami RP;
• 59 małżeństw /15 ślubów cywilnych, 43 śluby konkordato-

we, 1 transkrypcja/;
• 107 zgonów/w tym 2 transkrypcje/. Zgony dotyczą miesz-

kańców Miasta i Gminy Dynów oraz innych osób przebywa-
jących w okręgu USC Dynów w chwili zgonu;

• 12 rozwodów, orzeczonych prawomocnym wyrokiem.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie: 
Godziny pracy Urzędu: 
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
Wtorek-Piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

* Bieżąca rejestracja zdarzeń tj. urodzeń , małżeństw i zgonów do-
konywana jest w elektronicznym Systemie Rejestrów Państwowych, co 
jest równoznaczne z możliwością otrzymania kolejnego odpisu aktu/
urodzenia/małżeństwa/zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

*Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie udziela ślubów cywilnych w dni po-
wszednie (od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy Urzędu oraz w jed-
ną sobotę w danym miesiącu, po uzgodnieniu z narzeczonymi/ zgodnie z ter-
minarzem Urzędu.

*Zgony, które nastąpiły w piątek w godzinach popołudniowych, w sobo-
tę lub niedzielę rejestrowane są w najbliższym dniu roboczym tj. w poniedzia-
łek. W przypadku wydłużonych weekendów – informacja dotycząca rejestra-
cji zgonów umieszczona jest na stronie internetowej miasta Dynowa oraz na 
drzwiach Urzędu Miasta Dynów. W przypadku braku informacji – rejestracja 
w najbliższym dniu roboczym.

Bieżąca informacja dotycząca rejestracji stanu cywilnego dostępna jest 
pod numerem 16 888 90 45, 16 888 90 28 w godzinach pracy Urzędu.

 anna nowicka-Hardulak
Kierownik USC Dynów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie

gmina miejska Dynów aplikowała o środki w ramach Programu „asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

1. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak 

najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, 

rozrywkowe lub sportowe itp.; 
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających 

na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

2. adresaci Programu: 
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji oraz do osób niepełnospraw-
nych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta  
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej 
„uczestnikami Programu”.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021
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Vi konkUrS Filmowy ŚroDowiSkowyCH Do-
mÓw SamoPomoCy woJewÓDztwa PoDkar-
PaCkiego
Uczestnicy Naszego Domu już po raz VI wzięli udział w konkursie 

filmowym środowiskowych domów samopomocy województwa pod-
karpackiego organizowanym przez ŚDS w Spiach. Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem „Ale historia” i z powodu sytuacji epidemio-
logicznej miała charakter online. Jury w składzie: Ilona Dusza-Kowal-
ska – przedstawiciel Podkarpackiej Komisji Filmowej, Bogumiła Kosio-
rowska – dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu, Ka-
tarzyna Cesarz – kustosz Muzeum imienia Kardynała Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej, które obradowało w dniu 07.06.2021 r. rela-
cjonując swoje obrady podkreślało, że tegoroczna edycja zaowocowa-
ła niezwykle interesującymi interpretacjami i realizacjami filmowymi. 

Nasza ekipa filmowa pracowała pod kierunkiem Daniela Mazia-
rza a efektem pracy jest film pt. „Witold Pilecki – historia prawdziwa”.

Produkcja utrzymana w klimacie muzycznym opowiada o rotmi-
strzu kawalerii Wojska Polskiego, żołnierzu Armii Krajowej, więźniu 
i organizatorze ruchu oporu w KL Auschwitz skazanym na karę śmier-
ci i straconym w 1948 r., w 2006 r. pośmiertnie odznaczonym Orde-
rem Orła Białego – najważniejszym odznaczeniem państwowym RP.

Wiele godzin pracy w studiu oraz okolicznych plenerach zaowo-
cowało nie tylko ważnym przekazem historycznym ale również pięk-
nymi ujęciami krajobrazów pięknej polskiej wiosny.

Wysiłek włożony w stworzenie filmu przyniósł efekty i został do-
ceniony przez jury które przyznało naszej produkcji II miejsce wśród 
28 zgłoszonych do oceny realizacji filmowych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dynowie

W konkursie zostaliśmy pokonani przez film „Apollo 11” w reżyse-
rii ŚDS w Radomyślu nad Sanem, natomiast tuż za nami uplasował się 
film ŚDS w Łańcucie „Maria Curie – Kobiecy pierwiastek”. 

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych podopiecznych, których 
kunszt aktorski każdego roku jest coraz większy, gratulujemy ogrom-
nego zaangażowania i niezwykle cieszymy się, że kolejny raz znaleźli-
śmy się na podium. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na naszej stronie internetowej: 
www.sdsdynow.wixsite.com

wyCieCzka Do rymanowa zDroJU
Po długim okresie pandemii i izolacji, wraz z przygrzewającym 

słońcem, wyruszyliśmy poza mury Domu.
Dnia 16.06.2021 r. grupa podopiecznych ŚDS udała się do Ryma-

nowa Zdroju. Tam zielonymi alejkami przechadzaliśmy się wzdłuż rze-
ki Tabor poznając historię miejscowości której początek związany jest 
z odkryciem źródeł wód mineralnych w 1876 r. Siedząc na ławeczkach 
w niezwykle klimatycznym miejscu delektowaliśmy się smakami wód 
leczniczych: Tytus, Celestyna i Klaudia. Nazwy wód nadane zostały 
przez dawnych właścicieli miejscowości Annę i Stanisława Potockich 
na upamiętnienie imion ich rodziców. 

Wycieczka miała również charakter integracyjny bowiem w ple-
nerze spotkaliśmy się z grupą uczestników ŚDS w Cergowej i Wolicy. 
Wyjazd bez wątpliwości potwierdził, że możliwość kontaktu z drugim 
człowiekiem i powolny powrót do stanu przed epidemii ma moc niemal 
uzdrawiającą. Emocje związane ze spotkaniem na dłuższy okres wzbu-
dziły radość i uśmiech na twarzach naszych uczestników. 

anna wandas Kierownik ŚDS w Dynowie
Zdjęcia ze zbiorów ŚDS

3. Program zapewnia wsparcie dla dzieci i osób nie-
pełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w po-
staci osobistego asystenta w ilości do 60 godzin miesięcz-
nie i do 30 godzin w przypadku pobierania na osobę nie-
pełnosprawną świadczenia pielęgnacyjnego. 

Gmina Miejska Dynów aplikowała o środki w wysokości 84 252,00 
złotych. Otrzymała 75% z aplikowanej kwoty tj. 63 189,00 złotych. 
Z Programu skorzystają 4 osoby niepełnosprawne, z tego 3 osoby 
wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi i z trudnościami związanymi z komuni-
kacją. Program będzie realizowany do końca 2021 roku. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie fi-
nansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. 

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć oso-
by spełniające założenia Programu:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwali-
fikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełno-
sprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2)  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane 
doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom nie-
pełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wspar-
cia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3)  osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna 
prawnego.
Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie po-

nosi odpłatności. 
Program realizowany jest od 17.05.2021 roku przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.
Henryka Papiernik

Kierownik MOPS w Dynowie
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Mijający rok szkolny 2020/2021 był bardzo trud-
ny dla nas wszystkich, dzieci, rodziców oraz pracowni-
ków przedszkola. Praca z dziećmi w reżimie sanitarnym, 
w związku z pandemią koronawirusa, było dużym wy-
zwaniem dla całej społeczności przedszkolnej. W tym 
niełatwym czasie daliśmy z siebie wszystko aby zapew-
nić dzieciom jak najlepsze warunki do nauk i zabawy. 
Bez większych trudności realizowaliśmy wszystkie za-
dania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze. Dzieci 
z naszej placówki mimo niektórych ograniczeń, ale też 
i pewnych obaw ze strony nas dorosłych bez proble-
mu odnalazły się w innej, nieznanej im dotychczas rze-
czywistości przedszkolnej. Bardzo szybko dostosowały 
się do obowiązujących nowych zasad bezpieczeństwa. 

Z życia Przedszkola Miejskiego 
w Dynowie

Bal Karnawałowy

I Dzień Wiosny

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami

Pomimo napotykanych trudności, nie zwalnialiśmy tempa, 
wręcz przeciwnie. Oprócz tradycyjnych uroczystości (Bal Karnawa-
łowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka), obchodziliśmy również 
wiele świąt nietypowych, które są przez dzieci szczególnie lubiane  
(np. Dzień Dinozaura). Nie zapomnieliśmy o tak istotnym dla nas 
wszystkich temacie jakim jest ekologia. Pragniemy zaszczepić w ma-
luszkach potrzebę dbania o nasze wspólne dobro – planetę Ziemię. 
Zorganizowane zostały obchody Dnia Ziemi i Dnia Oceanów. Aby po-
szerzyć wiedzę na temat autyzmu i pokazać, że każdy z nas jest inny, 
a tym samym wyjątkowy, przyłączyliśmy się do akcji „Jesteśmy z Wa-
mi-niebieskimi motylami”.

