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Dożynki to wielkie Święto Plonów, mające w naszej 
kulturze wielowiekową tradycję. Jest to jedno z ważniej-
szych świąt ludowych, oparte na tradycyjnych obrzędach 
dziękczynnych za owoce ciężkiej, rolniczej pracy. W nie-
dzielę, 18 sierpnia 2019 r., w Końskiem odbyły się Dożynki 
Gminne. Wydarzenie to w szczególny sposób wieńczyło 
trzydniowy cykl imprez Dni Gminy Dydnia.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą  w 
kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Koń-
skiem, koncelebrowaną przez ks. prof. Stanisława Naby-
wańca, ks. Andrzeja Pilcha, ks. Andrzeja Szkołę, ks. Artura 
Dyrdę, ks. Pawła Antoszewskiego, ks. Tomasza Węgrzyń-
skiego. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta 
Gminy Dydnia.

Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował na 
plac dożynkowy. Tam odbyło się oficjalne powitanie gości 
przez Wójta Gminy Alicję Pocałuń oraz przekazanie bo-
chenka chleba przez Starostów Dożynek Danutę Naleśnik 
oraz Edwarda Faciszewskiego. Gości powitali również: Wi-
cestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Poseł Adam Śnie-
żek, Poseł Piotr Uruski. Sekretarz Gminy Edyta Kuczma 
odczytała list od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart 
oraz posła Andrzeja Matusiewicza, natomiast kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie 
Tomasz Bartnicki odczytał list od Dyrektora Podkarpackie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Roberta 
Pieszczocha. 

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wygłosiła mowę 
dożynkową, w której podziękowała rolnikom za trud ich pra-
cy, a także nawiązała do naszych tradycji:

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Tobie k’woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

(Jan Kochanowski PIEŚŃ XXV)
Czcigodny Księże Profesorze, Czcigodny Księże 

Proboszczu, Szanowni Panowie Posłowie, Panie Starosto, 
Państwo Radni i Sołtysi, Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy Gmi-
ny Dydnia, wszyscy przybyli goście!

To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę stanąć tutaj 
jako Wójt Gminy Dydnia i po wspólnej modlitwie przeżywać 
Święto Dziękczynienia Bogu za zebrane plony. Przyszliśmy 
tu dziękować za ciężki rolniczy trud, za plony, za chleb i za 
wszelkie dobro, jakiego co dzień doświadczamy. I modlić 
się o łaski na rok następny. 

Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w naszej 
lokalnej kulturze. Rola była, jest i zawsze będzie naszą ży-
wicielką. Dzisiaj z wdzięcznością patrzymy na owoce cięż-
kiej, rolniczej pracy, precyzyjnie wplecione w dożynkowe 
wieńce i doceniamy to, jak bardzo są dla nas ważne. Sza-
cunek jaki mamy do chleba, odziedziczyliśmy po naszych 

przodkach. Chleb jest symbolem Boga, dobrych plonów, 
dostatniego życia, pomyślności. Pod postacią chleba przyj-
mujemy Boga do swojego serca, chlebem dzielimy się przy 
wigilijnym stole, święcimy chleb w wielkanocnym koszyku, 
chleb towarzyszy nam we wszystkich ważnych momentach 
życia, podczas świąt i obrzędów. Gdy byliśmy mali, uczono 
nas, że chleba nie wolno marnować, nie wolno go wyrzucać, 
a gdy upadnie na ziemię, trzeba go podnieść i ucałować. 
Szacunek jaki mamy dla chleba, jest również szacunkiem 
dla rolników oraz ciężkiej pracy, jaką wkładają w to, by ten 
chleb mógł pojawić się na naszych stołach.

