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Miasto Dynów – solidarne z Ukrainą

 Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia: 

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

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

i okazywania sobie wzajemnej miłości i szacunku

Wesołego Alleluja!

Roman Mryczko
Przewodniczący Rady

Miasto
Dynów 2022

Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego pisma. Będziecie Państwo mogli przeczytać ważne informacje dotyczące spraw  

bieżących, o których każdy Mieszkaniec Dynowa powinien wiedzieć. Tradycyjnie też relacjonujemy wydarzenia społeczno-kulturalne, edu-
kacyjne i wychowawcze z ostatniego kwartału.

Trudny czas trwającej wojny w Ukrainie stał się przyczyną wielu pozytywnych i bardzo potrzebnych wyrazów pomocy, wsparcia dla 
naszych Wschodnich sąsiadów, o czym również informujemy.

Redakcja Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzy Wszystkim, aby były piękne, 
wiosenne, przeżyte z rodziną i przyjaciółmi. Wesołego Alleluja!!!

Niech w naszych sercach i domach, również tych na Ukrainie, zagości pokój i zdrowie.
W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Józefowi Stolarczykowi za znakomite artykuły opisujące historię Dynowa i jego miesz-

kańców, osób związanych z naszym miastem, wydarzeń w których Dynowianie brali udział. Artykuły były niezmiernie pouczajace, warto-
ściowe i przede wszystkim ciekawe.

Grażyna Paździorny, Michał Zięzio
Redaktorzy Naczelni Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego
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Urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
W niniejszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządo-

wego chciałbym przedstawić Państwu działania, jakie miasto podej-
mowało w ostatnim czasie.

I. Projekty dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej 

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” 
Gmina Miejska Dynów realizuje przedmiotowy projekt dofinan-

sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Umowa o dofinansowanie w/w projektu podpisana została 
w dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie. Przed-
miotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy 
ul. Bartkówka i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instala-
cję fotowoltaiczną. 

Realizacja inwestycji obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Bart-
kówka w Dynowie
1. Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

rurociągów tłocz nych kanalizacji – ok. 10 km
2. Budowę przepompowni ścieków sanitarnych (3 szt.)
Rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie o odna-
wialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna 
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 
36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie. 

Długość kanalizacji do wybudowania w ramach projektu:  
ok. 10 km (sieć kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem i urządzeniami) 

Długość przyłączy do wybudowania: ok. 1 km
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest 

firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosinie. 
Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 

30 czerwca 2021 r.
Wartość projektu ogółem po przetargu na roboty budowla-

ne: 7 564 819,80 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 433 368,49 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 4 618 363,20 zł (85 % wy-

datków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 

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

gramem rzeczowo-finansowym robót.

Dotychczas wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyj-
ną i tłoczną) o łącznej długości ok 7 km i przepompownię ścieków.

Do wykonania pozostała budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości ok 3 km i przyłączy kanalizacyjnych, budowa dwóch prze-
pompowni ścieków i odbudowa nawierzchni dróg po robotach bu-
dowlanych.

Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec 2022 r., na-
tomiast rozliczenie inwestycji i projektu planowane jest na I kw. 2023 r.

 Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Dynowie

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020”

2. Projekt pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 
na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gmi-
ny Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”
Trwa realizacja projektu partnerskiego pn. „Rozwój Odnawial-

nych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, 
Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Roz-
wój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

Część projektu dotycząca zakupu i montażu pomp ciepła i ko-
tłów na biomasę została zrealizowana. Natomiast w zakresie monta-
żu instalacji fotowoltaicznych został podpisany aneks z Wykonawcą 
z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022 r. Istotną sprawą jest, że 
Sejm RP w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął nowelizację ustawy 
OZE, w myśl której uczestnicy tego projektu, którzy mają podpi-
saną umowę z gminą na montaż instalacji fotowoltaicznej – od 
1 kwietnia 2022 r., objęci są rozliczeniem z PGE na dotychczaso-
wych zasadach prosumenckich. Został również podpisany aneks 
do umowy w zakresie montażu kolektorów słonecznych z terminem 
realizacji do 16 maja 2022 r.

Koszt całkowity przypadający na Gminę Miejską Dynów po prze-
targu: 2 691 470,70 zł

Koszty kwalifikowane: 2 464 800,00 zł 
Dofinansowanie (85 % kosztów kwalifikowanych): 2 095 080,00 zł
Pozostałe środki: 596 390,70 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020”
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3. Projekt pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Prze-
worsk Wąskotorowy – Dynów”
Trwa realizacja projektu pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Prze-

worsk Wąskotorowy – Dynów”, którego Miasto Dynów jest partnerem. 
W grudniu 2021 r. zakończył się kolejny etap prac w ramach re-

alizacji w/w inwestycji. 
W wyniku przeprowadzanych prac zakończone zostało prawie 

100 % robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych. Rozpoczęto prace 
związane m.in. z rozbiórką i budową toru na mostownicach na obiek-
tach mostowych, stalowym kozłem oporowym oraz odtworzeniem 
lub oczyszczeniem rowów, a także przejazdami. 

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Woje-
wództwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim na zadanie in-
westycyjne „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąsko-
torowy – Dynów” została podpisana w dniu 7 marca 2021 roku. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi prioryteto-
wej V Infrastruktura komunikacyjna. Dofinansowanie ze środków UE 
wynosi 15 344 200 zł.

W dniu 10 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą Swietel-
sky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację przed-
miotowego zadania. Całkowita wartość robót budowlanych wyno-
si 22 203 960 zł.

Zakres prac obejmuje rewitalizację zabytkowej linii wraz z remon-
tem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych, nawierzchni toro-
wej i oznakowania. Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pier-
wotnych parametrów linii kolejowej oraz poprawią bezpieczeństwo 
przejazdów kolejowych, a także przyczynią się do zwiększenia zain-
teresowania turystów przejazdami kolejką wąskotorową, a przez to 
także do rozwoju turystycznego regionu.

Projekt, którego liderem jest Powiat Przeworski, realizowany jest 
w partnerstwie z Gminą Miejską Dynów, Gminą Dynów, Gminą Hyżne, 
Gminą Jawornik Polski, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Przeworsk 
oraz Gminą Miejską Przeworsk.

Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów w realizację projektu wy-
nosi 170 732 zł. W roku 2021 wydatkowana została kwota 36 300 zł, 
do wydatkowania w roku bieżącym pozostało 134 432 zł.

III. Inwestycje finansowane z budżetu mia-
sta

1. Remont lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Dokonano wyboru Wykonawcy robót remontowych lokalu Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. Wykonawcą jest firma HY-
DRO-MET Sp. z o. o. z siedzibą w Futomie. 

Wartość robót wynosi 79 508 zł .
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- wykonanie sufitu podwieszanego,
- remont instalacji elektrycznej, w tym wymianę instalacji 

i opraw oświetleniowych,
- wymianę drzwi wewnętrznych oraz istniejącej ścianki dzia-

łowej w celu wydzielenia kącika dla dzieci,
- malowanie lokalu po wykonanych robotach budowlanych.
Remont prowadzony będzie w kwietniu br.

IV. Pozyskanie terenu z  przeznaczeniem 
na parking

W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych na terenie 
miasta Gmina Miejska Dynów w 2021 r. poczyniła starania w celu po-
zyskania terenu z przeznaczeniem na parking samochodowy zlokali-
zowany w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Dzięki przychylności Proboszcza naszej Parafii Ks. dr Norberta 
Podhoreckiego oraz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu w styczniu bie-
żącego roku podpisana została umowa użyczenia części tj. 0,1150 ha 
działki nr 5090/1 zlokalizowanej przy ulicy Jana Pawła II. 

W imieniu mieszkańców Dynowa oraz własnym serdecznie dzię-
kuję za zrozumienie potrzeb mieszkańców naszego miasta i udostęp-
nienie przedmiotowej działki.

