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W niedzielę 28 czerwca 2015 r.,  w  nowo budowanej 
świątyni parafialnej w Jabłonce,  Ksiądz Arcybiskup Józef 
Michalik Metropolita Przemyski położył i poświęcił Kamień 
Węgielny.

Kamień węgielny w dawnych czasach pełnił szcze-
gólną rolę w każdej budowli, od niego rozpoczynano jej 
wznoszenie. Kamień narożny, czyli węgłowy (węgielny) 
wiązał dwie części murów, a właściwie sprzęgał cały budy-
nek, dlatego musiał być odpowiednio naturalnie uformowa-
ny, czasem wyciosany, oderwany od skały, czy wydobyty z 
ziemi i odpowiednich rozmiarów.

Do dziś zachował się ten symboliczny akt wmurowa-
nia kamienia węgielnego, zwłaszcza przy budowie kościo-
łów.

W Piśmie Świętym określenie „kamień węgielny” na-
biera znaczenia symbolicznego i odnosi się do Mesjasza i 
czasów mesjańskich.

W Księdze Izajasza czytamy: „Tak mówi Pan Bóg: 
Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, dro-
gocenny kamień węgielny, utwierdzony jako fundament. Kto 
w niego wierzy, ten się nie zachwieje. Prawo uczynię miarą, 
a sprawiedliwość wezmę za pion” (por. Iz 28,16-17a). Pro-
roctwo to nawiązuje do słów z Psalmu 118: „Kamień od-
rzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana i cudem jest w oczach naszych” 
(por. Ps 118,22).

Kamień, o którym mowa w Psalmie 118, najpierw jest 
odrzucony, a potem wzięty jako kamień wybrany-węgielny. 
Słowa te odnoszą się to do samego Jezusa. Odrzucony 
przez Izrael, jak to sam wyznał w przypowieści o nieuczci-
wych dzierżawcach winnicy, stał się kamieniem węgielnym 
Nowego Izraela - Kościoła. „Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili bu-
dujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem 
w naszych oczach” (por. Mt 21,42).

W Nowym Testamencie Chrystus jest kamieniem 
węgielnym i zwornikiem królestwa mesjańskiego, chwałą 
wierzących. Jest także głową i kamieniem węgielnym Koś-
cioła, którego fundament stanowią apostołowie, wierni zaś 
są żywymi kamieniami tej budowli. Św. Paweł w Liście do 

Efezjan, nawiązując do tej idei, napisał: „A więc nie jesteście 
już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami 
świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamen-
cie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest 
sam Chrystus Jezus (por. Ef 2,19 -20). Podobnie pouczał 
wiernych św. Piotr w swoim Pierwszym Liście, zachęcając, 
aby byli mocno związani z Chrystusem: „Zbliżając się do 
Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie 
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy rów-
nież, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa 
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania du-
chowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 
To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie ka-
mień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, 
na pewno nie zostanie zawiedziony” (por. 1P 2, 4-6).

Położenie kamienia węgielnego w fundamencie 
lub w murze świątyni oznacza właśnie uznanie Chrystusa 
jako jedynego fundamentu  życia chrześcijanina, na którym 
można bezpiecznie zbudować zarówno świątynię, jak i całe 
swoje życie. „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i 
wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, 
który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak 
nie runął, bo na skale był utwierdzony” (por. Mt 7,24-25). Św. 
Jan Paweł II wielokrotnie przypominał tę naukę Chrystusa 
z Ewangelii, m.in. podczas Pielgrzymki do Polski w 1999 r. 
w Pelplinie: „Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego 
tysiąclecia, pragnę powiedzieć, budujcie dom na skale! 
Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na 
skale. A skałą jest Jezus Chrystus żyjący w Kościele”.

Na kamień węgielny do kościoła wybiera się „kamień 
drogocenny”, pochodzący z miejsca szczególnego, zwią-
zanego z Chrystusem lub Jego Matką Maryją. Ten kamień 
pobłogosławiony przez Biskupa – następcę Apostołów, czy 
czasem przez samego Papieża nadaje i podkreśla sakral-
ność budowli kościoła. Ten kamień niejako uświęca inne ka-
mienie i materiały, z których zbudowany jest kościół.

W mur nowego kościoła w Jabłonce został położony 
kamień ze świętej Góry Golgoty, na której ukrzyżowany był 
nasz Pan Jezus Chrystus. Niech ten kamień wyraża wielką 
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Uroczysta Msza św.

Poświęcenie kamienia węgielnego przez 
Abpa Józefa Michalika
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W dniu 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy 
w Dydni odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu „Naj-
lepsi z Najlepszych Młodego Europejczyka”. Wyróżnionym 
uczniom certyfikaty wręczyli: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul.

Uzyskanie Certyfikatu było, zarówno dla laureatów 
jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

Certyfikat mogą otrzymać uczniowie za:
- bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania - średnia 

ocen minimum 5,0, zachowanie wzorowe i szczegól-
nie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, a przede 
wszystkim za:

- udział i osiągane wyniki w konkursach, olimpiadach i za-
wodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na 
szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju,

- pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Laureaci Certyfikatu:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w 

Zespole Szkół w Dydni
1. Mateusz Dmitrzak kl. VI a - Dydnia
2. Julia Mazur kl. VI a – Dydnia
3. Martyna Rzeszut kl. VI a – Dydnia

Szkoła Podstawowa w Grabówce
1.Monika Grudz kl. VI - Grabówka
2. Paulina Grudz kl. VI - Grabówka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
1. Damian Jatczyszyn kl. VI - Jabłonka
2. Amelia Kułak kl. VI - Jabłonka
3. Patrycja Nieznańska kl. VI - Jabłonka
4. Karolina Rachwalska kl. VI - Jabłonka

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Ze-
spole Szkół w Niebocku
1. Karolina Krzysik kl. VI - Niebocko
2. Wiktor Pierożak kl. VI - Niebocko

Szkoła Podstawowa w Wydrnej
1. Wiktoria Wojnik kl. VI - Wydrna

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Zespole Szkół w Dydni
1. Jagoda Adamska kl. III b - Dydnia
2. Karolina Pocałuń kl. III b - Dydnia
3. Daniel Rachwalski kl. III a – Jabłonka
4. Sławomir Serafin kl. III a – Krzemienna
5. Monika Węgielewska kl. III a - Jabłonka
6. Jakub Żak kl. III a – Krzemienna

Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół 
w Niebocku
1. Emilia Biesiada kl. III – Niebocko
2. Artur Hołówka kl. III – Niebocko
3. Krystian Oleniacz kl. III - Niebocko
4. Karolina Pilawska kl. III - Grabówka
5. Aleksandra Rachwalska kl. III - Wydrna

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
1. Aleksandra Czopor kl. IV cykl 4-letni - Dydnia
2. Izabela Mazur kl. IV cykl 4-letni - Dydnia
3. Weronika Nieznańska kl. IV cykl 4-letni – Dydnia
4. Gabriela Preisner kl. IV cykl 4-letni – Dydnia
5. Anna Ryń kl. IV cykl 4-letni – Dydnia
6. Sławomir Serafin kl. IV cykl 4-letni – Krzemienna

Dla uczestników uroczystości: nagrodzonych ucz-
niów, ich rodziców, dyrektorów szkół i zaproszonych gości 
zaśpiewał prowadzony przez Jadwigę Rajtar – Żaczek Ze-
spół „Mansarda”.

Podziękowania od Wójta Gminy Dydnia i Przewod-
niczącego Rady Gminy za zaangażowanie w rozwój kul-
tury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dydnia otrzymali 
również nauczyciele: Maria Tesznar z Grabownicy emery-
towana nauczycielka wychowania fizycznego w szkole w 
Niebocku, Adam Bieleń z Humnisk nauczyciel wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół w Dydni oraz Andrzej Zajdel 
wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół w Niebocku.

wdzięczność Bogu, który przez śmierć swojego Syna oka-
zał nam największą swą miłość i miłosierdzie. Jako drugi 
został wmurowany kamień wyjęty z fundamentów Kaplicy 
Jasnogórskiej, na znak łączności parafii z Jasną Górą i wiel-
kiej wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej. W miejscu 
wmurowania została umieszczona tablica z brązu, na któ-
rej jako główne widnieją słowa Matki Bożej: „Wielbi dusza 
moja Pana…gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny 
a święte jest imię Jego…i miłosierdzie Jego z pokoleń na 
pokolenia”(por. Łk 1,46b.49-50a).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 

11:00 w obecnym kościele parafialnym w Jabłonce, której 
przewodniczył Ks. Abp Józef Michalik. Na zakończenie 
Eucharystii został odczytany i podpisany Akt wmurowania 
kamienia węgielnego. Następnie w procesji wszyscy prze-
szli do nowego kościoła, gdzie Ksiądz Arcybiskup dokonał 
obrzędu poświęcenia i położenia-wmurowania kamienia 
węgielnego. Na zakończenie liturgii Pasterz naszej diecezji 
wyraził swe uznanie i wdzięczność parafianom za podjęte 
dzieło budowy kościoła oraz udzielił apostolskiego błogo-
sławieństwa.

Ks. Bogusław Zajdel
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Natomiast za zaangażowanie w upowszechnianie 
kultury oraz dbanie o rozwój Młodych Talentów w Gminie 
Dydnia podziękowania otrzymali: Jadwiga Rajtar – Żaczek 
opiekun Zespołu „Mansarda” oraz Krzysztof Bury nauczy-
ciel Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.

Na uroczystości zostały również wręczone po-
dziękowania i nagrody finansowe dla dwóch osób, 
które w sposób szczególny rozsławiły Gminę Dydnia 
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, tj. Filipa 

Siwieckiego i Adama Rudy.  
Na zakończenie uroczystości wręczenia Certyfikatu 

„Najlepsi z Najlepszych Młodego Europejczyka” z krótkim 
programem muzycznym wystąpił Filip Siwiecki ze swoim 
nauczycielem Krzysztofem Burym.

Wszyscy nagrodzeni zostali uwiecznieni na wspólnej 
fotografii.

Zofia Kozłowska

W dniach 27 i 28 czerwca odbył się w Niebocku XI 
Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”. W tym roku do 
Niebocka przyjechały zespoły ze Słowacji „RASLAVICZA-
NIK”, Serbii „DZK KABLOVI”, z Węgier „SZATMAR”, Ma-
cedonii KUD „GRIGOR PRLICEV”, Ukrainy „WIESJELKA” 
oraz dwa zespoły z Polski, „PAWŁOSIÓW” i „KALINA” z 
Niebocka.

Prezentacje rozpoczęły się już w sobotę. Zespoły za-
tańczyły po jednym tańcu, pokazując tylko namiastkę tego, 
co miało być zaprezentowane w niedzielę. Doskonała po-
goda w sobotę i w niedzielę sprawiła, że cała widownia za-
pełniła się widzami oczekującymi na pokaz tańców. Piękne 
kolorowe stroje na zielonej murawie stadionu prezentowały 
się bardzo okazale. Festiwal rozpoczął się od prezentacji 
poszczególnych zespołów. Kolejno wchodzili na murawę 
stadionu, a nad ich głowami łopotały flagi poszczególnych 
państw. Był to bardzo wzruszający moment. Jako pierwsza 
na scenę weszła młodsza grupa „Kaliny” z Niebocka, a po 
ich występie głos zabrał Dyrektor GOKBPiW w Dydni Jacek 
Adamski oraz Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Dyrek-
tor Jacek Adamski powiedział: „wspólne koncerty i spotka-
nia folklorystyczne są okazją do poznania kultury i zwycza-
jów z różnych stron świata, ale stwarzają również okazję do 
spotkania i dialogu młodych ludzi, twórców kultury, a także 
do nawiązywania nowych znajomości”. 

Po oficjalnym otwarciu festiwalu na scenę ponownie 
weszła młodsza grupa „Kaliny”, która rozpoczęła pokaz ta-
neczny.

Zespoły folklorystyczne:
„DZK KABLOVI” – JAGODINA SERBIA została zało-

żona w 1952 r. Na przestrzeni ostatnich 60 lat jedna z waż-
niejszych grup istniejących w mieście i także w Serbii. Cała 
grupa liczy ponad 350 członków. Sekcja tańca ludowego 
ma około 180 członków. Tancerze brali do tej pory udział w 
licznych festiwalach w Serbii, całej byłej Jugosławii oraz Eu-
ropie. Grupa wykonuje tradycyjne tańce wszystkich części 
Serbii w autentycznych strojach ludowych.

