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Uroczysta Przysięga Wojskowa
Służby Przygotowawczej
1. Batalionu Strzelców Podhalańskich

 Fot. st. szer. Rafał Gaweł
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W niedzielę 15 sierpnia br. podczas uroczystej Mszy świę-
tej w Kościele pw. św. Wawrzyńca miało miejsce pożegnanie 
odchodzącego na emeryturę proboszcza naszej parafii ks. prał. 
dr Stanisława Janusza.

Biblia mówi: „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona go-
dzina na wszystkie sprawy pod niebem”. Niemniej gdy trzeba 
żegnać osobę tak ważną dla naszego środowiska, która ofiar-
nie przez 26 lat pracowała na rzecz nie tylko parafii, ale i ca-
łej naszej „Małej Ojczyzny” przychodzi to niełatwo, pomimo 
że jak pisał św. Paweł; „W każdym położeniu dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża”.

Księdza Proboszcza zapamiętamy jako doskonałego go-
spodarza, który dbał nie tylko o wartość duchowego życia swo-
ich parafian, ale i naszej dynowskiej Świątyni i jej otoczenia.

Pełnił  szereg ważnych  funkcji: Dziekana Dekanatu Dy-
nowskiego, Kanonika Gremialnego Przeworskiej Kapituły Ko-
legiackiej, wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Przemyślu.

Ksiądz Proboszcz był również wizytatorem katechetycz-
nym, odpowiadał za duszpasterstwo ekumeniczne w Archi-
diecezji Przemyskiej. Tak wiele odpowiedzialnych funkcji nie 
przeszkadzało mu w wykonywaniu  codziennej posługi na 
rzecz wiernych. Udzielał sakramentów, wspierał i pocieszał.

Za to wszystko dziękujemy, za dobro, zrozumienie, za mą-
drą i potrzebną naukę podczas homilii, za szerzenie patrioty-
zmu, zaangażowanie społeczne.

Życzymy księdzu Proboszczowi Stanisławowi Januszowi 
dużo zdrowia, wszelkich łask bożych i opieki Matki Najświęt-
szej. Serdeczne Bóg zapłać .

W tym samym dniu pożegnaliśmy również naszych dwóch 
wikariuszy – ks. Janusza Borka i ks. Pawła Bara, którzy praco-
wali w Parafii pw. św Wawrzyńca od 2016 roku. Im również 

 

Dynów, grudzień 2021r. 

Przewodniczący Rady Miasta  
Roman Mryczko 

Burmistrz Miasta Dynów 
Zygmunt Frańczak 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta Dynowa! 

Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne Święta, 
czas pełen spokoju, ciepła i radości. 

Wszystkim Mieszkańcom Miasta Dynowa życzymy,  
aby atmosfera nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszyła nam przez cały 2022 rok. 

Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje Naszą 
Małą Ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, pokoju ducha, 

optymizmu i wzajemnej życzliwości. 

Życzenia Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku  
składają:  

 

Ks. prał. dr Norbert Podhorec-
ki fot. ks. Patryk Szałaj

Ks. prał. dr Stanisław Janusz
fot. z archiwum Starowstwa Po-
wiatowego w Rzeszowie

serdecznie dziękujemy za 5 lat posługi duszpasterskiej, za pra-
cę dydaktyczno-wychowawczą. Życzymy zdrowia, Bożej opie-
ki i sił do codziennej, często niełatwej pracy duszpasterskiej.

Tydzień później, w niedzielę 22 sierpnia, powitaliśmy no-
wego Proboszcza ks. prał. dr Norberta Podhoreckiego oraz 
dwóch księży wikariuszy ks. Dominika Majchrowicza i ks. Pa-
tryka Szałaja.

Ufamy, że łaska powołania będzie owocowała skuteczną 
pracą duszpasterską wśród parafian w Dynowie, że umocnicie 
naszą wiarę i sprawicie, byśmy codziennie wydawali jej owoce.

Życzymy, aby czuli się księża dobrze w naszej wspólno-
cie i stali się jej częścią otoczeni życzliwością, zrozumieniem 
i wsparciem, aby nigdy nie zabrakło Wam wytrwałości i odwa-
gi w budowaniu żywego Kościoła.

Zapewniamy, że będziemy Was wspierać modlitwą i po-
mocą. Szczęść Boże!

Redakcja

Zmiany w dynowskiej parafii
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Szanowni CzytelniCy 
Dynowskiego kwartalnika samorząDowego, 

oddajemy w Państwa ręce drugi, podwójny (obejmujący III i IV kwar-
tał) w 2021 roku, numer naszego Kwartalnika. W minionym czasie w Dyno-
wie sporo się działo, zwłaszcza w zakresie kultury, spraw gospodarczych, 
przeżywaliśmy ważne dla Polski  i naszej „Małej Ojczyzny” święta i wyda-
rzenia patriotyczne.

Życzymy wszystkim ciekawej lektury i zachęcamy do wyrażania opinii 
na temat naszej gazety samorządowej poprzez e-mail: dksum@op.pl.

Szanowni Czytelnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, 
aby ten szczególny czas był dobry, spokojny, napawał optymizmem i wza-
jemną serdecznością. Niech Nowonarodzony Jezus napełni nasze serca do-
brocią i miłością, obdarzy zdrowiem i siłą do pracy.

W Nowym 2022 Roku życzymy zdrowia, spokoju i realizacji planów.
grażyna Paździorny

michał zięzio
Redaktorzy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego
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Urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
I. Projekty dofinansowane ze środków 

Unii Europejskiej 
Projekty zakończone w 2021 r.:

1. Projekt pn. „Budowa i przebudowa miejskiej roz-
dzielczej 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. Projekt przeszedł po-
zytywnie wszystkie oceny i został wybrany przez Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czego 
konsekwencją było podpisanie umowy. Umowa na dofinansowa-
nie projektu na budowę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sieci 
wodociągowej – etap II i doposażenie miejskiej stacji uzdatniania 
wody w Dynowie została podpisana 28 lutego 2020 r. 

Projekt został zakończony i rozliczony.
Wykonawca robót: 
Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosinie 
Umowa o wykonanie  robót budowlanych została  zawarta 

w dniu 28 lipca 2020 r.
Umowna wartość  robót budowlanych  to: 1 107 000,00 zł 

brutto
Przedmiotem projektu była budowa miejskiej rozdzielczej sie-

ci wodociągowej – etap II o długości ok. 9 km, zakup wyposażenia do 
miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie (rezerwowa sprężarka 
powietrza) oraz wykonanie monitoringu studni głębinowych (zakup  
z dostawą i montażem modułu telemetrycznego wraz z osprzę-
tem i szafką monitoringu: 7 szt.).

 Inwestycja polegała na rozbudowie istniejących na terenie 
miasta Dynów sieci wodociągowych magistralnych oraz sieci wy-
budowanej w ramach pierwszego etapu rozbudowy.

Inwestycja została zakończona, odebrana protokolarnie koń-
cowo od Wykonawcy i przekazana do eksploatacji Zakładowi Go-
spodarki Komunalnej w Dynowie w dniu 30.07.2021 r.

Na dzień dzisiejszy wybudowana sieć wodociągowa posiada 
wymagane zezwolenia pozwalające na jej użytkowanie.

Całkowita wartość projektu po przetargu: 1 128 955,49 zł
wydatki kwalifikowane: 

885 814,38 zł
Dofinansowanie ze środ-

ków europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego (85% 
kosztów kwalifikowanych): 
752 942,20 zł

w k ł a d  w ł a s ny  w ra z 
z kosztami niekwalifikowa-
nymi: 376 013,29 zł

k o s z t y  p o n i e s i o n e 
w 2021 r.: 982 788,38 zł

Obecnie mieszkańcy mają 
możliwość podłączenia  się do 
wybudowanej  sieci.  Przyłącza 
są wykonywane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dy-
nowie, natomiast ich realizacja 
jest  finansowana przez miesz-
kańców, którzy wykazują  chęć 
podłączenia do sieci.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Dynowa 
korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę poprzez zwięk-
szenie dostępności korzystania z wodociągów miejskich, popra-
wa jakości życia mieszkańców miasta oraz wzrost konkurencyj-
ności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Dynowa.

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 społecznej 
przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez 
przebudowę budynku osP w Dynowie polegającą 
na przebudowie dachu”
W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działa-

nia „Pogórze Przemysko-Dynowskie” nabór wniosków na opera-
cje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej prze-
znaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budyn-
ku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu”.

Złożony przez Gminę wniosek został oceniony pozytywnie 
i 5 sierpnia 2020 r. została podpisana z Zarządem Województwa 
Podkarpackiego umowa o dofinansowanie.

Projekt został zakończony i rozliczony.
Przedmiotem projektu była przebudowa dachu budynku OSP 

zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 7 w Dynowie polegająca na wy-
mianie pokrycia dachowego i wydłużeniu okapów połaci dacho-
wej. Zakres przebudowy obejmował kondygnację strychu w za-
kresie konstrukcji i dach budynku wraz z dachem wieży.

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

Umowa o wykonanie  robót budowlanych została  zawarta 
w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Umowna wartość robót budowlanych to 454 507,51 zł brutto.
Budynek ten jest budynkiem użyteczności publicznej. Na I pię-

trze zlokalizowana jest sala widowiskowa ze sceną i zapleczem 
przeznaczonym na cele kulturalne. Pomieszczenia  te przezna-
czone są do przygotowywania i organizowania wydarzeń kultu-
ralnych: prób orkiestry i kapel, widowisk teatralnych, koncertów, 
konkursów, przeglądów artystycznych, prelekcji. Przeprowadze-
nie przebudowy dachu pozwoli na regularną organizację w tym 
miejscu wydarzeń kulturalnych i stworzenie spójnej oferty kultu-
ralnej i możliwości aktywnego spędzania czasu w szczególności 
dla osób młodych i seniorów. Stworzenie odpowiednich warun-
ków do prowadzenia działalności poszerzy możliwości tworzenia 
ciekawych inicjatyw kulturalnych w Dynowie. 

Inwestycja została zakończona, odebrana protokolarnie koń-
cowo od Wykonawcy  i przekazana do eksploatacji OSP Dynów 
przy ul. Szkolnej w dniu 30 września 2021 r.

Budowa sieci wodociągowej, fot. 
z archiwum Urzędu Miejskiego 
w Dynowie
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Projekty rozpoczęte w 2021 r.:
1. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dy-

nowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia 
pod dnem rzeki san kanałem sanitarnym i rozbudo-
wą miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację foto-
woltaiczną” 
W odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na  lata 
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 w 2020 r. 

przejście pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym (ok. 500 m ka-
nalizacji tłocznej), ok. 170 m kanalizacji grawitacyjnej i przepom-
pownię 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
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczo-

nym jest  firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z sie-
dzibą w Kosinie. 

Umowa o wykonanie  robót budowlanych została  zawarta 
w dniu 30 czerwca 2021 r.

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
koszty poniesione w 2021 r.: 454 507,51 zł

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

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”

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w Urzędzie Miejskim 
w Dynowie, fot. z archiwum Urzędu Miejskiego w Dynowie

Przebudowany dach budynku OSP w Dynowie, fot. z archiwum Urzędu 
Miejskiego w Dynowie
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wartość projektu ogółem po przetargu na roboty budow-
lane: 7 564 819,80 zł

wydatki kwalifikowane: 5 433 368,49 zł
 Dofinansowanie ze środków Ue: 4 618 363,20 zł (85 % 

wydatków kwalifikowanych)
wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 

2 946 456,60 zł
Inwestycja  jest  realizowana zgodnie z zatwierdzonym har-

monogramem rzeczowo-finansowym robót.
Planowany  termin zakończenia  robót budowlanych  to ko-

niec 2022 r., natomiast rozliczenie inwestycji i projektu planowa-
ne jest na I kw. 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”

II. Projekty dofinansowane ze środków 
krajowych:

Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na nabór wniosków 
w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwesty-
cji strategicznych złożyła wniosek pn. „Budowa sieci wodocią-
gowej i rozbudowa (modernizacja) sUw oraz budowa kana-
lizacji sanitarnej w Dynowie - etap i”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
1)  budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Dynowa 

o łącznej długości około 19 km wraz z przejściem pod dnem rze-
ki San kanałem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego, 
a także rozbudową (modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania 
wody w Dynowie (SUW),

2)  budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącz-
nej długości około 5 km.

Miasto  otrzymało  na  realizację  tej  inwestycji  promesę 
12 255 000 zł. 

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 12 900 000 zł, na-
tomiast wkład własny Miasta Dynów – 5%, tj. 645 000 zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.

Umowa na dostawę i montaż urządzeń linowego placu zabaw 
została zawarta w dniu 10 listopada 2021 r. 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 grudnia 2021 r. 
Wartość zamówienia: 33 094 zł brutto.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy:

•  piramida linowa – 1 szt.,
•  tunel z lin – 1 szt.,
•  huśtawka „gniazdo plaster miodu” – 1 szt.,
•  ławka parkowa – 2 szt.,
•  tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – 1 szt.
2. realizacja Budżetu obywatelskiego na 2021 r., 

w tym:
1) zakup wyposażenia do działu dziecięcego 

w miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie:
Dostawcą jest Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
Zamówienie na dostawę wyposażenia  zostało podpisane 

w dniu 3 listopada 2021 r. 
Termin realizacji zamówienia: 17 grudnia 2021 r. 
Wartość zamówienia: 8 896 zł brutto.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. zakup:

•  mebli do kącika dla dzieci, w tym: szafki i regały na książki, 
stolik, cztery krzesełka,

•  siedzisk dla dzieci,
•  puzzli, klocków, klocków konstrukcyjnych, zestawów eduka-

cyjnych, gier itp. 
2) wykonanie i montaż szafy w pomieszczeniu miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Dynowie:
Wykonawca: 
Usługi Stolarskie Tomasz Skiba z siedzibą w Wyrębach
Umowa na wykonanie i montaż szafy została zawarta z Wy-

konawcą w dniu 28 maja 2021 r. 
Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 czerwca 2021 r. 
Wartość robót: 8 225,50 zł brutto.
Przedmiot  umowy  został wykonany  i  odebrany  zgodnie 

z umową.
Na realizację zadania przewidziano w budżecie miasta kwo-

tę 50 000 zł. W ramach zadania została wykonana szafa oraz za-
kupiono wyposażenie do działu dziecięcego na  łączną kwotę 
17 121,50 zł. 

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dokończenie re-
alizacji zadania w 2022 r. tj. na remont pomieszczenia Biblioteki 
(wykonanie sufitu podwieszonego, remont instalacji elektrycznej 
wraz z oświetleniem i wykonanie kącika dla dzieci). 
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

wraz z przyłączami przy ul. Polnej w Dynowie.
Wykonawca robót: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie
Roboty zlecono w dniu 29 września 2021 r.
Termin realizacji zlecenia (zakończenia robót): 30 paździer-

nik 2021 r.
Wartość robót dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodo-

ciągowej: 39 200 zł.
Roboty zostały zakończone w terminie.
Zakres rzeczowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długo-

ści 90 m i sieci wodociągowej o długości 105 m. Realizacja przed-
miotowej inwestycji umożliwiła podłączenie ośmiu nieruchomo-
ści do miejskiej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

IV. Opracowane dokumentacje projektowe
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. igioza 

w Dynowie.
Umowa o wykonanie prac projektowych  została  zawarta 

w dniu 30 października 2020 r., z późniejszymi zmianami.
Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 czerw-

ca 2021 r.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej  to: 21 600 zł 

brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i odebra-
na zgodnie z umową.

III. Inwestycje finansowane z budżetu mia-
sta

1. wykonanie linowego placu zabaw przy ul. Bartków-
ka w Dynowie – etap i w ramach Budżetu obywatel-
skiego na 2020 r.
Wykonawca: 
NOVUM Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie
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W dniu 30 września 2021 r. Gmina Miejska Dynów uzyska-
ła ostateczną decyzję pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji. 

Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami o długości ok. 1 km. 
2. opracowanie dokumentacji projektowej obejmują-

cej budowę linowego placu zabaw przy ul. Bartków-
ka w Dynowie w ramach Budżetu obywatelskiego na 
2020 r.
Umowa o wykonanie prac projektowych  została  zawarta 

w dniu 30 czerwca 2020 r., z późniejszymi zmianami.
Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 kwiet-

nia 2021 r.
Koszt  opracowania dokumentacji  projektowej:  13 653  zł 

brutto.
Dokumentacja projektowa została opracowana  i odebrana 

zgodnie z umową.
Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na budowę linowego placu zabaw, uwzględniający loka-
lizację i charakterystykę siedmiu urządzeń linowych (m.in. pira-
mida linowa, huśtawka plaster miodu, siatka wspinaczkowa, tu-
nel z lin), miejsca parkingowe oraz dojazd do placu zabaw, ogro-
dzenie placu zabaw oraz inne obiekty, w tym ławeczki, kosze na 
śmieci i tablicę informacyjną. 
3. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztory-

sowej obejmującej remont lokalu miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Dynowie w ramach Budżetu oby-
watelskiego na 2021 r.
Umowa o wykonanie prac projektowych  została  zawarta 

w dniu 15 lipca 2021 r.
Termin zakończenia przedmiotu umowy: 24 września 2021 r.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej  to: 6 000 zł 

brutto.
Dokumentacja projektowa została opracowana  i odebrana 

zgodnie z umową.
Zakres rzeczowy obejmuje:

•  wykonanie sufitu podwieszanego,
•  remont instalacji elektrycznej, w tym wymianę instalacji i opraw 

oświetleniowych,
•  wymianę drzwi wewnętrznych oraz istniejącej ścianki działowej, 

w celu wydzielenia kącika dla dzieci,
•  malowanie lokalu po wykonanych robotach.

W/w roboty planowane są do wykonania w 2022 r. (w ramach 
opracowanej w/w dokumentacji projektowej).

V. Dokumentacja projektowa w  trakcie 
opracowywania

1. opracowanie dokumentacji projektowej obejmują-
cej budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w rejonie ul. ogrodowej w Dynowie.
Umowa o wykonanie prac projektowych  została  zawarta 

w dniu 20 sierpnia 2021 r.
Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy: 10 grud-

nia 2021 r.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej  to: 9 800 zł 

brutto.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opracowanie kom-

pletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Ogrodowej. Plano-
wana długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami: ok. 300 m. 

Po opracowaniu dokumentacji projektowej możliwa będzie 
realizacja tego zadania. 

Trwają prace projektowe.

VI. Utworzenie Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej Podkarpacie 

Od 19 stycznia 2021 roku istnieje możliwość tworzenia przez 
Gminy Społecznej  Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM), której zada-

niem będzie budowanie lokali mieszkalnych oraz ich eksploata-
cja na zasadach najmu.

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

Gmina Miejska Dynów oraz Gmina Boguchwała, Gmina Miej-
ska Jarosław, Gmina Miasto Leżajsk, Gmina Nowa Sarzyna, Gmina 
Miejsce Piastowe, a  także Krajowy Zasób Nieruchomości utwo-
rzyły w dniu 28.06.2021 r. SIM Podkarpacie sp. z o.o., dzięki cze-
mu możliwe było pozyskanie kwoty 3 mln zł jako wkład własny 
w celu uzyskania udziałów w spółce.

Z uwagi na brak gruntów należących do Krajowego Zasobu 
Nieruchomości na terenie naszego miasta, Gmina Miejska Dynów 
jako wkład własny przekaże również aportem nieruchomość grun-
tową o powierzchni 0,4 ha, położoną przy ul. 1 Maja na której re-
alizowana będzie przyszła inwestycja.

Obecnie wybrany został wykonawca do opracowanie koncep-
cji architektoniczno-budowlanej dla budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych przy ul. 1 Maja w Dynowie wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. Jednocześnie trwają prace nad uchwaleniem Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ob-
szar planowanej inwestycji.

Planowany zakres inwestycji obejmował będzie budowę 
2 budynków podpiwniczonych co najmniej 2 klatkowych o wy-
sokości do 6 kondygnacji, w tym 1 poziom garaży podziem-
nych (ok. 61 mieszkań).