Powyższa lokalizacja z uwagi na bliskie położenie kościoła w nie-
dziele i święta zapewni miejsca parkingowe dla osób uczestniczących 
w nabożeństwach kościelnych, umożliwi również w dni powszednie 
od poniedziałku do soboty zwolnienie miejsc parkingowych zlokali-
zowanych w ścisłym centrum miasta. W sposób znaczący wpłynie to 
na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i parkingów, podnie-
sienie standardu zagospodarowania terenu i wpłynie na poprawę es-
tetyki niniejszego terenu. 

Zakres inwestycji obejmował będzie budowę ok. 40 miejsc po-
stojowych wykonanych z betonowych płyt ażurowych oraz wykona-
nie drogi manewrowej z kostki betonowej. Wykonane zostaną miej-
sca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz połączenie parkin-
gu z drogą tzw. Organistówką umożliwiające bezpośrednie przejście 
w stronę kościoła. Ze względu na konieczność opracowania dokumen-
tacji projektowej termin realizacji zadania planowany jest na IV kwar-
tał bieżącego roku.

V. Inwestycje i remonty drogowe
1. Drogi powiatowe

W dniu 12.11.2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie 
przekazał plac budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa 
drogi – wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Łaziennej i ul. Pod-
wale w Dynowie”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu zosta-
ła firma Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD z Nosówki. Zakres 
rzeczowy robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ła-
ziennej i ul. Podwale w Dynowie na odcinku o długości 357 mb., w tym 
17 studni rewizyjnych oraz 16 studzienek ściekowych. Koszt realiza-
cji zadania opiewał na kwotę 444 tys. zł. Przedmiotowe środki finan-
sowe zapewnił Samorząd Powiatu Rzeszowskiego. 

Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zlecił odbu-
dowę chodnika dla pieszych przy ul. Łaziennej w Dynowie. Równole-
gle z odbudową chodnika Gmina Miejska Dynów planuje zrealizować 
zadanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Łaziennej w Dynowie oraz 
ul. Podwale w Dynowie. Zakres prac oświetleniowych obejmie roboty 
związane z montażem urządzeń podziemnych (kabli energetycznych 
i fundamentów pod słupy oświetleniowe). Pozostałe roboty oświe-

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020”

II. Projekty dofinansowane ze środków 
krajowych:

Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek pn. „Budowa sieci wodo-
ciągowej i rozbudowa (modernizacja) SUW oraz budowa kanali-
zacji sanitarnej w Dynowie – etap I” w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę 12 255 000 zł. 
Przewidywana wartość inwestycji wynosi 12 900 000 zł, nato-

miast wkład własny Miasta Dynów wynosi 645 000 zł tj. 5% jej war-
tości.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
1. Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Dynowa o łącznej 

długości ok. 19 km wraz z przejściem pod dnem rzeki San ka-
nałem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego, a także 
rozbudową (modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania wody 
 w Dynowie (SUW),

2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej dłu-
gości ok. 5 km.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.
W dniu 11 lutego 2022 r. został ogłoszony przetarg na wyłonie-

nie wykonawców robót budowlanych.
Obecnie trwa procedura przetargowa. 
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tleniowe gmina planuje dokonać w terminie późniejszym. Odbudowa 
nawierzchni ul. Łaziennej i ul. Podwale również zostanie wykonana 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w terminie późniejszym.
2. Drogi gminne

1) Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W dniu 06.10.2021 r. Gmina Miejska Dynów otrzymała promesę 
na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi na działkach nr ewid. 
gruntów 42/2 i 891 w Dynowie (obręb Bartkówka) w km 0+000 – 
0+785” w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Jest to dro-
ga przebiegająca od drogi „Pod Skałą” w kierunku południowym rów-
nolegle do rzeki San. W następstwie uzyskania dofinansowania pod-
pisano w dniu 9.02.2022 r. umowę o roboty budowlane, pomiędzy 
Gminą Miejska Dynów, a wyłonionym w przetargu nieograniczonym 
Wykonawcą robót – firmą Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stani-
sław Drak z Przemyśla. W dniu 15.02.2022 r. przekazano plac budowy, 

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Dynowie

a Wykonawca rozpoczął realizację robót. Ponadto w dniu 04.03.2022 r. 
pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Gminą Miejską Dynów zosta-
ła zawarta umowa o udzielenie dofinansowania dla potrzeb realizacji 
przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie górnej warstwy i dol-
nej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego w ilości 2 747,50 m2 (na 
długości drogi 785 mb.), wykonanie wzmocnienia podbudowy z grun-
tu i kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie dolnej warstwy 
podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy odsączają-
cej, wykonanie robót ziemnych w ilości 1 923,25 m3. Koszt całkowity 
zadania wyniesie 382,69 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych wyniesie 382,69 tys. zł, co stanowi 100 % całego kosztu realiza-
cji robót. Po stronie gminy występuje koszt zapewnienia nadzoru in-
westorskiego, opiewający na kwotę 4 tys. zł. Planowany termin zakoń-
czenia realizacji zadania to maj bieżącego roku.

Zygmunt Frańczak
 Burmistrz Miasta Dynów

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Dynowie

W dniu 21 marca br. rozpoczęły się prace remontowe pomiesz-
czeń biurowych na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie. 
Z dotychczasowych trzech pokoi biurowych oznaczonych numerami 
12, 12a, 12b zostaną utworzone dwa biura, w tym jedno o powierzch-
ni 33,34 m2 , w którym będzie mieścił się Referat Komunikacji w Dy-
nowie – obecnie funkcjonujący w niewielkim pokoju nr 27 na II pię-
trze Urzędu Miejskiego. Nowe pomieszczenie zostanie wyposażone w 
pełni skomputeryzowane stanowiska pracy, które usprawnią obsługę 
interesantów. Prace remontowe, których wartość szacuje się na oko-
ło 30 tysięcy złotych pokryte zostaną z budżetu Miasta Dynów, nato-
miast Starostwo Powiatowe Rzeszów sfinansuje wyposażenie biura 
oraz sprzęt komputerowy. 

W Zamiejscowym Referacie Komunikacji w Dynowie od dnia 
21 września 2020 r. funkcjonuje nowoczesny system internetowej re-
zerwacji umawiania wizyt. System ten umożliwia mieszkańcom Mia-

Nowe biuro dla Zamiejscowego 
Referatu Komunikacji w Dynowie

sta i Gminy Dynów zaoszczędzenie czasu traconego w kolejce, a tak-
że zapewnia spokojne i komfortowe oczekiwanie na obsługę. System 
internetowej rezerwacji wizyt został sfinansowany przez Starostwo 
Powiatowe Rzeszów.

Rezerwacji można dokonać przez stronę internetową 
www.kolejka.powiat.rzeszowski.pl 

lub telefonicznie pod numerami telefonów: 
172300700, 168889037.

Ponadto informuje się, że od dnia 1 kwietnia br. wszelkie opłaty 
związane z rejestracją pojazdów dokonywane będą na miejscu poprzez 
terminal płatniczy, zaś gotówką za pośrednictwem poczty lub banku.

Wojciech Barański 
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów
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Gmina Miejska Dynów od 5 marca 2021 r uczestniczy w projekcie 
„Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa 
podkarpackiego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II 
„Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; 
Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w Jed-
nostce Samorządu Terytorialnego (JTS) poprzez objęcie komplekso-
wym programem szkoleniowo-doradczym JTS w zakresie obsługi in-
westora, w tym opracowanie i wdrożenie w JTS procedur współpracy 
z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyj-
ną w JST,w szczególności przygotowanie, upowszechnienie, aktualiza-
cję informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

Gmina Miejska Dynów realizuje projekt 
„Wysokie standardy obsługi inwestora 
w samorządach województwa podkarpackiego”

Do udziału w programie oddelegowani zostali dwaj pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Dynowie, którzy biorą udział w szkoleniach z za-
kresu jednolitych standardów obsługi inwestora/ przedsiębiorcy za-
lecanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH). Stan-
dardy te wynikają z wieloletnich doświadczeń w kontaktach między-
narodowych, w szczególności związanych z obsługą bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w PAIH. Standardy te pozwalają na realiza-
cję oczekiwań przedsiębiorców dotyczących wsparcia przez JST pro-
cesu inwestycyjnego.