„SZATMAR”– WĘGRY – powstał w 1978 roku. W je-
go skład wchodzą dzieci i młodzież pracująca. Celem dzia-
łalności zespołu jest promowanie w jak najszerszym krę-
gu autentycznych ludowych tańców i muzyki węgierskiej, 
zwłaszcza regionu Szatmar. Od początku istnienia odgrywa 
znaczącą rolę w regionie poprzez swoją działalność arty-
styczną oraz organizowanie imprez folklorystycznych.

KUD „GRIGOR PRLICEV” ze Skopje w Macedo-
nii istnieje około 60 lat. Zespół wysoko oceniany za swój 
kunszt artystyczny w kraju, jak i za jego granicami. Zespół 
jest członkiem Macedońsko-Polskiego Towarzystwa „War-
dar”.

Zespół pieśni i tańca „PAWŁOSIÓW” powstał we 
wrześniu 2011 r. Obecnie liczy 30 członków, czyli 15 par. 
Prezentuje tańce Polski południowej i centralnej. Bierze 
udział w licznych konkursach tanecznych, zajmując wyso-
kie lokaty.

„RASLAVICZANIK” został założony w 1998 r. i pre-
zentuje narodowy folklor słowacki. Koncertuje w Europie i w 
swoim kraju. W Polsce jest już piąty raz.

Małgorzata Turopolska
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Występ zepołu KUD „GRIGOR PRLICEV” z Macedonii

Połączył ich taniec
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W myśl zasady, że turystyka może stać się napędem 
gminy do działań gospodarczych, powstały filmy w wersji 
polskiej i angielskiej, są to „Gmina Dydnia” i „Gmina Dydnia 
2009”.

Jednym z istotnych elementów promocji jest wizualna 
identyfikacja gminy Dydnia, czyli herb, pieczęć, flaga i ban-
ner. W herbie gminy pofalowany pas symbolizuje rzekę San, 
symbol złotego słońca nawiązuje do walorów turystycznych 
gminy. 

Ustanowienie symboliki heraldycznej gminy Dydnia 
jest sięgnięciem do bogatej przeszło sześciowiekowej tradycji 
tych ziem. To także poszukiwanie tożsamości oraz jej znaków, 
integrujących teraz i w przyszłości wszystkich mieszkańców 
gminy.
Ocena skuteczności działań promocyjnych gminy Dydnia 
w świetle przeprowadzonych badań

Badania przeprowadzone zostały w miesiącach: lipiec 
– sierpień – wrzesień 2011 r. w gminie Dydnia. Głównym ce-
lem badań była ocena skuteczności działań promocyjnych 
gminy Dydnia.
Problemy badawcze i organizacja badań

Biorąc pod uwagę przedstawiony wcześniej cel, temat 

ogólny został podzielony na następujące problemy badaw-
cze:
– Jaki jest poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców?
– Jakie formy promocji są najbardziej rozpowszechnione 

wśród mieszkańców?

Alina Maślak

Zespół pieśni i tańca „WIESJELKA” – Dolyna –Ukra-
ina istnieje od 20 lat. Prezentuje folklor ukraiński. Zespół 
skupia młodzież i dzieci. Był w Polsce po raz piąty. 

Zespół „Kalina” działa przy Zespole Szkół w Niebo-
cku od 2003 r. W jego skład wchodzi grupa starsza licząca 
16 uczniów i grupa młodsza licząca 24 uczniów. Zajęcia od-
bywają się raz w tygodniu pod okiem choreografa Tomasza 
Rożka. Zespół ma w repertuarze polskie tańce narodowe, 
a także tańce z okolic  Lublina, Krakowa, Rzeszowa i Be-
skidu.  Ideą przewodnią tworzenia programu artystycznego 
zespołu jest przybliżenie odbiorcom elementów folkloru w 
formie zbliżonej do autentyku. Jego piękno i urok wzboga-
cają barwne stroje. Starsza grupa brała udział w występach 
na Słowacji, gościła na międzynarodowym Festiwalu „Złote 
Wrota” w Kijowie i we Lwowie. Zespół prezentował się rów-
nież na przeglądach na Węgrzech, odwiedził Bułgarię, a w 
bieżącym roku występował na Białorusi.

Po zakończonych prezentacjach  tanecznych wszy-

scy artyści spotkali się na scenie, gdzie zostały im wręczo-
ne pamiątkowe grawertony oraz pamiątki przypominające 
im o pobycie w naszym kraju.

Poniedziałek był dniem, w którym zespoły odwie-
dziły sanocki skansen, natomiast zespół z Macedonii KUD 
„Grigor Prlicev” został przyjęty przez Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Rzeszowie. Pokazał tam też swoje 
umiejętności taneczne. Spotkanie integracyjne wszystkich 
zespołów odbyło się w zajeździe Kmicic w Czerteżu. Na-
wiązały się tam nowe przyjaźnie i znajomości, a wspólna 
dyskoteka jeszcze bardziej zbliżyła wszystkich tancerzy.

Festiwal w Niebocku honorowym patronatem objął 
Marszałek Województwa Podkarpackiego. Organizatorem 
festiwalu było natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju i Promocji Gminy Dydnia. Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji festiwalu, pięknie 
dziękujemy.

Małgorzata Turopolska

fo
t. 

S.
 P

yt
lo

w
an

y

fo
t. 

J. 
Ża

k

Kościół parafialny w Dydni

Dwór w Jabłonce

Krajobraz Ziemi Dydyńskiej

fo
t. 

G
. B

ar
ć



�Nasza Gmina Dydnia II/2015

– Jakie są efekty działań promocyjnych w odniesieniu do 
skuteczności w kreowaniu pożądanego wizerunku gminy?

W celu rozstrzygnięcia przedstawionych problemów 
badawczych posłużono się ankietą opracowaną przy pomocy 
pracownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w 
Dydni oraz skorzystano z propozycji ankiety gminy Dopiewo. 

Kwestionariusz ankiety (anonimowej) zawierał 20 py-
tań wieloczłonowych, w tym 4 otwarte. Uzupełnieniem pytań z 
ankiety były wywiady z mieszkańcami i turystami. 

Przebadano 70 osób. Stwierdzono nadreprezentację 
kobiet (42 kobiety, 28 mężczyzn). Badaniem objęto respon-
dentów w wieku od 20 lat. 

Próbą objęto petentów Urzędu Gminy w Dydni.

Analiza wyników
Z badania wynika, że gmina Dydnia jest atrakcyjna dla 

mieszkańców i średnio atrakcyjna dla przedsiębiorców. Sytu-
acja finansowa gminy jest postrzegana dobrze, a zarządza-
nie gminą otrzymało wysoką ocenę. Najbardziej atrakcyjne 
dla badanych w gminie Dydnia są jej walory krajobrazowe, a 
zwłaszcza Dolina Sanu, tak uważa 91 % ankietowanych.

W ocenach poziomu realizacji i zaspokajania potrzeb 
mieszkańców gminy przeważają oceny pozytywne, z czego 
najwyższe otrzymało szkolnictwo, czystość, ład i porządek 
w gminie. Najniższe noty otrzymała sytuacja na rynku pracy, 
służba zdrowia i pomoc społeczna. Dobrze oceniane są atrak-
cje turystyczne. Według ankietowanych decyzje i inwestycje 
podejmowane przez władze gminy są konsultowane z miesz-
kańcami (60 % respondentów).

W przypadku kwestii, czy decyzje i inwestycje podej-
mowane przez władze gminy odpowiadają na potrzeby miesz-
kańców, głosy podzieliły się po połowie. Informacje o działa-
niach podejmowanych przez władze gminy i wydarzeniach 
lokalnych czerpane są głównie ze strony internetowej urzędu 
(42 % badanych). Na kolejnych pozycjach jest prasa lokalna, 
zebrania społeczności lokalnej oraz informacje przekazywane 
od pracowników Urzędu Gminy w Dydni.

Na pytanie: z którymi z form promocji gminy spotkali 
się w ciągu ostatniego roku, ankietowani odpowiadali:
1. Rozpowszechniane materiały promocyjne (76 %)
2. Informacja w Internecie (61 %)
3. Organizowane wydarzenia np. kulturalne i sportowe 

(52 %)
Pytani o korzyści z działań promocyjnych udzielali następują-

cych odpowiedzi:
1. Dla odwiedzających turystów – wskazanie miejsc dobrych 

do wypoczynku i integracji (94 %)
2. Dla przedsiębiorców lokalnych – ułatwienie prowadzenia 

działalności i promowanie produktów (14 %)
3. Poprawienie komunikacji pomiędzy społecznością a orga-

nami władzy (1,6 %)
Korzyści płynące dla mieszkańców wynikające z pro-

mocji gminy to głównie zwiększenie liczby osób (turystów) 
odwiedzających gminę (57 %), realizacja inwestycji infra-
strukturalnych (48 %), organizowanie większej ilości imprez 
kulturalnych i sportowych (37 %), podnoszenie świadomości 
mieszkańców (23 %). Na kolejnych pozycjach są: zwiększanie 
dochodów gminy, rozwój szkolnictwa, polepszanie sytuacji lo-
kalnych przedsiębiorców, powstanie nowych przedsiębiorstw.

Na pytanie jakiego argumentu użyliby ankietowani aby 
przekonać do zamieszkania w gminie Dydnia, podawano:
1. Walory przyrodnicze, w tym lasy, stawy, rzeka San, czyste 

środowisko.
2. Dziedzictwo kulturowe: zabytki.
3. Możliwość rozwoju branży turystycznej.
4. Położenie geograficzne.
5. Jakość infrastruktury społecznej: edukacyjnej, kulturalnej i 

komunalnej.
6. Tania siła robocza.
7. Duże szanse inwestycyjne.
8. Stan bezpieczeństwa w gminie. (cdn.)

Alina Maślak
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Nadsański trakt

Dolina Sanu

Tablica informacyjna w Niewistce
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Zygmunt Śliwa urodził się 02.01.1935 r. w Sokole 
koło Gorlic w rodzinie robotniczej. W 1942 r. rozpoczął na-
ukę w Szkole Podstawowej w Gorlicach, a po jej ukończe-
niu został uczniem tutejszego Liceum Pedagogicznego. 
Za rok – w 1950 r. zmarł ojciec Zygmunta, co zaważyło na 
dalszych planach edukacyjnych. Ukończył Liceum Peda-
gogiczne, ale nie podjął studiów wyższych. 

Po zdaniu matury w 1953 r. skierowany został na 
3-miesięczny kurs do Łodzi, uprawniający do pracy w  
charakterze organizatora ZMP w szkołach średnich. Ta-
kie więc stanowisko otrzymał w Liceum Pedagogicznym 
w Brzozowie. 

Charakter pracy i wymagania przełożonych nie od-
powiadały mu, więc w 1954 r. na własną prośbę został 
zwolniony z zajmowanego etatu i otrzymał pracę w Szkole 
Podstawowej w Obarzymie, rezygnując z proponowane-
go najpierw miejsca w szkole w Trześniowie. Interesowała 
go praca pozalekcyjna z dziećmi – był opiekunem drużyny 
harcerskiej w Obarzymie. Tu pracując, ożenił się z Kazi-
mierą Bogaczewicz pochodzącą i pracującą jako nauczy-
cielka w szkole w Temeszowie. 

Z dniem 1.09.1956 r. został przeniesiony do Szkoły 
Podstawowej w Krzemiennej, zaś w roku szkolnym 1961/62 
został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Temeszowie, 
gdzie pracowała żona. Tu również urodziły się 3 ich córki. 

W ramach dokształcania w 1964 r. ukończył Zaocz-
ne Studium Nauczycielskie (kierunek geografia) w Krośnie. 
Z dniem 1.07.1976 r. przeniesiony został na stanowisko 
dyrektora Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Krzemiennej. 
Tu pracując, otrzymał tytuły: nauczyciela mianowanego na 
stałe i nauczyciela dyplomowanego (zgodnie z art.109 i 
112 ustawy z dn. 27.04.1972 r. Karty Praw i Obowiązków 
Nauczyciela).

W roku szkolnym 1977/78 ukończył w Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO) w 
Krakowie studia równoważne wyższym studiom zawodo-
wym z przygotowaniem pedagogicznym. 

W Krzemiennej pracował do roku 1986 r. – do przej-
ścia na emeryturę. Do roku 1991 miał jeszcze ½ etatu w 
punkcie filialnym w Temeszowie. W czasie pracy nauczy-
cielskiej uczestniczył w różnych formach doskonalenia za-

wodowego dla nauczycieli i kadr kierowniczych organizo-
wanych przez IKNiBO w Rzeszowie. 

Zawsze starał się dobrze pracować. Borykał się z 
trudną bazą lokalową szkół – remonty były codziennością. 
Angażował się w życie środowiska. Był aktywny w dzia-
łalności Ogniska ZNP Dydnia w Brzozowie – uczestniczył 
czynnie w konferencjach rejonowych. 

