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Do wioski Świętego Mikołaja dotarły pierwsze listy. W fabryce zabawek przygotowania idą pełną parą. Zdążą ze 
wszystkim na czas, ponieważ to zgrana mikołajowa brygada. Elfy sprawdzają czy wszystkie prezenty zgadzają się 
z listą. Tymczasem w domu Świętego Mikołaja, Pani Mikołajowa wraz z pomocnikami szykuje go do corocznej po-
dróży. Teraz Mikołaj może już ruszać w drogę. Wśród gwieździstej nocy na dachu rozległ się stukot kopyt reniferów 
i dźwięk lądujących sań. Mikołaj zsunął się z workiem prezentów przez komin i rozsiadł się wygodnie w fotelu. Elfy 
wyciągały prezenty, a renifer zamiast czekać na dachu załapał się na przygotowany poczęstunek. Udało się! Miko-
łaj, jak co roku spełnił marzenia wszystkich dzieci!
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Drodzy Mieszkańcy Miasta Dynowa!

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.

W ten świąteczny czas niech zagości w Waszych domach prawdziwie rodzinna atmosfera, 
pełna ciepła, miłości i życzliwości a pokój i radość płynące z Narodzin Dzieciątka Jezus
przyniosą Wam w nadchodzącym 2023 roku wiele pomyślności, zdrowia, spokoju, 

spełnienia marzeń i wiary w dobrą przyszłość.

Z najserdeczniejszymi życzeniami

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Dynów, grudzień 2022 r.

Szopka Bożonarodzeniowa 
na Rynku Miasta Dynowa
/fot. ze zbiorów UM w Dynowie/

Szanowni Czytelnicy 
Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,

oddajemy w Państwa ręce podwójny (III i IV kwartał), ostatni w 2022 roku, numer Kwar-
talnika. W minionym czasie w Dynowie sporo się działo, zwłaszcza w zakresie edukacji, kul-
tury, przeżywaliśmy ważne dla Polski i naszej „małej” Ojczyzny” święta patriotyczne.

Za nami udane lato, bogate w szereg imprez sportowych z historycznym dla naszego 
miasta 79. Tour de Pologne. Przeżywaliśmy jubileusz 100-lecia rejestracji teatru w Dynowie. 
Miasto Dynów ma nowych zasłużonych w dziedzinie kultury i zdrowia.

Szanowni Czytelnicy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten szczegól-
ny czas był dobry, spokojny, napawał optymizmem i wzajemną serdecznością. Niech Nowo-
narodzony Jezus napełni nasze serca dobrocią i miłością, obdarzy zdrowiem i siłą do pracy.

W Nowym 2023 Roku życzymy zdrowia, spokoju i realizacji planów oraz pokoju w ser-
cach, naszej Ojczyźnie i na świecie.

Grażyna Paździorny
Michał Zięzio

Redaktorzy Naczelni
Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

Okładka:
Ze zbiorów Żłobka Miejskiego 
w Dynowie
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Urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
W niniejszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządo-

wego chciałbym przedstawić Państwu działania, jakie miasto po-
dejmowało w ostatnim półroczu.

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 zakończyła realizację w/w projektu do-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu 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. Projekt 
obejmował realizację inwestycji polegającą na:
1) Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy 

ul. Bartkówka w Dynowie tj.:
• budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

oraz rurociągów tłocz nych kanalizacji (sieć kanalizacyjna wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniami) – ok. 10 km 

• budowie przepompowni ścieków sanitarnych – 3 szt.
• budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków – 129 szt.
2) Rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie 

o odnawialne źródła energii – instalację fotowoltaiczną 
o mocy 36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie. 

3) Odtworzeniu nawierzchni dróg – 24 drogi.
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczo-

nym była firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzi-
bą w Kosinie. 

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

Inwestycja była realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym robót.

Roboty budowlane zakończono i odebrano protokolarnie 
w dniu 29 września 2022 r.

Obecnie trwa rozliczanie projektu z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – instytucją przyzna-
jącą dofinansowanie ze środków UE.

Odbudowane nawierzchnie dróg – fot. ze zbiorów Urzędu Miejskie-
go w Dynowie

Wybudowana przepompownia ścieków – fot. ze zbiorów Urzędu Miej-
skiego w Dynowie

Odbudowane nawierzchnie dróg – fot. ze zbiorów Urzędu Miejskie-
go w Dynowie

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 % wy-

datków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 

2 946 456,60 zł

„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:

1. „Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (moder-
nizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dynowie - etap I” w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie w/w in-

westycji w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych Miasto Dynów otrzymało na jej re-
alizację promesę 11 685 000 zł. 

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nie-
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ograniczonym jest firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc 
z siedzibą w Kosinie. 

Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta 
w dniu 27 kwietnia 2022 r.

1) Część pierwsza zadania obejmuje:
– budowę sieci wodociągowej na terenie Dynowa (ul. Sikor-
skiego, Działowa, Dworska, Pawia, Grunwaldzka, Węgierska, 
Zamkowa, 1-go Maja, Jana Pawła II, Polna, Podgórska, Piłsud-
skiego, Karolówka, Gruntowa, Głęboka, Jaklów, Rogozów, Żu-
rawiec, Kolejowa, Wuśki, Łazienna, Plażowa, Sanowa, Podwale, 
Wierzbowa, Błonie, Bartkówka) o łącznej długości ok. 26 km 
wraz z przejściem pod dnem rzeki San kanałem wodociągo-
wym oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami (ul. Bartkówka, Igioza, Ks. Ożoga) o łącznej długości ok. 
5 km.
Dotychczas wykonany zo-
stał podwiert pod rzeką 
San kanałem wodociągo-
wym oraz wbudowano ka-
nalizację sanitarną przy 
ulicy Bartkówka, Igioza 
i Ożoga. Obecnie budowa-
na jest sieć wodociągowa 
na terenach przyległych 
do ulicy Sikorskiego.
Planowany termin zakoń-
czenia realizacji tej części 
zadania zawarty w umo-
wie o roboty budowlane to 
27 listopada 2023 r.

2) Część druga zadania obejmuje:
– rozbudowę (modernizację) istniejącej stacji uzdatniania 
wody w Dynowie polegającą na wymianie dwóch zbiorników 
wody uzdatnionej o pojemności 100,0 m3 każdy i montażu urzą-
dzeń zmiękczających wodę.
Zakres robót został wykonany. Trwa odbiór wykonanych robót.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi 12 300 000 zł 
brutto.

W/w roboty będą finansowane ze:
• środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Pro-

gram Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 685 000 zł 
brutto,

• środków własnych Miasta Dynów w kwocie 615 000 zł 
brutto.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym robót.

Wykonywane roboty w ramach w/w zadania (część pierwsza 
i druga) nadzoruje „INWEST-GEO” Sp z o.o. z Sanoka. 

Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 69 495,00 zł.

2. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont in-
frastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej 
Dynów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Gmina Miejska Dynów otrzymała 
promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa, rozbu-
dowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na te-
renie Gminy Miejskiej Dynów” polegające na:
1) Zadanie nr 1:
• Rozbudowa drogi gminnej nr 108005R ul. Pawia w Dynowie;
• Rozbudowa dróg gminnych Nr 108026R ul. Rogozów, Nr 

108025R ul. Jaklów w Dynowie (przebudowa skrzyżowania);
• Przebudowa drogi gminnej Nr 108003R ul. Błonie w Dynowie;
• Przebudowa trzech dróg bocznych do ul. Polnej w Dynowie 

(m. in. ul. Jaśminowa i ul. Słoneczna);
• Remont drogi gminnej Nr 108033R ul. Źródlana w Dynowie.
2) Zadanie nr 2:
• Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej, ul. 1 Maja, ul. Jana Paw-

ła II, ul. Dworskiej w Dynowie;
• Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108007R ul. Wierzbo-

wej w Dynowie;
• Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108027R ul. Karolów-

ka w Dynowie – etap II.
W następstwie uzyskania dofinansowania ogłoszono w dniu 

17 października 2022 r. postępowanie przetargowe celem wyło-
nienia wykonawców przedmiotowego zadania. 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 5 firm. Otwarcie 
ofert nastąpiło w dniu 8 listopada 2022 r. Oferty najkorzystniej-
sze złożyły firmy:
1) Zadanie nr 1 – STRABAG Sp. z o.o., Oddział Rzeszów – z kwotą 

w wysokości 9 737 913,65 zł brutto.
2) Zadanie nr 2 – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Ha-

dam z siedzibą w Dynowie – z kwotą w wysokości 800 616,72 zł 
brutto.
Sumaryczny koszt realizacji inwestycji  wyniesie 

10 538 530,37 zł brutto, z czego środki pozyskane z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład wynoszą 9 452 500,00 zł brutto, a wkład 
własny Gminy Miejskiej Dynów wyniesie 1 086 030,37 zł brut-
to. Po stronie gminy wystąpi jeszcze koszt zapewnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją robót.

Termin realizacji inwestycji został ustalony na okres 13 miesię-
cy od dnia podpisania umów z wykonawcami wyłonionymi w try-
bie zamówienia publicznego. 

Umowy z wykonawcami podpisane zostały 1 grudnia 2022 r.

Budowa sieci wodociągowej w Dy-
nowie – fot. ze zbiorów Urzędu 
Miejskiego w Dynowie

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dynowie – fot. ze zbiorów 
Urzędu Miejskiego w Dynowie

Podpisanie umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o. – fot. ze zbiorów 
UM Dynów
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3. „Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego 
w Dynowie – etap I” w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja III – PGR. Mia-
sto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę o wartości 
2 891 000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 98 % tj. 2 891 000,00 zł i fi-
nansowemu udziałowi własnemu w wysokości 59 000,00 zł możli-
we będzie m. in. wybudowanie nowej trybuny dla widzów, parkingu, 
dojść, niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

We wrześniu i listopadzie br. odbyły się konsultacje z Zarzą-
dem Towarzystwa Sportowego „Dynovia” i trenerami trenującymi 
młodzież w klubie, którzy po zapoznaniu się z dokumentacją oraz 
odniesieniem jej do placu budowy wyrazili pozytywną opinię i po-
parli w całości realizację tej inwestycji zgodnie z ustaleniami, które 
są również zawarte w dokumentacji technicznej tj.:
1) Utrzymanie wymiarów boiska do gry o wymiarach: 100 m x 64 

m;
2) Kryta trybuna – miejsc siedzących 350-500 krzesełek;
3) Wymiana dwóch bramek o wymiarach 2,44 x 7,32 z aktualnym 

atestem, siatkami oraz odciągami na siatki bramkowe;
4) Oświetlenie boiska do celów treningowych w okresie jesien-

no-zimowym;
5) Wymiana wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na 

atestowane nowe z ilością miejsc siedzących dla 13 osób każ-
da;

6) Montaż piłkochwytów za bramkami oraz montaż wysokiego 
ogrodzenia od strony budowanej drogi;

7) Uzupełnienie i wyrównanie płyty boiska z powodu jego prze-
sunięcia.

Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji technicznej. Procedu-
ra przetargowa zostanie uruchomiona na początku 2023 r.

Wykonanie zadania planowane jest na 2023 r.

III. Inwestycje finansowane z budżetu mia-
sta 

 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy 
ul. Jana Pawła II w Dynowie. 
W dniu 18 stycznia 2022 roku Gmina Miejska Dynów zawarła 

umowę użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wawrzyńca 
w Dynowie części nieruchomości gruntowej działek nr ewid. grun-
tów 5090/1 i 5091/4 w Dynowie przy ul. Jana Pawła II (dawna baza 
Zakładu Gospodarki Komunalnej). Umowa użyczenia została zawar-
ta na okres 20 lat, z możliwością jej przedłużenia. Grunt powyż-
szych działek został użyczony z przeznaczeniem pod jego utwar-
dzenie i zorganizowanie na nim miejsc postojowych.

W następstwie podpisanej umowy użyczenia Gmina Miejska 
Dynów zleciła w dniu 31 marca 2022 r. firmie USŁUGI PROJEKTOWE 
„SAN-PROJ” Janusz Kalamarz z siedzibą w Przeworsku opracowanie 

dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy niniejszego parkin-
gu dla samochodów osobowych. Aktualnie prowadzone jest w Sta-
rostwie Powiatowym w Rzeszowie postępowanie administracyjne 
związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę parkingu.

W roku bieżącym Gmina Miejska Dynów zamierza zakupić ma-
teriały budowlane w postaci: betonowych płyt ażurowych, betono-
wej kostki brukowej, betonowych krawężników oraz kruszywa ła-
manego, z przeznaczeniem do realizacji budowy parkingu dla sa-
mochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II w Dynowie. Rozpoczę-
cie realizacji robót zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku. 
Zaplanowany parking pomieści 52 miejsca postojowe, w tym czte-
ry miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia miejsc po-
stojowych wykonana zostanie w technologii betonowych płyt ażu-
rowych, a drogi manewrowej, miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych i dojścia z parkingu do traktu pieszego tzw. „Organi-
stówki”, z kostki betonowej.

IV. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 
budowa mieszkań na wynajem

W dniu 12 września w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie od-
było się spotkanie informacyjne dotyczące budowy budynku wielo-
rodzinnego przy ulicy 1 Maja w Dynowie z przeznaczeniem miesz-
kań na wynajem. Spotkanie poprowadzone zostało przez Burmi-
strza Miasta Dynów Pana Zygmunta Frańczaka oraz Prezesa SIM 
Podkarpacie sp. z o.o. Pana Krzysztofa Mazura. W spotkaniu uczest-
niczyli zarówno mieszkańcy Dynowa jak również okolicznych miej-
scowości. Podczas spotkania przedstawiona została koncepcja pla-
nowanego budynku wielorodzinnego, ceny mieszkań, zasady i kry-
teria naboru oraz możliwości dofinansowań. Dziękujemy za liczne 
i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową budynku 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą celem złożenia ich w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze względu na zmiany ustawowe zasad dofinansowania budo-
wy mieszkań realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszka-
niowe, planowany na grudzień bieżącego roku nabór wniosków re-
alizowany będzie w I kwartale 2023 roku.

O terminie przyjmowania wniosków informować będziemy na 
stronie internetowej Urzędu Miasta. Zapraszamy do obserwowania. 

V. Informacja dotycząca obowiązku prze-
prowadzania przeglądów przewodów 
kominowych oraz usuwanie zwisają-
cego śniegu i sopli lodowych

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy przypominam o obo-
wiązku cyklicznego czyszczenia oraz kontrolowania przewodów 
dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w swoich domach. 
Oprócz regularnego czyszczenia, pamiętajmy o przeglądzie prze-
wodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz instalacji ga-

Podpisanie umowy z firmą Zakład Instalatorstwa Elektryczne-
go Henryk Hadam – fot. UM Dynów
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Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota 
dotacji

1. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 
profilaktyczne na wolnym powietrzu” 18 000,00 zł

2.
Uczniowski Klub Sportowy 
„Pogórze” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Dynowie

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 
profilaktyczne na wolnym powietrzu „Aktywna szkoła – aktywny 
uczeń, konkurs na kroki”.

