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2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 zmarł papież Jan 
Paweł II. Jego pontyfikat miał wyjątkowe znaczenie dla na-
rodów, a postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się 
źródłem nadziei dla milionów ludzi. Był prawdziwym świad-
kiem Chrystusa. Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Pa-
weł II ogłosił 14 encyklik i wygłosił ponad trzy tysiące homilii 
i przemówień. Potrafił prosto i precyzyjnie opisywać i wy-
jaśniać najistotniejsze kwestie etyczne i społeczne. Wiele 
cytatów z Jego przemówień do dziś jest niezwykle popular-

nych i aktualnych.
Papież Polak wywarł szczególny wpływ na losy świa-

ta, między innymi przyczyniając się do upadku komunizmu. 
W kwietniu 2014 r. papież Franciszek ogłosił papieża Pola-
ka świętym.

Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Gminy 
Dydnia, o czym warto przypomnieć w 14. rocznicę śmierci.

redakcja

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Chwalą łąki umajone, chwali cała przyroda Boga za 
miesiąc maj, za miesiąc, który dla wielu ludzi jest  najpięk-
niejszym miesiącem w ciągu całego roku. Nic dziwnego, to 
właśnie w maju najbardziej rzuca się w oczy piękno naszej 
ziemi. Wszelka roślinność, a przede wszystkim rozkwitające 
kwiaty wzbudzają w nas zachwyt, którego nie zmąci nawet 
padający deszcz. To także ulubiony miesiąc Jana Pawła II.

99 lat temu 18 maja między godziną 17 a 18 urodził 
się Karol Wojtyła - syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. 18 
maja 1920 - 2 kwietnia 2005, a między nimi 16 października 
1978: kto nie zapamięta tych dat? Dat z życia największego 
Polaka, dat pontyfikatu Świętego. Kim był dla współczesne-
go świata przekonujemy się lepiej, kiedy Go zabrakło. Kim 
był osobiście dla nas - odpowiadamy sobie teraz, wspomi-
nając nasze z Nim spotkania: kolejne Dni Patrona, konkursy, 
wieczorki poetyckie, czuwania przy Pomniku, koncerty...

21 maja 2019 r. z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła 
II – Patrona Szkoły Podstawowej w Jabłonce – wspólnie 
z ks. Proboszczem Bogusławem Zajdlem przygotowaliśmy 
Majówkę dla Papieża. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą, którą celebrował ks. Proboszcz Bogusław Zajdel. 
Piękną oprawę muzyczną przygotowała Magdalena Frydryk 
wraz z uczniami naszej szkoły. Następnie w szkole chcieli-

śmy przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę 
Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i 
sercach.

W uroczystości wzięła udział Wójt Alicja Pocałuń, 
która podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami i przemy-
śleniami związanymi ze św. Janem Pawłem II.

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.

Nasza szkoła poprzez tegoroczną Majówkę dla Pa-
pieża przyłączyła się do projektu „Dar na Stulecie – zbuduj-
my duchowy pomnik dla Jana Pawła II”, którego celem jest 
uczczenie setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2020 
roku.

,,Nasz umiłowany Papież stoi obecnie w oknie domu 
Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi.” I błogosławił 
wszystkim uczniom i gościom, którzy w strugach deszczu 
świętowali Jego urodziny.

 Nastrój spotkania na pewno niejedną osobę wzru-
szył i skłonił do rozmyślań o tym wspaniałym człowieku, ja-
kim był Jan Paweł II.

Wierzymy, że każde wspomnienie związane z po-
stacią Jana Pawła II umacnia nas w dążeniu do czynienia 
dobra.

Zuzanna Dmitrzak

Uroczysta Msza Święta Spotkanie w szkole

Zuzanna Dmitrzak
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W piątek 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Dydni 
odbyły się uroczyste obchody Dnia Patronów Szkoły- Świę-
tej Królowej Jadwigi oraz Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Poseł Piotr Uruski, Wi-
cestarosta Powiatu Brzozowskiego Jacek Adamski, Spo-
łeczny Animator Kultury Bogusława Krzywonos, dyrektorzy 
szkół Gminy Dydnia, emerytowani nauczyciele, rodzice.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w koście-
le parafialnym w Dydni, następnie uczestnicy przenieśli się 
do szkoły, gdzie uczniowie zaprezentowali przygotowany 
pod okiem nauczycieli program artystyczny. Po części ar-
tystycznej miało miejsce ślubowanie zuchów wstępujących 
w szeregi harcerstwa. Zbliżający się koniec roku szkolnego 
stanowi również zakończenie funkcjonowania gimnazjów 
w Polsce. Dlatego też złożono serdeczne podziękowania 
pierwszemu dyrektorowi Gimnazjum w Dydni Zofii Morajko 
oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dydni Iwonie Poca-

łuń za całokształt pracy zawodowej, za ich wieloletni wkład 
oraz oddanie w edukację i wychowywanie młodzieży.

Aleksandra Florczak

„Dbałem o Prawdę, o dobro ludzi”
(Ks. Abp Ignacy Tokarczuk)

14 czerwca - to jedna z najważniejszych dat w na-
szym szkolnym kalendarzu. Co roku o tej porze spotykamy 
się na obchodach Święta Szkoły, by uczcić imię naszego 
Patrona – Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka. 

Z dumą nosimy to imię, bo to właśnie imię wyróżnia  
nas spośród wielu bezimiennych szkół. Naszą dumę pod-
nosi fakt, że jesteśmy drugą szkołą w Polsce, która za swo-
jego Patrona wybrała: Niezłomnego Pasterza, Duchowego 
Wojownika i Gorliwego Obrońcę Prawdy! 

Naszą dumę podnosi również i to, że oprócz znajo-
mości życia, działalności i zasług Ks. Abpa Ignacego Tokar-
czuka – mieliśmy to szczęście, by kilkakrotnie spotkać się z 
Nim  osobiście! Dopóki żył, wymienialiśmy ze sobą okolicz-

nościowe korespondencje, w których nasz Patron zawsze 
zapewniał nas o swojej pamięci w modlitwie, i w której nam 
zawsze z serca błogosławił! 

Naszą dumę podnosi wreszcie i to, że w tym nie-
zwykle ważnym dla nas dniu – nie byliśmy sami. Obecność 
Wójta Gminy Dydnia – Alicji Pocałuń oraz Dyrektorów szkół 
uświetniła naszą uroczystość. Była i cały czas pozostaje 
również z nami duchowa spuścizna Ks. Abpa Ignacego 
Tokarczuka, z której pragniemy jak najdłużej i jak najlepiej 
czerpać!

A to wszystko po to, byśmy mogli kiedyś powiedzieć, 
że… my również dbaliśmy o Prawdę, o dobro ludzi!

Joanna Marczak

Młodzi harcerze

„My również dbamy o prawdę i dobro ludzi”

Uczestnicy uroczystości
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28 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. 
Świętej Królowej Jadwigi w Dydni odbyło się uroczyste wrę-
czenie Certyfikatu „Najlepsi z Najlepszych Młodego Euro-
pejczyka”.

Uroczystość została uświetniona występem Zespołu 
„Serpanok” z Ukrainy przed budynkiem Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni.

Po występie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Dydni odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 
i statuetek przez Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń oraz 
Piotra Szula – Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia.

W uznaniu zasług w zakresie promocji Gminy Dydnia 
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, Wójt dodatko-
wo uhonorowała ucznia Szkoły Muzycznej w Dydni – Kac-
pra Kosztyłę oraz Pana Grzegorza Bednarczyka nauczycie-
la Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni za  zaangażowanie 
w upowszechnianie kultury oraz troskę o rozwój Młodych 
Talentów w Gminie Dydnia.

Na zakończenie uroczystości Dawid Siwiecki i Kac-
per Kosztyła, laureaci tegorocznych certyfikatów  wykonali 
piękny koncert akordeonowy.

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, koncertach, 
olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, 
artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, wo-
jewództwa i kraju,

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

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Laureaci Certyfikatu:

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni:
- Dominika Cierpiak – klasa III a gimnazjum
- Amelia Szmyd – klasa III a gimnazjum
- Weronika Siedlecka – klasa III a gimnazjum
- Filip Dmitrzak – klasa III b gimnazjum

- Kacper Chorążak – klasa III b gimnazjum
- Julia Kornecka – klasa III b gimnazjum
- Angelika Katarzyna Mazur – klasa VIII a
- Anna Pocałuń – klasa VIII a
- Klaudia Tercha – klasa VIII a
- Dominika Anna Pocałuń – klasa VIII a
- Sabina Pocałuń – klasa VIII a
- Amelia Szul – klasa VIII b
- Katarzyna Kondracka – klasa VIII b
Szkoła Podstawowa w Grabówce:
- Konrad Bizoń – klasa VIII
- Grzegorz Myćka – klasa VIII
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce:
- Aleksandra Ewa Grudz – klasa VIII
- Patrycja Sokołowska – klasa VIII
Zespół Szkół w Niebocku:
- Jakub Pierożak – klasa III a gimnazjum
- Justyna Nowak – klasa III a gimnazjum
- Mateusz Bartkowski – klasa III a gimnazjum
- Julia Kucharska – klasa III b gimnazjum
- Maria Rachwalska – klasa III b gimnazjum
- Klaudia Dobosz – klasa III b gimnazjum
- Patrycja Sabik – klasa III b gimnazjum
- Magdalena Skałkowska – klasa III b gimnazjum
- Weronika Szelest – klasa III b gimnazjum
- Izabela Adamska – klasa III b gimnazjum
- Aleksandra Wójcik – klasa VIII
- Jakub Rysz – klasa VIII
- Oliwia Bartkowska – klasa VIII
- Weronika Fic – klasa VIII
Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 
Końskiem:
- Kamila Węgrzyńska – klasa VIII
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni:
- Weronika Duda – klasa IV cykl 4-letni
- Dawid Siwiecki - klasa VI cykl 6-letni
- Wiktoria Adamska - klasa VI cykl 6-letni
- Kacper Kosztyła - klasa VI cykl 6-letni

Uczniowie, którzy nie byli obecni na oficjalnym wrę-
czeniu certyfikatów, otrzymali je 8 lipca 2019 r. w Urzędzie 
Gminy w Dydni.

Jolanta Bieda

Zaszczytne wyróżnienia

Laureaci certyfikatów z władzami Gminy i Rodzicami

fot. A. Florczak
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W niedzielę, 30 czerwca 2019 roku, w Niebocku od-
był się XV Międzynarodowy Festiwal „Dzieci Gór i Dolin”. 
Jest to coroczna impreza folklorystyczna, jedna z najwięk-
szych w regionie, podczas której zespoły z różnych krajów 
świata i różnych regionów Polski prezentują lokalne pieśni 
i tańce ludowe.

Impreza rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej 
w Kościele Parafialnym w Niebocku, natomiast występy od-
były się na stadionie w Niebocku. Gości powitali: Starosta 

Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wicestarosta Brzozowski i 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmi-
ny Dydnia Jacek Adamski, Wójt Gminy Dydnia Alicja Poca-
łuń, Poseł Piotr Uruski oraz Poseł Adam Śnieżek. Organiza-
torem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i 
Rozwoju Gminy Dydnia. Festiwal dofinansowano z budżetu 
Województwa Podkarpackiego, Powiatu Brzozowskiego i 
Gminy Dydnia, natomiast Patronat Honorowy objął Poseł 
Piotr Uruski.