Za swą pracę otrzymał liczne nagrody: Kuratora, In-
spektora oraz jubileuszowe za 25,30,35 lat pracy nauczy-
cielskiej. Posiadane odznaczenia państwowe to: Złoty 
Krzyż Zasługi – otrzymany w 1975 r., Odznaka Tysiąclecia 
– otrzymana w 1976 r., Złota Odznaka ZNP  z 1977 r. oraz 
Srebrna Odznaka „W Służbie Narodu” otrzymana 1982 r. 
Jako emerytowany nauczyciel, w 2006 r. otrzymał  Odzna-
kę z okazji 50-lecia przynależności do ZNP.

Kolega Zygmunt Śliwa zawsze był wesoły, uśmiech-
nięty, lubiany w środowisku nauczycielskim. Zawsze umiał 
śpieszyć z pomocą i dobrym słowem do potrzebujących 
– zwłaszcza nauczycieli. 

Po przejściu w stan „spoczynku zawodowego” na-
dal z rodziną mieszkał w szkole w Temeszowie. Miał już 
kłopoty zdrowotne, które nasilały się wraz z upływem lat. 
Nie skorzystał z możliwości zmiany miejsca zamieszka-
nia. Mawiał: „gdzie może być piękniej niż tu, nad Sanem”. 
Dopóki zdrowie pozwalało angażował się w naszą działal-
ność emerycką w sekcji ZNP, ubogacając nasze spotkanie 
swym humorem i cennymi radami – zawsze był z nami. 
Jeśli zaś sam potrzebował pomocy – po prostu kontakto-
wał się. Wiedział, że może na nas liczyć, a my staraliśmy 
się tego zaufania nie zawieść.

Niestety… w ludzkie życie wpisane są dni nieunik-
nione, dni smutne: zadumy, refleksji, wspomnień – dni 
pożegnania. 28.03.2015 r. pożegnaliśmy Kolegę Zygmun-
ta Śliwę: nauczyciela, dyrektora, męża naszej koleżanki 
Kazimiery, ojca i dziadka. Łączymy się w bólu z rodziną 
zmarłego kolegi – dla której ten dzień wypełniony został 
żalem, bezradnością, bezsilnością wobec wydarzeń, któ-
rych biegu nie da się odmienić. 

Pozostaną wspomnienia, nadzieja na ocalenie w 
sercach pamięci pokoleń uczniów, dla których pracował w 
Obarzymie, Krzemiennej i Temeszowie. Był jednym z nas, 
nauczycieli. Takiego go zapamiętamy.

Halina Pocałuń

Halina Pocałuń
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Odznaczenie z okazji 50-lecia przynależności do ZNP

Na emeryckim spotkaniu
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Po krótkim okresie relaksu zaczęliśmy z Mamą za-
stanawiać się, co robić dalej? Postanowiliśmy, że będę stu-
diował rolnictwo w Krakowie, bo przecież trzeba kontynuo-
wać tradycje rodzinne!

Aby przyjęto papiery na uczelnię, trzeba było mieć 
oprócz świadectwa maturalnego opinię organizacji spo-
łecznej, a z tym mogły być kłopoty. Przypomniałem sobie, 
że na balu maturalnym “skakałem” bo tańczyć jeszcze nie 
umiałem, z przewodniczącą ZWM. Do niej też zwróciłem 
się z prośbą o opinię. Sprawa została załatwiona od ręki. 
Odpowiednią opinię z pieczęcią i podpisem miałem w kie-
szeni.

Pojechałem do Krakowa złożyć papiery na UJ, bo 
tam wtedy było rolnictwo, aby zdawać egzamin wstępny. 
Zatrzymałem się u wujostwa Białeckich w Rząsce pod Kra-
kowem. Stamtąd dojeżdżałem na uczelnię. Na studia jed-
nak nie zostałem przyjęty. Należało się tego spodziewać.

Odebrałem papiery, dokumenty i wróciłem do Brzo-
zowa.

W Brzozowie spotkałem kilku kolegów, którzy rów-
nież nie dostali się na studia. Od Staszka Lenia dowiedzia-
łem się, że w Bytomiu uruchomiono technikum budowlane 
przy technikum górniczym oraz że gwarantują internat z 
wyżywieniem. Dla ludzi po maturze nauka trwała dwa lata.

Była to dla mnie nęcąca propozycja, bo nie mogłem 
liczyć na pomoc z domu. Mama prowadziła minijadłodajnię 
dla kilku osób i z tego się utrzymywała, opłacała czynsz i 
płaciła za naukę Heleny u Niepokalanek. Propozycja nauki 
w technikum budowlanym na Śląsku, a po jego ukończeniu 
uzyskanie popłatnego zawodu, była też interesująca, bo w 
jakiś sposób zamazywała moje pochodzenie ziemiańskie 
i stwarzała lepsze perspektywy. Robotniczy Śląsk był w 
tamtym okresie przykładem budowy socjalizmu i to się w 
Polsce liczyło.

Do Bytomia pojechaliśmy w kilka osób i zostaliśmy 
bez kłopotów przyjęci do technikum budowlanego. We 
wrześniu 1950 roku zaczęła się nauka. Znowu w szkole 
średniej, ale dającej jednak w przyszłości dobre zatrud-
nienie. Z Brzozowa przyjechało ze mną do Bytomia kilka 
osób. Byli to: Staszek Leń, Janek Wojtowicz, Andrzej Dę-
bieć, Dziuniek Pakiet, Marysia Marciniak i Władek Wojtoń. 
Nauka nie nastręczała specjalnych kłopotów, tylko obo-
wiązkowe rysunki techniczne były pracochłonne, ale gene-
ralnie można się było dużo nauczyć z dziedziny budowni-
ctwa. Klasa liczyła około 30 osób z różnych stron Polski. 
Przeważnie młodzież, która nie dostała się na studia. Było 
też kilka podejrzanych typów, trudnych do rozgryzienia i 
niemiłych w kontaktach.

Poważnym problemem był internat, brudny i zaplus-
kwiony. Całymi nocami walczyliśmy z pluskwami. Wstawia-
nie nóg łóżek do naczyń z naftą pomogło tylko na trochę. 
Po kilku nocach spokoju pluskwy wychodziły po ścianach 
na sufit i spadały jak desant na śpiących w łóżkach.

W ostatecznej walce z nimi pomogło DDT i górni-
cza świeca gazowa. Pluskwy znikły. Po pół roku przenie-
siono nas do prawdziwego internatu przy ulicy Sądowej. 
Było tam względnie czysto bez insektów, ale na sali spało 

przeciętnie po 6 osób, panowała ciasnota. Jedzenie, któ-
rym nas karmiono, było skromne, tylko chleba mieliśmy 
pod dostatkiem. Każda paczka żywnościowa przysyłana z 
domu sprawiała więc dużą radość. Brak pieniędzy łagodzi-
łem zarobkiem na II zmianie w kopalni węgla. Za dniówkę 
płacono 10,50 zł, co stanowiło wartość obecną 20-25 zł. 
Jeśli wybieraliśmy się na zabawę (dzisiejszą dyskotekę), 
to trzeba było popracować dodatkowo nieco więcej i miało 
się pieniądze na trochę szaleństwa.

W kopalni na dole poznałem ciekawych ludzi. Pracu-
jąc kilka dni z jedną brygadą, poznałem strzałowego, czyli 
brygadzistę, który w czasie przerwy w pracy opowiedział 
swoją z życia wziętą  historię. Zaczął opowiadać, zwracając 
się do mnie. „Słuchaj ty gorolu, tyś jest Polok?”. Gdy odpo-
wiedziałem twierdząco, mówił dalej. „Ja jestem Niemiec, a 
mnie Polska uratowała i żyję”. Okazało się, że przed wojną 
nasz brygadzista pracował w kopalni niemieckiej i czuł się 
Niemcem, a jego brat pracował w kopalni polskiej i czuł się 
Polakiem. Przyszedł rok 1939 i obydwaj poszli do wojska, 
tylko do wrogich sobie armii. Matka ich, która mieszkała 
w Rudzie Śląskiej, zaprosiła obu na pożegnalną kolację i 
pełna rozpaczy mówiła, że jej synkowie będą strzelać do 
siebie.

Pocieszali ją, że tak się nie stanie, a później po-
sprzeczali się kto wygra wojnę i stanął zakład o skrzynkę 
dobrego wina. Wojna wybuchła. Po pierwszej bitwie pod 
Pszczyną duża ilość żołnierzy polskich dostała się do nie-
woli i prowadzono ich szosą. Nasz strzałowy wypatrzył bra-
ta i zameldował o tym swojemu zwierzchnikowi z prośbą, 
aby ten wyciągnął go z kolumny jenieckiej.

Tak też się stało, ale pod warunkiem, że brat pod-
pisze volkslistę. Ten zgodził się, ale oświadczył, że teraz 
jest w szoku i zrobi to jutro, bo musi trochę odpocząć. Zgo-
dzono się na to. Następnego dnia jednak się nie pojawił 
i zniknął bez śladu. Nasz brygadzista dostał trzy dni ści-
słego karceru i awans przeszedł mu koło nosa. Jak opo-
wiadał, zajmował Warszawę, Paryż i jeszcze inne stolice, 
a w 1943 roku dostał się do niewoli sowieckiej chyba pod 
Charkowem. Tam też został dokładnie przesłuchany, skąd 
pochodzi i dlaczego nosi niemiecki mundur? Odpowiedział, 
że jest ze Śląska, mieszka w Rudzie Śląskiej, a Ślązacy 
musieli iść do wojska niemieckiego. Na pytanie, czy jest 
Polakiem, dał odpowiedź twierdzącą. Na tej podstawie zo-
stał zwolniony i wrócił do Bytomia.

A jego brat po ucieczce przedostał się do Francji, 
potem do Anglii i cały czas walczył z Niemcami.

Po wojnie ożenił się z Angielką i zamieszkał na Wy-
spach. No i pytanie zasadnicze “kaj my som chopy?” nie 
doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. „Ja, Niemiec, je-
stem Polakiem, on Polak, jest Anglikiem, bo mówi, że nie 
o taką Polskę walczył” – zakończył opowieść nasz bryga-
dzista.

Miałem kilku kolegów Ślązaków, którzy nie bardzo 
wiedzieli, kim są. Chyba dopiero późniejsze dobrowolne 
emigracje do Niemiec wyjaśniły ten problem.

Podczas mojego pobytu w technikum w Bytomiu 
zdarzały się też chwile przyjemnych młodzieńczych wy-

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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„Są na świecie dwa kwiaty, piękne i miłe są w połą-
czeniu stanowiące najbardziej ozdobną część bukietu. Nie 
rosną w ogrodzie, ani na łące, ani też w górach. Nie można 
dojrzeć ich okiem, ale serce czuje ich woń przyjemną. Nie 
ma na świecie człowieka, który by nie przyznał im wyso-
kiej wartości. Kwitną przez cały rok, mimo niepogody, w 
sercach Waszych dzieci, Drodzy Rodzice, a nazywają się 
MIŁOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ”. 

W dniu 14 czerwca 2015 r. w Witryłowie odbyło się 
Święto Rodziny- piknik dla wszystkich uczniów szkoły, ich 

rodzin, okolicznych mieszkańców oraz zaproszonych go-
ści celebrujący Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. 
Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły, która powitała 
zgromadzonych gości i zaprosiła wszystkich do radosnej 
zabawy. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Witryłowie za pomocą wierszy, piosenek oraz tańców 
podziękowali swoim rodzicom za trud ich wychowania. 
W dalszej kolejności wystąpili uczniowie ze Szkoły Mu-
zycznej w Dydni. Po części artystycznej wszystkie dzieci 
uczestniczące w rodzinnym spotkaniu zostały obdaro-

bryków. Pewnego razu zostałem zaproszony na imieniny 
do naszego kolegi Maxa Reimana, syna bogatego krawca 
z Katowic. Na tym przyjęciu byli również Andrzej Dębieć i 
inni znajomi naszego kolegi. Po obfitej w jadło  kolacji (do 
dzisiaj pamiętam smak świetnych sznycli), po tańcach i in-
teresujących rozmowach, ruszyliśmy na przystanek nocne-
go tramwaju, aby nim dojechać do Bytomia. Przechodząc 
przez jeden z placów w centrum miasta, dla zabawy prze-
stawiliśmy betonowe donice z kwiatami z chodnika na śro-
dek jezdni blokując tym samym cały przejazd. Następnego 
dnia dowiedzieliśmy się, że chuligani, znani już milicji, za-
blokowali ulicę betonowymi donicami, uniemożliwiając ruch 
kołowy w tej części miasta, no i że zostaną przykładnie 
ukarani. Na szczęście nic takiego się nie stało. Co tu dużo 
mówić. I ówczesna młodzież miała różne pomysły.