5 600,00 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„BARTKOWIAK”

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 
profilaktyczne na wolnym powietrzu – Sport dla wszystkich – 
„Rozpocznij swój marsz po zdrowie”

3 000,00 zł

4. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” Znudzenie. Stop! Aktywność. Start! 15 000,00 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dynowie

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 
profilaktyczne na wolnym powietrzu – „Akademia młodego ratownika 
– nie bójmy się pomagać – pomoc to moc”

3 000,00 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna 
Bartkówka w Dynowie

„Coś dla wszystkich – pierwsza pomoc, piłka nożna, koszykówka, 
tabata” 6 100,00 zł

7. Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w Dynowie

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 
profilaktyczne na wolnym powietrzu – „Wspólnie z Sokołem czcimy 
100-lecie dynowskiego teatru”

 9 800,00 zł

8. Stowarzyszenie Zwykłe OLD BOYS 
Dynów

Piłka nożna dla każdego – rywalizacja na boisku jako element 
integracji społecznej” 4 500,00 zł

W podobnym trybie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie 
miasta Dynów. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 45 000,00 zł. 

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 2 oferty, które zostały prawidłowo zweryfikowane oraz zaopiniowane przez komisję kon-
kursową, a w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu – zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynów na wsparcie finansowe zadania 
z zakresu rozwoju sportu w 2022 r. na terenie miasta Dynów ostatecznie przyznano dotacje dla: 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota 
dotacji

1. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” Piłka nożna z „Dynovią” – sposobem na rozwój młodego człowieka” 40 000,00 zł

2. Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”

Tenis stołowy z „Sokołem” – udział dzieci, młodzieży i dorosłych 
w treningach i zawodach tenisa stołowego” 5 000,00 zł

Końcowe rozliczenia zawartych umów planowane są na koniec grudnia 2022 r.

zowych, które należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Kontro-
le te muszą być przeprowadzone przez mistrza kominiarskiego (prze-
wody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne), natomiast w przypad-
ku instalacji gazowych przegląd powinien być wykonany przez osobę 
posiadającą kwalifikacje dozoru nad instalacjami gazowymi. 

Okres zimowy to również intensywne opady śniegu i związane 
z tym zagrożenia w postaci zalegającej warstwy śniegu na dachach 
(szczególnie płaskich) oraz zwisający śnieg i sople lodowe. Pamię-
tajmy o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania zwisającego 
śniegu i sopli lodowych, które stwarzają duże zagrożenie dla pieszych.

Powyższe obowiązki dotyczą zarówno właścicieli jak również za-
rządców nieruchomości.

VI. Informacja dotycząca realizacji Progra-
mu współpracy Gminy Miejskiej Dynów 
z organizacjami pozarządowymi w 2022 
roku i  Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i  Przeciwdziałania Narkomanii 
w roku 2022

Program współpracy Miasta Dynów z organizacja-
mi pozarządowymi na rok 2022 został przyjęty uchwałą 
Nr XXXV/223/21 Rady Miasta Dynów z dnia 17 grudnia 2021.

Przed podjęciem ww. uchwały Miasto Dynów przeprowa-
dziło terminowo konsultacje z organizacjami pozarządowy-
mi działającymi na terenie Gminy Miejskiej Dynów, mające na 
celu poznanie opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowe-
go odnoszących się do projektu programu współpracy. W ra-
mach programu określono: formy i zasady współpracy Gminy 
Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi, prioryteto-
we zadania publiczne, sposób realizacji i oceny programu, okres 
realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na re-
alizację programu oraz zasady działania komisji konkursowej 
do opracowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W roku 2022 podobnie jak w latach wcześniejszych współ-
działanie Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzone 
było w formach finansowych i pozafinansowych.

Następnie przez Burmistrza Miasta Dynów zostały ogłoszo-
ne dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych tj. z za-
kresu ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz z zakresu rozwoju sportu, na które to zadania przezna-
czono łączną kwotę 110 000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony 
zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowa-
no kwotę 65.000 zł. W ramach otwartego konkursu wpłynę-
ło 8 ofert.

Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie oferty zosta-
ły zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym 
oraz zaopiniowane przez komisję konkursową. Po rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert - zarządzeniem Burmistrza Mia-
sta Dynów ostatecznie przyznano dotacje dla:
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Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów współpra-
cuje z organizacjami pozarządowymi również poprzez inne formy 
nie tylko finansowe. Na wniosek organizacji użyczane są obiekty 
gminne, boiska sportowe, a także przekazywane są materiały pro-
mocyjne na potrzeby organizacji imprez.

Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej or-
ganizacje pozarządowe to ważne ogniwo demokratycznego społe-
czeństwa, gdyż stanowią fundament nowoczesnego państwa, a jego 
rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego dzięki znajomo-
ści istniejących problemów jest nieoceniona.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2022 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
prowadzi działania mające na celu zapobieganie patologiom wśród 
dzieci i młodzieży oraz działania opiekuńczo-wychowawcze m.in. 
poprzez: organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych. Organizowany wypoczynek ma na celu poznanie kra-
ju, środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii, wspo-
maganie rodziny w procesie wychowania, upowszechnianie form 
aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, 
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytu-
acjach, upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego 
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 

W 2022 roku zorganizowano kolonie profilaktyczno-wypoczyn-
kowe dla 10 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dynów, 
które chciały skorzystać w wyjazdu. Były to turnusy 10-12 dnio-
we. Na organizację pobytu wybrane zostało górskie uzdrowisko 
Rabka Zdrój oraz nadmorska miejscowość Łazy k/Mielna z uwagi 
na fakt, że efektywność programu profilaktycznego zależy w dużej 
mierze od warunków, w jakich się go realizuje. Atrakcyjność miej-
sca, tzw. „klimat fizyczny” wpływa na „klimat emocjonalny”, który 
wspiera działania profilaktyczne. Ośrodek „Ania” w Rabce Zdroju, 
w którym zostali zakwaterowani uczestnicy kolonii (3 dzieci z na-
szej gminy) położony jest w pięknej, spokojnej dzielnicy uzdrowi-
ska na ogrodzonym i oświetlonym terenie. Uczestnicy kolonii mie-
li do dyspozycji m.in. 2 baseny zewnętrzne, boiska wielofunkcyj-
ne, plac zabaw, świetlicę ze sprzętem multimedialnym. Na aktyw-
ność rekreacyjno-sportową złożyło się: – wycieczka do Muzeum 
Górali i Zbójników – warsztaty plastyczne – malowanie na drew-
nie i szkle, wycieczka do Chabówki do Skansenu Taboru Kolejowe-
go, zwiedzanie, podróż pociągiem RETRO do Kasiny Wielkiej, ca-
łodniowy pobyt w RABKOLANDZIE, wyjście do kina. Ponadto or-
ganizowane były rozgrywki piłkarskie, biesiadowanie przy ogni-
sku, teleturniej i konkursy, wieczory zagadek, quizy, nauka tańca, 
dyskoteki, karaoke.

Kolejny wyjazd (7 dzieci z gminy miejskiej) zorganizowany 
został do Łazów k/ Mielna i tutaj uczestnicy zamieszkali w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Posejdon”, który usytuowany jest przy sa-
mej plaży. 

Program pobytu wypełniony był wieloma atrakcjami m.in. wy-
cieczka do Koszalina – zwiedzanie miasta, spacer na Górę Chełm-
ską, pobyt w Aquaparku, wycieczka do Ustki – zwiedzanie miasta, 
latarni morskiej, spacer na molo, rejs statkiem po morzu, wyjścia 
do kina, wycieczki piesze na tarasy widokowe.

Prowadzone były również zajęcia sportowo-rekreacyjne, zaba-
wy terenowe (marsz na orientację), rozgrywki sportowe, rozgryw-
ki szachowe, teleturnieje, konkursy, spotkania przy muzyce, nauka 
tańca, dyskoteki, wypoczynek nad morzem, kąpiel, plażowanie. 

W ramach działań profilaktycznych odbyły się 4 po 2 godzi-
ny spotkania grupowe – łącznie 8 godzin z pedagogiem terapeu-
tą. Celem spotkań było uświadomienie dzieci i młodzieży o skut-
kach sięgania po substancje uzależniające tj. alkohol, papierosy, e-p-
apierosy, narkotyki, dopalacze itp., wpływ na zdrowie i życie czło-
wieka, przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie zdrowego 
trybu życia, odżywianie zgodnie z piramidą żywienia. Rozmawiano 
o skutkach alkoholizowania się i wpływu tej substancji na rozpad 
rodziny, niewłaściwe relacje ze społeczeństwem, skutki prawne 

posiadania i rozprowadzania narkotyków, potrzebę prawidłowych 
relacji rówieśniczych, rozwiązywanie problemów, konfliktów po-
przez perswazje, negocjacje, celem zaniechania agresji i przemocy, 
ateterapia – wykonanie drzewka emocjonalnego w formie plakatu.

Koszt całkowity wypoczynku to kwota 18.700,00 zł.
Ponadto w ramach GPPIRPAiN organizowane są imprezy dla 

dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa lokalnego, dofinansowywa-
ne występy zespołów artystycznych, place zabaw, zakup materia-
łów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, zjazdy rocznicowe dla 
osób, które wygrały walkę z nałogiem. 

Dla osób uzależnionych i rodzin, w których występują uzależ-
nienia świadczone są usługi psychologiczno-terapeutyczne przez 
zatrudnionych psychologa i terapeutę.

VII. Promocja Miasta Dynów 
  – Tour de Pologne w Dynowie
W tym roku po raz pierwszy gościliśmy w Dynowie pod-

czas 79. Tour de Pologne kolarzy z całego świata. 
Tour de Pologne to jeden z najważniejszych wyścigów świata, 

należący do prestiżowego cyklu UCI World Tour w kolarstwie szo-
sowym, obejmującego najbardziej prestiżowe wyścigi kolarskie, 
w tym Tour de France czy Giro d’Italia. Jest uznaną marką sporto-
wą o zasięgu międzynarodowym, w wyścigu biorą udział gwiazdy 
światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu wystartowało 18 
najlepszych światowych ekip kolarskich z rankingu UCI World Te-
ams. Łącznie było to ok. 160 kolarzy. Tegoroczna edycja odbywała 
się pod hasłem „WYŚCIG DLA POKOJU”.

Wyścig podzielony na 7 etapów rozpoczął się 30 lipca i trwał 
do 5 sierpnia 2022 roku. 3 sierpnia br. kolarze, pokonując V etap 
wyścigu Łańcut – Rzeszów, przejechali przez Dynów. Tutaj na ry-
walizujących zawodników czekały dwie premie: lotna i górska.

Miasto Dynów było współorganizatorem tego wyścigu – pre-
mii 79. „Tour de Pologne UCI World Tour 2022” na mocy podpisa-
nej umowy z Panem Czesławem Langiem – Dyrektorem General-
nym Tour de Pologne (wicemistrzem olimpijskim i pierwszym za-
wodowcem w historii polskiego kolarstwa). Koszt współorganiza-
cji wyścigu poniesiony przez Miasto Dynów to 30 000 zł.

To było piękne, profesjonalnie zorganizowane wydarzenie 
sportowe, pełne emocji i rywalizacji, a także ogromna promocja 
dla Dynowa.

Jeszcze raz chciałbym, tym razem na łamach Dynowskiego 
Kwartalnika Samorządowego, podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do jego organizacji. 

Dziękuję:
• Panu Łukaszowi Dominowi – Dyrektorowi oraz Pracownikom 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie za 
koordynację wydarzenia z ramienia miasta,

• Druhom Strażakom z wszystkich jednostek OSP z terenu Mia-
sta i Gminy,

• Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie na czele z Ko-
mendantem Panem Mariuszem Pilszakiem za zabezpieczenie 
całej trasy wyścigu,

• Panu Wojciechowi Piechowi – Wójtowi Gminy Dynów za współ-
pracę,

• Radzie Miasta Dynowa na czele z Przewodniczącym Panem 
Romanem Mryczko za zaangażowanie, współpracę i pomoc,

• Pracownikom ZGK w Dynowie na czele z Dyrektorem – Panem 
Arturem Owsianym,

• Członkom Stowarzyszenia Aktywny Dynów,
• Pani Annie Baran-Michalak – Gł. specjaliście ds. funduszy ze-

wnętrznych, promocji Gminy Miejskiej i turystyki w Urzę-
dzie Miejskim w Dynowie za koordynowanie umowy i przy-
gotowanie promocyjne Dynowa dla dziennikarzy TVP Sport 
i zagranicznych,

• Ekipie Lang Team na czele z Dyrektorem Wyścigu – Panem Cze-
sławem Langiem i Panem Przemysławem Niemcem.
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W szczególności dziękuję tak licznie zgromadzonym kibicom – 
mieszkańcom miasta i gościom za piękne dopingowanie zawodni-
ków i za to, że byliście w tym dniu wizytówką Dynowa.

Tour de Pologne jest to bez wątpienia jedno z najbardziej roz-
poznawalnych wydarzeń sportowych nie tylko w naszym kraju, ale 
i na świecie. Przyczynia się do promocji Polski za granicą, jest to 
więc doskonała forma do zaprezentowania naszego miasteczka na 
arenie międzynarodowej. Udział Dynowa w najbardziej rozpozna-
walnym wydarzeniu sportowym w kraju pozwoli na promocję na-
szego miasta i regionu szerszemu odbiorcy.

Wyścig był transmitowany przez największe stacje telewizyjne, 
nie tylko polskie, ale także światowe platformy m.in. z Belgii, Francji, 
Grecji, Nepalu, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Austra-
lii, a relacje z 79. Tour de Pologne udostępniane są poprzez media 
społecznościowe, radio, a także wydawnictwa i portale internetowe.

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Tour de Pologne w Dynowie – fot. Anna Baran-Michalak

Tour de Pologne w Dynowie – fot. Ilario Biondi – BettiniPhoto
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Burmistrz Miasta Dynów jako Członek Zarządu Celowego 
Związku Gmin „Eko-Logiczni” zawiadamia, że w związku z pod-
jęciem w dniu 9 listopada 2022 r. przez Zgromadzenie Celowe-
go Związku Gmin „Eko-Logiczni” Uchwały Nr X/41/2022 w spra-
wie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomo-
wym, od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa staw-
ka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyso-
kości 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. Uchwalono również zwolnienie w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące od-
pady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wyso-
kości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Ponadto w sytuacji stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z za-
stosowaniem stawki podwyższonej, tj. 48,00 zł miesięcznie od 
jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w do-
tychczas złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyż-
szym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych 
deklaracji, pod warunkiem, że stan liczby osób zamieszku-
jących nieruchomość nie uległ zmianie.

Jak wszyscy wiemy – wzrost cen znacznie przyśpieszył 
w ostatnim roku. Przy aktualnej inflacji, dużym wzroście cen 
paliw, energii elektrycznej, różnych usług i kosztów pracy pod-
jęliśmy decyzję o podwyżce stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami jedynie na poziomie 1 złotego od osoby zamieszku-
jącej nieruchomość. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: 
http://czgekologiczni.pl/

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:
•	 meble	(szafy,	krzesła,	fotele,	itp.)
•	 meble	ogrodowe,
•	 duże	zabawki,
•	 dywany,	materace	itp.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych zalicza się:
•	 elementy	ceramiki,
•	 szkło	budowlane,
•	 materiały	izolacyjne,
•	 styropian	budowlany.
Do odpadów niebezpiecznych zalicza się:
•	 farby,	kleje,	lakiery	itp.
•	 żarówki,
•	 baterie,
•	 przeterminowane	leki,
•	 środki	ochrony	roślin,	środki	czyszczące.	
Do odpadów elektrycznych i elektronicznych zalicza się:
•	 sprzęt	AGD	 (lodówki,	 pralki,	 odkurzacze,	mikrofa-

lówki	itp.)
•	 sprzęt	 RTV	 (radia,	 telewizory)	 sprzęt	 komputero-

wy,	drukarki.