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

VII. Remonty Mieszkań Komunalnych
Gmina Miejska Dynów od kilku lat systematycznie remontuje 

komunalne lokale mieszkaniowe, które ze względu na stan tech-
niczny wymagały takich prac.

W bieżącym roku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27 w czte-
rech lokalach mieszkalnych przeprowadzono kapitalny remont.

W remontowanych  lokalach najczęściej wydzielana  jest  ła-
zienka, jak również wyposażane są w nową instalację elektrycz-
ną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 
Do lokali doprowadzane są nowe przewody kominowe i wentyla-
cyjne, których często jest niewystarczająca ilość. 

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

W przedmiotowej kamienicy wykonano również remont ry-
nien dachowych w celu zabezpieczenia ścian oraz elewacji budyn-
ku przed opadami deszczu.

Koszt przeprowadzonych remontów to ponad 90 tys. zł, któ-
ry w całości został sfinansowany z budżetu Gminy.

Obecnie w w/w budynku prowadzony jest remont ostatnie-
go lokalu mieszkalnego, którego zakończenie planowane jest na 
grudzień bieżącego roku.

VIII. Przekazanie lokalu przy ul. Rynek 13 
dla Stowarzyszeń

W odpowiedzi na apele Stowarzyszeń działających na terenie 
Miasta Dynów wnioskujących o wygospodarowanie i udostępnienie 
pomieszczenia służącego do prowadzenia działalności statutowej 
Gmina Miejska Dynów przeprowadziła gruntowny remont lokalu  
o pow. 40 m2 przy ul. Rynek 13, który znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie i z widokiem na płytę rynku. W dniu 1 października 
2021 roku Gmina przekazała klucze do lokalu, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele następujących stowarzyszeń: 
1.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - 

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
2.  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
3.  Old Boys Dynów
4.  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu - Koło 

Miejskie w Dynowie
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5.  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu – Koło 
Miejskie w Dynowie - Wędkarski Klub Sportowy 
Jednocześnie informujemy, że pozostałe Stowarzyszenia dzia-

łające na terenie naszego miasta mogą zgłaszać w tut. urzędzie po-
trzebę korzystania z przedmiotowego lokalu. 

Mamy nadzieję, że udostępniony lokal spełnia oczekiwania 
wnioskodawców oraz wpłynie pozytywnie na współpracę po-
między stowarzyszeniami  i  gminą,  czego efektem będą wspól-
nie realizowane inicjatywy kierowane do mieszkańców Dynowa.

skie MARK-BUD z Nosówki. Zakres rzeczowy robót obejmu-
je budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łaziennej w Dynowie 
na odcinku o długości 357 mb., w tym 17 studni rewizyjnych 
oraz 16 studzienek ściekowych. Koszt realizacji zadania opie-
wa na kwotę 444 tys. złotych. Przedmiotowe środki finanso-
we zapewnił Samorząd Powiatu Rzeszowskiego. Okres reali-
zacji zadania wynosi 60 dni od dnia przekazania placu budo-
wy. 
3. Drogi gminne

3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z Fun-
duszu Dróg samorządowych wykonano nowe na-
wierzchnie dróg gminnych: 

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

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 Gminą Miejską Dynów została zawarta umowa o udzielenie do-
finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację re-
montów powyższych dróg gminnych. W następstwie uzyskania do-
finansowania podpisano pomiędzy Gminą Miejska Dynów, a wy-
łonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą robót – fir-
mą USŁUGOWIEC z Pruchnika, w dniu 10.12.2020 r. umowę o ro-
boty budowlane.

Zakres rzeczowy robót obejmował: wykonanie nawierzchni 
asfaltowych na łącznej powierzchni 2894 m2, wykonanie podbu-
dów z kruszywa łamanego, wykonanie wzmocnień istniejących 
gruntów stabilizacją cementową, wykonanie robót ziemnych, re-
mont trzech przepustów pod koroną drogi ul. Zarzeki w Dynowie 
wraz z odmuleniem rowów odwadniających na długości 400 mb. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 439,96 tys. złotych. Dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych wyniosło 219,98  tys.  złotych. 
Pozostała kwota w wysokości 219,98 tys. złotych została pokry-
ta z budżetu gminy.

Przekazanie lokalu dla stowarzyszeń przy ul. Rynek 13, fot z archiwum 
Urzędu Miejskiego w Dynowie

Wyremontowana droga boczna do ulicy Polnej, fot. z archiwum Urzę-
du Miejskiego w Dynowie

Wyremontowana droga - ulica Zarzeki w Dynowie, fot. z archiwum 
Urzędu Miejskiego w Dynowie

IX. INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
1. Drogi wojewódzkie
W dniu 28.05.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa 

Podkarpackiego, a Gminą Miejską Dynów została zawarta umo-
wa, dotycząca określenia wzajemnych praw i obowiązków stron 
przy realizacji zadania pod nazwą: „Odnowa nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica 
Starzeńska, ul. Karolówka w Dynowie”. Przedmiotowa umowa zo-
stała zmieniona Aneksem z dnia 19.10.2021 r. Zmiana w umowie 
objęła zwiększenie zakresu robót z już wykonanego odcinka no-
wej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 750 mb., o do-
datkowy odcinek o długości 485 mb. Cały zakres robót odnowy 
nawierzchni drogi wojewódzkiej obejmie odcinek drogi od sta-
cji benzynowej WLK w kierunku południowym do końca  tere-
nu Gminy Miejskiej Dynów (skrzyżowanie z ul. Żurawiec w Dy-
nowie). Szacowany koszt realizacji zadania wyniesie około 462 
tys. złotych, przy wkładzie Gminy Miejskiej Dynów w wysokości 
40 tys. złotych. Pozostałe środki w wysokości około 422 tys. zło-
tych zapewni Samorząd Województwa Podkarpackiego. Dokoń-
czenie realizacji powyższego zadania nastąpi do końca 2021 roku.

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

szowskiego a Gminą Miejską Dynów została zawarta umowa 
pomocy finansowej, dotycząca realizacji zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej w Dynowie – ul. Bartkówka” 
polegająca na budowie chodnika dla pieszych. Wykonawcą ro-
bót wyłonionym w przetargu została firma Usługi Budowlane 
i Brukarskie MARK-BUD z Nosówki. Realizacja robót odbyła 
się w miesiącach lipiec – wrzesień 2021 r. Zakres robót objął 
kontynuację budowy chodnika dla pieszych w kierunku miej-
scowości Pawłokoma, na odcinku o długości 150 mb. Wkład 
finansowy Gminy Miejskiej Dynów w realizację zadania wy-
niósł 30 tys. złotych. Pozostałe środki w wysokości 107,5 tys. 
złotych zapewnił Samorząd Powiatu Rzeszowskiego. 

2)  W dniu 12.11.2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszo-
wie przekazał plac budowy na zadaniu  inwestycyjnym pod 
nazwą: „Przebudowa drogi – wykonanie kanalizacji deszczo-
wej na ul. Łaziennej w Dynowie”. Wykonawcą robót wyłonio-
nym w przetargu została firma Usługi Budowlane i Brukar-
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3.2. zadania realizowane wyłącznie ze środków 
własnych gminy miejskiej Dynów:
1)  Gmina Miejska Dynów w dniu 06.07.2021 r. 

podpisała z firmą LUX – MEL z Golcowej umowę o ro-
boty budowlane na realizację zadania pod nazwą: „Bu-
dowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody 
opadowe z dróg miejskich do rzeki San zlokalizowane-
go na działkach nr ewid. 5630 i 5631 w Dynowie wraz 
z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej 
Nr 2321R ul. Sanowa w Dynowie – etap I”. Zakres rze-
czowy robót obejmował: mechaniczne wykopanie rowu 
melioracyjnego koparką na odcinku 100 mb. wraz z wy-
wozem urobku o objętości 440 m3, umocnienie końco-
wego odcinka rowu z kamienia łamanego ciężkiego (na-
rzut kamienny) w ilości 23,50 m3, umocnienie skarp wy-
lotu rowu do rzeki San opaską kamienną z kamienia ła-
manego ciężkiego (narzut kamienny) w ilości 80,00 m3, 
humusowanie skarp z obsianiem trawą w ilości 599,00 
m2. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 
61 tys. złotych. Całość kwoty zostało pokryte ze środ-
ków Gminy Miejskiej Dynów.

2)  Gmina Miejska Dynów w dniu 30.12.2021 r. 
podpisała z firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 
z Dynowa umowę o roboty budowlane na realizację za-
dania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi 
gminnej ul. Karolówka w Dynowie wraz z linią energe-
tyczną kablową – etap I”. Zakres rzeczowy robót obejmo-
wał budowę 11 latarni oświetlenia ulicznego, na odcin-
ku drogi 390 mb. Koszt realizacji przedmiotowego za-
dania wyniósł 68 tys. złotych. Całość kwoty została po-
kryta ze środków Gminy Miejskiej Dynów.

X. Promocja
mapa turystyczna „Dynów. Plan miasta” 
W sierpniu br. ukaza-

ła się nowa mapa Dynowa. 
Opracowanie graficz-

ne: Waldemar Szczepań-
czyk, Diana Kruszelnicka, 
Wydawnictwo Compass

Tekst  informatora: 
Anna Baran-Michalak

Zdjęcia:  Anna Baran-
Michalak, Daniel Gąsecki 

Mapa  powstała  z  ini-
cjatywy  i na zlecenie Urzę-
du Miejskiego w Dynowie, za 
opracowanie graficzne, skład 
i przygotowanie do druku od-
powiadało Wydawnictwo Tu-
rystyczne Compass z Krakowa.

Plan Miasta Dynów – część graficzna zawiera m.in.: 
rzeźbę terenu przedstawioną warstwicami, zasięg zabu-
dowań, najwyższe kulminacje, punkty widokowe, sieć 
hydrograficzną (rzeki, potoki,), aktualny przebieg dróg 
asfaltowych, inne drogi i ścieżki, linię kolejki wąskoto-
rowej, szlaki turystyczne (szlaki rowerowe i piesze), in-
stytucje, miejsca odpoczynku i wiaty turystyczne, obiek-
ty noclegowe i gastronomiczne, zabytki, obiekty sporto-
we, atrakcje turystyczne (np. galerie). 

Mapa zawiera również informator turystyczno-kra-
joznawczy oraz teleadresowy (ważne numery, baza noc-
legowa i gastronomiczna) w języku polskim i skrótowy 
opis w języku angielskim.

Mapy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dyno-
wie, pokój nr 21.

zygmunt Frańczak 
Burmistrz Miasta Dynów

Mapa Dynowa, fot. z ar-
chiwum Urzędu Miejskie-
go w Dynowie

oBwieszCzenie
komisarza wyBorCzego w rzeszowie i

z dnia 29 listopada 2021 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów przeprowadzonych 
w dniu 28 listopada 2021r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz.1834 i 2054) Komisarz Wyborczy w 
Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do 
Rady Miasta Dynów przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2021 r.

Część i. Dane ogólne
1.  Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którymwybierano łącznie 1 rad-

nego.
2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295.
3.  Karty do głosowania wydano 144 osobom.
4.  W wyborach wzięło udział (oddano ważne karty do głosowania)144 osób to 

jest 48,81% uprawnionych do głosowania.
5.  Głosów ważnych oddano 142, to jest 98,61% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.  Głosów nieważnych oddano 2, to jest 1,39% ogólnej liczby głosów oddanych, 

z tego głosów nieważnych  z powodu:
1)  Postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandyda-

tów oddano 1, to jest 50,00% ogólnej liczby głosów  nieważnych,
2)  Niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1, to 

jest 50,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,
Część ii. wyniki wyborów

rozdział 1. / okręg wyborczy nr 6
1.  Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.
2.  Wybory odbyły się.
3.  Głosowanie przeprowadzono.
4.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295.
5.  Karty do głosowania wydano 144 osobom.
6.  Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 144.
7.  Głosów ważnych oddano 142.
8.  Radnym został wybrany:

– JURAS Tomasz Paweł
z listy nr 3 KWW NASZE MIEJSCE – DYNÓW.

9.  W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
komisarz wyborczy

  w rzeszowie i

Wybory uzupełniające do Rady Miasta 
Dynowa zwołane na dzień 28 listopada 2021 r.
W związku z tym, że z dniem 1 września br. nowym Dyrektorem Przedszko-

la Miejskiego w Dynowie została wybrana pani Renata Pyś, jej mandat Radnej 
RM Dynowa został wygaszony z dniem 30 sierpnia 2021 r. przez Komisarza Wy-
borczego w Rzeszowie I. 

Kolejno Komisarz zarządził na dzień 28 listopada br wybory uzupełniające 
do RM Dynowa w okręgu nr 6, który obejmował ulice: Jana III Sobieskiego, Konop-
nickiej, Ks. Józefa Ożoga (numer 19 oraz od 21A do 132), Matejki, Piotra Skargi, 
Plebańska, Podgórska (numery od 1 do 21), Sienkiewicza, Słowackiego i Witosa. 

W ustawowych terminach zarejestrowano 4 komitety wyborcze, które zgło-
siły swoich kandydatów na radnych. 

W dniu 28.11. 2021 r. przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku 
których, kolejni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1.   GERLACH  Jacek Adam zgłoszony przez KWW DYNÓW MOJE MIASTO  

– 9 głosów
2.   SÓWKA Robert  zgłoszony przez KWW "NOWOCZESNY  I EKOLOGICZNY  

DYNÓW" – 35 głosów
3.   JURAS Tomasz Paweł zgłoszony przez KWW NASZE MIEJSCE – DYNÓW  

– 70 głosów
4.   KĘDZIERSKI Krzysztof Józef zgłoszony przez KWW Z MIESZKAŃCAMI DLA 

MIESZKAŃCÓW – 28 głosów
Uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 6 było 295 wybor-

ców, oddano 144 głosy w tym 142 głosy ważne.
Radnym Rady Miasta Dynowa został wybrany Pan Tomasz Juras.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW  
 

Im więcej posegregujemy, tym mniej zapłacimy za wywóz śmieci 
 

Do poszczególnych worków wrzucamy  
 
1. ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - worek czarny 
 

WRZUCAMY:  
- szkło stołowe i żaroodporne,  
- fajans, porcelanę i ceramikę,  
- lustra zbite,  
- szkło okularowe,  
- folia aluminiowa,  
- pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,  
- zabawki,  
- zabrudzony i tłusty papier,  
- papier termiczny i przebitkowy (rachunki i faktury),  
- pieluchy, podpaski i inne artykuły higieniczne,  
- zużytą odzież i obuwie,  
- worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety. 

 
NIE WRZUCAMY ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

 
 
 

2. PAPIER – worek niebieski  
WRZUCAMY:  
- gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,  
- papier szkolny i biurowy,  
- książki i zeszyty,  
- torebki papierowe i papier pakowy,  
- kartonowe i tekturowe pudełka,  
- kartony po proszku do prania,  
- kalki, papier termiczny i faksowy.  
Do tego pojemnika nie wrzucamy:  

- pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych,  
- materiałów budowlanych takich jak: tapety, worki po gipsie       

     czy cemencie itp.  
 

3. SZKŁO – worek zielony  
WRZUCAMY:  
- szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych,  
- słoiki,  
- szklane opakowania po kosmetykach.  
Na co zwracamy uwagę:  
- wrzucamy tylko SZKŁO,  
- nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika.  
Do tego pojemnika nie wrzucamy:  
- szkła stołowego, porcelany ceramiki,  
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,  
- doniczek,  
- szkła żaroodpornego  
- wszelkich żarówek, lamp i neonówek,  
- szkła okularowego.  

 
4. POPIÓŁ I ŻUŻEL- worek szary 

 
WRZUCAMY:  

- popiół i żużel pochodzący z palenisk domowych.  

 
5. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - worek żółty 

 
WRZUCAMY:  
- foliowe katalogi,  
- puste butelki i pojemniki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości tj. (szamponach, żelach pod prysznic, tubkach po paście 
do zębów, odżywkach, balsamach do ciała, tonikach, maseczkach, 
żelach domycia twarzy, peelingach) - plastikowe opakowania po 
żywności (np. po jogurtach, serkach itp.), 
- doniczki plastikowe,  
- worki foliowe - typu zrywka itp.,  
- butelki po napojach i płynach,  
- plastikowe zakrętki,  
- plastikowe torebki i reklamówki,  
- plastikowe koszyczki po owocach,  
- czyste wiadra po farbach klejowych i emulsyjnych oraz produktach 
spożywczych,  
- butelki po płynach chłodniczych,  
- butelki i pojemniki po olejach spożywczych,  
- kartony po płynnej żywności,  
- kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania typu 
tetra pak po mleku, napojach),  
- puszki po napojach i konserwach,  
- drobny złom żelazny i metale kolorowe,  
- kapsle z butelek,  
- naczynia kuchenne np. garnki, misy,  
- klamki, zamki, klucze, stare narzędzia, karnisze,  
- metalowe uchwyty meblowe, zawiasy,  
- rury, armaturę.  
Na co zwracamy uwagę:  
- zgniatamy przed wyrzuceniem.  
Do tego pojemnika nie wrzucamy:  

- opakowań po lekarstwach,  
- zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego,  
- styropianu, gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością, puszek po 
farbach czy baterii, opakowań po aerozolach, lekach,  
- opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych,  
- butelek po środkach chemicznych: farbach, olejach,  
- toreb po nawozach,  
- felg, baterii, puszek po aerozolach,  
- opakowań po farbach i lakierach z resztkami produktów. 

 
 

 
6. BIO - odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy  
 
WRZUCAMY:  

- odpady, które ulegają biodegradacji np. trawa, liście, chwasty, 
resztki ugotowanych warzyw i owoców, obierki, mokry papier  
i tektura.  

Do tego pojemnika nie wrzucamy:  
- popiołu.  

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Im więcej posegregujemy, tym mniej zapłacimy za wywóz śmieci

Do poszczególnych worków wrzucamy
1.  zmieszane oDPaDy komUnalne - worek czarny

WRZUCAMY:
•  szkło stołowe i żaroodporne,
•  fajans, porcelanę i ceramikę,
•  lustra zbite,
•  szkło okularowe,
•  folia aluminiowa,
•  pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
•  zabawki,
•  zabrudzony i tłusty papier,
•  papier termiczny i przebitkowy (rachunki i faktury),
•  pieluchy, podpaski i inne artykuły higieniczne,
•  zużytą odzież i obuwie,
•  worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety.

NIE WRZUCAMY ODPADÓW SEGREGOWANYCH

2.  PaPier – worek niebieski
WRZUCAMY:

•  gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,
•  papier szkolny i biurowy,
•  książki i zeszyty,
•  torebki papierowe i papier pakowy,
•  kartonowe i tekturowe pudełka,
•  kartony po proszku do prania,
•  kalki, papier termiczny i faksowy.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:
•  pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych,
•  materiałów budowlanych takich jak: tapety, worki po gipsie

czy cemencie itp.

3.  szkŁo – worek zielony
WRZUCAMY:

•  szklane butelki po napojach i innych produktach spożyw-
czych,

•  słoiki,
•  szklane opakowania po kosmetykach.

Na co zwracamy uwagę:
•  wrzucamy tylko SZKŁO,
•  nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:
•  szkła stołowego, porcelany ceramiki,
•  szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,
•  doniczek,
•  szkła żaroodpornego,
•  wszelkich żarówek, lamp i neonówek,
•  szkła okularowego.

4. PoPiÓŁ i ŻUŻel- worek szary
WRZUCAMY:
– popiół i żużel pochodzący z palenisk domowych.

5.  metale i tworzywa sztUCzne - worek żółty
WRZUCAMY:

•  foliowe katalogi,
•  puste  butelki  i  pojemniki  plastikowe po  kosmetykach 

i środkach czystości tj. (szamponach, żelach pod prysznic, 
tubkach po paście do zębów, odżywkach, balsamach do 
ciała,  tonikach, maseczkach,  żelach domycia  twarzy, pe-
elingach) – plastikowe opakowania po żywności  (np. po 
jogurtach, serkach itp.),

•  doniczki plastikowe,
•  worki foliowe – typu zrywka itp.,
•  butelki po napojach i płynach,
•  plastikowe zakrętki,
•  plastikowe torebki i reklamówki,
•  plastikowe koszyczki po owocach,
•  czyste wiadra po farbach klejowych i emulsyjnych oraz pro-

duktach spożywczych,
•  butelki po płynach chłodniczych,
•  butelki i pojemniki po olejach spożywczych,
•  kartony po płynnej żywności,
•  kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowa-

nia typu tetra pak po mleku, napojach),
•  puszki po napojach i konserwach,
•  drobny złom żelazny i metale kolorowe,
•  kapsle z butelek,
•  naczynia kuchenne np. garnki, misy,
•  klamki, zamki, klucze, stare narzędzia, karnisze,
•  metalowe uchwyty meblowe, zawiasy,
•  rury, armaturę.

