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Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szko-
ły, kiedy to wspólnie  gromadzą się uczniowie, nauczyciele i 
zaproszeni goście.

Zespołowi Szkół Publicznych w Końskiem dnia 
14. 06. 2010 r. nadano imię ks. abpa Ignacego Tokarczuka. 
Rok później odsłonięto w szkole tablicę pamiątkową poświę-
coną Patronowi.

Dzień Patrona został na stałe wpisany do kalendarza 
imprez szkolnych. 14 czerwca odbyła się w naszej szkole 
ta szczególna uroczystość. Rozpoczęła się przemarszem 
pocztu sztandarowego wraz z całą społecznością szkolną do 

kościoła na Mszę Świętą, w czasie której odczytano słowa 
wypowiedziane przed laty przez naszego Patrona w kazaniu 
skierowanym do dzieci i młodzieży w 1978 roku, dotyczące 
szeroko pojętego „bycia apostołem: prawdy, miłości i mądro-
ści (...)”.

Dyrektor ZSP w Końskiem Zofia Haduch oficjalnie po-
witała przybyłych gości: Wójta Gminy Dydnia, radnych, sołty-
sa, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ich zastępców, Radę 
Rodziców. Stałym punktem uroczystości jest przygotowywana 
akademia, tym razem przez D. Klimowicza i uczniów gimna-
zjum. Jej Ideą było przybliżenie postaci księdza Arcybiskupa.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Jerzy F. Adam-
ski, który podziękował uczniom i przypomniał kilka faktów z 
życia naszego Patrona.

W tym roku 24 czerwca przypadła bardzo ważna uro-
czystość  związana z naszym Patronem, a mianowicie sie-
demdziesiąta rocznica święceń kapłańskich „biskupa pokole-
nia wielkich ludzi”.

Tak wyjątkowy jubileusz; najstarszego spośród bisku-
pów polskich sprawił, że i my chcieliśmy wziąć w nim udział, 
dlatego liczna delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztan-
darowym uczestniczyła w dziękczynnej Mszy Św. w Przemy-
ślu, której przewodniczył abp Józef Michalik.

Przedstawiciele szkoły wręczając dostojnemu, czci-
godnemu Jubilatowi kwiaty, złożyli serdeczne życzenia zdro-
wia i błogosławieństwa Bożego

Anna Piegdoń

VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzie-
ci Gór i Dolin” odbył się w niedzielę 1 lipca bieżącego roku 
w Niebocku. 

Festiwal rozpoczęła uroczysta Msza Św. w koście-
le parafialnym w Niebocku odprawiana przez ks. probosz-
cza Edwarda Stępnia, który powitał przybyłych tancerzy w 
czterech językach: polskim, słowackim, ukraińskim i rumuń-
skim. 

Od godziny 15.00 na stadionie sportowym mogliśmy 
podziwiać barwne zespoły pieśni i tańca z różnych stron 
Europy. Kunsztem artystycznym zachwycił Zespół Pieśni 
i Tańca „Bielsko”, który w trzech blokach tematycznych 
zaprezentował bogactwo naszej kultury narodowej. Zoba-
czyliśmy tańce krakowskie, cieszyńskie, kujawskie, polkę, 
poloneza, obrazek sceniczny „Koziołeczek”, przeplatane 
wiązankami przyśpiewek ludowych w wykonaniu grupy wo-
kalnej. Ukraiński folklor zaprezentował zespół „Dyvograj” 
z miejscowości Brody. Tworzy on 12 par tanecznych oraz 
dziesięcioosobową orkiestrę. Publiczność doceniła popisy 
młodych tancerzy, które jak zawsze porywają swoją żywio-
łowością i temperamentem, ale potrafią być również lirycz-
ne i sentymentalne.

Po raz trzeci gościliśmy w Niebocku zespół „Rasla-
vicianik”. Jest to słowacka grupa folklorystyczna prezen-
tująca narodowy folklor słowacki z regionu Górny Szaris. 

Duże brawa otrzymał występujący z zespołem najmłodszy 
tancerz festiwalu czteroletni Jaromir syn Moniki Buczkowej 
choreografki zespołu „Raslavicianik”.

Najbardziej oryginalne były popisy taneczne zespołu 
„Balada Dunarii”, który przyjechał do nas z miejscowości 
Calarasi County położonej w południowej części Rumunii. 
Repertuar zespołu zawiera tańce i pieśni, które mają pro-
mować bogactwo i piękno dziedzictwa ludowego ze wszyst-
kich regionów Rumunii. Uwagę zwracała żywa i skoczna  

Marzena  Czerkies
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Uczniowie o swoim Patronie

 „Dyvograj” z Ukrainy
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muzyka grana na fujarkach, piszczałkach oraz na cymbał-
kach. Tańce zaś charakteryzowały się równym spokojnym 
rytmem, niedużymi krokami tanecznymi i dość ograniczo-
nymi ruchami ciała.

Miejscowy zespół „Kalina” zaprezentował się w 
trzech grupach wiekowych: starszej, średniej i młodszej. Po 
raz pierwszy na scenie wystąpiła najmłodsza grupa „Kali-
ny”, którą tworzą uczniowie z klas I – III Zespołu Szkół w 
Niebocku, trenująca od dziewięciu miesięcy pod kierunkiem 
Tomasza Rożka. Jako współorganizator festiwalu zespół 
„Kalina” miał możliwość wzbogacenia doświadczeń i god-
nego reprezentowania gminy Dydnia.

Mimo uciążliwego upału zespoły zaprezentowały się 
efektownie i profesjonalnie, dostarczając widzom wielu nie-
zapomnianych wrażeń.

Jak powiedział dyrektor GOKBPiW w Dydni Jacek 
Adamski: „Wspólne koncerty i spotkania folklorystyczne 
są okazją do poznania kultury i zwyczajów z różnych stron 
świata, ale stwarzają również okazję do spotkania i dialogu 
młodych ludzi, twórców kultury, a także do nawiązywania no-
wych znajomości. Uczą akceptacji ludzi innej narodowości i 
innych poglądów, nawet wiary, są sposobem na zaspokoje-
nie ciekawości, na wymianę doświadczeń kulturalnych”.

Marzena Czerkies

3 lipca  w Urzędzie Gminy w Dydni odbyło się uroczy-
ste wręczenie Certyfikatu „Najlepsi z najlepszych Młodego 
Europejczyka”. Certyfikaty wręczyli Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski i Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr 
Szul. Uroczystość prowadziła Sekretarz Gminy Dydnia Ali-
na Maślak. Certyfikat przyznawany jest uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia w nauce, 
aktywność społeczną oraz reprezentowanie szkoły w kon-
kursach i zawodach sportowych.

Laureaci certyfiaktu:
Szkoła Podstawowa w Grabówce

Karolina Pilawska kl. VI – Grabówka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce

Ewelina Kaszowska kl. VI – Jabłonka
Dominika Organ kl. VI – Jabłonka
Daniel Rachwalski kl. VI – Jabłonka
Kamila Tabisz kl. VI – Jabłonka

Szkoła Podstawowa im. Księdza Abpa Ignacego Tokar-
czuka w Zespole Szkół Publicznych  w Końskiem

Ewelina Bura kl. VI – Końskie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zespole 
Szkół w Niebocku

Emilia Biesiada kl. VI – Niebocko
Norbert Dmitrzak kl.VI – Jabłonka

Artur Hołówka kl. VI – Niebocko
Krystian Oleniacz kl. VI – Niebocko

Szkoła Podstawowa w Wydrnej
Aleksandra Rachwalska kl. VI – Wydrna
Michał Wydrzyński kl. VI – Wydrna

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ze-
spole Szkół w Dydni

Marek Czopor kl. IIIa – Dydnia
Arkadiusz Kot kl. IIIb – Krzywe
Iwona Mazur kl. IIIa – Dydnia
Kinga Pytlowany kl. IIIa – Dydnia
Anna Stadnik kl. IIIa – Niewistka
Artur Szul kl. IIIb – Obarzym

Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w 
Niebocku

Anna Baran kl. IIIa – Wydrna
Julia Brett kl. IIIb – Niebocko
Aleksandra Irzyk kl. IIIb – Niebocko
Norbert Pomykała kl. IIIb – Niebocko
Karolina Skotnicka kl. IIIb – Niebocko
Diana Stabryła kl. IIIb – Niebocko
Kamila Tympalska kl. IIIb – Niebocko

Zofia Kozłowska

Zofia Kozłowska

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Słowacka grupa folklorystyczna „Raslavicianik”

Najlepsi z najlepszych
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Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowa-
dzona ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 
56, poz. 458) dała możliwość przekazania przez jednostkę 
samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym 
szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie 
uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzy-
skaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego nadzór pe-
dagogiczny, w drodze umowy osobie prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, 
(art. 5 ust 5g ustawy o systemie oświaty). Przekazywana 
szkoła nie ulega likwidacji, zmienia się organ prowadzący, 
ale szkoła nadal ma status szkoły publicznej. Zachowana 
jest też ciągłość finansowania.

Z punktu widzenia ucznia nic się nie zmienia, po-
nieważ szkoła: 
- pozostaje w tym samym miejscu
- naucza według tego samego programu
- pracuje pod nadzorem kuratora oświaty
- jest bezpłatna
- jest dostępna
- zapewnia dożywianie według dotychczasowych reguł 

Uchwałą Rady Gminy zostały powołane  trzyklaso-
we szkoły podstawowe wraz z oddziałem przedszkolnym. 
Są to: Szkoła Podstawowa w Krzemiennej,  Szkoła Pod-
stawowa w Krzywem, Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 
Szkoła Podstawowa w Niewistce, Szkoła Podstawowa w 
Temeszowie, Szkoła Podstawowa w Witryłowie. Gminie 
zależy, aby szkoła była jak najbliżej dziecka.

Mieszkańcy podjęli się prowadzenia edukacji na 
swoim terenie i zawiązali Stowarzyszenie „Ziemia Dydyń-
ska przyjazna Dzieciom”. W ten sposób stali się praw-
dziwymi gospodarzami własnych miejscowości. Zarząd 
tworzą: Dorota Bluj - prezes, Andrzej Kłyż - wiceprezes, 
Michał Pałys - sekretarz zarządu, Józef Toczek - skarbnik 
oraz Anna Pajęcka, Andrzej Sabat, Krzysztof Nieznański 
- członkowie zarządu. Stowarzyszenie liczy 29 osób.

Samoorganizacja pozwala mieszkańcom  być praw-
nym partnerem we wszelkich programach pomocowych, 
lokalnych, krajowych i unijnych. Bardzo ważnym czynni-
kiem jest stała deklaracja pomocy i współpracy ze strony 
Gminy. 

Istnienie szkoły w małej wsi ma duże znaczenie dla 
życia mieszkańców. Po pierwsze szkoła staje się ośrod-
kiem spajającym daną społeczność, ludzie spotykają się 
przy odprowadzaniu dzieci, uroczystościach szkolnych. 
Mieszkańcy są dumni ze „swojej” szkoły, bardzo chętnie 
angażują się  czasowo, a przede wszystkim emocjonal-
nie w różnorodne prace i wydarzenia związane ze szkołą, 
bo przecież robią to dla swoich dzieci. Czują się dumni, 
że mają swoją, choćby najmniejszą i najskromniejszą pla-
cówkę edukacyjną, i z zadowoleniem opowiadają o „na-
szej” szkole, „naszym” boisku, „naszych” nauczycielach 
czy „naszym” balu karnawałowym.

Mała szkoła wiąże się z  klasami łączonymi, to za-
zwyczaj dzieci z dwóch, trzech roczników.

W Finlandii, gdzie z racji rozproszonego osadnictwa 
jest bardzo dużo małych szkół podstawowych, jeden na-
uczyciel pracuje z grupą złożoną z kilku roczników, ucząc 
w ten sposób podczas wszystkich lekcji, w dużej części 
wykorzystując do pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo 
metodę projektu edukacyjnego. To, co w Polsce uznawane 
jest za przeżytek, tam daje efekty w postaci jednych z naj-
wyższych na świecie wyników międzynarodowych badań 
umiejętności uczniów (PISA).

Podobne doświadczenia mogą stać się udziałem 
wszystkich małych szkół, nauczanie w grupach zróżnico-
wanych wiekowo może być nowoczesne i skuteczne. Mała 
szkoła może zaoferować edukację na wysokim poziomie, 
znakomicie przygotowującą do dalszego etapu nauki. 
Może być ośrodkiem rozwoju wsi, włączając w swoje dzia-
łania edukacyjne jej mieszkańców, lokalne władze, przed-
siębiorców. 

Alina Maślak
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Oficjalne wręczenie aktu przekazania szkół

Podpisanie umowy o przekazaniu szkół

Alina Maślak
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W oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 
20.08.2010 r. uczniowie podczas 3-letniej nauki w gim-
nazjum są zobowiązani do realizacji przynajmniej jed-
nego projektu edukacyjnego. Projekt jest zespołowym, 
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwią-
zanie konkretnego problemu z zastosowaniem różno-
rodnych metod. Jego zakres tematyczny może dotyczyć 
wybranych treści nauczania określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza 
te treści

Informacje o udziale ucznia w projekcie oraz jego 
temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum 
a zaangażowanie w jego realizację wpływa na ocenę za-
chowania ucznia. 