Ale zdarzały się też i przykre wypadki. Np. jeden z 
naszych kolegów napisał kilka kartek, które przestrzegały 
nas przed propagandą komunistyczną. Został za to aresz-
towany i skazany. Było oczywiste, że ktoś go sypnął, trzeba 
było być ostrożnym, bo kapusie byli i wśród nas.

Pod koniec mojej nauki w Bytomiu zostałem wezwa-
ny na rozmowę do Wojskowej Komisji Poborowych. Zupeł-
nie nie orientowałem się, o co im może chodzić, ale w wy-
znaczonym dniu zameldowałem się tam. Stanąłem przed 
dużymi, białymi drzwiami, zapukałem i wszedłem do środ-
ka. Za biurkiem siedział major, sprawdził moje personalia 
i zaczęła się rozmowa. „Za rok dostaniecie powołanie do 
wojska, a my wam proponujemy, abyście zaraz po skoń-
czeniu technikum poszli do szkoły oficerskiej, a później 
może do Wojskowej Akademii Technicznej”. Propozycja 
była ciekawa, ale bałem się tej zupełnej zmiany sposobu 
życia i nie chciałem iść do ludowego wojska.

Poinformowałem swojego rozmówcę, że mam krótki 
wzrok i noszę okulary. „To nie szkodzi, zaradzimy temu” 
– odpowiedział. „Jest drugi problem, ja pochodzę z rodzi-
ny ziemiańskiej”. Wtedy major wstał i wyszedł do drugiego 
pokoju, coś tam cicho rozmawiali z drugim wojskowym. Po 
chwili wrócił i powiedział: „Istotnie, musimy z was zrezyg-
nować z uwagi na kiepski wzrok”.

To było jedyny raz w PRL, gdy pochodzenie po-
mogło mi w tak trudnej sprawie. Po dwóch latach nauki, 
zdobyciu technicznych wiadomości, w maju 1952 roku zda-
łem drugą maturę, tym razem zawodową i uzyskałem tytuł 
technika budowlanego. Zaraz też dano mi nakaz pracy do 
Metrobudowy w Warszawie. W Bytomiu nie wiedziano, że 
wtedy, w latach pięćdziesiątych, budowa metra nie dojdzie 
do skutku. Po dwóch tygodniach wypoczynku w Brzozowie 

zgłosiłem się do działu personalnego w Ministerstwie Bu-
downictwa Przemysłowego, tam bowiem miałem skierowa-
nie. Poprosiłem o potwierdzenie faktu, że nie ma dla mnie 
pracy, ponieważ metro nie będzie budowane. Dawało mi 
to możliwość indywidualnego szukania pracy i negocjowa-
nia warunków. Personalny z ministerstwa nie chciał o tym 
słyszeć i zaproponował mi do wyboru trzy miejscowości: 
Gdańsk, Białystok i Nową Hutę pod Krakowem. Wybrałem 
to ostatnie, bliżej rodziny i znajomych.

Rozdział III
PIERWSZA PRACA I STUDIA
W Nowej Hucie pracowało już dwóch moich kolegów 

– Staszek Leń i Jasiek Wojtowicz. Pomyślałem, że może 
razem będziemy zatrudnieni, ale nie zdawałem sobie spra-
wy z ogromu budowy. Zatrudniony zostałem w Zarządzie 
nr 5 na stanowisku referenta ds. produkcji, a zakwatero-
wano mnie w hotelu robotniczym w trzyosobowym pokoju 
z dwoma majstrami, hutnikami ze Śląska. Jaśka spotkałem 
dopiero po dwóch tygodniach pracy, był zatrudniony ze 
Staszkiem w Zarządzie Robót Ziemnych i uczył się pilnie 
pomiarów na instrumentach geodezyjnych. Budowa kom-
binatu była bardzo rozległa. Z baraku, w którym mieścił się 
Zarząd, do hotelu było 3 – 4 km; odległość tę musiałem 
pokonywać na piechotę albo, gdy się udało, przejezdnym 
samochodem ciężarowym; w pracy rygorystycznie prze-
strzegano „dyscypliny socjalistycznej”.

Bezpośrednim moim szefem był Jerzy Solek, war-
szawiak, chyba powstaniec, porządny człowiek, pamiętam, 
jak cieszył się z otrzymanego mieszkania, że wreszcie 
razem z żoną będzie mógł normalnie żyć. On wprowadził 
mnie w arkana pracy biurowej i poinformował o stosunkach 
panujących w przedsiębiorstwie. Zarząd nr 5 zatrudniał 
około 1000 osób, kierownikiem był inż. Roman Komische, 
po angielskiej politechnice, a jego zastępcą pan Tuleja, do-
bry fachowiec. Obydwaj byli bezpartyjni. Umysłowych pra-
cowników technicznych i administracyjnych pracowało nie 
więcej niż 90 osób, nie można więc mówić o przerostach 
administracyjnych.

Nieraz zastanawiałem się, jak to możliwe, że w 
okresie terroru stalinowskiego lat 1951 – 1953 na budo-
wach priorytetowych nie zważano na oblicze polityczne ka-
dry kierowniczej. Doszedłem do wniosku, że stalinizm znał 
swoje słabe strony, dlatego szef zarządu był tylko kierowni-
kiem, a nie dyrektorem, bo nie musiał mieć aprobaty partii. 
Później to zmieniono. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Joanna Hocyk
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wane upominkami. Druga połowa pikniku, mimo chwilo-
wego deszczu, rozpoczęła się pokazem przygotowanym 
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Witryłowa. Dzieci mo-
gły podziwiać sprzęt gaśniczy a dodatkową atrakcją była 
przejażdżka wozem strażackim. Następnie policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji  w Brzozowie przybliżyli dzie-
ciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz 
zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. 
Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród milu-
sińskich cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego 
niezbędnego podczas wykonywania pracy oraz możliwość 
zrobienia zdjęć w radiowozie. Kolejną atrakcją było malo-
wanie twarzy, puszczanie baniek, wesoła zabawa z klau-
nem oraz gry i konkursy z nagrodami dla rodziców i dzieci. 
Dalszą część wspólnego rodzinnego świętowania umilał 
nam zespół muzyczny. Tańce i zabawy trwały do późnych 
godzin wieczornych.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Dyd-
nia Jerzy F. Adamski, Zastępca Wójta Stanisław Pałys, Se-
kretarz Gminy Beata Czerkies, Radny Adam Domowicz, 

Sołtys Agnieszka Węgrzyńska, zarząd OSP Witryłów, Soł-
tys miejscowości Siedlanka Małgorzata Rutkowska, Ro-
man Kopija oraz uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Dydni 
wraz z nauczycielem Krzysztofem Burym i rodzicami.

Słowa gorących podziękowań kieruję pod adresem 
„moich wspaniałych szkolnych rodziców”, bo to dzięki ich 
bezinteresownej pomocy mogliśmy się tak wspaniale ba-
wić. Dziękujemy również Pani Sołtys i Radnemu, Elżbie-
cie Sabat, Mariuszowi Półtorak, Romanowi Kopija, Zofii i 
Dariuszowi Kotom, Radzie Sołeckiej wsi Witryłów, Firmie 
PASS-Pol Sanok, Pawłowi Bodziochowi dostawcy Interne-
tu, Firmie Wulkanex, Firmie TRANS NG Sanok, Romano-
wi Milczanowskiemu, Delikatesom Alta Brzozów, Piekarni 
w Dydni,  Firmie Bautech – Wojciech Myrta, Tadeuszowi 
Cyparskiemu, Agacie Sobolak, Reginie Tyczka, Marioli 
Cieczka, Robertowi Mazurowi, Markowi Owsianemu, PBS 
w Sanoku Oddział w Dydni oraz zespołowi muzycznemu 
„LIPSTIK”.

Joanna Hocyk

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. w Samorządowym 
Przedszkolu w Dydni  odbył się Piknik Rodzinny. Był to już 
szósty piknik, podczas którego społeczność przedszkolna 
świętowała Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. W tym 
roku przebiegał pod hasłem „Bezpieczeństwo ważna spra-
wa, dla Rodziny to podstawa”. Imprezę plenerową rozpo-
częła powitaniem Dorota Bluj - dyrektor przedszkola, która 
zaprosiła wszystkie dzieci  do obejrzenia przedstawienia pt. 
„Święto bajek”. Występy Rodziców to już tradycja w przed-
szkolu. Zawsze gromadzą tłumy widzów,  nie tylko dzieci. 
Były również wiersze oraz piosenki dla mam i tatusiów w 
wykonaniu przedszkolaków.

Niedługo wakacje. W trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych służby ratunkowe przeprowadziły pokaz i war-
sztaty dla uczestników pikniku dotyczące udzielania pierw-
szej pomocy. Aspirant Monika Dereń z Powiatowej Komendy 
Policji w Brzozowie przypomniała  rodzicom i dzieciom  o 
zasadach ruchu drogowego oraz zagrożeniach występują-
cych nie tylko na drodze. Nie zawiedli również strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni. Zaprezentowali wy-

posażenie strażackiego wozu bojowego i wyczerpująco od-
powiadali na pytania uczestników na temat bezpieczeństwa 

Dorota Bluj
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Było wesoło i przyjemnie

„Rodzinna” fotografia

Impreza w plenerze
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W dniu 9 czerwca 2015 r. odbył się w Zespole Szkół 
w Dydni konkurs wiedzy o Unii Europejskiej (etap II i finał) 
pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Toma-
sza Poręby.

Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich 
gimnazjów z powiatu brzozowskiego. Pierwszy etap –elimi-
nacje szkolne odbyły się jeszcze w kwietniu. Każda szkoła 
gimnazjalna z powiatu brzozowskiego miała prawo wziąć 
udział w zmaganiach, a zwycięzca do udziału w II etapie.

W sumie do II etapu zakwalifikowało się  18 uczniów 
klas trzecich gimnazjów, zwycięzców eliminacji szkolnych. 
Niestety, zabrakło uczniów z dwóch gmin naszego powiatu 
(Domaradza i Jasienicy Rosielnej).

Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń powi-
tała zebranych na świetlicy szkolnej uczestników konkursu 
oraz zaproszonych gości i organizatorów, m.in.: Stanisława 
Pałysa – Zastępcę Wójta Gminy Dydnia, Tomasza Lutaka 
– Dyrektora Biura Posła do Parlamentu Europejskiego To-
masza Poręby, Mateusza Lechwara - Dyrektora Biura Po-
selskiego Bogdana Rzońcy, Ewę Miciak – Kierownika Biura 

Poselsko-Senatorskiego w Brzozowie, Krzysztofa Maziarza 
– pomysłodawcę konkursu.

Drugi etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o UE. 
Zadania były o różnym stopniu trudności a dodatkowo liczył 
się także czas, przy takiej samej liczbie punktów zwyciężał 
ten, kto pierwszy oddał swoją pracę.

W przerwie pomiędzy II a III etapem (finałem) ucz-
niowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dydni pod opie-
ką Danuty Zaremby przedstawili krótką część artystyczną.

W tym czasie Komisja Konkursowa w składzie: 
Krzysztof Maziarz, Zbigniew Kowalczyk, Tomasz Lutak do-
konała sprawdzenia prac pisemnych i wytypowała sześć 
osób do finału.

Na część artystyczną złożyły się występy uczennic 
oraz prezentacja o UE:
1. Aleksandra Howorko (klasa IVb), Katarzyna Kondracka 

(IVb) i Magdalena Kondracka (IIa Gimnazjum) zagrały 
na fletach hymn UE („Oda do radości”) oraz fragment 
opery „Jezioro łabędzie”;

2. Angelika Mazur (IVa) i Julia Chorążak (IVa) zaśpiewały 
po francusku piosenkę „Milord”;

przeciwpożarowego.
Podsumowaniem  wiedzy na temat udzielania pierw-

szej pomocy i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego był 
konkurs, podczas którego uczestnicy mogli zdobyć ciekawe 
nagrody.

Atrakcją dla uczestników był klaun, który porwał ich  
do wesołej zabawy, jak również malowanie twarzy i pusz-
czanie dużych, mydlanych baniek. Dzieci z uśmiechami 
na pomalowanych twarzach bawiły się super do samego 
wieczoru. Rodzice jako organizatorzy pikniku, jak zwykle, 
stanęli na wysokości zadania i przygotowali wiele pyszności 
dla dużych i małych gości. Było również grillowanie i pie-
czenie ziemniaków. Mimo kapryśnej pogody przygotowane 
atrakcje sprawiły, że wszyscy dobrze sie bawili oraz wspól-
nie miło spędzili czas.