„W imię Boże” – tymi słowami mój Tato rozpoczynał 
każdą ważną rolniczą pracę – i siew i żniwa.  We wspo-
mnieniach wciąż słyszę klepanie kos… rżenie koni… brzęk 
kosiarek… gwar żniwiarzy, którzy w upale i znoju ścigali się 
z czasem i niepogodą… Ciągłe upominanie dzieci aby nie 
wchodziły w zboże, zbierały kłosy i równo układały powró-
sła… Półkosy, turki, półkopki, fury, ściernia, karafka z wodą 
na miedzy i w końcu pracowite zawodzenie maszyny do 
młócenia… Pamiętacie? Tak było jeszcze 30 czy nawet 20 
lat temu. Zniknęło już wiele wysmaganych słońcem i wia-
trem, spracowanych twarzy, ucichły młockarnie, żniwiarki… 
Dziś znany mi z dzieciństwa obraz zniknął. Z jednej strony 
może i dobrze, bo za tym obrazem kryła się ciężka praca. 
Ale z drugiej strony szkoda tych łanów zbóż, szkoda tego 
wesołego rwetesu… Dziś jest inaczej, bo kosy i kosiarki za-
stępuje nowoczesny sprzęt. Teraz  jest szybciej  i łatwiej 
uprawiać ziemię. 

Pracując na roli, tak jak zapewne każdy mój rówieś-
nik ze wsi, wiem, co znaczy rolniczy trud, ciężka praca, 
spoglądanie na chmurzące się niebo. Wiem, co znaczy 
położone po ulewie zboże, wiem, jak przykro patrzeć na 
zniszczone przez zwierzynę uprawy. Wiem, rozumiem i tym 
bardziej podziwiam Wszystkich Rolników, którzy pomimo 
trudu i różnych przeszkód uprawiają swoją rolę. Teren, na 
którym przyszło nam żyć, nie jest terenem łatwym do upra-
wy. Pagórki o stromych zboczach, mroźne i zawiejne zimy, 
oddalone duże aglomeracje. To wszystko dokłada obciążeń 
i sprawia, że ten chleb jest cenniejszy niż gdzie indziej. 

Wiem, że muszę dbać i walczyć o Wasze prawa i 
interesy, także na forum województwa i Polski. Praca na 
Podkarpackiej, Dydyńskiej roli musi się w końcu opłacać, 
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Symboliczne dzielenie chleba przez Wójta Gminy
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W dniu 14 lipca 2019 roku Gminę Dydnia odwiedził 
Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Spotkanie z miesz-
kańcami odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w 
Dydni. Marszałek przekazał zebranym najistotniejsze zało-
żenia programów rządowych, jakie są obecnie realizowane 
w odniesieniu do potrzeb społecznych oraz inwestycyjnych 
mieszkańców Gminy Dydnia.

Na prośbę Marszałka na spotkanie przybyli: Adam 
Skiba Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Małgorzata Wajda 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie, Bogdan Romaniuk Radny Województwa Podkarpa-
ckiego i jednocześnie doradca Marszałka Kuchcińskiego.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Dydnia Alicja Po-
całuń przedstawiła sytuację społeczną i infrastrukturalną 
Gminy, w tym:
- problemy demograficzne gminy
- problemy z finansowaniem oświaty
-  pilną potrzebę budowy chodników przy drodze woje-

wódzkiej nr 835
-  konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 od 

Grabownicy do Dynowa
-  potrzeby w zakresie gospodarki wodnościekowej gminy

-  starania o gazyfikację dwóch miejscowości, tj. Obarzy-
ma i Niewistki.

W trakcie spotkania poruszony został temat projekto-
wanej od 55 lat zapory Niewistka, która w znacznym stopniu 
przyczyniła się do zapóźnień cywilizacyjnych Doliny Sanu. 
Do tematu projektowanej zapory/polderu suchozalewowe-

praca na tej roli musi dawać satysfakcję i godny chleb. Na-
sza Dydyńska Ziemia ma duży potencjał. Ten potencjał to 
pracowici i dumni Mieszkańcy oraz uśpiona pod ugorami 
„ziemia Matka Żywicielka”. Chcę podjąć się zadań związa-
nych z przywracaniem do produkcji rolnej jak największych 
obszarów nieużytków. Będę zachęcać i wspierać osoby 
młode, aby chętnie wracały do Naszej Małej Ojczyzny. Tu 
też potrzebujemy wykształconych i ambitnych, którzy swoją 
pracą wspomogą rozwój swoich środowisk.