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie klas drugich 
Gimnazjum w Dydni pod opieką wychowawców: Zofii 
Sokołowskiej-Chorążak, Matyldy Myćki i Anetty Wójcik 
realizowali określone projekty edukacyjne.

Klasa II b przygotowała projekt pod nazwą „Sta-
ropolska znaj wigilię”. Jego główny cel to kształtowanie 
szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z po-
trzebą zachowania regionalnych tradycji związanych z 
okresem Świąt Bożego Narodzenia. Realizacja projektu 
obejmowała: przeprowadzenie wywiadów z mieszkań-
cami Krzemiennej i Temeszowa, przygotowanie konkur-
sów, wykonanie kartek świątecznych, okolicznościową 
inscenizację i lekcję muzealną. 

Celem odwołanie się do wspomnień starszego po-
kolenia Polaków, dla których Boże Narodzenie, a szcze-
gólnie wigilijny wieczór był najpiękniejszym, najbardziej 
ulubionym, radosnym świętem uczniowie przeprowadzili 
wywiady z mieszkańcami swoich miejscowości.

Już w październiku rozmawiali z: Heleną Chorą-
żak, Haliną Kibałą, Marią Żak, Józefą Frydryk, Czesławą 
Kułak, Zofią Bogaczewicz, Danutą Demczak. Zebrane 
informacje wykorzystano w scenariuszu przedstawienia. 

W listopadzie i grudniu poszczególne zespoły 
uczniów zajęły się przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkursów. Konkurs wiedzy o Bożym Narodzeniu obej-
mował pytania zamknięte i otwarte sprawdzające zna-
jomość zwyczajów świątecznych oraz kolęd. Pierwsze 

miejsce zdobyła Patrycja Kłyż – kl. III b, drugie Bartłomiej 
Kędzior – kl. I b, trzecie Kinga Rozputyńska – kl. II c.

W konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną 
wykonaną dowolną techniką, pierwsze miejsce przyzna-
no Katarzynie Bogusz – kl. III b, drugie Izabeli Mazur 
– kl. I a. Laureaci i wszyscy uczestnicy konkursów otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kazimierza 
Bednarczyka – KRUSZ-BUD Temeszów oraz Dariusza i 
Daniela Kotów – DREWKOT w Krzywem.

Kolejny etap projektu to przygotowanie insce-
nizacji „Staropolską znaj wiliję”, którą przedstawiono 
18.12.2011 r. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni podczas 
strażackiej wigilii.

W dniu 22 grudnia 2011 r. w czasie uroczystego 
poranka bożonarodzeniowego w Zespole Szkół w Dyd-
ni uczniowie kl. II b zaprezentowali realizowany projekt 
edukacyjny. Scenografia przedstawienia przeniosła ze-
branych w sali gimnastycznej do dawnego wiejskiego 
domu, w którym odbywała się „staropolska wilija”. W role 
domowników wcielili się uczniowie klasy. Ten wyjątkowy 
dzień w roku rozpoczynał się od przygotowania przez 
gospodynie wigilijnych potraw. Z samego rana pojawili 
się tradycyjni poważnicy zapowiadający pomyślność w 
nadchodzącym nowym roku. Na przyniesionym przez 
ojca drzewku dzieci zawieszały własnoręcznie wykona-
ne  ozdoby. Ważnym elementem przygotowań do wie-
czerzy było nakrycie stołu. Pod białym obrusem znalazły 
się ziarna i siano, a w kącie izby gospodarz stawiał snop 
zboża.

Na klasowej - „staropolskiej wiliji” spożywano 12 
potraw: czosnek z chlebem, strucla z sokiem, barszcz 
z uszkami, pierogi, gołabki, stokwis, pęcaki z jabłkami, 
kwasówka, kapusta z grochem, jagodzianka, ziemniaki z 
serem, kogutki oraz kompot z suszonych owoców.

Śpiew kolęd przy akompaniamencie akordeonu 
– Hubert Demczak i saksofonu – Tobiasz Siwiecki pod-
kreślał świąteczny nastrój. Po części artystycznej samo-
rząd klasy ogłosił wyniki konkursów przeprowadzonych 
w ramach projektu oraz nagrodził zwycięzców i uczest-
ników. Uczniowie złożyli wszystkim życzenia, a gościom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły wręczyli własno-
ręcznie wykonane kartki świąteczne.

Podsumowaniem projektu była lekcja muzealna w 
Muzeum Budownicta Ludowego w Sanoku. Uczniowie 
zwiedzili różne obiekty, gdzie obejrzeli wystawę szopek i 
dawną choinkę. Na dłużej zatrzymali się w starym domu, 
którego wystrój podkreślał symbolikę Wigilii. Pani prze-
wodnik natomiast zapoznała ze zwyczajami świąteczny-
mi sanockiego regionu.

Uczniowie i wychowawcy kl. IIb składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w 
realizację projektu, a szczególnie: sponsorom nagród, 
rodzicom – za przygotowanie potraw na „staropolską wi-
liję”, Zofii Morajko – za udzieloną pomoc i wsparcie. 

Uczniowie kl. IIa inspirowani ogłoszeniem roku 
2011 „Rokiem Miłosza” realizowali projekt właśnie pod 
taką nazwą. Jego celem było poszerzenie wiedzy na te-
mat polskiego noblisty oraz aktywne włącznie się w jubi-

Zofia Sokołowska - Chorążak

Uroczyste podsumowanie projektu „Staropolską znaj wiliję”
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leuszowe obchody. Drugoklasiści pracowali w grupach, 
którym wyznaczono określone zadania: wykonanie ga-
zetki z okazji setnej rocznicy urodzin poety, przygoto-
wanie prezentacji multimedialnej poświęconej twórcy, 
opracowanie tomiku poezji Cz. Miłosza, zorganizowanie 
szkolnego konkursu recytatorskiego poezji noblisty i kon-
kursu plastycznego inspirowanego jego twórczością. 

Podsumowanie projektu nastąpiło na uroczystym 
apelu, podczas którego przedstawiono  tematyczną 
część artystyczną i prezentację multimedialną. Ogło-
szono też wyniki przeprowadzonych w ramach projektu 
konkursów. W Konkursie Recytatorskim Poezji Czesła-
wa Miłosza 1. miejsce zajęła Monika Dobosz – kl. IIc, 
2. miejsce Izabela Mazur – kl. Ia, 3. miejsce Magdalena 
Stareńczak – kl. IIIb i Pola Noszczyńska – kl. Ia, dyplomy 
za udział otrzymały: Anna Nowak – kl. Ib i Emilia Milcza-
nowska – kl. Ic.

W konkursie plastycznym „Polska oczami Cze-
sława Miłosza” 1. miejsce przyznano Annie Śnieżek – 
kl. IIc, 2. Karolinie Milczanowskiej – kl. Ia, dyplomami za 

udział wyróżniono Marię Frydryk – kl. IIa i Anetę Frydryk 
– kl. IIIa.

Natomiast projekt edukacyjny „Drzwi otwartych 
drzwi”realizowali uczniowie kl. IIc. Jego podsumowanie 
odbyło się 11 czerwca 2012 roku. W tym dniu do Gimna-
zjum w Dydni zaproszono uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych z Dydni, Jabłonki i Końskiego. 

Przedstawiciele poszczególnych drużyn brali 
udział w konkursie „Jedną nogą w gimnazjum”, które-
go zakres tematyczny został wcześniej przekazany do 
ww. szkół. Obejmował on wiedzę o: gimnazjum – jako 
kolejnym etapie kształcenia, Gimnazjum w Dydni, patro-
nie szkoły oraz o gminie. Zawodnicy wykazali się boga-
tą wiedzą i otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Przyszli gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedial-
ną „Rok szkolny w gimnazjum” oraz plakaty przedstawia-
jące najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i działalno-
ści organizacji. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kronika 
gimnazjum. Na jej kartach szóstoklasiści rozpoznawali 
swoje rodzeństwo, koleżanki i kolegów – obecnie już ab-
solwentów szkoły. 

Uczniowie kl. IIc wcielili się w role przewodników, 
którzy zaprezentowali młodszym kolegom bazę szkoły: 
salę lekcyjną, pracownie, bibliotekę, salę gimnastyczną, 
sklepik.

Miłym akcentem spotkania był słodki poczęstunek 
przygotowany przez mamy drugoklasistów z Krzywego.

Należy podkreślić zaangażowanie uczniów po-
szczególnych klas w realizację powyższych projektów. 
Metoda projektów pozwala na doskonalenie różnorod-
nych umiejętności uczniów, a szczególnie: samodzielno-
ści, zbierania i selekcjonowania informacji, planowania i 
organizowania pracy, podejmowania decyzji, współpra-
cy, publicznego prezentowania efektów swojej pracy. 

Zofia Sokołowska - Chorążak

 ,,Człowiek rodzi się w określonym miejscu i czasie: 
i tu ma swoje zadanie do spełnienia”

W tym roku szkolnym społeczność gimnazjalna ob-
chodziła święto Patrona Szkoły w 31. rocznicę śmierci Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, w uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła.

Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez księ-
dza prałata Adama Drewniaka odbyła się  część artystyczna 
pod hasłem: ,,Czas to miłość”. Trzecioklasiści sięgnęli mię-
dzy innymi do ,,Zapisków więziennych” - dziennika prowa-
dzonego przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 
1953-56, kiedy to przebywał kolejno w Rywałdzie, Stocz-
ku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. Montażowi 
słowno - muzycznemu towarzyszyła prezentacja multime-
dialna. Na zakończenie programu uczniowie wyrazili ser-
deczne podziękowania za miłość, wszelkie trudy i starania 
- wszystkim Mamom z okazji ich Święta.

Druga część uroczystości odbyła się w świetlicy 
szkolnej Zespołu Szkół. Dyrektor Iwona Pocałuń powitała 
gości i złożyła życzenia rodzicom. Gimnazjaliści przygoto-

wali krótki koncert ,,Dla Ciebie Mamo - jestem”, na który 
złożyły się wiersze i piosenki.

Miłym akcentem spotkania był wspólny poczęstu-
nek.

Zofia Sokołowska-Chorążak
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Być gimnazjalistą - to brzmi dumnie

„Szkolna” część uroczystości
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Czerwiec to miesiąc, w którym Zespół Szkół w Dydni 
obchodzi święta patronów szkoły. Szkoła Podstawowa oddała 
cześć swojej patronce, Świętej Królowej Jadwidze, 6 czerw-
ca.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie dziewiątej uro-
czystą Mszą Świętą, którą odprawił proboszcz parafii ksiądz 
Adam Drewniak. W nabożeństwie wzięli udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dydni, nauczyciele, ro-
dzice i zaproszeni goście. 

Następnie wszyscy w barwnym korowodzie przeszli 
do szkoły. Na czele szli uczniowie ze sztandarami, a tuż za 
nimi uczniowie pięknie przebrani w stroje z epoki: królowa, 
król, dwórki i dworzanie. Za nimi podążali uczniowie szkół fi-
lialnych w Krzywem, Krzemiennej, Temeszowie, Obarzymie, 
Niewistce i szkoły w Dydni oraz pozostali uczestnicy obcho-
dów Święta Patrona Szkoły.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budyn-
ku szkoły. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor Iwona 
Pocałuń. Swoją obecnością obchody zaszczycili: zastępca 
wójta Gminy Dydnia Stanisław Pałys, dyrektor GOK Jacek 
Adamski, dyrektorzy szkół w Końskiem, Wydrnej, Jabłonce, 
Niebocku, Grabówce, przedstawiciele policji, radni i rodzice 
uczniów zespołu szkół w Dydni. Następnie dyrektor zaprosiła 
do obejrzenia akademii przygotowanej przez uczniów naszej 
szkoły pod kierunkiem Jolanty Kłodowskiej, Beaty Malawskiej 
i Wojciecha Zajdla.

Część artystyczna składała się z pieśni wykonywanych 
przez szkolny chórek, utworów instrumentalnych, tańców i 

przedstawienia ukazującego niezwykłą postać Św. Królowej 
Jadwigi, jej dobroć, hojność i zatroskanie o rozwój szkolnic-
twa w Polsce. Młodzi aktorzy starali się ukazać szlachetność, 
pobożność i siłę charakteru Patronki szkoły.

Po występie uczniów, głos ponownie zabrała dyrektor 
Iwona Pocałuń, wygłaszając krótką refleksję na temat naszej 
niezwykłej patronki, a następnie oddała głos przybyłym go-
ściom.

Na zakończenie wszyscy udali się na poczęstunek 
przygotowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Dydni.

Jolanta Kłodowska

„Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne 
ciało niż mizerny majątek. Nie ma większego bogactwa nad 
zdrowie ciała i nie ma większego zadowolenia niż radość 
serca”.