PSZOK -	Punkt	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	–	zlokalizowany	w	Błażowej,	ul.	Myśliwska	9,	czynny	od	po-
niedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	8:00-18:00,	w	soboty	od	godziny	8:00-13:00.
Do	PSZOK	mieszkańcy	Miasta	Dynów,	po	okazaniu	dowodu	osobistego	oraz	przekazaniu	pracownikowi	kodu	kreskowe-
go,	mogą	oddać	następujące	rodzaje	odpadów:
•	 papier	i	tektura,
•	 szkło,
•	 tworzywa	sztuczne,
•	 metal,
•	 opakowania	wielomateriałowe,
•	 bioodpady	stanowiące	odpady	komunalne,
•	 popiół,
•	 meble	i	inne	odpady	wielkogabarytowe,
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny,
•	 zużyte	opony	(wyłącznie	z	samochodów	osobowych),
•	 odpady	 remontowo-budowlane	pochodzące	 z	 re-

montów	i	innych	robót	budowlanych	wykonywanych	
przez	właściciela	nieruchomości	we	własnym	zakre-
sie,	na	wykonanie	których	nie	jest	wymagane	uzyska-
nie	pozwolenia	na	budowę,	lub	na	wykonanie	których	
nie	jest	wymagane	zgłoszenie	do	administracji	archi-
tektoniczno-budowlanej	 (z	wyłączeniem	odpadów	
z	nowo	budowanych	domów),

•	 zużyte	baterie	i	akumulatory,
•	 przeterminowane	leki	i	chemikalia,

•	 odpady	niebezpieczne,
•	 odpady	niekwalifikujące	 się	do	odpadów	medycz-

nych	powstałe	w	gospodarstwie	domowym	w	wyniku
•	 przyjmowania	produktów	leczniczych	w	formie	iniek-

cji	prowadzenia	monitoringu	poziomu	substancji	we	
krwi,	w	szczególności	igły,	strzykawki,

•	 odpady	tekstyliów	i	odzieży.
Nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, 
oraz odpady pochodzące z demontażu pojazdów tj.
zderzaki, fotele samochodowe, akumulatory itp.!!
Punkty dystrybucji worków:
Delikatesy	Centrum	Dynów	–	ul.	Kazimierza	Wielkiego	2,
Hurtownia	u	Wojtka	–	ul.	Kaziemierza	Wielkiego	4,
Super	Sam	„LEWIATAN”	–	ul.	Kazimierza	Wielkiego	4,
Delikatesy	Centrum	„Nad	Sanem”	–	ul.	Karolówka	17,
PHUP	KUSTRA	S.C	–	ul.	Mickiewicza	21,
Sklep	nr	13	GROSZEK	–	ul.	Sikorskiego	24,
Sklep	nr	3	GROSZEK	–	ul.	Bartkówka	136,
Siedziba	Gospodarki	 Komunalnej	w	Błażowej	–	ul.	 3-go	
Maja	35.
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Złote Gody to piękny jubileusz i wyjątkowe przeżycie dla mał-
żeństw, które wspólnie przeżyły 50 lat. Przeżyć z kimś połowę wieku 
to wyraz najszczerszej miłości. Trzeba takiej miłości, żeby pokonać 
wszelkie trudności razem, mimo różnych charakterów, różnicy zdań, 
pasji, marzeń i oczekiwań. 

Na wniosek Burmistrza Miasta Dynowa, Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej przyznał odznaczenia państwowe ,,Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie’’ szesnastu parom małżeńskim z miasta Dy-
nowa i jedenastu parom z gminy Dynów, które pół wieku temu ślubo-
wały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przyrzekały, że 
uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwa-
łe. Złożonej przysięgi dotrzymali. To przykład godny podziwu i naśla-
dowania, szczególnie w obecnych czasach, gdy obserwujemy kryzys 
wartości stanowiących fundamenty życia rodzinnego.

Odznaczenia otrzymali Państwo Władysława i Józef Sieran-
towie z Harty, obchodzący Diamentowe Gody/60 rocznica ślu-
bu/ oraz Jubilaci Złotych Godów z miasta Dynowa: Państwo Ma-
ria i Józef Bielcowie, Krystyna i Józef Chudzikiewiczowie, Kry-
styna i Andrzej Dżułowie, Wanda i Stanisław Gerulowie, Teresa 
i Marian Karnasowie, Celina i Józef Kędzierscy, Maria i Mieczy-
sław Kłyżowie, Małgorzata i Tadeusz Majdowie, Helena i Kazi-
mierz Ostafińscy, Józefa i Tadeusz Paździorny, Zofia i Józef Pęp-
kowie, Bernardyna i Edward Pyrowie, Anna i Zygmunt Sochaccy, 
Alfreda i Marian Stankiewiczowie, Danuta i Michał Strujwąsowie, 
Zofia i Zygmunt Zięziowie. Z miejscowości Bachórz Jubileusz ob-
chodzili Państwo Maria i Franciszek Dominowie, Helena i Wie-
sław Kaniuczakowie, Anna i Eugeniusz Pałysowie, Zofia i Krzysz-
tof Potoczni; z miejscowości Dylągowa Państwo Maria i Tadeusz 
Pustelnikowie; z miejscowości Laskówka odznaczenia otrzymali 
Państwo Krystyna i Stanisław Kmiotkowie, Irena i Stefan Stasz-
czakowie; z miejscowości Ulanica Jubilaci Złotych Godów to Pań-
stwo Irena i Marian Karnasowie i Stefania i Jan Świstowie. Za-
cne grono Jubilatów zamykają małżonkowie z miejscowości Wy-
ręby – Państwo Stanisława i Roman Siwy.

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

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie świętowały swój Jubileusz 
27 lipca 2022 r. w Urzędzie Miej-
skim w Dynowie. Burmistrz Mia-
sta Dynowa Zygmunt Frańczak 
w asyście Wójta Gminy Dynów 
Wojciecha Piecha oraz Sekretarza 
Miasta Dynowa Wojciecha Barań-
skiego i Sekretarz Gminy Dynów 
Zofii Kalawskiej wręczył Jubila-
tom medale, listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz kosze upominkowe. 

„Odtąd już razem zawsze i wszędzie, tak miało 
być i tak niech będzie”

Swoją obecnością zaszczycił Jubilatów proboszcz parafii dynow-
skiej Ks Norbert Podhorecki. W wystąpieniu skierowanym do Ju-
bilatów wielokrotnie podkreślał znaczenie małżeństwa i rodziny. 
Uroczystości towarzyszyła rodzinna atmosfera, były gratulacje, 
szampan, tort, chwile wspomnień i wzruszeń oraz pamiątkowe 
fotografie. Po pół wieku, ponownie zabrzmiał Marsz Mendelsona. 

Szanowni Jubilaci
Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego składamy Państwu najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy Wam długich lat ży-

cia w dobrym zdrowiu, spokoju, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności i opieki Bożej na dalsze lata Waszego Życia.
Na Waszą dalszą wspólną drogę Szanowni Jubilaci wszystkiego co najlepsze, radosne i piękne. 
Dwoje ludzi, którzy siebie sobie objawili w całym swoim pięknie, mądrości i wrażliwości, subtelności, takcie, w najgłębszym swym 

człowieczeństwie i zachwycali się sobą nawzajem, i świata poza sobą nie widzą. 
I nie chcą żyć jedno bez drugiego. I chcą żyć jedno dla drugiego. 
           Ks. Mieczysław Maliński 
             ,,I nie opuszczę Cię’’ 

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu uroczystości.
 Anna Nowicka-Hardulak 

Kierownik USC Dynów
Fot. ze zbiorów USC Dynów
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Z miejscowości Bachórz Jubileusz obchodzili Państwo:
Z miejscowości 

Dylągowa Państwo: 

Z miejscowości Laskówka 
odznaczenia otrzymali 

Państwo:
 Z miejscowości Ulanica 

Jubilaci Złotych Godów to Państwo:

Zacne grono Jubilatów 
zamykają małżonkowie 
z miejscowości Wyręby:

Z miasta Dynów Państwo:

Maria Bielec i śp. Józef Bielec Krystyna i Józef Chudzikiewiczowie Krystyna i Andrzej Dżułowie Wanda i Stanisław Gerulowie

Teresa i Marian Karnasowie Cecylia i Józef Kędzierscy Maria i Mieczysław Kłyżowie Małgorzata i Tadeusz Majdowie

śp. Józefa i śp. Tadeusz Paździorny  Zofia i Józef Pępkowie Anna i Zygmunt Sochaccy Alfreda i Marian Stankiewiczowie

 Danuta i Michał Strujwąsowie Zofia i Zygmunt Zięziowie

Maria i Franciszek Dominowie Anna i Eugeniusz Pałysowie Zofia i Krzysztof Potoczni Maria i Tadeusz Pustelnikowie

Krystyna i Stanisław Kmiotkowie Irena i Marian Karnasowie Stefania i Jan Świstowie Stanisława i Roman Siwy
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21 sierpnia 2022 r. na terenie kompleksu „Pod 
Dębiną” w Bachórzu odbyły się Miejsko-Gminne 
Dożynki, organizowane przez Miasto Dynów, Gmi-
nę Dynów, MOKSiR Dynów i GBP w Dynowie z/s 
w Bachórzu. 

„Plon niesiemy, plon...” tą pieśnią w wykonaniu Kapeli Ludowej 
„Dynowianie” rozpoczęto Miejsko-Gminne Dożynki, które poprze-
dzone zostały Mszą Św. dziękczynną za tegoroczne plony i błogosła-
wieństwem w ciężkiej pracy rolników w Kościele Parafialnym pw. 
św. Wojciecha w Bachórzu. 

Następną częścią programu był obrzęd dożynkowy, czyli prezen-
tacja wieńców przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Dynowianie”. 

W części artystycznej programu wystąpiła Kapela Ludowa „Ba-
chórzanie”, natomiast gwiazdą wieczoru był koncert zespołu „Kordian”.

Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu 
Bogu za plony, a ludziom za trud.

Serdecznie dziękuje wszystkim rolnikom za trud ciężkiej pracy, aby nam tego 
„chleba powszedniego” nigdy nie zabrakło na naszych stołach.

Dziękuję Wójtowi Gminy Dynów Panu Wojciechowi Piechowi za współpracę 
i wspólną organizację Dożynek. 

Dziękuje Dziekanowi z Dynowa Ks. Norbertowi Podhoreckiemu, Proboszczowi 
Parafii Harta Ks. Tomaszowi Węgrzyńskiemu oraz Proboszczowi Parafii Bachórz 
Ks. Markowi Cecuła za mszę świętą i błogosławieństwo tegorocznych plonów.

Dziękuję Delegacjom Wieńcowym za prezentację tegorocznych plonów rol-
nych w formie przepięknych wieńców dożynkowych oraz Starostom Dożynek 
Państwu Beacie i Janowi Wrotniak.

Słowa podziękowania kieruje również dla Pocztów Sztandarowych OSP z te-
renu Gminy Dynów, które uświetniły swoją obecnością tą uroczystość, jak rów-
nież Wszystkim Druhom Strażakom za pomoc w organizacji ruchu drogowego 
oraz zaplecza technicznego.

Dziękuję Stowarzyszeniom i Kołom Gospodyń Wiejskich, które uraczyły nas 
tradycyjnymi potrawami regionalnymi oraz przepięknymi dekoracjami terenu.

Dożynki Miejsko-Gminne 2022
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Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

fot. Daniel Gąsecki

Gmina Miejska Dynów podobnie jak w 2021 roku realizuje Pro-
gram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
1. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakre-

sie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szcze-

gólności poprzez umożliwienie im jak najbardziej nieza-
leżnego życia,

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz 
pomocy adekwatnej do potrzeb,

c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych 
w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub spor-
towe itp.,

d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego do-
tyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie spo-
łeczne osób niepełnosprawnych. 

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

niem 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 leczenia, rehabilitacji edukacji oraz do osób niepeł-
nosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wy-
żej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywa-
niu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
3. Program zapewnia wsparcie:
• dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w ilości 
do 840 godzin rocznie,

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

• dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku 
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością sa-

Program „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

modzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabi-
litacji i edukacji w ilości do 360 godzin rocznie.
Na realizację zadania Wojewoda Podkarpacki przekazał środ-

ki w wysokości 176 103,00 zł. Z Programu korzysta obecnie 5 osób 
niepełnosprawnych z tego 4 osoby wymagające wysokiego pozio-
mu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
i z trudnościami związanymi z komunikacją. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie 
finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie pono-
si odpłatności.

Program realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

Gmina Miejska Dynów aplikowała o środki w ramach Progra-
mu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie 
przypomina o możliwości złożenia wniosku o wydanie 
Kart Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niż-
sze opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty 
instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu 
zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Po-
siadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji 
oraz obniża koszty codziennego życia.
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Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wie-
lodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej 
do uprawnień ustalonych w trybie określonym w Ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021r.poz. 1744). 

Dodatkowe informacje można uzyskać internetowej:
http://www.kartaduzejrodziny.pl
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielo-

dzietnej:
1)  rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /ro-

dziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny 
dom dziecka,

2)  małżonek rodzica,
3)  dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym ro-

dzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz 
447)
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ro-

dzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co naj-
mniej troje dzieci:
1)  w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2)  w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziec-

ko uczy się w:
• szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku 

szkolnego,
• szkole wyższej do końca roku akademickiego,

• w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie 
z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4,

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyż-
szych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku. Aby duże 
rodziny mogły skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitu 
3 MWh rocznie, niezbędne jest złożenie oświadczenia o speł-
nieniu warunków. Duże rodziny muszą załączyć skan Karty 
Dużej Rodziny (ważny numer karty). Dokumenty należy zło-
żyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozli-
cza. Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 13 
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycz-
nej, należy złożyć niezwłocz-
nie, nie później niż do dnia 30 
czerwca 2023 roku.

Aneta Banat
p.o. Kierownika MOPS 

w Dynowie

Urząd Miejski w Dynowie prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny pro-
gramu „Czyste Powietrze”.

W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz pomoc w jego rozliczeniu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”

Zakres prac objętych dofinansowaniem:
• wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źró-

dła ciepła spełniające wymogi Programu „Czyste Powietrze” wraz 
z instalacją c.o. i c.w.u.

• termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ze-
wnętrznych

• wentylacja mechaniczna
• instalacja fotowoltaiczna – tylko przy wymianie źródła ciepła.

Wysokość dotacji: od 30% do 90%
Nabór wniosków: w trybie ciągłym (do 2027 r.).
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na pa-
liwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by 
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chro-
nić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom finansowym.

Szczegóły dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na 
rządowej stronie internetowej Programu Czyste Powietrze: www.czy-
stepowietrze.gov.pl, stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakładce 
Czyste Powietrze: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl, stronie in-
ternetowej Miasta Dynów w zakładce Czyste Powietrze: https://www.
dynow.pl/dla-mieszkancow/program-czyste-powietrze/.