Na co zwracamy uwagę:
•  zgniatamy przed wyrzuceniem.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:
•  opakowań po lekarstwach,
•  zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego,
•  styropianu, gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością, pu-

szek po farbach czy baterii, opakowań po aerozolach, le-
kach,

•  opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych,
•  butelek po środkach chemicznych: farbach, olejach,
•  toreb po nawozach,
•  felg, baterii, puszek po aerozolach,
•  opakowań po farbach i lakierach z resztkami produktów.

6. Bio - odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy
WRZUCAMY:

•  odpady, które ulegają biodegradacji np. trawa, liście, chwa-
sty, resztki ugotowanych warzyw i owoców, obierki, mo-
kry papier i tektura.
Do tego pojemnika nie wrzucamy:

•  popiołu.
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Szanowni Mieszkańcy! 
Z uwagi na utworzenie Celowego Związku Gmin „Eko - Logiczni” 

z siedzibą w Błażowej informujemy, że mieszkańców czekają ważne 
zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspól-
nymi siłami przez 5 gmin, tj. Błażowa, Lubenia, Hyżne, Dynów i Mia-
sto Dynów w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Na terenie Związku obowiązują jednolite zasady, tj. jedna 
stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od mieszkańców oraz jeden wspólny Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

PoniŻeJ PrzeDstawiamy zmiany, ktÓre BĘDą oBo-
wiązywaĆ oD Dnia 1 styCznia 2022 r.

1. nowe DeklaraCJe 
Właściciele nieruchomości  zamieszkałych zobowiązani  są do 

złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 
dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracje zostaną uzupełnione na podstawie dotychczasowych 
danych, które są w posiadaniu gmin członkowskich. Wszelkich zmian 
dotyczących ilości zadeklarowanych osób, zmian płatników oraz zgło-
szeń dotyczących posiadania kompostownika przydomowego prosi-
my dokonywać po dniu 1 stycznia 2022 roku w gminach członkow-
skich oraz siedzibie Biura.

od 1 stycznia 2022 r. deklaracje o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi będzie można składać 
w siedzibie Biura Celowego związku gmin „eko-logiczni”, ul. ar-
mii krajowej 42a, 36-030 Błażowa w godzinach pracy Biura, tj.:

– poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00, 
– środa w godzinach 7.00 do 16.00 
– piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz 

•  Urząd Miasta Dynowa, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2; (dyżur pra-
cownika Związku w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu).
Druk deklaracji oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków do-

stępny jest na stronie internetowej Celowego Związku Gmin ,,Eko-Lo-
giczni’’ pod adresem www.czgekologiczni.pl. 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość składania deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
poprzez platformę ePUAP. 

2. stawki oPŁat i termin PŁatnoŚCi 
Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących 
na terenie Związku wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej nieruchomość, przy czym: 
•  w przypadku niewypełnienia obowiązku  selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyż-
szona,  stanowiąca dwukrotność podstawowej  stawki opłaty,  
t.j. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nie-
ruchomość,

•  w przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, 
właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwol-
nienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie każdej osoby za-
mieszkującej nieruchomość.
Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, otrzyma 

nowy indywidualny rachunek bankowy dotyczący każdej nieru-
chomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości 
określonej w deklaracji w następujących terminach:
•  do 31 stycznia (za I kwartał, czyli za styczeń, luty i marzec)
•  do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień, maj i czerwiec)

Ważne zmiany w gospodarce 
odpadami komunalnymi

•  do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień)
•  do 31 października  (za  IV kwartał,  czyli  za październik,  listo-

pad i grudzień).
3. oBowiązkowa segregaCJa oDPaDÓw 
 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (firmy i insty-
tucje) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych. Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane 
z nieruchomości jednorodzinnych w których właściciele zadeklaro-
wali posiadanie kompostownika przydomowego.

4. Harmonogramy oDBiorU oDPaDÓw komUnal-
nyCH 

 Harmonogramy udostępnione będą na stronach gmin członkow-
skich oraz na stronie CZG „Eko-Logiczni”, ponadto harmonogramy zo-
staną dostarczone mieszkańcom wraz z pakietem kodów kreskowych.

5. koDy kreskowe
Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy 
pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich 
kodów kreskowych zapotrzebowanie na dodatkowe kody należy zgło-
sić w Biurze CZG „Eko-Logiczni” lub w siedzibach gmin członkowskich 
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

6. worki na oDPaDy komUnalne
Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobo-

wiązani są zapewnić we własnym zakresie. Worki na odpady komu-
nalne na terenie poszczególnych gmin członkowskich dostępne będą 
w następujących punktach dystrybucji: 

miasto Dynów:
•  Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2
•  Super Sam „LEWIATAN”, ul. Kazimierza Wielkiego 4
•  Delikatesy Centrum „Nad Sanem”, ul. Karolówka 17
•  Sklep nr 13 GROSZEK, ul. Sikorskiego 24
•  Sklep nr 3 GROSZEK, ul. Bartkówka 136
•  Hurtownia u Wojtka, ul. Kazimierza Wielkiego 4
•  PHUP-KUSTRA S.C; M. Mnich-Nowak, R. Nowak; 36-065 Dynów: 

ul. Mickiewicza 21 i ul. Rynek 16 A.
7. oPŁaty za gosPoDarowanie oDPaDami
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicie-

le nieruchomości zobowiązani  są uiszczać bez wezwania w nastę-
pujący sposób:

– przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach 
i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszka-
niec zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko Zo-
bowiązanego wraz z adresem posesji oraz kwotę i ratę, której wpła-
ta dotyczy.

waŻne – od 1 stycznia 2022 roku kasa Urzędu miejskiego 
w Dynowie (jak i poszczególnych gmin członkowskich) nie będzie 
przyjmowała opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. oBsŁUga mieszkaŃCÓw
Punkt Obsługi Mieszkańców mieści się w siedzibie Biura CZG „Eko 

– Logiczni” w Błażowej ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa oraz:
Urząd Miasta Dynów – wyłącznie w piątki w godz. od 7.00 do 

15.00 
9. oBowiązkek zawarCia Umowy na oDBiÓr oDPa-

DÓw komUnalnyCH Przez PrzeDsiĘBiorCÓw
Biuro Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ informuje o obo-

wiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidual-
nych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
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z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Re-
jestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest na stronie inter-
netowej Związku. 

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzą-
cego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady 
komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, wszyst-
kich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów pro-
dukcyjnych, zakładów usługowych i handlowych oraz obiektów uży-
teczności publicznej.

niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych 
z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi pocho-
dzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczo-
ną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodar-
czą, właściciele nieruchomości zobowiązani są:

•  uiszczać do związku opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszka-
łej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

•  zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunal-
nych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości 
niezamieszkałej na której prowadzona  jest działalność go-
spodarcza.
10. PUnkt selektywneJ zBiÓrki oDPaDÓw
PSZOK zlokalizowany w Dynowie przy ul. Wuśki od dnia 1 stycz-

nia 2022 roku będzie nieczynny do czasu uzyskania stosownych ze-
zwoleń.

PSZOK zlokalizowany będzie natomiast w Błażowej; ul. Myśliw-
ska 9, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00-18:00, w soboty od godziny 8:00-13:00. 

maria wyskiel – Cedzidło
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Zarządzania Kryzysowego UM Dynowa

Przypominamy, że Gmina Miejska Dynów na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie obsługuje Program Priorytetowy Czyste Powietrze. 

Działający w Urzędzie Miejskim w Dynowie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” ma na celu ułatwienie mieszkańcom Dynowa 
ubieganie się o dofinansowanie w ramach tego Programu.

W Urzędzie można uzyskać niezbędne informacje o Programie, skonsultować wniosek o dofinansowanie, a także uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Moż-

Punkt konsultacyjno-informacyjny pro-
gramu Czyste Powietrze
w Urzędzie Miejskim w Dynowie

na również złożyć wniosek w Urzędzie. Na-
stępnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW 
w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena me-
rytoryczna. Dotacje są udzielane przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Pro-
gramu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzę-
dzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2  
(II piętro, pokój nr 21). 

Kontakt:  telefonicznie pod numerem 
16/888 90 23 lub mailowo pod adresem: a.ba-
ran@dynow.pl.

Cel programu Czyste Powietrze
Poprawa jakości powietrza oraz zmniej-

szenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła  i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu 
celu  jest dofinansowanie przedsięwzięć re-
alizowanych przez beneficjentów uprawnio-
nych do podstawowego poziomu dofinanso-
wania oraz beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jed-

norodzinnych budynków mieszkalnych  lub 
wydzielonych w budynkach  jednorodzin-
nych  lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą (nie więcej niż dwa  loka-
le w budynku).

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

W przypadku programu  „Czyste Po-
wietrze” skala planowanej modernizacji ma 
wpływ na wysokość udzielonego dofinanso-
wania. Więcej środków na realizację otrzyma-
ją te osoby, które w swoich domach zdecydują 
się na zastosowanie mikroinstalacji fotowol-
taicznej. Dotacja może wynosić do 30 000 zł 
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dla podstawowego poziomu dofinansowa-
nia i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania.

okres wdrażania
Program  realizowany  będzie  do  
2029 r., przy czym:

1)   zobowiązania podejmowane będą do 
31.12.2027 r.  (podpisywanie umów 
z Beneficjentami);

2)   środki wydatkowane będą przez wo-
jewódzkie fundusze ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) 
do 30.09.2029 r.
terminy i sposób składania 

wniosków
1)   nabór wniosków prowadzony  jest 

w trybie ciągłym;
2)   szczegółowe terminy, sposób składania 

wniosków i ich rozpatrywania określo-
ne są w regulaminie naboru lub ogło-
szeniu o naborze, które są zamieszczo-
ne m.in. na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie,
koszty kwalifikowane 
Do dofinansowania w ramach Progra-

mu kwalifikowane są koszty: urządzeń, ma-
teriałów i usług umieszczone odpowiednio 
w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu 
i Załączniku nr 2a dla Części 2) Programu. 
Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksy-
malne kwoty dotacji  |i minimalne wyma-
gania techniczne dla poszczególnych pozy-
cji. Więcej informacji: beneficjent.wfosigw.
rzeszow.pl.

Wsparcie  finansowe można otrzy-
mać na:
•  wymianę starych pieców na paliwo 

stałe na ekologiczne źródła ciepła speł-
niające wymagania Programu,

•  instalację centralnego ogrzewania  i/
lub ciepłej wody użytkowej,

•  wentylację mechaniczną,
•  mikroinstalację fotowoltaiczną,
•  ocieplenie  domów  oraz wymianę 

okien i drzwi (koszty materiałów i ro-
bocizny).
Ważnym warunkiem,  który  trzeba 

spełnić, aby móc skorzystać z Programu 
„Czyste Powietrze” jest likwidacja dotych-
czasowego źródła ciepła niespełniającego 
wymogów Programu.

Wszystkie nowe urządzenia, stolarka 
okienna  i drzwiowa, grubość docieplenia 
budynku muszą spełniać wymogi Programu.

Okres kwalifikowalności kosztów
1)  rozpoczęcie przedsięwzięcia  rozu-

miane jest, jako poniesienie pierwsze-
go kosztu kwalifikowanego (data wy-
stawienia pierwszej faktury lub rów-
noważnego dokumentu księgowego) 
i może nastąpić nie wcześniej niż sześć 
miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Koszty poniesione 
wcześniej, a także przed datą wskaza-
ną w ogłoszeniu o naborze wniosków 
o dofinansowanie uznawane są za nie-
kwalifikowane.

2)  zakończenie przedsięwzięcia (data wy-
stawienia ostatniej faktury lub równo-
ważnego dokumentu księgowego lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
wykonanie prac) oznacza rzeczowe 
zakończenie wszystkich prac objętych 
umową o dofinansowanie, pozwalające 
na prawidłową eksploatację zamonto-
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wanych urządzeń. W ramach Progra-
mu finansowane są również przedsię-
wzięcia zakończone przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie, pod 
warunkiem, że nie zostały rozpoczę-
te wcześniej niż sześć miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o dofinanso-
wanie oraz nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o nabo-
rze wniosków o dofinansowanie.

3)  okres realizacji przedsięwzięcia wy-
nosi do 30 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie,  lecz nie 
później, niż do 30.06.2029 r.
Beneficjenci

1.  Beneficjenci uprawnieni do podsta-
wowego poziomu dofinansowania 
(Część 1) Programu) – osoby fizyczne 
będące właścicielami/współwłaści-
cielami budynku mieszkalnego o do-
chodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł.

2.  Beneficjenci uprawnieni do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania 
(Część 2) Programu) – osoby fizyczne 
będące właścicielami/współwłaści-
cielami budynku mieszkalnego, któ-
rych przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekracza kwoty:

•  1564 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym,

•  2189 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym.
Jak złożyć wniosek o dofinan-

sowanie?
1.  Zarejestruj się i zaloguj się na swoje 

konto w Portalu Beneficjenta.
2.  Pobierz edytowalny  formularz PDF 

wniosku. Nie drukuj go przed wypeł-
nieniem (wydruk jest zablokowany).

3.  Wypełnij wniosek.
4.  Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5.  Złóż wypełniony elektronicznie wnio-

sek na skrzynkę podawczą Portalu 
Beneficjenta.

6.  Wydrukuj wniosek.
7.  Dołącz wymagane załączniki.
8.  Podpisz wniosek.
9.  Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim 

w Dynowie / lub osobiście bądź dro-
gą pocztową do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.

10.  Wniosek można również złożyć tylko 
elektronicznie poprzez serwis „gov.
pl”.
Szczegółowe  informacje na  temat 

Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze dostępne są na stronie internetowej 
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz Por-
talu Beneficjenta https://beneficjent.wfo-
sigw.rzeszow.pl/.

 Zapraszam do Przewodnika po pro-
gramie „Czyste Powietrze” /z zastrzeże-
niem zmiany wprowadzonej od 1 lipca br. 
dotyczącej aktualnych kwot uprawniają-
cych do podwyższonego dofinansowania 
tj. 1564 zł na członka w rodzinie w gospo-
darstwie wieloosobowym i 2189 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym/.

anna Baran-michalak
Gł. specjalista ds. funduszy zewnętrznych,

promocji Gminy Miejskiej i turystyki
Urząd Miejski w Dynowie
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie

Nadchodzą ważne zmiany dla beneficjentów 500 plus! Prezydent 
Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci, która zakłada m.in., że wnioski o 500 plus będzie 
można składać jedynie drogą elektroniczną, a obsługą programu 
zajmie się zakład Ubezpieczeń społecznych.

Od 2022 r. zmiany w 500 plus dotyczą przede wszystkim pod-
miotu odpowiedzialnego za obsługę spraw związanych z przyznawa-
niem świadczeń oraz przyjmowaniem wniosków. Dotychczas obsługą 
świadczeń wychowawczych zajmowały się jednostki samorządu tery-
torialnego. W Gminie Miejskiej Dynów- Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, a rozstrzygnięcia w imieniu Burmistrza Miasta Dynów podej-
mował Kierownik MOPS w Dynowie. Sprawy związane z koordyna-
cją świadczeń prowadzili pracownicy Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego a decyzje i informacje wydawał Wojewoda Podkarpacki. 

W 2022 roku obowiązki te będzie przejmował Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Aktualni beneficjenci odczują zmianę od 1 czerw-
ca 2022 roku oraz podczas składania wniosków o świadczenie na ko-
lejny okres. Co ważne, ZUS będzie obsługiwał nowe sprawy, jak i wy-
płacał świadczenia przyznane po 1 stycznia 2022 roku. Dotychczas 
beneficjenci mogli  składać wnioski w różnej  formie  tj. papierowo 
i elektronicznie. Dodatkowo istniała możliwość wypłacenia świad-
czenia za pomocą: przekazu pocztowego, przekazu bankowego, a tak-
że w formie gotówki. Od 2022 roku będą obowiązywały wyłącznie: 
wnioski składane w wersji elektronicznej oraz wypłaty świadczenia 
w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.

Ponadto nowe przepisy zakładają uproszczenie procedury wnio-
skowania oraz ograniczenie dostępnych obecnie możliwości. Benefi-

500 plus – zmiany od 1 stycznia 2022 roku

cjenci nie będą mogli już dostarczać dokumentów za pomocą prze-
syłki listowej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki samorządu te-
rytorialnego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek korzystania 
z systemu teleinformatycznego.

ZUS będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus. 
Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okre-
sy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane do zakończenia 
postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą rów-
nież kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyzna-
nych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przy-
znane, tj. do 31 maja 2022 r. 

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyzna-
wane przez siebie świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 2022 r. 
będzie też przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, któ-
ry będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r.

W okresie składania wniosków o powyższe świadczenie w każ-
dej jednostce ZUS będą dla zainteresowanych klientów udostępnio-
ne komputery, na których będzie można wypełnić wniosek, również 
z asystą pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS 
planuje utworzenie w tym okresie dodatkowych, mobilnych punktów 
składania wniosków w innych placówkach w celu dotarcia do lokal-
nych środowisk, służąc pomocą zarówno w założeniu profilu na PUE 
ZUS jak i w wypełnieniu czy wysłaniu wniosku przez Internet. 

 Program Rodzina 500+ w dalszym ciągu będzie programem po-
wszechnym, adresowanym do wszystkich rodzin z dziećmi na utrzy-
maniu, zmieni się jedynie organ realizujący to zadanie. 

 monika Pawłowska
Starszy Pracownik Socjalny MOPS Dynów

Przyłącza wodociągowe
W 2021r. ukończono rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie 

ul. Grunwaldzkiej, Błonie, Ogrodowej, Polnej,  Słonecznej, Bławat-
kowej, Stawiska, Os. Wyszyńskiego (ul. Matejki, Konopnickiej, Sien-
kiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Plabańska) oraz wymianę sieci 
w rejonie ul. Piłsudskiego (od budynku OSP do ul. Wąskiej). Realiza-
cja tej inwestycji umożliwia rozszerzenie liczby budynków mogących 
korzystać z wody miejskiej. Przyłącza wykonywane są odpłatnie na 
wniosek właściciela nieruchomości. W tym celu należy zgłosić się do 
biura ZGK przy ul. Błonie 8A (oczyszczalnia) aby sporządzić proto-
kół uzgodnień, zawierający niezbędne elementy robót do wykonania. 
Koszt budowy przyłącza wynosi ok. 2000 zł netto i jest uzależniony od 
zakresu prac do wykonania, urządzenia terenu i ewentualnego zaan-
gażowania w roboty samego właściciela przyłączanej nieruchomości. 