Ogromnie cieszy nas i motywuje do dalszej pracy fakt, że cały 
czas zwiększa się zainteresowanie dynowskim żłobkiem. Dołożymy 
wszelkich starań, aby nasi podopieczni, jak również ich opiekunowie 
byli spokojni i zadowoleni.

Żłobek miejski w Dynowie
fot. ze zb. Żm w Dynowie 

Żłobek Miejski w Dynowie
Za nami kolejny rok owocnej pracy małych rąk prowadzonych przez panie opiekunki 
wielkich serc.
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Pomimo różnych ograniczeń udało nam się zorganizować wie-
le zaplanowanych uroczystości, które niestety musiały odbyć się bez 
udziału publiczności. Brak gości w żaden sposób nie umniejszył ran-
gi każdej z nich, a zaangażowanie małych artystów było równie im-
ponujące jak w latach poprzednich. Na szczególną uwagę zasługu-
ją takie uroczystości jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie 
Wiosny oraz Dzień Mamy i Taty. Programy artystyczne wykonane 
przez dzieci zostały nagrane i przesłane rodzicom, którzy w zaciszu 
domowego ogniska mogli obejrzeć występy swoich ukochanych po-
ciech. We wszystkich grupach przedszkolnych organizowano różne 
ciekawe wydarzenia, dzięki którym dzieciaki wzbogaciły swoją wie-
dzę i świetnie się bawiły. Nasze przedszkolaki brały również udział 
w różnorodnych konkursach ogólnopolskich oraz organizowanych 
w naszym przedszkolu, a za udział w nich dzieci otrzymywały nagro-
dy oraz pamiątkowe dyplomy. 

Nasze przedszkole zostało zaproszone do udziału w akcji „Jeste-
śmy z Wami niebieskimi motylami”, której celem było poszerzenie 
wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przy-
jaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Dzieci w wszystkich grup 
wiekowych wspólnie z nauczycielkami przekazały niebieską iskierkę, 
wykonując trzy symboliczne zadania: ubraliśmy się na niebesko, wy-
konaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi moty-
lami” oraz napisaliśmy o akcji na naszym profilu na Facebooku i stro-
nie placówki. Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

Myślę, że sytuacja zacznie się w najbliższym czasie normować 
i wróci dawny tryb funkcjonowania naszej i innych placówek oświa-
towych. Czego sobie, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty życzę. 

Koniec roku szkolnego to okazja do złożenia 
podziękowań całej społeczności przedszkolnej za 
serce i zaangażowanie dla dobra naszych przed-
szkolaków. Wszystkim życzę, aby nadchodzące wa-
kacje upływały w zdrowiu, aby były radosne, bez-
pieczne, pełne słońca i przygód. 

Serdecznie zapraszam w imieniu całej społecz-
ności przedszkolnej do obserwowania naszej stro-
ny na Facebooku. 

renata Pyś
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
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Fot. Tomasz DrewniakFot. Radosław Telega

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy pełni optymizmu, pomimo nadal obowiązu-
jących zasad sanitarnych, zmienionych godzin zajęć. Mogliśmy pracować stacjonarnie, 
mając ze sobą bezpośredni kontakt, a tego nam przede wszystkim brakowało! 

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

Naukę rozpoczęło 494 Uczniów. 
Tym razem dołączyli do naszej szkoły 
m.in. Uczniowie z Dąbrówki Starzeń-
skiej, Huty Porąb, Siedlisk. Serdecznie 
witamy! Poza tym, naukę rozpoczę-
li cudowni pierwszoklasiści z roczni-
ka 2013, których profesjonalną opieką 
otoczyły p. Anna Kędzierska i p. Wero-
nika Potoczna. Cieszymy się z ich obec-
ności! 

1 października 2020 r. to ustano-
wiony Ogólnopolski Dzień Odblasków. 
Policja w ramach akcji informacyjno-
edukacyjnej „Świeć Przykładem”, jak 
co roku edukowała pieszych uczestni-
ków ruchu w zakresie bezpieczeństwa 
i noszenia odblasków. Nasi Uczniowie świadomie wzięli udział w akcji. 
Brawo, bo zadbaliście o bezpieczeństwo swoje i innych!

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w „Światowym Dniu Ta-
bliczki Mnożenia”, który odbył się 2 października 2020 r. Cel akcji to 
propagowanie zabawowej formy nauczania matematyki. Uczniowie, 
którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić 
zaległości. Tydzień przed zmaganiami powtarzali tabliczkę mnoże-
nia, układali wierszyki ułatwiające zapamiętanie trudniejszych przy-
kładów. W dniu rywalizacji Komisje Egzaminacyjne przeprowadza-
ły krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia w klasach III-VI. Uczniowie 
wybierali los z 5 przykładami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał 
wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł MT EXPERT. W eg-
zaminie brali udział nie tylko Uczniowie, ale nauczyciele oraz pra-
cownicy szkoły. Poza tym na lekcjach matematyki uczniowie rozwią-
zywali łamigłówki związane z tabliczką mnożenia. Punktem finało-
wym tegorocznej edycji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” było 
wręczenie certyfikatów potwierdzających znajomość tabliczki mno-
żenia tym Uczniom, którzy pomyślnie zdali egzamin. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy !!!

5 października na obiektach „Juvenii” w Przemyślu odbyły się 
konkurencje biegowe w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indy-
widualnych mistrzostwach Szkolnego Związku Sportowego w lekkiej 
atletyce. Zawody miały charakter wojewódzki, a prawo startu miała 
młodzież z rocznika 2006/2007. Naszą szkołę reprezentowało czte-
rech zawodników. Startowali w sztafecie 4×100 m, w biegach na 100, 
300, 1000 metrów. Chłopcy zaprezentowali się rewelacyjnie, zdoby-
wając dwa srebrne oraz jeden brązowy medal. A oto szczegółowe wy-
niki: I miejsce sztafeta 4×100 m w składzie Gabriel Paściak, Kacper 
Chrapek, Jakub Duchniak, Kacper Kocyło z czasem 51,91 sek., II miej-

sce w biegu na 300 m Jakub Duchniak z czasem 42,11 sek., III miejsce 
w biegu na 100 m Kacper Kocyło z czasem 12,77 (el. 12,57). Opieku-
nem zawodników był p. Damian Chudzikiewicz. 

7 października rozstrzygnięta została XX edycja Wojewódzkie-
go Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpa-
cia – 20. lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”. W kategorii plastycznej I miejsce 
zdobyła Martyna Pilszyk, II Patrycja Gierlach i Patrycja Daraż, III miej-
sce przypadło Julii Szewczyk, wyróżniono prace Karola Pawłowskie-
go, Zuzanny Siekaniec, Gabrieli Bielec.

W XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA 
pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie” w kategorii plastycznej 

Z lotu drona. Fot. Przemysław Kędzierski
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zwyciężyła Zuzanna Gierula, III miejsce zajęła Yasmina Taslaq, a Mi-
łosz Sacharzec, Dina Taslaq, Ewa Pleśniak zdobyli wyróżnienia. W ka-
tegorii fotograficznej wyróżnienie otrzymał Mateusz Irzyk. Opieku-
nem uczniów była p. Małgorzata Galej.

Niestety, od 26 października 2020 r. zgodnie z decyzją rządu znów 
wprowadzono zdalne nauczanie dla kl. IV–VIII, a następnie od 9 listo-
pada dla kl. I–III. W związku z tym wiele działań zostało wstrzyma-
nych… Stacjonarna nauka dla wszystkich Uczniów wróciła dopiero 
31.05.2021 r. 

23 kwietnia obchodziliśmy, na lekcjach i nie tylko, Święto Książki! 
Zrodził się z tej okazji pomysł, aby podzielić się literackimi propozy-
cjami w postaci zdjęć. Kreatywność ogromna! Różnorodne propozycje 
literackich gatunków… nawet lektury szkolne! Dla każdego KSIĄŻKA 
dostosowana do wieku. W akcji udział wzięli Uczniowie z klas kl. 5a, 
6a, 8a. Koordynatorem akcji była p. Monika Mączyńska. Ogromne bra-
wa dla Uczniów! 

Od 1 grudnia 2020 r. do 11 maja br. trwał Konkurs Biblijny na 
podstawie Ewangelii wg św. Mateusza „Jezus gromadzi kościół na 
Świętej wieczerzy”. Finalistą konkursu został uczeń klasy 5a Artur 
Gratkowski. Ogólnie w konkursie uczestniczyło 225 szkół. W pierw-
szym etapie 2 600 uczniów, drugim 654 a w finale 116. Z kolei Zuzan-
na Tarnawska z klasy 8a zdobyła tytuł Laureata XXI Edycji Regionalnej 
Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach „Sługa Boży Stefan Kardynał 
Wyszyński”. Zuzanna Tarnawska została także finalistką etapu woje-
wódzkiego PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU Z MATEMATYKI! Ucznio-
wie przygotowywali się pod kierunkiem p. Danuty Kusińskiej, p. Ada-
ma Jagusztyna. Serdecznie gratulujemy Uczniom i Rodzicom!