Efekty realizacji programu Czyste Powietrze w Mieście Dynów, 
stan na 30.09.2022 roku:

Liczba złożonych 
wniosków 
o dofinansowanie

Liczba 
zawartych 
umów

Liczba 
zrealizowanych 
przedsięwzięć

Kwota 
wypłaconych 
dotacji

81 73 50 936 868,68 zł

 Kontakt:
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, URZĄD MIEJSKI W DYNOWIE

TELEFONICZNY: 16/888 90 23
E-MAIL: a.baran@dynow.pl

OSOBISTY: ul. Rynek 2 (pok. 21), 36-065 Dynów
Anna Baran-Michalak

Gł. specjalista ds. funduszy zewnętrznych, promocji Gminy 
Miejskiej i turystyki – Urząd Miejski w Dynowie
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Dyno-
wie od 22 lat realizuje zadania związane ze wspar-
ciem osób z niepełnosprawnością. Każdego roku 
wzbogacamy pogram terapeutyczny, który obok 
codziennych treningów zachowań społecznych, 
terapii zajęciowej będącej namiastką pracy zawo-
dowej obejmuje organizację różnego rodzaju wy-
jazdów i spotkań integracyjnych. Taki rodzaj tera-
pii ma umożliwić osobom doświadczonym przez 
los jak najpełniejszy udział w życiu społecznym.

W ostatnim półroczu podopieczni Naszego 
Domu mieli możliwość uczestniczyć w wielu spo-
tkaniach i wyjazdach, również sami byliśmy gospo-
darzami i przyjmowaliśmy gości z innych ośrod-
ków wsparcia.

04.07.2022 r. Tego dnia grupa uczestników 
wzięła udział w spotkaniu integracyjnym „Z ko-
niem w siodle”. Integracja podopiecznych z kilku 
Domów w Ośrodku Jeździeckim Tarpan w Wysoczanach była okazją do jazdy w siodle pod okiem 
instruktora ale również do wspólnej zabawy w niezwykle klimatycznym miejscu umiejscowionym 
w środku Bieszczad. 

Co nowego
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Dynowie

Wycieczka do Leżajska

Wycieczka w Bieszczady

XXII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Wycieczka do Piątkowej
19.07.2022 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Leżajska. Tu 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej obejrzeliśmy ekspozycje historyczną 
obrazującą bogatą historię miasta Leżajsk i jego okolic od czasów 
archeologicznych. Mogliśmy tu również zobaczyć bogatą kolekcję 
drewnianych zabawek z produkcji których niegdyś słynął Leżajsk 
a które każdy z nas w dzieciństwie posiadał. Zwiedzanie muzeum za-
kończyliśmy w oficynie Dworu Starościńskiego. Eksponaty tu zgro-
madzone przedstawiają historię browarnictwa światowego, proces 
produkcji piwa i przedmioty związane z tym trunkiem.

W Leżajsku zwiedzaliśmy również Zespół Kościoła i Klaszto-
ru OO Bernardynów z XVII w. wraz ze wspaniałymi organami le-
żajskimi.

 Na koniec wyszliśmy na punkt widokowy XVII w. wieży ob-
serwacyjno-obronnej skąd rozpościera się piękny widok na mia-
sto i jego okolice. 

02.08.2022 r. grupa uczestników z przewod-
nikiem wybrała się do Piątkowej gdzie obejrzała 
drewnianą parafialną cerkiew grekokatolicką pw. 
św. Dymitra. Te budowle cerkiewne, gęsto usiane 
po naszym terenie zawsze budzą nasze zaciekawie-
nie i przy każdej okazji staramy się aby zobaczyć je 
z bliska i poznać ich historię.

30.08.2022 r. Tego dnia reprezentacja Domu 
wzięła udział w IX Marszu Nordic Walking Środowi-
skowych Domów Samopomocy Województwa Pod-
karpackiego „Ludowe Klimaty”. Przełaj odbył się na 
terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

W marszu brali udział reprezentanci z 21 ŚDS
-ów z podkarpacia. Nasi podopieczni wystartowa-
li na dystansie 3,5km a z dzielnej rywalizacji przy-
wieźli srebro w kategorii pań. Gratulujemy p. Kata-
rzynie Żaczek.

08.09.2022 r. na zaproszenie Caritas Diece-
zji Rzeszowskiej uczestniczyliśmy w XXII Olimpia-
dzie Osób Niepełnosprawnych. Zawody zorganizo-
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wane na stadionie Podhalańczyk w Rzeszowie były okazją do rywalizacji 
sportowej ale również do spotkań i dobrej zabawy. Jak co roku najwięk-
szą atrakcją była wojskowa grochówka z kotła. 

13.09.2022 r. zaprosiliśmy Naszych przyjaciół z kilku ŚDS-ów na „Po-
lowanie na Wielką Rybę”, którą zorganizowaliśmy na stawach w Pawło-
komie. Tutaj pod okiem instruktora wędkarstwa, na kilku stanowiskach 
wędkarskich staraliśmy się złowić rybę. Były karpie, karasie i brzany. Nie-
stety nie udało się zaprosić do współpracy żadnej złotej rybki. W trakcie 
wędkowania na ognisku upiekliśmy kiełbaski, które nad wodą smakowa-
ły wyśmienicie. Była to kolejna możliwość do wspólnego spotkania i oka-
zja do uśmiechu. Dziękujemy za udostępnienie stawów i pomoc w orga-
nizacji p. Adamowi Wandasowi prezesowi Miejskiego Koła PZW w Dyno-
wie oraz p. Tomaszowi Drewniakowi. 

06.10.2022 r. pojechaliśmy do Multikina w Rzeszowie na film pt. „Zoł-
za” w roli głównej z Małgorzatą Kożuchowską. Przewrotna komedia za-
równo nas rozbawiła jak i zmusiła do refleksji nad życiowymi wyborami.

10.10.2022 r. Korzystając z pięknej pogody oraz wysypu grzybów 
udaliśmy się do pobliskich lasów . Nie trzeba było wiele czasu żeby Nasze 
koszyki wypełniły się borowikami, koźlarzami kaniami i rydzami. Grzy-
bobranie było okazją do nauki rozpoznawania różnych grzybów rosną-
cych w miejscowych lasach oraz oddychania świeżym leśnym powietrzem.

12.10.2022 r. Do tego dnia przygotowywaliśmy się przez dłuższy 
okres. Zostaliśmy bowiem zaproszeni przez ŚDS w Bachórcu na Festiwal 
Piosenki Rozrywkowej „Jesień 2022”. Nasze wykonanie piosenki pt. „U cio-
ci na imieninach”, wzbogacone bogatą choreografią i rekwizytami typo-
wymi dla imprezy imieninowej zostało okrzyknięte najbardziej porywa-
jącym wykonaniem.

18.10.2022 r. Korzystając z ostatnich tchnień pięknej jesieni, razem 
z ŚDS w Wolicy wybraliśmy się w Bieszczady gdzie zdobyliśmy Połoninę 

Festiwal Piosenki Rozrywkowej

IX Marsz Nordic Walking

Polowanie na Wielką Rybę

Wycieczka do Wieliczki

Wetlińską. Idąc szlakiem czerwonym podążaliśmy w górę pozosta-
wiając za sobą łąki i drzewa złocące się jesiennymi liśćmi. Wysiłek 
się opłacał, na szczycie góry roztaczał się widok zapierający dech 
w piersiach. I mimo, że wiatr hulał i przepędzał promienie słonecz-
ne to możliwość zjedzenia bułki pod Chatką Puchatka okazał się tak 
miły jak wizyta w wykwintnej restauracji.

27.10.2022 r. grupa uczestników wybrała się do Muzeum Ska-
mieniałości i Minerałów w Dubiecku. 

Muzeum zawiera zbiory skamieniałości fiszu karpackiego, kości 
ssaków plejstoceńskich oraz skamieniałości drzew. Można tu rów-
nież podziwiać ametysty, agaty i kryształy górskie. Wizyta wzbo-
gacona była ciekawym opowiadaniem oprowadzającego, który za-
raził nas swoją pasją. Dziękujemy.

3.11.2022 r. Każdy z ŚDS-ów specjalizuje się w organizacji im-
prezy, która jest typowa właśnie dla niego. Naszą popisową impre-
zą jest Środowiskowy Przegląd Kabaretowy. 

W tegorocznym przeglądzie kabaretowym wzięło udział 
7 ŚDS-ów. Każdy przygotował występ po którym cała sala 
„pękała ze śmiechu”. Były skecze, piosenki, kawały i śmiesz-
ne dialogi. Po części artystycznej nastąpiły gratulacje, prezen-
ty a dalej świetna zabawa taneczna. Jakże doceniamy możli-
wość wspólnej zabawy i radosnych spotkań.

18.11.2022 r. Tego dnia pojechaliśmy na wycieczkę do 
Kopalni Soli w Wieliczce. Przechadzając się podziemnymi ko-
rytarzami mogliśmy podziwiać wspaniałe solne rzeźby, pod-
ziemne jeziorka, kalafiorowe nacieki solne, żyrandole zdobio-
ne halitem, oraz liczne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Po-
konując 3.5 km trasę oddychaliśmy niezwykłym mikroklima-
tem wolnym od wirusów i bakterii. Trasę zakończyliśmy w Mu-
zeum Żup Krakowskich gdzie podziwialiśmy wystawę malar-
stwa oraz wspaniałą ekspozycję związaną z historią wydoby-
cia soli. To niezwykłe miejsce wywarło na nas duże wrażenie. 
Mimo, że trasa była wymagająca to nikt nie marudził i wszyscy 
z ciekawością wsłuchiwali się w opowiadanie przewodnika. 

23 i 24.11.2022 r. Ponieważ koniec listopada to czas an-
drzejek to i my postanowiliśmy poświętować, i to dwa dni 
z rzędu. W tym roku rozpoczęliśmy od zabawy andrzejkowej 
w Naszym Domu. Były wróżby i tańce. Natomiast kolejnego 
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Żłobek Miejski w Dynowie 
ma już 4 lata

Z koniem w siodle

Edukacja zdrowotna jest fundamentalnym prawem dziecka 
zagwarantowanym w „Konwencji o prawach dziecka”. Dzieciństwo 
jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się posta-
wy dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i na-
wyki decydują o późniejszym stylu życia. Pod takim hasłem Przed-
szkole Miejskie w Dynowie rozpoczęło nowy rok szkolny. A wszyst-
ko to za sprawą starań, jakie przedszkole podjęło w celu dołączenia 

„Dorosłym zdaje się, że dzieci nie dbają o swoje zdrowie…
Ale nie. Dzieci tak samo jak dorośli chcą być zdrowe i silne, tylko o tym nie wiedzą” 
          Janusz Korczak 

Przedszkole Miejskie w Dynowie 
– Zdrowe, twórcze oraz przyjazne dzieciom i rodzicom”

do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. W związku z tym 
zmieniliśmy nieco nasze priorytety w Koncepcji pracy Przedszkola 
Miejskiego w Dynowie na lata 2019/2024 . Przede wszystkim po-
szerzyliśmy ofertę edukacyjną przedszkola o działania rozwijające 
świadomość prozdrowotną wśród dzieci, pracowników i rodziców. 
Realizujemy programy i zadania, które promują zdrowy styl życia, 
ale przede wszystkim zachęcają do aktywności fizycznej i prawi-

Czy wiecie, że jesteśmy z Wami już cztery lata? Nigdy nie 
zapomnimy dnia, w którym przyjęliśmy pierwsze dzieci pod 
nasze skrzydła. Było to 20 listopada 2018 roku. Zaczynaliśmy 
z zaledwie dziewiętnaściorgiem dzieci. Żłobek cieszył się coraz 
większą sympatią i zaufaniem rodziców, więc 27 stycznia 2020 
roku utworzone zostały nowe miejsca opieki w ramach przy-
znanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie za-
dań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Od dłuższego czasu mamy pod opieką czterdzieścioro ośmioro 
dzieci. Bardzo się cieszymy, że tak dobrze nas przyjęliście i na-
sza placówka wkradła się w Wasze serca, bo właśnie z sercem 
pełnym miłości staramy się opiekować Waszymi dziećmi. Dzię-
kujemy za zaufanie.

Renata Błońska-Siwek 
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie

29.11.2022 r. miał miejsce wyjazd na kręgle, tym razem do 
Hadli Szklarskich. Zabawa i rywalizacja były wyśmienite. Każdora-
zowy Nasz wyjazd przyciąga wielu chętnych. Rywalizacja pozwala 
na radość z wygranej ale również uczy pokory. Zarówno jedna jak 
i druga emocja jest niezwykle pożądana w terapii. 

7.12.2022 r. Nasi podopieczni mają możliwość różnorodnej 
aktywności. Jedną z nich jest arteterapia. W jej efekcie powsta-
ją fantastyczne prace. Kilka takich dzieł zostało przygotowanych 
i zgłoszonych przez Nas na XX edycję Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowa-
nego przez PFRON.

Praca p. Mariusza Grad pt. „Inwazja” została doceniona przez 
jury, które w etapie wojewódzkim przyznało jej III miejsce w ka-
tegorii grafika i rysunek, tym samym awansowaliśmy do konkur-
su ogólnopolskiego. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 
7.12.2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Anna Wandas
Kierownik ŚDS W Dynowie
Fot. ze zb. ŚDS w Dynowie

dnia bawiliśmy się w ŚDS w Wolicy razem z podopiecznymi z kilku 
innych ŚDS-ów. Tegoroczne Andrzejki możemy zaliczyć do szcze-
gólnie udanych. Opowieści przywiezione po zabawie jeszcze dłu-
go słychać było po korytarzach Domu.
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Światowy Dzień Owoców i Warzyw Zajęcia gimnastyczne na świeżym powietrzu prowadzone przez rodzica 
Pana Tomasza Nowaka

Dzień jabłka w Grupie ŻabkiDzień Zdrowego Śniadania 
w grupie Sowy

Konkurs plastyczny – Jesienna kompozycja z owoców i warzy 

Kule mocy dla rodziców z grupy Jeżyki

Sok z Jabłek w grupie Pszczółki 
z okazji Dnia Jabłka

Zajęcia gimnastyczne prowadzo-
ne przez Panią Anetę Toczek

dy, częstując nimi pracowników i mieszkańców miasta, a tym zachęca-
jąc do codziennego ich spożywania.

Wielką atrakcją dla wszystkich przedszkolaków są zajęcia podczas 
których uczą się przygotowywać zdrowe potrawy: soki owocowe, cia-
sta marchewkowe, sałatki z warzyw i owoców. W grupie „Jeżyki” zosta-
ły przeprowadzone zajęcia kulinarne z udziałem pani dietetyk Barbary 
Błotnickiej – właścicielki cateringu Samo Zdrowe w Dynowie. W trakcie 
zajęć dzieci samodzielnie przygotowały dla siebie i nauczycielek pizze-
rinki na cieście orkiszowym z warzywnymi dodatkami, a dla rodziców 
słodkie „kulki mocy”. Była to wspaniała lekcja samodzielności, prawdzi-
wa uczta dla podniebienia i doskonała zabawa dla dzieciaków.

Przedszkolaki promując zdrowie również kształtują inne umiejęt-
ności tj. plastyczne biorąc udział w wewnątrz przedszkolnym konkur-

dłowego odżywiania się. W przedszkolnym menu pojawił się 
cotygodniowy zdrowy, szwedzki stół śniadaniowy, umożliwia-
jący dzieciom: samodzielne przygotowanie posiłków zgodnie 
z ich upodobaniami oraz pozwalający na eksperymentowanie 
ze smakami. Ponadto powstał Instagram zatytułowany „Przed-
szkole od kuchni”, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco ob-
serwować posiłki serwowane ich pociechom. 