W tegorocznej edycji festiwalu wzięły udział nastę-
pujące zespoły: Serpanok ze Lwowa (Ukraina), Ansambul 
Junii Petrileni z Petrili (Rumunia), Zespół Pieśni i Tańca Lu-
dowego (Słowacja), SANOK z Sanoka (Polska), Kalina z 
Niebocka (Polska), kapela DoOporÓ z Pilzna (Polska) oraz 
grupa teatralna Entre dos Aguas un Teatro z Obarzyma 
(Polska) prezentujący muzykę boliwijską. 

Główną ideą festiwalu jest kultywowanie i propago-
wanie tradycji ludowych różnych regionów świata, a także 
integracja międzynarodowa oraz prezentowanie piękna, 
bogactwa i różnorodności folkloru. Widzowie mają okazję, 
za sprawą muzyki i tańca, przenieść się w głąb kultur róż-
nych miejsc. Barwne, precyzyjnie ornamentowane stroje, 
spójność i dynamika muzyki i tańca składają się na treść 
opowieści o tradycjach i obyczajach ludowych regionów, z 
których się wywodzą.

Aleksandra Florczak

15 kwietnia 2019 roku przy Dębie Katyńskim zgroma-
dzili się: Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, Radni Gminy 
Dydnia Piotr Szul i Marek Pocałuń, nauczyciele, młodzież 
oraz harcerze i zuchy Szkoły Podstawowej w Dydni.

Zgromadzeni złożyli hołd zamordowanym, a okolicz-
nościowe przemówienia wygłosiły Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń oraz Dyrektor SP w Dydni Iwona Pocałuń.

Odczytany został Apel Poległych. Pod pomnikiem 
złożono kwiaty i znicze, a uroczystość zakończyła się ode-
graniem „Ciszy”.

Monika Kij

Dnia 6 maja w Szkole Podstawowej w Dydni odbyły 
się obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie przygotowali program artystyczny - gim-
nazjaliści przedstawili zarys historyczny Świąt Majowych, 
uczniowie SP odśpiewali pieśni patriotyczne, a dzieci z 
edukacji wczesnoszkolnej odtańczyły uroczystego polone-
za. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy 
Dydnia - Alicja Pocałuń.

Monika Kij

Występ jednego z zespołów

W hołdzie zamordowanym

Uroczysty polonez
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XVII)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Problem tkwił w tym, że w Polsce były tylko dwa 
dźwigi, które mogły ten ciężar 45 ton podnieść i zamon-
tować na wysokości wieńca wieży. Postanowiliśmy mimo 
wszystko pokonać tę przeszkodę. W trakcie rozeznawania 
możliwości okazało się, że jeden dźwig jest na stałe za-
trudniony w Petrochemii i nie można o nim nawet marzyć, 
a drugi jest w gestii Mostostalu warszawskiego i pracuje 
albo w Gdańsku, albo gdzieś na innej budowie.

Tym mostostalowskim dźwigiem postanowiłem się 
zainteresować. Po wielu rozmowach udało się wreszcie 
ustalić, że podczas przejazdu dźwigu z Płocka do Gdań-
ska zostanie on skierowany jak gdyby po drodze do Sule-
chowa i wykona dla nas tę usługę, a termin zostanie usta-
lony później. Wielu ludzi uważało, że nigdy tego hełmu 
nie zamontujemy, bo nie będzie dźwigu, nawet inwestor 
już powątpiewał. Atmosfera była napięta, bo wszystkie 
przygotowania do montażu były zakończone, a tu nic się 
nie dzieje. Wreszcie dostałem wiadomość, że montaż na-
stąpi w tym a tym dniu, ale trzeba zamknąć pół rynku i 
zapewnić zabezpieczenie milicyjne. Wszystko zostało w 
terminie przygotowane i załatwione. Potężne dwa dźwigi 
wjechały na rynek w Sulechowie. Rozłożono wzdłuż ryn-
ku elementy wysięgnika dźwigu, za pomocą mniejszego 
dźwigu skręcono wszystkie nośne elementy, potężne  ra-
mię podniosło się. Najpierw dokładne umocowanie linami 
całego hełmu do ramienia, a potem próba podniesienia, 
wszystko poszło bardzo sprawnie. Nastąpił sam moment 
montażu, baliśmy się, czy śruby wieńca wieży trafią do-
kładnie w otwory wieńca hełmu, ale wszystko zgodziło się 
dosyć dokładnie. Cały montaż trwał około jednej godziny, 
byliśmy zadowoleni, a niektórzy mocno zaskoczeni, tak to 
zwykle bywa. Był to chyba jedyny przykład takiego monta-
żu na terenie województwa zielonogórskiego.

Innym przykładem szukania nowych rozwiązań w 
realizacji zadań konserwatorskich był montaż konstrukcji 
dachowej na pałacu Promnitzów w Żarach. Prawe skrzyd-
ło tego pałacu na skutek niedbalstwa władz w latach pięć-
dziesiątych uległo poważnemu zniszczeniu i całą więźbę 
dachową trzeba było zmienić na wiązary stalowe. Po pro-
stu ta część budynku była bez dachu. Konstrukcja wiąza-
rów stalowych została przygotowana w naszych warszta-
tach do montażu. Aby wykonać tę pracę, tzn. wciągnąć 
wiązary na strop i ustawić je, należało zainstalować dźwig 
szynowy, gdyż różnica poziomów terenu i górnego stropu 
wynosiła około 20 m, a elementy konstrukcji stalowej były 
ciężkie. Rozwiązanie to było kosztowne, pracochłonne, a 
dodatkowo bliskie sąsiedztwo drogi publicznej kompliko-
wało sprawę.

Kiedyś w prasie przeczytałem, że na Zachodzie 
pewne konstrukcje montuje się za pomocą helikopterów. 
Postanowiłem rozeznać sprawę w Komendzie Wojsk 
Lotniczych w Poznaniu. Dzięki uprzejmości znajomych 
udało mi się znaleźć dojście do komendanta jednostki i 
porozmawiać na ten temat z jego zastępcą. Spotkaliśmy 
się z panem podpułkownikiem w kawiarni, przedstawiłem 
problem i poprosiłem o pomoc wojska w ratowaniu obiek-
tów zabytkowych. W trakcie rozmowy powiedziałem, że 
słyszałem o helikopterach, które potrafią nawet podnieść 

cały czołg, mój rozmówca uśmiechnął się  i stwierdził, że 
to nieprawda. Ustaliliśmy, że ja napiszę prośbę w tej spra-
wie i za kilka dni dostanę odpowiedź. Tak też się stało, 
była zgoda, należało tylko omówić szczegóły. Plan dzia-
łania był następujący: najpierw należało zmontować na-
rożnik, co było trudne, a następnie wciągnąć wiązary na 
strop, bo postanowiliśmy ustawić je we własnym zakresie. 
W umówionym dniu cała załoga tej budowy czekała w na-
pięciu na przylot helikoptera. Około ósmej godziny heli-
kopter przyleciał i osiadł na placu, wysiadł z niego oficer 
nawigator i pilot, omówiliśmy całość zadania. Oficer za 
pomocą krótkofalówki miał kierować pracą ze stropu bu-
dynku, trudność polegała na tym, że helikopter mógł pio-
nowo trzymać ciężar tylko kilka sekund, po czym musiał 
odlecieć, aby znowu zatrzymać się na chwilę nad miej-
scem montażu. Chodziło bowiem o to, aby ciężki wiązar 
umocowany liną do helikoptera nie kołysał się za bardzo 
nad miejscem, gdzie miał być ustawiony,

Kilka prób i narożnik został prowizorycznie zmon-
towany, teraz należało go pospawać. Chwila odpoczynku. 
I już tylko wciągnięcie wiązarów na strop. Po tej pracy 
zaprosiliśmy załogę helikoptera na uroczysty obiad, a po-
tem były podziękowania  i wzajemne życzenia sukcesów 
w pracy zawodowej. Przy okazji naszej współpracy z woj-
skiem powstało kilka anegdot!

Jedna z nich mówi, że nisko przelatujący nad sa-
dem helikopter wytworzył taki wiatr, że strącił wszystkie 
jabłka z drzew, a ich właściciel zażądał od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Zielonej Górze odszkodowa-
nia. 

Gdy helikopter przelatywał nad drogą i chodnikiem, 
wzniecił taki tuman kurzu, że nic nie było widać przez pe-
wien czas, mówi druga anegdota. Po opadnięciu kurzu 
oczom zgromadzonych ludzi ukazała się półnaga od dołu 
dziewczyna, której wiatr zakręcił szeroką spódnicę wokół 
głowy i nim ją zdążyła ściągnąć w dół, to wielu podziwiało 
jej piękne ciało.

Nasza współpraca z wojskiem skończyła się na 
tym, ale dała obu stronom dużą satysfakcję. Szkoda, że 
inne przedsiębiorstwa nie powielały tego przykładu, a 
wiem, że nasza współpraca odbiła się dużym echem w 
środowisku.

Po dwóch albo trzech miesiącach od mojego po-
wrotu ze Stanów dostałem wiadomość od zarządu, że na 
budowie w Nowym Jorku źle się dzieje i inwestor ma pre-
tensje. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo prace 
budowlane skończyły się i zostały dobrze ocenione, nato-
miast konserwacja polichromii nie mogła być źle prowa-
dzona, bo wykonywali ją bardzo dobrzy fachowcy.

Zażądałem, aby na kompleksowy odbiór całości 
robót delegowano mnie jako tego, który za wszystko od-
powiada. MSZ wyraziło zgodę i na wiosnę 1977 roku do-
stałem delegację na wyjazd do Nowego Jorku. Dokładnie 
przepytałem wszystkich pracowników, jakie zastrzeżenia 
do naszej pracy może mieć konsulat, o co tam chodzi, nikt 
nic nie wiedział. Sprawa stała się dla mnie podejrzana, 
„ktoś tu ryje” pomyślałem. Wszystko wyjaśniło się na miej-
scu i tak też się stało. Po przylocie na lotnisko w Nowym 
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Jorku, przebrnięciu przez kontrolę celną, musiałem dość 
długo czekać na samochód z konsulatu. Wreszcie przyje-
chała limuzyna dyplomatyczna, usiadłem na tylnym sie-
dzeniu i zacząłem rozmowę ze znajomym kierowcą. Co 
słychać w konsulacie, jak tam po remoncie, czy wszyscy 
zadowoleni? Odpowiedź była dla mnie bardzo ciekawa. 
Dowiedziałem się, że do konsulatu przyszli dwaj Amery-
kanie i chcą odkupić budynek konsulatu za 5 mln dolarów, 
a myśmy go kupili za 2,5 mln dolarów, powiedział kierow-
ca, tak wartość podskoczyła po waszym remoncie. Tym 
razem umieszczono mnie w pokoju gościnnym w konsula-
cie, a obok w pokoju mieszkał inspektor z MSZ. Nazajutrz 
o godz. 10 był oficjalny odbiór wykonanych prac. Naradę 
otworzył generalny konsul, opowiedział historię remontu 
i modernizacji, a mówił o trudnościach i sukcesach oraz 
wzniósł toast za pomyślność. Wtedy ja poprosiłem o głos 
i z pewnym żalem przypomniałem, że do MSZ i do gene-
ralnej dyrekcji PKZ wpłynęło pismo z konsulatu o niskiej 
wartości naszych prac, z czym nie możemy się zgodzić. 
Nawet Amerykanie, którzy chcą odkupić ten budynek po-
dobno za 5 mln dolarów, ocenili nasze roboty bardzo wy-
soko, a oni są dobrymi kupcami, tego nie można zaprze-
czyć. Po naszym remoncie wartość budynku zwiększyła 
się dwukrotnie, dlatego proszę o sprostowanie krzyw-
dzącej nas opinii. Na to pan konsul odpowiedział: „Tak, 
napiszemy takie pismo”. No i rozstaliśmy się w wielkiej 
przyjaźni, jeśli można tak powiedzieć.