Są także podpowiedzią dla zarządzających gminami, jak w pro-
sty sposób kierować tym procesem w celu rozwijania lokalnej przed-
siębiorczości.

Projekt jest w całości finansowany przez Podkarpacki Urząd Mar-
szałkowski w Rzeszowie ze środków Unii Europejskiej.

Wojciech Barański 
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów

Zakaz wypalania traw
Informujemy, przypominamy i apelujemy, że 

wypalanie traw, łąk i  nieużytków rolnych, jest 
nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrod-
niczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i ży-
cia ludzkiego.

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spo-
wodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten 
nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bar-
dzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicz-
nie rozprzestrzeniającym się żywiołem. Wzniecony pożar zagraża lu-
dziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Pomimo prowa-
dzonych od wielu lat kampanii informacyjnych na temat zagrożenia, 
jakie stwarza wypalanie traw dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, 
a także jak niszcząco wpływa na środowisko naturalne, wciąż spoty-
kamy się z tym zjawiskiem.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. Ogień 
jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie 
go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształ-
towanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar. Wówczas 
ewentualne konsekwencje są naprawdę poważne.

Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść 
się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień 
może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które 
go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach. 
Wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co 
stwarza dodatkowe zagrożenie.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona 
zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzę-
ta. Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego od-
rostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stop-
niu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa  
i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed podpalenia.

Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni, 
nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody.

Proceder ten jest jedną z przyczyn zatruwania i tak już nadmier-
nie zanieczyszczonego powietrza, jest prawnie zabroniony, za co grozi 
kara aresztu lub grzywny (prawne regulacje to m.in. ustawa o ochronie 
przyrody, kodeks wykroczeń i ustawa o ochronie przeciwpożarowej).

Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalimy, zastanówmy się czy nie 
narażamy życia swojego i innych.

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do CEEB
Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całym kraju rozpoczął się 

proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych do-
tyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu - 
aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny 
i złożyć deklaracje poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!
Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu 

elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzę-
dzie Miasta Dynów lub przesłać pocztą na adres Urzędu za pośrednic-
twem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właścicie-
le oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło cie-
pła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono ter-
min do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021 r.

Tutejszy Urząd uprzejmie prosi o jak najszybsze składanie de-
klaracji.

W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie 
zainstalowane po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od 
daty jego uruchomienia.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskie-
go w Dynowie pod numerem tel. 168889048 lub 168889049.

Maria Wyskiel-Cedzidło
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

 Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego
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Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ra-
mach części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Po-
wietrze” w zakresie części 1 (podstawowy poziom dofinansowania) i części 2 (podwyższony poziom dofinansowania)

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze” od 25.01.2022 r.

darczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny mie-
sięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudzie-
stokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określone-
go w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie naj-
wyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać 
od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej 
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięczne-
go dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania za-
siłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej 
w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu 
jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania za-
świadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego na żą-
danie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 progra-
mu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wyda-
nia zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska  
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania za-
świadczenia o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, 
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek 
o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 
3 programu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz 
budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać 
do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, 
w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego do-
tyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z pod-

pisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stro-

nie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarcze-
nie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi pod-
pisami. Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można do-
starczać:

• za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie 
ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” z WFOŚiGW (Gmina Miejska Dynów zawarła po-
rozumienie z WFOŚiGW) lub

• poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funk-
cję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Pocz-
ta Polska S.A.) lub

Część 3 Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłosił, że dnia 25.01.2022 r. rozpo-
częty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla 
Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinan-
sowania w oparciu o:
• Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: 

Część 3 programu)
• wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący 

Część 3 programu,
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsię-

wzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania 

przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie do-
tacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały roz-
poczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia 
niniejszego naboru.

Najważniejsze zapisy w Części 3 Programu:
• obniżenie, w porównaniu do progów obowiązujących w Części 

2 programu, przeciętnego dochodu na jednego członka gospo-
darstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu 
wsparcia: 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), 1 260 zł (gospo-
darstwa jednoosobowe);

• wprowadzenie alternatywnego, w stosunku do dochodu, kryte-
rium kwalifikowalności - prawo do otrzymywania zasiłku stałe-
go, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego za-
siłku opiekuńczego;

• intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
• maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 

69 tys. zł;
• możliwość rozliczenia dotacji – maks. w pięciu transzach;
• wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, któ-

ra łącznie spełnia następujące warunki:
1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lo-
kalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodar-
stwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgod-
nie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 

okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuń-
czego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Benefi-
cjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym 
wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Za-
siłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświad-
czenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcz-
nym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, rocz-
ny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospo-
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Gmina Miejska Dynów podobnie jak w 2021 roku aplikowa-
ła o środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”.
1. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności 
poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomo-
cy adekwatnej do potrzeb;

c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wy-
darzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.; 

d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczą-
cego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób 
niepełnosprawnych.

2. Adresaci Programu: 
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posia-
dających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjo-
nowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

3. Program zapewnia wsparcie;
• dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-

sprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w ilości do 840 go-
dzin rocznie,

• dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu z niepeł-
nosprawności w ilości do 720 godzin rocznie,

• dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku ży-
cia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz konieczności stałe-
go współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego lecze-
nia, rehabilitacji i edukacji w ilości 
do 360 godzin rocznie. 
Na realizację zadania Wojewoda 

Podkarpacki przekaże środki w wyso-
kości 176 103,00 złotych. Z Programu 
może skorzystać 5 osób niepełnospraw-
nych z tego 4 osoby wymagające wyso-
kiego poziomu wsparcia, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
z trudnościami związanymi z komuni-

• bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków 

o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofi-
nansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu 
§ 2 ust. 19 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 
1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki do-
finansowania zgodnie z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca zło-
żył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie za-
warł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go po-
nownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsię-
wzięcia wskazanych w Programie.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (czę-
ści 1 i 2)

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadzono do Programu:
1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinan-

sowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
• Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się 

z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodaw-
ca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwało-
ści. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o do-
finansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowa-
nia w ramach Programu;

• Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wy-
nika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. 
Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzię-
cia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych 
przypadkach).

2. Pozostałe istotne zmiany:
• Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawar-

ciem umowy dotacji;

• Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno 
i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;

• Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przy-
padku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część doku-

mentów programowych uległa zmianie, w tym:
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Po-
wietrze”,

• Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
• Wzór Wniosku o płatność.

Ponadto dla umów dotacji zawartych na podstawie wnio-
sków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 
25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w opar-
ciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie  
https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link do tej strony jest dostępny na Por-
talu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adre-
sem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

Więcej informacji: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, 
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze” w Dynowie

Urząd Miejski w Dynowie, p. nr 21
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

Tel. 16 / 888 90 23, 
e-mail: a.baran@dynow.pl

Anna Baran-Michalak
Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych, 

promocji Gminy Miejskiej i turystyki 
Urząd Miejski w Dynowie
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kacją i mobilnością. Program będzie realizowany do końca 2022 roku.
Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie fi-

nansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. 
Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby 

spełniające założenia Programu:
1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifi-

kacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnospraw-
nej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycho-
log, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

2)  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane 
doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom nie-

Program „ Opieka 75+” polega na wsparciu finansowym gmin w zakresie realizacji zadania własnego o cha-
rakterze obowiązkowym 
1. Dotacja Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego jest przeznaczona na dofinansowa-

nie zadania własnego gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 

75 lat i więcej, poprzez:
a/ dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym 

przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i są kontynuowane w 2022 roku,
b/ dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób nowych, 
c/ dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opie-

kuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art.124. ust.3 ustawy o finansach publicznych.
4. Podstawą udzielenia dotacji jest art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie 

może przekroczyć 60% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Budżetu Państwa. W 2022 roku dofinansowanie stanowi 
kwotę – 97 076,76 zł. Program „Opieka 75+” realizowany był również w 2018, 2019 i 2020 i 2021 roku.
Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Dynów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

Program „ Opieka 75+”

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uzna-

wany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługu-
je pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wy-
sokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczegól-
ności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki hi-
gieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego skła-
da osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymcza-
sowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dynowie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8-14.

 Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa / Dz.U z 2022 roku poz. 583/ obywatele Ukrainy, któ-
rych pobyt zgodnie z w/w przepisami uznany został za legalny nabę-
dą również uprawnienie do;
• świadczeń rodzinnych /przyznaje Burmistrz/,
• świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńcze-

go oraz świadczenia dobry start / wnioski składa się w ZUS/
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyży-

wienia obywatelom Ukrainy
Od środy, 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, 

mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów.

Pomoc dla obywateli Ukrainy oraz osób, 
które przyjęły uchodźców

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysoko-
ści świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 
przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wyso-
kość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 
Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres fak-
tycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej 
niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewo-
dy, może zostać przedłużony powyżej 60 dni.

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą 
rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. 
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od we-
ryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą 
dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwate-
rowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze 
nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku niepraw-
dziwych informacji.

Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dynowie w godzinach pracy od 800 do 1400.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku 
będą udzielane przez pracowników MOPS w Dynowie pod nr tele-
fonu 16 65 21 286.

 Henryka Papiernik
Kierownik MOPS w Dynowie

pełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wspar-
cia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3)  osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna 
prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnospraw-
nej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pi-
semnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przy-
gotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 
Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi od-

płatności. 
Program realizowany będzie od 01.04.2022 roku przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.
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Żłobek Miejski w Dynowie

Ty i Ja spośród tysięcy 
mocno trzymamy się za ręce 
Niezwykły dzień, doniosła chwila 
i szept nieśmiały: miły…miła… 
Odtąd już razem zawsze i wszędzie, 
Tak miało być i tak niech będzie.
   Bolesław Leśmian ,,Ty i Ja’’

Spędzić z kimś połowę wieku, to wy-
raz najszczerszej miłości. Trzeba takiej 
miłości, żeby pokonać wszelkie trudności 
razem, mimo różnych charakterów, róż-
nicy zdań, pasji, marzeń czy oczekiwań. 
Przykładem tego są nasi dostojni Jubi-
laci, którzy w dniu 9 grudnia 2021 roku 
odebrali odznaczenia państwowe – Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Właśnie taką miłość uhonorował Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, nadając odznaczenia za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie dwóm parom małżeńskim z Miasta i Gminy Dynów.

Odznaczenia otrzymali Państwo Genowefa i Adam Skraba-
lakowie z Dynowa i Państwo Teresa i Mieczysław Dominowie 
z Bachórza.

Medal przyznawany za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cy-
wilnym odznaczeniem państwowym, ustanowionym jako nagroda dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

W związku z panującą pandemią, w trosce o zdrowie Jubilatów 
po wcześniejszym uzgodnieniu, Państwo Genowefa i Adam Skrabala-
kowie odebrali osobiście w Urzędzie Miasta Dynów z rąk Burmistrza 

OD PÓŁWIECZA ZAWSZE RAZEM
Zygmunta Frańczaka zasłużone medale za ,,Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie’’. Były gratulacje, kosz upominkowy, kwiaty, życzenia i chwi-
le wzruszeń. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Gminy Wojciech 
Barański i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie. 

Państwo Teresa i Mieczysław Dominowie przyznane odznaczenia 
odebrali z rąk Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piecha, który odwiedził 
Jubilatów w asyście Sekretarza Gminy Zofii Kalawskiej. Dostojnym 
Jubilatom wręczył medale za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’, kosz 
upominkowy, kwiaty oraz przekazał moc najserdeczniejszych życzeń.

Szanowni Jubilaci 
50 lat to wspaniała rocznica, 

to symbol wierności i miłości rodzinnej, 
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

Niech ten Jubileusz i następne, 
będą przykładem dla przyszłych pokoleń. 

Odznaczenie Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
jest potwierdzeniem, że wybrana przed laty 

przez Państwa droga była słuszna, 
a Wasze starania , by stale umacniać zawarty związek 

zasługują na najwyższy szacunek. 
Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego 

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje. 
Życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, spokoju, 

miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata Wspólnego Życia.

Anna Nowicka-Hardulak 
Kierownik USC w Dynowie
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„Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę”, „Gdy energię oszczędzamy, życie Ziemi przedłużamy”, „Wiedzą 
to nawet dzieci, że najważniejsza jest segregacja śmieci”, „O powietrze dbamy, czystym oddychamy” 
– to tylko z niektórych pomysłów, jakie nasze dzieci realizują w ramach programów ekologicznych.

Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat 
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie

W tym roku szkolnym nasze przedszkole zgodnie z kie-
runkami polityki oświatowej realizuje program „Ekologia na 
zdrowo i sportowo”. Nauczyciele pozytywnie zakręceni na eko-
logię włączają dzieci do różnorodnych działań z tego zakresu. 
Kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym ży-
ciu, a także wyrobienie właściwego stosunku do ochrony śro-
dowiska, to bardzo ważne zadanie. W myśl przysłowia „Czego 
Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” – już od najmłod-
szych lat, czyli w przedszkolu prowadzimy zajęcia kształtują-
ce te nawyki. Naszym podstawowym celem jest umożliwia-
nie dzieciom poszerzania wiedzy z zakresu ekologii poprzez 
stymulowanie aktywności w kierunku poznania i zrozumie-
nia świata przyrody. Przyroda oddziałuje na wszystkie zmy-
sły dziecka różnorodnością barw, kształtów, dźwięków i zapa-
chów. Dziecko pragnie badać, poznawać, odkrywać, poszuki-
wać, a dorośli powinni tę jego naturalną ciekawość wykorzy-
stać, przekazując wiedzę i kształtując w nim postawy ekolo-
giczne. Wszystkie podjęte działania w realizacji tego progra-
mu będą miały na celu uzyskanie przez nasze przedszkole ty-
tułu Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Ewa Małachowska, Maria Dudziak
 Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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Koniec pierwszego oraz początek drugie-
go semestru bieżącego roku szkolnego prze-
biegał głównie pod hasłami zgłaszania pla-
cówki do ministerialnych programów edu-
kacyjnych i POMOCY mieszkańcom z na-
szego środowiska, którzy w różnej posta-
ci potrzebowali wsparcia. Poza tym w wy-
niku tragicznych wydarzeń w Ukrainie, cała 
społeczność szkolna natychmiast włączyła się 
do akcji na rzecz pomocy Ukrainie i jej obywatelom. Angażuje-
my się po dzień dzisiejszy! Efektywność naszych charytatywnych 
działań oraz nauki jest o wiele skuteczniejsza z racji powrotu do 
stacjonarnego trybu nauczania.

W pierwszym semestrze nasza szkoła złożyła wnio-
sek do największego w historii programu wsparcia nowo-
czesnej edukacji. Program ten to „Laboratoria Przyszło-
ści – inicjatywa edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem pro-
gramu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zaję-
cia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwi-
janiu zainteresowań. Za pozyskane środki finansowe szko-
ły zakupują nowe urządzenia technologiczne oraz pomo-
ce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdol-
ności uczniów. 

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszło-
ści” PSP nr 1 w Dynowie otrzymała 156 000 tys. zł. Dotych-
czas zakupiono m.in. aparat fotograficzny Canon EOS 90D 
wraz z wymiennymi obiektywami, kamerę cyfrową Canon 
Legria HFG60, dwie drukarki 3D z filamentami, oświetlenie 
do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal do apa-

ratu, komputery przenośne Acer, dyski zewnętrzne, okulary wirtual-
nej rzeczywistości VR, tablice ścierne SMART. Realizacja projektu trwa 
do 31.08.2022 r. Zakupione pomoce pozwolą na stworzenie profesjo-
nalnej pracowni fotograficznej i 3D.

Na dodatkowe zajęcia z matematyki i udzielenia pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej pozyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Na-
uki kwotę 33 000 tys. zł. 