Cmentarz
Wzorem lat ubiegłych Pan Burmistrz zapewnił środki w budże-

cie na kontynuowanie robót modernizacyjnych przy cmentarzu ko-

Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Dynowie

munalnym. W tym celu zakupiono materiały do budowy pozostałej 
części parkingu położonego przy kaplicy cmentarnej. Ponadto trwa-
ją uzgodnienia związane z budową oświetlenia głównej alei cmentar-
nej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trwa procedura likwi-
dacji grobów porzuconych i opuszczonych (oznaczone czerwonymi 
kartkami), w stosunku do których nie zgłosili się dysponenci. Działa-
nie takie umożliwi przedłużenie okresu użytkowania cmentarza przy 
ul. Grunwaldzkiej. Jednocześnie przypominam osobom posiadającym 
groby na naszym cmentarzu o konieczności ich utrzymywania, prze-
dłużenia (opłaty) udostępnienia gruntu (miejsca) pod mogiły. Szcze-
gólnie dotyczy to posiadaczy grobów ziemnych, których dysponenci 
niejednokrotnie zapominają o konieczności ich wykaszania w całym 
sezonie wegetacyjnym, dlatego w przyszłym roku wykonywane będą 
odpłatne prace pielęgnacyjne obciążające ich dysponentów. Zgodnie 
z obowiązującym regulaminem wszystkie groby znajdujące się na 
naszym cmentarzu powinny być oznaczone, tzn. posiadać minimum 
imię i nazwisko osoby w nim pochowanej sporządzone na trwałym 
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materiale. Należy wspomnieć, co wnika z doświadczenia, że tabliczki 
wykonane z tworzyw wytrzymują zaledwie kilka sezonów i trzeba je 
zmieniać ponieważ nie są odporne na warunki atmosferyczne. Przy-
pominam również o trwającej epidemii koronawirusa i związanymi 
z tym obostrzeniami, które obowiązują również w kaplicy, a związa-
ne są z koniecznością noszenia maseczek w kaplicy w czasie obrzę-
dów religijnych i pogrzebów. Wszelkie sprawy związane z administra-
cją cmentarza i pochówkami należy załatwiać w biurze Zakładu przy 
ul. Błonie 8A w godzinach pracy. W sprawach nagłych poza godzinami 
urzędowania konieczny jest kontakt telefoniczny. Wszelkie informacje 
dotyczące pochówku i udostępnienia chłodni dostępne są na stronie 
internetowej Zakładu https://zgk.dynow.pl/. W sprawach pochów-
ku informację udzielają również firmy pogrzebowe działające na na-
szym terenie. Przypominam, że do wykonania pochówku niezbędne 
jest przedłożenie wypełnionego w USC oryginału części przeznaczo-
nej dla administracji cmentarza karty zgonu i aktu zgonu (do wglądu). 

zakupy inwestycyjne
W obecnym roku dokonywane były również zakupy inwestycyj-

ne. Dzięki dotacji Gminy w wysokości 150.000,00 zł zakupiono mini-
koparkę CAT oraz sprzęt do obsługi wodociągów i kanalizacji. Szcze-
gólne podziękowanie w tym zakresie kieruję do Pana Burmistrza Zyg-
munta Frańczaka, Pani Skarbnik Renaty Potocznej oraz Pana Prze-
wodniczącego i Radnych Rady Miasta Dynowa. Ze swojej strony Za-
kład nabył również specjalistyczną przyczepę budowlaną marki Pro-

nar, o ładowności 9t. Przyczepa służy do wykonywania zleconych ro-
bót, jak i transportu minikoparki.

Z okazji  zbliżających się  świąt Bożego Narodzenia, ZGK życzy 
wszystkim mieszkańcom i swoim kontrahentom, zdrowych, spokoj-
nych i wesołych świąt oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzą-
cym 2022 roku. 

artur owsiany
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie

Fot. A. Owsiany

W niedzielę 29 sierpnia 2021 po raz drugi odbyły się Miej-
sko-Gminne Dożynki, których organizatorami była Gmina Miej-
ska Dynów i Gmina Wiejska Dynów. Uroczystość została zorga-
nizowana w Dynowie na terenie Ośrodka Turystycznego „Błę-
kitny San”.

Na przestrzeni wieków  tradycje  i  obyczaje dożynkowe 
zmieniały się, jednak jak dawniej tak i dziś, dożynki są ważnym 
wydarzeniem dla wszystkich. Dla rolników, gdyż są zwieńcze-
niem ich całorocznej ofiarnej, ciężkiej pracy. Dla nas bo dzię-
ki pracy i zaangażowaniu rolników w naszych domach będzie 
unosił się zapach chleba.

Dynowskie świętowanie  rozpoczęło się mszą świętą ce-
lebrowaną wspólnie przez ks. Norberta Podhoreckiego pro-
boszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie i Józefa Czeraka  

II Miejsko – Gminne Święto Plonów 
w Dynowie

proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Dynowie ul. Bartkówka. 
Mszę świętą uświetniły poczty sztandarowe wystawione przez: OSP Ba-

chórz, OSP Harta, OSP Łubno, OSP Ulanica, OSP Wyręby.
 Po mszy była okazja do wysłuchania pięknego koncertu Dynowskiej Or-

kiestry Dętej pod batutą Tadeusza Podulki.
Na zaproszenie gospodarzy dożynek Burmistrza Miasta Dynowa Zyg-

munta Frańczaka  i Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piecha odpowiedzieli, 
mimo niesprzyjającej pogody, licznie zgromadzeni goście.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło rozpoczęcie dożynek. 
Zgromadzeni na uroczystości zostali przywitani przez lokalne władze, a na-
stępnie wysłuchali miłych i ciepłych słów, które wygłosili Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszow-
ski Pan Józef Jodłowski, Radny do Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Pan Karol Ożóg oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Krzysztof Strzyż. 

Minikoparka CAT i specjalistyczna przyczepa budowlana marki Pronar
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W trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, po wystąpieniach zapro-
szonych gości, głos zabrała Pani Barbara Cywińska z Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Dożynki swą tradycją, sięgają w Polsce przełomu XVI i XVII wie-
ku i jest to największe w roku święto gospodarskie rolników, które 
jest uhonorowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzi się je po za-
kończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głów-
nie plonu zbóż. Podczas tegorocznego Święta Plonów nie mogło za-
braknąć,  i nie zabrakło  tradycyjnego przekazania chleba gospoda-
rzom dożynek Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi i Panu 
Wójtowi Wojciechowi Piechowi przez Państwo Joannę i Janusza Lech 
pełniących zaszczytną funkcję Starostów Dożynek.

Kolejnym symbolem tradycji dożynkowych jest wieniec. W tym 
roku było trzynaście delegacji wieńcowych:
•  Sołectwa – Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Łub-

no, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby
•  MOK Dynów 
•  Dynów – Rodzinne Ogródki Działkowe „STOKROTKA”
•  Róża Różańcowa Matki Bożej Saletyńskiej z ul. Bartkówka
•  Dzieci z ul. Bartkówka
•  OSP z ul. Bartkówka

Podczas prezentacji wieńców przez poszczególne delegacje 
przygrywały kapele: „Bachórzanie”, ”Dynowianie” i Zespół Śpiewa-
czy „Pogórzanki”.

W części artystyczno-rozrywkowej wystąpiły: Orkiestra Dęta OSP 
działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Kapela „Ba-
chórzanie”, Kapela ”Dynowianie”, Kapela „Młoda Harta”, Młodzieżo-
wa Kapela Ludowa „Pogórzanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Pogórzanki”.

Stoiska kulinarne z regionalnymi potrawami przygotowały koła 
gospodyń i stowarzyszenia: 
•  Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
•  Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta
•  Stowarzyszenie Dolina Łubienki
•  Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka Starzeńska
•  Koło Gospodyń Wiejskich Dylągowa
•  Koło Gospodyń Wiejskich Ulanica
•  Koło Gospodyń Wiejskich Pawłokoma 
•  Koło Gospodyń Wiejskich Wyręby 
•  Koło Gospodyń Bartkówka

Część oficjalną dożynek zakończył Burmistrz Miasta Dynów skła-
dając podziękowania za obecność, współpracę i pomoc w organizacji 
dynowskiego Święta Plonów:
•  czcigodnym księżom za Mszę Świętą, modlitwę  i homilię oraz 

Panom organiście i kościelnemu za posługę podczas Eucharystii
•  Państwu  rolnikom,  sadownikom, ogrodnikom, działkowcom, 

pszczelarzom  i przedsiębiorcom (wszystkim którzy prowadzą 
działalność gospodarczą)

•  Honorowemu Obywatelowi Miasta Dynowa Panu Senatorowi 
Stanisławowi Ożogowi

•  Panu Marszałkowi za pomoc w realizacji wielu projektów (dro-
gowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

•  Panu Radnemu do Sejmiku Województwa za  zaangażowanie 
w sprawy naszych gmin

•  Panu Staroście za realizację wielu  inwestycji na rzecz naszych 
samorządów 

•  Państwu  Radnym  Powiatu  Rzeszowskiego  za współpracę  
i wsparcie 

•  Państwu Joannie i Januszowi Lech za wzięcie na siebie zaszczyt-
nego ale trudnego obowiązku Starostów Dożynek

•  Państwu  prezentującym wieńce  z  poszczególnych  sołectw 
i osiedli

•  Panom z pocztów sztandarowych wystawionych przez OSP
•  Państwu Wójtom i Burmistrzom poprzednich kadencji
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Żłobek Miejski w Dynowie

•  Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dynów, Kierownikowi po-
sterunku gazowego, Prezesowi Gminnej Spółdzielni  „Samopo-
moc Chłopska”, Prezesowi Banku Spółdzielczego  i Pani Dyrek-
tor Banku PKO za współpracę

•  Państwu Radnym z Gminy  i Miasta Dynów na czele z Panami 
Przewodniczącymi

•  Państwu Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli
•  Państwu Dyrektorom Szkół podstawowych  i ponadpodstawo-

wych, Przedszkola i Bibliotek z terenu naszych gmin za aktyw-
ną współpracę 

•  Państwu Kierownikom  jednostek organizacyjnych podległych 
samorządom

•  Dyrektorowi i pracownikom ZGK Dynów
•  druhom Strażakom na czele z Panami Prezesami
•  Państwu reprezentującymi organizacje pozarządowe, stowarzy-

szenia na czele z Prezesami z terenu naszych gmin
•  Paniom ze Stowarzyszeń, Towarzystw i Kół Gospodyń, które przy-

gotowały regionalne potrawy
•  Państwu Pracownikom Urzędów Gmin 
•  Państwu Annie i Grzegorzowi Hardulakom wraz z synem za pro-

fesjonalną i piękną dekorację

•  Panu Wojciechowi Sarnickiemu, właścicielowi  firmy  „Owoce, 
warzywa Hurt-Detal”  za podarowanie  i dostarczenie owoców 
i warzyw

•  Państwu mieszkańcom naszych gmin, gościom, turystom i miesz-
kańcom sąsiednich miejscowości

•  wszystkim Państwu, którzy przygotowali Święto Plonów na cze-
le z prowadzącą Panią Grażyną Paździorny, Panią Mariolą Kaczor, 
Panią Renatą Potoczną, Panią Marią Wyskiel-Cedzidło oraz Pana-
mi Łukaszem Dominem i Januszem Kędzierskim

•  strażakom za troskę o porządek i bezpieczeństwo podczas uro-
czystości

•  Państwu artystom, którzy wystąpili:
•  Dynowskiej Orkiestrze Dętej 
•  Kapelom: „Bachórzanie”, „Dynowianie”, „Młoda Harta”, Mło-

dzieżowej Kapeli Ludowej Pogórzanie, Zespołowi Śpiewa-
czemu Pogórzanki

•  Panu Wojciechowi Piechowi Wójtowi Gminy Dynów za to, że po-
trafimy po koleżeńsku współpracować.

Redakcja
Fot. Daniel Gąsecki

Ostatnie pół roku w żłobku dostarczyło nam mnóstwo emocji. W lipcu zakończyliśmy 
rok, co wiązało się z odejściem naszych absolwentów do przedszkola. Zawsze jest to dla nas 
ogromne przeżycie. 

We wrześniu zaczęliśmy kolejną przygodę z nowoprzybyłymi ma-
luszkami i dziećmi kontynuującymi u nas opiekę. Obecnie uczęszcza 
do żłobka aż 37 dzieci. Jesteśmy bardzo dumni, że tylu Rodziców ob-
darza nas swoim zaufaniem. Dlatego też robimy, co możemy, by za-
pewnić dzieciom jak najwięcej atrakcji i urozmaicić pobyt w naszej 
placówce. Uwielbiamy obchodzić nietypowe święta, bo  to ogrom-
na radość dla naszych podopiecznych. Zorganizowaliśmy pełne za-
baw i atrakcji obchody Dnia Kropki i Dnia Dyni, przemycające wiedzę 
o ekologii, dobre nawyki przy okazji Dnia Drzewa i Międzynarodowe-
go Dnia Zwierząt, a także rozbudzający świadomość i tożsamość na-
rodową Dzień Niepodległości. To oczywiście okazje i święta, ale pa-
miętajmy, że w żłobku dzieci codziennie uczestniczą w ciekawych za-
jęciach eksperymentalnych (np. „Jak powstaje deszcz?”), sensorycz-
nych (np. Jesienna ścieżka sensoryczna) czy plastycznych, muzycz-
nych, ruchowych lub dydaktycznych. Wszystko to w trosce o rozwój 
i dobre samopoczucie powierzonych naszej opiece dzieci. 

gabriela kurdziel 
Żłobek Miejski w Dynowie 

Fot. ze zbiorów Żłobka Miejskiego w Dynowie
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Jeszcze niedawno w naszych przedszkolnych murach było tak pusto i cicho, a teraz? Wy-
poczęci i pełni energii wróciliśmy do przedszkola, aby wspólnie podejmować nowe wyzwania. 

„W naszym przedszkolu jest jak w domu 
– tutaj nie nudzi się nikomu!” 
tak bywa w Przedszkolu Miejskim w Dynowie

go Zdrowie. Ponadto nasze przedszkole bierze czynny udział w róż-
nych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. Podjęte dzia-
łania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na potrzeby i pro-
blemy innych ludzi i zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie 
możemy osiągnąć więcej!

 Wrzesień w przedszkolu to nie tylko czas adaptacji i powrotów 
po wakacjach, ale również wspólne ustalanie zasad grupowych, przy-
zwyczajanie do nowych sal, kolegów i koleżanek. To powitanie jesieni, 
ale także trochę rozrywki…20 września w przedszkolu panowała ra-
dosna atmosfera. Wszystkie grupy przedszkolaków uczciły szczegól-
nie wyjątkowy Dzień Przedszkolaka. Dzieci wzięły udział we wspól-

nych zabawach muzyczno-ruchowych, 
sportowych, konkursach, organizowa-
nych z okazji tego święta. Był to miły 
dzień pełen wrażeń. Na koniec dzieci 
otrzymały upominek w postaci dyplo-
mu lub medalu.

W tym roku szkolnym nasze przedszkole zgodnie z kierunkami 
polityki oświatowej realizuje program „Ekologia na zdrowo i sporto-
wo”. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu? Ile 
przynosi to radości, jak wpływa na sprawność i samopoczucie. Ak-
tywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, 
ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem 
dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk 
aktywności ruchowej uczą się  lepiej,  lepiej  radzą sobie ze stresem 
i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumie-
ją ograniczenia. Wszystkie podjęte działania w realizacji  tego pro-
gramu będą miały na celu uzyskanie tytułu Przedszkola Promujące-
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Z radością i optymizmem zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. 
Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczy-
ciele wrócili do swoich szkolnych obo-
wiązków w trybie stacjonarnym. Wie-
my, jak niezwykle ważny dla rozwoju 
intelektualnego i społecznego młode-
go człowieka jest bezpośredni kontakt  
z nauczycielem oraz możliwość prze-
bywania w grupie rówieśniczej. 

Tym razem w murach naszej szkoły powitaliśmy 
520 uczniów, w 22 oddziałach klasowych. Gośćmi pod-
czas rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 byli: Bur-
mistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak oraz pro-
boszcz parafii dynowskiej ks. prał. dr Norbert Podho-
recki. Nowymi nauczycielami zostali:  Justyna Bułdys 
oraz ks. Patryk Szałaj.

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

ewa małachowska, maria Dudziak
Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie

 Nowa i ustępująca Dyrektor Przedszkola podczas dnia Świę-
ta Flagi

Październik minął wszystkim jeszcze szybciej niż wrzesień 
szczególnie najmłodszym przedszkolakom którzy codziennie 
przygotowywali się do ważnego wydarzenia jakim jest Paso-
wanie na przedszkolaka, bowiem od tego dnia stały się ofi-
cjalnie przedszkolakami. 

Chociaż w listopadzie za oknami jest już często pochmurnie 
i szaro nasze przedszkolaki na pewno tego nie odczuły. Listo-
pad był pełen ciekawych wydarzeń i projektów edukacyjnych. 

 Ostatni kwartał br.  to czas zmian kadrowych w naszym 
Przedszkolu. Po blisko 18 latach pracy na stanowisku Dyrek-
tora naszej placówki pożegnaliśmy panią Marię Biernasz. Pani 
Dyrektor przez wiele lat pracowała nad rozwojem rzeszy naj-
młodszych Dynowian. Dbała o ich rozwój i bezpieczeństwo, za-
równo poprzez naukę jak i zabawę. Za to poświęcenie w imieniu 
zarówno pracowników Przedszkola jak i rodziców, dziadków i przede 
wszystkim wychowanków serdecznie dziękujemy. Nowej Pani Dyrek-
tor Renacie Pyś życzymy powodzenia i wielu sukcesów.
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niego z powodu pandemicznych obostrzeń. Cieszymy się, że w tym 
roku tradycji stało się zadość i mogliśmy w ten sposób uczcić patrio-
tów poległych za Ojczyznę, zmówić w ich intencji modlitwę, a 29 paź-
dziernika dodatkowo złożyć przygotowane przez uczniów wiązanki 
i zapalić znicze. Słowa podziękowania kierujemy w stronę p. Haliny 
Banaś, właścicielki kwiaciarni „Stokrotka”, za ufundowanie kwia-
tów do wiązanek oraz wkładów do zniczy.

Cała  społeczność  szkolna została zaproszona do uczestnic-
twa w akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych ze schroniska 
„Ada” w Przemyślu. Mamy nadzieję,  że zwierzęta otrzymają po-
moc w postaci niezbędnych środków na zakup pożywienia, przy-
smaków, smyczy itp. Koordynatorkami akcji są – p. Barbara Sieka-
niec i p. Aneta Hołdys – Radoń.

Różnorodne konkursy oraz sportowe 
zmagania to nasze dodatkowe działania!
Od dłuższego czasu,  chcący poszerzać swoją wiedzę  i umie-

jętności, uczniowie przy wsparciu nauczycieli przygotowują się do 
konkursów przedmiotowych przeprowadzanych przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. Pierwsze zmagania na etapie szkolnym roz-
poczną się w połowie listopada. Mocno trzymamy kciuki za wszyst-
kich olimpijczyków!

Już podczas letniego wypoczynku nasza szkoła ogłosiła konkurs 
fotograficzny ph. „Pocztówka z wakacji”. Spośród nadesłanych prac 
wyłoniono najlepsze zdjęcia. Oto nagrodzeni autorzy: I. Lila Toczek, 
II. Kacper Domin, III. Tosia Wolanin. Zaś wyróżnienia otrzymali: Zo-
sia Wolanin, Ola Wojdyło, Marek Mikoś. Zgłoszone prace pojawią się 
na gazetce szkolnej. Dziękujemy za udział, gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w następnych edycjach.

Kolejna okazja sprawdzenia swoich umiejętności  fotograficz-
nych została umożliwiona przez Zespół Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu w konkursie pt. „Mój otwarty krajobraz – moja prze-
strzeń”. Alan Fara, uczeń klasy V b, zajął w nim 2. miejsce! Laureaci 
konkursu mieli możliwość odebrania nagród w niecodziennych oko-
licznościach. Zostali bowiem zaproszeni na wycieczkę z przewod-
nikiem wokół Rezerwatu Przyrody „Przełom Hołubli” w Nadleśnic-
twie Krasiczyn. Nie ulega wątpliwości, że nasi uczniowie mają „oko”  
i pomysł na uchwycenie piękna świata, którego są częścią. Gratu-
lujemy!!! Opiekunami konkursów byli: Barbara Siekaniec, Rado-
sław Telega.