Dzięki temu remontowi i dobrej opinii zlecano Po-
znaniowi prace renowacyjne w budynku polskiej misji przy 
ONZ też w Nowym Jorku. Wracając jeszcze do sprosto-
wania, jakie napisał konsul do MSZ i Zarządu PKZ, po-
dobno było ono bardzo pozytywne, mnie o nim nie poin-
formowano,  aby mi się w głowie nie przewróciło. 

W moich wspomnieniach muszę napisać coś o kil-
kuletnim remoncie zamku w Gołuchowie, obecnie oddziale 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wybudowali go w XVII 
wieku Leszczyńscy, a przebudowany został przez Izabelę 
z Czartoryskich - Działyńską, w stylu renesansu francu-
skiego w latach 1872-1875. Detale i elementy architekto-
niczne i rzeźbiarskie przywieziono z Francji i Włoch.

Zamek położony jest w pięknym parku krajobrazo-
wym. Jest to zabytek wysokiej klasy, toteż remont kon-
serwatorski był długi i trudny. Na pierwszy rzut oka obiekt 
nie wyglądał źle, ale po dokładnych oględzinach okaza-
ło się, że grzyb zaatakował elementy drewniane w kilku 
miejscach, dach przeciekał, a owady, takie jak: spuszczel 
i kołatek, żerowały w całym obiekcie.

Najpierw przystąpiliśmy do remontu dachu pokry-
tego łupkiem angielskim, z tym jednak były największe 
kłopoty, bo dla uzupełnienia ubytków zniszczonego łupku 
należało importować go z Anglii, na co nie było dewiz. Na-
stępnie postanowiliśmy zniszczyć ogniska grzyba polski-
mi środkami chemicznymi. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

W dniach od 09 do 13 maja 2019 roku Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” działający przy Zespole Szkół 
w Niebocku uczestniczył w VI Międzynarodowym Festiwa-
lu – Konkursie Sztuki Choreograficznej „Global – Dance” 
w Humaniu na Ukrainie. Trzeba zaznaczyć, że spośród 60 
zespołów biorących udział w konkursie nasi tancerze za 
choreografię prezentowanych tańców zajęli zaszczytne I i II 
miejsce. W zmaganiach konkursowych zespół „Kalina” za-
prezentował tańce narodowe: polonez i krakowiak, a także 
suitę tańców Beskidu Żywieckiego i suitę tańców Beskidu 
Śląskiego. Zaprezentowane tańce wzbudziły duże zaintere-
sowanie oraz aplauz publiczności.

Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów była możli-
wość bliższego poznania pięknego miasta Humań, które jest  
położone w obwodzie Czerkaskim i liczy ponad 87 tysięcy 
mieszkańców. Miejscowa ukraińska nazwa tego miasta 
Umań znaczy „miejsce zapomniane”, leżące w sercu Dzi-
kich Pól.  Spacer po mieście rozpoczęliśmy od zwiedzania 
podziemi klasztoru bazyliańskiego, najstarszego zabytku 
miasta. Z kolei wieczorem podziwialiśmy pokaz fontann pt. 
„Perła Miłości”. Zwiedziliśmy również miejsce wpisane na li-
stę 7 cudów Ukrainy Park Zofiówka. Został on założony pod 
koniec XVIII wieku. Na jego terenie można podziwiać florę 
z różnych części Europy oraz dwa wielkie stawy połączone 
kaskadą rzeki Kamionki. Krajobraz parku został urozmai-
cony rzeźbami z Włoch i Grecji. Niezapomniane wrażenie 
wywarła na nas wizyta w szkole tańca, podczas której jej 

uczniowie zaprezentowali swój kunszt taneczny. Z bardzo 
dużą sympatią zostaliśmy przyjęci przez Stowarzyszenie 
Polaków w Humaniu „Ognisko”. 

Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” składa serdeczne po-
dziękowania Wójtowi Gminy Dydnia Alicji Pocałuń oraz Sta-
roście Powiatu Brzozowskiego Zdzisławowi Szmydowi za 
pomoc finansową umożliwiającą wyjazd naszego zespołu 
na Ukrainę na Festiwal „Global – Dance”.

Beata Dżoń

Pamiątkowe zdjęcie z Humania
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13.07.2018 r. zmarła w DPS w Dynowie Zyta Gie-
rula- emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Dydni. Pogrzeb odbył się 15.07.2018 r. w kościele 
parafialnym w Nozdrzcu. Żegnając Ją - na cmentarzu 
– przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów w Dydni powiedziała:

„Spieszmy się kochać ludzi – tak szybko odcho-
dzą” - pisał Ksiądz Twardowski.

Odchodzą… i pozostaje po nich pustka, żal, wie-
le wspomnień i te smutne szare dni…

Dziś żegnamy naszą koleżankę Zytę Gierulę zd. 
Szłapa. Żegnamy, jako grupa najstarszych nauczycie-
li i pracowników Oświaty Gminy Dydnia związanych 
wspólnym emeryckim losem. Po przejściu w stan spo-
czynku zawodowego kontaktujemy się nadal, by dni, 
miesiące i lata, które zostały nam na tym „bocznym 
torze życia” uczynić łatwiejszymi – a kiedy przyjdzie 
czas rozstania wspólnie powiedzieć to ostatnie „żeg-
naj” – które znaczy przecież ”do zobaczenia”. 

Żegnamy w imieniu całej naszej społeczności- 
Dyrekcji Szkoły, Oddziału ZNP, w imieniu wszystkich 
nauczycieli z którymi pracowała, jak i tych, którzy kie-
dyś byli Jej uczniami, a teraz sami uczą. 

Żegnamy w imieniu wszystkich rodziców i ucz-
niów z Dydni, gdzie pracowała od roku 1972 do przej-
ścia na emeryturę. Wcześniej pracowała w szkołach 
podstawowych w Dylągowej, Łubnie i Hłudnie.

Pochodziła z Dynowa. Tu uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.

W naszej szkole, w Dydni obok zajęć lekcyjnych 
prowadziła bibliotekę szkolną. Była sumienną, dokład-
ną, pracowitą nauczycielką, dobrą koleżanką w gro-
nie pedagogicznym. Umiała wymagać od siebie i tej 
odpowiedzialności uczyła dzieci. W miarę możliwości 
uzupełniała swoje kwalifikacje zawodowe na różnych 
kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego na-
uczycieli. Za swą rzetelną pracę otrzymywała nagrody: 
dyrektora szkoły, inspektora i nagrody jubileuszowe.

Umiała pogodzić obowiązki życia rodzinnego 

(była matką pięciorga dzieci) z pracą zawodową. Za-
wsze na uwadze miała dzieci – te w szkole i te własne, 
które kochała prawdziwą miłością matki – dobrej matki, 
która daje wszystko, ale i wymaga… i do końca czuwa 
nad ich życiem.

Dziś Ją żegnamy…
Po przejściu na emeryturę najpierw była bardzo 

aktywna. Pamiętamy nasze częste kontakty- telefony, 
zebrania emeryckie - spotkania i wycieczki, gdy jesz-
cze mogła przyjechać do Dydni, bo pozwalało na to 
zdrowie.

A kiedy już zamieszkała w DPS w Dynowie, też 
byłyśmy w stałym kontakcie, dzwoniliśmy i Ją odwie-
dzaliśmy. Zawsze nasze spotkania były szczere, weso-
łe, pełne wspomnień, żartów, opowiadań o Dydni.

Z Jej strony jednak zawsze dało się wyczuć nut-
kę tęsknoty i oczekiwania – na mimo wszystko – takie 
dni, kiedy wróci do mieszkania w Nozdrzcu.

Przyjeżdżaliśmy też z grupą młodzieży z Gimna-
zjum w Dydni - ze szkolnego Koła Wolontariatu prowa-
dzonego przez kol. Zbigniewa Kowalczyka, a zaprzy-
jaźnionego z mieszkańcami DPS w Dynowie. Ostatnio 
Zytka mogła się tylko do nas uśmiechnąć, czasami… 
W piątek Zofia Żebrak przyjechała już za późno….

Kochani!
Śmierć jest zawsze zaskoczeniem, zawsze przy-

chodzi za wcześnie i nie w porę. Zawsze pozostawia 
ból rozłąki, zwłaszcza dla najbliższej rodziny i przyja-
ciół.

Wierzymy jednak, że kochani nie odchodzą dale-
ko, że zawsze zostają w  sercach i pamięci!

Ty, kochana Zyto byłaś przede wszystkim matką. 
Mamą nie tylko dla swych dzieci, a babcią dla wnuków, 
ale mamą dla tak licznej rzeszy uczniów, których przez 
lata pracy prowadziłaś ścieżkami wiedzy szkolnej  w 
każdej szkole. Nie dziw się, że wzruszenie i łzy towa-
rzyszą naszemu pożegnaniu. Przecież nie ma serca, 
które by nie drgnęło nad otwartą mogiłą matki!

 Już cel twej ziemskiej wędrówki osiągnięty! Żeg-
namy Cię po ludzku – z żalem, ale i w przekonaniu, 

Dydyński słownik biograficzny Halina Pocałuń

Wspólne spotkanie emerytów
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Pani Zyta z uczniami SP w Dydni
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Na to dane mi są oczy, bym zauważał innych
Uszy, bym ich słyszał

Nogi, bym do nich spieszył
Ręce, bym ich podtrzymywał

Serce, bym ich kochał!

Tymi słowami najprościej można określić wydarze-
nie, które 3 czerwca br. miało miejsce w naszej szkole. 
Poczet sztandarowy reprezentujący społeczność gimna-
zjum uroczyście przekazał swój sztandar przedstawicielom 
Szkolnego Koła „Caritas”.

Po raz pierwszy sztandar ten przyjęli uczniowie 
gimnazjum z rąk rodziców 17 czerwca 2003 r. po czterech 
latach funkcjonowania gimnazjum, kiedy to uchwałą Rady 
Gminy nadano szkole imię Św. Jana Kantego. Od teraz ten 
wielki święty będzie patronował wszystkim wolontariuszom 
oraz darczyńcom SK „Caritas”. Waga tego wydarzenia za-
warła się w słowach wypowiedzianych przez Dyrektor Bo-
żenę Chorążak: Jestem przekonana, że przyjęty przez Was 
sztandar będziecie nosić z dumą i szacunkiem, a Św. Jan 
Kanty – profesor pełen dobroci i wrażliwości będzie patro-
nem i wzorem nie tylko dla wszystkich członków SK Caritas, 
ale i całego środowiska szkolnego.