Chcę zachęcić do uprawy warzyw i owoców na włas-
ne potrzeby i w tym celu ogłoszę konkurs na „Ogród Roku”. 
Żyjemy w czasach, w których żywność produkowana na 
masową skalę jest szkodliwa dla zdrowia naszego i naszych 
dzieci, a także dla środowiska naturalnego. Dlatego musi-
my wiedzieć, co jest wartościowe, a co nie. Musimy chwa-
lić i doceniać tych, którzy hodują warzywa w swoich przy-
domowych ogródkach, ponieważ starają się oni zapewnić 
swoim bliskim to, co prawdziwie dobre i wartościowe. Może 
nie jest to praca łatwa, może plony są niekiedy skromne, ale 
chcę żebyście wiedzieli, że doceniam to, co robicie. Małymi 
krokami zmieniajmy świat na lepszy i pokazujmy innym to, 
co mamy najlepszego!

Drodzy Rolnicy,
To właśnie Wy jesteście Solą Naszej Dydyńskiej Zie-

mi. To w Waszych rolniczych rodzinach jest utrzymywana 
nasza wielka tradycja - patriotyzmu, wiary, ciężkiej pracy, 
modlitwy. Tego, co dla nas najważniejsze - tego, dzięki cze-
mu trwamy jako naród. Jesteście ostoją i fundamentem, na 
którym buduje się ciągle na nowo nasza piękna i Niepodle-
gła Polska.”

Bardzo ważnym elementem dożynek była prezen-
tacja delegacji wieńcowych. Koła Gospodyń Wiejskich ko-
lejno prezentowały na scenie specjalnie przygotowane na 
tę okoliczność wiersze, opowiastki, piosenki. Panie z Kół 

Gospodyń z Dydni, Grabówki, Jabłonki, Końskiego, Krze-
miennej, Krzywego, Niebocka, Niewistki, Obarzyma, Teme-
szowa, Ulucza, Witryłowa i Wydrnej, poza wspaniałymi 
występami oraz przepięknymi wieńcami, przygotowały dla 
wszystkich gości dożynek pyszne potrawy, ciasta, pieczywa 
i inne smakołyki.

Podczas dożynek na scenie wystąpiła Orkiestra 
Dęta Gminy Dydnia z kapelmistrzem Zygmuntem Podulką 
na czele oraz młodzieżowa kapela ludowa „Młoda Przepió-
reczka” prowadzona przez Dariusza Klimowicza. Ponadto 
grupa mieszkańców Gminy Dydnia przedstawiła obycza-
jową scenkę dotyczącą tradycji wypieku chleba w naszej 
lokalnej kulturze. Widzowie mogli przenieść się w czasie i 
poznać zwyczaje ludowe oraz obrzędy towarzyszące pie-
czeniu chleba. Wieczorem goście bawili się przy cygańskiej 
muzyce zespołu Vanessa i Jej Cyganie.

Wokół placu dożynkowego stały stoiska promocyj-
ne, informacyjne, warsztatowe, m.in. stoisko promocyjne 
Związku Gmin Turystycznych, stoisko Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sanoku, na którym studenci ratow-
nictwa medycznego demonstrowali metody prawidłowego 
udzielania pierwszej pomocy, stoisko promocyjno-informa-
cyjne KRUS, stoisko warsztatów cukierniczych, na którym 
Diana Sobolak pokazywała jak wykonywać dekoracje cu-
kiernicze z masy cukrowej, stoiska z rękodziełem, stoiska z 
produktami lokalnymi. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia przy współpracy 
z Gminą Dydnia, Gminnym Ośrodkiem Kultury Bibliotek 
Promocji i Wypoczynku w Dydni, Sołectwem Końskie. Do-
żynki dofinansowano ze środków Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Brzozowska”. Wydarzenie zostało 
objęte Patronatem Honorowym Wójta Gminy Dydnia.

Aleksandra Florczak

redakcja

Marszałek Marek Kuchciński gościem w  Dydni
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50. rocznica ślubu to jeden z najważniejszych jubi-
leuszy w życiu małżonków oraz ich rodzin. To przepiękne 
świadectwo potęgi i siły miłości, która połączyła ze sobą 
dwoje ludzi i przez 50 lat pozwalała im wspólnie pokonywać 
życiowe zakręty.