Dorota Bluj

Zbigniew Kowalczyk
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Pokaz aktorskich zdolności rodziców

O Unii Europejskiej wiedzą wszystko

Organizatorzy i goście konkursu
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7 czerwca br. w Domu Ludowym w Niebocku odbył 
się Koncert Polskich Piosenek z lat 60 - 70 i 80. XX wieku 
pod tytułem „By coś zostało z tych dni”. Spotkanie to zor-
ganizowała Jadwiga Rajtar-Żaczek, prowadząca od trzech 
lat Dziewczęcy Zespół Wokalny „Mansarda”. I właśnie ta 
grupa zaprezentowała licznie zebranej publiczności bogatą 
kompozycję muzyczną przebojów z dawnych lat. Usłyszeć 
można było zarówno piosenki radosne, skoczne, jak i re-
fleksyjne, o poważniejszym charakterze. Wszystkie jednak 
zawierały w sobie głębsze treści, o które trudno czasem we 
współczesnych utworach.

Na występ zawitała publiczność nie tylko z Niebocka, 
ale też z odleglejszych stron: z Sanoka, Brzozowa, Kros-
na, Grabownicy, Krzywego, Końskiego, a nawet z Niemiec! 
Wszyscy bawili się  doskonale, śpiewając do rytmów „Mał-
gośki”, czy utworów Karin Stanek i Kasi Sobczyk, a także 
bujając się do słów „..Polish Barbados i Galapagos…”, czyli 
przy piosence „Chałupy welcome to”. Były też wzruszenia, 
na przykład przy utworze „List do matki” Violetty Villas, czy 
przy piosenkach Anny Jantar i Ireny Jarockiej.

Dziewczyny z „Mansardy”, mieszkanki Gminy Dyd-
nia, reprezentujące miejscowości: Niebocko, Dydnię i 
Temeszów, wykonały aż osiemnaście różnorodnych utwo-
rów, starając się oddać ich niesamowity klimat i czar. Konfe-

ransjerzy, Radek Żaczek i Asia Adamska, również poprzez 
słowa starali się przybliżyć publiczności różnorodne cieka-
wostki związane z przebojami z tamtych lat. Pokreślili zaraz 
na początku, że piosenka polska, szczególnie ta z lat 60 
- 70 - 80 jest prawdziwą kopalnią artystycznego bogactwa, 
a utwory te są ponadczasowe, zawsze aktualne, piękne i 
śpiewane przez wszystkich, bez względu na wiek. Nie mylili 
się. Publiczność zebrana w sali, reprezentująca pełen prze-
krój pokoleniowy, po półtoragodzinnym koncercie wcale 
nie miała dość. Trzeba było trzykrotnie śpiewać na bis, co 
zresztą zespół uczynił z radością. Jak widać, ludzie i dzisiaj 
mają w sobie głęboką potrzebę dobrej zabawy i kontaktu z 
wartościową muzyką. A ona ciągle żyje po to, „by coś zosta-
ło z tamtych dni”…

Warto też wymienić na koniec nazwiska uzdolnio-
nych solistek Mansardy, oraz skład chórku, który śpiewem i 
ruchem dzielnie towarzyszył występom.

Solistki: Monika Krowiak, Kasia Kot, Gabrysia Woź-
niak, Diana Sokołowska, Kamila Pomykała, Asia Adamska, 
Wiola Myćka, Anita Oleniacz.

Chórek: Diana Fijałka, Paulina Lasek, Weronika 
Zborowska, Emilka Milczanowska, Bernadka Wojtoń, Iza 
Adamska, Justyna Jatczyszyn, Ola Szczepanek, Gabrysia 
Indyk, Zosia Rajtar.

W imieniu mojego zespołu dziękuję za pomoc przy 
organizacji Koncertu: Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu za 
udostępnienie sali i wsparcie organizacyjne, Jackowi Adam-
skiemu dyrektorowi GOK za wypożyczenie sprzętu na-
głaśniającego, Akustykom: Wojtkowi Wojnarowi, Maćkowi 
Oleniaczowi i Kamilowi Boconiowi, za doskonałą pracę na 
konsolecie nagłośnieniowej, dyrektor Zespołu Szkół w Nie-
bocku Bożenie Chorążak za wypożyczenie akcesoriów do 
dekoracji, Gosi i Kazikowi Rajtarom oraz Tomkowi Żaczkowi 
za pomoc w dekoracji sceny i w całokształcie przygotowań, 
Mediom: BGP (Halinie Kościńskiej), Portalowi „Brzozowia-
na.pl” (Janowi Wolakowi), Portalowi i Telewizji Internetowej 
„Infopodkarpacie” (Piotrowi i Markowi Wójcikom).

Jadwiga Rajtar-Żaczek
kierownik Zespołu Mansarda

3. Gabriela Praisner (IIa gimnazjum) zaśpiewała również 
po francusku „S.O.S”

4. Prezentację o UE czytały Natalia Rozmus (IIa gimna-
zjum) w języku angielskim oraz Dominika Organ (IIIa 
gimnazjum) w języku francuskim;

5. Piotr Szuba (IIIb gimnazjum) obsługa komputera i na-
głośnienia.

Do III etapu awansowało 6 uczestników. Część fina-
łowa polegała na udzieleniu jak najlepszej ustnej odpowie-
dzi na to samo pytanie:

Jakie zmiany można dostrzec w swojej okolicy (miej-
scowości, gminie, powiecie) od czasu wstąpienia do UE?

Komisja Konkursu po części ustnej (III etapie finało-
wym) ustaliła następującą kolejność miejsc:
1. Szymon Curzydło - Gimnazjum Dydnia
2. Natalia Pytlak - Gimnazjum Grabownica Starzeńska
3. Adrian Jonarski - Gimnazjum Górki

Te osoby otrzymały symboliczne bilety na wycieczkę 
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
1. Alicja Błaż – Gmina Haczów
2. Bartłomiej Korona – Gmina Haczów
3. Weronika Osip – Gmina Nozdrzec

Te osoby dostały nagrody pocieszenia od posła Bog-
dana Rzońcy.

Krzysztof Maziarz i Tomasz Lutak obiecali  zorgani-
zowanie w przyszłym roku podobnego konkursu z równie 
atrakcyjnymi nagrodami.

Na zakończenie konkursu głos zabrał Stanisław Pa-
łys, który pogratulował wiedzy uczestnikom zmagań oraz 
życzył sukcesów w dalszej nauce a nagrodzonym wyjaz-
dem udanej podróży i miłego pobytu w Brukseli. Gości i 
uczestników pożegnała również Iwona Pocałuń - dyrektor 
Zespołu Szkół w Dydni.

Zbigniew Kowalczyk
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26 czerwca 2015 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Dydni zakończyła już trzeci rok swojej działalności, a tym 
samym pożegnała pierwszych 21 absolwentów. Od począt-
ku istnienia placówka aktywnie włącza się w życie kultural-
ne gminy, powiatu a także województwa. Organizuje licz-
ne koncerty, zarówno samodzielnie jak i we współpracy z 
innymi instytucjami, m.in.: Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Dydni, Parafią Rzymskokatolicką w Jabłonce, Filharmonią 
Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, a także 
szkołami z terenu gminy oraz powiatu. Największym uzna-
niem publiczności cieszą się coroczne koncerty kolęd or-
ganizowane w okresie Bożego Narodzenia. W koncertach 
uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły jako soliści lub w 
zespołach. 

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni swo-
imi występami uświetniali uroczystości, np: koncert inaugu-
rujący rok szkolny w SM I st. w Niwiskach, koncert z okazji 
25-lecia Caritas w Dydni, koncert z okazji Dnia Kobiet w 
Witryłowie, koncert z okazji poświęcenia obrazu Jezusa Mi-
łosiernego i   koncert z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji 
Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Jabłonce. Ogrom-
nym wyróżnieniem i zaszczytem był występ naszych ucz-
niów podczas noworocznego spotkania podkarpackich sa-
morządowców w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.   

Uczniowie naszej szkoły biorą udział i zdobywają 
czołowe miejsca w licznych konkursach, w tym również tych 
międzynarodowych, jak VAMO – Akkordeonwettbewerb w 
Wiedniu, gdzie Filip Siwiecki  uczeń z klasy akordeonu 
Pana Krzysztofa Burego   zdobył  III miejsce oraz I miejsce 
w konkursie ART – DUO MUSIC FESTIWAL – International 
Music Festiwal and Competition for Young Musicians „Mu-
sic Seasons in Berlin”  w Berlinie. 

Kolejne znaczące konkursy w roku szkolnym 
2014/2015 to:
I Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej – 27 listopada 2014
- Filip Siwiecki (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie 

I stopnia
- Kacper Kosztyła  (naucz. Krzysztof Bury)  – wyróżnienie 

II stopnia
- Adrian Szul (naucz. Krzysztof Bury) - wyróżnienie 

III stopnia
- Mariusz Niziołek (naucz. Krzysztof Bury) – udział
XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej – Soko-

łów Małopolski 6 grudnia 2014
- Filip Siwiecki (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie 

II stopnia
- Adrian Szul (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie 

II  stopnia
- Kacper Kosztyła (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie 

III stopnia
23. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej – Prze-

myśl 9 – 13 grudnia 2014
- Filip Siwiecki – (naucz. Krzysztof Bury) - wyróżnienie
XXI Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Od solisty do 

orkiestry” Mława 5-7 lutego 2015
- Filip Siwiecki  (naucz. Krzysztof Bury) – III miejsce
X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Akordeonowej – Puławy 

14 kwietnia 2015
- Filip Siwiecki (naucz. Krzysztof Bury) – III miejsce

 V Przegląd Szkół Muzycznych pod patronatem Fundacji 
Wspierania Edukacji Artystycznej - Jarosław 26 kwietnia 
2015 r.

- Filip Baracz (naucz. Tomasz Mazur) - wyróżnienie 
II stopnia 

XVI Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe –  Gorlice 26 – 29 
kwiecień 2015

- Filip Siwiecki (naucz. Krzysztof Bury) – I wyróżnienie
IX Regionalny Festiwal Młodych Flecistów - Kolbuszowa 

6 maja 2015 
- Paulina Zubel (naucz. Dorota Zubel) - wyróżnienie 

I stopnia
- Katarzyna Kondracka (naucz. Lukrecja Brudek) - wyróż-

nienie I stopnia
VII Konkurs Muzyczno – Plastyczny „Dźwiękiem malowa-

ne” - Stalowa Wola - 21 maja 2015
- Filip Siwiecki (naucz. Krzysztof Bury)  – I miejsce i wy-

różnienie za pracę plastyczną
„Dziecięce Spotkania z Muzyką Fortepianową”- “Od klasyki 

do rozrywki” -  Przemyśl - 30 maja 2015
- Paulina Zubel (naucz. Monika Śliwka) - III miejsce w ka-

tegorii I .
Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie 

długie godziny ćwiczeń pod okiem rodziców, a także wysi-
łek nauczycieli w przygotowaniu „swoich podopiecznych”. 
Składam Im wszystkim serdeczne podziękowanie za cały 
rok pracy, która przyniosła widoczne efekty. Dziękuję rów-
nież pracownikom obsługi, Rodzicom  z Radą Rodziców na 
czele oraz Wam Uczniowie. 

Nie może zabraknąć również podziękowań dla Wój-
ta Jerzego F. Adamskiego, Sekretarz Gminy Aliny Maślak, 
Skarbnik Gminy Zofii Pytlowanej, Radzie Gminy z Przewod-
niczącym Piotrem Szulem oraz obecnie pełniacej obowiązki 
Sekretarza Beaty Czerkies. 

To dzięki Waszym staraniom i zaangażowaniu po-
wstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni i dzięki Wam 
ona się rozwija. Dziękuję również Pani Zofii Kozłowskiej i 
całemu Zespołowi Obsługi Szkół w Dydni. Dziękuję ludziom 
dobrego serca, dzięki którym nasza szkoła pięknie się roz-
wija. Wszystkim życzę udanych, słonecznych i muzycznych 
wakacji.

fot. archiwum

Prezentacja muzycznych uzdolnień

Elżbieta Przystasz



15Nasza Gmina Dydnia II/2015

27 kwietnia minął rok od wyniesienia papieża Jana 
Pawła II na ołtarze. W wyrazie wdzięczności Wójt Gmi-
ny Dydnia – Jerzy F. Adamski, Proboszcz parafii pw. MB 
Częstochowskiej w Jabłonce – ks. Bogusław Zajdel oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłon-
ce – Zuzanna Dmitrzak, zorganizowali uroczyste obchody 
rocznicy kanonizacji Papieża Polaka w Jabłonce.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną 
pod przewodnictwem księdza prałata Waldemara Janigi - 
dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej, 
a koncelebransami byli: ks. Prałat Adam Drewniak – Pro-
boszcz parafii Dydnia, ks. Janusz Zajdel - zastępca dy-
rektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Proboszcz 
Bogusław Zajdel.