Słowa pochodzące z Księgi Mądrości Syracha towa-
rzyszą już po raz piąty Rodzinnej Gimnazjadzie. Zorgani-
zowana w dniu 24.06.2012 r. przez Zespół Szkół w Dydni 

impreza połączona z obchodami Dnia Ojca rozpoczęła się 
okolicznościowym koncertem dedykowanym Rodzicom. 
Uczniowie przedstawili także swoje osiągnięcia oraz doko-
nali podsumowania projektów edukacyjnych „Trzymaj for-
mę” i „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

Tematem przewodnim Gimnazjady była promocja 
zdrowego stylu życia. Alicja i Przemysław Irzykowie zapo-
znali z zasadami mikroskopowej analizy żywej kropli krwi 
oraz analizy pierwiastkowej włosa stanowiącej komplemen-
tarną diagnozę odżywiania organizmu. Jolanta Leń zapre-
zentowała ideę organizowania Kampanii Żonkilowej, w któ-
rej młodzież naszej szkoły brała aktywny udział. Uczniowie 
gimnazjum wystąpili też w części artystycznej uświetniającej 
uroczystość powitania w Brzozowie uczestników III Rajdu 
rowerowego Cycle Poland 2012 „Przez Polskę dla polskich 
hospicjów”. Uczestnicy i wolontariusze organizowanych 
przez DARMED akcji zostali nagrodzeni dyplomami, a ich 
rodzice otrzymali gratulacje i słowa uznania. W czasie gim-
nazjady można było dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, cukru i cholesterolu, skorzystać z porad kosmetyczek: 
Kamili Szajnowskiej i Katarzyny Czopor, zakupić ekologicz-
ne kosmetyki, Paweł Byrtek przedstawił świadectwo życia 
wolnego od uzależnień.

Jak co roku, licznie zgromadzeni mieszkańcy Dydni i 
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Okolicznościowe przedstawienie

Występ zespołu „Gest”

Zofia Morajko
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okolic mogli podziwiać występy zespołu tanecznego „Gest” z 
Grabownicy Starzeńskiej oraz uczniów Ogniska Muzyczne-
go przy Zespole Szkół w Dydni. Z wielkim aplauzem przyję-
to nową wersję „Kopciuszka” przedstawioną przez rodziców 
dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w 
Dydni. Uczestnicy imprezy wysłuchali także recitalu słow-
no-muzycznego „Rodzina nade wszystko” w wykonaniu ar-
tystów krakowskich scen – Jacka Musiałowicza z synem.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rodzinne kon-
kurencje sportowe, m.in.: strzelanie z broni pneumatycznej, 
rzuty karne na bramkę. Na zwycięzców czekały nagrody, 
dyplomy i tort Rady Rodziców. Atrakcyjne nagrody otrzyma-
li uczestnicy konkursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji Posteru-
nek Policji w Dydni. Natomiast Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego ufundował nagrody dla zwycięzców szkolnego 
konkursu wiedzy o ruchu drogowym.

Tradycyjnie oblegany był „Sklepik szczęścia”, a wy-
losowane kołyski - ufundowane przez Zakład „Grabo” w 
Niebocku – stały się symbolicznym dopełnieniem hasła te-
gorocznej Gimnazjady „Rodzina nade wszystko”.

Uczestnikom imprezy oferowano także inne atrak-
cje: paradę motocyklistów, potrawy z grilla, zdrową żyw-

ność przygotowaną przez Radę Rodziców, pokaz naczyń 
Tupperware, stoisko z produktami pszczelarskimi i biżute-
rią, spotkanie ze „spacerująca Cytrynką”. Wystarczyło się z 
nią przywitać i zamienić kilka słów, aby otrzymać upominek. 
Dzieci natomiast świetnie bawiły się na zjeżdżalni i tram-
polinie. 

V Rodzinną Gimnazjadę swoją obecnością  za-
szczycili: Wójt Gminy Dydnia – Jerzy F. Adamski, Sekretarz 
Gminy – Alina Maślak, radni, dyrektorzy szkół i przedszko-
li, przedstawiciele szkół i instytucji działających na terenie 
gminy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń po-
wiedziała, że o powodzeniu imprezy plenerowej decyduje 
przede wszystkim zaangażowanie w jej organizację wielu 
osób, którym złożyła serdeczne podziękowania. Szczegól-
nie: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Policji, dru-
żynie OSP w Dydni i Krzemiennej, pracownikom GOK-u, 
prelegentom, artystom, sponsorom, współorganizatorom 
oraz wszystkim uczestnikom. 

Piękna, słoneczna pogoda towarzysząca tegorocz-
nej Gimnazjadzie  zapewniła świetną zabawę oraz tańce 
przy muzyce zespołu „Rytm” aż do zachodu słońca.

Zofia Morajko

W dniu 27.06.2012 r. odbyło się sprawozdawczo-
wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Część 
sprawozdawczą Zebrania stanowiło wystąpienie Prezesa 
Zarządu Janusza Draguły, który przedstawił Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji 
w latach 2008-2012. Kadencja ta rozpoczęła się od - do-
konanego w dniu 2 lipca 2008 r. – wyboru Zarządu, Rady 
oraz Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków 
LGD. Na wstępie swojego wystąpienia Prezes Zarządu 
przypomniał, że jednym z pierwszych zadań, jakie należało 
zrealizować wkrótce po rozpoczęciu kadencji wybranych 
władz, było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia, czyli dla 
powiatu brzozowskiego. Prace nad Strategią rozpoczęły 
się od serii spotkań współuczestników procesu tworzenia 
tego dokumentu, które zorganizowane zostały w każdej z 
gmin powiatu brzozowskiego, w trakcie których dokonano 
analizy obszaru objętego LSR oraz wytyczono główne kie-
runki działań, które mogą zdynamizować rozwój naszego 
powiatu. Prace nad LSR prowadzone były na przełomie 
2008 i 2009 roku, a ich podsumowaniem było przyjęcie 
tego dokumentu uchwałą Walnego Zebrania Członków 
LGD w styczniu 2009 r. Następnie LSR oraz wszystkie wy-
magane dokumenty złożone zostały w styczniu 2009 r. do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
wraz z wnioskiem o wybór naszej Lokalnej Grupy Działa-
nia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie 
złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, naby-
wanie umiejętności i aktywizacja”, w ramach którego LGD 
wystąpiła o udzielenie wsparcia finansowego w postaci re-
fundacji wydatków ponoszonych na koszty administracyjne 
oraz działania szkoleniowe, promocyjne, informacyjne i ak-

tywizacyjne. Złożenie tych wniosków rozpoczęło nowy etap 
w działalności Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”, 
gdyż od ich pozytywnego rozpatrzenia zależało funkcjono-
wanie Stowarzyszenia - jako tzw. lokalnej grupy działania 
– w przyszłości.

Podpisanie umowy na realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju przez LGD nastąpiło 21 maja 2009 r. Od tego 
momentu LGD „Ziemia Brzozowska” ogłasza nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy na poszczególne działania za-
planowane w LSR. Wnioski składane przez beneficjentów 
w ramach tych naborów oceniane są przez Radę LGD. 
Ocena ta dokonywana jest w oparciu o lokalne kryteria, za-
twierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia. W ten sposób do realizacji wyłaniane zostają projekty, 
których wdrażanie w jak największym stopniu przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju obszaru objętego Lokal-
ną Strategią Rozwoju, czyli powiatu brzozowskiego.

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane są więc 
obecnie przez szereg działań wdrażanych zarówno przez 
Lokalną Grupę Działania, jak i przez beneficjentów, którzy 
wnioskują o dofinansowanie własnych przedsięwzięć z bu-
dżetu LSR. W 2010 roku przeprowadzony został pierwszy 
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. „ma-
łych projektów”. Ogłoszenie naboru poprzedzone było wy-
daniem materiałów informacyjnych oraz serią szkoleń dla 
wnioskodawców. W wyniku przeprowadzonego naboru do 
Biura LGD wpłynęło 5 wniosków, które zostały pozytywnie 
ocenione przez Radę i wybrane do dofinansowania. Osta-
tecznie trzech beneficjentów podpisało umowy o przyzna-
nie pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego 
i zrealizowało zaplanowane operacje.

Kolejny nabór wniosków dotyczył działania „Odno-
wa i rozwój wsi”. Został on przeprowadzony na przełomie 
lipca i sierpnia 2010 roku. Limit środków dostępnych w ra-

Justyna Kopera
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mach naboru wynosił 3.000.000 zł. Do Biura LGD wpłynęło 
7 wniosków, które po ocenie dokonanej przez Radę prze-
kazane zostały do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszał-
kowskiego. Ostatecznie pięciu beneficjentów podpisało 
umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Wojewódz-
twa Podkarpackiego na realizację zaplanowanych operacji. 
Są to działania, które dotyczą inwestycji związanych z roz-
budową infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 
i społeczno-kulturalnej oraz dostosowaniem przestrzeni 
publicznej do potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz tu-
rystów.

Z kolei na przełomie października i listopada 2010 r. 
przeprowadzone zostały 2 nabory wniosków: w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej” oraz ponownie na „małe projekty”. W ramach pierw-
szego działania do Biura LGD nie wpłynęły żadne wnioski o 
przyznanie pomocy, złożonych natomiast zostało 16 wnio-
sków na „małe projekty”, które dotyczyły różnego rodzaju 
operacji. Obok działań związanych z organizacją imprez 
cyklicznych i warsztatów muzycznych pojawiły się dodat-
kowo projekty dotyczące utworzenia miejsca spotkań i re-
kreacji dla mieszkańców oraz placu zabaw.

Ponadto w 2010 r. zrealizowanych zostało szereg 
działań promocyjnych i aktywizujących społeczność lokal-
ną. Do działań tych zaliczyć można między innymi uczest-
nictwo w II Targach Lokalnych Grup Działania z terenu 
Województwa Podkarpackiego (17.10.2010, Rzeszów), z 

udziałem pracowników Biura LGD oraz przedstawicielek 
trzech Kół Gospodyń Wiejskich (Domaradz, Golcowa, We-
soła) z terenu działania LGD oraz uczestnictwo w „Konkur-
sie bożonarodzeniowym” (22.12.2010, Rzeszów) z udzia-
łem pracowników Biura LGD oraz przedstawicielek trzech 
Kół Gospodyń Wiejskich (Blizne, Jasienica Rosielna, Przy-
sietnica).

W zakresie działań o charakterze promocyjnym zre-
alizowanych w 2010 r. na szczególną uwagę zasługuje wy-
danie albumu ZIEMIA BRZOZOWSKA. Album ten ma na 
celu promocję obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia 
Brzozowska”, w tym poszczególnych gmin wchodzących w 
skład LGD. Wydana została również mapa turystyczna ob-
szaru działania LGD, z zaznaczonymi walorami turystycz-
nymi oraz częścią opisową.

W 2011 roku przeprowadzone zostały dwa kolejne 
nabory wniosków. Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. od-
był się nabór wniosków na operacje w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Limit środków 
wynosił 1.500.000 zł. Nabór ten poprzedzony był szkole-
niem dla beneficjentów działania. Do Biura LGD wpłynęły 
2 wnioski na łączną wartość wnioskowanych kwot 201.990 
zł, złożone przez 2 przedsiębiorców z terenu powiatu brzo-
zowskiego. Po dokonaniu oceny i wyboru operacji przez 
Radę LGD wnioski zostały przekazane do Podkarpackiego 
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w celu ich dalszej weryfikacji. Kolejny nabór wniosków 
dotyczył działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”. Został on przeprowadzony w listopadzie 2011 
roku. Limit środków wynosił 770.000 zł. Do Biura LGD 
wpłynęły 4 wnioski, które po ocenie dokonanej przez Radę 
przekazane zostały do dalszej weryfikacji do Podkarpac-
kiego Oddziału ARiMR. Łączna wartość wnioskowanych 
kwot to 396.948 zł.

Ponadto w 2011 r. zrealizowanych zostało szereg 
działań promocyjnych i aktywizujących społeczność lokal-
ną. Do działań tych zaliczyć należy przede wszystkim orga-
nizację imprezy promocyjno-kulturalnej pn. Piknik Samo-
rządowy z udziałem Wojewody Podkarpackiego. Impreza 
zorganizowana została na stadionie MOSiR w Brzozowie 
w dniu 11 września 2011 r. Współorganizatorami tej impre-
zy byli: Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska”, Sta-
rostwo Powiatowe w Brzozowie oraz wszystkie gminy po-
wiatu brzozowskiego. Impreza ta miała przede wszystkim 
na celu umożliwienie każdej z gmin położonej na obszarze 
działania Stowarzyszenia zaprezentowania swoich walo-
rów kulturowych. Podczas Pikniku odbyły się prezentacje 
przedstawicieli wszystkich gmin powiatu brzozowskiego, 
w tym m.in. występy lokalnych zespołów muzycznych i 
tanecznych. Ponadto zorganizowana została prezentacja 
potraw charakterystycznych dla naszego obszaru, przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
brzozowskiego, połączona z konkursem potraw regional-
nych. Dodatkowo zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci. 
Na zakończenie imprezy odbyły się koncerty zaproszonych 
gwiazd. Według szacunków w imprezie wzięło udział po-
nad 10 tys. osób.