Natomiast 13.05.2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XII edycja konkursu 
interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszow-
skiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych Po-
górza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matema-
tyka. Konkurs miał w tym roku specjalną formę, ponieważ odbył się 
online, za pośrednictwem aplikacji TestPortal. Uczestnicy reprezento-
wali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem 
konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka 
angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój 
umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytel-
nictwa w języku obcym. Wzięło w nim udział 16 szkół podstawowych.

Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze uzyskując lokaty:
Język angielski: 
I miejsce – Martyna Stankiewicz – kl. 8a
III miejsce – Hanna Marszałek – kl. 8a
Wyróżnienie – Sebastian Błoński – kl. 8a
Wyróżnienie – Julia Niedzielska – kl. 8b
matematyka: 
Wyróżnienia: Zofia Homa kl. 7d, Zuzanna Tarnawska kl. 8a. Opie-

kunami Uczniów byli: p. Jadwiga Skubisz, p. Joanna Kasprowicz, p. Bo-
gusława Szmul i p. Adam Jagusztyn.

W czerwcu miały miejsce liczne starty naszych sportowców w za-
wodach lekkoatletycznych: w trójboju, czwórboju oraz lidze lekkoatle-
tycznej. W dniu 09.06 odbyły się zawody rejonowe w trójboju oraz 
czwórboju (z wykluczeniem biegu długiego). W zmaganiach lekko-
atletycznych udział brali najmłodsi uczniowie szkół podstawowych 
z klas 3-6. Rywalizowali w trójboju, na który składał się bieg sprinter-
ski(60m), rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. Nasza szkoła wy-

stawiła komplet drużyn. Najlepiej spisali się chłopcy z rocznika 
2008-2009, którzy wygrywając swoją kategorię wiekową, awan-
sowali do Finału Wojewódzkiego. Również młodsi chłopcy z rocz-
nika 2010, zajmując II miejsce, uzyskali awans do finału. Bardzo 
blisko awansu były drużyny dziewcząt, które zajęły III i IV miej-
sce, niebędące niestety przepustką do zawodów finałowych. Nasze 
drużyny przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Da-
mian Chudzikiewicz (chłopcy), p. Radosław Telega (dziewczęta).

12/13 czerwca br. na Odrze w Opolu odbyły się I Uczniow-
skie Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym. Miło nam 
poinformować, że uczeń kl. 6b Franciszek Drewniak został spła-
wikowym Wicemistrzem Polski Uczniów. Organizatorem był 
SZS w Opolu. Gratulacje dla Franciszka i trenera-taty p. Toma-
sza Drewniaka.

15 czerwca 2021 r. na stadionie CWKS Resovii Rzeszów od-
był się finał wojewódzki w lidze lekkoatletycznej Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowało 23 Uczniów w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Młodzi lekkoatleci rywalizowali drużynowo w blo-
kach: szybkościowym, skocznościowym, siłowym oraz wytrzymało-
ściowym. Do klasyfikacji końcowej wchodziło 8 najlepszych wyników 
z 12 startujących. W kategorii chłopców historyczne I miejsce zdoby-
ła nasza drużyna uzyskując 811 pkt., wyprzedzając, drugi, SP1 Luba-
czów o 17 pkt! Warto podkreślić, że to jeden z największych sporto-
wych sukcesów w naszej szkole! Opiekunem drużyny był p. Damian 
Chudzikiewicz.

W skład drużyny weszli: 
• Kacper Kocyło 100 m, sztafeta 4x100 m
• Jakub Duchniak 300 m, sztafeta 4x100 m
• Bartłomiej Duda 100 m, sztafeta 4x100 m
• Kacper Chrapek sztafeta 4x100 m
• Wiktor Paździorny 1000 m
• Gabriel Paściak 600 m
• Filip Goleś skok w dal 
• Maciej Sarnicki skok wzwyż
• Kamil Baran skok wzwyż
• Dawid Naumowicz pchniecie kulą
• Jakub Kośmider pchniecie kulą
• Sebastian Błoński pchniecie kulą

16 czerwca br. na obiekcie Resovii w Rzeszowie odbył się finał 
trójboju lekkoatletycznego Igrzysk Dzieci. Po awansie z zawodów re-
jonowych drużyna naszych chłopców zaliczyła kolejny bardzo udany 
start. Ze stratą 1 pkt. uplasowała się tuż za podium, zajmując IV miej-
sce. Każdy z zawodników musiał przebiec 60 m, skoczyć w dal i rzucić 
piłeczką palantową. Najlepszym punktującym okazał się Ivan Lazare-
vic 94 pkt. Opiekunem grupy był: Damian Chudzikiewicz.

21 czerwca br. na stadionie miejskim w Mielcu odbyły się ostat-
nie zawody w kalendarzu SZS. Był to finał czwórboju lekkoatletycz-
nego. Nasza drużyna ostatecznie z dorobkiem 533 pkt. uplasowała się 
na wysokim VII miejscu. 

22/23 czerwca tuż przed końcem roku szkolnego Uczniowski Klub 
Sportowy „Pogórze” był organizatorem Dnia Sportu. Dzieci i młodzież 
uczestniczyła w konkurencjach biegowych na 60m, 100m oraz okrą-
żenia stadionu. Towarzyszyły także inne imprezy w postaci turnieju 
międzyrocznikowego w piłkę nożną oraz otworzono zmodernizowa-
ne przez UKS „Pogórze” boisko do siatkówki plażowej.

Podsumowując, w roku szkolnym 2020/2021 do Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Dynowie ostatecznie uczęszczało 492 Uczniów 
z 20 oddziałów. Średnia uczniów w oddziale wyniosła 24,6. Zgod-
nie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18.06.2021 r.: 433 Uczniów 
otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 78 z wy-
różnieniem; 3 Uczniów nie otrzymało promocji; 55 Uczniów ukończy-
ło szkołę podstawową, w tym 10 z wyróżnieniem, 1 Uczennica będzie 
zdawała dwa egzaminy poprawkowe. W szkole zatrudnionych było 
42 Nauczycieli: 4 kontraktowych, 3 mianowanych, 35 dyplomowanych.

Był to szczególny rok ze względu na pandemię koronowirusa, za-
wieszenie działalności szkół i realizację zdalnego nauczania. Życzyli-
byśmy sobie i Uczniom, by w nowym roku szkolnym wszystko wró-
ciło do normalności, która tak dawniej często nas nużyła, a teraz tak 
bardzo jej pragniemy. Tymczasem udanych wakacji!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 

Fot. ze zb. PSP Nr 1 w Dynowie
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Minął kolejny rok szkolny, podczas którego musieliśmy zmierzyć się z nowym wyzwa-
niem, jakim jest nauka zdalna. Po dwóch miesiącach nauki w szkole przeszliśmy na na-
ukę w  systemie on-line. Mając do dyspozycji platformę Teams, byliśmy lepiej przygoto-
wani do pracy niż w  poprzednim roku, ale nie obyło się bez problemów, które wspólnie 
z Rodzicami staraliśmy się rozwiązać.

Ten sposób pracy ,,zburzył’’ wszystkie na-
sze plany i zamierzenia na nowy rok szkolny. 
Musieliśmy zrezygnować z organizacji konkur-
sów oraz imprez takich jak: uroczyste pasowanie 
na ucznia, Spotkanie Opłatkowe czy Dzień Bab-
ci i Dziadka, które od ponad dwudziestu lat były 
wpisane w kalendarz imprez szkolnych i środo-
wiskowych. Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwo-
ścią na możliwość powrotu do nauki stacjonar-
nej, spotkań z koleżankami i kolegami. Większość 
z nas, Nauczycieli, była bardzo zaskoczona tym, 
jak bardzo przez te kilka miesięcy zmienili się 
nasi Uczniowie. Wykorzystując piękną pogodę 
staraliśmy się nadrabiać stracony czas, spędza-
jąc wspólne chwile na podwórku szkolnym, wy-
cieczkach pieszych i rowerowych.

Zbliżający się koniec roku sprawił, że ucznio-
wie mobilizowali siły, aby osiągnąć jak najlep-
sze wyniki. 

15 uczniów otrzymało promocję z wyróż-
nieniem:

klasa iV
• Maja Kusińska
• Mateusz Marszałek

klasa V
• Damian Marszałek
• Jakub Radzik
• Julia Sarnicka
• Ksawery Toczek
• Kinga Wszołek

klasa Vi
• Sylwester Chłopecki
• Paweł Cypcar
• Izabela Sarnicka
• Natalia Sochacka

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie
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muzyka w czasach pandemii
Za nami wyjątkowy w historii szkoły rok szkolny. We 

wrześniu stanęliśmy w gotowości, pełni zapału do na-
uki w tradycyjny sposób. Ach jaka to była radość! Zarów-
no uczniowie jak i nauczyciele korzystali z każdej minu-
ty lekcji, dbając o każdy najmniejszy szczegół gry, co było 
niezmiernie trudne podczas początkowych nieporadnych 
kroków nauki zdalnej w poprzednim roku szkolnym. Na-
uczeni doświadczeniem poświęciliśmy wiele uwagi na 
przygotowanie do tego, co nieuchronnie się zbliżało je-
sienią czyli do nauki zdalnej. Zadbaliśmy o warunki tech-
niczne i sprzętowe dzięki dofinansowaniom ministerial-
nym. Rodzice zadbali ponadto o warunki lokalowe, nie-
zbędne do nauki gry na instrumencie.