Należy dodać, że działalność charytatywna w naszej 
placówce prowadzona jest od bardzo długiego czasu i trwa 
do dziś dzięki zaangażowaniu nauczycieli koordynatorów:  
Haliny Żak – Ruszel, Małgorzaty Adamskiej, Elżbiety Po-

całuń, Jolanty Irzyk, Anny Pocałuń oraz Piotra Ruszla, we 
współpracy z księżmi, wychowawcami przedszkola i po-
szczególnych klas, rodziców i środowiska lokalnego. Dzięki 
temu w tym roku szkolnym udało się zrealizować kilkana-
ście przedsięwzięć niesienia pomocy o różnym charakterze 
i zasięgu.

Uroczystość odbyła się w obecności licznie przy-
byłych gości w osobach: Ks. Dziekana Edwarda Stępnia, 
Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń, Dyrektor ZOS w Dydni 
Jolanty Bieda, Kierownika Stacji „Caritas” w Dydni Gabrie-
li Wójtowicz, Radnych Gminy Dydnia Iwony Rachwalskiej, 
Tomasza Żaczka, Krzysztofa Kopczyka, Pawła Kopczyka, 
Sołtysa Wsi Niebocko Macieja Dżonia, Prezesa Stowarzy-
szenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalne-
go Wsi Niebocko Dariusza Źrebca, nauczycieli emerytów 
Jadwigi Adamskiej, Andrzeja Adamskiego, Andrzeja Zajdla, 
Heleny Sąsiadek, Prezydium Rady Rodziców z przewodni-
czącą Beatą Sąsiadek, rodziców, nauczycieli, pracowników 
szkoły, uczniów, członków SK „Caritas”.

Dyrektor szkoły Bożena Chorążak, witając pięknie 
wszystkich przybyłych gości, przybliżyła jednocześnie istotę 
wydarzenia. Następnie przewodnicząca Samorządu Szkol-
nego Oliwia Bartkowska przeprowadziła część uroczysto-
ści związaną z przekazaniem sztandaru, po której dyrektor 
szkoły zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. Przed-
stawili ją uczniowie gimnazjum należący do szkolnego koła 
teatralnego. W montażu słowno - muzycznym przybliżyli 
postać Świętego Jana Kantego oraz istotę niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi. Następnie ci sami uczniowie 
przedstawili spektakl zatytułowany „Mój Chrystus połama-
ny”. Trzeba przyznać, że połamana figura Chrystusa oraz 
świetnie odegrane przez młodych aktorów sceny dostarczy-
ły wiele głębokich przeżyć i poruszyły do łez. Uświadomiły 
również, że w każdym cierpiącym człowieku jest „Chrystus 
Połamany”, dlatego idąc za głosem św. Brata Alberta „w ży-
ciu trzeba być dobrym, jak chleb”.

 Jak zawsze, piękną scenografię przygotowali Halina 
Żak-Ruszel oraz Piotr Ruszel.

W tym roku Dzień Wolontariatu został połączony ze 
świętowaniem Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka. I 
tutaj w pięknej części artystycznej zaprezentowali się ucz-
niowie należący do szkolnego chóru pod opieką Jolanty 
Irzyk oraz uczniowie klasy ósmej w wyjątkowej i bardzo 
wyrazistej interpretacji wiersza dla mamy. Przygotowała ich 
Ewa Zawada - Chorążak. Dopełnieniem części artystycznej 
było wręczenie mamom symbolicznej róży, a pozostałym 

że dobrze wykorzystałaś dany Ci czas, Żegnamy Cię z 
nadzieją na powtórne spotkanie – bo takie jest nasze 
przeznaczenie, jeśli zasłużymy.

Nasza współpraca nie skończyła się. Nadal bę-
dziemy wspierać się – modlitwą.

Gdy mówimy więc „żegnaj”, oznacza to „do zo-
baczenia”. Jest to chwila, w której każde słowo wydaje 
się za proste, za małe, by wyrazić to, co czuje serce.

Niech więc o uczuciach naszych powie za nas 

nasza tu obecność, ofiarowane Msze św., te kwiaty, 
które za chwil parę pokryją Twą mogiłę i nasza wspól-
na modlitwa….

Spoczywaj w Bogu i czekaj na nas.

Halina Pocałuń

Być dobrym jak nasz Patron

Renata Sieńczak
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uczestnikom uroczystości słodkiego upominku.
Uczniów i ich rodziców czekała dziś jeszcze jedna 

podniosła chwila, związana z odebraniem podziękowań i 
gratulacji za wyjątkowe zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w życie szkoły, pracę społeczną, wolontariat oraz za osiąg-
nięcia artystyczne i sportowe. Wręczane dyplomy i statuetki 
są wyrazem docenienia  najlepszych z najlepszych.

Za aktywną pracę, bezinteresowną pomoc, życzli-
wość, zaangażowanie w życie szkoły oraz szerzenie idei 
SK Caritas – Gabriela Wójtowicz oraz Ks. Edward Stępień 
wręczyli nagrody Klaudii Dobosz, Patrycji Pawlikowskiej, 
Oliwii Bartkowskiej oraz Julii Kucharskiej.

Za pracę w szkolnym kole teatralnym, która nie tylko 
kształtowała postawy  twórcze i dawała możliwość udzia-
łu w życiu szkoły, ale umożliwiała również zaangażowanie 
społeczne w ramach wolontariatu, podziękowania i gratula-
cje z rąk Alicji Pocałuń oraz Beaty Sąsiadek odebrali: Klau-
dia Dobosz, Magdalena Skałkowska, Izabela Adamska, 
Dawid Dmitrzak, Maria Rachwalska, Patrycja Sabik, We-
ronika Szelest, Kamila Krowiak, Justyna Jatczyszyn, Kamil 
Pytlowany, Jakub Lasek. Podziękowanie za prowadzenie 
koła teatralnego i SK „Caritas” skierowane zostały do Mał-
gorzaty Adamskiej.

Klaudii Sąsiadek dyplom i nagrodę za wielokrotne 
reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych wrę-
czyły Alicja Pocałuń oraz Beata Sąsiadek.

Podziękowanie za reprezentowanie szkoły i deka-
natu w finale diecezjalnego konkursu biblijnego oraz za 
osiągnięcie wysokich wyników, z rąk Alicji Pocałuń oraz Ks. 
Edwarda Stępnia, odebrali Amelia Żak oraz Kacper Kopi-
czak.

Za osiągnięcia sportowe, godne reprezentowanie 
szkoły i wysokie lokaty w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych w roku szkolnym 2018/19, nagrody wręczane 
przez Wójta Gminy oraz Piotra Ruszla, odebrali: Mateusz 
Bartkowski, Tomasz Jatczyszyn, Mikołaj Jatczyszyn, Da-
wid Burnat, Jakub Pierożak, Michał Krzysik, Albert Zubel, 
Wiktor Pocałuń, Damian Myćka, Dawid Siwiecki, Franci-
szek Źrebiec, Krystian Sobolak, Dawid Sobolak, Weronika 
Szelest, Julia Stabryła. Podziękowania zostały skierowane 
również do nauczycieli wychowania fizycznego: Haliny Żak 
- Ruszel, Elżbiety Pocałuń oraz Piotra Ruszla.

Wśród naszych uczniów są tacy, którzy zafascyno-

wali się fotografią i osiągnęli w tej dziedzinie ogromny suk-
ces, plasując się wśród laureatów, finalistów i wyróżnionych 
w Ogólnopolskich Konkursach Fotograficznych. To dzięki 
nim nasza mała miejscowość, Niebocko w Gminie Dydnia, 
jest znana w odległych i wielkich miastach, takich jak: Łódź, 
Białystok, Koszalin, Włocławek i Kraków. Do uczniów nagro-
dzonych przez Panią Wójt oraz opiekuna Krzysztofa Ciporę 
należą: Maciej Lorenc, Karina Oleniacz, Radosław Fejdasz, 
Kacper Bartoszewicz, Aleksandra Wójcik, Justyna Nowak, 
Mikołaj Jatczyszyn, Mateusz Bartkowski, Jakub Burnat, Ja-
kub Pierożak, Jakub Rysz oraz Julia Barańska.

Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w finale 
IV edycji wojewódzkiego konkursu „Polska i Polacy w cza-
sie II wojny światowej” uczennica Weronika Fic otrzymała z 
rąk Pani Wójt oraz Krzysztofa Cipory .

Za zaangażowanie oraz szerzenie tradycji i kultu-
ry ludowej przez reprezentowanie szkoły na przeglądach 
tanecznych i festiwalach w Polsce i za granicą nagrody 
otrzymali członkowie młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Kalina” w osobach: Klaudia Sąsiadek, Dawid Dmitrzak, 
Jakub Rysz, Mateusz Bartkowski, Oliwia Bartkowska, Filip 
Zawada, Aleksandra Wójcik, Jakub Pierożak, Izabela Myć-
ka, Jakub Lasek, Julia Kucharska, Michał Krzysik, Patryk 
Barański, Justyna Jatczyszyn, Julia Barańska, Konrad Bi-
zoń. Wręczyła je Pani Wójt oraz Beata Ziółkoś - Florek. Po-
dziękowania za prowadzenie grupy tanecznej oraz opiekę 
otrzymali: Beata Ziółkoś - Florek, Beata Dżoń oraz choreo-
graf Tomasz Rożek.

Dyrektor szkoły zabierając głos, wyraziła nadzieję, 
że młodsi uczniowie wezmą przykład ze starszej młodzieży 
i zastąpią ich we wszystkich szkolnych kółkach i organiza-
cjach, gdyż większość z wyróżnionych uczniów to już nie-
długo absolwenci naszej szkoły.

Następnie gościnnie zabrali głos: Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń oraz Ks. Dziekan Edward Stępień. Pozosta-
wili nam gorące życzenia dalszych sukcesów.

Dyrektor Bożena Chorążak jeszcze raz pogratulo-
wała uczniom i ich rodzicom, wyraziła nadzieję na ciągły 
rozwój wolontariatu pod patronatem Św. Jana Kantego i 
na koniec podziękowała wszystkim, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością, dając w ten sposób wyraz życzliwości 
oraz troski o wspólne dobro.

Renata Sieńczak

Wyrazić wdzięczność Rodzicom

Podziękowania za działalność charytatywną
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Już od kilku lat dzieci z klasy 0 i uczniowie klasy I 
Szkoły Podstawowej w Dydni przeprowadzają akcję Przed-
szkolaki i Pierwszaki z biało – czerwoną”. Celem akcji jest 
przypomnienie o wywieszeniu flagi w związku ze zbliżający-
mi się świętami majowymi oraz rozbudzenie u dzieci uczuć 
patriotycznych. 

Odwiedziliśmy najważniejsze instytucje państwowe 
w naszej wiosce: Urząd Gminy, Urząd Pocztowy i Podkar-
packi Bank Spółdzielczy. Pracownikom, klientom i miesz-
kańcom wioski dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane 
chorągiewki.

Dziękujemy wszystkim za serdeczne przyjęcie, zro-
zumienie i otrzymane słodycze.

Małgorzata Indyk, Alina Słota

Spotkanie ze znajomymi, grillowanie, muzyka to 
przyjemności, które wzmacniają więzi między ludźmi i 
chcielibyśmy przeżywać to częściej - tak było w Niewistce 
22 czerwca 2019 r. Uroczyste świętowanie Nocy Świętojań-
skiej rozpoczęło się o godz. 18.00 przed Szkołą Podstawo-
wą w Niewistce. Sołtys wsi Michał Pałys wraz z przedstawi-
cielką Wiejskiego Koła Gospodyń Wandą Stadnik przywitali 
przybyłych gości, przedstawili plan wieczoru oraz zaprosili 
do uczestnictwa w zabawach, konkursach oraz częstowa-
nia się pysznościami przygotowanymi przez Panie z Wiej-
skiego Koła Gospodyń. 