Kolejnym wydarzeniem był zorganizowany w dniu 9 
grudnia 2011 r. Konkurs potraw wigilijnych Ziemi Brzozow-
skiej, którego uczestnikami było 26 Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu objętego LSR. Konkurs miał charakter ku-
linarno-kulturowy i umożliwił prezentację różnego rodzaju 
potraw wigilijnych charakterystycznych dla naszego obsza-
ru, połączoną z ich degustacją przez uczestników impre-
zy. Poczęstunek przygotowany został według tradycyjnych 
przepisów przez panie z KGW. 

Kontynuacją przeprowadzonego konkursu było wy-
danie publikacji pn. Potrawy wigilijne Ziemi Brzozowskiej, 
która opisuje sposoby przygotowywania tradycyjnych po-
traw wigilijnych. W publikacji tej zamieszczone zostały 
przepisy na wybrane potrawy każdego z Kół Gospodyń 
Wiejskich, biorącego udział w konkursie oraz dodatkowo 
potrawy, które zwyciężyły w konkursie. LGD „Ziemia Brzo-
zowska” wzięło także udział w „Konkursie bożonarodze-
niowym”, zorganizowanym w dniu 21.12.2011 r. w Rzeszo-
wie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że szereg 
działań administracyjnych, szkoleniowych, promocyjnych, 
aktywizacyjnych oraz informacyjnych realizowanych przez 
LGD współfinansowanych jest ze środków Unii Europej-

fot. archiwum LGD

Wybory Zarządu



11Nasza Gmina Dydnia II/2012

skiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tym 
środkom możliwe jest między innymi finansowanie: dzia-
łalności Biura LGD, szkoleń dla osób uczestniczących w 
realizacji LSR, szkoleń i doradztwa dla potencjalnych wnio-
skodawców oraz działań informacyjnych i promocyjnych 
(publikacje, konkursy, itp.). Ponadto LGD posiada również 
środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich, 
które corocznie zasilają konto Stowarzyszenia kwotą po-
nad 100.000 zł i umożliwiają zapewnienie płynności finan-
sowej LGD.

Poza działaniami wynikającymi z funkcjonowania 
Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania Zarząd – 
w trakcie swojej czteroletniej kadencji - realizował również 
wiele zadań wynikających z obowiązków nałożonych m.in. 
ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Działania te dotyczy-
ły przygotowywania projektów planów działania i planów 
finansowych na poszczególne lata oraz ich realizację po 
zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. Stopień 
realizacji tych planów odzwierciedlały składane corocznie 
Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowe 
Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd podejmował decyzje 
w formie uchwał, które związane były z bieżącą działalno-
ścią LGD.

W trakcie swojej czteroletniej kadencji Zarząd obra-
dował 28 razy i podjął łącznie 70 uchwał oraz przygotował 
43 projekty uchwał Walnego Zebrania Członków. Warto 
podkreślić również, że Zarząd funkcjonował społecznie 
i żaden z członków Zarządu nie pobierał wynagrodzenia w 
związku z pełnioną funkcją.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia - w imieniu 
swoim i całego Zarządu - podziękował wszystkim członkom 
LGD za współpracę i wsparcie w trakcie trwania mijającej 
kadencji. Podkreślił także, że to wszystko co udało się zre-
alizować i osiągnąć w trakcie tych czterech lat jest efek-
tem wspólnego działania i dobrej współpracy wszystkich 
zaangażowanych osób. Słowa uznania skierował również 
do poprzednich władz Stowarzyszenia, które przed cztere-
ma laty przekazały na ręce nowego Zarządu efekt swojej 
wieloletniej - i niejednokrotnie niełatwej – pracy, jakim było 
powstanie oraz aktywne funkcjonowanie Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

W dalszej części Walnego Zebrania Członków 
przystąpiono do wyboru członków organów LGD na kolej-
ną czteroletnią kadencję. Pierwsze głosowania dotyczy-
ły ustalenia liczebności tych organów. Uchwalono liczbę 
członków:
1) Zarządu Stowarzyszenia w ilości 9 osób, w tym Prezes, 

Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz,
2) Rady Stowarzyszenia w ilości 16 osób, w tym Przewod-

niczący i Zastępca Przewodniczącego,
3) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ilości 3 osób, w 

tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w spra-

wie wyboru Zarządu. W wyniku głosowań wybrani zostali:
1) na funkcję Prezesa Zarządu - Janusz Draguła, Wicesta-

rosta Brzozowski,
2) na funkcję Wiceprezesa Zarządu - Józef Rzepka, Bur-

mistrz Brzozowa,

3) na funkcję Skarbnika Zarządu - Maria Leń, Skarbnik 
Gminy Domaradz,

4) na funkcję Sekretarza Zarządu - Ewa Tabisz, Sekretarz 
Powiatu,

5) na funkcję członka Zarządu - Jerzy F. Adamski, Wójt 
Gminy Dydnia,

6) na funkcję członka Zarządu - Marek Ćwiąkała, Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna,

7) na funkcję członka Zarządu – Antoni Gromala, Wójt 
Gminy Nozdrzec,

8) na funkcję członka Zarządu - Stanisław Jakiel, Wójt 
Gminy Haczów,

9) na funkcję członka Zarządu - Jan Pilch, Wójt Gminy Do-
maradz.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w spra-
wie wyboru Rady. W wyniku głosowań wybrani zostali:
1) na funkcję Przewodniczącego Rady - Piotr Tasz, Na-

czelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Pro-
mocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
oraz Radny Rady Gminy Haczów,

2) na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady - Piotr 
Szul, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia,

3) na funkcję Członka Rady - Tomasz Bartnicki, przedsta-
wiciel firmy Res Management z siedzibą w Brzozowie,

4) na funkcję Członka Rady - Danuta Czerwińska, Sekre-
tarz Gminy Domaradz,

5) na funkcję Członka Rady - Aleksander Fil, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Warze,

6) na funkcję Członka Rady - Henryk Kozik, Przewodni-
czący Rady Powiatu Brzozowskiego,

7) na funkcję Członka Rady - Edyta Kuczma, Kierownik 
Referatu d/s Funduszy Krajowych i Unijnych Urzędu 
Miejskiego w Brzozowie,

8) na funkcję Członka Rady - Stanisław Łobodziński, Ko-
mendant Gminny OSP w Domaradzu,

9) na funkcję Członka Rady - Alina Maślak, Sekretarz 
Gminy Dydnia,

10)  na funkcję Członka Rady - Paweł Mentelski, przedsta-
wiciel firmy Res Management z siedzibą w Brzozowie,

11) na funkcję Członka Rady - Stanisław Pająk, Radny 
Rady Gminy Jasienica Rosielna,

12) na funkcję Członka Rady - Stanisław Pilszak, Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjne-
go Szkół w Brzozowie oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzozowie,

13) na funkcję Członka Rady - Edward Rozenbajgier, Pre-
zes Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Brzozowie,

14) na funkcję Członka Rady - Katarzyna Szmyd, Podin-
spektor Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych 
Urzędu Gminy w Haczowie,

15) na funkcję Członka Rady - Jerzy Śnieżek, przedstawi-
ciel firmy ORFAK oraz Radny Rady Gminy Jasienica 
Rosielna,

16) na funkcję Członka Rady - Stanisław Żelaznowski, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w 
sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań 
wybrani zostali:
1) na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Ma-

rek Owsiany, Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Od-
działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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16 maja 2012 r. minęło ćwierć wieku 
od chwili, kiedy to proboszczowi w Strachoci-
nie księdzu Józefowi Niżnikowi ukazywał się 
kapłan.

Owe wydarzenia tak wspomina pro-
boszcz strachociński: „7 września 1983 r. bp 
Ignacy Tokarczuk skierował mnie tam do pra-
cy duszpasterskiej. Nie wiedziałem, że ple-
bania w Strachocinie jest miejscem „przycho-
dzenia” z zaświatów nieznanego kapłana”. Z 
perspektywy lat widzę, że moje zachowanie, 
gdy po raz pierwszy „pojawiła się nocą nie-
znana postać”, nie było właściwe. Ale strach 
był silniejszy niż zdrowy rozsądek. Nocą z 10 
na 11 września 1983 r. zaczęły się spotka-
nia, które trwały prawie cztery lata. Zazna-
czam „spotkania”, gdyż kolejne pojawienie się tajemniczej 
postaci miało miejsce o tej samej godzinie, co pierwsze, a 
znakiem rozpoznawczym było „pukanie do drzwi sypialni”. 
Postać pojawiała się dwa razy w tygodniu, a czasem raz na 
kilka miesięcy. Nadeszła noc z 16 na 17 maja 1987 r., gdy 
nieznana postać znowu „zapukała” jak zwykle o tej samej 
godzinie. Po raz pierwszy nawiązałem z nią świadomy kon-
takt. Zadałem pytanie: - Kim jesteś? Czego chcesz? I usły-
szałem głos, który jakby mnie przenikał. Głos, którego nigdy 
się nie zapomina: - Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie 
mnie czcić w Strachocinie. Od tej nocy tajemnicza postać 
już nigdy więcej się nie pojawiła, ale słowa, które wypowie-
działa, nie dawały mi spokoju. Pojechałem do Przemyśla, 
aby opowiedzieć o wszystkim bp. Tokarczukowi. Z uwagą 
wysłuchał moich słów i powiedział krótko: - Jedź z tym do 
Ojców Jezuitów do Warszawy. Mojej relacji wysłuchał o. Mi-
rosław Paciuszkiewicz, ówczesny proboszcz sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie”.

Strachocina w źródłach po raz pierwszy występuje 
pod datą: 10 maja 1369 r., kiedy to Kazimierz Wielki wydał 
braciom Piotrowi i Grzegorzowi z Kunowy przywilej loka-
cyjny na założenie osady Szwanczycze. W późniejszych 
wzmiankach występuje już obecna nazwa miejscowości.

Parafia rzymskokatolicka założona została w Stra-
chocinie w roku 1390. Jej fundatorami byli Fryderyk z Jać-
mierza i Pakosz z Pakoszówki. Pierwotny kościół spalono 
podczas najazdu tatarskiego w czerwcu 1624 r. Obecna 
świątynia pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
została wzniesiona przeszło sto lat temu. Murowana, neo-
gotycka. Wyposażenie pochodzi ze starego kościoła.

W roku 1532 dzierżawcą wsi był Jan Bobola. Z jego 
właśnie rodziny pochodził Andrzej Bobola, urodzony 30 
listopada 1591 r. w Strachocinie. W roku 1611 wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego. Po ukończeniu studiów w Wil-

nie pracował jako kaznodzieja, spowiednik, 
duszpasterz. W 1642 r. wyjechał na stałe do 
Pińska. Będąc żarliwym apostołem, pojednał 
z Kościołem katolickim wielu prawosławnych. 
Dlatego już za życia otrzymał tytuł Apostoła 
Pińszczyzny. W maju 1657 r. na Janów Pole-
ski napadła grupa Kozaków i dokonała rzezi 
katolików i Żydów. Ks. Andrzej Bobola prze-
bywał wówczas w sąsiednim Peredyle. Po-
chwycony przez tę samą grupę, zawleczony 
został do Janowa i tam na rynku miasta po-
niósł śmierć męczeńską.

Kult Andrzeja Boboli, apostoła mę-
czennika zaczął się szybko szerzyć. Rychło 
poczyniono przygotowania do procesu beaty-
fikacyjnego. Na skutek kasaty zakonu jezu-

itów (1773 r.) oraz rozbiorów Polski starania te zostały odro-
czone. Do beatyfikacji doszło dopiero w 1853 r. Kanonizował 
męczenika papież Pius XI, dnia 17 kwietnia  1938 r.

Długa jest też historia relikwii świętego ze Stracho-
ciny. Złożone w krypcie kościoła jezuickiego w Pińsku, po-
czątkowo zapomniane. Dopiero w kwietniu 1702 r. — jak 
pisze ks. Mirosław Paciuszkiewicz SI — „we śnie czy na 
jawie zjawił się Andrzej Bobola księdzu Marcinowi Godeb-
skiemu, rektorowi Kolegium Jezuickiego w Pińsku i zażądał, 
żeby znaleziono Jego trumnę i umieszczono ją oddzielnie. 
Gdy odkryto trumnę, zobaczono ślady straszliwego mę-
czeństwa, ale także jakby świeżo zakrzepłą krew, choć od 
jego śmierci minęło prawie pół wieku. Wtedy zaczął się kult i 
podjęto starania o beatyfikację. Drugi raz tak zdecydowanie 
przypomniał o sobie Andrzej Bobola w 1819 roku, gdy w 
klasztorze Dominikanów w  Wilnie ukazał się ojcu Alojzemu 
Korzeniewskiemu, zapowiadając koniec wielkiej wojny, nie-
podległość Polski i to, że zostanie jej głównym patronem.”

W latach 1808—1922 doczesne szczątki św. Andrze-
ja Boboli spoczywały w Połocku. Następnie przechowywano 
je w Moskwie, lecz już w 1924 r. misja papieska przewiozła 
je do Rzymu, gdzie zostały złożone w kościele Al Gesu. Po 
kanonizacji relikwie sprowadzono w triumfalnym pochodzie 
do Warszawy. Złożono je tutaj w kaplicy jezuickiej przy ulicy 
Rakowieckiej.