Nawiązując do Niedzieli Dobrego Pasterza, cele-
brans ukazał szczególną troskę o Chrystusową Owczar-
nię obecną w posłudze Jana Pawła II, do końca wiernego 
powierzonej misji. Zwrócił się szczególnie do dzieci i mło-
dzieży oraz wszystkich mieszkańców Gminy, zachęcając 
ich do naśladowania w swoim życiu wiary, siły i mądrości 
Ojca Świętego.

Po Mszy Św. uroczyście poświęcono obraz św. 
Jana Pawła II znajdujący się w ołtarzu bocznym kościoła.

Koncert dziękczynny w I rocznicę kanonizacji Jana 
Pawła II był kolejnym punktem programu uroczystości. 
Poprzedziło go wystąpienie posła na Sejm RP – Bogdana 
Rzońcy, w którym wyraził zachwyt nad pomysłem uczcze-
nia postaci Wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

Podkreślił też ważność i konieczność takich wyda-
rzeń kulturalnych w środowisku lokalnym.

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” to tytuł koncertu Sa-
nockiego Chóru Kameralnego oraz Chóru Młodzieżowego 
Szkoły Muzycznej I st. w Dydni pod dyrekcją dr Elżbiety 
Przystasz.

Z uwagą i ogromnym podziwem wszyscy zebrani w 
kościele wsłuchiwali się w pierwszą pieśń – hymn ku czci 
św. Jana Pawła II „Aprite le porte a Cristo!”. Równie po-
ruszająca była dalsza część koncertu, przeplatanego ka-
meralnym muzykowaniem: Pauliny Zubel, Franciszka Ku-

rasza, Pawła Myrty, Filipa Siwieckiego, Tomasza Mazura, 
Izabeli Mazur, Patrycji Nieznańskiej, Karola Malawskiego, 
Katarzyny Kondrackiej, Aleksandry Howorko, Kamili Kro-
wiak, Dawida Kraczkowskiego oraz recytacją Małgorzaty 
Śliwiak i Mirosławy Dec.

Utwory w wykonaniu chórów imponowały idealnie 
zgranymi głosami oraz perfekcyjną intonacją. Partie solo-
we w Chórze Młodzieżowym Szkoły Muzycznej wykonali: 
Izabela Mazur, Weronika Nieznańska, Piotr Nieznański. 
Soliści Sanockiego Chóru Kameralnego to: Małgorza-
ta Śliwiak, Mirosława Dec, Bożena Zapałoch, Grzegorz 
Orzechowski, Bogusław Słowik. Akompaniatorami byli: 
Katarzyna Matera i Tomasz Putrzyński. Wszystko to pod 
batutą dr Elżbiety Przystasz. Trudno wyobrazić sobie, co 
by mogło uczynić ten koncert jeszcze lepszym. Na ko-
niec wszyscy zgromadzeni w świątyni zaśpiewali wspól-
nie „Barkę”. To było najlepsze podsumowanie koncertu, 
poprzez który wyraziliśmy wdzięczność Bogu za dar św. 
Jana Pawła II.

Po koncercie wszyscy w uroczystej procesji udali 
się pod pomnik Jana Pawła II przy Szkole. Modlitwę dzięk-
czynną poprowadził ks. Proboszcz – Bogusław Zajdel.

Następnie Dyrektor Szkoły – Zuzanna Dmitrzak, 
powitała zebranych gości: przedstawicieli Urzędu Gminy 
w Dydni, Rady Gminy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, or-
ganizacji samorządowych, Akcji Katolickiej, Rady Rodzi-
ców i wszystkich mieszkańców Gminy.

W dalszej części głos zabrała Beata Czerkies – 
pełniąca obowiązki Sekretarza Gminy, która odczytała list 
Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława 
Ortyla, przesłany specjalnie na tę uroczystość.

Następnie przemówienie wygłosił Wójt Gminy Dyd-
nia – Jerzy F. Adamski, w którym nawiązał do wielkości i 
świętości Jana Pawła II jako wzoru do naśladowania.

Na zakończenie uroczystości, w blasku pięknego, 
kwietniowego słońca, pod pomnikiem Jana Pawła II kwia-
ty złożyli: przedstawiciele Urzędu Gminy w Dydni – Jerzy 
F. Adamski i Stanisław Pałys, przedstawiciele Rady Gmi-
ny – Piotr Szul, Grzegorz Rachwał i Marek Pocałuń oraz 

Zuzanna Dmitrzak

fot. S. Pytlowany

Przed pomnikiem św. Jana Pawła II

fot. S. Pytlowany

Uroczysta procesja pod pomnik
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przedstawiciele Szkoły – Jolanta Dąbrowiecka, Amelia 
Kułak i Izabela Rozmus.

„Nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wyso-
kie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć 

cele godne synów Bożych.” – niech te słowa Jana Pawła 
II będą podsumowaniem przeżytych niedzielnych uroczy-
stości.

Zuzanna Dmitrzak

Tuż pod koniec roku szkolnego, we czwartek 11 
czerwca 2015 roku odbyły się X Plenerowe warsztaty ma-
larskie w Niewistce. Tematem przewodnim tegorocznego 
twórczego spotkania młodych artystów był szkic plenerowy. 
Blisko czterdziestu uczestników w piękne słoneczne przed-
południe oddało się twórczej pasji. Świeży umysł, sprawna 
dłoń, porządnie zatemperowany ołówek i biała kartka, to 
wystarczające narzędzia do pojawienia się niepowtarzal-
nych wytworów. Prace przedstawiały kościół w Niewistce, 
detale jego wyposażenia, dzwonnicę, budynki mieszkalne, 
a także urokliwy nadsański krajobraz.

Tradycją warsztatów jest ognisko i samodzielne pie-
czenie kiełbasy. W tym roku nie było inaczej. Na zakończe-
nie warsztatów wszystkim uczestnikom zostały wręczone 
pamiątkowe dyplomy. Wystawa poplenerowa zostanie przy-
gotowana w świetlicy Zespołu Szkół w Dydni we wrześniu 
br.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: GOKBPiW w 
Dydni z Dyrektorem Jackiem Adamskim, Przewodniczący 
Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Sołtys Niewistki Michał Pa-

łys, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewistce Marta Ryb-
czak.

Piotr Szul

Gmina Dydnia od 11 marca 2013 r. jest członkiem 
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Do Pol-
skiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi  należy 36 wójtów i bur-
mistrzów z 15 województw. Podkarpacie reprezentują: Gmi-
na Dydnia, Gmina Lubaczów i Gmina Miejsce Piastowe. 
Koordynatorem Sieci  na województwo podkarpackie jest 
wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.

W dniach 18-19 marca 2015 r. w Gogolinie na Opol-
szczyźnie odbyło się spotkanie plenarne Polskiej Sieci 
Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), w którym uczestniczyli 
przedstawiciele gmin członkowskich PSORW, tj. wójtowie 
i burmistrzowie z 20 gmin z terenu całego kraju, również 
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia. Gościem spotka-
nia był Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski, Wiceprezes 
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Odnowy Wsi ARGE.

W trakcie dwudniowego spotkania uwaga uczestni-
ków koncentrowała się wokół dwóch zasadniczych bloków 
tematycznych, takich jak: realizacja projektu dot. tworzenia 
Sieci Najciekawszych Wsi oraz polityki senioralnej w ma-
łych i średnich gminach.

13 maja 2015 r. p. Ryszard Wilczyński wziął udział w 
konferencji Przyszłość Odnowy Wsi zorganizowanej w Rze-
szowie przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Podczas 
konferencji wygłosił referat „Przyszłość odnowy wsi w Pol-
sce w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020”.

Przebywając na Podkarpaciu, w dniu 12 maja odwie-
dził teren Gminy Dydnia. Zwiedził Witryłów, Krzywe, Krze-
miennę, Dydnię, Końskie, Jabłonkę, Niebocko. Doceniając 
potencjał turystyczny naszej Gminy, zwrócił uwagę, iż Gmi-
na Dydnia jest liderem tworzącego się ogólnopolskiego pro-
gramu: „Turystyka Otwartej Przestrzeni”.

Beata Czerkies

Przygoda ze sztuką

Dyskusja nad „Wioskami tematycznymi”
Przemawia Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um



1�Nasza Gmina Dydnia II/2015

Aktywność fizyczna, uprawianie sportu i rekreacja 
prozdrowotna coraz częściej sprawiają ludziom przyjem-
ność i stają się normą w codziennym stylu życia. Można się 
było o tym przekonać na VI Rajdzie Rowerowym „Błękitną 
Wstęgą Sanu”, który odbył się w Gminie Dydnia 27 czerwca 
br.

Organizatorami Rajdu byli: Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie, Starostwo Powiatowe, Podkarpackie 
Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, Wójt Gminy Dydnia, Powia-
towy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie, MOSiR w 
Brzozowie.

W tegorocznym rajdzie wzięło udział blisko pięćdzie-
sięciu uczestników, którzy podzielili się na 14 drużyn. Byli 
wśród nich zarówno profesjonaliści, którzy od lat uprawiają 
turystykę rowerową, ale także liczne grono sympatyków- 
amatorów. Zebranych powitał Przewodniczący Rady Powia-
towej Zrzeszenia LZS Bronisław Przyczynek i podziękował 
wszystkim za wzięcie udziału w tej wspaniałej rowerowej 
przygodzie. Współorganizujący Rajd Henryk Dąbrowiecki 
zapoznał uczestników z regulaminem i możliwością wyboru 
trasy przejazdu. A wybór ten dotyczył trzech możliwych szla-
ków, które były również punktowane ze względu na poziom 
trudności i długość. Przebieg tras wyglądał następująco:
I. Krzemienna –Temeszów - Witryłów - Ulucz (szkoła) 

- Hroszówka - Jabłonica Ruska - Krzemienna ”Wiking” 
(10 pkt.)

II. Krzemienna – Temeszów - Witryłów - Końskie - Mrzy-
głód – Dobra- Ulucz - Witryłów - Temeszów - Krzemien-
na „Wiking” (20 pkt.)

III. Krzemienna - Jabłonica Ruska - Siedliska - Huta Po-
ręby - Żohatyń - Borownica - Ulucz (szkoła) - Witryłów 
- Temeszów - Krzemienna  „Wiking” (30 pkt.)

Mierząc siły na zamiary, każdy wybierał trasę pod 
swoje możliwości kondycyjne. Trasa II i III nie należały do 
najłatwiejszych, jednak czas przejazdu nie miał większego 
znaczenia, choć były ramy czasowe, w których należało się 
zmieścić. Podczas jazdy uczestnicy mogli podziwiać prze-
piękne tereny nadsańskie, a także zmierzyć się z wysokimi 
wzniesieniami, które otaczają dolinę Sanu. Wysiłek fizyczny 
momentami był ogromny, ale warto było go pokonać choćby 
dla nieziemskich widoków, jakie rozpościerały się później ze 
szczytów. Na wszystkich trzech trasach uczestnicy zaliczali 
punkty kontrolne. Było ich cztery. Na pierwszym , zaraz na 
„starcie”, należało sprawdzić swoją wiedzę na temat Gminy 
Dydnia. Punkt ten nadzorował Henryk Dąbrowiecki. Pyta-
nia były dość łatwe, ale jednak bez wcześniejszego prze-
czytania informacji na stronie Gminy Dydnia, czy choćby w 
„Wikipedii”, byłoby zapewne ciężko, szczególnie dla tych, 
którzy mieszkają poza tym terenem. Punkt kolejny spraw-
dzał wiedzę na temat ruchu drogowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kodeksu rowerzysty. Prowadził go Bole-
sław Kostur i większość uczestników doskonale sobie tam 
poradziła, gdyż teoria o ruchu drogowym jest niezbędna, 
gdy się uprawa turystykę rowerową. Chyba najtrudniejszy 
był punkt medyczny, gdzie panie Zofia Czech i Beata Ba-
rańska testowały wiedzę z udzielania pierwszej pomocy. 
W tym roku była to głównie wiedza teoretyczna. Zwracamy 
się z prośbą do Organizatorów, aby w przyszłości określić 
ramy i zakres wiedzy, jaką powinien znać amator rowerów, 

niezwiązany z ratownictwem medycznym, aby dobrze po-
radzić sobie w tym punkcie. Radośnie było natomiast na 
„przystanku” rekreacyjno – sportowym, gdzie pod nadzorem 
Adama Śnieżka każdy z uczestników mógł sprawdzić swój 
spryt i sprawność fizyczną, celując między innymi ziemnia-
kami do wiaderka. Było to naprawdę ekscytujące przeżycie 
i przy tym rozluźniające po wielokilometrowej trasie rowero-
wej. Wszyscy uczestnicy po dwóch- trzech godzinach bez-
piecznie dotarli do mety, gdzie mogli odpocząć przy pysznej 
grochówce, kiełbaskach z grilla i innych przekąskach za-
pewnionych przez Organizatorów.