Wiele tradycji odchodzi w zapomnienie, ale uroczy-
ste świętowanie Nocy  Świętojańskiej przetrwało do dzisiej-
szych czasów.  Dla przypomnienia wartości tego zwyczaju, 
Zuzanna Stadnik przeczytała utwór Józefa Ignacego Kra-
szewskiego „Kwiat paproci”. Następnie mogliśmy podziwiać 
„popisy artystyczne” naszych dzieci. Występ w humory-
styczny sposób nawiązywał do zbliżającego się Dnia Ojca i 
wywołał wiele uśmiechu na twarzach gości. Dzieci biorące 
udział w przedstawieniu zostały nagrodzone ogromnymi 
brawami i wszystkie za odwagę otrzymały dyplomy oraz 
upominki. 

Bardzo dużą niespodzianką było przybycie na uro-
czystość przedstawicieli Grupy Rekonstrukcyjnej Pracow-
nia SCUTUM z Sanoka z gawędą o Jacku Dydyńskim i 

karpackich zbójnikach, prezentacją strojów, uzbrojenia, cie-
kawostek, itd. Rycerze w strojach szlacheckich „przenieśli” 
wszystkich w czasy historyczne, dla wielu z nas całkiem 
nieznane. Opowiadali historie i przybliżali wydarzenia z ży-
cia słynnego szlachcica - awanturnika Jacka Dydyńskiego, 
który pochodził właśnie z Niewistki. Jacek Dydyński zwany 
„Jackiem nad Jackami” był wyjątkową osobą swojej epo-
ki.  Zafascynowani byli młodzi widzowie, a wśród starszych 
odżyły wspomnienia, słychać było na widowni „ …Jacek 
mieszkał na Horbie…”, „...to jego rodzina…” itp. Bardzo 
dziękujemy Wójt Alicji Pocałuń za zorganizowanie tej wspa-
niałej niespodzianki, bo to dzięki niej mogliśmy przeżyć te 
chwile z historią  naszej wsi. Następnie Wikingowie opisy-
wali stroje, a nawet była możliwość spróbowania własnych 
umiejętności szermierskich- oczywiście z bezpiecznymi na-
rzędziami walki.

Po zakończonych występach historycznych mogli-
śmy wrócić do naszych czasów, słuchając utworów w wy-
konaniu zespołu „Mansarda” z Niebocka.

Zainteresowanie wielu uczestników wzbudził kon-
kurs na zrobienie najpiękniejszego wianka. Jest to ciągle 
trwający zwyczaj, który symbolizuje zdrowie i urodzaj. 
Można było korzystać ze wszystkich przygotowanych ma-
teriałów oraz kwiatów i ziół. Natalia Rosolska pomagała i 
dawała wskazówki tym, którzy nie umieli lub pierwszy raz 
wili wianek. W wesołej i miłej atmosferze wyłoniono zwy-
cięzców  konkursu. I miejsce zdobyła Klaudia Wójcik pod 
opieką Pani Alicji Pocałuń, II Julia Tucka, III Izabela Futyma, 
IV Honorata Wójcik.

Dużą radość sprawił również wyścig w workach, 
gdzie najsprytniejszy okazał się nasz sołtys Michał Pałys.

Około godziny 20.30 rozpalono ogromne, tradycyj-
ne, kilkumetrowe ognisko tzw. Sobótkę. 

Podczas całej uroczystości można było częstować 
się ciepłymi i zimnymi napojami, ciastami, przekąskami i 
pysznym tradycyjnym bigosem, przygotowanym przez Pa-
nie z Wiejskiego  Koła Gospodyń. Można było zjeść lody 
lub gofry, a strażacy z OSP z Niewistki zajmowali  się czu-
waniem nad bezpieczeństwem i  przypiekaniem smacznej 
kiełbaski na grillu.

Małgorzata Paraniak

Z wizytą w Urzędzie Gminy

„Szlacheckie” potyczki
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Wiele miłych i z serca płynących słów, wiele życzeń, 
piosenek i uścisków doświadczyły mamy uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wydrnej. 

27 maja 2019 r. odbyło się szkolne święto z okazji 
Dnia Matki, które zaszczyciły swoją obecnością mamy i za-
proszeni goście. 

Wiele ciepłych słów skierowała do mam, obecna na 
uroczystości Wójt Alicja Pocałuń oraz radna Gminy Dydnia 
Iwona Rachwalska. Miło było gościć również tatusiów,  mię-
dzy innymi sołtysa wsi Tomasza Krowiaka.

Po powitaniu zaproszonych gości, do głosu doszli 
mali artyści. Pięknie wyrecytowane wiersze napełniły serce 
każdej mamy wzruszeniem i radością. Wyśpiewane piosen-
ki to wyraz miłości i podziękowania za trud opieki i wycho-
wania. Niewątpliwie wiele uśmiechu na twarzach obecnych 
pojawiło się wówczas, gdy na scenę wmaszerowali mali 
żołnierze z piosenką na ustach „Przyjedź mamo na przy-
sięgę”. Wiele doznań artystycznych dostarczyli tancerze, 
którzy w ekspresyjnym układzie tanecznym zaprezentowali 
swój talent, emocje i pracowite  godziny prób. Na koniec 
wszystkie dzieci z życzeniami  i  gorącym uściskiem ob-
darowały swoje kochane mamy samodzielnie wykonanymi 
prezentami. Dzieci  otrzymały również podziękowania za 
piękną część artystyczną  w postaci słodkości od rodziców 
i zaproszonych gości. 

Nad całością uroczystości czuwali nauczyciele, któ-
rzy przygotowali piękną dekorację, wzruszającą część słow-

no – muzyczną oraz kolorowe podarunki dla mam. Pyszny 
poczęstunek, przygotowany przez niezawodną Radę Ro-
dziców  uświetnił naszą uroczystość.  Czas minął w miłej i 
przyjaznej atmosferze. 

Uroczystość ta z pewnością zostanie na zawsze w 
pamięci zarówno Mam, jak i ich dzieci. Bo nie ma nic cen-
niejszego niż chwile spędzone z własnym dzieckiem. Miłość  
mamy do dziecka jest bezwarunkowa,  nie trzeba jej zdoby-
wać, nie trzeba o nią walczyć, nie trzeba na nią zasługiwać, 
ona po prostu jest.

Halina Skawińska

W niedzielę, 16 czerwca 2019 roku odbyło się I Święto 
Truskawki w Niebocku. Zorganizowano je z inicjatywy Koła 
Gospodyń Wiejskich w Niebocku oraz sołtysa wsi Macieja 
Dżonia. W zorganizowaniu imprezy pomogła im współpraca 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowi-
ska Lokalnego Wsi Niebocko, Urzędem Gminy, Starostwem 
Powiatowym, lokalnymi plantatorami truskawek, Zespołem 
Szkół w Niebocku, Gminnym Ośrodkiem Kultury Bibliotek 
Promocji i Wypoczynku w Dydni, Ochotniczą Strażą Po-
żarną, Kołami Gospodyń Wiejskich innych miejscowości, 
mieszkańcami wsi i gminy oraz sponsorami.

Truskawka jest produktem charakterystycznym Nie-
bocka. We wsi uprawia się ją od dekad. Dlatego pomysł 
zorganizowania Święta Truskawki okazał się tak wielkim 
sukcesem. Na imprezę przybyły tłumy gości, zarówno z 
Niebocka, jak i innych miejscowości. Pośród przybyłych 
znaleźli się m.in: Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekre-
tarz Gminy Edyta Kuczma, Poseł Piotr Uruski, Dyrektor ZS 
w Niebocku Bożena Chorążak.

Impreza rozpoczęła się występem młodzieżowego 
zespołu ludowego „Młoda Przepióreczka”, po nim swoje 
występy na scenie prezentowali kolejno: Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Niebocku, dziewczęcy zespół wokalny 
„Mansarda”, Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, grupa taneczna 
„Stokrotki”. Najmłodsi uczestnicy imprezy wzięli udział w 
konkursie na najlepsze „truskawkowe przebranie”. Oprócz 
tego Panie z Koła Gospodyń przygotowały dla dzieci war-

sztaty kulinarne.
Podczas Święta Truskawki można było skoszto-

wać produktów lokalnych plantatorów truskawek, a także 
wspaniałych ciast, słodkości, pieczywa, przygotowanych 
przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Wójt Gminy Alicja 
Pocałuń rozkroiła wielki tort, również przygotowany przez 
Koło Gospodyń, na który zostali zaproszeni wszyscy goście 
obecni na imprezie.

I Święto Truskawki w Niebocku pozostawiło po so-
bie wiele niezapomnianych wrażeń, pozytywnych emocji i 
wspomnień.

Aleksandra Florczak

„Truskawki” na scenie

To dla Ciebie, Mamo 
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Jednym z ważniejszych wydarzeń w roku szkolnym 
jest Dzień Mamy i Taty. Najmłodsi uczniowie z klas I-III oraz 
dzieci przedszkolne wraz ze swoimi wychowawcami przy-
gotowują się zawsze do tego święta z ogromnym zaanga-
żowaniem i zapałem. Tak było i w tym roku.

24 maja na sali gimnastycznej ZS w Niebocku zgro-
madziła się duża grupa rodziców, a także zaproszeni go-
ście — wójt Alicja Pocałuń i radny wsi Paweł Kopczyk, aby 
wraz z dziećmi, dyrekcją szkoły  i nauczycielami świętować 
szkolny Dzień Mamy i Taty. Wszystkich zebranych powita-
ła na początku uroczystości dyrektor Bożena Chorążak, a 
następnie dzieci z klas I-III i z oddziałów przedszkolnych 
zaprezentowały bogaty program artystyczny. Były występy 
taneczne najmłodszej i średniej grupy zespołu „Kalina”, oko-
licznościowe piosenki, wiersze, scenki tematyczne o mamie 
i tacie, a także przedstawienie teatralne o szewczyku Dra-
tewce w wykonaniu klasy II. Piękna dekoracja wykonana 
przez Halinę Żak-Ruszel dopełniła całokształtu tej ważnej 
szkolnej uroczystości. Oprócz występów, dzieci własno-
ręcznie przygotowały dla rodziców piękne upominki i laurki, 
które długo będą im przypominać o tym ważnym szkolnym 
wydarzeniu. Poczęstunek, czyli smaczne ciasto, kawę i her-
batę zapewniła, jak zwykle, niezawodna Rada Rodziców. 
Do życzeń dla wszystkich mam i ojców dołączyła się w 

serdecznych słowach Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia, 
która w swym przemówieniu doceniła też pracę nauczycieli 
i zaprezentowane w części artystycznej różnorodne talenty 
dzieci z Zespołu Szkół w Niebocku.

Mamy nadzieję, że Rodzice, zebrani w tym dniu w 
niebockiej szkole czuli się zrelaksowani i radośni, a obser-
wując sceniczne popisy własnych pociech, odczuwali dumę, 
wzruszenie i szczęście.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

Ten dzień zapadnie w pamięci wielu dzieci z Gminy 
Dydnia na bardzo długo. 