Ks. Paciuszkiewicz w książce o św. Andrzeju pisał: 
„Niejednokrotnie pisano w prasie i książkach, że w starej 
plebanii w Strachocinie straszy. Nawet gdyby te opowiada-
nia nie miały pokrycia w faktach, były mocno wyolbrzymione, 
to i tak zapisy w „Kronice” stanowią argument, że miejsce o 
którym mowa, rzeczywiście było świadkiem wstrząsających 
zdarzeń”.

Kardynał Stanisław Nagy SCJ w tygodniku „Niedzie-
la” (nr 20/2012) tak skomentował te wydarzenia: „Kult św. 

Jerzy F. AdamskiSanktuaria Pogórza

w Rzeszowie oraz Radny Rady Powiatu Brzozowskie-
go,

2) na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
- Piotr Sabat, Kierownik Referatu Inwestycji i Inicjatyw 
Gospodarczych Urzędu Gminy w Haczowie,

3) na funkcję członka Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Płon-

ka, Sekretarz Gminy Jasienica Rosielna.
W związku ze zmianami w składzie osobowym Rady 

podjęta została również uchwała zmieniająca Lokalną Stra-
tegię Rozwoju, dotycząca aktualizacji zapisów LSR w tym 
właśnie zakresie.

Justyna Kopera
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Dydyński słownik biograficzny

Maria Dmitrzak córka Tadeusza i Julii Suwała urodziła 
się 04.11.1926 r. w Grabownicy. 

Do szkoły powszechnej uczęszczała w rodzinnej wio-
sce do roku 1939.

Z wybuchem wojny przerwała edukację. Jako 14-let-
nie dziecko wyznaczona została już „na wyjazd do Rzeszy do 
prac na roli”. 

Ciężkie warunki rodzinne nie pozwoliły jej również na 
uczenie się konspiracyjne. 

Dopiero po wojnie uczęszczała na wieczorowy kurs 
dla dorosłych i ukończyła 7-klasową szkołę powszechną.

Pomimo powojennych trudności materialnych rodzi-
ce posłali ją do Liceum Pedagogicznego w Brzozowie, które 
ukończyła, składając 14.06.1950 r. „z wynikiem pomyślnym” 
egzamin dojrzałości. Uzyskała tym samym „kwalifikacje za-
wodowe do nauczania wszystkich przedmiotów w szkołach 
podstawowych”.

Od 01.09.1950 r. pracowała jako nauczycielka kon-
traktowa w Publicznej Szkole Powszechnej w Pakoszówce.

Ze względu na trudne warunki rodzinne (ciężka choro-
ba matki potrzebującej opieki całodobowej – ojciec pracował 
na Kopalni Naftowej w Grabownicy na 3 zmiany) poprosiła 
władze oświatowe o pozwolenie dochodzenia do szkoły z 
Grabownicy, aby mieszkając w domu  rodzinnym, mogła opie-
kować się matką, zwłaszcza w nocy.

Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Pakoszówce po-
twierdziło dane i poparło prośbę.

W dniu 31.12.1951 r. zawarła związek małżeński z za-
mieszkałym w Jabłonce Józefem Dmitrzakiem.

Pismem KOiW z dnia 15.12.1952 r. „o kwalifikacjach 
zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie po-
wojennym” została zwolniona od obowiązku składania eg-

zaminu praktycznego na nauczycieli szkół publicznych po-
wszechnych, uzyskując jednocześnie potrzebne kwalifikacje 
zawodowe. 

W opinii zaznaczono, że: „do lekcji przygotowuje się 
starannie, jest typem człowieka pracowitego i dokładnego. 
Ukończyła już 4-tygodniowy kurs języka rosyjskiego w Krako-
wie i drogą samokształcenia stale pogłębia swe wiadomości 
co uwidocznia się wyraźnie w wynikach nauczania”.

Z dniem 1 stycznia 1953 r. otrzymała tytuł „stałej na-
uczycielki szkół podstawowych”.

Ze względu na sytuację rodzinną poprosiła wtedy o 
przeniesienie do szkoły w powiecie brzozowskim.

Niestety, 15.08.1954 r. otrzymała skierowanie do Szko-
ły Podstawowej w Hłudnie, co nie rozwiązało jej problemów.

Jednocześnie zaistniała możliwość pracy w Szko-
le Podstawowej w Jabłonce. Poprosiła o przydzielenie jej 
„czasowe w charakterze nauczycielki do szkoły w Jabłonce” 
oświadczając, że „nie będzie rościć sobie żadnych pretensji 
finansowych”, otrzymała przydział na okres 1 roku.

Dopiero z dniem 1 lipca 1955 r. „Ob. Maria Dmitrzak 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jabłonce” została prze-
niesiona na stanowisko nauczycielki Szkoły Podstawowej w 
Jabłonce.

Zawsze pracowała sumiennie i podnosiła swe kwalifi-
kacje zawodowe. W roku szkolnym 1967/68 ukończyła ZSN 
w Przemyślu na kierunku historia.

Mimo wielu obowiązków rodzinnych (była matką pię-
ciorga dzieci) myślała o kontynuowaniu dokształcania.

Jednakże zdrowie tracone wraz z pokonywaniem ży-
ciowych trudności nie pozwoliło jej na realizację ambitnych 
planów.

Częste zwolnienia lekarskie, urlopy dla poratowania 

Halina  Pocałuń

Andrzeja Boboli niespodziewanie po prawie trzech wiekach 
został zakłócony w połowie XX wieku. Stało się to w Stra-
chocinie, w diecezji przemyskiej. W połowie XX wieku na 
plebanii w Strachocinie ukazywała się proboszczom tajem-
nicza postać. Dopiero ostatni z nich – do dzisiaj rezydujący 
– ks. Józef Niżnik odważył się tę postać zapytać, kim jest i 
czego potrzebuje? Okazało się, że jest to św. Andrzej Bobo-
la i pragnie kultu w Strachocinie”. 

16 maja 1988 r. wniesiono relikwie świętego Andrzeja 
do kościoła w Strachocinie. Uroczystości przewodniczył bp 
Ignacy Tokarczuk. Świątynia została podniesiona do rangi 
sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Ustało również „nocne 
pojawianie się” Świętego na miejscowej plebanii.

Cztery miesiące później (17 IX) poświęcono kamień 
węgielny pod klasztor Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Nie-
pokalanej, sprowadzonych z Japonii do Strachociny przez 
ks. proboszcza Józefa Niżnika.

W wyniku podjętych przez Episkopat Polski starań 
papież Jan Paweł II 13 marca 2002 r. ustanowił św. Andrze-
ja Bobolę, Kapłana i Męczennika, patronem Polski. Uroczy-
stość ogłoszenia dokumentu miała miejsce w Warszawie 16 
maja, tego samego roku, z udziałem prymasa kard. Józefa 
Glempa, metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika, 
przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego o. 
Petera Hensa Kolrenbacha.

Co roku, w połowie maja członkowie Akcji Katolickiej 
pielgrzymują do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Stra-
chocinie. Od wielu lat modlitwom tym przewodniczy abp 
Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski.

Jerzy F. Adamski
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Świątynia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie
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zdrowia – to konieczności życiowe, z których musiała korzy-
stać.

W Jabłonce pracowała do 1977 r.
Z zasłużonego odpoczynku zawodowego korzysta-

ła 12 lat. Zmarła 12.08.1989 r. i spoczywa na cmentarzu w 

Jabłonce, ale żyje w pamięci nauczycieli, z którymi praco-
wała, którzy znali ją i spotykali choćby na konferencjach NP 
czy metodycznych oraz w sercach - wdzięcznych zapewne 
- uczniów.

Halina Pocałuń

W przedpołudnie 14 czerwca w Niewistce odbył się 
VII Plener malarski. Tradycyjnie, tuż przed końcem roku 
szkolnego utalentowani plastycznie uczniowie ze wszyst-
kich szkół Gminy Dydnia zostali zaproszeni do udokumen-
towania nadsańskich krajobrazów. Technika wykonywania 
prac była różnorodna. Jedni szkicowali węglem, inni zapeł-
niali białe karty wielobarwnymi pociągnięciami kredek, jesz-
cze inni plamami farb „wykradali” przyrodzie jej piękno.

 Młodzi artyści z pasją zaangażowali się w twórczość 
malarską. Największa grupa pracowała na parkingu wiej-
skim, skąd roztaczał się widok na dolinę Sanu. Pozostali 
„ukryli się” w bajecznie położonym ogrodzie pani Krystyny. 
Dla ponad sześćdziesięciu uczniów sołtys Niewistki przygo-
tował ognisko, a Gminny Ośrodek Kultury w Dydni zabez-
pieczył materiały plastyczne oraz okolicznościowe dyplomy. 
Prace poplenerowe zostaną wyeksponowane w świetlicy 
Gimnazjum w Dydni. Wszystkim współorganizatorom i opie-

kunom uczniów tegorocznego pleneru za okazaną pomoc 
serdecznie dziękuję.

Piotr Szul

19 kwietnia w Zespole Szkół im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie odbyła się już XII edycja konkursu 
PODKARPACKA TĘCZA, która tego roku przebiegała pod ha-
słem „Magiczne Podkarpacie”. Na uroczystą galę konkurso-
wą przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się: Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, 
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego Urszula Bilo, Dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury Marek Jastrzębski, radni 
powiatu, Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak i Przewod-
niczący Rady Miejskiej – Roman Mryczko, przedstawicie-
le Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Kuratorium 
Oświaty.

Łącznie w zmaganiach konkursowych wzięło udział 
205 uczestników z 23 podkarpackich szkół, którzy swe fi-
nałowe prace i występy przygotowali przy wsparciu 50 na-
uczycieli.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycz-
nych i potrzeb estetycznych uczniów oraz promocja walo-
rów historycznych i kulturowych Podkarpacia. Wydarzeniu 
towarzyszyły wystawy artystyczne oraz edukacyjne. Można 
było na nich zobaczyć m.in. zdjęcia biorące udział w kon-
kursie fotograficznym (ponad 100 prac), rzeźby, zwierzęta 
żyjące w podkarpackich lasach (ekspozycja przygotowana 
specjalnie na tę okazję przez Nadleśnictwa Dynów i Birczę) 
oraz wygląd dawnej dynowskiej apteki (eksponaty udo-
stępniło Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku). Były 
również stoiska z miejscowymi wypiekami oraz produktami 
oferowanymi przez regionalne firmy.

Ciekawą atrakcję stanowił konkurs zorganizowany, 

wspólnie przez Nadleśnictwo Dynów i Birczę dla młodzieży 
uczestniczącej w Podkarpackiej Tęczy, która poza kibico-
waniem kolegom miała jeszcze jedno zadanie: odgadnięcie 
gatunku jednego ze zwierząt prezentowanych na wysta-
wie.

Kulminacyjnym momentem gali było ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie nagród zwycięzcom w trzech kate-
goriach: plastycznej, fotograficznej i recytatorsko-insceni-
zacyjnej.

Uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dydni zostali  laureatami konkursu w kategorii 
fotograficznej:
- I miejsce Artur Szul - Gimnazjum w Dydni - opiekun: 

Piotr Szul
- I miejsce Natalia Chorążak - Gimnazjum w Dydni - opie-

kun: Piotr Szul

Beata Czerkies

fot. P. Szul

fot. A. Szul

Młodzi artyści 

Nagrodzona fotografia
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- III miejsce Szymon Szajnowski - Gimnazjum w Dydni 
- opiekun: Adam Bieleń

Zdolności fotograficzne uczniów z Zespołu Szkół w 
Dydni zostały również docenione w zorganizowanym przez 
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku w dniu 17.04.2012 r. 
konkursie „Fizyka i matematyka w obiektywie”. Uczniowie 
Gimnazjum w Dydni zajęli odpowiednio:
- w kategorii matematyka - Marek Czopor II miejsce - spi-

rala Fibonacciego, 
- w kategorii fizyka - Artur Szul III miejsce - podwójna tę-

cza.

Zaproszenie do konkursu zostało skierowane do 
wszystkich uczniów gimnazjów powiatu sanockiego i po-
wiatów okolicznych, którzy potrafią spojrzeć na otoczenie 
oczami wyobraźni i uwiecznić na fotografii fascynujące 
piękno zjawisk fizycznych w przyrodzie i pojęć matematycz-
nych w naszym środowisku.

Wyróżnione fotografie ukazały się w folderze promu-
jącym szkołę na Podkarpaciu, a także znajdą się w kalen-
darzu na 2013 rok wydawanym przez I LO w Sanoku.

Beata Czerkies

W dniu 3 czerwca 2012 roku w Temeszowie na sta-
wach należących do Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 
„Bajkał” w Brzozowie odbyły się zawody wędkarskie.

Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież szkolna z po-
wiatu brzozowskiego, ogółem 36 osób. Zawody odbywały 
się od godziny 9.00 do 12.00, a punktacja uzależniona była 
od wagi i ilości złowionych ryb. Warunkiem dopuszczenia 
do zawodów dzieci szkolnych była obecność nauczyciela 
lub opiekuna.