W dniach 22 i 27 września 2021 na stadionie Resovii w Rze-
szowie odbyły się indywidualne zawody powiatowe Igrzysk Dzieci 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. Naszą szkołę re-
prezentowała ponad 40 osobowa grupa uczniów. Najlepszy rezul-
tat osiągnął Maciej Sarnicki, który wygrał skok wzwyż, osiągając re-
kord życiowy – 160 cm. Złoty medal zdobyła także sztafeta 4×100 m 
w składzie: Jakub Bembenek, Maciej Sarnicki, Hubert Tarnawski, Bar-
tłomiej Duda. Srebro w biegu na 1000 m, po pasjonującym finiszu, zdo-
był Gabriel Paściak. Brązowe medale w kategorii chłopców wywalczyli: 
Hubert Tarnawski w biegu na 300 m oraz Robert Jandziś w pchnięciu 
kulą. W kategorii młodszej najszybszy na 60 m okazał się Ivan Lazare-

Naukę rozpoczęło 79 pierwszoklasistów, przypisanych do 4 od-
działów.

Natomiast 27 października, po części artystycznej, odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia, którego zgodnie z tradycją udzielił 
dyrektor szkoły p. Tadeusz Święs.

Od nowego roku nasza szkoła realizuje trzy programy sporto-
we finansowane z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Są to: 
„Akademia Małych Zdobywców”, „Gramy w Ręczną” – dla klas II-III 
oraz program zajęć z Szkolnego Klubu Sportowego – klasy IV-VIII. 
Zajęcia są nieodpłatne.

Pamiętamy, pomagamy, działamy, 
bo dobre serca mamy!
12-13 października w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy 

„Pogórze” przeprowadził zbiórkę pieniędzy na odmalowanie pomiesz-
czeń wewnętrznych w Domu Dziecka w Dynowie. Zebrano 400 zł, 
kwotę przekazano organizatorowi zbiórki poprzez https://pomagam.
pl/6fdtye. Dziękujemy za udział w zbiórce!!!

25 października, uczniowie klasy 8c pod opieką wychowawczyni 
p. Beaty Piejko i opiekunki SU p. Alicji Siekaniec, w ramach programu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki „ Szkoła pamięta”, porządkowali Groby 
Nieznanego Żołnierza na dynowskim cmentarzu. 

W naszej szkole akcje te odbywały się co roku, z wyjątkiem ostat-
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vic, a srebrny medal w biegu na 1000 m zdobył Jakub Kędzior. Wśród 
dziewcząt starszych srebrne medale zdobyła sztafeta 4×100 m w skła-
dzie: Julia Stankiewicz, Marlena Paraniak, Aleksandra Potoczna, Ame-
lia Kulon. Srebrne medale także odebrały: Natalia Mudryk w pchnię-
ciu kulą, Marlena Paraniak w skoku w dal, Amelia Kulon w biegu na 
300 m, Eliza Tyka w rzucie oszczepem. 

Nasi uczniowie wystąpili także w 3. Finałach Wojewódzkich. Dwie 
imprezy  to  Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce (Igrzyska 
Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej), a trzecia z nich Festiwal Szta-
fet. Bardzo blisko podium, bo na 4 miejscu, w skoku wzwyż uplaso-
wał się Maciej Sarnicki, przegrywając medal jedną „zrzutką”. Pozosta-
li reprezentanci naszej szkoły: Gabriel Paściak – 1000m, Ivan Lazare-
vic - 60 m oraz Jakub Kędzior – 1000m godnie reprezentowali powiat 
rzeszowski na tle innych zawodników województwa podkarpackiego. 
W ostatnich zawodach, Festiwal Sztafet, dużą niespodziankę sprawili 
chłopcy w sztafecie 4×100 m w składzie: Ivan Lazarevic, Jakub Kędzior, 
Radosław Pleśniak, Oliver Piskorek, którzy zdobyli 2. miejsce, zosta-
jąc wicemistrzami Podkarpacia! Pozostałe nasze sztafety uplasowały 
się w pierwszej ósemce. Zawodników przygotowali: Damian Chudzi-
kiewicz oraz Radosław Telega.

Tradycyjnie,  tym razem po  raz 22. dokonano podsumowania 
współzawodnictwa sportowego i wyróżniono najlepsze szkoły pod-
stawowe. Niestety, z wiadomych względów, w ub. roku 
szkolnym większości planowanych imprez nie udało się 
zrealizować. Była to sytuacja wyjątkowa, na którą nie 
mieliśmy wpływu. Stąd w roku szkolnym 2020/2021 
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Rzeszowie zorganizował: 7 finałów wojewódzkich, 

15  imprez rejonowych, kilkadziesiąt zawodów powiatowych. Nasza 
szkoła w tym podsumowaniu uplasowała się na szóstym miejscu. Z rąk 
władz związku p. Damian Chudzikiewicz odebrał pamiątkowy grawer 
oraz bon na sprzęt sportowy. Natomiast w konkursie fotograficznym 
„Sport w obiektywie” 3. miejsce zajął p. R. Telega.

Szkoła, składając wniosek na 160 tys. zł, przystąpiła do rządowe-
go programu „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu można uzyskać 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego 
do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży . Po-
nadto p. B. Piejko opracowała oraz złożyła wniosek na dofinansowa-
nie klasowej wycieczki w ramach rządowego przedsięwzięcia „Poznaj 
Polskę”, który uzyskał akceptację. 

Celebrujemy ważne rocznice i wydarzenia!
13 października 2021 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji świę-

ta wszystkich osób związanych z edukacją, oświatą. Obecnością swoją 
zaszczycił Pan Burmistrz Miasta Dynowa Z. Frańczak. Nie zabrakło ży-
czeń oraz nagród. Całą uroczystość uświetniła świetna część artystycz-
na dzieci i młodzieży przygotowana przez: p. A. Martowicz, p. L. Wandas,  
p. J. Trybalskiego, p. M. Wójcika.

W przeddzień 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę uczciliśmy ją akademią ph. „Kto Ty jesteś?”. Uczniowie przy-

wołali  istotne wydarzenia historyczne 
oraz odnieśli się do współczesnego poj-
mowania patriotyzmu. Wszystkich zgro-
madzonych przepełniły głębokie emocje. 
Program opracowany przez p. Beatę Piej-
ko był wzruszający oraz pełen istotnych 
treści patriotycznych.

Występ uczniów uświetnił także ob-
chody rocznicowe organizowane przez 
Urząd Miasta Dynów, które odbyły  się 
na Rynku. 
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Szkolne wycieczki - łączymy 
przyjemne z pożytecznym…
Po długiej przerwie wróciła możliwość 

szkolnych wyjazdów. Uczniowie z ogromną 
radością brali udział w różnego typu wyciecz-
kach, które umożliwiały zdobywanie wiedzy, 
rozwijanie umiejętności oraz zacieśnianie re-
lacji. Edukacyjne seanse kinowe, pobyty w mu-
zeach, wędrówki przyrodnicze między innymi 
bieszczadzkimi szlakami pozwoliły efektyw-
nie i miło spędzić czas. 

Pragniemy, aby również w tym roku szkol-
nym zdobywanie wiedzy przez uczniów było 
nadal fascynującą przygodą, odnajdywaniem 
siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainte-
resowań. Niech szkoła będzie także miejscem 
budowania pozytywnych relacji, pobudzania 
empatii oraz codziennej radości. 

Zachęcamy do systematycznego odwie-
dzania  internetowej  strony  naszej  szkoły 
https://psp1.dynow.pl/index.php/category/
aktualnosci oraz profilu na FB https://www.
facebook.com/psp1dynow.

zespół ds. Promocji szkoły 
Autorzy zdjęć: R. Telega, G. Iwański

Po długiej przerwie spowodowanej zdalnym nauczaniem i wa-
kacjami, uczniowie z radością rozpoczęli nowy rok szkolny w trybie 
stacjonarnym. 

W szkole prowadzone są zajęcia wspomagające. Podczas 75 go-
dzin uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości programo-
wych z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, spowodowa-
nych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID. 

W październiku zorganizowane zostały dwa wyjazdy do kina dla 
uczniów klas II-III oraz klasy ósmej.

Uczniowie klasy VIII raz w tygodniu biorą udział w zajęciach spor-
towych realizowanych w ramach Programu SKS. Jego głównym ce-
lem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzie-
ci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia te realizowane są przez lokalnych 
animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach 
rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”, 
szkoła pozyskała dodatkowe pieniądze na doposażenie kuchni w no-
woczesny sprzęt oraz naczynia.

Zaplanowany został również remont sali gimnastycznej – cykli-
nowanie i malowanie parkietu.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu „Poznaj Pol-
skę”, szkoła jest w trakcie organizowania dwóch wycieczek szkolnych: 
jednodniowej dla uczniów klas II-III i dwudniowej dla uczniów klas  
IV-VIII. Wycieczki zostaną zrealizowane na początku grudnia.

 Celem programu  jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie 
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program ten to sposób na 
poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz po-
pularyzację osiągnięć polskiej nauki.

 ewa Bielec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie

17 listopada 2021 roku odbyła się w naszej szkole ważna uroczy-
stość – Pasowanie na Przedszkolaka. Bohaterami tego dnia były dzie-
ci z oddziału przedszkolnego. Uroczystość odbyła się w ograniczonym 
gronie ze względu na panującą pandemię (mógł uczestniczyć tylko je-
den z rodziców). Przedszkolaki dzielnie stawiły czoła wyzwaniu i od-
ważnie zaprezentowały swoje umiejętności. Były piosenki, wiersze, 
zabawy ruchowe i uroczyste ślubowanie, podczas którego dzieci obie-
cały dbać o dobre imię swojej szkoły, chętnie bawić się i uczyć, słu-
chać pani i rodziców, swoim zachowaniem sprawiać radość. Następ-
nie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka 
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na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzy-
mał dyplom. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do pamiątko-
wego zdjęcia, a w sali czekały na nie niespodzianki przygotowane przez ro-

witaj szkoło!
Jak co roku 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. Młodzież wypoczęta i naładowana energią po minionych 
wakacjach z entuzjazmem stanęła w murach szkoły wraz z  rodzi-
cami  i opiekunami. Podczas uroczystości odbyło się  spotkanie dla 
uczniów klas pierwszych, na którym zostali szczególnie ciepło przy-
witani przez dyrektora szkoły oraz poinformowani o organizacji pra-
cy w szkole. Następnie wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na spo-
tkania indywidualne z nauczycielami instrumentu z którymi ustali-
li tygodniowy plan zajęć. Wszystkim uczniom przekazano wiadomo-
ści na temat zakresu podstawy programowej oraz planu pracy szko-
ły na najbliższy rok.

Nie trzeba było długo czekać na kolejne spotkanie społeczności 
szkolnej, które odbyło się końcem września. Podczas tego wydarze-
nia rodzice wybrali swoje przedstawicielstwo w postaci Rady Rodzi-
ców oraz zostali poinformowani o programie wychowawczo-profi-
laktycznym szkoły.

stypendia dla najwybitniejszych
Jak co roku, w dynowskim Urzędzie Miasta przygotowano pro-

gram stypendialny Burmistrza Miasta Dynowa dla szczególnie wy-
różniających się uczniów. Obecni beneficjenci to Aleksander Myćka 
z klasy akordeonu dr Jerzego Kołodzieja, Dorota Sura z klasy akorde-
onu mgr Doroty Kołodziej i Karol Biela prowadzony przez mgr Kami-
la Łukasiewicza. Uczniowie ci przyczynili się do dobrej sławy szkoły 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie 
laurami na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, koncer-
tach i występach poprzez swoją wytężoną pracę, charyzmę i talent.

szkoła charakteru
Obcowanie z muzyką to wielka przygoda na całe życie. Najpięk-

niejszy czas na odkrywanie świata muzyki  to czar okresu dzieciń-
stwa i wczesnej młodości. Nauka wczesnoszkolna to beztroski czas, 
przepełniony radością i rosnącą pasją do muzyki, który procentuje na 
całe przyszłe życie. Nauka gry na instrumencie niesie wiele pozytyw-
nych oddziaływań na inne dziedziny nauki i ma dobroczynny wpływ 
na rozwój młodego człowieka.

Nie jest to jednak czas całkowicie pozbawiony obowiązków. Za-
zwyczaj  cała  rodzina uczy się organizować plan zajęć w  tygodniu 
z uwzględnieniem lekcji dodatkowych i pracy własnej, jakim jest ćwi-
czenie gry na instrumencie.

Już od najmłodszych lat młodzież uczy się pracowitości, sumien-
ności a także doceniania własnego czasu.

Podczas zajęć grupowych nawiązują się relacje, przyjaźnie oraz 
poczucie wspólnoty między uczniami ale też i rodzicami, którzy pod-
jęli  trud wychowania poprzez muzykę. Rodzice  to wielka podpora 
sukcesu młodych adeptów sztuki muzycznej. Dzięki ich wsparciu i to-
warzyszeniu możliwe jest osiągnięcie celu, czyli ukończenie szkoły 
muzycznej z możliwie najszerszym wachlarzem umiejętności, tak by 

dziców – drobne upominki i słodki poczęstunek. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

Piątek 26 listopada 2021 r. był wyjątkowym dniem dla 
przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie. 
W tym dniu dzieci przeniosły się w magiczny świat wróżb 
i zabaw andrzejkowych. Mogły poznać swoją przyszłość -tę 
bliską i daleką. Pamiętały jednak, że wróżba to zabawa i nie 
należy traktować jej poważnie. Atrakcjami spotkania były nie 
tylko wróżby, ale i konkursy – wszystko to odbyło się w rytm 
tańców i śpiewów, aby zachować tajemniczy urok i magię. 
Po wspólnej zabawie na przedszkolaków czekał słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców. Dzień ten dostar-
czył wiele przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się oka-
zją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci pozna-
nia ludowej tradycji.

grażyna wyskiel
Fot. Anna Krasnopolska
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stworzyć szansę do nauki w szkole średniej i samodzielnie funkcjo-
nować w lokalnym środowisku artystycznym.

Pasowanie na ucznia
W październiku odbyły się uroczystości oficjalnego przyjęcia do 

społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Młodzież prezento-
wała pierwsze efekty nauki w szkole podczas lekcji grupowych pro-
wadzonych przez panie mgr Monikę Witalec oraz mgr Marię Praj-
snar. Uczniowie w obecności rodziców oraz pedagogów złożyli uro-
czyste ślubowanie a następnie zostali uroczyście pasowani na ucznia 
przez dyrektora szkoły dr Jerzego Kołodzieja. Po części oficjalnej zo-
stali zaproszeni na krótki występ w wykonaniu kolegów ze starszych 
klas szkoły muzycznej.

warsztaty pianistyczne
Początkiem  listopada Szkołę Muzyczną  I  stopnia w Dynowie 

odwiedzili  profesorowie klas  fortepianu Akademii Muzycznej  im 
K.G. Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Kinga Firlej-Kubica oraz dr hab. 
Wojciech Kubica. Aula szkolna wypełniła się po brzegi publiczno-
ścią pełnych zapału młodych pianistów, ich rodziców i nauczycieli. 
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali lekcji otwartych, podczas któ-
rych wybrani uczniowie Szkoły Muzycznej w Dynowie doskonalili 
swój warsztat pianistyczny. Padło wiele słów komplementujących 
dotychczasowe dokonania muzyczne uczniów,  ale  też wiele  cen-
nych uwag i wskazówek dalszego rozwoju młodych pianistów. Mło-
dzież doskonale poradziła sobie z występem, podczas którego nie 
tylko trzeba było pokazać swoje umiejętności przed publicznością 
ale także czynnie chłonąć każde słowo profesora i na bieżąco zmie-
niać przygotowane przez siebie wykonanie utworu. Warsztaty pia-
nistyczne to ogromne święto dla całej społeczności szkoły, podczas 
którego każdy mógł odnaleźć potrzebne dla siebie treści wspoma-
gające dalsze kształcenie muzyczne.

koncert z okazji obchodów Dnia niepodległości po-
łączony ze świętem edukacji narodowej

15 listopada w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie odbył się 
wyjątkowy Koncert Niepodległościowy oraz okolicznościowy z okazji 
obchodów święta Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt Frańczak. Mło-
dzież wykonała spektakl słowno-muzyczny, który pozostawił oglą-
dających w podniosłym nastroju zadumy i powagi. Publiczność była 
pod niewymownym wrażeniem dojrzałości młodych muzyków oraz 
wzrastającego poziomu wykonawczego. W dalszej części padły sło-
wa przemówień pana burmistrza, dyrektora szkoły oraz Rady Rodzi-
ców, które opiewały rys historyczny Polski w drodze do Niepodle-
głości, komentarz na temat czasów obecnych w wolnym kraju, oraz 
wyrazy słów podziwu dla młodych wykonawców, którzy mimo trud-
nych warunków nauczania w roku ubiegłym stale zwiększają swoje 
umiejętności i z powodzeniem występują na scenie pomimo długo-
trwałej niemożności organizacji koncertów estradowych. Całą uro-
czystość przepełniał duch radości i ogromnej koncentracji młodzie-
ży na powierzonym zadaniu.

Podczas święta obchodów Dnia Nauczyciela zostały wręczone 
nagrody dyrektora szkoły dla wybranych nauczycieli, którzy zasłu-
żyli się dla dobrego imienia szkoły oraz odznaczyli wyjątkową po-
stawą pedagogiczną. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali: pani Do-
rota Kołodziej (akordeon), pan Artur Gadzała (klarnet), pani Monika 
Witalec (rytmika, teoria), pan Piotr Kopko (gitara), pan Jacek Rzym 
(perkusja). Nagrodę Burmistrza Miasta Dynowa otrzymał pan Kamil 
Łukasiewicz (akordeon).

Plany na przyszłość
Już niedługo  społeczność  szkolna  rozpocznie przygotowania 

do uroczystego koncertu kolęd, który będzie zwieńczeniem pracy 
w pierwszym półroczu pracy szkoły. Poprzedzi go sesja przesłuchań 
półrocznych, które są stałym elementem edukacji w szkole muzycz-
nej i przystępują do niej wszyscy uczniowie szkoły.

monika sobolewska
Nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie

Fot. ze zbiorów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie
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turystyka dobra dla zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, zgodnie ze swoją 

ofertą programową realizuje różnorodne treningi mające na celu szero-
ko rozumiany proces zdrowienia swoich podopiecznych, oraz kształto-
wanie prawidłowych stosunków społecznych. Obok tak ważnej terapii 
jaką są codzienne treningi zachowań obejmujące wiele obszarów ak-
tywności człowieka, ciekawym rozwiązaniem stosowanym w ŚDS jest 
terapia przez turystykę i rekreację.

W tym niepewnym i skomplikowanym czasie wszelkiego wyjazdy 
i imprezy integracyjne nabrały wyjątkowego znaczenia. Mimo obowią-
zujących obostrzeń udało nam się zorganizować kilka wycieczek i wy-
jazdów. Chciałabym wspomnieć o kilku.

29.06.2021 r. byliśmy organizatorem spotkania integracyjnego pn. 
„Polowanie na wielką rybę” Spotkanie odbyło się w gospodarstwie agro-
turystycznym „Nad Stawami” w Siedliskach gdzie pod okiem instruk-
tora razem z przyjaciółmi z ŚDS Cergowa i Wolica ćwiczyliśmy cierpli-
wość w oczekiwaniu na złowienie „dużej ryby”. To wyjątkowe miejsce 
położone z dala od miejskiego zgiełku, otoczone zielenią i spokojem 
przeniosło nas w inny wymiar gdzie czas płynął wolniej a my zapo-
mnieliśmy o codziennych troskach.

21.07.2021 r. wybraliśmy się na wycieczkę, której trasa obejmo-
wała Zalew Soliński po którym odbyliśmy rejs statkiem oraz spacer po 
zaporze. Wzbogaciliśmy również wiedzę na temat tego uroczego miej-
sca. Z Soliny wyruszyliśmy do Starej Wsi gdzie pod okiem przewodni-
ka zwiedziliśmy klasztor oraz ogród biblijny przy tymże klasztorze. 
W ogrodzie wędrówkę rozpoczęliśmy od bramy dziesięciu przykazań by 
następnie wejść do raju. Idąc dalej przeszliśmy przez Morze Czerwone, 
udaliśmy się do Egiptu i stanęliśmy u stóp góry Synaj, by dalej nawie-
dzić Ziemię Świętą, Betlejem, Kanę Galilejską , Górę Błogosławieństw, 
Ogród Oliwny i Golgotę. Na koniec zobaczyliśmy wieżę widokową sym-
bolizującą Wniebowzięcie Pana Jezusa. Nasza podróż dzięki ciekawym 
opowiadaniom przewodnika przybliżyła nam miejsca znane z biblii.