W niedzielę, 22 września 2019 roku świętowaliśmy w 
gminie Złote Gody, wraz z parami, które w 1969 roku zawar-
ły związek małżeński.  W uroczystości udział wzięło 8 par 
z Gminy Dydnia: Daniela i Józef Czebieniakowie, Danuta 
i Jan Demczakowie, Anna i Józef Leszczykowie, Janina i 
Roman Leszczykowie, Józefa i Józef Nyczowie, Teresa i 
Stanisław Ochałkowie, Halina i Piotr Sokołowscy, Józefa 
i Mieczysław Tokarscy wraz z rodzinami, przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Dydni: wójt Alicja Pocałuń, sekretarz Edy-
ta Kuczma, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata 
Pomykała, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Czerkies, przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, 
sołtys Końskiego Andrzej Orłowski, sołtys Witryłowa Ag-
nieszka Węgrzyńska.

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym w Końskiem koncelebrowaną przez ks. Andrzeja 
Pilcha oraz ks. prof. Stanisława Nabywańca. Podczas mszy 
jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, którą składali sobie 
pięćdziesiąt lat temu. Księża podarowali parom poświęcone 
krzyże, a także przekazali w imieniu arcybiskupa specjalne 
błogosławieństwo.

Po mszy uczestnicy przenieśli się do sali Domu Ludo-
wego w Witryłowie, gdzie odbyło się specjalnie przygotowa-
ne przyjęcie. Wójt Alicja Pocałuń, Kierownik USC Małgorza-
ta Pomykała oraz przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul 
złożyli Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje, a także 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazali 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten jest 
polskim honorowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym 
parom, które wspólnie przeżyły 50 lat małżeństwa.

Aleksandra Florczak

go odniosła się dyrektor Małgorzata Wajda, informując o 
przygotowywanej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W tym temacie ustalono spotkanie przed-
stawicieli gminy z Wodami Polskimi.

Prezes WFOŚiGW przedstawił mieszkańcom 
założenia programu Czyste Powietrze oraz Program 
Usuwania Azbestu. Prezes nie zapomniał o obecnych 
przedstawicielach OSP, docenił ich aktywność, zorgani-
zowanie i konsekwencję w pozyskiwaniu środków finan-

sowych na cele ppoż.
Marszałek Kuchciński docenił aktywność i spraw-

ność samorządu Gminy Dydnia w realizacji programów rzą-
dowych.

Bardzo miłym akcentem kończącym spotkanie był 
krótki koncert uczniów Szkoły Muzycznej poprowadzony 
przez Dyrektor dr Elżbietę Przystasz.

redakcja

Pierwszego sierpnia minęła 75. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. W tym ważnym dniu oddaliśmy 
cześć wszystkim tym, którzy poświęcając swoje życie sta-
nęli do walki z okupantem. O godzinie 17:00 w całym kraju 
zawyły syreny. W tym momencie wspomieliśmy o Bohate-
rach tamtych dni.

Z tej okazji wspominamy również dokonania Danu-
ty Przystasz - wciąż żyjącej, urodzonej w naszej gminie, 
uczestniczki tamtych wydarzeń. Dziękujemy za Jej poświę-
cenie w walce o wolność narodu, za Jej odwagę, heroizm 
i bohaterstwo. Fakt, że żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, jest 
zasługą ludzi takich jak Ona.