Zawody zostały podzielone na kategorie:  dla osób 
indywidualnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów.  
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła 
szkoła Nr 1 w Humniskach z wynikiem 4070 punktów, dru-
gie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dydni z ilością 
2140 punktów, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Brzo-
zowie -1420 punktów. W kategorii gimnazjów: 1. miejsce 
- Brzozów 1450 punktów, 2. Stara Wieś - 1260 punktów, 3.   
Izdebki z 300 punktami.

Zawody wędkarskie w kategorii osób indywidualnych 
wygrał Witold Florczak z Humnisk z wynikiem 2520 punk-
tów, drugie miejsce zajął Sławomir Serafin z Krzemiennej 
z wynikiem 1310 punktów, trzecie Miłosz Chudzikiewicz z 
Humnisk z ilością 1270 punktów. 

Zawody wędkarskie w Temeszowie organizowane 
są od 6 lat. W bieżącym roku najmłodszym zawodnikiem 
był 3-letni Szymon Dudycz z Humnisk, najmłodszą zawod-
niczką - czteroletnia Patrycja Data z Brzozowa. Największą 
rybę złowił Dawid Seńko, który otrzmał puchar ufundowany 
przez zastępcę dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Marka Owsianego, natomiast najlepszym 
zawodnikiem okazał się Witold Florczak z Humnisk. 

Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Dyd-
nia  Jerzy F. Adamski, który wręczył zwycięzcom puchary 
i dyplomy. Sponsorami zawodów byli: Gmina Dydnia, Sta-
rostwo Powiatowe w Brzozowie, wszystkie gminy należą-
ce do powiatu brzozowskiego oraz firmy z terenu Gminy 
Brzozów. Sponsoring obejmował artykuły żywnościowe, ta-
kie jak: ciastka, napoje, słodycze i owoce. Na zakończenie 
prezes Związku Wędkarskiego Koło „Bajkał” w Brzozowie 
Kazimierz Tympalski złożył podziękowania dla wszystkich 
członków zarządu koła oraz starosty brzozowskiego i wój-
tów z terenów powiatu brzozowskiego za coroczny udział w 
finansowaniu organizacji zawodów wędkarskich. 

Beata Czerkies

To tytuł kolejnej, siódmej już wystawy artystycznej  
w Izbie Regionalnej w Krzywem gmina Dydnia. Społeczny 
animator kultury Bogusława Krzywonos prezentowała już 
prace artystów z Lublina, Rzeszowa, Jasła,  z gminy Dyd-
nia, a obecnie z Dubiecka.

W sali nr 3 Izby Regionalnej w Krzywem prezento-
wanych jest 25 obrazów  Wacława Jasińskiego i Joanny 
Staszkiewicz z Dubiecka.  

Wacław Jasiński prezentuje 12 obrazów z lat 2006 
– 2010 i są to cztery pejzaże krajobrazowe: „San w okolicy 
Dynowa”, „San w okolicy Dubiecka”, „Dubiecko widok ze 
Świlczy”, „Mgły nad torfowiskiem „Brodoszurki” koło Dubiec-
ka”, trzy pejzaże z architekturą drewnianą: „Chata w Przed-
mieściu Dubieckim”, „Chata w Dubiecku”, „Chata w Śliwnicy 
– gmina Dubiecko”, cztery pejzaże z architekturą sakralną: 
„Cerkiew św. Dymitra w Piątkowej – gmina Dubiecko”, „Cer-
kiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu”, „Fragment 
Dubiecka z kościołem Niepokalanego Serca Najświętszej 

Panny Marii”,  „Krzyż na cmentarzu przy cerkwi św. Dymitra 
w Piątkowej – gmina Dubiecko” oraz obraz przedstawiający 
„Dubiecko przed burzą”.

fot. J. Rajtar-Żaczek

Wystawa w Izbie Regionalnej w Krzywem

Halina Kościńska
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Autor o sobie: „Urodziłem się w 1944 r. w woj. ma-
łopolskim. Jestem emerytowanym nauczycielem przedmio-
tów ścisłych w Liceum Ogólnokształcącym w  Dubiecku. 
Mieszkam tam od 1971 r. Maluję amatorsko i sporadycznie 
od lat siedemdziesiątych XX wieku.”

Oglądając prace Wacława Jasińskiego doznajemy 
wyciszenia i spokoju. Wspaniale, realistycznie oddaje na-
strój chwili, porę dnia oraz roku. Obrazy olejne malowane 
są na płótnie i desce. Ich oprawienie w odpowiednio dobra-
ne ramy znacznie wzbogaci wrażenia estetyczne widza.

Joanna Staszkiewicz prezentuje 13 obrazów olej-
nych z okresu 2008 – 2012. Cztery obrazy przestawiają 
naturę: „Margerytki”, „Wiosenne kwiaty”, ”Bzy”, „Kwiaty w 
wazonie”, pięć kolejnych to architektura sakralna: „Droga 
do Emaus”, „Jezus w koronie cierniowej”, „Miłość” (MP z 
Dzieciątkiem), „Matka Boża Cygańska”, „Maryja z Dzieciąt-
kiem”, jeden pejzaż krajobrazowy „Polska jesień” i pejzaże 
urbanistyczne - panoramiczne ujęcie „Kościół w Dubiecku” 

(duży obraz 1 m x 80 cm), „Stara chata” (zimą) i ostatni 
„Psy” (obok drewnianej chaty walczące psy,  strach na wró-
ble, atmosfera późnej jesieni).

Autorka krótko opowiedziała o sobie: „Urodziłam się 
w Drohobyczce, uroczej wsi woj. podkarpackiego. Malować 
lubiłam od najmłodszych lat. Zawsze przyciągały mnie i fa-
scynowały piękne obrazy. Dopiero mając 55 lat życia zaczę-
łam realizować swoje marzenia i malować na serio. Począt-
kowo obrazy dla swoich dzieci i wnuków. Aby doskonalić 
swój warsztat przez kolejne trzy lata brałam udział w ple-
nerach malarskich organizowanych przez Urząd Gminy w 
Dubiecku. Ponadto byłam na plenerze w Gminie Dobra koło 
Uniejowa w 2011 r., w maju br. brałam udział w plenerze i 
wystawie poplenerowej w Ślestnie. Maluję techniką olejną, 
a mój ulubiony temat to malarstwo sakralne. Próbuję także 
pisać ikony. Chętnie swoimi pracami wspieram różne akcje 
charytatywne, a nabywają je przeważnie osoby prywatne. 
Moim marzeniem jest nauczyć się malować dobrze!”

Prace Joanny Staszkiewicz są kobiece, pełne ciepła, 
takie „z duszą”. Dominuje w nich bogata kolorystyka. Obra-
zy sakralne to przede wszystkim kopie wielkich mistrzów, 
ale bardzo piękne i przemawiające do widza, z uchwyco-
nym nastrojem powagi i czułości macierzyńskiej.  Pejzaże 
i kwiaty realistyczne, ale jednocześnie subtelne, pełne ko-
lorów i światła.

Wystawa oddaje piękno przyrody, krajobrazu i bu-
downictwa. Skłania do refleksji nad ulotnym i przemijającym 
pięknem. Tytuł wystawy „Realizacja marzeń” trafnie dobra-
ny, bo artyści realizują  swe marzenia  w jesieni życia, ale 
realizują. I to jest wspaniałe.

Wystawa czynna jest od 10 czerwca do 20 lipca 
2012 r. Do obejrzenia jej serdecznie zaprasza Bogusława 
Krzywonos i artyści malarze z Dubiecka.

Halina Kościńska

Tegoroczna XII edycja Podkarpackiej Nagrody Sa-
morządowej odbyła się pod hasłem „Nasza gmina/nasze 
miasto/nasz powiat po pierwszym roku nowej kadencji”, a 
honorowy patronat nad nią objęli Waldemar Pawlak – wice-
premier i minister gospodarki oraz Mirosław Karapyta – mar-
szałek województwa podkarpackiego. Komisja konkursowa 
brała pod uwagę m.in. inwestycje zrealizowane w latach w 
2011 roku, udział w programach rządowych, działania po-
dejmowane na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekolo-
gicznej, przynależność do regionalnych oraz ogólnopolskich 
związków, stowarzyszeń i organizacji społecznych, udział w 
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkur-
sach oraz rankingach dla jednostek samorządu terytorialne-
go. Nagrody wręczone zostały 30 maja w ośrodku „Atrium” 
w Polańczyku podczas uroczystej gali zorganizowanej przez 
Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. 

Mieszkańcy Podkarpacia mogli po raz szósty wybrać 
Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Pod-
karpackiej. Ten zaszczytny tytuł otrzymał Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski. Podobne wyróżnienie oraz pa-
miątkowe grawertony poza Wójtem naszej gminy otrzymali: 

Zygmunt Błaż – starosta brzozowski, Andrzej Wyczawski 
– burmistrz Jarosławia, Małgorzata Salacha – burmistrz 
gminy Kołaczyce. 

Beata Czerkies

fot. J. Rajtar-Żaczek

fot. A. Józefczyk

Zachwycają swoim pięknem

Zaszczytne wyróżnienie w rękach 
Wójta Gminy Jerzego F. Adamskiego
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W uroczystym wręczeniu nagród Podkarpackiej Na-
grody Samorządowej uczestniczyli m.in. Teresa Kubas-Hul 
– przewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego, 
Dariusz Sobieraj – wiceprzewodniczący sejmiku woje-
wództwa podkarpackiego, Lucjan Kuźniar – wicemarsza-
łek województwa podkarpackiego, insp. Zdzisław Stopczyk 
– podkarpacki komendant wojewódzki policji, płk Waldemar 
Skarbek – komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej i st. bryg. Bogdan Kuliga – podkarpacki komen-
dant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. 

Podczas uroczystej gali zostały wręczone też sta-
tuetki najlepszym samorządowcom. Laureatami XI edycji 
zostali: Adam Kmiecik – starosta jasielski, Piotr Przytocki 

– prezydent Krosna, Paweł Baj – burmistrz Głogowa Ma-
łopolskiego i Ryszard Jędruch – wójt Tryńczy. Dyplomem 
Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim  wy-
różniono  jednostki samorządowe, które przez trzy kolejne 
edycje konkursu były nominowane do nagrody. 

Ponadto podczas gali wręczono honorowe odzna-
ki Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Teryto-
rialnych. Uhonorowani zostali: złotą odznaką prof. Jerzy 
Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z 
twórców reformy samorządowej, srebrną Józef Rzepka, 
burmistrz Brzozowa 

Beata Czerkies

Dobiegają końca prace nad realizacją projektu pn. 
„Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekre-
acyjno – sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, 
Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury drewnianej”. 
Zadanie to jest realizowane ze środków własnych i przy-
znanej pomocy w ramach działań 313, 322, 323 „Odnowa i 
Rozwój Wsi” realizowanego zgodnie z Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem przedmiotowego 
projektu jest podniesienie standardów obiektów kultural-
nych i rekreacyjno – sportowych w miejscowościach: Koń-
skie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka poprzez rozbudowę, 
modernizację obiektów pełniących funkcje społeczno – kul-
turalne, urządzenie obiektów rekreacyjno – sportowych 
oraz zagospodarowanie parku rekreacyjnego. 

W ramach przedmiotowego projektu został rozbu-
dowany i przebudowany Dom Ludowy na Centrum Kultu-
ry i Sportu w miejscowości Krzywe. Dobudowana została 
nowa część obiektu, jak również wykonano nowe pokrycie 
dachowe na całym obiekcie, wymieniono stolarkę okienno-
drzwiową, wykonano elewację oraz przeprowadzono re-
mont posadzek wewnątrz budynku wraz z odświeżeniem 
ścian (szpachlowanie i malowanie), ponadto wykonane zo-
stało nowe ogrodzenie wokół obiektu. 

W ramach drugiego punktu przedmiotowego projektu 
przeprowadzono remont Domu Ludowego w Krzemiennej. 
Wymienione zostało pokrycie dachowe wraz z remontem 

więźby dachowej, wymieniono stolarkę okienno-drzwio-
wą, podłogi i posadzki wewnątrz budynku. Podobnie jak w 
przypadku Domu Ludowego w Krzywem, wykonano nową 
elewację budynku, ogrodzenie oraz chodniki i dojścia do 
obiektu. Przeprowadzone zostały także prace w parku, w 
ramach których odkrzaczono dzikie zarośla, zniwelowano 
teren oraz odmulony został istniejący staw zlokalizowany w 
obrębie parku. Zostaną jeszcze urządzone trawniki i ścieżki 
spacerowe oraz zamontowane ławki parkowe.

W ramach kolejnego punktu projektu przeprowa-
dzono remont Domu Ludowego w Jabłonce który obejmo-
wał wymianę posadzki w sali tanecznej i na scenie wraz 
z podłożem betonowym i izolację termiczną ze styropianu, 
odświeżony został hall i klatka schodowa, wymieniono ist-
niejącą posadzkę „lastryko” na posadzkę z płyt granitowych 
oraz wymieniono drzwi zewnętrzne na drzwi aluminiowe. 
Przeprowadzono także modernizację sanitariatów na par-
terze budynku, polegającą na wymianie okładzin ściennych 
i posadzkowych jak również urządzeń sanitarnych tj: umy-
walki, miski ustępowe.