Uczeń i nauczyciel na łączach
Nauka muzyki jeszcze nigdy nie była tak wymagają-

ca i trudna. Na młodych adeptów sztuki muzycznej spa-
dło duże brzemię samodzielności i starań aby samemu 

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Dynowie

klasa Vii
• Patrycja Pyś
• Mateusz Siry
• Natalia Siry
• Elżbieta Wszołek

Naukę w szkole podstawowej z wyróżnie-
niem ukończył Jakub Siry (VIII Klasa).

Ośmioro najlepszych uczniów otrzyma-
ło Nagrody Burmistrza a wszyscy wyróżnie-
ni nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Spośród wyróżnionych sześć osób uzy-
skało średnią ocen uprawniającą do ubiegania 
się o stypendium za wyniki w nauce.

Koniec roku szkolnego jest też okazją 
do podziękowania Rodzicom za współpracę, 
za trud włożony w przygotowanie Waszych 
dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspiera-
nie i pomaganie im w pokonywaniu codzien-
nych trudności. 

Na nachodzące WAKACJE życzymy Wam 
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzi-
ce przede wszystkim udanego wypoczynku, 

wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego. Drodzy Uczniowie pa-
miętajcie, by w tym czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak 
i innych. 

Dyrektor i grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie
Fot. ze zb. PSP nr 2 w Dynowie
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wziąć w ręce swój muzyczny rozwój. Pod czuj-
nym okiem profesorów dzielnie wytężenie pra-
cowali, łącząc się na lekcjach zdalnych, przygoto-
wując filmy, pokazując swoje umiejętności szer-
szemu gronu społeczności medialnej. W niektó-
rych przypadkach praca ta przyniosła niespo-
dziewanie pozytywne ogromne efekty.

Film jako narzędzie pracy
Niesłychanie ważnym aspektem w nauce 

gry na instrumencie jest samokontrola i oce-
na własnych umiejętności. Dotychczas w nauce 
w trybie stacjonarnym rolę obiektywnego oce-
niającego był nauczyciel. Słowa porad i zaleceń, 
mimo iż często padały na podatny grunt i przy-
nosiły oczekiwane efekty, nie dawały tak moc-
nych wrażeń jak odsłuchanie własnych produk-
cji muzycznych. Film jak lustro odbija stan wła-
snych umiejętności. To narzędzie pracy, do czasów pandemii wyko-
rzystywane sporadycznie, pozwoliło na pełniejszy, bardziej świado-
my rozwój muzyczny uczniów.

nauczyciele też się uczą
Czas ograniczonych możliwości kontaktów międzyludzkich na 

żywo otworzył inne możliwości kontaktu na odległość, dzięki temu 
powstała szeroka droga do korzystania ze szkoleń i warsztatów orga-
nizowanych w sieci. Całe grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej w Dy-
nowie wzięło udział w szkoleniu o tematyce pracy z uczniem trud-
nym, prowadzonym przez dr Jarosława Mirkiewicza. Wykład i dysku-
sja na temat sposobów motywacji, dyscypliny i koncentracji na wielu 
aspektach rozwoju muzycznego oraz psychologicznego uczniów oka-
zał się być szalenie przydatny w trudnych warunkach edukacji, w któ-
rych przyszło funkcjonować całej społeczności szkolnictwa muzycz-
nego i powszechnego.

Szkoła na afiszach
Na wiosnę ruszyła akcja promocyjna Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Dynowie. Grono pedagogiczne jak co roku wyruszyło w tereny Dy-
nowszyczyzny by przybliżyć dzieciom, nauczycielom i rodzicom jak 
wygląda nauka w naszej szkole. Cała okolica zakolorowała się plaka-
tami i ulotkami z informacją o rekrutacji, dostępnych instrumentach, 
warunkach lokalowych i organizacji pracy szkoły muzycznej.

Następnie, kiedy było to możliwe ze względu na zniesienie ob-
ostrzeń sanitarnych wyruszyliśmy na odwiedziny okolicznych szkół 
i przedszkoli aby zaprezentować szkołę poprzez film promocyjny, 
zawierający występy oraz wypowiedzi uczniów, a także krótką opo-
wieść o tym, jak wygląda badanie przydatności kandydata do szkoły 
muzycznej. Przeprowadzono wstępne testy muzyczne, polegające na 
śpiewaniu melodii oraz wyklaskiwaniu rytmów. Rodzice najzdolniej-
szych uczniów zostali poinformowani pisemnie o wyjątkowych pre-
dyspozycjach muzycznych ich dzieci.

zalety edukacji w Szkole muzycznej i stopnia 
w Dynowie

Główną siłą edukacji muzycznej jest bezpośredni kontakt ucznia 
z nauczycielem podczas lekcji indywidualnych, który zapewnia bliską, 
serdeczną relację, poznanie mocnych i słabych stron ucznia, jego cha-
rakteru i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i metod w dą-
żeniu do określonych muzycznych celów.

Korzyści płynące z nauki muzyki to przede wszystkim lepsza 
organizacja pracy, wdrożenie do codziennej samodyscypliny, lepsza 
koncentracja, pamięć i koordynacja ruchów. Uczniowie, którzy mieli 
kontakt z muzyką lepiej uczą się języków obcych, posiadają zdolności 
szybszego logicznego myślenia oraz są bardziej sumienni i pracowici.

Szkoła posiada szerokie instrumentarium muzyczne, dostępne do 
wypożyczenia przez uczniów, które stale powiększa oraz dba o jego 
najlepszy stan techniczny.

Plan lekcji ustalany jest indywidualnie w zgodzie z potrzebami 
i możliwościami uczniów i rodziców.

Sukcesy
Czas pracy zdalnej przyniósł także sukcesów uczniów, dzięki 

uczestnictwu w konkursach i przesłuchaniach organizowanych w try-
bie zdalnym. Od wielu lat klasa akordeonu dr Jerzego Kołodzieja, mgr 
Doroty Kołodziej oraz mgr Kamila Łukasiewicza w Szkole Muzycz-
nej w Dynowie szczyci się wieloma nagrodami na polu wojewódz-
kim a także ogólnopolskim i międzynarodowym.

W obecnym roku szkolnym uczniowie Aleksander Myćka (kla-
sa 6 cyklu 6 letniego) prowadzony przez dr Jerzego Kołodzieja zdo-
był Brązowy Medal na Anniversaly Festival British College of Accor-
dion, III nagrodę podczas VII Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycz-
nej, a także II nagrodę w Sokołowskim Konkursie Kultury Muzycznej.

Uczennica Dorota Sura (klasa 4 cyklu 6 letniego) przygotowana 
przez mgr Dorotę Kołodziej może pochwalić się II nagrodą podczas 
VII Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej, oraz II nagrodą w So-
kołowskim Konkursie Kultury Muzycznej.

Uczeń mgr Kamila Łukasiewicza Karol Biela (klasa 2 cyklu 6 let-
niego) uzyskał Brązowy Medal na Anniversaly Festival British Colle-
ge of Accordion.

występy
Pozostali uczniowie chwalili się swoimi osiągnięciami podczas 

popisów szkolnych. Czerwiec zapisał się wspaniałą mapą koncertową 
w Szkole Muzycznej w Dynowie. Wszyscy instrumentaliści wystąpili 
wreszcie na żywo na upragnionej scenie a muzyka mogła zabrzmieć 
w auli szkolnej, z czego cała społeczność szkolna była bardzo dumna.

znaki czasu
Jak co roku pożegnamy absolwentów szkoły, którzy w tak trud-

nych warunkach do nauki przekraczali liczne przeszkody natury lo-
gistycznej, technicznej, organizacyjnej a także swoje własne dążąc do 
najlepszych wyników w rozwoju muzycznym. Nauczyciele dołożyli 
wszelkich starań aby wypuścić spod swoich skrzydeł możliwie naj-
pełniej wykształconych młodych muzyków. Część z nich będzie kon-
tynuować edukacje muzyczną w szkołach muzycznych II stopnia. Na 
ścianie korytarza szkolnego w Dynowie zawiśnie pamiątkowe tablau.

Mimo pandemii do rekrutacji w Szkole Muzycznej w Dynowie sta-
nęło 36 kandydatów, co daje nadzieję na dalszą stabilną pracę szkoły 
a także świadczy o skuteczności przeprowadzonych działań promo-
cyjnych oraz o potrzebie istnienia placówki artystycznej w regionie 
Dynowszczyzny wśród społeczeństwa, które łaknie muzyki i dalsze-
go rozwoju kultury muzycznej.

wakacje
Wszystkim sympatykom Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, 

całej społeczności szkolnej, uczniom, rodzicom, nauczycielom i dy-
rekcji składamy najlepsze życzenia pogodnego i bezpiecznego wy-
poczynku, aby po wakacjach wrócić w pełni sił do następnego wyjąt-
kowego roku szkolnego!

monika Sobolewska – Nauczyciel SM I stopnia w Dynowie
pod patronatem dyrektora Jerzego kołodzieja      

Fot. ze zb. Sm i stopnia w Dynowie



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 1/2  STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 25STR.