Wśród obchodzonych przez nas świąt na stałe wpisanych 
do uroczystości przedszkolnych, są także te, które wiążą się ze 
zdrowym stylem życia, między innymi tj.: Światowy Dzień Owo-
ców i Warzyw, Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Dyni, Dzień 
Marchewki oraz Dzień Burka. W „Dniu Jabłka”, dzieci z kosza-
mi pełnymi owoców, odwiedziły dynowskie instytucje i urzę-
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„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”
        Isaac Newton

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

Czy ciastka mogą być zdrowe – grupa Wiewiórki

Prawdziwa lekcja z W-F w grupie Jeżyki

sie pt. „Jesienna kompozycja 
z owoców i warzyw” oraz ak-
torskie przygotowując przed-
stawienie pt. „Zdrowy Czer-
wony Kapturek” w wykonaniu 
grupy „Sowy”. 

Zdrowo to przede wszyst-
kim sportowo. W naszym 
przedszkolu oprócz codzien-
nych zajęć ruchowych wpisa-
nych w ramowy rozkład dnia 
realizowany jest ogólnopolski 
program „Zdrowo i sportowo”. 
Jak sportowo, to należałoby 
wspomnieć również o nowych 
zajęciach gimnastycznych pro-

wadzonych cotygodniowo w każdej grupie wiekowej przez Panią 
Anetę Toczek. W realizację naszych zadań związanych z promo-
waniem zdrowego stylu życia włączyli się także rodzice i dziad-
kowie. Rodzic, w osobie pana Tomasza Nowaka, który dwukrot-
nie prowadził z przedszkolakami zajęcia sportowe na świeżym. 
Natomiast Pani Maria Chudzikiewicz – babcia jednego z wycho-
wanków z grupy „Jeżyków” przeprowadziła z dziećmi prawdzi-
wą lekcję wychowania fizycznego,

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do 
wdrożenia u dzieci prozdrowotnego stylu życia w warunkach 
sprzyjających zachowaniu zdrowia. Zachęcamy do wspierania 
naszych działań na rzecz zdrowia dzieci, włączanie się w przed-
sięwzięcia przedszkolne służące ich zdrowiu oraz do śledzenia 
naszych działań na Facebooku, Instagramie oraz stronie interne-
towe Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

Jolanta Tymowicz
fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy tradycyjnie uro-
czystą akademią, która odbyła się 1 września br. Naukę rozpoczę-
ło 493 uczniów w 21 oddziałach klasowych. W nowym roku szkol-
nym edukację w murach naszej szkoły rozpoczęło 67 uczniów klas 
pierwszych. Pozwoliło to na otworzenie 3 oddziałów. Wychowaw-

cami klas zostały Panie Alina Mazur, Lucy-
na Wandas, Magdalena Gwóźdź. W apelu 
wziął udział Burmistrz Miasta Dynowa Pan 
Zygmunt Frańczak oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Pani Alicja Wolańska. Po odśpiewaniu 

hymnu państwowego dyrektor Tadeusz Święs przypomniał 
o przypadającej dzisiaj 83. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej, największej wojny zapisanej na kartach historii. Wal-
czących, poległych w wojnie uczczono minutą ciszy. Głos za-
brał także Burmistrz Miasta Dynowa, który podziękował za 
pracę włożoną w organizacje nowego roku szkolnego oraz 
życzył owocnej pracy, aby zdobywanie wiedzy było fascynu-
jącą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnaj-
dywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zaintere-
sowań. Na koniec dyrektor szkoły odczytał przydział wycho-
wawców do poszczególnych klas oraz powitał i przedstawił 
nowych nauczycieli: Panią Magdalenę Gwóźdź – nauczycielkę 
edukacji wczesnoszkolnej, Panią Ewelinę Cichą – nauczyciel-
kę języka angielskiego, Panią Agatę Bogusz – bibliotekarkę, 
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Panią Ewelinę Rutkowską – nauczycielkę wspomagającą. Pracę w gabinecie psy-
chologa szkolnego rozpoczął Pan Szymon Fara.

Od miesiąca września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu akcjach, 
wydarzeniach. Były to m.in. obchody Światowego Dnia Jabłka, „Czytamy z sercem”, 
„Przerwa na czytanie”, „Podróżowanie przez czytanie”, „Narodowe Czytanie”, Pa-
sowanie klas pierwszych, „Szkoła Pamięta”, „Szkoła do Hym-
nu”, Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 

W szkole realizowane są programy: Program Unii Eu-
ropejskiej dla szkół, „Mleko w szkole”, dzięki którym dzieci 
otrzymują owoce, warzywa oraz przetwory mleczne.

13 października br. odbyła się akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Obecnością swoją zaszczycił Pan Bur-
mistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców Pani Alicja Wolańska. Dyrektor szkoły 
oraz Burmistrz Miasta Dynowa wręczyli nagrody szczegól-
nie zasłużonym nauczycielom. Całą uroczystość uświetniła 
część artystyczna dzieci i młodzieży z naszej szkoły.

20 października odbyła się X edycja „Leśnego dyktan-
da” zorganizowanego przez Nadleśnictwo Dynów, Publicz-
ną Bibliotekę w Dynowie oraz ZSZ w Dynowie. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, gdyż 
w tym roku przystąpili do niego uczniowie aż z 22 szkół. 
Tekst dyktanda dotyczył fauny i flory Ziemi Dynowskiej. Gra-
tulacje dla wszystkich uczniów, a szczególne należą się Zu-
zannie Ulanowskiej i Dinie Taslaq, które otrzymały zaszczyt-
ne wyróżnienia.

W dniach 10/11 listopada w naszej szkole odbywały się 
uroczyste akademie z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. To jedno z najważniejszych świąt 
państwowych. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz 
z nauczycielami przygotowali program patriotyczny. Nie za-
brakło wierszy i pieśni o charakterze niepodległościowym. 
11 listopada w naszej placówce odbyły się miejskie obcho-
dy Dnia Niepodległości. 

W dniu 17 listopada 2022 r. w auli Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło 
się uroczyste podsumowanie III edycji konkursu plastycz-
nego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzie-
ci i młodzieży”. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdo-
była Zuzanna Gierula, drugie miejsce przypadło Dominice 
Prokop. Wyróżnienie otrzymała Dina Taslaq. W kategorii 

klas VII-VIII drugie miejsce przypadło Kamili Pyś, 
zaś trzecie Arturowi Gratkowskiemu. Opiekunem 
uczniów była Pani Małgorzata Galej.

Wydarzenia sportowe
Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła 

realizuje wiele zajęć sportowych, a wszystko dzię-
ki realizacji różnych programów. Dzięki nim dzie-
ci i młodzież szkolna może przygotować się do ni-
żej wymienionych w artykule zawodów. Realizu-
jemy kolejne edycje Szkolnego Klubu Sportowego, 
Akademii Małych Zdobywców, których koordyna-
torem jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy. Odbywają się także zajęcia związane 
z aktywnym powrotem do szkoły – program mini-
sterialny „WF z AWF” oraz „Gramy w Ręczną” pro-
gram Polskiego Związku Piłki Ręcznej. 

Wojewódzki Festiwal Sztafet – Stalowa Wola 
06.10.2022 r. Na stadionie MOSiR w Stalowej Woli 
na zakończenie cyklu zawodów lekkoatletycznych 
przeprowadzony został II Festiwal Sztafet. Zawody 



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 3-4/2022  LIPIEC-GRUDZIEŃ 21STR.

zawodów finałowych. Nasze drużyny wystąpiły w składach: Mal-
wina Piwowar, Wiktoria Szajnik oraz Kacper Wójcik i Jan Marsza-
łek. Drużyny do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fi-
zycznego Pan Damian Chudzikiewicz.

18 listopada w SP nr 4 w Rzeszowie odbył się Półfinał Woje-
wódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie. Tym razem na-
szą szkołę reprezentowali dziewczęta i chłopcy z klas 7, 8. W grach 
singlowych, deblowych więcej szczęścia miały nasze dziewczęta, 
które podobnie jak młodsze koleżanki wywalczyły prawo startu 
w finale wojewódzkim, zajmując III miejsce. Chłopcy ostatecznie 
zakończyli zmagania na IV miejscu. Drużyny wystąpiły w składach: 
Emilia Halko, Oliwia Kozubal, Patryk Marszałek, Karol Puchyr. Dru-
żyny do zawodów przygotował Radosław Telega.

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

fot. ze zbiorów PSP Nr 1 

zgromadziły aż 191 drużyn z całe-
go województwa. Naszą szkołę re-
prezentowały cztery sztafety. Ry-
walizacja przebiegała w sztafe-
tach 4x100m, w sztafecie olimpij-
skiej oraz w sztafecie szwedzkiej. 
Największym sukcesem naszych 
uczniów było III miejsce w kate-
gorii Igrzysk Dzieci sztafety 4x100 
m chłopców. Drużyna wystąpiła 
w składzie Bartosz Martowicz, Woj-
ciech Mnich, Kacper Wójcik, Ivan 
Lazarevic – opiekunem był Pan Da-
mian Chudzikiewicz.

 19 października 2022 w Kol-
buszowej odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego w sztafetowych biegach przełajo-
wych 6x800 m. Świetnie spisały się nasze obydwie drużyny pla-
sując się na podium. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zdobywa-
my brąz występując w następującym składzie: Jerzy Gaweł, Radek 
Pleśniak, Kuba Gumiela, Kacper Łach, Kuba Ćwikła, Dawid Dziepak. 
W kategorii młodszej spisujemy się jeszcze lepiej zdobywając sre-
bro i tytuł wicemistrza Podkarpacia. W tej kategorii reprezentowa-
li naszą szkołę: Wojtek Mnich, Tymon Gmyrek, Piotrek Domin, Bar-
tosz Martowicz, Kacper Wójcik, Iwo Gmyrek. Chłopców do zawo-
dów przygotował Pan Damian Chudzikiewicz. 

17 listopada w SP nr 4 w Rzeszowie odbył się Półfinał Woje-
wódzki Igrzysk Dzieci w badmintonie. Naszą szkołę reprezentowa-
ły drużyny dziewcząt i chłopców. Lepiej poradziła sobie drużyna 
żeńska zapewniając sobie awans do Finału Wojewódzkiego. Chłop-
com natomiast po bardzo wyrównanym meczu o awans zabrakło 
1 punktu by móc się cieszyć razem z dziewczynami awansem do 

16 września w naszej szkole odbył się praktyczny egzamin 
na kartę rowerową. Przeprowadzili go policjanci z Komisaria-
tu Policji w Dynowie. Gratulujemy wszystkim pomyślnie zda-
nego egzaminu!

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie

W dniu 13 października w naszej szkole świętowaliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. W obecności pracowników szkoły, 
rodziców i uczniów w okolicznościowym programie zaprezen-
towali się uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klasy III i VI.
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15 listopada w naszej szkole gościliśmy panią Małgorzatę Kopczak – pracownika Nadleśnictwa Dynów. Najmłodsi uczniowie 
mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o pracy w lesie oraz poznać zwyczaje zwierząt.

25 listopada najmłodsi uczniowie, odświętnie ubrani, obchodzili Dzień Pluszowe-
go Misia.

24 października uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w wy-
jeździe do kina w Rzeszowie oraz warsztatach cukierniczych.

Korzystając z pięknej, jesiennej pogody, 8 listopada ucznio-
wie oddziału przedszkolnego i klasy III udali się na pobliski 
punkt widokowy na wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Do-
łączyli do Nich uczniowie klas IV-VII. Zarówno pogoda, jak i ape-
tyty dopisały wszystkim uczestnikom.
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WAKACJE I STYPENDIA 
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA
Lato upłynęło szybko pod znakiem aktywnego i pasywnego 

wypoczynku. Wyjazdy w góry, obozy i wspólne wypady z rodzica-
mi. Spokojne spędzanie czasu podczas odwiedzin u babć i dziad-
ków nie sprzyjały myśleniu o szkole, czy wyciągnięciu instrumen-
tów z pokrytych kurzem futerałów. Jednak już od połowy sierpnia 
znieruchomiałe struny, klapki instrumentów dętych, perkusyjne 
pałeczki i klawisze pianin oraz akordeonów ożywiły się. Rozpo-
częło się mozolne rozczytywanie utworów, zadanych „na wakacje” 
przez obowiązkowych nauczycieli przedmiotów głównych. W tym 
okresie otrzymaliśmy radosną wieść, że nasi uczniowie: Olga Ma-
zur, Aleksandra Kubrak, Karol Biela, Dorota Sura, Aleksander Myć-
ka, Miłosz Gwizdała i Jakub Fołta zostali wyróżnieni stypendiami 
Burmistrza Miasta Dynowa.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
 Rok Szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy z wysokiego „C” , za-

szczyceni wizytą Zygmunta Frańczaka, burmistrza Dynowa i człon-
kami Rady Miasta Dynowa. Odświętne stroje uczniów podkreśla-
ły wagę uroczystości.

W tym dniu również odbyło się spotkanie z Rodzicami i Pierw-
szoklasistami . Uczniowie ruszyli do ustalania terminów zajęć indy-
widualnych, odwiedzając swych długo już niewidzianych Nauczy-
cieli. Śmiechowi, żartom i relacjonowaniu przebiegu wakacji i to-
warzyszących im wrażeń nie było końca.

12 września dokonał się wybór tegorocznej Rady Rodziców 
w następującym składzie:
1. Przewodnicząca – Agnieszka Siry
2. Z-ca Przewodniczącej – Anna Kucz-Koszelnik
3. Sekretarz Rady – Anna Mudryk
4. Skarbnik – Małgorzata Prokop
5. Członek – Marta Gierula
6. Członek – Paweł Pawłowski

UDZIAŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W NARODOWYM CZYTANIU 2022
W dniu 7.10.2022 w Domu Strażaka w Dynowie miało miejsce 

Narodowe Czytanie, które swymi występami urozmaicili uczniowie 
naszej Szkoły: Ivan Lazarevic z klasy fortepianu pana Edwina Sze-
teli, klarnecista Adrian Grochowski z klasy pana Artura Gadzały, 
Rafał Siry z klasy saksofonu pana Władysława Wiatera, Kalina Wy-
skiel z klasy gitary pana Piotra Kopko, Olga Mazur i Elena Piwowar 
z klasy fortepianu pani Anny Dymek oraz Karol Biela i zespół akor-
deonowy, przygotowani przez pana Kamila Łukasiewicza. Również 
dyrektor Jerzy Kołodziej wyrecytował jedną z Ballad Adama Mickie-
wicza. Wykonawców nagrodzono pięknymi prezentami przygoto-
wanymi przez Bibliotekę Miejską w Dynowie i rzęsistymi brawami.