08.09.2021 r. na zaproszenie ŚDS Nowej Wsi udaliśmy się na spo-
tkanie  integracyjne połączone z zawodami gry w kręgle w Czudcu. 
Zabawa taneczna, oraz wspólna rywalizacja z uczestnikami z innych 
ośrodków pozwoliła nam zapomnieć o trudnym czasie pandemii i ba-
wić się jak za „dawnych lat”, gdzie granicę słowa dawny wyznacza czas 
przed covid – 19.

09.09.2021  r.  – Tego dnia  grupa uczestników wzięła  udział 
w warsztatach kulinarnych pn. „Smaki jesieni” zorganizowanych przez 
ŚDS w Birczy. Również podczas tego wyjazdu najbardziej ceniona była 
możliwość spotkania się i wspólnej zabawy, którą teraz doceniamy jak 
nigdy dotąd.

14.09.2021 r. Korzystając z pięknej pogody pojecha-
liśmy na wycieczkę do miasta królewskiego – Przemy-
śla. Przemyśl dzięki opowiadaniom przewodnika stał się 
skarbnicą ciekawych legend, miejsc wartych zobaczenia 
i odkrycia na nowo. W mieście zwiedziliśmy mieszczące 
się w wieży zegarowej Muzeum Dzwonów i Fajek – Od-
dział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Bogate 
ekspozycje zabytków fajkarstwa tj. artystyczne fajki po-
chodzące z sepiolitu, gliniane lulki, fajki wodne tzw; na-
rgile, nowoczesne fajki przemyskie oraz akcesoria fajczar-
skie to niezwykle interesujące eksponaty wystawiennicze, 
które mogą zainteresować nie tylko zwolenników tytoniu. 

Druga część ekspozycji stanowią zbiory ludwisarskie. 
Można tutaj obejrzeć niezmieniony od średniowiecza pro-
ces powstawania dzwonu, różnorodne dzwony i inne wy-
roby ludwisarskie.

Wędrówkę po Muzeum zakończyliśmy na punkcie widokowym 
wieży z którego podziwialiśmy przepiękny widok na miasto ubarwio-
ny dodatkowo opowiadaniami przewodnika o jego burzliwej historii. 

Dalej udaliśmy się do kościoła archikatedralnego obrządku greko-
katolickiego – Sobór Św. Jana Chrzciciela z zabytkowym ikonostasem 
- dawny jezuicki kościół rzymskokatolicki. Kolejnym punktem nasze-
go zwiedzania była Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i Św. Jana Chrzciciela przy placu katedralnym wraz 
z podziemiami w których spoczywają ciała m.in. biskupów przemy-
skich. Naszą podróż zakończyliśmy na wizycie w Muzeum Archidiece-
zjalnym imieniem jego założyciela św. Józefa Sebastiana Pelczara, sku-
piającym wiele ciekawych eksponatów sakralnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dynowie
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29.09.2021 r. Tego dnia najbardziej wytrwali podróżnicy wraz 
z przyjaciółmi z innych ośrodków wsparcia udali się na wyprawę w głąb 
Bieszczad. Busem przemierzyliśmy odległą drogę przez Komańcze aż 
do Duszatyna skąd pieszo wyruszyliśmy w obranym kierunku. Podąża-
jąc czerwonym szlakiem wędrowaliśmy leśną drogą przez potok coraz 
bardziej w górę. Po około 2 godzinach naszym oczom ukazał się pięk-
ny widok pierwszego jeziorka duszatyńskiego w którego tafli jakże do-
stojnie odbijał się właśnie zmieniający swoje kolory las. Po chwili od-
poczynku i dalszego marszu dotarliśmy do drugiego, równie piękne-
go jeziorka. Widok tych cudów natury w miejscu ukrytym przed wzro-
kiem wielu stokrotnie wynagrodził nam trudy wędrówki. 

Jeziorka Duszatyńskie w rezerwacie Zwiezło uznawane są za naj-
większe rozpoznane w polskich Karpatach. Powstały w 1907 r. na 
wskutek długotrwałych opadów deszczu, które doprowadziły do ode-
rwania się  i osunięcia zachodniego zbocza Chryszczatej w kierunku  

potoku Olchowaty przegradzając go i tamując dalszy przepływ wody. 
19.11.2021 r. Ogólnie wiadomo, że czekolada jest dobra na wszyst-

ko, poprawia nastrój, smakuje wybornie oraz ma wiele właściwości 
zdrowotnych. Mając to wszystko na uwadze udaliśmy się na warszta-
ty czekolady do Pijalni Czekolady M.Pelczara Chocolatier w Korczynie 
podczas których degustowaliśmy wyrafinowane smaki produkowa-
nych tam czekolad. Ta potoczna opinia okazał się faktem gdyż wszy-
scy po tej wizycie wrócili we wspaniałych humorach pełni siły do ko-
lejnych wyzwań.

Nasze wyjazdy potwierdziły, że wokół nas znajduje się wiele miejsc 
ciekawych obejrzenia i zwiedzenia i wcale nie trzeba przemierzać dłu-
giej drogi aby mile spędzić czas.

anna wandas
Kierownik ŚDS Dynów

Fot. ze zbiorów ŚDS w Dynowie

W Dynowie działa specjalistyczny ośrodek rehabilitacji psychia-
trycznej, Środowiskowy Dom Samopomocy na ul. Jana Pawła II 13 
w którym mam przyjemność pracować w roli psychologa i psycho-
terapeuty. Jest to miejsce które z czystym sumieniem mogę zakwa-
lifikować do tak zwanych nowoczesnych form rehabilitacji psychia-
trycznej gdyż opiera się na tym co najważniejsze w procesie zdro-
wienia: wzmocnieniu zdolności do samodzielnego życia w społecz-
ności lokal nej poza instytucjami totalnymi jak np. szpital. 

Chciałam w  tym krótkim artykule przybliżyć Państwu nowe 
trendy w rehabilitacji osób doświadczających kryzysu psychiczne-
go, zaburzeń psychicznych czy też choroby psychicznej, rozprawić 
się  z  krzywdzącymi  stereotypami dotyczącymi  leczenia psychia-
trycznego zachęcając  tym samym do podjęcia  starań w obszarze 
troski o zdrowie psychiczne, swojego i naszych bliskich. Być może 
nie trzeba daleko szukać by znaleźć wsparcie w kryzysie, być może 
nasz bliski mógłby skorzystać z pomocy którą oferuje miejsce na-
szego zamieszkania. Być może nie trzeba daleko szukać by znaleźć 
wsparcie w procesie zdrowienia.

Leczenie  i  rehabilitacja osób z doświadczeniem kryzysu psy-
chicznego w znacznym stopniu jest w Polsce przestarzała, co wią-
że się z historią psychiatrii i od lat utrwalanymi błędnymi przeko-
naniami na temat chorób psychicznych. Stereotypowe i krzywdzą-
ce poglądy dotyczące  leczenia psychiatrycznego wynikają z pesy-
mistycznych prognoz na możliwości powrotu do zdrowia chorych 
i prowadzenia przez nich satysfakcjonującego życia. Takie myśle-
nie wywodzi się z końca XIX w. i wiąże się z utrzymującym się przez 
wiele lat brakiem skutecznych metod leczenia zaburzeń psychicz-
nych – efektywna farmakoterapia pojawiła się dopiero w drugiej po-
łowie XX w. Dopro wadziło to do przekonania o „azylowym” mode-
lu leczenia. Opierał się on na wielkich szpitalach psychiatrycznych, 
w których pa cjenci spędzali zwykle wiele lat. W takich warunkach 
trudno było mówić o zorga nizowanych, systemowych oddziaływa-
niach rehabilitacyjnych. Pacjenci stali się grupą skazaną na wyklu-
czenie  i marginalizację. Przez długie  lata podstawową  formą od-
działywania wobec chorych była ich izolacja. Tym samym ukształ-
tował się trwały sposób postrzegania osób chorujących jako całko-
wicie niesamodziel nych, zależnych i wymagających długiego nad-
zoru. W  tym kontekście opisywano zjawisko  „hospitalizmu”,  czy-
li utraty zdolności do samodzielnego życia, jako następstwo prze-
wlekłych pobytów w tych instytu cjach. Wydawać by się mogło, że 
wynalezienie w latach 50. ubiegłego wieku sku tecznych leków psy-

chotropowych zmieni tę sytuację. Tak się jednak nie stało ponieważ 
nie zmieniło się najważniejsze – nasz stosunek do osoby chorej. 

I tak realnego przełomu dokonali sami chorujący, tworząc ru-
chy  samopomocowe. Wcześniej  głos osób doświadczających  cho-
rób psychicznych lekceważono i uważano za zbyteczny. Środowi sko 
samych pacjentów – zainicjowało dyskusję na temat procesu zdro-
wienia. Tym samym okazali się prekursorami podejścia, w którym 
upodmiotowienie osób choru jących  stały  się podstawą nowocze-
snej rehabilitacji na świecie. W Polsce ideę tę realizują środowisko-
we systemy wsparcia. 

Zdrowienie w chorobach psychicznych nie jest prostym rezulta-
tem leczenia, nie polega na powrocie do sta nu sprzed zachorowania. 
Jest natomiast długotrwałym procesem obejmującym wiele małych 
kroków stawianych w różnych aktywnościach życiowych. „Zdrowie-
nie” należy więc rozumieć jako proces, w którym chorzy odzyskują 
zdolność do samodzielnego życia, pracy, nauki oraz udziału w ży-
ciu społeczności. Cele i przebieg procesu zdrowienia mogą być od-
mienne dla różnych osób. Zdrowienie z chorób psychicznych stano-
wi samoorganizujący się proces kompensacji trudno ści i deficytów, 
niezależnie od tego, czy symptomy choroby utrzymują się, czy też 
nie. Powrót do zdrowia jest więc osobistym procesem zmiany po-
staw, wartości i ról. Umożliwia on prowadzenie satysfakcjonujące-
go, pełnego nadziei życia, po mimo ograniczeń spowodowanych cho-
robą. Upodmiotowienie osób chorujących psychicznie oraz wzmac-
nianie ich funkcjo nowania to podstawa nowoczesnego systemu re-
habilitacji osób chorych psychicz nie. Powrót do społeczności oraz 
przywrócenie nadziei na satysfakcjonujące życie stanowią główne 
cele podejmowanych działań. Podstawą jest tu odwoływanie się do 
pozytywnych aspektów funkcjonowania i potencjalnych możliwo-
ści tkwiących w osobie chorującej. Instrumentem nieodzownym jest 
uzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem oraz samorealizacja 
natomiast w kontekście społecznym – niwelowa nie barier w osią-
ganiu celów życiowych oraz wspomaganie nieformalnych lub for-
malnych sieci społecznych. 

Środowiskowe Domy Samopomocy obrały sobie za cel podsta-
wowy wspieranie procesu zdrowienia –  zapewniają  re habilitację 
społeczną  i  oparcie wraz  z programem bazującym na  treningach 
umiejętno ści społecznych, terapii zajęciowej oraz różnych formach 
aktywizacji społecznej. Placówki te nastawione są w największym 
stopniu na podtrzymanie chorych w ich funkcjonowaniu społecz-

Rehabilitacja 
w kryzysie psychicznym
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25 lipca w Parku Miejskim w Dyno-
wie odbyły się koncerty w ramach wyda-
rzenia „Wakacje w Dynowie”. 

Wydarzenie rozpoczęło się od wystę-
pu solistów z Akademii Muzycznej  „VO-
ICE” pod kierunkiem Wioletty Pietrzak. 
W kolejnej  części programu odbył kon-
cert i zabawy dla dzieci z udziałem „Lady 
FAMA SHOW”.

O 18.00 rozpoczęły się koncerty ka-
pel podwórkowych. Jako pierwsza wystą-
piła Kapela „Tońko” z Dynowa, po niej zaś 
na scenie zaprezentowała się kapela po-
dwórkowa: „Ta Joj” z Przemyśla. 

Janusz kędzierski 
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Wakacje w Dynowie – koncerty

Kapela Ta Joj z Przemyśla, fot. Daniel Gąsecki

Kapela TOŃKO z Dynowa, fot. Daniel Gąsecki

LADY FAMA SHOW, fot. Daniel Gąsecki

nym oraz zapobieganiu hospitalizacji. Posługując się językiem psy-
chologii pozytywnej, można stwierdzić,  że chodzi o wzmacnianie 
możliwości do prowadzenia  „dobrego  życia” poprzez  stworzenie 
struktury dnia, dostęp do treningów, poradnictwo psycholo giczne, 
wsparcie indywidualne i grupowe. 

Przeprowadzone badania dotyczące  efektywności  systemów 
wsparcia środowiskowego wyka zały, że osoby w nich uczestniczące 
dysponują liczniej szymi sieciami społecznymi, lepszym poziomem 
funkcjonowania społecznego oraz wyższym deklarowanym pozio-
mem jakości życia w porównaniu z chorymi, którzy w takich pro-
gramach nie uczestniczyli. Fakt ten uważam za wystarczający argu-
ment by zachęcić Państwa do spojrzenia na siebie i swoje najbliższe 
otoczenie z „troską”. Być może ja a może mój bliski mógłby skorzy-

stać z oferty terapii w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, 
mógłby rozpocząć lub kontynuować proces zdrowienia. Przyjmuje-
my osoby przewlekle psychicznie chore, osoby z niepełnosprawno-
ścia intelektualną, oraz osoby wykazujące inne przewlekle czynno-
ści psychiczne, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zali-
czane do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uza-
leżnionych od środków psychoaktywnych. Celem uzyskania infor-
macji w temacie skierowania do ŚDS należy skontaktować się z kie-
rownikiem ŚDS pod numerem telefonu 16 6523655. Informacje za-
mieszczone są również na naszej stronie internetowej www.sdsdy-
now.wixsite.com. Zapraszamy.

agnieszka stania 
psycholog

Wioletta Pietrzak z uczennicą Otylią Ha-
dam, fot. Daniel Gąsecki
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8 sierpnia na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San od-
były się 54. Dni Pogórza Dynowskiego, które rozpoczęły się wystawą 
pojazdów zabytkowych „Weterani Szos” w ramach konkursu „Lokalne 
pasje – realizujmy je razem”, której pomysłodawcą był Łukasz Kiełbasa. 

54. Dni Pogórza Dynowskiego

Równo o godzinie 15.00 rozbrzmiał Hej-
nał Miasta, co oznaczało, że nastąpiło oficjalne 
otwarcie Dni Pogórza Dynowskiego przez wła-
dze miasta. Otwarcia dokonali Burmistrz Dyno-
wa Pan Zygmunt Frańczak oraz Przewodniczą-
cy Rady Miasta Pan Roman Mryczko. Następ-
nie na scenie głównej mieszkańcy miasta mo-
gli wysłuchać koncertów kapel: Pogórzanie, Dy-
nowianie i Tońko. 

Z kolei na małej scenie odbywały się ani-
macje  i  atrakcje dla dzieci min. wyścigi  rzę-
dów, przeciąganie  liny,  zamykanie w bańkach 
mydlanych.

O godzinie 16.30 na scenie głównej zapre-
zentowała  się Orkiestra Dęta OSP działająca 
przy MOK w Dynowie, a po koncercie orkiestry 
na scenie pojawił się dynowski Chór „AKORD”, 
który świętował jubileusz 40-lecie istnienia. Po-
dziękowania od władz miasta otrzymali wszyscy 
członkowie Chóru na czele z Panem Andrzejem 
Kędzierskim. Po uroczystym jubileuszu Chóru 
„AKORD” na scenie pojawił  się zespół Energy 
Girls, a równo od godziny 20.00 licznie zgroma-
dzenie widzowie mogli słuchać koncertu gwiaz-
dy wieczoru czyli zespołu „BOYS”.

O 21.00 do nieba wystrzeliły  fajerwerki 
i  rozpoczął  się przepiękny pokaz  sztucznych 
ogni. 54. Dni Pogórza Dynowskiego zakończy-
ły się koncertem „Beathris” oraz festynem ta-
necznym z zespołem „United”.

organizatorzy:
•  Miasto Dynów
•  Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

sponsorzy:
•  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
•  Nadleśnictwo Dynów
•  Centrum Medyczne „DYNMED”
•  Woodstyle Kopacki Sp. J.
•  SamoZdrowe.pl
•  Kebab Nienażarty
•  Pracownia Krawiecka „DORIN”

Łukasz Domin
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

BOYS, fot. Daniel Gąsecki

Chór AKORD, fot. Daniel Gąsecki

Kapela Tońko, fot. Jan Hadam

Kapela Dynowianie, fot. Jan Hadam

Pokaz sztucznych ogni, fot. Daniel Gąsecki
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Celem głównym naszego zadania było popularyzowanie działal-
ności Ludzi z Pasją i przez to zachęcanie innych osób do rozwijania 
własnych, twórczych inicjatyw. Chcieliśmy pokazać, że pasja jest siłą 
napędową  inicjatyw  lokalnych w rezultacie czego mieszkańcy Dy-
nowszczyzny zaczęli odkrywać pasję w swoim życiu oraz wspierali 
i akceptowali ją u innych osób. 

Cele te zostały osiągnięte poprzez realizację 6 inicjatyw: 
1.   Wystawa pojazdów zabytkowych „Weterani Szos” – pomysłodaw-

ca Łukasz Kiełbasa
2.   Dynowska Stara Kuźnia Tadeusza Tymowicza – Maria Tymowicz
3.   II  Plener Rzeźbiarski  im. Bogusława Kędzierskiego – Dawid  

Kędzierski
4.   Piknik rodzinny przy ul. Bartkówka w Dynowie – OSP Dynów/

Adam Wandas
5.   Letnia Kawiarenka Artystyczna –  „Wierzbinowe Cuda” – Ewa  

Czyżowska
6.   Las w słoiku - warsztaty dla dzieci - Ewelina Domińczyk

Najważniejszym rezultatem naszego projektu było ukazanie 
Dynowa  jako miejsca do realizacji pasji, miejsca pełnego pasjona-
tów o bogatych  i  zróżnicowanych zainteresowaniach. Dzięki orga-
nizacji inicjatyw przekonaliśmy się, że Ludzie z Pasją mają potrzebę 
współdzielenia pasji, przez co urozmaicają życie lokalnej społeczno-
ści. Okazało się, że pasje są wyjątkowo tolerancyjne – nie wykluczają 
ze względu na pochodzenie, zawód, status społeczny, płeć, czy wiek.

Wystawa pojazdów zabytkowych – „Weterani 
Szos”

Pomysłodawcą wydarzenia był Łukasz Kiełbasa. W trakcie trwa-
nia imprezy która odbyła się 8 sierpnia na terenie Ośrodka Turystycz-
nego „Błękitny San” zorganizowane zostały konkursy z nagrodami 
(dyplomy,  „blacha” z  identyfikacją wizualną  imprezy za  I miejsce) 
oraz prezentacja wszystkich motocykli i wywiady z ich właścicielami. 

Dynowska Stara Kuźnia Tadeusza Tymowicza
10 sierpnia na drzwiach starej stodoły sąsiadującej z Kuźnią zo-

stało wykonane graffiti. Rysunek wykonał Arkadiusz Andrejkow z Sa-
noka. Obraz pochodził ze starej fotografii, na której znajdował się oj-
ciec Pana Tadeusza, który podkuwał konia. Z kolei 13 sierpnia w Dy-
nowskiej Starej Kuźni odbyły się warsztaty dla mieszkańców Domu 
Dziecka w Dynowie, które przeprowadził Pan Tadeusz Tymowicz. Po-
mysłodawczynią inicjatywy była Maria Tymowicz.