31 maja w Domu Ludowym w Krzemiennej, Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował Bajkowy Dzień Dziecka. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli spędzić tam czas 
na zabawie, ciekawie i… z kulturą, gdyż jedną z atrakcji był 
spektakl dla dzieci w wykonaniu krakowskiego teatru Ko-
kon pt.: „Droga do odwagi”. Swoje umiejętności przedstawi-
ły również utalentowane dzieci z Gminy Dydnia z formacji 
tanecznej „Stokrotki” pod kierunkiem Anny Wójcik i z zajęć 
rytmicznych prowadzonych przez Monikę Krowiak.

By licznie zgromadzonym dzieciom było miło spędzić 
czas w wyjątkowym dla nich dniu, Dyrektor Rafał Czopor oraz 
pracownicy GOK-u przygotowali różne gry i konkursy z nagro-
dami oraz poczęstunek. Były gofry, popcorn, lody, napoje. 

Nie zabrakło oczywiście pięknie przebranych dzieci, 

które dumnie prezentowały swoje  bajkowe stroje. Wszyst-
kie te dzieci zostały nagrodzone. W tym miejscu pragniemy 
podziękować darczyńcom, którzy dołożyli się, przekazując 
na konkursowe nagrody różne gadżety i upominki. 

O żywiołową atmosferę podczas zabaw i gier dbały 
wolontariuszki  z gokowskiej grupy teatralnej „Zielona Sza-
fa”. Bajkowe malunki na twarzyczkach dzieci to również ich 
zasługa. Swym zaangażowaniem sprawiły maluchom wiele 
radości, a organizatorom nieocenioną pomoc. 

Atrakcją był też pokaz sprzętu policyjnego i straża-
ckiego. Kolejka maluchów ustawiła się do obejrzenia wnę-
trza samochodu strażackiego, który prezentował Prezes 
OSP Krzemienna Czesław Serafin. Oblegane było również 
stoisko, które przygotowali policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Brzozowie. Z inicjatywy kierownika dydyńskich 
dzielnicowych asp. Alberta Adama, zaprezentowali na nim 
pokaz broni i sprzętu policyjnego oraz opowiadali dzieciom 
o służbie w policji. 

Tego wyjątkowego popołudnia nie zabrakło także 
muzyki, tańców, zabaw na podłodze multimedialnej w bi-
bliotece oraz harców na świeżym powietrzu. Wszystkim 
tym zabawom przyglądali się goście – Poseł na Sejm Piotr 
Uruski, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, sołtys wsi Krze-
mienna Andrzej Kot oraz Rodzice zgromadzonych dzieci. 
A „na do widzenia” wspólnie odtańczono - z udziałem Pani 
Wójt - taniec belgijski.

Aż tyle!… a w zasadzie tylko tyle potrzeba było do 
świetnej zabawy i by po kilku godzinach spędzonych ra-
zem, móc zobaczyć jak uszczęśliwione dzieci opuszczały 
salę Domu Ludowego w Krzemiennej.

Aneta Rzeszut

Prezentacja bajkowych strojów

Z życzeniami dla Rodziców
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W niedzielę, 16 czerwca 2019 roku na placu przed 
Szkołą Muzyczną I stopnia w Dydni miał miejsce Piknik Mu-
zyczny. Jest to doroczne już święto muzyki, organizowane 
wspólnie przez nauczycieli, uczniów i rodziców ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dydni.

Piknik rozpoczął się od wystąpień Dyrektor Elżbie-
ty Przystasz oraz Wójt Gminy Alicji Pocałuń, które uroczy-
ście wszystkich przywitały. Pośród przybyłych gości byli 
m.in: Sekretarz Gminy Edyta Kuczma, Dyrektor GOK Rafał 
Czopor, Sołtys Dydni Gabriela Wójtowicz, Dyrektor SP w 
Grabówce Teresa Mazur. Korzystając z okazji, rodzice te-
gorocznych absolwentów szkoły złożyli w imieniu własnym 
i dzieci podziękowania dla Pani Dyrektor, za jej pracę i trud 
włożony w kształcenie młodych muzyków.

Następnie odbył się koncert uczniów szkoły mu-
zycznej, którzy występowali przy akompaniamencie 

Dnia 2 czerwca 2019 r. w Krzywem odbył się piknik 
rodzinny po raz pierwszy zorganizowany przez Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krzywem, dzięki dotacji przyznanej 
przez Gminę Dydnia w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych.

Współorganizatorami pikniku byli: Sołtys Wsi Krzywe 
z Radą Sołecką, Radny Wsi Krzywe, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Krzywem, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni.

Przy Domu Ludowym w Krzywem spotkały się całe 
rodziny. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gmi-
ny Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta 
Kuczma, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krzywem Małgorzata Jamrugiewicz, Radny Wsi Krzywe  
Dariusz Kot, Sołtys Wsi Krzywe Zofia Turoń, Radna Wsi 
Wydrna Iwona Rachwalska.

Oprawę muzyczną zapewnił Gminny Ośrodek Kultu-
ry Bibliotek Promocji i Wypoczynku, a czas umilał występ 
zespołu tanecznego „Stokrotki” działającego przy GO-
KBPiW w Dydni.

Podczas pikniku można było podziwiać wystawę 
przygotowaną przez uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krzywem. 

Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w róż-
nych konkursach przygotowanych przez Panie z Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzywem. Na uczestników 
czekały nagrody. 

Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje m.in: 
malowanie twarzy oraz pokazy sprzętu policyjnego i stra-
żackiego. Największą atrakcją była przejażdżka wozem 
strażackim oraz pokaz wozu policyjnego z psem policyjnym 
przygotowany przez policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Brzozowie.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodkie 
wypieki, lody, napoje i kiełbaski z grilla. 

Piknik stworzył doskonałą okazję, aby zatrzymać się 
i pobyć z rodziną, przyjaciółmi i  sąsiadami. Dzięki wspólnej 
zabawie nastąpiła integracja całej społeczności lokalnej. W 
miłej i sympatycznej atmosferze uczestnicy pikniku bawili 
się do późnych godzin wieczornych.

„Piknik przyciągnął trzy, a nawet cztery pokolenia…
To był dla mnie bardzo mile spędzony czas wśród 

sąsiadów, rodziny i znajomych…
Takie imprezy są bardzo potrzebne i cieszę się, że 

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywem odważyło się sięgnąć 
po dofinansowanie i tak pięknie zrealizowało projekt. Bar-
dzo dziękuję za to zaangażowanie i Kołu Gospodyń Wiej-
skich, i Ochotniczej Straży Pożarnej, i całej społeczności 
mojej miejscowości Krzywe” – podsumowała Alicja Pocałuń 
Wójt Gminy Dydnia.

Dofinansowanie: Delikatesy Centrum w Dydni, Rad-
ny Dariusz Kot, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzy-
wem, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypo-
czynku w Dydni, Gmina Dydnia.

Katarzyna Stadnik

Zabawa najmłodszych

W oczekiwaniu na koncert

Aleksandra Florczak
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Pośród wszystkich krętych dróg
i licznych rozdroży świata

jest takie miejsce na ziemi
gdzie radość serce oplata.

Zawsze tam powracamy
spragnieni niewinnych wspomnień

czułości ojca,  dotyku matki
zapachu dziecięcych spojrzeń

2 czerwca, w piękną, słoneczną, czerwcową niedzie-
lę w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera zabawy. 
Tego dnia został zorganizowany kolejny Piknik Rodzinny. 
Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności szkol-
nej: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Jak na 
prawdziwy piknik przystało, było barwnie i wesoło. Przyja-
zna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe.

Na początku dyrektor szkoły przywitała wszystkich 
tekstem wiersza „Dom rodzinny”. Wśród zaproszonych go-
ści byli: Edyta Kuczma - sekretarz gminy, ksiądz proboszcz 
Bogusław Zajdel, radni Gminy Dydnia Iwona Rachwalska, 
Andrzej Pajęcki i Robert Kulon, strażacy z OSP w Jabłonce, 
przedstawiciele Akcji Katolickiej z Zofią Kozłowską na cze-
le, Rada Rodziców, której przewodniczy Ewa Dmitrzak.

Imprezę rozpoczęła część artystyczna przygotowa-
na dla przybyłych rodziców. Były piękne piosenki, wiersze 
i tańce. Zaprezentowali się również laureaci Szkolnego 
Dnia Talentów. Na klarnecie zagrał Adam Stareńczak, na 
akordeonie Mariusz Niziołek, a na skrzypcach Aleksandra 
Kondracka. Ponadto Anna Bukład i Oliwia Kornaś przedsta-
wiły widowiskowy układ gimnastyczny. Zdolności wokalne 
zaprezentowali: Kacper Leśniak, Zuzanna Kulon, Martyna 
Sokołowska i Wiktoria Pajęcka.

Strażacy z OSP w Jabłonce przeprowadzili dla dzieci 
mini zawody strażackie. Drużyny uczniowskie miały do po-
konania slalom, zbudowanie linii ssawnej oraz uruchomie-
nie syreny prądem wody. Wszystkie konkurencje, gorąco 
dopingowane, wywołały wiele emocji i radości.

Oblężenie przeżył wóz strażacki. Uczestnicy zawo-
dów w nagrodę mogli przejechać się wozem bojowym i za-
poznać się z jego wyposażeniem. 

Dalszą część imprezy prowadziły animatorki, które 
przygotowały mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak 
i starszych. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyło 
się malowanie twarzy.

Dla chętnych przygotowane były również rozgrywki 
sportowe.

Aby sił do zabawy nie brakowało, wszyscy częstowa-
li się kiełbaskami z grilla oraz domowymi wypiekami przygo-
towanymi przez Rodziców i Panie z Akcji Katolickiej.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji pikniku. 

Takie właśnie chwile spędzone razem z najbliższymi 
sprawiają, że umacnia się więź rodzinna, że bez względu 
na wiek czujemy się  potrzebni, ważni i kochani.

O domu można mówić i pisać zawsze ciepło. Wtedy 
ogarnia każdego rozrzewnienie, wspomnienie, łza, nutka 
nostalgii, uśmiech. Dom to nie tylko budynek, ale przede 
wszystkim miłość, ciepło, bezpieczeństwo, dobro, radość. 
To rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pola, lasy, ogród, za-
bawy – coś, do czego wraca się zawsze, nawet z najdal-
szych zakątków świata! To wspomnienia wspólnie spędzo-
nych chwil. Chcemy, aby nasz piknik do tych wspomnień 
należał.

Zuzanna Dmitrzak

nauczycieli szkoły. Gościnnie wystąpili uczniowie szkół 
muzycznych w Sanoku i Kańczudze. Pod okiem Beaty 
Michniewicz dzieci przygotowały również muzyczno-ryt-
miczne zabawy. Pani Beata Michniewicz jest specjalistką 
w dziedzinie rytmiki, a na Piknik Muzyczny w Dydni co 

rok przyjeżdża aż z Suwałk.
W przerwach koncertu na gości czekał poczęstunek 

przygotowany przez rodziców: kiełbaski z grilla, spaghetti, 
ciasta, słodkości i napoje.

Aleksandra Florczak

Atrakcyjne zajęcia z animatorkami

Zaproszenie do wspólnej zabawy

Zuzanna Dmitrzak
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W dniu 18.06.2019 r. z inicjatywy Posła na Sejm RP 
Piotra Uruskiego oraz Biura Komunikacji Społecznej Sej-
mu, zorganizowany został konkurs wiedzy o Sejmie w Ze-
spole Szkół nr 1 w Przysietnicy oraz Szkole Podstawowej  
w Dydni.