A na koniec nastąpiło podsumowanie wyników i na-
gradzanie zwycięzców. Choć tak naprawdę, to wszyscy 
byli zwycięzcami, bo każdy został nagrodzony i doceniony 
przez Organizatorów.

Miejsca drużyn przedstawiały się następująco, a różni-
ce w punktach były naprawdę niewielkie (o pierwszych sied-
miu miejscach decydował dosłownie 1 punkt różnicy z prze-
ciwnikiem znajdującym się w rankingu powyżej):
I miejsce- drużyna „Podium” (J. Żaczek, A. Hunia, M. Żaczek)
II miejsce- drużyna „Ketchup”  (J. Łuczycki, G. Kulon, D. 

Świątek, W. Niedzielska)
III miejsce- drużyna „Quatro Estrellors” (A. Błaż, M. Budna, 

M. Błaż, D. Budny)
IV miejsce- drużyna ”Kolarstwo w obiektywie” (K. Dudek, P. 

Kielar, D. Lenart, K. Zieliński)
V miejsce- drużyna „Rowery Team” (W. Buczek, E. Stój)
VI miejsce- drużyna „JERT” (T. Żaczek, R. Żaczek, E. Seń-

ko, J. Rajtar-Żaczek)
VII miejsce- drużyna ”MOSiR Brzozów” (M. Leń, P. Kędra, 

M. Data)
VIII miejsce- drużyna  „Polikat Brzozów” ( K. Serafin, Cz. 

Serafin)
IX miejsce- drużyna  „Samarama” (J. Hipner, P. Kielar)
X miejsce- drużyna „Zakwaszeni” (A. Wojnicki, E. Golla, M. 

Adamski)
XI miejsce- drużyna „Pędziwiatr” (I. Rzepka, G. Rzepka, M. 

Rzepka, T. Fejdasz)
XII miejsce- drużyna „Trzy plus jeden” (M. Kij, J. Kij, E. Lo-

renc, E. Nogaj)
XIII miejsce- drużyna „BMW Brzozów”(B. Szklarz, W. 

Szklarz, M. Szklarz)
XIV miejsce- drużyna „Bratek” (B. Tyczyński, A. Gazdowicz, 

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Nordic walking polega na maszerowaniu z wyko-
rzystaniem specjalnie zaprojektowanych kijów. Odpo-
wiednia technika ,,chodzenia z kijami”, jak się potocznie 
mówi, daje wiele korzyści zdrowotnych, m.in.: poprawia 
ogólną kondycję fizyczną i wydolność organizmu, uspraw-
nia układ oddechowy i sercowo – naczyniowy, wzmacnia 
mięśnie kończyn dolnych, tułowia, ramion i barków, od-
ciąża kręgosłup oraz stawy kolan i bioder, pozwala na 
szybsze spalanie kalorii. Chodzić z kijami może każdy, 
bez względu na wiek czy kondycję.

Mając na uwadze walory zdrowotne tego rodzaju 
sportu, również na terenie gminy Dydnia wytyczono 4 
trasy w ramach projektu o nazwie ,,Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia” zrealizowanego przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania (LGD) ,,Ziemia Brzozow-
ska”.

Trasy te – w zależności od stopnia trudności – 
oznakowano różnymi kolorami, tj.: żółta – pętla o dł. 4,7 

km, zielona liczy 8 km, czerwona 11 km, czarna 15,4 km. 
Wejście na trasy zlokalizowano na parkingu przy Urzę-
dzie Gminy, gdzie znajduje się szczegółowa tablica in-
formacyjna. Poszczególne odcinki prowadzą chodnikiem, 
drogą asfaltową i leśnymi ścieżkami. W kilku miejscach 
zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do 
samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna.

Trasy posiadają wspólne punkty i łączą się na 
pewnych odcinkach, co umożliwia dowolne wydłużanie 
lub  skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.

Mieszkańcy Gminy Dydnia mieli okazję do aktyw-
nej formy wypoczynku, biorąc udział w rajdzie nordic 
walking zorganizowanym przez „Stację Zdrowia” i LGD 
„Ziemia Brzozowska”.

W sobotnie przedpołudnie 4 lipca 2015 r. na sta-
dionie przy Zespole Szkół w Dydni zgromadziło się ok. 
40 osób chcących pokonać proponowaną trasę. Wśród 
uczestników rajdu znaleźli się doświadczeni ,,sportowcy” 
jak i ci, którzy stawiali „pierwsze kije”, dlatego szczególnie 
oni cenili sobie wskazówki profesjonalnych instruktorów.

Zebranych przywitał Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, dokonując jedocześnie otwarcia imprezy, do or-
ganizacji której włączyła się też Sekretarz Gminy Beata 
Czerkies.

Bezpośrednio przed marszem odbyły się zajęcia z 
instruktorami nordic walking, którzy udzielali fachowych 
porad. Każdemu z uczestników wypożyczono profesjo-
nalne kije, które odpowiednio dopasowano do wzrostu 
zawodników. Po zajęciach treningowych ,,rajdowcy” wy-
ruszyli zieloną, trochę zmodyfikowaną, liczącą ok. 5 km. 
trasę. Podczas marszu można było podziwiać panoramę 
Dydni i rozkoszować się pięknymi widokami. Nad spraw-
nym i bezpiecznym przejściem czuwali instruktorzy oraz 
ratownik medyczny.

Nieco zmęczeni rajdowicze mogli zregenerować 

A. Stępień, A. Fiołek, M. Góral)
Atrakcyjne nagrody dla uczestników Rajdu w posta-

ci śpiworów turystycznych, bidonów, kasków, rękawiczek 
rowerowych, folderów turystyczno-krajoznawczych zwią-
zanych z Gminą Dydnia oraz dyplomy, medale i puchary 
wręczali: Marek Szerszeń ze Starostwa Powiatowego w 
Brzozowie, Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, Bogdan 
Dytko Dyrektor MOSiR Brzozów. Nad całością czuwali wie-
loletni organizatorzy rajdu Bronisław Przyczynek i Henryk 
Dąbrowiecki. W celu pełnego bezpieczeństwa rowerzystów 
zapewnili oni również obsługę medyczną i policyjną. Pro-
wadzący wykazywali ogromną troskę o uczestników i pełne 
zaangażowanie, dzieląc się z nami swoją fascynacją dla 
sportów rowerowych i szeroko pojętej rekreacji oraz podzi-
wem dla przepięknych terenów , na których rajd został zor-
ganizowany. Za swoją ciężką pracę organizacyjną zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi publikacjami książkowymi wrę-
czonymi przez Wójta Gminy Dydnia.

Podsumować to spotkanie można jednym zdaniem: 
Było fantastycznie! Za rok pewnie znów weźmiemy w nim 
udział. A sądząc po zwiększającej się corocznie liczbie 

uczestników, będzie nas tam już nie pięćdziesięciu, lecz 
może stu. Gratulujemy Organizatorom przedsięwzięcia i 
oby więcej takich pomysłów.

Jadwiga  Rajtar-Żaczek

Zofia Morajko  

fot. T. Żaczek
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Gratulacje dla zwycięzców

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu
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Dnia 18 czerwca 2015 r., na posiedzeniu Rady Gmi-
ny Dydnia, przyjęto kolejne negatywne stanowisko Gminy 
Dydnia dotyczące lokalizacji planowanej budowy suchego 
polderu pn.: „Jabłonica Ruska” na terenie Gminy Dydnia o 
niżej wymienionej treści: 

„W odniesieniu do „Analizy programu inwestycyjnego 
w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka” oraz planowanej 
budowy suchego polderu pn.: „Jabłonica Ruska” na terenie 
Gminy Dydnia, realizowanego w ramach Planu Zarządza-
nia Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej 
Wisły stwierdza się, co następuje: 
1. W wyniku prowadzonej korespondencji w ramach kon-

sultacji społecznych wyraźnie odczuwa się brak woli 
współpracy i bezpośrednich rozmów (z Gminą Dydnia) 
ze strony projektantów,  oraz instytucji wiodącej w za-
kresie kształtowania polityki realizacji działań służących 
minimalizowaniu ryzyka powodziowego w regionie wod-
nym Górnej Wisły, którym jest Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

2. W przypadku budowy suchego polderu „Jabłonica Ru-
ska” (wcześniej zbiornika „Niewistka”), Gmina Dydnia, 
atrakcyjna turystycznie, poniesie ogromne i nieodwra-
calne straty w sferze społeczno – gospodarczej, wobec 
czego stanowisko Gminy Dydnia jest następujące:

Gmina Dydnia  nie wyraża zgody na planowaną loka-
lizację budowy suchego polderu na terenie wcześniej pla-
nowanej budowy zbiornika Niewistka – Jabłonica Ruska.

Niniejsze stanowisko Gminy Dydnia jest formą wnie-
sienia uwag w procesie prowadzonych konsultacji społecz-
nych, skierowane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Dokument ten został przesłany również do Marszał-
ka Województwa, Podkarpackich Posłów oraz do lokalnych 
mediów.

W projekcie koncepcji pn. „Analiza programu in-
westycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka)”,  
realizowanej w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Po-
wodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły na terenie 
Gminy Dydnia w miejscu wcześniej planowanego zbiornika 
wodnego Niewistka, zaplanowano suchy polder pn. „Polder 
Jabłonica Ruska”, który nie uwzględnia potrzeb gospodarki 
wodnej występującej w tym rejonie - szczególnie rzeki San, 
o czym świadczy bardzo jasny zapis występujący w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkar-
packiego – perspektywa 2030 o treści: 

„Nierówne rozmieszczenie naturalnych zasobów 
wodnych i niewystarczająca retencja zbiornikowa w stosun-
ku do potrzeb ludności i gospodarki, powodują zwiększenie 
negatywnych skutków zjawiska suszy. Występowanie zja-
wiska obniżonego przepływu wody w rzekach województwa 
tzw. niżówek wymaga działań na rzecz zwiększenia natural-
nej retencji, jak też inwestycji hydrotechnicznych ...” 

Utrzymanie w dalszym ciągu założeń stworzenia su-
chego polderu na terenach ponad 2500 ha (ponad 20 % po-
wierzchni gminy) oraz wysiedlenie ponad 200 gospodarstw  
spowoduje określone konsekwencje społeczne i gospodar-
cze, których koszty poniosą mieszkańcy, samorząd oraz 
środowisko. 

Na wcześniejszych spotkaniach z projektantami re-
prezentanci Gminy Dydnia przedstawiali różne koncepcje 
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym wraz z uza-
sadnieniem potrzeb, jakie określone są w głównych progra-
mach rangi krajowej jak i Województwa Podkarpackiego.

Propozycje przedstawione przez Gminę Dydnia (ust-
nie i pisemnie) nie zostały jednak wzięte pod uwagę przez 
projektanta. 

Od lat 20 ubiegłego wieku tworzono plany budowy 
obiektów małej i dużej retencji, w których proponowano 
m.in. budowę zapory – zbiornika wodnego w miejscowości 
Niewistka na terenie  Gmina Dydnia. 

swoje siły, posilając się przepysznym swojskim bigosem, 
kiełbaskami z grilla, owocami i napojami przygotowanymi 
przez organizatorów.

Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki 
i pamiątkowy dyplom, a ,,szczęśliwcy” także nagrody. 
Wśród nich znalazła się Karolina Chorążak, która wylo-
sowała nagrodę główną – profesjonalne kije nordic wal-
king.

Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosfe-
rze, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Przedział wie-
kowy uczestników rajdu – od kilku do kilkudziesięciu lat 
– świadczy o rosnącej popularności nordic walking jako 
jednej z form aktywności ruchowej.

Zofia Morajko  

Jerzy F. Adamski
Jan Kopija

Z każdym krokiem ku lepszej formie
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W dniu 29 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Dydni 
odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu 
„Czas na aktywność w gminie Dydnia” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni.

W podsumowaniu wzięli udział: Jerzy F. Adamski – 
Wójt Gminy Dydnia, Teresa Szelest – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, Agnieszka Jatczy-
szyn – koordynator organizacyjny projektu oraz uczestnicy 
tegorocznych szkoleń.