Podróże kształcą!
W dniach 1-3 grudnia 2021 r. odbyła się wycieczka do Warsza-

wy. Wyjazd odbył się dzięki dofinansowaniu z ministerialnego pro-
gramu ,,Poznaj Polskę”. Uczniowie klasy 8c i dwie uczennice z klasy 

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

„Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
      Jan Paweł II

 Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach 
charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na potrze-
by i problemy innych ludzi, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! 

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie oraz trudną sytuacją wielu osób, 
nasze przedszkole nie mogło pozostać obojętne na los, uciekających z ogarniętej wojną 
Ukrainy, kobiet i dzieci. Wychodząc naprzeciw tragedii jaka spotkała naszych sąsiadów 
od 28 marca do chwili obecnej cała społeczność przedszkolna zaangażowana jest w ak-
cję niesienia pomocy potrzebującym uchodźcom. Dzięki życzliwości i otwartym sercom 
Rodziców zebraliśmy mnóstwo potrzebnych artykułów, które zostały przekazane do Ha-
dli Szklarskich oraz dla dzieci z Bojan po które przyjechał do naszego przedszkola osobi-
ście ksiądz Marcin Miraś. 

Niezmiernie DZIĘKUJEMY wszystkim darczyńcom, za podarowane produkty i oka-
zane wsparcie. Dziękujemy również osobom zaangażowanym w organizację zbiórki i jej 
transport. 

Przedszkole Miejskie w Dynowie 
– Akcja „Solidarni z Ukrainą”

Renata Pyś
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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8d mogli wziąć udział w wycieczce do naszej stolicy pod hasłem ,,Śla-
dami Polskiego Państwa Podziemnego”. Celem wsparcia przez mi-
nisterstwo szkół było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci 
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środo-
wiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osią-
gnięć polskiej nauki. 

Uczniowie zwiedzili Powązki, teren dawnego getta żydowskie-
go (m.in. fragment muru getta, Umschlagplatz), Stare Miasto, Zamek 
Królewski, pomniki: Małego Powstańca, Jana Kilińskiego, Adama Mic-
kiewicza, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego 
oraz Henryka Sienkiewicza, Krakowskie Przedmieście i okolice, Pałac 
Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac w Wilanowie i Łazien-
ki. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję przejechać Traktem Kró-
lewskim. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wizyty w Centrum 
Nauki Kopernik, Muzeum Niepodległości Pawiak oraz Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 

Autorką wniosku oraz koordynatorką przedsięwzięcia była Be-
ata Piejko.

„Czyny świadczą o człowieku” – akcje pomocy!
W szkole bardzo aktywnie działają: Szkolne Koło Caritas, Samo-

rząd Uczniowski, Szkolny Wolontariat. Przeprowadzono wiele akcji 
pomocy drugiemu człowiekowi oraz nie tylko. A oto efekty:

W grudniu nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie 
społecznym „Szlachetna Paczka”, organizowanym przez Stowarzysze-
nie Wiosna. Głównym celem akcji była materialna i mentalna pomoc 
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ze-
brano środki pieniężne w wysokości 1400 zł. Za pozyskaną kwotę za-
kupiono węgiel, który został przekazany do osoby potrzebującej na te-
renie gminy wiejskiej Dynów. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w akcję oraz wsparli ją finansowo! Koordynator: Beata Piejko.

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w zbiór-
ce karmy dla zwierząt ze schroniska przy lecznicy „Ada” w Przemy-
ślu oraz „Przytuliska” w Nozdrzcu. Celem naszych akcji było nie tyl-
ko polepszenie warunków życia zwierząt, które znalazły się w schro-
nisku z różnych powodów, ale również wdrożenie dzieci i młodzieży 
do brania udziału w tego typu inicjatywach. W czasie zajęć świetlico-
wych dużo rozmawialiśmy o różnych sposobach pomagania potrze-
bującym czworonogom – często schorowanych, źle traktowanych - po 
„przejściach”. W ramach akcji, która rozpoczęła się w listopadzie, ze-
brano 1580,76 zł (w tym 300 zł w LO w Dynowie). Zakupiliśmy 157,5 
kg specjalistycznej karmy suchej, 31 puszek karmy mokrej. Dodatko-
wo zgromadziliśmy: obroże, smycze, zabawki, kocyk, szczotkę, przy-
smaki itp. Tak duża ilość ofiarowanego pożywienia dla zwierząt jest 
na pewno wyznacznikiem ogromnej wrażliwości dzieci i młodzieży na 
los zwierzaków znajdujących się w potrzebie. Serdecznie dziękujemy 
uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, 
anonimowym sponsorom za aktywne włączenie się do akcji! Zachę-
camy do dalszej współpracy w przyszłości. Zebrane środki finanso-
we i rzeczowe przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy! 

Koordynatorzy akcji: Barbara Siekaniec, Edyta Rachwalska, Ane-
ta Hołdys-Radoń.

Już po raz osiemnasty Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował 
akcję charytatywną „Podziel się z innymi”, której celem było przygo-
towanie świątecznych darów dla dzieci z Domów Dziecka ze wschod-
niej Ukrainy oraz dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej w Bojanach (Ukraina). Do akcji włączyli się sponsorzy, ucznio-
wie i nauczyciele, przekazując na ten cel środki pieniężne w wysoko-
ści 4 740 zł. 

W szkole zorganizowano również zbiórkę darów: produkty żyw-
nościowe, słodycze, środki czystości, artykuły szkolne, zabawki dla 
dzieci, odzież. Wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym 
w akcję charytatywną serdecznie dziękujemy! 

Organizatorzy: Aneta Bator, Barbara Łach, Małgorzata Marsza-
łek, Ewa Gąsecka-Stankiewicz.

W ostatnim czasie na skutek wojny w Ukrainie organizowano ko-
lejne zbiórki darów i środków finansowych na pomoc Ukraińcom. W 
ich ramach pozyskaliśmy prawie 13 000 zł, z czego 9 310 zł wpłacili-
śmy na konto pomocy uchodźcom utworzone przez Urząd Miasta Dy-

nów. Kwota 487 zł wydana zo-
stała na zakup jednorazowych 
naczyń, które dostarczono na 
granicę, a 3 000 zł przekazali-
śmy ks. Marcinowi Mirasiowi z 
parafii Bojany w Ukrainie. Ze-
braliśmy również liczne dary 
rzeczowe, żywność, środki czy-
stości itp. Część została przeka-
zana siedmiu rodzinom z Ukra-
iny, które zamieszkały w Dyno-

wie oraz ks. Marcinowi (około 6,5 tony darów), reszta zaś do Urzę-
du Miasta na dalszą pomoc. Naszą akcję dla ks. Marcina dodatkowo 
wsparli: p. Ewa Koryto, p. Władysława Bielec, p. Józefa Bała, p. Maria 
Siekaniec, p. Wojciech Szaruga, p. Wojciech Sarnicki, p. Andrzej Śmie-
tana, p. Marek Duch, p. Roman Nowak, p. Zygmunt Frańczak, p. Ry-
szard Frańczak, p. Dariusz Łuka, SP Łubno, SP Bachórz, SP nr 2 Dy-
nów. To niesamowite, bo do chwili obecnej spływa pomoc w różnej 
postaci. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i ogromne serca!!!

 Ze świata szkolnego sportu!
Przełom pierwszego i drugiego semestru to zmagania w grach ze-

społowych. Nasi uczniowie rywalizowali w powiatowych zawodach 
w piłce ręcznej. Gry przebiegały ze zmiennym szczęściem. W kate-
goriach młodszych w Igrzyskach Dzieci nasze zawodniczki pokonały 
wszystkie przeciwniczki i zostały mistrzyniami powiatu. Pokonując 
Głogów Małopolski 9:2 oraz Błażową 6:4, uzyskały awans do kolej-
nej fazy rozgrywek. Chłopcy, po dwóch porażkach, uplasowali się na 
IV miejscu. Opiekunem młodszej grupy jest Radosław Telega.