Danuta Antonina Przystasz urodziła się w 1920 roku 
w Niewistce. Była uczestniczką Powstania Warszawskie-
go. Honorowa Obywatelka Gminy Dydnia i Miasta Sanok, 
odznaczona Orderem Virtuti Militari, w 2012 roku została 
awansowana do stopnia majora Wojska Polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z jej notą biogra-
ficzną autorstwa Krystyny Chowaniec, która pojawiła się w 
kwartalniku „Nasza Gmina Dydnia” Nr 3(52), III kw., s.5-7:

„Danuta Antonina Przystasz, córka Ignacego Przy-
stasza i Anny Iwańczyk, urodziła się 13 czerwca 1920 r. w 
Niewistce, gdzie jej ojciec był administratorem majątku, jako 
najmłodsze dziecko Przystaszów. Starsi bracia: Zbigniew 
Przystasz, ur. w 1912 r. został zamordowany w Katyniu, a 
Mieczysław Przystasz ur. w 1914 r. uczestnik Powstania 
Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1945-1954, 
powrócił do Sanoka, był wiceprzewodniczącym MRN w Sa-
noku, kierownikiem Wydziału Planowania w PRN w Sano-
ku, radcą prawnym w SPB, współtwórcą „Rocznika Sano-
ckiego”. Zaraz po narodzinach Danuty, w 1920 roku rodzina 
Przystaszów osiadła na stałe w Sanoku (zamieszkiwała po-
czątkowo przy ulicy Królewskiej – obecnie ulica Romualda 
Traugutta, następnie w samodzielnie wybudowanym domu 
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przy ulicy Młynarskiej 18) jednak okres wakacyjny rodzina 
Przystaszów spędzała w Niewistce. W 1938 r. Danuta Przy-
stasz ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater i roz-
poczęła naukę w liceum (maturę zdała 2 stycznia 1942 r. w 
Sanoku w tajnym nauczaniu). Jako uczennica liceum dzia-
łała w Lidze Morskiej i Kolonialnej, przeszła szkolenie przy-
sposobienia obronnego oraz kursy obrony przeciwlotniczej 
i przeciwpożarowej. We wrześniu 1939 r. piastowała funkcję 
zastępcy dowódcy rejonu. W pierwszych dniach września 
1939 r. pełniła służbę w ramach obrony cywilnej, sprawując  
obowiązki zastępcy komendanta rejonu. W czerwcu 1940 
roku wstąpiła do organizacji konspiracyjnej – Chłopska Or-
ganizacja Wolności „Racławice”, przyjmując pseudonimy 
„Danuta Skiba” i „Brzoza”. Przewiozła m.in. ładunki wybu-
chowe do wysadzenia szybów naftowych w Tarnowcu koło 
Krosna, zbierała informacje na temat wydobycia ropy w 
kopalni Grabownica, przenosiła meldunki i pocztę. Zagro-
żona aresztowaniem na przełomie marca/kwietnia 1942 r. 
wyjechała do Warszawy, gdzie szybko nawiązała kontakt 
z organizacją Związek Kobiet Czynu, która działała przy 
Ruchu Miecz i Pług, złożyła przysięgę, a od jesieni 1942 
r. Danuta Przystasz została komendantką tej organizacji. 
Zajmowała się w tym okresie pracą oświatową, sanitarną i 
kolporterską podziemnego pisma „Polka Czynu”, stanowią-
cego organ prasowy ZKC. Po rozpadzie MiP zaangażowa-
ła się w działalność Oddziału Pomocniczej Służby Kobiet 
AK, początkowo jako łączniczka z cenzusem, następnie w 
stopniu podporucznika czasu wojny, później w stopniu kapi-
tana czasu wojny (wówczas używa pseudonimu Sławomira 
Mędrzycka). Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako 
łączniczka w Kompanii Sztabowej Zgrupowania AK „Żywi-
ciel” na Żoliborzu do 30 września 1944 r. Po klęsce powsta-
nia wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. Zdołała zbiec 
z transportu do obozu. Nawiązała kontakt z dowództwem 
III Dywizji Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa 
i kontynuowała pracę konspiracyjną. Za działalność w tej 
organizacji Rozkazem Dywizyjnym z 20 listopada 1944 r. 
otrzymała Order Virtuti Militari.