W ramach ostatniego punktu projektu wybudowane 
zostało boisko sportowe w miejscowości Końskie, które po-
siada nawierzchnię trawiastą, o wymiarach 60x30 m wraz 
ze stalowymi bramkami, ogrodzeniem, ławkami, placem 
rekreacyjnym, dojazdem, dojściem i zadaszeniem nad ław-
kami.

Ogólny koszt ww. projektu wyniósł 1 106 112,20 zł.
Maciej Dżoń

fot. J. Kopija

fot. K.Wal

Stadion w Końskiem

Alejka spacerowa w Krzemiennej
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Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
to turniej, w którym biorą udział najlepsze 
krajowe reprezentacje piłkarskie w Euro-
pie. Organizowane są przez Unię Euro-
pejskich Związków Piłkarskich (UEFA), i 
odbywają się co 4 lata.

Turniej finałowy poprzedzają eliminacje toczące się 
w grupach. Pierwsze Mistrzostwa Europy odbyły się w 1960 
roku we Francji i wtedy nosiły miano „Puchar Narodów Eu-
ropejskich”. Organizacja turnieju finałowego zmieniała się 
z czasem. Do roku 1976 do turnieju finałowego awanso-
wały tylko 4 zespoły, w latach 1980-1992 w turnieju brało 
udział 8 zespołów, a od roku 1996 grało juz 16 zespołów. 
Taka liczba uczestników utrzymywała się do tego roku. Od 
2016 r.w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy będą wy-
stępować 24 reprezentacje. Od szóstych finałów awans do 
nich ma automatycznie zapewniony ich gospodarz (bądź 
obaj współgospodarze). W 1980 po raz ostatni rozegrano 
mecz o 3. miejsce ME.

Do dnia dzisiejszego zorganizowano 14 imprez mi-
strzowskich, w których zwycięstwa odnosili: Niemcy – 3 
razy, Hiszpania – 3 , Francja – 2, ZSRR – 1 raz, Włochy – 1, 
Czechosłowacja – 1, Holandia – 1, Dania – 1, Grecja – 1.

Tylko trzy razy tytuł zdobył gospodarz turnieju. Miało 
to miejsce w 1964, 1968 i 1984 roku.

Najszybciej zdobytą bramką w historii ME był gol 
Dmitrija Kiriczenko w meczu Rosja - Grecja (Euro 2004), 
strzelony w 67 sekundzie spotkania. Pierwszą czerwoną 
kartkę w historii ME otrzymał Anglik Alan Mullery w 89 mi-
nucie meczu półfinałowego (5 czerwca 1968), gdzie Jugo-
sławia pokonała Anglię 1:0. Najwięcej goli (9) na jednych 
mistrzostwach zdobył Michel Platini, stało się to we Francji 
w 1984 roku. Najmłodszymi uczestnikami ME byli Holender 
Jetro Willems (w 2012 roku miał 18 lat i 71 dni) i Belg Enzo 
Scifo (w 1984 roku miał 18 lat i 115 dni). 

Organizację Mistrzostw Europy, UEFA  powierzała 
17 krajom, z czego trzy turnieje miały dwóch współgospo-
darzy:

1960 Francja,
1964 Hiszpania, 
1968 Włochy, 
1972 Belgia,
1976 Jugosławia, 
1980 Włochy, 
1984 Francja, 
1988 RFN, 
1992 Szwecja, 
1996 Anglia, 
2000 Belgia i Holandia, 
2004 Portugalia, 
2008 Austria i Szwajcaria, 
2012 Polska i Ukraina,
Reprezentacja Polski przystąpiła do eliminacji 

wszystkich dotychczas rozegranych turniejów o Mistrzo-
stwo Europy. Polska po raz pierwszy wywalczyła awans do 
turnieju finałowego organizowanego w Austrii i Szwjcarii w 
2008 roku. Niestety, w finale sukcesu już nie odniosła i po 
trzech meczach grupowych skończyła swoją przygodę.

18 kwietnia 2007 roku w Cardiff Komitet Wykonawczy 

Europejskiej Unii Piłkarskiej zadecydował, 
że Polska i Ukraina zorganizują mistrzo-
stwa Europy w 2012 roku - Kandydatura 
Polski i Ukrainy zwyciężyła w pierwszej tu-
rze głosowania, otrzymując osiem głosów.

Jeszcze w roku ogłoszenia decyzji o 
przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012, przed-
stawiono dwanaście projektów stadionów. Ostatecznie Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku odbyły się na 
ośmiu stadionach. Były to: Stadion Narodowy w Warsza-
wie, Stadion Miejski we Wrocławiu, PGE Arena w Gdańsku, 
Stadion Miejski w Poznaniu, Stadion Olimpijski w Kijowie, 
Donbas Arena w Doniecku, Stadion Metalist w Charkowie 
oraz Arena Lwów we Lwowie.

Mecz inauguracyjny Polska – Grecja odbył sie 
18.06.2012 roku na stadionie Narodowym w Warszawie, na 
którym zasiadło 56 826 kibiców. Mecz zakończył się remi-
sem (1:1). Pierwszego gola dla reprezentacji Polski strzelił 
Robert Lewandowski w 17 minucie spotkania. Wyrównał 
Dimitris Salpingidis w 51 minucie. Po 3 meczach Polska za-
jęła ostanie miejsce w grupie z dorobkiem 2 pkt, i niestety, 
pożegnała się z turniejem, nie wychodząc z grupy.

1 lipca 2012 roku w Kijowie na Stadionie Olimpijskim 
został rozegrany finał, w którym zmierzyły się reprezenta-
cje Hiszpanii i Włoch. Wygrali ci pierwsi, pokonując swoich 
rywali aż 4:0. Było to pierwsze, tak wysokie zwycięstwo w 
historii ME odniesione w meczu finałowym. Tym samym 
drużyna Hiszpanii, również jako pierwsza w historii, obroni-
ła tytuł Mistrzów Europy zdobyty 4 lata wcześniej. Mecz ten 
na stadionie obejrzało 63 170 kibiców.

W zakończonym turnieju królami strzelców, zdoby-
wając po 3 gole, zostali: Mario Mandžukić (Chorwacja), Ma-
rio Gómez (Niemcy), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Ałan 
Dzagojew (Rosja), Mario Balotelli (Włochy), Fernando Tor-
res (Hiszpania). 

Zakończone Euro, którego współgospodażem była 
Polska, to ogromne przedsięwzięcie, o czym mogą świad-
czyć poniższe liczby:
- ponad 652 tys. - tylu kibiców obejrzało mecze na czte-

rech stadionach w Polsce,
- 272 300 - tylu kibiców było na Stadionie Narodowym w 

Warszawie podczas meczów grupowych, ćwierćfinału i 
półfinału,

- 110 - z tylu krajów przyjechali do Polski fani piłki noż-
nej, 

- ponad 3 mln - liczba kibiców we wszystkich strefach 
kibica w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i 
Krakowie podczas wszystkich meczów,

- 1 250 000 - tylu kibiców odwiedziło strefę kibica w War-
szawie, najwięcej, bo ponad 100 tys. w czasie meczu 
Polska-Rosja 12 czerwca 2012. 

Zakończone Mistrzostwa Europy organizowane przez 
Polskę i Ukrainę, pozostaną w pamięci wszystkich kibiców, 
nie tylko polskich i ukraińskich, ale fanów futbolu na całym 
świecie. Ważną informacją jest również fakt, iż najlepszymi 
kibicami turnieju zostali okrzyknięci Irlandczycy, którzy po-
trafili dopingować swoich piłkarzy donośnym śpiewem, nie 
bacząc na wynik końcowy swojej reprezentacji.

Tomasz Żaczek
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Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło się zorgani-
zowania konkursu dla Jednostek Samorządu  Terytorialne-
go (JST), na których terenie znajdują się obiekty sportowe 
wybudowane w ramach rządowego programu  „Moje Boisko 
Orlik – 2012” . Jego głównym celem jest upowszechnienie 
idei uprawiania piłki nożnej wśród całego społeczeństwa, 
szczególnie w kontekście turnieju „EURO 2012”. W drodze 
konkursu wyłonionych ma zostać 16 zwycięskich JST – po 
jednym w każdym województwie. Zwycięży ta JST, która 
zgłosi najatrakcyjniejszą imprezę sportową organizowaną 
podczas trwania ME w piłce nożnej „EURO 2012”  przepro-
wadzoną w dniach od 08.06.2012r. do 01.07.2012r. Nagro-
dami w konkursie będzie 16 grantów (po jednym na każde 
województwo) w wysokości 10 000 zł każdy. Otrzymany 
grant będzie można wykorzystać tylko i wyłącznie na zakup 
sprzętu sportowego wykorzystywanego na „Orlikach”. 

„Orlik” w Jabłonce przystąpił do konkursu. W porozu-
mieniu z Wójtem Gminy Dydnia – Jerzym F. Adamskim zo-
stał przeprowadzony turniej piłki nożnej  w dniu 24.06.2012r.  
Drużyny walczyły o puchar ufundowany przez JST. W tur-
nieju wzięło udział pięć drużyn: Grabownica, Jabłonka 1, 
Jabłonka 2, Niebocko, Wydrna. Turniej rozegrano syste-
mem każdy z każdym, a mecze trwały po 2 X 10 minut. 
Głównym sędzią turnieju był Szymon Korfanty. Po twardej 
ale sportowej walce zwycięzcą została drużyna z Jabłonki 1 
w składzie: 

1. Drozd Marek
2. Sokołowski Arek
3. Sokołowski Bartek
4. Sokołowski Piotr
5. Kmiotek Tomek
6. Pietryka Tomek 
7. Chorążak Gracjan

Drugie miejsce zajęła drużyna z Niebocka, trzecie 
Wydrna, czwarte Jabłonka 2, a piąte Grabownica. Puchar 
zwycięskiej drużynie oraz dyplomy wręczył obecny na tur-
nieju zastępca wójta gminy Stanisław Pałys.

Podczas trwania turnieju pogoda dopisała a tym sa-
mym publiczność, która przybyła wraz ze swoimi drużyna-
mi. Organizacją turnieju oraz oprawą muzyczną i nagłośnie-
niem zajęli się animatorzy „Orlika 2012” Tomasz Krowiak i 
Wiesław Sowa.

Ogólnopolski Konkurs „MOJE EURO 2012 NA OR-
LIKU” przyczynił się do rozpowszechniania idei czynnego 
uprawiania piłki nożnej i w przyszłości wpłynie znacząco na 
JST w zakresie ich aktywności w organizacji imprez spor-
towych dla lokalnych społeczności dla wszystkich grup wie-
kowych.

Wiesław Sowa

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” 
Grabówka został założony 11 sierpnia 1998 r. Jego preze-
sem jest Krzysztof Adamski, trenerem Janusz Sieradzki, 
barwy klubu: żółto-niebiesko-białe.

Dzień 3 czerwca 2012 r. to historyczne wydarzenie 
dla sympatyków futbolu w Grabówce - ich drużyna awan-
sowała do klasy okręgowej. Awans był uza-
leżniony od jednego punktu, który trzeba było 
zdobyć w rozegranym w dniu 3 czerwca meczu 
z LKS Izdebki. Pierwszego gola w spotkaniu w 
45 minucie zdobył Dawid Romerowicz z ULKS 
Grabówka, w 55 minucie wyrównał Adamski z 
LKS Izdebki i to on w 65 minucie dał prowadze-
nie Izdebkom, ale gra toczy się do ostatniego 
gwizdka. W 88 minucie upragniony punkt na 
wagę awansu dał Grabówce, strzelając wyrów-
nującego gola Dawid Cisek. 

W sezonie ligowym 2011/2012 Grabów-
ka rozegrała 26 meczów, w których zdobyła 
50 punktów, tyle samo co Iskra Przysietnica, 
która została liderem rozgrywek A-klasowych, 

wyprzedzając ULKS Grabówka bilansem bezpośrednich 
meczy. Grabówka wygrała 15 spotkań, 5 zremisowała a 6 
przegrała, strzeliła 55 bramek a straciła 29. Najlepsi strzel-
cy klubu to: Dawid Romerowicz i Dawid Cisek - 11 goli oraz 
Damian Myćka (Harnaś) – 7 goli.

Beata Czerkies

fot. G. Cipora
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Konkursowe rozgrywki

ULKS Grabowianka
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Zwycięskim dubletem Gimnazjum w Niebocku za-
kończyły się powiatowe drużynowe zmagania w Lidze Lek-
koatletycznej dziewcząt i chłopców, które 23 maja odbyły 
się na obiektach MOSiR w Brzozowie.

W zawodach wzięło udział 8 drużyn dziewcząt i 10 
chłopców. Znakomicie zaprezentowały się drużyny z Nie-
bocka, które zwyciężyły w kategorii zarówno dziewcząt jak 
i chłopców.