Z kolei w kategorii starszej w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej lep-
szą dyspozycją wykazali się chłopcy, którzy pokonując Nową Wieś 19:4 
i Głogów Małopolski 14:6, uzyskali tytuł mistrza powiatu rzeszow-
skiego. Tym samym zagrają w zawodach rejonowych. Słabiej wypa-
dły dziewczęta, które ostatecznie uplasowały się za podium. Opieku-
nem złotej drużyny chłopców jest Dariusz Mazur. Dziewczęta prowa-
dził Radosław Telega. 

Zespół ds. Promocji Szkoły 
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 Karnawał
 W ostatnim tygodniu przed feriami ucznio-

wie edukacji wczesnoszkolnej, oddziału przed-
szkolnego i klasy czwartej uczestniczyli w zaba-
wie karnawałowej.

Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych ko-
stiumach, przebrane za bohaterów znanych bajek, 
których nie sposób zliczyć i wymienić. Niektórzy 
byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekie-
dy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znako-
micie przy rytmach różnorodnej muzyki, jak przy-
stało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, 
kółeczka, tańce w parach i różnorodne konkursy. 
W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców. Była to 
również okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć 
w karnawałowych przebraniach. 

Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć 
i miłych wrażeń.

Grażyna Wyskiel
Fot.: Aneta Bober, Aneta Toczek

Pomoc Ukrainie 
„Nie daj się zwyciężać złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj”
     Św. Paweł – List do Rzymian
 W obliczu zła, które jest przyczyną dramatycz-

nych wydarzeń rozgrywających się tak blisko nas, 
nie możemy stać obojętnie. Wobec niewypowie-
dzianego cierpienia jako ludzie nie możemy stać 
obojętnie. Jedynym słusznym wyborem jest nie-
sienie pomocy, gdyż brak empatii rani najmocniej.

Dlatego w dniu 2 marca ogłosiliśmy w naszej 
szkole zbiórkę potrzebnych artykułów spożyw-
czych, chemii gospodarczej, materiałów opatrun-
kowych, środków higieny osobistej . W ciągu tygo-
dnia udało nam się zgromadzić wiele potrzebnych 
rzeczy, które zostały przekazane ks. Marcinowi Mi-
rasiowi, od kilkunastu lat pracującemu na Ukra-
inie we wsi Bojany. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie
SKS
 W szkole, w ramach SKS, odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie rozwijają swoją aktywność fizyczną, realizowaną w formie 

zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela.
Tekst i fot. Bartłomiej Walus

Agata Wróbel
Fot. Bartłomiej Walus
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Wiosna w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie
Ta wyjątkowa pora roku rozpoczyna drugie półrocze nauki 

w szkole. Pełni zapału i energii uczniowie wraz ze swoimi nauczy-
cielami zaczynają pracę nad nowym repertuarem, ciesząc się z efek-
tów wypracowanych w pierwszym półroczu. Krótki odpoczynek pod-
czas ferii pomógł zatęsknić za instrumentem i atmosferą szkoły. Na-
leży przypomnieć, że okres trzech tygodni przed feriami polegał na 
nauce w formie zdalnej, co jeszcze bardziej spotęgowało teraźniejszą 
radość ze spotkania w szkole.

Przed społecznością szkoły stają teraz wyjątkowe zadania. Jed-
nym z nich jest coroczne wydarzenie, na które zaprasza się najmłod-
szych uczniów okolicznych szkół i przedszkoli. Podopieczni placówek 
z opiekunami z całego regionu przyjeżdżają do naszej szkoły by stanąć 
w konkury na estradzie auli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

V Powiatowy Konkurs Dziecięcy pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Dynowa ,,Szukamy Talentów 2022”

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do dzieci 
w wieku 6-10 lat. To już kolejna edycja wydarzenia, które urasta obec-
nie do pewnego rodzaju tradycji na obszarze Dynowszczyzny. Zacho-
waniu ciągłości dorocznej cykliczności nie przeszkodziła nawet nie-
korzystna sytuacja epidemiologiczna, mimo iż nie wszystkie imprezy 
były możliwe do zorganizowania w formie tradycyjnej stacjonarnie.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak, a na najlepszych wykonawców co roku czekają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uczestnicy oceniani są przez powołaną komisję w następują-
cych kategoriach:

I kategoria wokalna – soliści
II kategoria – zespoły wokalne
III kategoria – muzyka patriotyczna
IV kategoria – taniec
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2022 r. w sekreta-

riacie szkoły bądź przez formularz elektroniczny dostępny na stro-
nie internetowej szkoły. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy!

Obowiązkowy Ogólnopolski Test Wiedzy Teoretycz-
nej

Przed uczniami klas dyplomowych tj. klasy 6 cyklu sześcioletnie-
go i 4 cyklu czteroletniego czeka ważny sprawdzian z przedmiotów 
teoretycznych: kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Jest to wy-
darzenie o randze ogólnopolskiej a uczestnictwo jest obowiązkowe 
dla wszystkich uczniów. Jest to jedyny tego typu test w całym proce-
sie nauczania muzycznego w szkołach I stopnia a jego waga porówny-
wana jest do egzaminów ośmioklasisty bądź nawet matury! Ucznio-
wie będą zobligowani do wykazania się wiedzą z całego cyklu naucza-
nia a wyniki testu zostaną opublikowane w ogólnopolskim rankingu 
szkół muzycznych I stopnia.

Koncert dla Miasta Dynowa
Już na początku funkcjonowania szkoły podjęta została inicjaty-

wa wyjścia z muzyką do szerszej publiczności. Raz do roku organizo-
wane było wielkie święto muzyczne – Koncert Wiosenny. Nie da się 
ukryć, że przez wydarzenia minionych lat, które uniemożliwiały or-
ganizację koncertu, bardzo ubolewaliśmy nad jego brakiem w kalen-
darzu muzycznych wydarzeń regionu.

Cała społeczność szkolna wyraża wielkie nadzieje na możliwość 
powrotu do tej formuły koncertowej w roku obecnym. Szczegóły zo-
staną podane w stosownym terminie.

Zimowe dokonania
Pierwsze półrocze pożegnaliśmy jako bardzo intensywny czas, 

pełny wzmożonej pracy, przygotowania do występów, warsztatów 
doskonalących z profesorami wyższych uczelni oraz wyczekanych, 
upragnionych koncertów estradowych, które przez długi czas były 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie 
niemożliwe do zorganizowania. Bezpośredni kontakt z publiczno-
ścią, występy na żywo to istota zawodu muzyka. Pierwszych prób po-
wrotu na scenę uczniowie mieli okazję doświadczyć podczas koncer-
tu z okazji Dnia Niepodległości i obchodów święta KEN, który oka-
zał się niemałym sukcesem całej społeczności szkolnej. Później było 
już tylko lepiej. Wychowankowie wszystkich klas instrumentalnych 
przeszli przez szereg popisów i występów aby należycie przygotować 
się do sesji przesłuchań półrocznych oraz Szkolnego Koncertu Kolęd.

Przesłuchania półroczne i egzaminy techniczne klas dyplomo-
wych odbyły się w okresie przedświątecznym 13-17.12.2021 r. Wszy-
scy uczniowie poradzili sobie z zadaniem bardzo dobrze i z powodze-
niem mogli rozpocząć naukę gry kolęd polskich i pastorałek.

Szkolny Koncert Kolęd
W dniu 17.01.2022 r. odbył się Szkolny Koncert Kolęd Szkoły Mu-

zycznej I st. w Dynowie, w którym wystąpili reprezentanci wszyst-
kich klas instrumentów, zespoły wokalne, rytmiczne i instrumental-
ne. Wydarzenie zostało poprzedzone kolędowymi popisami poszcze-
gólnych sekcji instrumentalnych, tak aby każdy wykonawca czuł się 
na scenie pewnie i komfortowo. Wieczór przebiegł w rodzinnej, cie-
płej atmosferze i był świetnym wyrazem Bożonarodzeniowej radości.