Po zakończeniu wojny Danuta Przystasz na krótko 
przyjechała do Sanoka, a potem wraz z bratem Mieczysła-
wem została skierowana do pracy w Urzędzie Pełnomoc-
nika Rządu w Olsztynie. 19 października 1945 r. została 
aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa (dwa dni wcześniej aresztowany został także jej brat 
Mieczysław). Danuta Przystasz w okresie przesłuchań była 
przetrzymywana w budynkach MBP przy ul. Koszykowej, 

a następnie przy ulicy Rakowickiej. Po ciężkim śledztwie 
zwolniono ją pod koniec maja 1946. Po wyjściu na wol-
ność, mając nakaz meldowania o swoim pobycie, wróciła 
do Olsztyna, gdzie została zatrudniona w Wydziale Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego (dodatkowo pracowała w Składnicy 
Sanitarnej) i rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1947 r. zamieszkała 
w Warszawie, pracując kolejno w Zarządzie Głównym Pra-
cowników Bankowych i Centrali Banku Komunalnego, skąd 
została zwolniona jako „wróg Polski Ludowej”. Studia ukoń-
czyła w 1951 roku uzyskując tytuł magistra nauk prawnych. 
Ówczesne władze polityczne uniwersytetu nie zgodziły się 
na objęcie przez nią asystentury. Po ukończeniu studiów z 
uwagi na swoją działalność konspiracyjną nie mogła zna-
leźć pracy zgodnej z wykształceniem. W rezultacie pod-
jęła się zajęcia redaktorskiego i edytorskiego, zwłaszcza 
w zakresie podręczników szkolnych. Od wiosny 1952 r. 
była zatrudniona w Państwowych Zakładach Wydawnictw 
Szkolnych i pracowała tam do końca 1981 r. Zajmowała 
się edytorstwem, pełniła stanowiska: redaktora, redaktora 
działu, kierownika redakcji, zastępcy redaktora naczelne-
go. Była członkiem komisji programowych w Ministerstwie 
Oświaty i Wychowania oraz komisji pod egidą UNESCO ds. 
nazewnictwa geograficznego i historycznego w podręczni-
kach szkolnych. Publikowała artykuły, referaty wydawane 
w czasopismach i wydawnictwach szkolnych, poświęcone 
kwestiom zawodu nauczycielskiego i teorii podręcznika 
szkolnego. Została autorką artykułu pt. „Związek Kobiet 
Czynu w Ruchu Miecz i Pług”. Była redaktorką publikacji 
„Dwa dni w mieście naszej młodości. Sprawozdanie ze 
zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Męskiego 
w Sanoku w 70-lecie pierwszej matury w roku 1958” pod-
sumowującego zjazd absolwentów sanockiego gimnazjum 
(1960). Współtworzyła książkę dla młodzieży polonijnej pt. 
„Polska. Ziemia i ludzie” (1984). Dodatkowo, w latach 50. i 
60. przez ok. 10 lat pracowała jako nauczycielka w szkołach 
średnich dla dorosłych, a do 1998 r. współpracowała z dzia-
łem czasopiśmiennictwa przedmiotowego dla nauczycieli 
w ramach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Pod 
koniec 1981 r. przeszła na emeryturę.

W 1988 r. zaangażowała się w działalność Warszaw-
skiej Rodziny Katyńskiej, późniejszego Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Warszawie. Była autorką pierwotnej wersji 
statutu tego stowarzyszenia, wchodziła w skład pierwszego 
zarządu (1989-1991), gdzie zajmowała się sprawozdania-
mi i regulaminami. W latach 90. podjęła współpracę z Fun-
dacją Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz 
Wojskową Służbą Polek w Toruniu i Memoriałem Generał 
Marii Wittek. Jej obszerna wypowiedź znajduje się także w 
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Za swoje czyny i dokonania otrzymała następujące 
odznaczenia:
• Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (Rozkaz Dywizyjny 

z 20 listopada 1944, za zasługi dla WKSB, zatwierdzony 
w 2002)

•  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
•   Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (przyznany przez 

Rząd RP na Uchodźstwie)
•   Warszawski Krzyż Powstańczy
•   Srebrny Krzyż Zasługi
•   Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pani Danuta Przystasz
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•   Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
•  Tytuł Honorowego Członka Muzeum Powstania War-

szawskiego
Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Klub 

Kawalerów i Dam Orderu Wojennego Virtuti Militari. W roku 
2012 decyzją Ministra Obrony Narodowej została awanso-
wana na stopień majora Wojska Polskiego.