Miejski Ośrodek kultury od połowy lutego realizuje program Dom Kultury + inicjatywy 
lokalne Narodowego Centrum Kultury. Inicjatywa „Dynów – Ludzie z Pasją” przyniosła nie-
samowite efekty. Można z łatwością wysnuć konkretny i niepodważalny wniosek: Dynów 
i jego okolice to prawdziwe skupisko pasjonatów! Nie wierzycie? Przeczytajcie, a uwierzycie!

Ziemia dynowska 
regionem pasjonatów!

cina Blamy, kowala tadeusza tymowicza, miłośnika starych mo-
tocykli Łukasza kiełbasy – dowodzą, że pasję otrzymać można na-
wet w genach. leszek Bułdys zakochał się w książkach jeszcze w cza-
sach szkolnych, oskar kaniuczak pierwszy puchar w wędkarstwie 
zdobył mając zaledwie cztery lata. Są jednak tacy, którym późne od-
krycie swojej pasji nie przeszkodziło w jej intensywnej realizacji. zo-
fię marszałek wieloletnia fascynacja przyrodą pchnęła do potrzeby 
uwieczniania jej na przepięknych fotografiach. zdzisława Sarnickie-
go miłością do motocykli zaraził kolega całkiem niedawno, bo sześć 
lat temu. Zarówno tadeusz Pindyk, jak i ewa Czyżowska stopnio-
wo dojrzewali do twórczości w – kolejno – rzeźbie w drewnie i ręko-
dzielnictwie. Natomiast przykład Janusza Szeremety, miłośnika kul-
tury kozackiej, dowodzi, że odkrycie pasji może całkowicie zmienić 
dotychczasowe życie. Pamiętajcie więc i traktujcie to zdanie jako za-
chętę: pasją zarazić się można w każdej chwili!

Nie do przecenienia jest również wpływ pasjonatów na otaczający 
ich świat – o czym nie trzeba przekonywać marka Siekańca, który już 
od czterdziestu lat oddaje krew, co jest chyba najbardziej jaskrawym 
przykładem bezinteresownej pomocy innym. Aktywność naszych bo-
haterów dowodzi, że pasją warto się dzielić. Stosując korporacyjną 
nowomowę, osoby te są często trendsetterami, które pobudzają, oży-
wiają tkankę społeczną, inspirując do działania innych. W gronie no-
minowanych znaleźć można takich podręcznikowych społeczników. 
Być społecznikiem, to chcieć zrobić coś dla społeczeństwa. Nie czekać, 
aż ktoś inny zrobi. Nie jest to praca zarobkowa, to wynika z własnej chę-
ci – tak swoją aktywność definiuje adam wandas, prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bartkówce. Mam jakąś ogromną potrzebę dzia-

Aż tylu? – zdziwi się pewnie niejedna osoba, która przeglądnie li-
stę osób nominowanych do programu „Dynów – Ludzie z Pasją”. Licz-
ba to imponująca, pamiętajmy jednak, że tych pasjonatów w okoli-
cy jest z pewnością nieco więcej. Zgodnie z założeniami projektu na 
wspomnianej liście znalazły się osoby nominowane przez innych. 
Mowa więc o ludziach, których pasja została w jakiś sposób dostrze-
żona, doceniona, zauważona przez świat zewnętrzny. Każda pojedyn-
cza historia tych ludzi to fascynująca opowieść o ludzkich marzeniach 
i ich realizacji. O uporze, konsekwencji, wyrzeczeniach, przełamywa-
niu tego, co wydaje się niemożliwe, o pokonywaniu własnych słabości. 

Okazuje się, że pasja jest wyjątkowo tolerancyjna – nie wyklu-
cza ze względu na pochodzenie, płeć, czy wiek i jej potencjalną ofiarą 
może być każdy. Wśród nominowanych znalazł się przecież mieczy-
sław majka – prawdopodobnie najstarszy paralotniarz na całym Pod-
karpaciu, marcin Blama – od ponad pięćdziesięciu lat członek Związ-
ku Pszczelarzy w Dynowie, czy też tomasz Paściak – przez długie 
sześć dekad parający się filatelistyką. Z drugiej strony pojawiają się 
wśród nominowanych młodzi ludzie, którzy bardzo wcześnie odkry-
li swoje pasje. Mowa tu chociażby o laurze lech – miłośniczce tań-
ca nowoczesnego, Dominiku Pysiu – najmłodszym ultramaratończy-
ku, czy też nieco tylko starszej aleksandrze Skubisz – miłośniczce 
i propagatorce kolarstwa, którą już niebawem będziemy mogli nazy-
wać również pełnoprawną triathlonistką.

Z pewnością ci, którzy zechcą zapoznać się z opowieściami no-
minowanych, nie będą narzekać na monotonię – rozstrzał pasji i za-
interesowań jest naprawdę imponujący. Warto natomiast zwrócić 
uwagę na grono szczęściarzy, dla których wykonywana praca jest 
jednocześnie pasją. Tak jest w przypadku pracu-
jącej w Nadleśnictwie małgorzaty kaczorow-
skiej – osoby, która wykonywany zawód ideal-
nie połączyła z fascynacją lasem i miłością do na-
tury. W gronie szczęściarzy znalazł się również 
andrzej Dżuła – wieloletni nauczyciel WF i tre-
ner piłki ręcznej, monika mączyńska – nauczy-
cielka, która przenosi fascynację teatrem do swo-
jej pracy edukacyjnej. Z ogromną przyjemnością 
chodzę do pracy, ponieważ sprawia mi wiele rado-
ści – przekonuje ewelina Domińczyk, fryzjerka 
z Bachórza. Polonistka Joanna Duda twierdzi na-
tomiast, że jeśli nie masz do czegoś pasji, nie powi-
nieneś się tym zajmować w ogóle. Zdanie to moż-
na uznać za swoiste motto tych, którzy łączą pa-
sję z wykonywaną pracą.

Leitmotivem, łączącym większość bohaterów 
jest fakt odkrycia pasji wcześnie, w latach dzieciń-
stwa. Niektóre przypadki – jak pszczelarza Mar-
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łania, zrobienia czegoś dla innych. Mówią mi, że jestem pracoholikiem, 
że nie usiedzę, żeby czegoś nie robić. A ja po prostu lubię organizować 
sobie czas i jeśli coś mnie pasjonuje, to po prostu wchodzę w to. I dzia-
łam – wtóruje wiesław Hadam, człowiek tylu pasji, że wymienienie 
ich zaburzyłoby całkowicie kompozycję tego tekstu. Przede wszyst-
kim utwierdziłam się, że moje działania wpływały na wieloaspektowy 
rozwój młodzieży, a to oczywiście cieszy najbardziej! – dodaje wspo-
mniana wyżej Monika Mączyńska.

Pielęgnowanie pasji jest z pewnością aktem rzeźbienia charakte-
rów. W tej kwestii nie ma z pewnością żadnych wątpliwości karol kuś, 
miłośnik kolarstwa ekstremalnego, który – zanim własnym sumptem 

wybudował własny tor – regularnie pakował się z rowerem do auto-
busu, żeby poćwiczyć w rzeszowskim Dirt Parku. Wytrwałość – tę ce-
chę, jako niezbędną do skutecznej realizacji pasji wskazuje ewa Ha-
dam, niezrównana społeczniczka i miłośniczka sportów ekstremal-
nych. Cierpliwości nauczyło oskara kaniuczaka wędkarstwo, a Da-
niela gąseckiego fotografia. tadeusz Jurasiński, kościelny z Dyno-
wa, wspomina o pokorze. Jestem bardziej otwarty na różnorodność 
– przekonuje tymczasem Piotr Pyrcz, podróżnik. Tekst więc należy 
chyba zakończyć niby banalną, lecz tak prawdziwą pointą: pasja nie 
tylko urozmaica życia, lecz zarazem uszlachetnia każdego człowieka!