Jesień w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Dynowie

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
NA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ
28 .10.2022 w auli naszej Szkoły mogliśmy uczestniczyć w Pa-

sowaniu Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Muzycznej. Wy-
stąpili w trudnym układzie rytmicznym wszyscy uczniowie cyklu 
sześcioletniego, w czym wielka zasługa uczącej rytmiki pani Moni-
ki Witalec. Natomiast pierwszoklasistów cyklu czteroletniego mo-
gliśmy podziwiać w trudnej, atonalnej pieśni do słów znanej baj-
ki Juliana Tuwima „Pan Tralaliński”. Zespół świetnie przygotowała 
ucząca kształcenia słuchu pani Urszula Mozgała.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 W dniu 14 listopada obchodzono w Szkole Muzycznej w Dy-

nowie Święto Niepodległości, połączone z obchodem Dnia Eduka-
cji Narodowej. Dwuczęściowy Uroczysty Koncert zawierał w pierw-
szej odsłonie pieśni patriotyczne w wersji wokalnej i instrumental-
nej. Wystąpili niemal wszyscy uczniowie Szkoły: zespoły rytmiczne 
pani Moniki Witalec, zespoły wokalne pana Krystiana Balawendra, 
zespół perkusyjny pana Jacka Rzyma zespół instrumentów dętych 

pracujący pod kierunkiem pana Władysława Wiatera, 
zespół smyczkowy pana Bogusława Dulskiego, zespół 
akordeonowy przygotowany przez pana Kamila Łuka-
siewicza i soliści: Oskar Radoń, Sebastian Haryza, Jakub 
Chruścicki, Kalina Wyskiel, Michał Kaczorowski i Marty-
na Bielec. Całość, przygotowaną przez panią Dorotę Ko-
łodziej prowadziły uczennice: Natalia Bajda i Weronika 
Florek. W drugiej części życzenia dla nauczycieli Szko-
ły Muzycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej wygło-
sił Burmistrz Zygmunt Frańczak, zwracając przy okazji 
uwagę na wagę wolności i niepodległości oraz odnosząc 
się do patriotyzmu i wynikających z niego obowiązków 
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55. Dni Pogórza Dynowskiego rozpoczęły się w sobotę 30 lipca 
od korowodu dynowskimi ulicami z udziałem: motocyklistów Dy-
nowskiego Bractwa Motocyklowego „Byk”, mażoretek z Brzozow-

Oficjalne otwarcie 

na każdym poziomie, przede wszystkim w aspekcie naszych działań jako 
lokalnej społeczności. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodzi-
ców. Nauczyciele otrzymali moc życzeń i podziękowań za efektywną pra-
cę, co owocuje częstymi występami dzieci naszego Miasta. Dyrektor Jerzy 
Kołodziej, dziękując wszystkim uczącym za pracę i wielkie zaangażowa-
nie w rozwój muzycznych talentów młodych Dynowian, nagrodził w tym 
roku szkolnym wyróżniających się nauczycieli: Edwina Szetelę, Władysła-
wa Wiatera, Krystiana Balawendra i Kamila Łukasiewicza.

Nagrodę Burmistrza Dynowa, wraz z pięknym bukie-
tem kwiatów z rąk Zygmunta Frańczaka odebrała pani Mo-
nika Witalec.

PLANY I ŻYCZENIA 
Teraz przed nami intensywne przygotowania i ostatnie 

szlify przed obowiązkowymi dla uczniów klas starszych prze-
słuchaniami półrocznymi, które odbędą się w pierwszej de-
kadzie grudnia.

Po egzaminach ćwiczyć będziemy kolędy, by krótko przed 
i po Świętach Bożego Narodzenia wykonywać je na licznych 
popisach i koncertach kolędowych. Przede wszystkim liczy-
my jednak, że dzięki naszej wspólnej pracy kolędy w wer-
sji instrumentalnej rozbrzmiewać będą w większości na-
szych domów.

Życzenia, korzystając z okazji, w imieniu całej Społeczno-
ści Muzycznej Szkoły z Dynowa składam już teraz: Radosnych 
Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Do siego Roku ! wszyst-
kim miłośnikom muzyki i pozostałym mieszkańcom Dynowa.

Jerzy Kołodziej
Dyrektor SM I St. w Dynowie

Fot. ze zb. SM I stopnia w Dynowie

skiego Domu Kultury, Orkiestry Dętej OSP Dynów działającej przy 
MOKSiR w Dynowie, władz miasta Dynowa i gminy Dynów na cze-
le z Burmistrzem Miasta Dynowa Panem Zygmuntem Frańczakiem 
i Wójtem Gminy Dynów Panem Wojciechem Piechem oraz miesz-
kańców Pogórza Dynowskiego.

Po zakończeniu korowodu, odegrany został hejnał Miasta oraz 
na scenie zlokalizowanej na dynowskim rynku nastąpiło symbo-
liczne przekazanie klucza do miasta mieszkańcom Miasta i Gmi-
ny przez Burmistrza Pana Zygmunta Frańczaka oraz Wójta Pana 
Wojciecha Piecha.

Po oficjalnym otwarciu na scenie pojawił się dynowski kaba-
ret „NASZ”, który zaprosił licznie zgromadzoną widownię na dużą 
dawkę humoru i III BYKowisko KABARETowisko, którego głównym 
hasłem było: „Rozśmieszenie dynowskiego byka”.

Łukasz Domin  
Dyrektor MOKSiR Dynów

fot. Daniel Gąsecki



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 3-4/2022  LIPIEC-GRUDZIEŃ 25STR.

31 lipca w ramach 55. Dni Pogórza Dynowskiego na 
stadionie w Bachórzu odbył się I Turniej Samorządowy 
w piłce nożnej, którego organizatorem było Stowarzysze-
nie Old Boys Dynów, a współorganizatorami: Miejski Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna z/s w Bachórzu.

W rywalizacji wzięło udział trzy drużyny: Miasto Dy-
nów, Gmina Dynów oraz Old Boys Dynów. 

Drużynę naszego Miasta reprezentowali: Burmistrz 
Miasta Pan Zygmunt Frańczak, radni Rady Miasta Dy-
nów na czele z Przewodniczącym Rady Panem Romanem 
Mryczko oraz pracownicy miejskich jednostek organiza-
cyjnych min: MOKSiR Dynów, ZGK Dynów, Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Dynowie.

W trakcie turnieju odbyła się rywalizacja w rzutach 
karnych, pomiędzy Burmistrzem Miasta Dynów – Panem 
Zygmuntem Frańczakiem, a Wójtem Gminy Dynów – Pa-
nem Wojciechem Piechem. 

Wyniki Turnieju były sprawą drugorzędną. Celem 
organizacji turnieju, była przede wszystkim dobra zaba-
wa, rywalizacja sportowa w duchu fair play oraz integra-
cja zarówno zawodników jak i licznie zebranych kibiców. 

Na zakończenie wszystkie drużyny zostały uhonoro-
wane pucharami i dyplomami za udział w turnieju. Sędzią 
zawodów był Pan Marcin Habaj z Podkarpackiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

Do zobaczenia za rok! 
Łukasz Domin

Dyrektor MOKSiR w Dynowie
fot. Daniel Gąsecki

I Piłkarski Turniej Samorządowy
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W dniach 1-10 sierpnia w ramach 55. Dni Pogórza Dynowskiego odbył się III Ple-
ner Rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego pod hasłem „Anioł dla Seniora", które-
go uczestnikami byli rzeźbiarze:
• Dawid Kędzierski „Denver”
• Kazimir Brzozowski
• Sebastian Warszawa
• Jacek Wydrzyński
• Karol Drewniak
• Józef Faryno

Tegoroczne zmagania rzeźbiarzy związane były z tematem Anioła. W ciągu 10 dni 
pracujący artyści przekształcili kloce lipy w pozaziemskie istoty – anioły, które ude-
korowały przestrzeń wokół pobliskiego Domu Spokojnej Starości. 

III Plener Rzeźbiarski 
im. Bogusława Kędzierskiego

31 lipca w ramach 55. Dni Pogórza Dynowskiego odbyła się druga edycja wystawy pojazdów zabytkowych „Weterani Szos”, które-
go organizatorem był dynowianin Łukasz Kiełbasa.

W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje zabytkowych samochodów, motocykli, traktorów oraz silników stacjonarnych. Oprócz 
prezentacji przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dla właścicieli najciekawszych oraz najstarszych motocykli i samochodów. 

Janusz Kędzierski 
MOKSiR Dynów

fot. Daniel Gąsecki

Weterani Szos 2022
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Plener pozwolił również przypomnieć postać dynowskiego rzeźbiarza Bogusława Kędzier-
skiego wraz z jego twórczością.

Ideą III Pleneru Rzeźbiarskiego „Anioł dla Seniora” było zwrócenie uwagi na osoby starsze, 
samotne, porzucone przez bliskich, schorowane, które potrzebują empatii, bliskości oraz roz-
mowy z drugim człowiekiem. 

Podczas trwania pleneru można było oglądać specjalnie zaaranżowaną wystawę konfronta-
cyjną Bogusław Kędzierski Rzeźba vs Janusz Magiera Malarstwo.

Uroczysty finisaż odbył 10 sierpnia 2022 r. godz. 18.00 w trakcie, którego miała miejsce ple-
nerowa projekcja filmu Katarzyny Mazurkiewicz „Dzieci Rzeźbiarza” oraz prezentacje publika-
cji Małgorzaty Dziury „Bogusław Kędzierski. Rzeźba” i Waldemara Bałdy „Bogusław Kędzierski 
artysta z Dynowa”.

We wtorek 2 sierpnia ramach 55. Dni Pogórza Dynowskiego odbył się Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o puchar Dni Po-
górza Dynowskiego. 

Turniej piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży
W turnieju wystąpiły 4 drużyny, które ry-

walizowały systemem „każdy z każdym” na 
kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012.

Zawody toczyły się w przyjaznej i we-
sołej atmosferze. Po zakończeniu zmagań 
wszystkie drużyny zostały nagrodzone pa-
miątkowymi medalami, a zwycięzcy otrzy-
mali Puchar Dni Pogórza Dynowskiego.

Zawody sędziowali Panowie: Bartłomiej 
Walus oraz Rafał Bilski.

Łukasz Domin 
Dyrektor MOKSiR w Dynowie

fot. Bartłomiej Walus

Janusz Kędzierski 
MOKSiR Dynów

fot. Daniel Gąsecki

fot. Róża Kędzierska
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6 sierpnia w ramach 55. Dni Pogórza Dynowskiego na rynku w Dynowie od-
był się I Jarmark Dynowski przy udziale 16 wystawców z Podkarpacia, przede 
wszystkim twórców ludowych i rękodzieła artystycznego oraz kupców posia-
dających w swojej ofercie wyroby regionalne, lokalne pamiątki, ozdoby, a tak-
że artykuły spożywcze. Wszystkim uczestnikom Jarmarku przygrywały Kape-
la Ludowa „Dynowianie" oraz Kapela Tońko z Dynowa. 

Janusz Kędzierski 
MOKSiR Dynów

fot. Daniel Gąsecki 

I Jarmark Dynowski
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W dniach 6-7 sierpnia na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” odbył się Finał 
55. Dni Pogórza Dynowskiego. 

Finał 
55. Dni Pogórza Dynowskiego

Licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać i oglądać Lokomo-
tywę 2WLs50-2308 „Pszczółkę" oraz przejechać się drezyną ręcz-
ną „machajką", a także korzystać z atrakcji przygotowanych przez 
animatorów firmy Kid Art. 

Kolejnym punktem niedzielnego programu, był występ uczen-
nic Akademii „Voice” – Leny Serwatki i Gabrieli Żak. 

Następnie na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta OSP Dynów 
działająca przy MOKSiR w Dynowie, która pod batutą Kapelmi-
strza Tadeusz Podulki przygotowała wyjątkowy koncert. Orkiestrze 
w tym dniu towarzyszyli Paweł Krasulak oraz Ewelina Kasperska. 

W sobotę w godzinach wieczornych na wszystkich gości czeka-
ły koncerty góralskiej kapeli „Ciupaga” oraz rzeszowskiego zespo-
łu Past & Future. Sobotnie koncerty zakończył festyn pod gwiaz-
dami z zespołem „VOICE".

Niedzielne wydarzenia rozpoczęły się od pokazów strongman. 
Zaprezentowali podkarpaccy strongmani: Marcin Miazga oraz Da-
riusz Błaszczyk. 

Równolegle odbywał się konkurs kulinarny „Bitwa Regionów" 
z udziałem dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu rzeszow-
skiego. 

Gabriela Żak z Akademii 
Muzycznej VOICE

Lena Serwatka z Akademii 
Muzycznej VOICE

Nagrodzeni w konkursie kulinarnym Bitwa Regionów Pokazy strongman 

Zaproszenie do zabawy przez władze miasta i gminy Dynów

Koncert Orkiestry Dętej OSP Dynów
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Punktualnie o godzinie 20.00 na scenie pojawił się zespół ŁZY, 
który rozgrzał publiczność wspaniałym i żywiołowym występem. Po 
koncercie podziwialiśmy przepiękny pokaz sztucznych ogni, a tuż 
po 22.00 na scenie pojawił się, wracający po 9 latach, kultowy, nie-
powtarzalny i nasz dynowski zespół Bocca della Verita.

55. Dni Pogórza Dynowskiego zakończyła dyskoteka pod gwiaz-
dami, którą poprowadzili dynowianie: DJ Habel i DJ Laweta. 

Łukasz Domin
Dyrektor MOKSiR w Dynowie

fot. Daniel Gąsecki 

Tegoroczne Dni Pogórza Dynowskiego, czyli największa impre-
za kulturalno – rozrywkowa na Dynowszczyźnie, po ponad 30 latach 
ponownie zorganizowana została przez Miasto i Gminę Dynów na 
czele z Burmistrzem Miasta Dynów – Panem Zygmuntem Frańcza-
kiem – oraz Wójtem Gminy Dynów – Panem Wojciechem Piechem.

Ze swojej strony chciałbym złożyć podziękowania:
Władzom miasta i gminy Dynów Panu Burmistrzowi Zygmun-

towi Frańczakowi oraz Panu Wójtowi Wojciechowi Piechowi za 
wszelkie wsparcia, spotkania, rozmowy i plany dotyczące tego wy-
darzenia. 

Pani Marioli Kaczor – Dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dynowie z/s w Bachórzu za świetną współpracę przy współ-
organizacji tego wydarzenia, wymianę pomysłów, uwag i pracę na 
najwyższym poziomie. 

55. Dni Pogórza Dynowskiego za nami! 
– słowa podziękowania 

Festyn z zespołem VOICE

Kapela Ciupaga

Koncert zespołu Bocca Della Verita

Koncert zespołu Łzy 

Koncert zespołu Past & Future

Pracownikom i współpracownikom Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Dynowie (Janusz Kędzierski, Arkadiusz Ba-
naś, Stefania Kędzierska, Bożena Tucka, Sławomir Grajek, Krzysz-
tof Stodoliński, Piotr Kędzierski, Tomasz Kuś, Jacek Kochman, Ja-
kub Pyś, Marcin Dziedzic, Mariusz Muras), którzy wykonali niesa-
mowitą pracę przy przygotowaniu tego wydarzenia! Panie i Pano-
wie ogromnie dziękuję! 

Dyrektorowi ZGK Dynów Panu Arturowi Owsianemu, Kierow-
nikowi Panu Januszowi Derda oraz wszystkim pracownikom ZGK 
Dynów za pomoc w przygotowaniu wydarzenia. 

Pracownikom Urzędu Miasta (Pani Renata Potoczna, Pani Mo-
nika Pindyk, Pani Joanna Biały, Pani Maria Wiśniowska, Pan Jan Pro-
kop) i Gminy Dynów za pomoc i wsparcie w organizacji wydarzenia. 
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Panu Łukaszowi Kiełbasa, Kabaretowi NASZ, Stowarzyszeniu 
Old Boys Dynów, Dawidowi Kędzierskiemu „Denverowi”, Stowarzy-
szeniu „Aktywny Dynów”, Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych, Dy-
nowskiemu Bractwu Motocyklowemu „BYK” za współpracę w or-
ganizacji poszczególnych wydarzeń. 