Związki rodziny Przystaszów z Gminą Dydnia sięga-
ją XVIII/XIX wieku, kiedy to pradziadek Pani Danuty był w 
1800 r. wójtem w Witryłowie. Urząd ten objął po nim Mi-
chał Przystasz, Jej dziadek. Ojciec Pani Danuty – Ignacy 
Przystasz był synem Michała Przystasza, wójta Witryłowa, 
który otrzymał od właściciela majątku, Dwernickiego ziemię 
w miejscu zwanym „przy potoku” za uratowanie mu życia 
w czasie Rebelii Galicyjskiej w 1848 roku. Michał ożenił się 
z Marianną Gubałówną spod Zakopanego. Poznali się w 
Witryłowie, kiedy Marianna towarzyszyła swojemu stryjowi, 
franciszkaninowi z Podhala, podczas kwestowania. Ojciec 
Pani Danuty, Ignacy Przystasz, syn Michała i Marianny, miał 
liczne rodzeństwo, ale najserdeczniejsze więzi łączyły Go 
z bratem Wincentym, który mieszkał w domu „po ojcach” 
przy potoku. Ignacy został uznany przez rodzinę za zdol-
nego i posłany do Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sano-
ku. Potem kształcił się w Przemyślu, a następnie w Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach pod Lwowem. Po 
ukończeniu tej renomowanej uczelni został agronomem i 
zarządzał różnymi majątkami ziemskimi. Witryłów to tak-
że miejsce poznania się rodziców Pani Danuty Przystasz. 
Matka Pani Danuty, Anna Iwańczyk pracowała jako nauczy-
cielka w szkole w Witryłowie. Razem z siostrą Marią, kwa-
lifikowaną nauczycielką, która była kierowniczką tej szkoły, 
przygotowały dla mieszkańców Witryłowa przedstawienie 

„Betlejem polskie” Lucjana Rydla. W niedzielę po świętach 
Bożego Narodzenia w szkole w Witryłowie zebrali się liczni 
mieszkańcy, a także kilka osób z dworu, ksiądz proboszcz, 
organista. Przyjechał także, z bratem Wickiem i jego żoną 
Marią, Ignacy Przystasz, agronom, spędzający święta u ro-
dziny. Decyzja o małżeństwie zapadła już w 3 dni od po-
znania. Po I wojnie światowej Ignacy Przystasz zarządzał 
zespołem folwarków w Nozdrzcu, Hroszówce i Niewistce.

I tam właśnie przyszła na świat oraz spędziła wczes-
ne lata dziecięce Pani Danuta Przystasz. Ze swoimi krew-
nymi w Witryłowie Pani Danuta współpracowała w czasie 
okupacji, tutaj też na początku 1942 r. zagrożona areszto-
waniem przez gestapo, ukrywała się wraz z bratem Mieczy-
sławem.

Z roku na rok pokolenie Kolumbów opuszczają na 
wieczną wartę kolejne osoby. Niewielu spośród walczących 
o niepodległość naszego kraju jeszcze może dać świade-
ctwo tamtych tragicznych wydarzeń. Do tych, którzy są 
jeszcze wśród nas, należy Danuta Przystasz - uczestniczka 
Powstania Warszawskiego, współorganizatorka organizacji 
kobiecej Związek Kobiet Czynu, dama Orderu Virtuti Mili-
tari.

Jest jedyną kobietą związaną miejscem urodzenia z 
Gminą Dydnia, która została uhonorowana Orderem Virtuti 
Militari. Jej odwaga i poświęcenie, zaangażowanie w dzia-
łalność konspiracyjną w latach II wojny światowej na terenie 
Sanoka, a potem w Warszawie, cierpienia w kazamatach 
UB, a potem ofiarna praca na rzecz kultury polskiej i nie-
ustanna troska o prawdę i pamięć o Zbrodni Katyńskiej za-
sługują na najwyższe uznanie i szacunek.”