Autor: adam miklasz

warsztaty rękodzielnicze „Zabawy małą formą” 
– Pracownia „Wierzbinowe Cuda” Ewa Czyżowska

Półfinał inicjatywy Dynów – Ludzie z Pasją 
pod hasłem „Lokalne pasje – realizujmy je razem”
6 czerwca 2021 / teren Parku Miejskiego w Dynowie

prezentacja motocykli zabytkowych 
– Łukasz Kiełbasa

warsztaty w zabytkowej kuźni przy ul. Sikorskiego 
– Tadeusz Tymowicz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. Pełna nazwa projektu to: Diagnoza „Pasja (D-O-M)”: Działanie, Odkrywanie, Motywowanie

Zapraszamy na bloga: www.ludziezpasja.idynow.pl gdzie utworzone zostały profile osób z pasją, z galerią zdjęć i wideorozmową.
Zapraszamy do polubienia strony na FB: https://www.facebook.com/DynowludziezPasja 

joga na kręgosłup dla osób w każdym wieku 
– Wiesław Sondej i grupa osób z Dynowa

Odbyły się:
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wystawa rzeźby ludowej 
– Tadeusz Pindyk

wystawa fotografii „Opowieści z podróży” 
– Piotr Pyrcz

pokaz walorów filatelistycznych 
– Tomasz Paściak

kolorowe warkocze i plecionki dla dzieci 
– Ewelina Domińczyk 

Dziękujemy za udział w tej wyjątkowej, pionierskiej diagnozie 
„Pasja (D-O-M)”: Działanie, Odkrywanie, Motywowanie wszystkim 
pasjonatom, a są to:

Janusz Szeremeta (kultura kozacka, sztuki walki); Joanna Duda 
(polonistka, miłośniczka książek); laura lech (taniec nowoczesny); 
Daniel gąsecki (fotografia);tadeusz tymowicz (kowalstwo); tade-
usz Pindyk (rzeźba ludowa, prowadzi galerię przy ul. Dworskiej); Ta-
deusz Jurasiński (kościelny); zofia marszałek z Ulanicy (fotografia 
zwierząt, prowadzi stronę na FB „Ulanica – Piękno Natury”); zdzisław 
Sarnicki (renowacja starych motocykli); ewelina Domińczyk z Ba-
chórza (fryzjerstwo/ pasja zawód); tomasz Paściak (filatelista z Ba-
chórza); Łukasz kiełbasa (renowacja starych motocykli); wiesław 
Hadam (żeglarstwo, działkowiec); Dominik Pyś (piłka nożna, biega-
nie); oskar kaniuczak (wędkarstwo muchowe); adam wandas (OSP 
Bartkówka, społecznik); aleksandra Skubisz (sport); andrzej Dżuła 
(trener piłki ręcznej); ewa Czyżowska (rękodzieło); ewa Hadam (spot 
extremalny); karol kuś (extremalna jazda na rowerze/ Dirt Podgór-
ska); lesław Bułdys (czytelnictwo); małgorzata kaczorowska (le-
śniczka); marcin Blama (pszczelarz, pasjonat historii Dąbrówki Sta-
rzeńskiej); marek Siekaniec (krwiodawca/ odznaczony „Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”); mieczysław majka (paralotniarz); mieczysław 
wojtowicz (pomysłodawca spływu krypą na Sanie); monika mączyń-
ska (pasjonatka teatru i pracy z młodzieżą); Piotr Pyrcz (podróżnik).

W kategorii „Przyjaciele - Amasadorowie inicjatywy” zrealizowa-
liśmy 12 wideo wywiadów z kolejnymi wyjątkowymi osobami, któ-
re współpracują od wielu lat z domem kultury. Dziękujemy im za za-
angażowanie w rozwój lokalnej kultury, sportu, działalności społecz-
nej, a są to:

marek Pyś (aktor), artur Szczutek i Jacek Stochmal (społeczni-
cy z Harty), Łukasz Domin (prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”, 
animator sportu), andrzej kędzierski (kierownik chóru „Akord”), Ka-
pela ludowa „Dynowianie”, tadeusz Podulka (kapelmistrz Orkie-
stry Dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie); grażyna malawska 
(wieloletnia dyrektor MOK w Dynowie); antoni Dżuła (nauczyciel mu-
zyki, Kapela „Tońko); krystyna Dżuła (prezes Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Dynowie); andrzej Sowa (popularyzator muzy-

ki ludowej „Dynastii Sowów”, kierownik kapeli „Pogórzanie” i „Młoda 
Harta”), maciej Jurasiński (kabareciarz, nauczyciel historii LO w Dy-
nowie), kabaret „nasz”.

kolejne podziękowania
Bardzo dziękujemy całej ekipie, która pracowała przy realizacji 

inicjatywy Dynów -Ludzie z Pasją:
• grzegorzowi kijance za identyfikację wizualną inicjatywy oraz 

projekt graficzny katalogu online
• Ekipie filmowej: WidziszTo.co/ mateuszowi martynie (realiza-

cja wszystkich materiałów filmowych), Bartłomiejowi kędzier-
skiemu za montaż reportaży filmowych, Jakubowi Piskorkowi 
(realizacja dwóch filmów z cyklu „przyjaciele inicjatywy”)

• Ekipie fotograficznej: Daniel gąsecki (obsługa foto całej inicjaty-
wy), współpraca: Dawid wolański i magdalena Łobaczewska

• Ekipie wolontariuszy za pomysły, rady, pracę: Dawid wolań-
ski, magdalena Łobaczewska, młodzież grupy „SoS kultura”

• Ekipie MOK: Januszowi kędzierskiemu, Łukaszowi Domino-
wi, Barbarze Porzuczek, karolinie Brodackiej

• Pomysł na diagnozę i koordynacja: aneta Pepaś-Skowron
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Rozstrzygniecie konkursu na inicjatywy lokalne pod hasłem 
„Lokalne pasje – realizujmy je razem”
W dniu 27 maja został ogłoszony konkurs na inicjatywy lokalne w ra-

mach programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2021.
Po analizie 6 ofert, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury 

w dniu 17 czerwca komisja podjęła decyzję, aby do dofinansowania re-
komendować wszystkie oferty (kwota 21 000 zł pogodzi ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021).

Są to następujące inicjatywy: 
1.  „Wierzbinowe Cuda” – Letnia Kawiarenka Artystyczna/ kwota: 4000 zł

Realizacja: 30.07. – 1.08.2021
Pomysłodawca: Ewa Czyżowska

2.  Wystawa pojazdów zabytkowych „Weterani Szos”/ kwota: 4000 zł
Realizacja: 8.08.2021
Pomysłodawca: Łukasz Kiełbasa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Jubileuszowego XXX Przeglądu Kapel, Śpie-
waków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta”, który odbył się 16 maja 2021 na 
terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”.

Wspólne zdjęcie uczesstników wraz z organizatorami. Fot. Daniel Gąsecki

organizatorzy:
• Gmina Miejska Dynów
• Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

SPonSorzy:
• Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
• Nadleśnictwo Dynów, Lasy Państwowe
• Woodstyle Kopacki Sp. J.
• Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie
• Cukiernia-Pierkarnia „Genesis” z Bachórza

Patronat meDialny:
• Polskie Radio Rzeszów
• TVP3 Rzeszów
• Portal informacyjny nowiny24.pl

Pogórzańska Nuta Jubileusz XXX-lecia
16 maja 2021 r

PoDziĘkowania:
 dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Burmistrza Miasta Dynowa za 

wsparcie finansowe „Pogórzańskiej Nuty”
 dla Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie za współorganiza-

cję i wsparcie finansowe Przeglądu
 dla Pani Grażyny Malawskiej za wsparcie merytoryczne i prowadzenie jubile-

uszowej edycji wydarzenia
 dla tegorocznego jury konkursu:

• Pana dr Tadeusza Łopatkiewicza – przewodniczącego/aktualnie pracuje 
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

• Pani Marii Kuli z WDK Rzeszów
• Pana Sławomira Gołąb/ Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” z Rzeszowa 

 dla Pani Ewy Czyżowskiej/ Wierzbinowe Cuda Pracownia Rękodzielnicza za 
przygotowanie ręcznie malowanych, jubileuszowych serc

 dla Pani Ewy Sikory za dekorację sceny
 dla Jednostki Osp Bartkówka w Dynowie za współpracę i pomoc w organizacji

3.  Dynowska Stara Kuźnia Tadeusza Tymowicza/ kwota: 4000 zł
Realizacja: 10.08.2021
Pomysłodawca: Maria Tymowicz

4.  II plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego/ kwota: 4000 zł
Realizacja: 2.08. – 12.08.2021 r.
Pomysłodawca: Dawid Kędzierski

5. Piknik rodzinny przy ul. Bartkówka w Dynowie/ kwota: 4000 zł
Realizacja: 15.08.2021
Pomysłodawca: OSP Barkówka/Adam Wandas

6.  Las w słoiku – warsztaty dla dzieci/ kwota: 3850 zł
Realizacja: 15.09.2021 – 30.09.2021
Pomysłodawca: Ewelina Domińczyk oraz Zarząd Rady Rodzi-

ców Szkoły Podstawowej w Bachórzu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-

rodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kul-
tury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. 

Zobacz: www.ludziezpasja.idynow.pl 
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Nagroda specjalna dla Fundacji Iskry Tradycji. 
Fot. Daniel Gąsecki.