Warsztaty w sekcji instrumentów dętych
Uczniowie klas saksofonu i klarnetu zostali zaproszeni na warsz-

taty saksofonowe, które odbyły się 07.12.2021 r. Wszyscy saksofoniści 
a także wybrani reprezentanci klasy klarnetu mogli doskonalić swoje 
umiejętności pod czujnym okiem pana Jacka Szotta. Aula szkolna wy-
pełniła się sympatykami brzmienia tych instrumentów, którzy z zain-
teresowaniem chłonęli nowatorskie metody i techniki gry przedsta-
wiane przez profesora. Młodzież z wielkim zaufaniem słuchała uwag 
i wskazówek cenionego i doświadczonego na wielu scenach muzyka.

W Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie planowane są w naj-
bliższym czasie także warsztaty dla trębaczy ze szczególnym udzia-
łem profesora Akademii Muzycznej w Krakowie pana Wacława  
Mulaka, który równocześnie pełni stanowisko I trębacza Filharmo-
nii Krakowskiej.

VIII Szkolny Konkurs Gam i Etiud
Niestety, dzięki niekorzystnym rokowaniom epidemiologicz-

nym, tegoroczna edycja Szkolnego Konkursu Gam i Etiud musiała od-
być się w warunkach zdalnych. Uczniowie wszystkich instrumentów 
przygotowali program wirtuozowski, który mógł zawierać dowolnie 
wybraną gamę lub utwór techniczny (etiudę). Po eliminacjach w kla-
sach wybrani reprezentanci zostali zobligowani do przygotowania fil-
mu z realizacją programu oraz przesłanie go do specjalnie powoła-
nej komisji oceniającej. Po analizie nadesłanych materiałów 9 lutego 
2022 r. na witrynie internetowej przedstawione zostały wyniki i na-
zwiska Laureatów Szkolnego Konkursu Gam i Etiud Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dynowie:
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I miejsce (w porządku alfabetycznym): Julia Bułdak, Kamil Chru-
ścicki, Olga Mazur, Martyna Miotk, Rafał Siry, Dorota Sura, Wiktor 
Szabarkiewicz.

II miejsce (w porządku alfabetycznym): Jakub Fołta, Elena  
Piwowar.

III miejsce (w porządku alfabetycznym): Natalia Chrapek,  
Adrian Grochowski, Aleksander Myćka, Gabriela Nyrka, Anna Pudysz, 
Antonina Wolanin.

Wyróżnienia: Kinga Bajda, Martyna Bielec, Katarzyna  
Błońska, Weronika Florek, Miłosz Gwizdała, Michał Kaczorowski,  
Damian Karnas, Wiktora Kaszycka, Amelia Koryto, Oliwier Kucab, 
Marlena Omelewska, Milena Piejko, Ignacy Sapa, Oliwia Sawczak,  
Radosław Weselak.

Wszystkim uczestnikom, laureatom i wyróżnionym a także na-
uczycielom przygotowującym uczniów dyrektor szkoły, pełniący jed-
nocześnie funkcję przewodniczącego komisji, pan Jerzy Kołodziej zło-
żył serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w wydarzeniu.

Rekrutacja 2022/2023
Już w najbliższym czasie rozpocznie się proces naboru uczniów 

na nowy rok szkolny 2022/2023. Przedstawiamy poniżej zbiór naj-
ważniejszych informacji i terminów wartych uwagi.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie mieści się przy ul. Szkol-
nej 11, na III piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, 
36-065 Dynów.

Dyrektor Szkoły oraz Burmistrz Miasta Dynowa ogłasza nabór 
nowych uczniów w wieku:

od 6 lat (ukończone) do nie więcej niż 16 lat.
Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła prowadzi wypożyczalnię 

instrumentów.
Przyjęcia będą przeprowadzone według następującego harmo-

nogramu:
Odwiedź Nas podczas Dni Otwartych Szkoły w terminach:
28.05.2022 r. w godz. 9.00-12.00 oraz 
30.05.2022 r. w godz. 14.00-17.00. 

Skorzystaj z możliwości osobistego zapoznania się z nauczycielami 
oraz specyfiką szkoły oraz wypróbowania instrumentów na jakich 
jest prowadzona nauka.

Podania o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie 
oraz kwestionariusze osobowe będą dostępne w sekretariacie Szko-
ły codziennie w godz. 13.00-15.30, a także dodatkowo w formie elek-
tronicznej do wypełnienia oraz pobrania ze strony internetowej szko-
ły (szkolamuzyczna.dynow.pl).

Podania należy składać do 03.06.2022 r. w sekretariacie Szkoły – 
pokój nr 309, codziennie w godz. 13.00-15.30, tel. 166521251 wew. 26.

Badanie uzdolnień muzycznych – przesłuchanie kandydatów – 
odbędzie się 11.06.2022 r. według ustalonego i podanego wcześniej 
harmonogramu godzinowego.

Wyniki przesłuchań zostaną opublikowane 15.06.2022 r.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Gra na instrumen-

cie to wspaniała przygoda dzieciństwa i wielka miłość do muzyki na 
przyszłe lata życia, a także prawdziwa szkoła charakteru!

Przygotowanie: Jerzy Kołodziej
Tekst: Monika Sobolewska

Fot. Kamil Łukasiewicz
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Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Koncert Kolęd
23 stycznia w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dyno-

wie odbył się Koncert Kolęd Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK 
w Dynowie pod batutą kapelmistrza Tadeusza Podulki. 

Orkiestra wystąpiła w następującym składzie:
Daniel Wandas, Karol Ostafiński – saksofon altowy 
Julia Wandas – flet poprzeczny 
Michał Bujdasz – klarnet 
Janusz Kędzierski, Jakub Wandas – trąbka 
Wacław Toczek, Adam Skubisz – saksofon tenorowy 
Michał Gudyka, Jacek Marszałek – tuba 
Marian Kubrak – perkusja 
Piotr Dżuła – gitara basowa 
Jakub Kędzierski – gitara elektryczna 
Damian Cichy – puzon 
Jolanta Krajewska - Łach – tenor 
Rafał Kuźnar – tenor (gościnnie) 

Solistki:
Wioletta Pietrzak 
Samuela Łach 
Małgorzata Wróbel 

Dziękujemy ks. Proboszczowi Norbertowi Pod-
horeckiemu za przyjęcie nas, otwartość, życzliwość 
i zgodę na koncert w kościele parafialnym. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, któ-
rzy pojawili się na koncercie oraz wspomogli „cegieł-
ką” funkcjonowanie dynowskiej orkiestry.

Nagłośnienie koncertu: Bartłomiej Pietrzak 
Janusz Kędzierski

MOK Dynów

Wspólne kolędowanie 
w Święto Trzech Króli
6 stycznia 2022 po wieczorowej mszy św. przy szopce na dy-

nowskim rynku odbyło się wspólne kolędowanie, które poprowadził 
chór „Akord” na czele z dyrygentem Panem Andrzejem Kędzierskim. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu składamy ser-
deczne podziękowania!

Janusz Kędzierski
MOK Dynów

Zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Dynowie
27 stycznia 2022 r. Rada Miasta Dynów podjęła uchwałę w spra-

wie zmiany nazwy Ośrodka, który od 1 marca nosi nazwę Miejski Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie i będzie również realizo-
wał zadania z zakresu sportu i rekreacji ruchowej.

MOKSiR będzie posługiwał się nowym logo, którego autorem 
jest dynowianin Przemysław Urban z firmy PXU / projekty graficz-
ne x reklama.

W nowym logo „przemycone" zostało kilka dynowskich akcen-
tów. Wielobarwna kolorystyka nawiązuje do różnorodności oferty no-
wego Ośrodka, a część elementów jest nawiązaniem do Dynowa: li-
tera „M” to pagórki otaczające Dynów, litera „O” to układ dynowskie-
go rynku „plant" widziany z lotu ptaka, natomiast litera „S” to zakola 
Sanu z lekko zaznaczoną, znaną wszystkim „wyspą".

Łukasz Domin



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 1/2022  STYCZEŃ-MARZEC18STR.