Bistro Oliwka za przygotowanie przepysznych posiłków dla go-
ści i obsługi technicznej. 

Prowadzącemu poszczególne wydarzenia Markowi Grzesikowi. 
Sędziom i koordynatorom rozgrywek sportowych – Panowie: 

Bartłomiej Walus, Rafał Bilski, Tomasz Kaniewski, Grzegorz Ka-
niewski.

Panu Henrykowi Hadamowi oraz Państwu Karolinie i Danielo-
wi Hadam, a także Państwu Annie i Mirosławowi Cichockim.

Panu Dominikowi Goleniowskiemu za przygotowanie stadio-
nu na I Turniej Samorządowy. 

Podziękowania dla wszystkich sponsorów i partnerów:
P a r t n e r z y :

• Powiat Rzeszowski
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
• Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”
• Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

S p o n s o r  g ł ó w n y :
• ORTODENT

S p o n s o r z y :
• Woodstyle Kopacki Sp. J.
• Centrum Medyczne DYNMED
• Bank Spółdzielczy w Dynowie 
• Pracownia krawiecka „Dorin”
• Tar-TRANS

Do zobaczenia za rok! 
Łukasz Domin 

Dyrektor MOKSiR w Dynowie
fot. Daniel Gąsecki

Firmie PXU / projekty graficzne x reklama oraz Logopro – stu-
dio reklamy za obsługę graficzną wydarzenia. 

Panom: Danielowi Gąseckiemu, Wacławowi Piechowi oraz fir-
mie Tubis Film za fotorelację i videorelację z wydarzeń.

Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie na czele 
z Komendantem Panem Mariuszem Pilszakiem oraz druhom stra-
żakom z terenu miasta i gminy Dynów, którzy pomagali w regulacji 
ruchu podczas finałowych wydarzeń Dni Pogórza Dynowskiego oraz  
w zabezpieczeniu trasy przejazdu kolarzy Tour de Pologne.

Za finał Dni Pogórza oraz zabezpieczenie trasy Tour de Polo-
gne: OSP Dynów - Bartkówka, OSP Dynów - Przedmieście, OSP Ba-
chórz, OSP Harta, OSP Ulanica, OSP Laskówka, OSP Pawłokoma, 
OSP Wyręby, OSP Łubno 

Zabezpieczenie trasy Tour de Pologne: OSP Dynów – Miasto, 
OSP Dylągowa, OSP Dąbrówka Starzeńska.

9 października w Domu Strażaka 
w Dynowie odbył się spektakl dla dzie-
ci „Smok Wawelski” w ramach projektu 
„Wędrówka z Teatrem Nemno”. Po spek-
taklu odbyły się krótki warsztaty lalkar-
sko – teatralne. Serdecznie dziękujemy licz-
nie zgromadzonej publiczności za przyby-
cie i doskonałą zabawę.

Janusz Kędzierski 
MOKSiR Dynów 

fot. Daniel Gąsecki 

Spektakl dla dzieci –„Smok Wawelski”
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Uroczyste obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczę-
ła Msza Św. za Ojczyznę którą odprawił ks. prał. dr Norbert Podhorecki, a swoim śpiewem 
uświetnił chór Akord z Dynowa. 

Obchody 104. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Po Mszy Świętej Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Pan Roman Mryczko złożyli kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą 100-lecie Odzyskania przez Niepodległości przez Polskę.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, którą uatrakcyjniły kolejno swoimi 
występami: Orkiestra Dęta OSP Dynów działająca przy MOKSiR w Dynowie, dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie, a tak-
że program patriotyczny przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 
w Dynowie. 
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dy-
nowie zrealizował operację pod nazwą „Plenerowy 
Dom Kultury – zakup wyposażenia plenerowego” ma-
jącą na celu „Poprawę jakości życia mieszkańców”, któ-
ra współfinansowana była ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna wartość operacji: 54 511,49
Kwota pomocy: 34 685,00
Wkład własny: 19 826,49
W ramach operacji zakupione zostały ławki ple-

nerowe – 77 szt. oraz sprzęt nagłośnieniowy.
Łukasz Domin 

Dyrektor MOKSiR w Dynowie

Wyposażenie plenerowe

Ławki plenerowe 
– fot. Mariusz Muras

Sprzęt nagłośnieniowy – fot. Łukasz Domin

W trakcie uroczystości wszyscy zebrani goście wysłuchali wy-
stąpienia okolicznościowego Burmistrza Miasta Dynowa.

Kolejnym punktem było wręczenie tytułu „Zasłużony dla Mia-
sta Dynowa” w dziedzinie ochrony życia Panu Markowi Siekań-
cowi, który oddał 100 litrów krwi, ratując nie tylko zdrowie, ale 
również życie innym. 

Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę zakończył wieczór pieśni patriotycznych „Dynów jedną śpie-
wającą rodziną” zorganizowany przez Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” na czele z Prezes Panią Krystyną Dżuła. 

Janusz Kędzierski 
MOKSiR Dynów

fot. Daniel Gąsecki 

4 grudnia odbył się 5. Bieg Mikołajkowy w akcji Dynów Biega, którego or-
ganizatorami był: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie oraz 
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”. 

Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Placówki Opie-
kuńczo – Wychowawczej w Nienadowej. 

W wydarzeniu wzięło udział aż 990 osób! Bieg nie miał charakteru rywali-
zacji sportowej. Wszyscy w mikołajkowych czapkach w zwartej grupie prowa-
dzonej przez najważniejszego gościa tego dnia czyli samego św. Mikołaja oraz 
dynowską policję pokonali 1.7 km. Na mecie dzieci otrzymały pamiątkowe me-
dale oraz słodki upominek od św. Mikołaja. 

Pieniądze dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej zbie-
rane były na rożne sposoby. Prowadzona była zbiórka internetowa na portalu 
zrzutka.pl, licytowane były gadżety min. piłka TANGO12 z autografem Rober-
ta Lewandowskiego, oryginalna koszulka LOTTO Tour de Pologne z autografem Czesława Langa, 5-dniowy voucher na catering diete-
tyczny SamoZdrowe.pl, zestaw kosmetyków czy relaksujący masaż w salonie urody. Po za tym środki finansowe zbierane były na rynku 
podczas Kiermaszu Mikołajkowego, a także w salonie fryzjerskim L & M, gdzie cały utarg z soboty 3 grudnia z usług fryzjerskich zasilił 
zbiórkę dla podopiecznych POW Nienadowa.

Ostatecznie po podliczeniu wszystkiego udało się zebrać 11 tysięcy 678 złotych i dwa grosze. Pieniądze zostały przekazane na kon-
to Placówki – Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

Blisko tysiąc osób pobiegło 
w 5. Biegu Mikołajkowym!
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IX Bieg Niepodległości
13 listopada odbył się dziewiąty Bieg Niepodległości w ramach akcji Dynów Biega, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kul-

tury, Sportu i Rekreacji w Dynowie oraz Stowarzyszenie "Aktywny Dynów". Na starcie biegu stanęło 208 osób, zarówno dorośli jak i dzie-
ci. Bieg w zwartej grupie prowadzony był przez policję, a uczestnicy pokonali dystans 1,7 km. Trud biegu szczególnie u najmłodszych 
uczestników został wynagrodzony pamiątkowym medalem na mecie. 

Dziękujemy za liczny udział i wspaniałe świadectwo patriotyzmu!
Łukasz Domin 

Dyrektor MOKSiR w Dynowie

Bieg Niepodległości – fot. Daniel Gąsecki

Z tego miejsca chciałbym złożyć ogromne podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organiza-
cję oraz wsparły bieg. 

Dziękuję za współorganizację: 
• pracownikom i współpracownikom Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji w Dynowie (Janusz Kędzierski, Mariusz 
Muras, Sławomir Grajek, Krzysztof Stodoliński)

• członkom Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” (Jacek Kochman, 
Tomasz Kuś, Piotr Kędzierski, Jakub Pyś, Bartłomiej Walus, Ka-
mila Pyś, Hubert Kozdra, Gabriela Kurdziel oraz Kamil Kurdziel)

• Miastu Dynów na czele z Burmistrzem Panem Zygmuntem 
Frańczakiem

• Paniom Ewelinie Szczutko i Ewelinie Dominczyk z Bachórza
• Pani Anecie Toczek (za przeprowadzenie rozgrzewki)
• Pani Lucynie Wołoszyn – Salon Fryzjerski L&M
• Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej na cze-

le z Dyrektorem Panem Krzysztofem Kiełbasą 
• Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bachórzu 
• Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Bachórz 
• Kołu Gospodyń w Bartkówki 

Dziękuję sponsorom: 
• Pani Barbarze Hadam Toczek – Biuro Rachunkowe Prestige 

Office 
• Panu Krzysztofowi Strzyżowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa 

Dynów
• Pani Marii Siekaniec – Sklep Wędkarski SanSport 
• Pani Agacie Kiełbasa – Gastorfaza Dynów 

Dziękuję za przekazanie rzeczy na licytację:
• Pani Ewie Mnich 
• Państwu Dorocie i Robertowi Kuligowskim 

• Panu Czesławowi Langowi 
• Pani Barbarze Błotnickiej 
• Pani Ewelinie Domińczyk 
• Panu Dawidowi Kędzierskiemu 

Dziękuję za zabezpieczenie trasy:
• funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie na czele z 

Komendantem Panem Mariuszem Pilszakiem 
• druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachórzu

Dziękuję za wsparcie akcji:
• TVP3 Rzeszów 
• Gazecie Codziennej Nowiny 
• Panu Arturowi Owsianemu - Dyrektorowi Zakładu Gospodar-

ki Komunalnej w Dynowie
• Panu Michałowi Marszałkowi 
• UKJ Boska Dolina Dylągówka
• Przedszkolu Miejskiemu w Dynowie 
• Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie 
• Szkole Podstawowej w Łubnie 

Dziękuję za fotorelację i obsługę graficzną
• Panu Damianowi Inglot
• Panu Danielowi Gąseckiemu
• Panu Przemysławowi Urbanowi

oraz wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do promocji, 
wsparcia i organizacji tego wydarzenia.

Był to największy Bieg Mikołajkowy na Podkarpaciu i jeden z 
większych w naszym kraju. 

Serdecznie dziękuję 
Łukasz Domin 

Dyrektor MOKSiR w Dynowie
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W dniach 14-16 października odbyła się kolejna z akcji Przez Polskę dla Serca i Krwi. Tym razem 
miała charakter lokalny, a dziewięciu śmiałków, mieszkańców naszego miasta postanowiło obiec 
Podkarpacie dookoła w ramach projektu „Run de Podkarpacie – Sztafeta Marzeń”.

Dynowianie obiegli Podkarpacie 
w 60 godzin!

Cel jaki sobie postawili to 750 km 
w 60 godzin w formie sztafety (średnio 
4.48 min/km) by zbierać pieniądze na 
marzenia trójki dzieci: Emilki, Zuzi i Kuby 
z Kosztowej którym w sierpniu w wieku 
zaledwie 27 lat zmarła mama – Justyna.

Biegacze oprócz ogromnego wysiłku 
fizycznego musieli mierzyć się na trasie 
z kryzysami, własnymi słabościami, defi-
cytem snu oraz wyczerpaniem psychicz-
nym. Dlatego tak ważne było dla nich ko-
lokwialnie pisząc „bieganie głową” czyli 
siła umysłu na trasie. 

Ktoś może zadać sobie pytanie. Ale 
jak to? Przecież biega się nogami. Otóż to 
prawda, ale nie do końca. W psychologii 
sportu bardzo ważną rolę odgrywa przy-
gotowanie mentalne i odporność psychicz-
na. To oprócz przygotowania fizycznego 
klucz do sukcesu w zaplanowanych star-
tach i inicjatywach sportowych. 

Najbardziej wymagającym etapem, 
tak jak biegacze przypuszczali od same-
go początku okazały się Bieszczady. Pod-
biegi, zbiegi, góry, noc i zmęczenie dawało 
mocno się we znaki, ale dzięki przewadze 
wypracowanej na początkowych etapach 
Sztafeta dzielnie i spokojnie zmierzała do 
mety na dynowskim rynku. 

Biegacze biegli 5 km po czym nastę-
powała zmiana. I tak cały czas przez 750 
km. Sztafeta wystartowało 14 paździer-
nika o godzinie 5.00 z dynowskiego ryn-
ku i odwiedziła największe Podkarpackie 
miasta (min. Rzeszów, Stalową Wolę, Tar-
nobrzeg, Mielec czy Przemyśl) jak rów-
nież miejscowości atrakcyjnie turystycz-
nie (min. Ustrzyki Górne, Solinę, Polań-
czyk, Arłamów czy Kalwarię Pacławską). 

Ostatecznie Sztafeta Marzeń finiszo-
wała 16 października o godzinie 16.52 
na dynowskim rynku. Dzięki dobrym ser-
com i ludzkiej życzliwości udało się ze-
brać 35 tysięcy 220 złotych dla Emilki, 
Zuzi i Kuby.

Skład sztafety: Łukasz Domin, Sławo-
mir Hadro, Wiesław Jandziś, Paweł Radosz, 
Łukasz Sieńko, Dariusz Niedzielski, Kacper 
Bujdasz, Kamil Pyrcz i Wojciech Wojdyło 

Support (pomoc na trasie): Kami-
la Pyś, Jacek Kochman, Tomasz Kuś, Ro-
man Mryczko, Piotr Kędzierski i Jakub Pyś. 

Ekipa Run de Podkarpacie składa 
ogromne podziękowania, każdemu kto 
wsparł finansowo zbiórkę, a także oso-
bom i instytucjom:

Przygotowanie pikniku rodzinnego i finału:
S p o n s o r z y :

• EXPERTBUD Pyrcz
• Geo-Eko
• Mazur Elektroinstalacje 
• Soltysiak Tour, Busy do Niemiec, Holan-

dii z Podkarpacia
• Wulkan-Bus
• Logopro - studio reklamy
• NowoczesnySport - Medycyna Sportowa
• AUTOPOMOC - Ewa Hadam
• Walentyna Wasilewska – Gabinet odno-

wy biologicznej
Patronom honorowym:

• Marszałek Podkarpackie - Władysław 
Ortyl

• Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart
• Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa 
• Podkarpacka Policja

Partnerom:
• Miasto Dynów - Zygmunt Frańczak - 

Burmistrz Miasta Dynów
• Gmina Dynów - Wojciech Piech - Wójt 

Gminy Dynów
• Rzeszów - stolica innowacji – Prezydent 

Konrad Fijołek
• Miasto i Gmina Dubiecko - Jacek Grzego-

rzak Burmistrz MiG Dubiecko
• Moje Miasto i Gmina Kańczuga - Bur-

mistrz Andrzej Żygadło
• PXU / projekty graficzne x reklama
• Zespół Łzy
• PODIUM 
• Inglot Fotografia
• Poltrax
• Kid Art

Łukasz Domin 

• Ewelina Szczutko, 
• Ewelina Domińczyk, 
• Marcin Dziedzic, 
• Krzysztof Stodoliński, 
• Arkadiusz Banaś, 
• Mariusz Muras, 
• Bartłomiej Walus, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Bachórcu, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Nienado-

wej, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Laskówce, 
• Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Bachórz, 
• Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej 

w Bachórzu, 
• Rodzice Uczniów Oddziału Przedszkol-

nego w Bachórzu, 
• Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry 

w Nienadowej na czele z Dyrektorem 
Krzysztofem Kiełbasą, 

• DBM-BYK
• Agnieszka Binko 
• Jacek Hendzel – Bar Galicja
• Krzysztof Paściak – Patmex 
• OSP Bachórz
• Osp Bachórzec
• OSP KSRG Dubiecko
• OSP Nienadowa
• OSP Przedmieście Dubieckie
• OSP Kosztowa

Fotografom:
• Kacper Porada Fotografia
• Daniel Gąsecki

Sponsorom:
S p o n s o r  g ł ó w n y :

• Zajazd Dworski Młyn

Sztafeta na dynowskim rynku –  fot. Kacper Porada
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W poprzednim numerze DKS informowaliśmy Pań-
stwa, że został otwarty dział dla dzieci, a w tym numerze 
śmiało możemy napisać, że został otwarty i działa dosko-
nale. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez na-
szych czytelników zarówno najmłodszych jak i starszych 
oraz idealna przestrzeń do przeprowadzenia lekcji biblio-
tecznych. Chętnie korzystali z niego rodzice podczas desz-
czowych wakacyjnych dni, z przyjemnością korzystają nasi 
najmłodsi gdy chcą chwilę posiedzieć i poczytać czekając 
na opiekunów wybierających książki czy uczestniczących 
w wydarzeniach organizowanych przez MBP.