– drugie miejsce otrzymuje:
• Zespół „Łem-My” z Komańczy

– pierwsze miejsce otrzymuje:
• Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” z Lu-

beni
Kategoria II „Soliści- śpiewacy”:

– dwa równorzędne wyróżnienia otrzy-
mują:

• Józef Knaź ze Strzyżowa
• Barbara Chorążak z Uherzec Mine-

ralnych
– trzecie miejsce otrzymuje:

• Zofia Dąbrowska z Lubeni
– drugie miejsce otrzymuje:

• Małgorzata Gawrońska z Grębowa 
– pierwsze miejsce otrzymuje: 

• Jan Hodór z Kolbuszowej
Kategoria III „Mistrz- Uczeń”:

– pierwsze miejsce otrzymują:
• Eugeniusz Kopera i Justyna Pięta
Nagrodę specjalną za kultywowanie tra-

dycji otrzymuje Fundacja „Iskry Tradycji”.
Kategoria „Soliści- instrumentaliści”:

– trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:
• Adam Dragan z Kolbuszowej
• Stanisław Tadla ze Szklar 
• Józef Szubart z Albigowej

– dwa równorzędne trzecie miejsca otrzy-
mują:

• Wojciech Dulski z Głogowa Młp.
• Lidia Biały ze Świlczy

– dwa równorzędne drugie miejsca otrzy-
mują:

Wyniki Jubileuszowego przeglądu „Po-
górzańska Nuta” 2021

Jury w składzie:
• dr tadeusz Łopatkiewicz – przewod-

niczący
• maria kula
• Sławomir gołąb

Po wysłuchaniu 8 zespołów śpiewaczych, 
9 solistów – śpiewaków, 4 prezentacji Mi-
strz-Uczeń, 10 „Solistów-instrumentalistów” 
i 7 kapel postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I „Zespoły Śpiewacze”:
– dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:

• Zespół Śpiewaczy „Stryki” ze Strzy-
żowa

• Zespół „Grębowianki” z Grębowa
– trzecie miejsce otrzymuje: 

• Zespół Śpiewaczy „Cyganianki” z Cy-
gan 

• Aleksandra Katarzyna Cieślik
• Jakub Czapla z Dębicy
• – pierwszą miejsce otrzymuje:
• Szymon Tadla ze Szklar
Kategoria IV Kapele:

– dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
• Kapela „Cmolaskie Chłopaki” z Cmo-

lasu
• Kapela „Dynowianie” z Dynowa
• – dwa równorzędne trzecie miejsca 

otrzymują:
• Kapela z „Majdanu” z Majdanu Kró-

lewskiego 
• Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogó-

rzanie” z Dynowa 
– dwa równorzędne drugie miejsca otrzy-
mują:

• Kapela „Młode Kurasie” z Lubziny
• Kapela „Iskierczanie” z Dębicy 

– pierwsze miejsce otrzymuje:
• Kapela Ludowa „Trzcinicoki” z Trzci-

nicy
Nominacje na Festiwal w Kazimierzu 

otrzymują:
• Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” z Lube-

ni – w kat. zespoły śpiewacze
• Jan Hodór z Kolbuszowej – w kat. soli-

ści - instrumentaliści
• Eugeniusz Kopera i Justyna Pięta – w kat. 

mistrz-uczeń
• Aleksandra Katarzyna Cieślik – w kat. so-

lista-instrumentalista
• Kapela „Iskierczanie” z Dębicy – w kat. 

kapele
Janusz kędzierski

Dzień Dziecka 
– „Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko”
6 czerwca 2021 Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Stowarzyszenie „Aktywny Dy-

nów” byli organizatorami Dnia Dziecka pod hasłem „Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko”, 
dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO w ramach programu grantowego PEPCOlandia.

Na Terenie Parku Miejskiego Trzecieskich w Dynowie pojawiło się wielu mieszkańców miasta.
Wśród atrakcji tego dnia znalazły się: plac zabaw z Dmuchańcami i Food Trucki, kolejka kołowa ze Strzyżowa, fotobudka , bieg z okazji 

Dnia Dziecka w ramach akcji Dynów Biega, KID-ART Marzena Paszko/ malowanie twarzy, balony, inne atrakcje, pokazy tańca nowoczesnego 
kilku grup dziecięcych i młodzieżowych Akademii Tańca Flow Dance, największy na świecie MONSTER TRUCK z Dynowa/ Przemysław Koł-
tun oraz stoiska Dynów - Ludzie z Pasją
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MOK w Dynowie składa podziękowania dla: 
• Pani Magdaleny Potocznej za informację 

o możliwość i pomoc w ubieganiu się o grant 
finansowy z firmy PEPCO

• Pracowni „Wierzbinowe Cuda”/ Ewa Czy-
żowska za wykonanie ręcznie malowanych 
pierników jako upominki dla wszystkich 
uczestników konkursu piosenki „Przebój 
wakacyjny”

• Kabaretu „Nasz” za prowadzenie konkur-
su piosenki „Przebój wakacyjny” i przygo-
towanie licznych nagród i atrakcji dla dzieci

• Firmy Toton Show za nagłośnienie sceny
• OSP Barkówka za montaż namiotu impre-

zowego
• Pani Leokadii Derda za przygotowanie cate-

ringu dla zespołów
• Pani Stefanii Kędzierskiej za prace porząd-

kowe i obsługę cateringu
• Całej Ekipy MOK oraz członków Stowarzy-

szenia „Aktywny Dynów” za kilka dni pracy

Zapraszamy za rok!
Łukasz Domin

Fot. Daniel gąsecki
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 z prawdziwą przyjemnością informujemy czytelników dynowskiej biblioteki, że po ponad rocznej przerwie, otwie-
ramy przestrzeń biblioteczną i przywracamy wolny dostęp do księgozbioru przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
Uwzględniamy przy tym rekomendacje Biblioteki narodowej, a przede wszystkim rozporządzenia rady ministrów.

Otwieramy się na nowo...
MBP w Dynowie zaprasza czytelników 
do aktywnego korzystania z księgozbioru!

Otwarcie biblioteki to takie „małe” święto dla czytelników i bi-
bliotekarzy, dlatego zakupiono wiele ciekawych nowości książkowych 
i kontynuacji serii. 

Życie toczy się swoim rytmem, a w naszej placówce już myśli się 
o nowym roku szkolnym. Stąd też dla wszystkich, a w szczególności dla 
uczniów i studentów, w siedzibie MBP w Dynowie uruchomiona zosta-
nie darmowa wypożyczalnia ACADEMICA. Pozwoli ona na korzystanie 
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Cyfrowa Wypożyczalnia 
Publikacji Naukowych Academica daje możliwość skorzystania z po-
nad 3 mln. opracowań ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnow-
szych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Rok 2021 to głównie inwestycje i remonty lokalu w którym mie-
ści się biblioteka. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, możliwy jest re-
mont, który pozwoli na stworzenie przestrzeni przeznaczonej dla naj-
młodszych czytelników. Aby nie zakłócać naszej pracy część inwesty-
cji wykonywana jest etapami po to, by móc cały czas obsługiwać czy-
telników w wypożyczalni.

Pierwszy etap remontów już za nami. Na antresoli stoi już duża 
szafa do przechowywania materiałów edukacyjnych, pomocy dydak-
tycznych. Planowane są kolejne prace w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2020, o których przebiegu będziemy Państwa informować.Wakacje 
to czas odpoczynku czy to w domu czy na wyjeździe. Na pewno warto 
więc odwiedzić MBP i wypożyczyć dobre książki, które umilą letni wy-
poczynek bez względu na pogodę. Zapraszamy

grażyna Paździorny
 anna marszałek

Fot. ze zbiorów mBP w Dynowie

To dobra wiadomość dla czytelni-
ków ceniących sobie możliwość samo-
dzielnego wyszukiwania książek do wy-
pożyczenia, gdyż przez ostatni rok nie 
było to możliwe. Zamawiane telefonicznie, e-mailem, rezerwowane 
przy pomocy katalogu online lub osobiście książki były przygotowy-
wane oraz podawane przez bibliotekarki.

Pomimo utrudnień związanych z pandemicznymi ograniczenia-
mi, czytelnicy chętnie wypożyczali i nadal wypożyczają książki w na-
szej bibliotece. Miło nam przekazać, że już w pierwszym półroczu 2021 
roku liczba aktywnych czytelników wynosi ok. 730 w porównaniu do 
800 za cały ubiegły rok. 

Współpraca pomiędzy Samorządami a Lasami Państwowymi ma 
bardzo wiele korzyści. Pozwala realizować inwestycje w większym za-
kresie niż pozwalają na to środki samorządowe i obywa się z korzyścią 
dla mieszkańców regionu. Dobry stan dróg jest naszą wspólną spra-

Samorząd 
we współpracy z Lasami Państwowymi

wą. Ułatwia dojazd mieszkańcom oraz firmom wykonującym zlece-
nia na naszym terenie.

Przykład takiej współpracy – bardzo owocnej – miał miejsce na te-
renie naszego miasta i dotyczył ulicy Bartkówka w ciągu drogi powia-
towej Dynów – Dąbrówka Starzeńska.

To jedna z ważniejszych dróg dla mieszkańców miasta i gminy Dy-
nów. To także kluczowa droga dostępowa do większości kompleksów 
leśnych Nadleśnictwa Dynów. Umowa o wspólnej realizacji przedsię-
wzięcia – remontu drogi powiatowej, podpisana została w październi-
ku 2020 roku przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie oraz Nadleśnictwa Dynów. Prace wykonane na odcinku niespełna 
5 km polegały na remoncie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenia 
poboczy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 900 tys. zł., 
natomiast wartość dofinansowania ze środków Lasów Państwowych 
wyniosła 368 tys. zł.

małgorzata kaczorowska, Paweł Pawłowski
Pracownicy Nadleśnictwa w Dynowie
Fot. ze zb. nadleśnictwa w Dynowie

1. Starosta Rzeszowski J. Jodłowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa w Dy-
nowie K. Strzyż
2. Zrealizowana inwestycja

Starosta Rzeszowski J. Jodłowski i Nadle-
śniczy Nadleśnictwa w Dynowie K. Strzyż

Zrealizowana inwestycja

Pierwszy czytelnik po otwarciu przestrzeni bibliotecznej
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Te luźne zapiski o artyście rzeźbiarzu urodzo-
nym w Dynowie mają na celu przybliżyć naszym 
mieszkańcom postać niezwykłą, gdyż w dążeniu 
do postawionego sobie celu musiał zmagać się 
z niepełnosprawnością. Droga kariery oraz dzie-
ła, które stworzył były owocem mozolnej pracy 
i były na tyle wybitne, że utrwaliły się w historii 
sztuki polskiej.