Konkurs cieszył się niezwykle dużym zainteresowa-
niem w obu szkołach. Pracownicy Biura Kancelarii Sejmu 
przedstawili wizualizację wnętrza budynku Sejmu oraz 
opowiedzieli o pracach posłów i procesie tworzenia pra-
wa. Nauczyciele wytypowali uczniów, którzy wzięli udział w 
pisaniu testu z wiedzy o Sejmie. Po zakończeniu zostały 
rozdane wartościowe nagrody i wyróżnienia. Organizacja 
takich konkursów jest niezwykle potrzebna, by młode po-
kolenia Polek i Polaków wiedziały, czym jest praca Sejmu 
i jak bardzo jest nam potrzebna do prawidłowego działania 

organów państwowych.
Aneta Figiel

W sobotę 15 czerwca 2019 roku odbył się rodzinny 
festyn „Gimnazjada”. Główną ideą wydarzenia była pro-
mocja zdrowego stylu życia poprzez zabawę, aktywność 
fizyczną i zdrowe odżywianie. Impreza ta była efektem 
współpracy Stowarzyszenia „Razem dla Rozwoju Szkoły” 
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzo-
zowska” i była współfinansowana ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gości powitała Dyrektor Szkoły Iwona Pocałuń, po 
czym miał miejsce międzyszkolny konkurs piosenki polskiej, 
w którym wystąpili: Gabriela Kułak, Marek Marszałek, Wik-
toria Adamska, Naomi Zarzyka i Oliwia Czopor. Następnie 
swój solowy występ wokalny zaprezentowała Naomi Zarzy-
ka. Spektakularne widowisko zapewniła gościom Sanocka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI pod batutą Grzegorza 

Maliwieckiego. Z muzyką orkiestry skoordynowany był ta-
neczno-marszowy układ choreograficzny mażoretek, pod 
przewodnictwem tamburmajorki Agnieszki Maliwieckiej. 
Wójt Gminy Alicja Pocałuń złożyła serdeczne podziękowa-

Maciej Lorenc — niesłyszący uczeń klasy II Zespołu 
Szkół w Niebocku otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym „Świat w biało — czerwonych 
barwach”.

Pasją Macieja i jego najbliższych jest fotografowanie. 
Lubią uwieczniać na zdjęciach ciekawe zdarzenia, obiekty i 
zakątki przyrody. Właśnie to hobby pozwoliło Maciejowi na 
udział w konkursie, na który przesłał kilka fotografii. Celem 
konkursu było ukazanie otaczającego nas świata z elemen-
tami barw narodowych w roli głównej oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych. Ponadto pozwalał on na rozwijanie 
zainteresowań pozaszkolnych.

Jury oceniało prawidłowość wykonanych zdjęć, spo-
strzegawczość, trafność ujęcia i pomysłowość twórców. 
Zdjęcia Macieja spełniły wszystkie te kryteria i zapewniły 
mu nagrodę. Warto podkreślić, że spośród nadesłanych 
do Gdańska prac z całej Polski, wyróżniono tylko dziewięć, 
wśród których znalazły się również zdjęcia Maćka.

Gratulujemy sukcesu!
A. Sobaś — Bodzioch

„Fotograficzne” barwy narodowe

Przyszły poseł?

Taniec mażoretek

Aleksandra Florczak
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Szanowni Mieszkańcy, 
W związku z podjętą Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady 

Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 czerwca 
2019 r. w Gminie Dydnia obowiązywać będą nowe stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyso-
kości:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komu-

nalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady ko-

munalne nie są zbierane i  odbierane w sposób selek-
tywny. 

Dla porównania obecnie obowiązujące stawki w oko-
licznych gminach za odbiór odpadów segregowanych:
Gmina Brzozów 12,50 zł
Gmina Haczów 10,00 zł
Gmina Jasienica Rosielna 11,50 zł

Gmina Nozdrzec 11,25 zł
Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spowodowana jest między innymi 
znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i za-
gospodarowaniem odpadów komunalnych nie tylko w na-
szej gminie, ale w całym kraju. 

Na znaczący wzrost wysokości stawki opłaty złożyło 
się wiele czynników:
1. Z roku na rok coraz większa ilość odbieranych od miesz-

kańców odpadów komunalnych (w tym znaczne zwięk-
szenie ilości kosztownych w zagospodarowaniu odpa-
dów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych),

2. Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunal-
nych w instalacjach (koszt zagospodarowania odpadów 
komunalnych zmieszanych w RIPOK w Krośnie, który 
od  w 2014 r. systematycznie rośnie). Od kwietnia 2019 
roku oddanie tony odpadów zmieszanych  kosztuje 539 
zł. Do końca marca br. cena wynosiła 486 zł za tonę. 

We wtorek, 18 czerwca 2019 roku, odbyła się sesja 
Rady Gminy, podczas której głosowano nad udzieleniem 
wójtowi absolutorium.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła Ra-
dzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. 
Sprawozdanie to zawierało szczegółowe informacje na te-
mat dochodów oraz wydatków gminy oraz rozdysponowania 
środków na poszczególne cele. Rada, po przeanalizowaniu 
sprawozdania jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium 
oraz wotum zaufania. 

Absolutorium stanowi formę kontroli rady nad po-
prawnością dysponowania środkami publicznymi przez 
wójta. Udzielenie absolutorium oznacza potwierdzenie, że 
wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy.

Aleksandra Florczak

Edyta Kuczma

nia całemu zespołowi za ich wspaniały występ i trud, jaki 
włożyli w jego przygotowanie.

Wszyscy przybyli goście mogli skorzystać z poczę-
stunku. W szkolnej świetlicy stały stoły z różnego rodzaju 
przekąskami: domowym pieczywem, wędlinami, domowymi 
ciastami, owocami, napojami, kawą, herbatą i innymi pysz-
nościami.

Na najmłodszych czekało piękne, kolorowe wesołe 
miasteczko. Dzieci mogły m.in. pobawić się na dmuchanym 
zamku ze zjeżdżalnią, pokonać dmuchany tor przeszkód, 
mogły też poskakać na wielkiej trampolinie z uprzężami 
bungee czy pójść na karuzelę, natomiast na odważnych 
czekał byk rodeo. Były baseny, w których dzieci pływały na 
rowerkach wodnych i bawiły się w wielkich dmuchanych ba-
lonach. Na boisku pod szkołą mogły pojeździć akumulato-
rowymi samochodami, natomiast maluchy mogły przewieźć 
się elektryczną kolejką torową. Można było postrzelać z 
łuku, zagrać w darty oraz wziąć udział w turnieju tenisa sto-

łowego. Sobotnie popołudnie w Gminie Dydnia było pełne 
słońca, rodzinnej atmosfery i wspólnej zabawy.

Aleksandra Florczak

Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI

Wójt Gminy Alicja Pocałuń z Radnymi
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Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że zgodnie z 
art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454, 1629), Gmina Dydnia zobowiązana jest do prowa-
dzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na 
nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej 
ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości 
jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez 
m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kana-

lizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wypo-
sażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczy-
stości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w 
odrębnych przepisach.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicie-
li nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dydnia 
nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej o wypeł-
nienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpły-
wowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

Odpady komunalne (w Mg/r) zebrane od mieszkańców Gminy Dydnia 
w poszczególnych latach oraz rodzaje tych odpadów:

Rok 2015 2016 2017 2018
Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne 322,12 355,91 405,400 462,62

Inne odpady nieulegające biodegradacji 13,89 24,69 35,300 19,73

Opakowania z tworzyw sztucznych 35,15 43,65 55,750 58,04

Odpady wielkogabarytowe 49,71 92,45 123,040 206,95

Opakowania ze szkła 78,73 71,16 86,670 85,36

Opakowania z metali 1,66 2,06 1,830 0,12

Zużyte opony 13,89 18,75 32,340 38,07

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,17 0,17 0,00 0,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 7,86 7,98 3,760 0,00

Razem 523,18 619,82 744,09 870,89

Edyta Kuczma

Z uwagi tylko na tę podwyżkę, przy ilości ok. 500 ton od-
padów, jakie są zbierane z terenu naszej gminy rocznie, 
koszty odbioru odpadów zmieszanych w roku bieżącym 
wzrosną o 26 500,0 zł w skali roku. 

Wszystko to przełożyło się na wzrost kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi i konieczność podwyższenia stawki opłaty tak, aby 
wystarczała ona na sfinansowanie tego zadania.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach system  gospodarki odpadami komunalnymi ma 
być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że do-
chody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od mieszkańców mają w całości pokryć wszyst-
kie koszty poniesione na funkcjonowanie systemu, tj.:
- odbieranie, transport,  zbieranie, odzysk i unieszkodli-

wianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego  zbierania 

odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postę-

powania z odpadami komunalnymi.
W naszej gminie od trzech lat wpłaty mieszkańców 

nie pokrywają kosztów gospodarki odpadami.
Zestawienie kosztów systemu gospodarki odpadami 

- koszty wywozu odpadów oraz wpłaty mieszkańców w po-
szczególnych latach:
 Dochody  Wydatki     Różnica
2015 515 768,76    439 524,77     76 243,99
2016 501 944,85    554 512,97     -52 568,12
2017 491 876,65    581 893,79     -90 017,14
2018 566 506,78    607 001,12     -40 494,34

Informujemy, że w związku ze zmianą stawki opłaty 
nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Właściciele 
nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się 
dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu 
gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany. 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe termi-
ny płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

Edyta Kuczma
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W dniach 02-09.04.2019 r. w katowickim Janowie 
odbywały się Mistrzostwa Polski Żaka Starszego U14 w ho-
keju na lodzie. Mieliśmy tam swojego reprezentanta, miesz-
kańca Niebocka Franciszka Źrebca. Bronił on bramki swojej 
drużyny UKS Niedźwiadki MOSIR Sanok. Wspaniała spor-
towa postawa, upór i waleczność pozwoliła im zakończyć 
fazę grupową na pierwszym miejscu z kompletem punktów. 
W półfinale Niedźwiadki gromią gospodarzy turnieju MUKS 
Naprzód Janów i meldują się w finale, gdzie rywalem jest 
drużyna MKS Sokoły Toruń. Niestety drużyna z Torunia sku-
tecznie rewanżuje się za porażkę w grupie i zgarnia złote 
medale.

Wicemistrzostwo Polski po zaciętej walce to ogrom-
ny sukces. Oprócz srebrnych medali Niedźwiadki zdobyły 
drugi puchar za zwycięstwo w klasyfikacji fair-play, a Fran-
ciszek Źrebiec został wybrany najlepszym bramkarzem tur-
nieju.

Cieszy fakt, że młodzież z naszej małej społeczno-
ści może sięgać po medale Mistrzostw Polski. Gratulujemy 

Frankowi i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
redakcja

i dostarczenie do Urzędu Gminy w Dydni w terminie do 31 
lipca 2019 r.

Druk zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie Urzę-
du Gminy w Dydni, jak również na stronie internetowej www.
gminadydnia.pl w zakładce ewidencja zbiorników bezodpły-
wowych, ponadto jest dostępny u sołtysa wsi.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Dydni lub przekazać sołtysowi,  lub prze-
słać pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gmina-
dydnia.pl.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu 
Gminy w Dydni będą kontrolować umowy oraz rachunki po-
twierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgod-
nie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie 
informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ście-
ków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpi-
sanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Dydnia są następu-
jące podmioty:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Brzozów, 
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku.