II Plener Rzeźbiarski im. Bogusława Kędzier-
skiego

Pomysłodawca Dawid Kędzierski, zaprosił do Dynowa na odby-
wający się w dniach 2-12 sierpnia plener sześciu artystów. Podczas 
pleneru, którego motywem przewodnim był dynowski Park Trzecie-
skich, mogliśmy obserwować działania rzeźbiarzy, którzy inspirowa-
li się twórczością Bogusława Kędzierskiego. Wśród nich oprócz syna 
Dawida znaleźli się: Aleksander Majerski, Kazimir Brzozowski, Mi-
chał Mroczka, Mariusz Mogilany, Jacek Wydrzyński i Sebastian War-
szawa. Artystom towarzyszył grafik Grzegorz Kijanka.  Plener Rzeźbiarski, fot. Daniel Gąsecki

Wystawa pojazdów zabytkowych Weterani Szos, fot. Daniel Gąsecki

Lokalne Pasje – realizujmy je razem to druga część projektu „Dynów – Ludzie z Pasją” orga-
nizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.

„Pasja (D-O-M)”: 
Działanie, Odkrywanie, Motywowanie

Dynowska Stara Kuźnia z rysunkiem na stodole wykonanym przez Ar-
kadiusza Andrejkowa
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Warsztaty w Dynowskiej Starej 
Kuźni, fot. Daniel Gąsecki

Letnia Kawiarenka Artystyczna, fot. Daniel Gąsecki

Piknik rodzinny przy u. Bartkówka, fot. Jan Hadam

Warsztaty Las w słoiku, fot. Daniel Gąsecki

W dniu 12 sierpnia przy au-
torskiej Galerii Rzeźby „Pniak” 
Bogusława Kędzierskiego od-
był  się  finisaż  rzeźb poplene-
rowych oraz koncert gitarowy 
Michała Szuby.

Piknik rodzinny 
przy ul. Bartkówka

15 sierpnia przy ul. Bart-
kówka w Dynowie  odbył  się 
Piknik  rodzinny,  którego  or-
ganizatorem były OSP Dynów 
– Bartkówka oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Dynów. Wyda-
rzenie miało charakter kulturalno – patriotyczny i nawiązywało do 
tzw. „Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego.

Piękna pogoda i liczne atrakcje, przyciągnęły na wydarzenie bar-
dzo dużo osób. W programie znalazły się: animacje dla dzieci, stoiska 
Dynów – Ludzie z Pasją, koncert zespołu muzycznego, poczęstunek 
przygotowany przez KGW z Bartkówki. Podsumowaniem pikniku był 
bieg rodzinny na dystansie 2 km, w którym wystartowały całe rodziny.

Równocześnie w sąsiedztwie prowadzonego wydarzenia odbywa-
ła się impreza towarzysząca – Piknik wojskowy z okazji Święta Woj-
ska Polskiego, przygotowany przez 21. BSP w Rzeszowie.

Letnia Kawiarenka Artystyczna „Wierzbinowe 
Cuda”

18 września na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” 
odbyła się Letnia Kawiarenka Artystyczna. W ramach Kawiarenki na 
uczestników czekały warsztaty: plecionkarstwa, biżuterii karpackiej, 
malowanie pierników. Oprócz warsztatów można było spotkać się pa-
sjonatem czytelnictwa oraz porozmawiać o ulubionej książce z dzie-
ciństwa, obejrzeć wystawę fotografii „opowieści z podróży” podróż-

nika Piotra Pyrcza, a także posłuchać kon-
certu muzyki „żywej” w wykonaniu Agaty 
Rymarowicz z przyjaciółmi. Pomysłodaw-
czynią inicjatywy była Ewa Czyżowska.

Las w słoiku - warsztaty dla 
dzieci

Pomysłodawczynią  inicjatywy była 
Ewelina Domińczyk. Dzieci ze szkoły pod-
stawowej z Bachórza oraz z Dynowa wyko-
nały samodzielnie słoik z roślinami. Efek-
tem warsztatów było zwiększenie wiedzy 
teoretycznej  i praktycznej wśród uczest-
ników.

Więcej informacji o inicjatywach znaj-
duje się na naszym blogu –  ludziezpasja.
idynow.pl, na  stronie mok.dynow.pl oraz 
na fanpage projektu facebook.com/Dynow-
LudziezPasja

Łukasz Domin
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Tadeusz Tymowicz podczas warsz-
tatów
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Koncert papieski
24 października w Kościele Parafialnym w Dynowie po wieczorowej mszy świętej odbył 

się koncert Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie oraz program słowno-mu-
zyczny w wykonaniu T.G. „Sokół”

Wielkich Polaków Jana Pawła II i Błogosławionego Kardynała S. Wyszyńskiego – „wskazania na drogę do świętości”

4/ „Somewhere” – śpiew Samuela Łach
5/ „Modlitwa o pokój” – śpiew Joanna Niemiec
6/ „Pieśń obozowa” – trio Samuela Łach,  Joanna Niemiec, Wiolet-

ta Pietrzak
7/ „Być bliżej Ciebie chcę” – trio Samuela Łach, Joanna Niemiec, Wio-

letta Pietrzak 
8/ „Abba Ojcze” – wspólna pieśń końcowa

Nagłośnienie pracownicy MOK w Dynowie.
Wykonawcy serdecznie dziękują ks. Proboszczowi dr. Norberto-

wi Podhoreckiemu za aprobatę tej formy wspólnej modlitwy i uczcze-
nia naszych WIELKICH RODAKÓW.

Janusz kędzierski
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Fot. Daniel Gąsecki

Część i Program słowno-muzyczny
Narratorzy: Emil Dańczak, Jacek Marszałek
Recytatorzy: Dominik Bachurski, Jolanta Bielec, Szymon Fara, 

Jolanta Kozubal-Głuchowska, Monika Serwatka, Elżbieta Welc
Zespół muzyczny: Arkadiusz Banaś, Piotr Dżuła, Daniel Maziarz
Soliści: Grażyna Malawska, Paweł Pawłowski, Anna Pudysz, Aga-

ta Pudysz, Dorota Sówka-Szmigiel 
Opracowanie multimedialne: Marek Siekaniec
Scenariusz, opracowanie całości: Krystyna Dżuła

Część ii koncert orkiestry Dętej osP działająca przy mok 
w Dynowie pod batutą tadeusza Podulki:

Program Koncertu:
1/ „ Ave Maryja” – śpiew Samuela Łach 
2/ „Panis Angelicus” – śpiew Samuela Łach
3/ „Wysoka katedra” – utwór instrumentalny
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Uroczyste obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę rozpoczęły się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w inten-
cji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele pw. św. Wawrzyń-
ca. Po Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. prał. dr Norberta Pod-
horeckiego nastąpił przemarsz na dynowski Rynek, gdzie Burmistrz 
Miasta Pan Zygmunt Frańczak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Roman Mryczko złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 100. Rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Następnie rozpoczęła się dalsza część uroczystości, którą uświet-
niły  swoimi występami: Orkiestra Dęta OSP działająca przy MOK 

Obchody 103. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miasta, fot. Jan Prokop Chór AKORD, fot. Jan Prokop

w Dynowie, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dyno-
wie oraz dynowski Chór „AKORD”.

Podziękowania należą się wszystkim występującym, gościom, 
mieszkańcom oraz pocztom sztandarowym, za udział w uroczystych 
odchodach Święta Niepodległości,  które  są naszym najważniejsze 
świętem narodowym, naszym powodem do radości i dumy z bycia 
Polakami.

Łukasz Domin
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Msza św. w intencji Ojczyzny, fot. Jan ProkopOrkiestra Dęta OSP działająca przy MOK w Dynowie, fot. Jan Prokop
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Początkiem sierpnia 2022 roku miasto Dynów będzie gościło kolarzy 
prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W Dynowie na rywali-
zujących zawodników czekać będą dwie premie: lotna i górska. 

Tour de Pologne zalicza się do najważniejszych wyścigów kolarskich świa-
ta i należy do cyklu UCI World Tour, zrzeszającego największe imprezy kolar-
skie na świecie w tym min. Tour de France, Giro d’Italia czy Vuelta a Espana. 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do do-
pingowania kolarzy, którzy będą rywalizować podczas 79. Tour de Pologne.

zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Burmistrz Miasta – Zygmunt Frańczak oraz członek LANG 
Team – Przemysław Niemiec, fot. Jan Prokop

Tour de Pologne 
pojedzie przez Dynów!

W dniach 29 czerwca – 11 lipca biegacze Łukasz Domin z Dynowa oraz Sławomir Hadro z Dubiecka wraz z ekipą suportową w składzie: 
Bogdan Peszek, Piotr Kędzierski, Jakub Pyś przebiegli 1111 km w 14 dni. Celem biegu #projekt1111 – Przez Polskę dla Serca i Krwi była 
zbiórka pieniędzy dla trójki chorych dzieci: Liama Tomaszewskiego, Kacpra Zięby i Oli Wilk. 

W ciągu całego wydarzenia udało się zebrać dokładnie 123 tysiące 820 zł.

1111 km biegiem dla trójki chorych dzieci

Honorowy patronat nad biegiem sprawowali: Burmistrz Dynowa – Pan Zygmunt Frań-
czak, Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko – Pan Jacek Grzegorzak, Wójt Gminy Dynów – Pan 
Wojciech Piech.

•  Laveco dr inż. Justyna Sekuła
•  WKS SanSport Dynów
•  Ewa Maluje Kosmetyka Profesjonalna 

Ewa Mnich
•  Nowoczesny Sport – Medycyna Sportowa
•  Gospodarka Komunalna w Dubiecku
•  Przemysław Blecharczyk – Delikatesy 

Piotruś Pan Dubiecko 
•  Adam Żydzik – PRO ERP
•  Stacja Paliw MOYA Dynów
•  Tłumacz przysięgły - Ewa Hadam 
•  Eden s.c. sklep u „Grzecha” Nienadowa
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-

lemów  Alkoholowych  i  Uzależnień 
w Dubiecku

Etapy jakie w dniach 29 czerwca – 
11 lipca pokonywali biegacze oraz team 
wspierający:
1 etap: Świnoujście / Szczecin - 102 km
2 etap: Szczecin / Dębno – 90 km 
3 etap: Dębno / Frankfurt nad Odrą – 50 km
4 etap: Frankfurt nad Odrą / Żary – 104 km
5 etap: Żary – Jelenia Góra – 108 km
6 etap: Jelenia Góra – Wałbrzych – 52 km 
7 etap: Wałbrzych – Nysa – 97 km 
8 etap: Nysa – Racibórz – 87 km 
9 etap: Racibórz – Wisła – 78 km 
10 etap: Wisłą – Wadowice – 64 km 
11 etap: Wadowice – Limanowa – 80 km 
12 etap: Limanowa – Krynica – 57 km 
13 etap: Krynica Zdrój – Krosno – 83 km 
14 etap: Krosno – Dynów – Dubiecko – 59 km

Sponsorzy biegu:
•  Miasto Dynów
•  Miasto i Gmina Dubiecko
•  Gmina Dynów
•  Kowalski okna
•  Decathlon Rzeszów
•  Greinplast
•  Duch Sanu
•  IPA Region Przemyśl
•  Transhad
•  Soltysiak Tour, Busy do Niemiec, Holandii 

z Podkarpacia
•  Wulkan – Bus
•  Logopro – studio reklamy
•  Prestige Office Biuro Rachunkowe
•  Restauracja Aleksandria

Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”

Fot. Roman Kokot Fot. Daniel Gasecki



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 2/2  LIPIEC-GRUDZIEŃ 202136STR.

15 sierpnia przy ul. Bartkówka odbyła się  IX edycja Biegu Tropem Wilczym, którego  lokalnym organizatorem było Stowarzyszenie  
„Aktywny Dynów”. Biegacze rywalizowali na dystansie 1,7 km.

Wśród mężczyzn triumfował Łukasz Domin, z kolei wśród kobiet najlepsza okazała się Dorota Żak. 
Podium wśród mężczyzn uzupełnili Kamil Pyrcz i Kacper Bujdasz, natomiast wśród Pań na podium znalazły się Gabriela Marszałek  

i Roksana Darasz.
5 najlepszych wyników wśród 

mężczyzn:
1.   Łukasz Domin – 5.45 
2.   Kamil Pyrcz – 5.48
3.   Kacper Bujdasz – 5.49
4.   Hubert Kozdra – 5.50
5.   Szymon Gałajda – 6.04

5 najlepszych wyników wśród 
kobiet:
1.   Dorota Żak – 7.02
2.   Gabriela Marszałek – 7.12
3.   Roksana Darasz – 7.15
4.   Dagmara Jaworska – 7.21
5.   Agnieszka Jaworska – 7.21

W biegu wzięło udział blisko 170 
osób.

Bieg Tropem Wilczym w Dynowie

17 lipca odbyła się 7. Dynowska 
ZaDyszka, czyli bieg na dystansie 10 
km po najatrakcyjniejszych zakątkach 
Dynowa. Biegacze w sile 269 osób wy-
startowali  z Ośrodka Turystycznego 
„Błękitny San”.

Jako pierwszy  linię mety z  cza-
sem, 34.47 przekroczył ubiegłorocz-
ny triumfator, Wojciech Pelczar z Do-
bieszyna.

Na drugim miejscu  rywalizację 
ukończył Bartosz Ceberak z Rzeszowa 
(czas 35.23), a na najniższym stopniu 
podium sklasyfikowany został Maciej 
Kiper z Jarosławia (czas 35.50).

Wśród Pań  triumfowała Katarzyna Albrycht  z Krościenka Wyżnego 
z czasem 42.04. Druga linię mety minęła Monika Fundanicz z Ustrzyk Dol-
nych, (czas 42.39), a miejsce trzecie wywalczyła Agnieszka Gaweł-Myczko 
z Przemyśla (czas 46.13).

W zawodach wystartowało 57 mieszkańców Dynowa  i  zawodników 
klubu Aktywny Dynów, którzy rywalizowali pomiędzy sobą o miano naj-
lepszych na własnym terenie.

Wśród Panów pasjonujący pojedynek stoczyli Wojciech Wojdyło i Kamil 
Karaś. Ostatecznie górą był ten pierwszy mijając linię mety z czasem 40.51. 
Karaś dobiegł 9 sekund później i osiągnął równo 41 minut. Również rywa-
lizacja o najniższy stopień podium przyniosła niesamowitą walkę pomiędzy 
Kacprem Bujdaszem i Kamilem Pyrczem. Ostatecznie górą był Pyrcz mija-
jąc linię mety z czasem 41.13.

Wśród Pań z Dynowa i klubu Aktywny Dynów bezkonkurencyjna okaza-
ła się Patrycja Walus z czasem 48.38. Drugie miejsce zajęła Ewa Mnich – czas 
53.50, a trzecia finiszowała Gabriela Jurasińska z czasem 56.46.

Przed biegiem głównym odbył się bieg dla dzieci MINI ZaDyszka, w któ-
rej to najmłodsi rywalizowali na dystansie 400 metrów. W biegu wystarto-
wało 128 osób.

Wielkie emocje podczas 7. Dynowskiej ZaDyszki!

Głównym partnerem wydarzenia było Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacja Sport Support. 
Patronaty Honorowe nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Mia-
sta Dynowa – Pan Zygmunt Frańczak oraz Starosta Rzeszow-
ski – Pan Józef Jodłowski.

Sponsorzy biegu:
•  Nadleśnictwo Dynów
•  AUTOPOMOC – Ewa Hadam
•  IGOSAM – Mateusz Drelinkiewicz 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania funkcjo-
nariuszom Komisariatu Policji w Dynowie i Komendy Miejskiej 
Policji w Rzeszowie – Wydział Ruchu Drogowego oraz straża-
kom OSP Dynów – Miasto, OSP Dynów – Przedmieście, OSP Dy-
nów – Bartkówka za zabezpieczenie trasy biegu.

Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”

Fot . Daniel Gąsecki

Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”

Fot. Jan Hadam
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15 września 2021 r., na zaproszenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, przy-
jechał Wiesław Drabik, autor ponad 200 ksią-
żek dla dzieci. 

Najbardziej znane to: Bajka o Smoku i Kraku, i o tym jak powstał 
Kraków, Awantura na podwórku, Łakomczucha, Kocie łakocie, MAŁa 
mYSZ skacze czyli myszomania, Mundial na Pastwiskach. Owe bajecz-
ki pisarz przywiózł w zaczarowanym „kufrze” i prezentował dzieciom 
podczas dwóch spotkań autorskich. Pierwsze z nich odbyło się w Szko-
le Podstawowej nr 2, a drugie w Przedszkolu Miejskim w Dynowie. 
W trakcie spotkań autor recytował fragmenty swoich bajek oraz na 
bieżąco, spontanicznie układał śmieszne rymowanki z imionami dzie-
ci, które zgłaszały się do odpowiedzi. Emanujący niezwykłym poczu-
ciem humoru pan Wiesław Drabik skradł serca najmłodszych czytel-
ników i sprawił, że oba spotkania przebiegły w radosnej atmosferze.

SPOTKANIA AUTORSKIE 
Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

14 listopada odbył się 8. Bieg Niepodległości w ramach akcji Dynów Biega. Na starcie pojawiło się 208 osób ubranych na biało-czerwono. 
Uczestnikom biegu towarzyszyła ogromna flaga Polski, wypożyczona od zaprzyjaźnionej grupy biegowej Run Rzeszów, którą z ogromnym sza-
cunkiem poniosło 30 osób co dodało szczególnej powagi wydarzeniu. 

Uczestnicy pokonali dystans 1,7 km. Na mecie dzieci otrzymały 
pamiątkowe medale. 

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Fot. Daniel Gąsecki

Dynów Biega w Święto Niepodległości
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NARODOWE CZYTANIE 2021
W roku 2021 obchodzimy stulecie śmierci Gabrieli Zapolskiej. 

Pisarka została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie. Na nagrobku wyryto tytuły jej dzieł, wśród których znajdziemy 
m.  in.: Moralność pani Dulskiej’’. Utwór ten  jest uważany za  jedno 
z najważniejszych osiągnięć pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogac-
two obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. 
Sztuka ta była czytana podczas tegorocznej akcji Narodowego Czyta-
nia, które odbyło się 22 września w Sali Narad Urzędu Miasta w Dy-
nowie. Głównym organizatorem tegorocznej edycji była Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Dynowie oraz Partnerzy:

1.  Nadleśnictwo Dynów
2.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie
3.  Państwo Bogusława i Bogusław Dulscy.
Wśród sympatyków dynowskiej biblioteki, którzy czytali frag-

menty był Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, panowie 
reprezentujący Partnera Nadleśnictwo Dynów – Maciej Grześków 
oraz Paweł Pawłowski, będący  jednocześnie  radnym Rady Miasta 

Dynowa, czytelniczki biblioteki: pani Maria Chudzikiewicz będącą 
jednocześnie radną Rady Miasta Dynowa, pani Renata Pyś - Dyrek-
tor Przedszkola Miejskiego w Dynowie oraz pani Bogusława Dul-
ska. Państwo Bogusława  i Bogusław Dulscy przygotowali oprawę 
muzyczną wydarzenia, bardzo znane i popularne utwory nawiązu-
jące do epoki, polskich i zagranicznych kompozytorów muzyki kla-
sycznej i wodewilowej. 

Jak  co  roku Narodowe Czytanie  swoją obecnością uświetniły 
przedszkolaki. W tym roku byli to Maryla Bieńko i Igor Hadam, któ-
rzy recytowali wiersz napisany przez pana Macieja Jurasińskiego.

Dziękujmy panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi za go-
ścinne przyjęcie oraz użyczenie miejsca do zorganizowania uroczy-
stości, a także za odczytanie fragmentu listu pana prezydenta An-
drzeja Dudy. Podziękowania kierujemy na ręce pana Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Dynów Krzysztofa Strzyża za wsparcie finansowe. Je-
steśmy również wdzięczne za zaangażowanie pani kierownik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Dynowie Annie Wandas - uczest-
nicy pod okiem pracowników ręcznie przygotowali okolicznościo-
we, ręcznie wykonane, piękne pamiątki. 

Dziękujemy pani Renacie Pyś – dyrektor dynowskiego przedszko-
la, paniom wychowawczyniom Gabrieli Jurasińskiej, Joannie Pisko-
rek, Marcie Dżuła – Inglot oraz rodzicom za przygotowanie, współ-
pracę i przyprowadzenie dzieci na uroczystość. Serdeczne podzię-

kowania składamy Państwu Bogusła-
wie  i Bogusławowi Dulskim za przy-
gotowanie nagłośnienia i oprawę mu-
zyczną a  także za  czytanie  fragmen-
tów tekstu. Dziękuję panu Janowi Ha-
dam za zdjęcia.