Oto wyniki:

Dziewczęta: Chłopcy:

1. Niebocko 
2. Haczów 
3. Humniska 
4. Blizne 
5. Dydnia 
6. Golcowa 
7. Grabownica 
8. Brzozów

943 pkt.
924
847
832
690
654
604
575

1. Niebocko 
2. Blizne 
3. Barycz 
4. Haczów 
5. Golcowa 
6. Brzozów 
7. Grabownica 
8. Humniska 
9. Dydnia 
10.Górki

1121 pkt.
1035
998
938
892
863
791
684
675
654

Najlepsze wyniki uczniów Gimnazjum w Niebocku:
Dziewczęta:

100 m - Rajchel Aleksandra 15,16 s, Lewicka Kinga 15,20 s, 
Ruszel Martyna 15,55 s

4x100 m - 1:00,30 s
300 m -  Holik Maja 51,20 s, Woźniak Kinga 52,70 s, Ole-

niacz Aleksandra 52,30 s
600 m  - Irzyk Barbara 2:03,20 s
p. kulą - Krzysik Paulina 9,15 m
rzut dyskiem - Sąsiadek Klaudia 21,88 m

Chłopcy:
100 m -Chodór Patryk 12,99 s
4x100 m - 51,76 s
300 m - Krzysik Piotr 41,66 s, Kopczyk Jakub 42,90 s
1000 m - Kikta Michał 3:07,20 s, Grudz Bartek 3:08,25 s
p. kulą - Motyka Michał 10,10 m
rzut dyskiem - Kikta Daniel 33,40 m, Rybczak Krzysztof 
31,70 m

Andrzej Zajdel

W dniu 27 maja 2012 r. w miejscowości Niebocko 
przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Dydnia, w których wzięło udział: 
- 10 drużyn w grupie A seniorów, 
- 1 drużyna w grupie C kobiet
- 2 drużyny MDP dziewcząt, 
- 2  drużyny MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- sztafeta 400 m dla MDP, 

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla gru-
py A,

- rozwinięcie bojowe dla MDP, 
- ćwiczenia bojowego dla grupy A i C

Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Niebocku. 

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn stra-
żackich uczestniczących w zawodach i wspólny przemarsz 
z orkiestrą dętą gminy Dydnia na czele z kapelmistrzem 
Zygmuntem Podkulą na stadion. Komendant gminny ochro-
ny przeciwpożarowej dh Czesław Serafin złożył wójtowi, a 
zarazem prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Dydni druhowi Jerzemu F. Adamskiemu, raport gotowo-
ści drużyn ochotniczych straży pożarnych gminy Dydnia do 
przeprowadzenia  gminnych zawodów sportowo-pożarni-
czych.

Zawody otworzył  Jerzy F. Adamski, który powiedział 
m.in., że  zawody są sprawdzianem umiejętności nabytych 
w drodze szkoleń, jakie były prowadzone w poszczególnych 
jednostkach OSP, ćwiczeń pożarniczych oraz praktycznych 
działań w czasie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśni-
czych i przeciwpowodziowych na terenie gminy, powiatu 
czy województwa. Życzył widzom i kibicom wielu pozytyw-
nych emocji i wrażeń.

Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przed-
stawia się następująco:

fot. archiwum
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Autorzy sukcesu

Strażackie zmagania

Stanisław Pytlowany
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Grupa „A” seniorów

Miej-
sce

Jednostka
OSP

Ilość punktów

Łącznie 
punktów

Sztafeta 7x50 Ćwiczenie 
bojowe

czas 
(s)

pkt 
karne

czas 
(s)

pkt 
karne

1 Wydrna 72,00 - 55,00 5 127,00
2 Niebocko I 79,00 3 53,00 - 132,00
3 Dydnia 71,00 - 61,00 - 132,00
4 Jabłonka 77,00 3 56,50 5 133,50
5 Grabówka 75,00 3 65,00 5 140,00
6 Niewistka 71,00 - 73,00 - 144,00
7 Niebocko II 76,00 - 73,00 5 149,00
8 Krzywe 79,00 5 83,00 5 162,00
9 Obarzym 83,00 - 102,00 15 185,00
10 Krzemienna 81,00 3 119,00 5 200,00

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziowska złożona z przedstawicieli Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie, druhów z Gminy Nozdrzec, 

której przewodniczył mł. kpt. Bogdan Biedka. 

Grupa „C” kobiety

Miej-
sce

Jednostka 
OSP

Ilość punktów
Łącznie 
punk-
tów

Sztafeta 7x50 Ćwiczenie bojowe

czas (s) pkt 
karne czas (s) pkt 

karne
1 Wydrna 96,00 3 83,50,00 5 179,50

Zmaganiom strażaków z uwagą przyglądali się  prze-
wodniczący rady gminy Piotr Szul, wójt Jerzy F. Adamski, 
prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy. Towa-
rzyszył im gorący doping zebranej publiczności.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody rzeczowe .

Zawody zostały przygotowane w sposób prawidłowy 
i rozegrane zostały zgodnie z postanowieniami regulaminu 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Do komisji sędziowskiej nie wpłynął ża-
den protest.

Stanisław Pytlowany

Policjanci z posterunku w Dydni podczas kontroli 
ujawnili sprawców kradzieży oleju napędowego. W toku 
prowadzonego postępowania funkcjonariusze ustalili, że 
młodzi ludzie od dłuższego czasu włamywali się do sa-
mochodów ciężarowych i koparek. Kradli tylko olej napę-
dowy.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dydni pod-
czas kontroli ujawnili dwóch sprawców kradzieży oleju na-
pędowego. Uwagę funkcjonariuszy skupiły dwa samocho-
dy osobowe zaparkowane w pobliżu miejsca, w którym 
ostatnio dochodziło do kradzieży paliwa z samochodów 
ciężarowych i koparek. W toku wykonywanych czynności 
policjanci ustalili tożsamość dwóch mężczyzn znajdu-
jących się w pojazdach. Młodzi ludzie podczas kontroli 
zachowywali się nerwowo. Ponadto w bagażnikach aut 
funkcjonariusze ujawnili przyrządy umożliwiające spusz-
czenie paliwa z baku oraz puste pojemniki na paliwo. 
21-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego nie potrafił lo-
gicznie wytłumaczyć swojego pobytu na terenie naszego 
powiatu. Ostatecznie przyznał, że tej nocy, gdy był kon-
trolowany przez brzozowskich policjantów razem z kolegą 

mieli zamiar ukraść paliwo z koparki. 
W toku prowadzonego postępowania policjanci 

ustalili, że dwaj 21-latkowie mają na swoim koncie kilka 
podobnych przestępstw na terenie gminy Dydnia. Młodzi 
ludzie usłyszeli zarzuty i złożyli obszerne wyjaśnienia. 
Skradzione paliwo sprzedawali, jedynie częściowo wy-
korzystywali je na własny użytek. Sprawa ma charakter 
rozwojowy. 

Brzozowscy policjanci wystąpili z wnioskiem do 
prokuratury, aby do czasu rozprawy dwaj 21-latkowie po-
zostali pod dozorem Policji. Za kradzieże z włamaniem 
grozi im kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
Dodatkowo jeden z nich odpowie jeszcze za uszkodzenie 
lamp oświetleniowych kładki napowietrznej w Witryłowie. 
Natomiast drugi za zniszczenie plantacji rzepaku w Ulu-
czu.

Osoby, które kupowały kradzione paliwo, muszą 
również liczyć się z odpowiedzialnością karną, bowiem 
odpowiedzą za paserstwo. Za ten czyn grozi kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Asp. Monika Dereń

       MDP dziewcząt i chłopców

Miejsce
Nazwa 
drużyny

Średni 
wiek 
drużyny

Sztafeta 400 m Rozwinięcie bojowe

Wynik łączny
pkt 
wyjściowe

czas 
założony

czas 
wyko-
nania

pkt 
karne wynik

pkt 
premia

czas 
wyko-
nania

pkt 
karne wynik

Dziewczęta
1 Dydnia 13 100 77 84,0 - 93,0 1000 62,0 10 928,0 1021,0
2 Wydrna 13 100 77 90,0 20 67,0 1000 112,0 25 863,0 930,00
Chłopcy
1 Dydnia 13 100 77 80,0 - 97,0 1000 71,0 5 924,0 1021,0
2 Wydrna 14 100 74 74,0 20 80,0 1000 61,0 - 939,0 1019,0
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Dyrekcja Zespołu Szkół w Niebocku składa podzię-
kowania WORD w Krośnie za przekazane placówce po-
moce dydaktyczne z przeznaczeniem do realizacji treści z 
zakresu wychowania komunikacyjnego, edukacji dla bez-
pieczeństwa oraz SK PCK. Ponadto podziękowania kieruję 
do przedstawicieli WORD w Krośnie za przeprowadzoną 
22 marca 2012r. prelekcję i prezentację filmu pt. „Rowerzy-
sta w ruchu drogowym”. 

Całość działań prowadzona jest w ramach realizo-
wanego wiosennego projektu „Umiesz więcej, żyj bezpiecz-

niej”. Projektem zostali objęci uczniowie klas I-VI SP i I-III 
Gimnazjum. Zakończenie projektu nastąpiło w miesiącu 
czerwcu 2012r. Zrealizowane treści objęte projektem za-
owocowały zajęciem przez drużynę uczniów SP (Michał 
Lasek, Bartłomiej Burnat, Artur Hołówka) III miejsca w Za-
wodach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym w dniu 19 kwietnia 2012 roku 
w Nozdrzcu.

Bożena Chorążak

Zbliżające się wakacje to doskonała okazja, aby 
przypomnieć dzieciom i młodzieży o podstawowych zasa-
dach bezpiecznego wypoczynku. Oczywiście jak każdego 
roku, nad ich bezpieczeństwem będą również czuwać brzo-
zowscy policjanci.

Już niedługo dzieci pożegnają się ze szkołą i przywi-
tają upragnione wakacje. Większość z nich w tym okresie 
spędza swój wolny czas na zabawach na świeżym powie-
trzu. Należą do nich między innymi: jazda na rowerze, na 
hulajnogach, rolkach, gra w piłkę itd. Niestety, nie wszystkie 
miejsca, z których korzystają nasze pociechy są dla nich 
bezpieczne. To właśnie podczas miesięcy letnich rośnie 
liczba zdarzeń, których można by uniknąć, informując dzieci 
o grożących im niebezpieczeństwach.  Dlatego apelujemy 
do rodziców, aby porozmawiali z dzieckiem i uświadomili 
mu kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Bezpieczne kąpiele 
Pływajmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, 

czyli na kąpieliskach strzeżonych. Jeśli na kąpielisku jest 
wywieszona flaga biała, to można kąpać się śmiało, czer-
wona oznacza– zakaz kąpieli, a przy czarnej nie można 
wchodzić w ogóle na kąpielisko. Nie skacz na „główkę” 
do wody! Z brzegu nie da się właściwie ocenić głębokości 
wody i często bywa ona zdradliwa. Skok do płytkiej wody 
jest często przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa.  Nie 
wchodź do wody pod wpływem alkoholu czy innych środ-
ków odurzających.

Zabawy z piłką
Wybierajmy miejsca znajdujące się daleko od jezdni. 

Najlepsze do tego typu zabaw są boiska lub inne ogrodzo-
ne obiekty. Bardzo często dzieci grając blisko drogi zapo-
minają o tym, że w pobliżu jest ruchliwa ulica i za wszelką 
cenę chcą dogonić piłkę, która im uciekła. Takie sytuacje 
mogą być przyczyną wypadków drogowych.   

Jazda na rowerze
Przypominamy, w myśl przepisów prawa dziecko w 

wieku do lat 7 nie może samo poruszać się po drodze. Musi 
znajdować się pod opieką osoby, co najmniej 10-letniej. Na-
tomiast rowerzysta może bez opieki poruszać się po dro-
gach publicznych dopiero, gdy ma ukończone 10 lat i zdany 
egzamin na kartę rowerową.

Wakacje w miejscu zamieszkania
Nie wszystkie dzieci wyjadą na wakacje, większość 

zostanie w miejscu zamieszkania. Nie zostawiajmy dzieci 
bez nadzoru ! Te dzieci, które spędzą większość wakacji 
w domu także mogą mieć do czynienia z sytuacjami nie-
bezpiecznymi. Uczulmy dzieci, by pod nieobecność rodzi-
ców nie wpuszczały do domu nieznajomych osób. Bardzo 
ważne jest, aby dzieci nie obdarzały zaufaniem nowo po-
znanych osób, które mogą wykorzystać ich łatwowierność. 
Dzieci pozostające w domu powinny znać numery telefo-
nów do rodziców, na policję lub osób najbliższych, do któ-
rych zadzwonią w sytuacji braku poczucia bezpieczeństwa. 
Przypominajmy dziecku, że kiedy oddala się od domu lub 
miejsca zabawy, musi poinformować o tym osobę dorosłą.

Prace polowe
Zwracamy się przy tej okazji z apelem do rodziców, 

aby wzmogli w tym czasie nadzór na swoimi dziećmi. Jest 
to szczególnie ważne na terenach wiejskich, kiedy prze-
bywają one często w miejscach, gdzie pracują maszyny i 
urządzenia rolnicze.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży jak co 
roku czuwać będą również brzozowscy policjanci. Już od 
30 czerwca rozpoczną ogólnopolską akcję „Bezpieczne 
wakacje 2012”. Policjanci skupią się na kontrolowaniu auto-
busów przewożących dzieci, miejsc wypoczynku, punktów 
gromadzenia się młodzieży oraz sprzedaży napojów alko-
holowych i papierosów.

Asp. Monika Dereń