Edyta Kuczma

10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Domara-
dzu odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej 
halowej (uczestnicy w wieku 11-13 lat). Drużyna chłopaków 
ze Szkoły Podstawowej w Grabówce, po zwycięstwie w eli-
minacjach gminnych, które odbyły się 27 marca 2019 r. w 
Jabłonce, reprezentowała Gminę Dydnia.

Sześć gmin powiatu brzozowskiego reprezentowa-
ły drużyny ze szkół podstawowych: z Domaradza (Gmina 
Domaradz), z Grabownicy (Gmina Brzozów), z Bliznego 
(Gmina Jasienica Rosielna), z Jabłonicy Polskiej (Gmina 
Haczów) i z Grabówki (Gmina Dydnia). Drużyna z naszej 
szkoły zdobyła II miejsce, ustępując podium tylko drużynie z 

Bliznego. Skład piłkarski stanowili: Kacper Pajęcki, Szymon 
Mazur, Dominik Korab, Dariusz Korab, Karol Kopiczak, Bar-
tłomiej Dudek, Paweł Sobolak. Oprócz aktywnego uczestni-
ctwa w zajęciach wychowania fizycznego pod okiem Marka 
Kupczakiewicza, czwórka chłopaków rozwija swoje pasje 
sportowe w klubie sportowym ULKS Grabowianka.

Sukces drużyny jest tym większy, iż baza sportowa 
szkoły ma ograniczone możliwości. Dlatego tym bardziej 
chłopakom gratulujemy i cieszymy się, że drużyna z małej 
szkoły jest I w gminie i II w powiecie.

Teresa Mazur

Najlepszy bramkarz turnieju
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W naszej Gminie kontynuowane są kolejne ważne 
inwestycje, które znacząco poprawią komfort życia miesz-
kańców.
Infrastruktura drogowa, chodniki

Zakończono prace dotyczące przebudowy dróg 
gminnych w Niewistce oraz w Dydni „Na Skałę”. W ramach 
przebudowy wykonano podbudowę i nową nawierzchnię 
asfaltową. Natomiast w Wydrnej w ramach remontu dro-
gi gminnej wykonano podbudowę pod ewentualną na-
wierzchnię asfaltową. 

W miejscowości Niebocko wyremontowano dwie 
drogi gminne na Przylaskach i Bośni. Na istniejącej pod-
budowie wykonanej w zeszłym roku w ramach funduszu 
sołeckiego położono nową nawierzchnię asfaltową.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 
miejscowości Niebocko kontynuowana jest budowa chod-
nika przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabow-
nica Starzeńska o długości 366,0 m od początku wsi w 
kierunku centrum. W ramach oszczędności poprzetargo-
wych zostanie wybudowane dodatkowo 30 m chodnika. 
Wykonawcą inwestycji jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Dydni z siedzibą w Niebocku.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Marszał-
kiem Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dydnia 
przeprowadzona zostanie rekultywacja dróg rolniczych w 
miejscowości Obarzym (jedna na długości 200 m i druga 
na długości 300 m). Całkowity koszt realizacji zadania to 
75 000,00 zł. Wysokość dofinansowania ok. 60 000,00 zł.

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Niebocku 
nie brakowało sukcesów sportowych. Nasi uczniowie wy-
kazali się hartem ducha i ciała, zdobywając wysokie loka-
ty na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim w 
różnych dyscyplinach sportu.

W ramach zawodów sportowych w kategorii Igrzy-
ska Dzieci (klasy IV – VI)  24 kwietnia 2019 roku w Pu-
styni koło Dębicy odbyły się wojewódzkie indywidualne 
drużynowe biegi przełajowe. W imprezie tej mieliśmy 
swojego reprezentanta Wiktora Pocałunia, który po zdo-
byciu II miejsca w powiecie i III w zawodach rejonowych 
uzyskał możliwość startu na etapie wojewódzkim. Startu-
jąc w swojej grupie wiekowej z ponad 80 najlepszymi za-
wodnikami z całego województwa, uzyskał bardzo dobry 
wynik, kończąc bieg na IX miejscu.

Bardzo wysoką lokatę w skali województwa uzy-
skali siatkarze naszej szkoły, startując w starszej kategorii 
wiekowej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Po zdecydowa-
nym zwycięstwie w rozgrywkach powiatowych następ-
nym etapem zmagań naszych chłopców był ćwierćfinał 
wojewódzki, który odbył się  5 kwietnia 2019 roku w pięk-
nej hali sportowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-

dowej w Sanoku. Oprócz naszej reprezentacji startowały 
jeszcze drużyny z SP 8 Sanok, SP 1 Ustrzyki Dolne i SP 
Lesko. Jedynym zespołem, który sprawił kłopot naszym 
siatkarzom była drużyna z Sanoka, z którą po zaciętym i 
wyrównanym pojedynku przegraliśmy w setach 2:1. Po-
zostałe dwa mecze z Ustrzykami i Leskiem wygraliśmy 
bez większych problemów tak samo 2:0. Te wyniki upla-
sowały naszą drużynę w tym turnieju na II miejscu i dały 
przepustkę do następnego etapu – półfinału wojewódz-
kiego.

Kolejnym w tym roku szkolnym bardzo dobrym wy-
nikiem lekkoatletycznym może się poszczycić drużyna 
z naszej szkoły, startująca w powiatowych eliminacjach 
Szkolnej Drużynowej Ligi Lekkoatletycznej. Zawody od-
były się 17 maja 2019 r. na stadionie sportowym MOSiR 
w Brzozowie. Po bardzo dobrym występie większości 
chłopców, dobrych a w niektórych przypadkach bardzo 
wysokich wynikach w poszczególnych dyscyplinach wy-
walczyliśmy II miejsce, uzyskując 1266 punktów. Prze-
graliśmy zaledwie 12 punktami z reprezentacją SP Do-
maradz.
Skład drużyny:
Mateusz Bartkowski - bieg 300 m i sztafeta 4 x 100
Dawid Burnat - bieg 300 m
Kacper Cipora - bieg 100 m i sztafeta 4 x 100
Mikołaj Jatczyszyn - rzut oszczepem i sztafeta 4 x 100
Tomasz Jatczyszyn - bieg 300 m
Michał Krzysik - pchnięcie kulą 5 kg (rekord szkoły 
11,55)
Dawid Mazur - skok w dal
Damian Myćka - bieg 1000 m
Jakub Pierożak - bieg 100 m
Robert Pietrasz - skok w dal
Gabriel Pomykała -  skok w dal
Dawid Siwiecki - bieg 1000 m
Dawid Sobolak - rzut dyskiem
Krystian Sobolak - rzut dyskiem i sztafeta 4 x 100
Kacper Sołkowicz -  pchnięcie kulą
Albert Zubel - bieg 1000 m

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów!
Piotr Ruszel

Gratulacje sukcesu
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Katarzyna  Stadnik
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Gmina Dydnia jest coraz bliżej do przebudowy 
drogi gminnej w Grabówce i Końskiem. Decyzją Komisji 
ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i 
powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
dwa wnioski: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 
1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901” i „Przebudowa 
drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzy-
głód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627” 
zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowa-
nych do dofinansowania. Zgodnie z ustawą o Funduszu 
Dróg Samorządowych, lista zadań rekomendowanych 
do dofinansowania została przekazana do zatwierdzenia 
Prezesowi Rady Ministrów. Całkowita wartość przebu-
dowy drogi w Grabówce to 420 995,14 zł. Wnioskowa-
ne dofinansowanie to 294 696,00 zł. Całkowita wartość 
zadania w Końskiem to 1 038 711,95 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania to 727 098,00 zł. 
Oświetlenie drogowe

W Niewistce i Obarzymie w dniu 12 czerwca br. 
oddano do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogowe-
go. Prace przy budowie oświetlenia w Niewistce rozpo-
częły się w 2016 roku natomiast w Obarzymie w 2017 
roku i sukcesywnie były kontynuowane. W br. wykonano 
zadanie o łącznej wartości 110 700,00 zł.
Infrastruktura komunalna

Kontynuowane są prace związane z przebudową 
budynku usługowo – handlowego – Domu Ludowego w 
Niebocku. W ramach prac wykonano częściową wymia-
nę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i elewacji. Cał-
kowita wartość robót to 284 873,00 zł. Planowany termin 
zakończenia pierwszego etapu prac to 30.10.2019 r.

W Obarzymie trwają prace remontowe budynku 
garażowo-socjalnego i świetlicy OSP. Całkowita wartość 
prac remontowych to 50 000,00 zł. Planowany termin za-
kończenia prac to 30.08.2019 r. 

Rozpoczęto adaptację pomieszczeń w Domu Lu-
dowym w Jabłonce na Klub Seniora w ramach rządowe-
go programu Senior +. 

Ogłoszono zapytanie ofertowe na: ,,Remont za-
plecza parkingowego - remont nawierzchni parkingu, 
chodników i dojścia oraz podjazdu dla niepełnospraw-
nych” w związku z utworzeniem Żłobka Gminnego w 
Dydni w ramach programu Maluch +.

W czerwcu br. Gmina Dydnia uzyskała pomoc 
finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 
ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
,,Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez 
kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego cza-
su związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni”. 
Całkowity koszt realizacji zadania: 19 999,00 zł. Wyso-

kość dofinansowania zadania: 9 450,00 zł. 
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Nowy obiekt rekreacyjny powstał w miejscowości 
Niewistka. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono 
zestaw zabawowy z huśtawką oraz cztery urządzenia 
sportowe. 

W Temeszowie rozpoczęto przebudowę boiska 
betonowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
syntetycznej. Inwestycja wpłynie na poprawę zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości oraz umożliwi 
mieszkańcom grę w piłkę siatkową, tenis ziemny i mini 
koszykówkę.

W maju Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 24 900,00 zł na budowę małej infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności w 
miejscowości Jabłonka. Inwestycja dofinansowana przez 
Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
– edycja 2019.
Dotacje na prace renowacyjne obiektów sakralnych

Gmina Dydnia udzieliła trzech dotacji na renowa-
cję obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim te-
renie. Dofinansowanie otrzymała parafia pw. Świętego 
Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni oraz parafia 
pw. M. B. Częstochowskiej w Jabłonce.

Środki w wysokości 65 tys. zł parafia w Dydni 
przeznaczy na renowację i rekonstrukcję wnętrza koś-
cioła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krzemiennej 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-348 z dnia 
04.12.1994 r. Dodatkowo Parafia w Dydni kwotę 15 tys. 
zł przeznaczy na renowację i rekonstrukcję wnętrza koś-
cioła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Oba-
rzymie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-345 z 
dnia 27.11.1995 r.

Natomiast parafia w Jabłonce środki w wysokości 
30 tys. zł przeznaczy na zadanie pn. „Remont muru za-
bytkowego - oporowego i schodów kościoła parafialnego 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej” wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A-346 z dnia 26.11.1995r. 
Złożone wnioski

W miesiącu czerwcu złożono wnioski:
- w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczy-

zna” Fundacji BGK na zagospodarowanie lokalnej 
przestrzeni publicznej na łączną kwotę 90 000,00 zł;

- w ramach konkursu grantowego „Tu Mieszkam Tu 
Zmieniam” Fundacji Santander Bank Polska na bu-
dowę wiaty integracyjnej na kwotę 10 000,00 zł. 

Katarzyna Stadnik