Maria Zbigniew Dunajewski urodził się 
14 sierpnia 1907 r. w Dynowie, w posiadłości 
dworskiej Stefana Trzecieskiego, dla którego oj-
ciec przyszłego artysty Stanisław Florian Duna-
jewski pracował jako administrator dóbr ziem-
skich. Matką Zbigniewa była Jadwiga Dunajewska 
z domu Puchała, pochodząca z podłańcuckiej Ko-
siny. Korzenie rodzinne ojca związane były z ko-
lei ze Lwowem. Praca dla dworu oraz bliskie kon-
takty z właścicielami sprawiły, że podczas chrztu 
dziecka w dniu 19 sierpnia, którego udzielił  
ks. Gabriel Sałustowicz, rodzicami chrzestnymi 
Marii Zbigniewa byli Stefan Trzecieski i jego sio-
stra Joanna Trzecieska. Joanna, zwana przez rodzinę Jańcią, niebawem 
zmieniła nazwisko po wyjściu za mąż za lekarza Kazimierza Jaszczurow-
skiego w 1908 r. Mimo posiadania dwojga imion, w użyciu pozostawało to 
drugie, Zbigniew, którym podpisywał swe prace jako artysta.

Nie wiemy, w którym roku Dunajewscy przybyli do Dynowa, ani w któ-
rym roku opuścili to miasto, przenosząc się do nowego miejsca pracy. Losy 
rodzin zarządców ziemskich były związane z częstymi zmianami miejsca 
zamieszkania. Być może już w 1908 r. nowym miejscem pobytu rodziny 
była własność ziemska Ostrobuż, gdzie urodziła się młodsza siostra Zbi-
gniewa – Barbara. Nie znamy roku i miejsca urodzenia najmłodszego z ro-
dzeństwa Dunajewskich – Jana. Ostatecznie rodzinę Dunajewskich odnaj-

Maria Zbigniew Dunajewski 
– artysta urodzony w Dynowie

dujemy w miejscowości Świsłocz koło Wołkowyska, gdzie 
Stanisław Florian pracował jako zarządca miejscowego ma-
jątku. Niewykluczone, że pod koniec lat dwudziestych XX w. 
pracował on jako sekretarz gminy w Wołkowysku.

W siódmym roku życia Zbigniew zachorował na chorobę 
Heinego-Medina, wskutek której doznał zupełnego bezwła-
du obydwu nóg. Od tej chwili do końca życia skazany był na 
poruszanie się z użyciem wózka inwalidzkiego. Od najmłod-
szych lat sprawne ręce, upór i wytrwałość miały zapewniać 
mu samodzielność i samorealizację. Naukę w zakresie szko-
ły powszechnej pobierał w domu. Uczył się ponadto gry na 
skrzypcach a instrument ten często towarzyszył mu w życiu 
dorosłym. Już w dzieciństwie zaczęła interesować go rzeź-
ba. Pierwsze zachowane do dzisiaj prace zostały przez nie-
go wykonane w wieku 9 lat. Ten młodzieńczy okres zainte-
resowania rzeźbą zaowocował pracami wykonanymi z wy-
obraźni, które były wzorowane tylko na ilustracjach. Rzeź-
bił w kredzie lub alabastrze. Dopiero za radą nauczyciela ry-
sunków, pana Białka, rozpoczął wykonywanie prac w szarej 
glinie. Z roku 1925 pochodzą prace bez wątpienia zasługu-
jące na miano jego pierwszych dzieł sztuki. Są to m.in. „Kró-
lowa Jadwiga” i „Głowa Chrystusa”.Stefan TrzecieskiJoanna Jaszczurowska
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Zdjęcie rodzinne. Stoją od prawej: Stanisław Florian Dunajewski-ojciec, Basia-
siostra. Siedzi pierwsza z prawej Jadwiga Dunajewska-matka. Siedzą na kocu 
od prawej: brat Janek, Zbigniew Dunajewski

Rzeźba wykonana w 1916 r. – praca w zbiorach rodzinnych

Wśród uczniów Seminarium Nauczycielskiego w Świsłoczy

Mieszkając w Świsłoczy podjął naukę w Seminarium Na-
uczycielskim. Nie odpowiadała ona jednak jego zainteresowa-
niom. Zrezygnował z niej i w 1926 r. przeniósł się do Krako-
wa, gdzie pod kierunkiem Jana Raszki studiował rzeźbę w Pań-
stwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystyczne-
go. W 1929 r. zmarł ojciec, w którym Zbigniew miał oparcie 
i wsparcie finansowe. Pomimo ciężkich warunków material-
nych i niepełnosprawności pozostał konsekwentny w reali-
zowaniu swych zamierzeń. W 1931 planował rozpocząć stu-
dia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak z powo-
du swej choroby nie został przyjęty.

Mocno to przeżył, ale postanowił spróbować ponownie, 
tym razem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Został 
przyjęty na Wydział Rzeźby i rozpoczął naukę w pracowni 
prof. Tadeusza Breyera. 
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W roku 1936 zaczął brać udział w wystawach organizowanych w Instytucie Propagandy Sztuki 
i w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie: salon IPS 1937 r., salon IPS 1938 r. (pierwsza 
nagroda za rzeźbę „Nić Ariadny”), konkurs na rzeźbę religijną 1936 r., konkurs na projekt pomnika J. Pił-
sudskiego 1937 r. 

W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się dzięki tworzeniu figurek z papier-mâché oraz świą-
tecznych szopek. Był to okres wykreślony z jego działalności artystycznej. Po zakończeniu wojny konty-
nuował pracę twórczą, uczestniczył w licznych wystawach i konkursach. W roku 1953 zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Stasiak. Żona była wsparciem dla męża-artysty. Wspólnie wychowali syna Paw-
ła oraz jego przyrodnią siostrę Jolę. Aby utrzymać rodzinę w nowych realiach socrealizmu należało się 
dostosować do koniunktury epoki. Przed wojną tworzył dzieła modernistyczne pod wpływem formizmu 
i kubizmu, ale też religijne. Spod jego ręki wyszły rzeźby Piłsudskiego, a po wojnie projektował pomnik 

W Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie

Niedatowana (1931-1939) rzeźba Chrystusa dłuta 
Zbigniewa Dunajewskiego 

Zbigniew Dunajewski przy rzeźbie Józefa Piłsudskie-
go (1938)

Popiersie Józefa Piłsudskiego dłuta 
Dunajewskiego (1935)

Głowa mężczyzny

Dzierżyńskiego. Dunikowski, do 
którego Dunajewski miał żal za 
nieprzyjęcie go do ASP w Krako-
wie mawiał, że dobra sztuka za-
wsze jest realistyczna, a realizm 
polega na uchwyceniu ducha epo-
ki. Rzeźbiarze często traktowali 
i nadal traktują swoją pracę jako 
rzemiosło i działają na zamówie-
nie fundatorów pomników. Wy-
grywał więc konkursy, przyjmo-
wał zlecenia, nawet jeśli do koń-
ca nie zgadzał się z panującą ide-
ologią. Ale udało mu się stworzyć 
również dzieła niekoniecznie zna-
czące dla ówczesnej władzy, jak 
np. pomnik „W hołdzie warszaw-
skim powstańcom”. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na twórczość 
medalierską Dunajewskiego. Me-
dale poświęcone papieżom, Mak-
symilianowi Marii Kolbe wskazu-
ją dobitnie, że nie był on twórcą 
z grona awangardy w służbie pań-
stwa. Miał swój rozpoznawalny 
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„W hołdzie warszawskim powstańcom”

Pomnik Jana Kilińskiego w Trzemesznie

„Paganini” autorstwa Zbigniewa Dunajewskiego

styl, dopasowany do dwóch epok, w których przyszło mu żyć i tworzyć. Nie sposób wymienić wszystkich 
wystaw, wygranych konkursów a nawet wyliczyć dzieł artysty. Znajdują się one dzisiaj zarówno w kolek-
cjach prywatnych, jak i w uznanych galeriach oraz muzeach w kraju i za granicą. W jego spuściźnie od-
najdujemy też liczne szkice, rysunki oraz ilustracje książkowe.

Zmarł 19 listopada 1966 r. w Warszawie. 
Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie (kwatera 338, rząd 6, grób 4).

 Józef Stolarczyk

Autor składa podziękowania Pawłowi Du-
najewskiemu za udostępnienie zbiorów rodzin-
nych.

Zbigniew Dunajewski – 1965 r.