Ferie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie

Koncert „Solidarni z Ukrainą”
6 marca w Domu Strażaka przy ulicy Szkolnej w Dynowie 

odbył się koncert pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. 
Organizatorami koncertu byli: MOKSiR Dynów oraz Mia-

sto Dynów.
Podczas koncertu wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Dynów 

działająca przy MOKSiR w Dynowie pod batutą Tadeusza Po-
dulki wraz z solistami: Samuelą Łach, Wiolettą Pietrzak, Mał-
gorzatą Wróbel oraz Pawłem Krasulakiem, a także nasi Przy-
jaciele z Ukrainy, którzy uciekli przed dramatem wojny.

W trakcie koncertu prowadzona została zbiórka pienię-
dzy na pomoc ofiarom brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

Dzięki Państwu hojności udało się zebrać 2078 zł i 15 gr.  
Serdecznie dziękujemy! 

Nagłośnienie koncertu: Bartłomiej Pietrzak
Przygotowanie techniczne i dekoracja: Janusz Kędzier-

ski, Sławomir Grajek, Krzysztof Stodoliński. 
Prowadzenie: Łukasz Domin
Dziękujemy zarządowi OSP KSRG DYNÓW za udostępnienie sali.

Janusz Kędzierski
MOKSiR Dynów

W dniach 22-26 luty 2022 Miejska Biblioteka Publiczna w Dyno-
wie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie byli organizatorami fe-
rii pod hasłem „Twórczo, aktywnie i kreatywnie”. 

Dla dzieci uczestniczących w feriach przygotowano wiele atrak-
cyjnych zajęć i warsztatów:
• zajęcia rękodzielnicze z Ewą Czyżowską z Pracowni Rękodziel-

niczej „Wierzbinowe Cuda”
• tabatę dla najmłodszych oraz gry i zabawy ruchowe z Anetą  

Toczek

• warsztaty plastyczne z Marzeną Paszko z KID-ART
• zajęcia akrobatyczne i taneczne z Anną Cichocką z Akademii Tań-

ca i Fitness FLOW DANCE 
• zabawy i strefę gier planszowych przygotowane przez Bibliote-

kę Miejską 
Finałem ferii był wyjazd do kina na film „Wiki i jej sekret”.
Dziękujemy za liczny udział i zapraszamy za rok!

Łukasz Domin
MOK w Dynowie 
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Bieg Tropem Wilczym po raz dziesiąty!
W niedzielę 6 marca 2022 odbyła się X edycja Biegu Tropem Wilczym 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, 

Miejski Ośrodek Kultury, Spotu i Rekreacji w Dynowie oraz Zespół Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali:
Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski 
Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak
Otwarcia biegu dokonali: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dy-

nów, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, 
Pan Łukasz Domin – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Dynowie / Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” oraz Pan Bar-
tłomiej Walus – wiceprezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.

Przed startem biegu odegrany został Hymn Polski, a tak-
że odczytany list Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Uczestnicy biegu manifestowali swoją solidarność z Ukra-
iną, z krajem i jego obywatelami, którzy mierzą się z agresją 
wojsk rosyjskich.

W biegu udział wzięło 220 osób, które rywalizowały na 
dystansie 1963 metrów. Dystans ten symbolizuje śmierć ostat-
niego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Kamil Pyrcz nato-
miast wśród kobiet Gabriela Marszałek.

Szczegółowe wyniki:
Mężczyźni:

1.  Kamil Pyrcz – 7.01 (Aktywny Dynów/ ZSZ Dynów)
2.  Kacper Bujdasz – 7.04 (Aktywny Dynów/ZSZ Dynów)
3.  Florian Galej – 7.10 (ZSZ Dynów)

Kobiety:
1.  Gabriela Marszałek – 8.52 (Aktywny Dynów)
2.  Roksana Darasz – 9.05 (CWKS Resovia)
3.  Dorota Żak – 9.06 (Wola Krzywiecka)

Pamiątkową statuetką uhonorowana została również 
najstarsza uczestniczka biegu – 81 letnia Pani Emilia Solska 
z Jarosławia.

Podczas biegu zebrano 205 zł dla ofiar rosyjskiej agre-
sji na Ukrainę.

Łukasz Domin
MOKSiR Dynów



Rok 2022 to nowe wyzwania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i nowe oczekiwania 
ze strony rosnącej liczby czytelników. Jest nam niezwykle miło, że coraz więcej osób wybiera czy-
tanie książek jako formę relaksu, odpoczynku nabrania dystansu do trudu codziennej egzystencji 
w tych ciężkich czasach.

Na koniec można tylko powiedzieć do zobaczenia za rok!!!
Ponadto przypominamy, że w dynowskiej bibliotece funkcjonuje 

darmowa wypożyczalnia ACADEMICA, która pozwala na korzystanie 
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Cyfrowa Wypożyczalnia 
Publikacji Naukowych Academica daje możliwość skorzystania z po-
nad 3 mln. publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnow-
szych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Grażyna Paździorny, Anna Marszałek
Fot. Michał Kuś

Twórczo, aktywnie, kreatywnie” 
ferie 2022

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, systematycznie wpro-
wadzamy do księgozbioru książki podarowane przez czytelników 
i sympatyków MBP, dokupujemy nowe pozycje książkowe, kompletuje-
my, uzupełniamy serie – tak, aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie.

Największą radością dla nas jest fakt, że w bibliotece znów zaczy-
namy organizować zajęcia, które zostały ograniczone przez obostrze-
nia związane z COVID.

W tym roku udało się zorganizować FERIE wspólnie z MOK w Dy-
nowie. Cztery dni zajęć wypełnione były bardzo ciekawym progra-
mem, a piątego dnia wspólnie pojechaliśmy do kina. Każdego dnia 
zajęcia rozpoczynały się w bibliotece, a kończyły w siedzibie MOK-u.

22, 23, 25 lutego w bibliotece odbyły się warsztaty we współpra-
cy z Pracownią rękodzielniczą „Wierzbinowe Cuda”, które prowadzi-
ła pani Ewa Czyżowska. 

We wtorek, 22.02.2022, tematem zajęć były „Świąteczne magne-
sy”. Dzieci samodzielnie przygotowywały gips, wlewały go w formy, 
a po wyschnięciu kolorowały.

O tym, że zrobienie pięknej palmy, to nie taka prosta sztuka prze-
konali się uczestnicy w środę 23.02.2022. Wykonali oni palmy wiel-
kanocne z suszonych traw i własnoręcznie zrobionych kwiatów z bi-
buły. Z pewnością niektóre z nich mogłyby wziąć udział w konkursie 
ogłoszonym przez MOKSIR w Dynowie „Na najładniejszą palmę i pi-
sankę wielkanocną”.

Czwartek, 24.02.2022, był dniem zdecydowanie sportowym. Za-
czął się od gimnastyki umysłu podczas zajęć w bibliotece pt. „Dlacze-
go rekiny nie chodzą do dentysty?”. Dzieci z prawdziwą przyjemno-
ścią słuchały czytania ciekawych historyjek, odpowiadały na zagad-
ki, brały udział w kalamburach oraz grały w gry planszowe, które pro-
wadziła Anna Marszałek.

Manualne zdolności dzieci ponownie wykorzystały w piątek, 
25.02.2022, gdy pod okiem p. Ewy Czyżowskiej wykonywały ozdoby 
z przędzy wełnianej, tkane na drewnianych patyczkach.

Po zajęciach w siedzibie MBP pan p.o. dyrektor Łukasz Domin 
przychodził po grupę uczestników i zabierał na zajęcia sportowe do 
siedziby MOK-u.

Zajęcia z tabaty dla najmłodszych prowadziła Aneta Toczek pod 
hasłem „Zdrowo i sportowo”, a zajęcia taneczno-akrobatyczne Anna 
Cichocka z Akademii Tańca Flow Dance.

 Dodatkowo we wtorek i czwartek dla miłośników prac plastycz-
nych w MOK-u odbywały się zajęcia plastyczne z KID-ART. Prowadzo-
ne przez p. Marzenę Paszko.

Prawdziwą wisienką na torcie okazał się wyjazd do kina na film pt. 
„Wiki i jej sekret”. Wspólna wyprawa, będąca mini wycieczką, dostar-
czyła wielu wrażeń zarówno podczas seansu filmowego, jak i w trak-
cie drogi.