Otwarcia konferencji dokonała Teresa Szelest wita-
jąc zaproszonych gości i uczestników.

Następnie Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski gra-
tulował uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji 
oraz zwiększenia szans na realizację planów zawodowych. 
Wyraził nadzieję, że zrealizowany projekt, daje szanse na 

lepsze i skuteczniejsze realizowanie zadań i rozwiązywanie 
powstających trudności społecznych.

Kontynuując Pani Kierownik Teresa Szelest przed-
stawiła, iż w projekcie systemowym „Czas na aktywność w 
gminie Dydnia” w 2015 roku wzięło udział 4 osoby.

Każdy z uczestników projektu ukończył następujące 
szkolenia:
- „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
- „Indywidualne doradztwo zawodowe”
- Kurs zawodowy: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
- „Trening Pracy”.

W dniach 13-14 czerwca 2015 odbyło się dodatkowe 
dwudniowe szkolenie wyjazdowe pn. „Pozyskiwanie środ-
ków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej” zorganizowane dla uczestników projektu oraz ich ro-

Jeszcze w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku 
społeczność Gminy Dydnia wiązała duże nadzieje z tym, że 
budowa zbiornika wodnego pobudzi gospodarkę, powstaną 
nowe miejsca pracy, nastąpi rozwój turystyki.  

Planowana budowa zbiornika wodnego w Niewist-
ce przez ostatnie 40 lat spowodowała, iż większość wtedy 
młodych mieszkańców gminy wyprowadziła się do okolicz-
nych miast lub wyemigrowała. Miejscowości przewidziane 
pod „zalanie” przestały się rozwijać, pozostały w nich osoby 
starsze, które nie wierzyły w planowaną inwestycję i wy-
siedlenie.  

W wielu dokumentach strategicznych zapisano, że 
istnieje potrzeba budowy zbiorników wodnych m.in. w Stra-
tegii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2020 czytamy: „Konieczna jest więc kontynuacja działań 
inwestycyjnych, takich jak: przeciwpowodziowe przystoso-
wanie zlewni m.in. poprzez zachowanie i tworzenie wszel-
kich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorni-
ków retencyjnych itd.

Podobne zapisy znajdują się w poprzednim PRO-
GRAMIE WISŁA 2020  oraz Strategii Gospodarki Wodnej 
z 2005 r. – cały czas funkcjonuje już historyczna nazwa - 
zbiornik wodny Niewistka.

Na terenie województwa podkarpackiego występu-
je duża zmienność zasobów wodnych. Zasoby wodne nie 
są wystarczające na zaspokojenie potrzeb gospodarczych 
oraz utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego wód po-
wierzchniowych Sanu.

Realizacja programu winna obejmować założenia 
mające na celu zwiększenie retencji oraz złagodzenie skut-
ków suszy poprzez odbudowę i modernizację urządzeń pię-
trzących oraz budowę zbiorników retencyjnych. 

Podstawowym zadaniem zbiorników retencyjnych 
oprócz retencji wody jest ochrona przeciwpowodziowa tere-
nów poniżej zbiornika, zaopatrzenie mieszkańców w wodę 
do celów gospodarczych i rolniczych oraz wyrównanie prze-
pływów poniżej zbiornika tzw. niżówek (śnięcie ryb itp.), co 
się powtarza każdego roku.

Powyższe, strategiczne założenia zawarto w ce-

lach strategicznych gospodarowania wodami – perspekty-
wa 2030 w Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 
2030.

Nie może być tak, aby na terenie i kosztem Gminy 
Dydnia załatwić wszystkie problemy występujące poniżej 
planowanego polderu na rzece San i Wisły - aż do Gdań-
ska, gdzie Gmina Dydnia pozostanie     największym „po-
powodziowym szambem”,  gdzie rzeka San w obrębie tut. 
gminy nigdy nie była sprawcą powodzi.

Do tej pory na terenie Polski jeszcze nie występuje i 
nawet się nie planuje suchego polderu o tak dużej pojemno-
ści – oprócz suchego polderu Jabłonica Ruska w Dydni.

Sprawa ochrony przeciwpowodziowej stanowi waż-
ny przedmiot zainteresowania i analiz planowanych inwe-
stycji, jednak nawet tak ważne zadanie, musi być plano-
wane z rozmysłem na podstawie rozsądnej oceny zysków 
i strat dla wszystkich stron tego zamierzenia. Szczególnie 
powinno posiadać pozytywne znaczenie gospodarcze dla 
przesiedlanych mieszkańców oraz powinno wspierać roz-
wój gospodarczy Gminy Dydnia.

Bardzo poważnym problemem, według dotychcza-
sowych działań koncepcyjnych i projektowych w zakresie 
cyt. programu oraz treści pism prowadzonej przez Gminę 
Dydnia korespondencji, jest brak woli poprawnej współpra-
cy z samorządem Gminy Dydnia.

Na ostanim spotkaniu informacyjnym dnia 24 czerw-
ca 2015 r. w Rzeszowie, przedstawiciele instytucji zarzą-
dzającej i projektanta ponownie (do pierwszego spotkania 
w Gminie Dydnia, ustalonego dnia 26 maja w Krakowie - nie 
doszło) zobowiązali się do zorganizowania kolejnego spot-
kania w naszej Gminie na przełomie II – III dekady lipca br. 

Zatem uważa się, iż tak poważne i kosztowne za-
danie, powinno być przedmiotem zasadniczych konsultacji 
i akceptacji władz samorządowych: gminnych, wojewódz-
kich i RZGW, gdzie już wcześniej przemyślano skalę po-
trzeb związanych z retencją i ochroną przeciwpowodziową.

Jerzy F. Adamski
Jan Kopija

Agnieszka Jatczyszyn
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5 lipca 2015 r. na stadionie w Niebocku zebrali się 
kibice z różnych stron powiatu brzozowskiego i nie tylko na 
meczu promującym piłkę nożną.

W 2013 roku na stadionie Brzozowi MOSIR Brzozów 
gościliśmy drużynę Stali Stalowa Wola. Po emocjonującym 
widowisku reprezentacja powiatu brzozowskiego przegrała 
5:0 a bezsprzecznym bohaterem meczu był bramkarz Gra-
bowianki Maciej Olenicz. Rok później na stadionie Haczovii 
Haczów reprezentacja powiatu zmierzyła się z pretendu-
jącą do gry w I lidze drużyną Siarki Tarnobrzeg, ulegając 
gościom aż 10:1. Jedyną bramkę zdobył zawodnik Grabo-
wianki Grabówka Dawid Sołkowicz.

W niedzielne popołudnie gościliśmy na stadionie w 
Niebocku drużynę KS „KARPATY” Krosno.  Drużyna Karpat 
jest na etapie przebudowy, testowani byli nowi zawodnicy.

Drużyna reprezentująca powiat brzozowski oparta 
była w głównej mierze na zawodnikach Iskry Przysietnica 

W dniu 5.07.2015 r. rozegrano turniej piłki plażowej o 
Puchar Sołtysa wsi Niebocko.

Zawody rozegrano w bardzo trudnych warunkach, 
przy temperaturze dochodzącej do 34°C. Pomimo upału za-
wodnicy zaprezentowali bardzo dobrą kondycję oraz spraw-
ność fizyczną i rozegrali aż 10 spotkań. W zawodach udział 
wzięło 5 zespołów: Krzywe, Wydrna, Dydnia, Niebocko 1, 
Niebocko 2 reprezentowane przez uczniów Gimnazjum. 
Mecze były bardzo zacięte, o czym świadczy fakt, że aż 5 
spotkań kończyło się tie-breakiem. Rozgrywki prowadzono 
systemem każdy z każdym. Pierwsze miejsce zdobyła dru-
żyna z Krzywego – 8 punktów, drugie Dydnia – 7 punktów, 
trzecie Wydrna  – 7 punktów, czwarte Niebocko Gimnazjum 
– 6 punktów oraz piąte – Niebocko 1 – 2 punkty.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Dariusz 
Zięba, Wojciech Bok, Edward Dereń, Arkadiusz Kot, Rado-

sław Kraczkowski. Zawody sędziowali Andrzej Zajdel i Ro-
man Florczak.

Andrzej Zajdel

dzin. Szkolenie to odbyło się w Krakowie, gdzie uczestnicy 
projektu oprócz zajęć mieli również możliwość spędzenia 
wolnego czasu.

W ramach projektu zorganizowany został 3 - mie-
sięczny staż dla 1 osoby. Staż ten odbywał się w Firmie 
Handlowej „ALTA” w Brzozowie na stanowisku recepcjoni-
sta.

Miłym punktem konferencji było wręczanie przez 
Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego certyfikatów 
dla uczestników projektu.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz praktycz-
ne umiejętności pozwolą uczestnikom projektu na lepsze 
funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz zwiększą ich 
szanse na rynku pracy.

Agnieszka Jatczyszyn

Jacek Adamski

fot. G. Cipora

fot. T. Żaczek
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Uczestnicy projektu

„Plażowe” zmagania

Niedziela na sportowo
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Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły 3 maja 
2015 r. i rozpoczęła je Msza Św. którą w intencji strażaków 
odprawił ks. Prałat Adam Drewniak, kapelan strażaków 
Gminy Dydnia.

Po części religijnej w świetlicy Zespołu Szkół  w Dyd-
ni odbyło się okolicznościowe spotkanie strażaków z wła-
dzami. Życzenia strażakom z okazji ich święta złożył  Druh 
Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego  ZOSP RP w Brzozowie oraz  Piotr Szul – Przewodni-
czący Rady Gminy Dydnia i Jerzy F. Adamski- Wójt Gminy 
Dydnia.

Święty Florian patron strażaków żył w trzecim wieku  
n.e. na terenie dzisiejszej Austrii. Został powołany do armii 
cesarza Dioklecjana. Był chrześcijaninem i gdy nie chciał 
złożyć przysięgi tradycyjnym rzymskim bożkom, został 
aresztowany. Nie chciał wyrzec się wiary, dlatego był tortu-
rowany, a w końcu utopiony z kamieniem młyńskim u szyi. 
Zginął w wodzie, więc został patronem strażaków.

(10) oraz Grabowianki Grabówka (4 – Oleniacz Maciej, Soł-
kowicz Dawid, Grudz Daniel oraz Czura Jakub, który nie 
dotarł na mecz), Haczowi Haczów (3), oraz po jednym - naj-
lepszym zawodniku z pozostałych drużyn z powiatu grają-
cych w klasie A. Na mecz powołano również dwóch mło-
dych zawodników z Victorii Niebocko (Bartłomieja Myćkę i 
Arkadiusza Mazura).

Mecz był wyrównanym widowiskiem sportowym. Go-
ście w 7’ po faulu w polu karnym wyszli na prowadzenie. W 
18’ podwyższyli rezultat spotkania na 0:2. Szybko odpowie-
dzieli zawodnicy Reprezentacji Powiatu i po strzale w 19’ 
Łukasza Gosztyły wynik był 1:2.

W 42 minucie po dwójkowej akcji zawodników Gra-
bowianki - Daniel Grudz dośrodkowuje w pole karne, gdzie 
zostaje sfaulowany Dawid Sołkowicz. Sędzia bez wahania 
wskazuje na 11 m a sam poszkodowany doprowadza do 
remisu. 

Opowiedz zawodników Karpat jest natychmiastowa. 
W 43’ meczu na listę ponownie wpisuje się Tomasz Kasper-
kowicz.

Mimo dobrych okazji w drugiej połowie na wyrówna-
nie, mecz zakończył się wynikiem 2:3.

Dziękujemy zawodnikom za zaangażowanie i walkę, 
której nie zabrakło do końca. Puchary dla uczestniczących 
w zawodach drużyn wręczyli Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski a dla gospodarzy w imieniu starosty Powiatu 
Brzozowskiego – Członek Zarządu Powiatu Jacek Adam-
ski. Upominki dla drużyn wręczyli Henryk Przyczynek Pre-
zes Zrzeszenia LZS w Brzozowie oraz Piotr Kulon działacz 
sportowy w Klubie LKS Victoria Niebocko.

Organizatorami meczu byli: Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gmi-
na Dydnia, LZS VICTORIA Niebocko.  

Zawody prowadziła trójka sędziowska z Sanoka: ar-
biter główny - Sebastian Błażejowski, asystenci Rafał Ko-
mański i Piotr Olbrycht.

Serdeczne podziękowania dla OSP Niebocko za od-
powiednie nawodnienie płyty stadionu.

Jacek Adamski
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Stanisław Pytlowany

Sportowe widowisko

Orkiestra dęta na czele strażackiego przemarszu