Na zakończenie uroczystości głos 
zabrała pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych  im. Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie Halina Cy-
gan, która w  imieniu swoim  i Preze-
sa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych pana Stanisława 
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Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
Z radością oznajmiamy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dy-

nowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrówno-
ważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans 
mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach po-
datkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek 
w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach za-
dania zakupiono: monitory, komputery, laptopy, czytniki e- booków, 
czytniki kodów kreskowych, kamerki internetowe, drukarki, dyski 
zewnętrzne, projektor, monitor do projektora oraz oprogramowanie 
i listwy zasilające. Koszt zadania ogółem wynosił 35 585 zł, z tego  
29 750 zł to dofinansowanie z Instytutu Książki. 

Dzięki tym zakupom będzie możliwa wymiana zużytego sprzętu 
na nowy, bardziej nowoczesny, co przyniesie niewymierne korzyści 
zarówno dla czytelników jak i pracowników biblioteki.

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – REMONTY 
DO REALIZACJI W ROKU 2022

Jest nam miło poinformować czytelników, że zadania zaplanowa-
ne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 - „Dziecko, które czy-
ta, wyrasta na dorosłego, który myśli – utworzenie i wyposaże-
nie działu dla dzieci w miejskiej Bibliotece Publicznej w Dyno-
wie” w dużej części zostały zrealizowane: duża zabudowa – szafa do 
przechowywania materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych 
zakup wyposażenia do działu dziecięcego. Natomiast prace remon-
towe zostały przeniesione na przyszły rok ze względu na to, że zo-
stały one zdecydowanie rozszerzone o wymianę instalacji elektrycz-
nej oraz wymianę sufitu w lokalu biblioteki co wygenerowało dodat-
kowe a niezaplanowane w Budżecie Obywatelskim koszty. Jesteśmy 
bardzo wdzięczne panu Burmistrzowi i pani Skarbnik Miasta Dyno-
wa za zaplanowanie tych wydatków w przyszłym roku kalendarzo-
wym. Jeżeli zostanie ustalony dokładny termin prac remontowych 
to oczywiście poinformujemy o tym wcześniej czytelników dynow-
skiej biblioteki, aby mogli się zaopatrzyć w większą ilość książek. 

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Miejska Bibliote-

ka Publiczna w Dynowie pozyskała 6 000 zł na zakup nowości wy-
dawniczych. Wsparcie otrzymano w ramach „Dofinansowania ze 
środków finansowych ministra kultury i Dziedzictwa narodo-
wego w ramach realizacji narodowego Programu rozwoju Czy-
telnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zadania: „Dofinasowania do bi-
bliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usłu-
gi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub au-
diobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kierunek inter-
wencji 1.1 w ramach nPrCz 2.0”. 

Za otrzymane dofinasowanie zostały kupione nowości wydaw-
nicze z różnych gatunków literatury. Zachęcamy czytelników do od-
wiedzin dynowskiej biblioteki  lub przeglądania katalogu on-line, 
a także do składania rezerwacji elektronicznych lub telefonicznie.

Z  okazji  Świąt Bożego Narodzenia  czytelnikom  i wszystkim 
mieszkańcom Dynowa życzymy przede wszystkim zdrowia, pokoju, 
radości oraz ciepła rodzinnego a także pomyślności w nadchodzą-
cym Nowym Roku 2022.

grażyna Paździorny
anna marszałek

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. ze zbiorów MBP w Dynowie

Tymowicza, na ręce Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie, złożyła wyrazy uznania i gratulacje. 

Dziękujemy wdzięcznej publiczności i przyjaciołom dynowskiej 
biblioteki za przybycie i stworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery!
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Sto lat temu, ponad pół miliona polskich obywateli skuszonych obietnicą zatrudnienia 
w bogatym przemyśle górniczym, jechało do Francji z nadzieją na duży zarobek. „Carbo-
land” skusił też wielu mieszkańców ziemi dynowskiej. Jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych XX w. byli górnicy lub ich żony pobierali w Polsce francuskie emerytury. Dzisiaj ten za-
pomniany temat warto przypomnieć.

Carboland – węglowa ziemia obiecana
Emigracja zarobkowa z Polski do Francji w okresie międzywojennym

Wyjazd polskich emigrantów z Mysłowic do Toul, 08.11.1929, źródło NAC, sygn. 1-Z-21

Carboland – kraina węgla i świat wiecznej pracy

Przyczyny migracji
W czasie  I wojny  światowej Francja 

straciła około 1,7 mln obywateli a ponad 
4 mln  jej mieszkańców odniosło rany. Tak 
duże straty w ludziach sprawiły, że po woj-
nie francuski przemysł potrzebował dopły-
wu robotników z zagranicy. Ponadto wzra-
stający w skali światowej popyt na węgiel 
pobudzał rozwój wydobycia tego surowca. 
Tymczasem odrodzona Polska borykała się 
z wieloma problemami gospodarczymi i spo-
łecznymi. Wzrost demograficzny spowalniał 
stabilizację gospodarki i powodował bezro-
bocie. Większa część społeczeństwa polskie-
go żyła na wsiach w wielkim ubóstwie. Dla 
władz państwa polskiego emigracja była roz-
wiązaniem wielu problemów. 

konwencja o emigracji
Dnia 3 września 1919 r. Polska i Fran-

cja podpisały w Warszawie dwustronną kon-
wencję o emigracji, która regulowała praw-
nie masowy przepływ siły roboczej między 
oboma krajami na zasadzie równości praw. 
Sygnatariusze  zgodzili  się na  jednakowe 
traktowanie robotników w zakresie ochro-
ny pracy, wynagrodzenia, urlopów, a także 
odszkodowań powypadkowych. Konwencja 
dopuszczała jednak możliwość ograniczenia 
migracji w zależności od sytuacji ekonomicz-
nej. Francja dodatkowo wynegocjowała wy-
łączne prawo do selekcji kandydatów na te-
rytorium Polski. Organem nadzorującym ak-
cję rekrutacyjną w naszym kraju była Fran-
cuska Misja Zatrudnienia, a od 1924 r. Cen-
tralne Towarzystwo Imigracyjne, zrzeszające 
związki pracodawców francuskich. Pierwszy 
etap selekcji przeprowadzały polskie urzędy 
pośrednictwa pracy, które korzystały z da-
nych dotyczących poszukiwanych pracowni-
ków, jakie Francja dostarczała do polskiego 
ministerstwa pracy. Dodać należy, że oprócz 
górnictwa poszukiwano kandydatów do pra-
cy w rolnictwie, handlu, służbie domowej. 

na stacji zbornej
Zakwalifikowanych odsyłano do stacji 

zbornych w Warszawie, Poznaniu, Mysłowi-
cach i Wejherowie. Na stacjach tych dopeł-
niano formalności administracyjnych, zwią-
zanych z wyjazdem. Panował tam ścisk i nie 

najlepsze warunki higieniczne. Przed podróżą wszyscy przechodzili kontrolę medyczną. Selekcja, 
prowadzona przez francuskich lekarzy, pozwalała na wybór najzdrowszych kandydatów. Odrzu-
cano średnio 10-20% chętnych. Po zakwalifikowaniu emigrant przechodził zabiegi sanitarne, ta-
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Marki - znaczki kontrolne, które służyły do ewidencji osób 
pracujących pod ziemią, miały postać okrągłych lub wie-
lokątnych blaszek z otworem. Markę górnik zabierał na 
dół, miał ją przy sobie w czasie pracy, a wyjeżdżając na po-
wierzchnię oddawał wieszając na specjalnej tablicy przy od-
powiadającym numerze lub wręczał urzędnikom. Brakująca 
marka wskazywała, że górnik nie wyjechał na powierzch-
nię. W przypadku pożaru lub innego wypadku, po nume-
rze na odnalezionej marce identyfikowano zwłoki górnika.

Polski górnik pracujący w kopal-
niach francuskich (żródło Światowid 
z 19.08.1933)

kie jak dezynfekcja ubrań i kąpiel. Następnie 
podpisywał umowę o pracę i odbierał pasz-
port. Jechało się więc bez ryzyka, z podpisa-
ną na rok umową. Po roku każdy robotnik 
mógł zdecydować o  jej przedłużeniu. Pra-
codawca zobowiązywał się zapewnić stałe 
zatrudnienie, mieszkanie, opiekę  lekarską 
i pokrycie kosztów podróży.  Jednak za sa-
mowolne opuszczenie miejsca pracy przed 
upływem roku groziły sankcje (zwrot kau-
cji, odstawienie na granicę, kary pieniężne).

Podróż
Emigrantów transportowano zbiorowo 

drogą lądową przez Czechosłowację i Niem-
cy do Toul albo drogą morską z Gdyni do por-
tów Calais, Dunkierka lub Le Havre. Wszyst-
kie transporty kolejowe z Polski do Francji 
docierały do stacji rozdzielczej w Toul. Po-
dróż lądowa była długa i wyczerpująca. Emi-
granci z Dynowa i okolicznych miejscowości 
swą podróż rozpoczynali na najbliższej sta-
cji kolei wąskotorowej. W Przeworsku prze-
siadano się na pociąg do Krakowa i dalej do 
Mysłowic. Stąd należało pokonać trasę oko-
ło 2 tysięcy kilometrów przekraczając trzy 
granice. Podróż z Mysłowic trwała około 44 
godzin. Koszty podróży i wyżywienia w dro-
dze pokrywał pracodawca. Do pociągu moż-
na było zabrać do 30 kg bagażu. Podróżnym 
towarzyszył konwojent oraz tłumacz.

w toul
Po przybyciu do Toul polscy robotnicy 

pokonywali pieszo, liczącą 3 km drogę do ba-
raków na stacji rozdzielczej. Warunki tam pa-
nujące były przykre dla przyjezdnych. Dużą 
przeszkodę stanowił  język. W Toul dopeł-
niano dalszych  formalności administracyj-
nych: ponowną kontrolę  lekarską, dezyn-
fekcję i szczepienia. Robotników rozsyłano 
następnie specjalnymi pociągami do doce-
lowych miejsc pracy. Po przyjeździe, każdy 
miał 48 godzin na zgłoszenie się do mero-
stwa, aby dokonać meldunku i złożyć poda-
nie o dowód osobisty. Za górników formalno-
ści tych dopełniały zarządy kopalń.

Praca w kopalni
Głównym ośrodkiem imigracji polskiej 

we Francji było zagłębie węglowe w północ-
nej Francji, w departamentach Pas-de-Calais 
i Nord. W północnej Francji w okresie mię-
dzywojennym działało kilkanaście prywat-
nych kompanii górniczych, zatrudniających 
górników 29 narodowości, w tym Polaków. 
Praca we  francuskich kopalniach była nie-
bezpieczna z powodu  trudno dostępnych 
złóż, które nie nadawały się do eksploatacji 
mechanicznej. Często zdarzały się obsunię-
cia skał, zawały i zalania wodą. Polacy stano-
wili największy procent zatrudnionych pod 
ziemią, większość z nich pochodziła ze wsi. 
Pierwszy zjazd do kopalni był zazwyczaj szo-
kiem. Z czasem przyzwyczajano się, ale nie 
brakowało też przypadków dezercji. Każdy 
nowo zatrudniony górnik był fotografowany 
i otrzymywał numer identyfikacyjny. Mimo 

Wygląd i wyposażenie górników. Mimo iż zdjęcie jest wcześniejsze, ubiór i wyposażenie nie zmie-
niło się do lat trzydziestych. 

Górnicy w czasie przerwy na posiłek
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postępującej mechanizacji, do obróbki chodników używano tradycyj-
nych narzędzi, jak kilof, siekiera czy piła, zaś przy wyrębie posługiwa-
no się już młotami mechanicznymi i wiertarkami. Praca rębacza w ni-
skostropowych chodnikach, przy złym oświetleniu (używano lamp kar-
bidowych) i wysokich temperaturach, łamała najbardziej wytrzyma-
łych. Pracowano w systemie zmianowym i na akord. Polakom zależało 
na jak najszybszym wzbogaceniu się, więc pracowali bardzo sumien-
nie. Średnie miesięczne zarobki polskich górników wynosiły 900-1000 
franków. Górnicza pensja starczała na utrzymanie domu i wyżywienie 
rodziny. Aby zgromadzić oszczędności, trzeba było jednak umiejętnie 
gospodarować  tym zarobkiem. Dlatego do pracy posyłano również 
dzieci. Francuskie prawo zezwalało na zatrudnienie dzieci od 13 roku 
życia, ale ograniczało ich pracę do 10 godzin dziennie. Najczęściej za-
trudniano dzieci do zajęć naziemnych w sortowni.

kolonia górnicza na przykładzie Bruay
W Bruay Polacy byli tak liczni, że nazywano tę miejscowość „Pol-

ską stolicą” albo „Częstochową”. Wokół poszczególnych kopalni syste-
matycznie wyrastały całe osiedla zwane koloniami. Szyb górniczy wy-
znaczał jego środek. Obok starej górniczej zabudowy wznoszono nowe, 
bardziej przestrzenne osiedla pawilonowe czy kolonie mieszkanio-
we z ogródkami, gotowe na przyjęcie nowych 
mieszkańców. Sercem każdego osiedla był za-
zwyczaj kościół i urząd gminy, ale główna uli-
ca prowadziła zawsze do szybu. Żonatym gór-
nikom z rodzinami kopalnie przyznawały za-
zwyczaj 3-4 pokojowe mieszkanie z ogród-
kiem  i przybudówką. Osoby samotne  loko-
wano na stancjach, w osiedlowych barakach 
lub tak zwanych kantynach. Na terenie kolo-
nii zamieszkanych przez Polaków, szybko za-
częły pojawiać się polskie sklepy, zakłady rze-
mieślnicze i usługowe. Na obczyźnie starano 
się stworzyć namiastkę życia w ojczystym kra-
ju. Górnicze domki, najczęściej w zabudowie 
szeregowej, były w miarę wygodne i zapew-
niały dobre warunki mieszkaniowe. Na pię-
trze znajdowały się sypialnie, a życie rodzin-
ne toczyło się w pomieszczeniach na parterze. 
Często pokoje na piętrze wynajmowano gór-
nikom nie posiadającym rodzin, tak zwanym 
kwaternikom. Nie przeszkadzał brak urządzeń 
sanitarnych, elektryczności czy bieżącej wody, 
gdyż emigranci nie byli do nich przyzwyczaje-

Bruay, szyb nr 7 i typowa zabudowa kolonii górniczejBruay, domy górnicze wraz z widocznymi ogród-
kami

Wnętrze mieszkania emigranta polskiego we Francji, źródło NAC, sygn. 1-Z-634

ni również w Polsce. Domy urządzano zazwyczaj bardzo tradycyjnie, 
co wiązało się z nostalgią za ojczyzną. Ściany przyozdabiano rodzin-
nymi fotografiami, wyszywanymi makatkami, obrazami świętych pa-
tronów. Przydomowy ogród, średnio o powierzchni 400 m², dla wielu 
robotników chłopskiego pochodzenia stanowił namiastkę ziemi, któ-
rą zostawili w ojczyźnie. Był sposobem na spędzanie wolnego czasu. 
Uprawiano w nim warzywa, hodowano też świnie i drób. Uzupełniano 
w ten sposób domową kuchnię i budżet. Kopalniom zależało na stabi-
lizacji zatrudnionych Polaków. Każdy górnik, który przybył do Francji 
bez rodziny, mógł już po 2-3 miesiącach pracy rozpocząć starania o jej 
sprowadzenie z kraju. Pracodawcy ponosili 35% kosztów sprowadze-
nia rodzin. Społeczność polska realizowała tradycyjny model rodziny. 
Honorem górnika było ją utrzymać, a powinnością żony stać na straży 
domostwa i edukacji dzieci. Przywiązywano też dużą wagę do podtrzy-
mywania ojczystych tradycji. Oczywiście kobiety mogły podejmować 
zatrudnienie w kopalniach, ale tylko przy pracach naziemnych, w lam-
piarni czy sortowni. Pracę podejmowały najczęściej kobiety niezamęż-
ne, chociaż i mężatki dorabiały do rodzinnego budżetu, gdy jedna pen-
sja nie wystarczała. Zdarzały się też bolączki życia emigracyjnego. Roz-
luźnienie więzi powodowało rozbicie rodzin, duży odsetek nieślubnych 
dzieci, ucieczki żon z sublokatorami. 
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Uroczystość I Komunii Świętej dla polskich dzieci w Bruay, źródłó NAC, sygn. 1-Z-594-1; 1-Z-594-2

edukacja i religia
Dzieci  polskich  górników poniżej 

13 roku życia były zobowiązane uczęsz-
czać  do  szkoły  francuskiej.  Dopiero 
w 1924 r. Polakom udało się uzyskać zgo-
dę na organizację dodatkowego naucza-
nia w języku polskim, w szkołach prywat-
nych. Dyrekcje kopalń miały opłacać pol-
skich nauczycieli a strona polska zająć się 
ich rekrutacją. W szkołach państwowych 
zaczęto organizować dodatkowe kursy ję-
zyka polskiego i tzw. kursy czwartkowe. 
Uczono pisania i czytania w języku pol-
skim, ojczystej historii,  geografii  i wie-
dzy o kraju. Emigranci widzieli również 
potrzebę katechizacji swych dzieci. Rola 
polskiego kapłana okazywała się być waż-
na dla kultywowania religijności i patrio-
tyzmu. Dużą wagę przywiązywano do uro-
czystości kościelnych; Wielkanocy, Boże-
go Narodzenia, zbiorowego przeżywania 
Pierwszych Komunii.

kryzys
Wielki  kryzys  gospodarczy  z  lat 

1929-1934 zachwiał światowym rynkiem 
pracy. Gwałtownie spadło zapotrzebowa-
nie na węgiel i załamały się jego ceny. Re-
cesja zmusiła Francję do zmiany polityki 
emigracyjnej. Zaczęto redukować perso-
nel zwalniając w pierwszej kolejności ob-
cokrajowców. Robotników zwalniano pod 
byle pretekstem. Wobec braku pracy, na 
powrót z Francji w latach 1931-1934 zde-
cydowało się lub zostało do tego zmuszo-
nych około 140 tysięcy osób. Fala reemi-
gracji wywołała poważne problemy na 
rodzimym rynku pracy, potęgując wzrost 
bezrobocia. Lepiej poradzili sobie miesz-
kańcy wsi, dokupując za zarobione pienią-
dze ziemię, rozbudowując gospodarstwa. 
To znamienne, w jak wielu wątkach, cza-
sy owego pokolenia przypominają obec-
ną rzeczywistość.

 Józef stolarczyk

Górnicy opuszczający kopalnię

Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych przez Muzeum Emigracji w Gdyni, na podstawie pamiętników, fotografii pochodzących z za-
sobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z internetowej domeny publicznej. Skorzystałem też ze wspomnień moich dziadków, emigrantów fran-
cuskich w Bruay, zasłyszanych w dzieciństwie, stąd tekst ten może mieć przekaz nadto subiektywny. Pominąłem natomiast szereg wątków istotnych dla 
tego tematu, ale niemożliwych do zamieszczenia w przyjętej konwencji syntezy. Niech będzie on dla Czytelnika inspiracją do wykonania przeglądu pa-
miątek rodzinnych i podzielenia się z redakcją ich wynikami. Może znajdziemy dynowskie ślady tej emigracji ?
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22 października na dynowskim rynku odbyła się uroczysta Przysięga Wojskowa podczas której elewi ślubowali na sztandar 1. Batalionu 
Strzelców Podhalańskich. Kwiaty i gratulacje dla wyróżnionych elewów złożył Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak.

Ciekawostką jest fakt, że Przysięgę złożyły same kobiety, a miasto Dynów zostało wyróżnione przez 1. Batalion Strzelców Podhalańskich 
i mogło gościć wszystkich podczas tej wyjątkowej uroczystości. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym żołnierzom Wojska Polskiego.
Łukasz Domin Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Fot. st. szer. Rafał Gaweł

Uroczysta przysięga na rynku w Dynowie