Dynowska biblioteka stara się być miejscem otwar-
tym i przyjaznym dla czytelników, odpowiadać na potrze-
by lokalnej społeczności. Nie dziwi zatem fakt, że nasza 
czytelniczka Pani Irena Dżuła podzieliła się swą niezwykłą pasją i 12 
sierpnia 2022 roku mieliśmy okazję zorganizować piękny wernisaż 
wystawy Jej prac. W tym wspaniałym wydarzeniu licznie uczestniczy-
li mieszkańcy z panem burmistrzem Zygmuntem Frańczakiem na cze-
le, duże grono przyjaciół, rodzina i znajomi Pani Ireny Dżuły. Zgroma-
dzone na wystawie prace to portrety naszkicowane ołówkiem. Jak po-
wiedziała autorka prac: „To najtańsze hobby na świecie. Ołówek, kart-
ka i odrobina chęci”. My jednak z przyjemnością uzupełniamy tę wy-
powiedź, że do tego hobby potrzeba talentu. Co ciekawe, podczas wy-
stawy widz mógł spotkać osobę sportretowaną i ocenić Jej podobień-
stwo. Te piękne prace można nadal podziwiać w bibliotece, gdyż wy-
stawa jest otwarta, a niektóre prace są dyskretnie podmieniane przez 
autorkę. Całość uroczystości została uatrakcyjniona kilkoma utwora-
mi wykonanymi przez męża, syna i panią Magdę Miklasz z kapeli „Toń-
ko”. Autorce serdecznie dziękujemy za odwagę podzielenia się z nami 
swoim talentem, a gościom za liczne przybycie.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem zorganizowanym 2 paździer-
nika 2022 r. dla naszych czytelników, tym razem młodszych, była NOC 

Owocne półrocze pracy MBP 
w Dynowie

Narodowe Czytanie 2022 – fot. Daniel Gąsecki

BIBLIOTEK. Dynowska biblioteka, już po raz kolejny włączy-
ła się do ogólnopolskiej VIII akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem: 
„To się musi powieść”, gdzie przy wsparciu – promocyjnym i me-
rytorycznym – organizatorów przygotowywane są dla czytelni-
ków specjalne atrakcje. W NOCY BIBLIOTEK uczestniczyło po-
nad 20 uczestników. Wspólnie obejrzeliśmy film pt. „Biuro De-
tektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Po projekcji 
filmu był czas na rozmowy, zabawy oraz przeglądnięcie innych 
książek z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Wieczór 
zakończyliśmy wspólną kolacją. 

„Narodowe Czytanie 2022” to coroczna akcja nad którą pa-
tronat honorowy sprawuje para prezydencka. W tym roku pod-
czas 11. Edycji Narodowego Czytania lekturą były „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza. Miejska Biblioteka Publiczna w Dy-
nowie zorganizowała tę uroczystość 7 października 2022 r. 
w Domu Strażaka w Dynowie, a o głośne przeczytanie fragmen-
tów „Ballad i romansów„ poproszono pana burmistrza Zygmunta 
Frańczaka oraz uczniów i nauczycieli dynowskich szkół, przed-
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Noc Bibliotek – fot. Daniel Gąsecki

Wernisaż Ireny Dżuły – fot. Wojciech Hamerla

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktan-
do” – organizatorzy – fot. W. Hamerla

szkola zaś oprawę muzyczną wydarzenia przygotowała Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Dynowie. Z okazji tej uroczystości pani Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w imieniu 
swoim i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych złożyła 
podziękowania i wręczyła list gratulacyjny oraz piękne kwiaty.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oprócz powyższych wyda-
rzeń była współorganizatorem X edycji Wojewódzkiego Konkursu Orto-
graficznego „Leśne dyktando” zorganizowanego we współpracy z Nad-
leśnictwem Dynów, Zespołem Szkół Zawodowych w Dynowie im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Zawodowych. Konkurs patronatem honorowym objęli: Pan Jó-
zef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pan Marek Marecki Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Pan Zygmunt Frańczak 
Burmistrz Dynowa. Trud napisania dyktanda podjęło 83 uczniów z te-
renu województwa podkarpackiego z 23 szkół, przygotowanych przez 
30 opiekunów. Autorką tekstu dyktanda była Pani Małgorzata Kop-
czak - specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnic-
twie Dynów. Promowanie wydarzeń, które wspierają 
poprawne posługiwanie się językiem pisanym, stano-
wi ważny element działalności biblioteki. 

Po raz kolejny dynowska biblioteka objęła patro-
natem honorowym III edycją konkursu plastycznego 
„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci 
i młodzieży” zorganizowanego dla szkół Dekanatu Dy-
nowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Ostatnie półrocze dla MBP w Dynowie było bardzo 
pracowite, wiele się działo i nadal dzieje. Ciągle wpro-
wadzane są nowe książki, na zakup których MBP w Dy-
nowie otrzymała 10 000 dofinansowania w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2021-2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek pu-
blicznych. Pozostałe książki zakupiono z dotacji Urzę-
du Miasta, a duża część to dary od naszych czytelników 
i przyjaciół. Lekcje biblioteczne połączone z warsztata-
mi i zwiedzaniem biblioteki prowadzone są na bieżąco. 
Warto tu zaznaczyć, że od początku roku zapisanych zo-
stało ponad 70 nowych czytelników.

Wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom dziękujemy za owocną współ-
pracę, na kolejny rok życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i wiary oraz nadziei 
na pokój. Wszystkiego dobrego!

Grażyna Paździorny
Anna Marszałek
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W poprzednim wydaniu Dynowskiego Kwartalnika Samorzą-
dowego informowałem Czytelników o premierze sztuki „Człowiek, 
który nie pije...”, przedstawianej przez aktorów zrzeszonych w Ze-
spole Teatralnym działającym przy Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokół” w Dynowie. Premiera była jednym z wydarzeń obchodów 
100lecia urzędowej rejestracji Teatru w naszym mieście. 

Organizatorzy czyli T. G. „Sokół” w Dynowie zadbali, aby ju-
bileusz został godnie uczczony i zapisał się w pamięci Dynowian.

18 września ulicami naszego miasta przeszedł barwny koro-
wód postaci ze sztuk wystawianych od 1976 r. przez reżyser i Prezes 
T. G. „Sokół w Dynowie” panią Krystynę Dżułę.

Hasłem korowodu było zdanie: „Tego jeszcze w Dynowie nie 
było...”.

Aktorzy w przepięknych strojach, przy akompaniamen-
cie orkiestry, w towarzystwie zaprzyjaźnionych delegacji soko-
lich z Międzybrodzia Bielskiego i Pilzna, radośnie przeszli uli-
cami Dynowa i nawet niepewna w tym dniu pogoda nie popsu-
ła humorów i świątecznego nastroju. Korowód przemaszerował 
z Parku im. Trzecieskich do centrum miasta i następnie w gościnne 
progi dynowskiego Liceum, gdzie zgromadzeni aktorzy, uczniowie, 
mieszkańcy Dynowa, mogli obejrzeć krótkie sceny z kolejnych 

przedstawień. Tłumnie zgromadzona 
publiczność i cała brać aktorska miała 
możliwość przypomnieć sobie najdal-
sze i nowsze występy, które nadal są 
aktualne i łączą pokolenia. 

 Aktorzy przedstawili fragmenty 
przedstawień takich jak „Mały rycerz 
i panny” (w nawiasach daty premier) 
z roku 1980, „Niewolnice z Pipidówki” 
(2010 r.), „Awantura o Basię” (2011r.) 
„Gwiazda Syberii” (2007 r.), „Gość 
Oczekiwany” (1988/89 i 2005r.), 
„Królowa Przedmieścia” (1986 r. 
i 2016 r.), „Damy i huzary” (1981r. 
i 2013r.), „Porwanie Sabinek” (2008 r.) 
i „Człowiek, który nie pije” (2022 r.). 

Dodatkowo spotkanie uświetnili 
uczniowie z naszych szkół tj. Public-
znej Szkoły Podstawowej nr 1, Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych. Nie zawiedli 

100 lat rejestracji Teatru 
w Dynowie

zaprzyjaźnieni z Teatrem seniorzy zrzeszeni przy Uniwersytecie 
Złotej Jesieni, którzy przypomnieli jak „Dawniej na rynku w Dyn-
owie” bywało. Nie zabrakło skocznych piosenek kapeli „Tońko” oraz 
chórzystów z chóru „Akord”.

Tydzień później tj. 24 września w Dynowie odbyły się kolejne 
jubileuszowe uroczystości. 

Tym razem miała miejsce Gala połączona ze spotkaniem wielu 
pokoleń aktorów, działaczy kulturalnych i ich rodzin oraz przyjaciół.

Swoją obecnością zaszczycili ją również między innymi: 
Radosław Wiatr – II Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruc-
zek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Hadam 
– Radna Powiatu Rzeszowskiego, która reprezentowała Starostę 
Rzeszowskiego, ks. Prałat Stanisław Janusz, Burmistrz Miasta Dyn-
owa Zygmunt Frańczak oraz Przewodniczący Rady Miasta Dynowa 
– Roman Mryczko.

Przybyli przedstawiciele dynowskich szkół, instytucji i stowa-
rzyszeń, samorządowcy, członkowie T. G. „Sokół” w Dynowie oraz 
sympatycy naszego Teatru.
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 Uroczystą Galę, poprzedziła Msza Święta w kościele para-
fialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, którą odprawił Ks. Prałat 
dr Stanisław Janusz.

Jubileuszowe spotkanie zostało zorganizowane w Domu Stra-
żaka przy ul. Szkolnej w Dynowie.

Zaproszeni goście w miłej atmosferze mieli okazję wysłuchać 
montażu słowno muzycznego, obejrzeć ciekawą prezentacje nt. hi-
storii i współczesnych osiągnięć dynowskiej Zespołu Teatralnego, 
którą zaprezentowała pani Krystyna Dżuła. Był czas na wspomnienia 
i wymianę poglądów, a wszystko to przy smacznym poczęstunku.

Podczas Gali wręczono odznaczenia i podziękowania za wielo-
letnią działalność na niwie kultury. 

W imieniu Prezydenta RP pan Wicewojewoda wręczył Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski pani Krystynie Dżuła za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz me-
dal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi odznaczona została pani 
Maria Iwańska – wieloletnia aktorka, która od lat prowadzi kronikę 
teatralną. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzy-
mał cały Zespół Teatralny.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

otrzymała była Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
pani Henryka Papiernik. 

Ponadto decyzją Rady Miasta Dynowa tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Dynowa” wyróżnieni zostali wieloletni aktorzy i animatorzy 
dynowskiej kultury: Maria Iwańska, Jan Aleksander Gerula oraz 
Zygmunt Zięzio.

Organizatorzy nie pozostali dłużni i również przyznali swoje na-
grody i podziękowania. Piękne, okazałe statuetki sokołów otrzymali 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, 
Starosta Rzeszowski i osobiście Burmistrz Dynowa, którzy objęli 
patronatem honorowym wszystkie uroczystości i wydarzenia, 
odbywające się w ramach jubileuszu. Ponadto Zarząd T. G. „Sokół” 
w Dynowie przyznał okolicznościowe statuetki dla sympatyków, 
współpracowników i działaczy stowarzyszenia.

Do Pani Prezes skierowano mnóstwo podziękowań, dyplomów, 
grawerów, kwiatów, było podniośle, ale i momentami zabawnie, 
zwłaszcza gdy opowiadano anegdoty teatralne czy wspominano 
kolejne sztuki.

Na koniec należy przypomnieć, że w ramach jubileuszu po-
wstała przenośna wystawa, której motywem przewodnim jest 
oczywiście teatr. Warto dodać, że archiwa fotograficzne Zespołu są 
bardzo zasobne, ukazują historię dynowskiego Teatru od czasów 
pana Jan Węgrzyna, czyli od lat 30. XX wieku.

Blisko 80 fotografii, które poddano obróbce technicznej, 
umieszczono na stelażach i już 4 czerwca br. zostały wystawione 
w PSP nr 1 w Dynowie. Dawne i współczesne fotografie budziły 
i budzą zainteresowanie oglądających. Kolejno wystawa została 
zaprezentowana w LO, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zespole szkół 
Zawodowych oraz w Urzędzie Miasta Dynowa.

Ktoś kiedyś powiedział, że „sto lat zdarza się raz na sto lat...” 
Każdy jubileusz niesie ze sobą wspomnienia, wydarzenia, czasy 
wesołe, często smutne. Jubileusze to też plany na przyszłość, cie-
kawość tego co będzie. 100 lat teatru w Dynowie to, mam nadzie-
je, dopiero początek tworzenia dalszej drogi dla rozwoju dynow-
skiej kultury, dawania radości i wzruszeń.

Tego życzę całemu Zespołowi, a także zdrowia, wytrwałości 
w dalszej społecznej pracy.

Za Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie
Michał Zięzio

fot.  ze zbiorów T.G. Sokół oraz Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego

Podziękowania
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego w Dynowie składa ser-

deczne podziękowania wszystkim sponsorom, autorom tekstów, 
fotografom, kronikarzom za wydatną pomoc w organizowaniu 
jubileuszowych obchodów i dokumentowaniu teatralnej, barwnej 
„karty” z historii miasta.
• Funduszowi Patriotycznemu im. J.I. Paderewskiego 

i R. Dmowskiego,
• Wojewodzie Podkarpackiemu,
• Marszałkowi Urzędu Marszałkowskiemu w Rzeszowie,
• Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
• Staroście Rzeszowskiemu,
• Przewodniczącemu Rady Miasta Dynowa i Burmistrzowi 

Dynowa,
• Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dynowie,
• Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,
• Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,
• Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie,
• Prezesowi Banku Spółdzielczego w Dynowie,
• Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dynowa,
• Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie,
• Zarządowi Klubu Sportowego „Dynowia”,
• Sponsorom: E. i W. Szafranom, M. Wardędze, E. Hadam, A. Gurga, 

W. Szarudze i radnym Miasta Dynowa



5. Bieg Mikołajkowy