Aleksandra Florczak

1 września 2019 roku minęła 80. rocznica wybuchu II 
wojny światowej. Uroczystości powiatowe upamiętniające to 
wydarzenie odbyły się 3 września w Brzozowie. Rozpoczę-
ła je msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, re-
prezentantów lokalnych władz, wojska, służb państwowych, 
szkół i instytucji. Msza odbyła się w Bazylice Mniejszej pw. 
Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, a przewodniczył jej 
ks. Franciszek Goch. 

W obchodach udział wzięli m.in: starosta brzozowski 
Zdzisław Szmyd, wicestarosta Jacek Adamski, burmistrz 
Brzozowa Szymon Stapiński, poseł Adam Śnieżek, poseł 
Piotr Uruski, natomiast Gminę Dydnia reprezentowali wójt 
Alicja Pocałuń, radni Marek Orłowski i Marek Pocałuń.

Po mszy uczestnicy przenieśli się pod pomnik „Tym, 
którzy życie Polsce oddali”. Tam ks. Franciszek Goch odmó-
wił modlitwę za ojczyznę, po czym odbył się apel poległych i 
salwa honorowa. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod 
pomnikiem kwiaty. Na zakończenie w Brzozowskim Domu 
Kultury odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołu „Soul”.

W niedzielę, 1 września 2019 r., w Gminie Dydnia 
wydarzenia z września 1939 roku oraz pamięć poległych 
uczczono również uroczystą mszą świętą, której przewod-
niczył ks. Jan Dąbal.

Przekaż Pamięć.
Mów, do mnie mów, mów o tej ziemi
O ziemi skrwawionej, tragicznej, o ziemi Podkarpacia
Opowiedz o przeszłości, o krwawych bezlitosnych wspo-

mnieniach.
Zapisz nawet fragment epizodu dla potomnych,
Przywołaj własną, zdrową pamięć
Mów o faktach, których nie możesz zapomnieć
Zapisz na zwykłej karteczce, na świstku papieru.

Aleksandra Florczak

Uczestnicy uroczystości
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Akcja Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna 
propagująca znajomość literatury narodowej, w której ob-
szerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Narodo-
we Czytanie odbywa się w środkach masowego przekazu, 
w wielkich miastach i małych wioskach, na uczelniach i w 
prowincjonalnych  bibliotekach, w teatrach, parkach, na ryn-
kach miast, w domach kultury oraz szkołach.

Zapoczątkowana została w 2012 r. przez Prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą PAN TADE-
USZ A. Mickiewicza. W 2013 r. cała Polska czytała dzieła 
Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczy-
tano kolejno: TRYLOGIĘ H. Sienkiewicza oraz LALKĘ B. 
Prusa. W 2016 r. czytano QUO VADIS H. Sienkiewicza. W 
2017 r. lekturą Narodowego Czytania było WESELE S. Wy-
spiańskiego, a w 2018 r. PRZEDWIOŚNIE S. Żeromskiego, 
lektura ściśle związana z obchodami 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego 
Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania 
NOWELE POLSKIE. Z ponad 100 propozycji tytułów  wy-
brano 8 nowel:
1. DOBRA PANI - Elizy Orzeszkowej
2. DYM - Marii Konopnickiej
3. KATARYNKA - B. Prusa

4. MÓJ OJCIEC WSTĘPUJE DO STRAŻAKÓW - ze zbioru 
SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ  - Bruno Schulza

5. ORKA - Władysława S. Reymonta
6. ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI,WRONY - Stefana Żeromskie-

go
7. SACHEM- Henryka Sienkiewicza
8. SAWA (z cyklu: PAMIĄTKI SOPLICY) Henryka Rzewu-

skiego.

Wspomnij o wojnie, o banderowcach, o UPA.
Nie zabieraj pamiętnych wydarzeń ze sobą
Pamięć jest ulotna, a twój opis wydarzeń jest przekazem 

prawdy
Wielu takich, jak ty odeszło z tragicznie przeżytymi spo-

strzeżeniami
Z dramatem w sercu, w pamięci
Często nie byli w stanie zadbać o przekaz przykrych wspo-

mnień
Ty jeszcze żyjesz, widziałeś i możesz.
Wiem, było wielu którzy nawet pamięcią
Nie chcieli powracać do tamtych dni
Nie chcieli pamięcią patrzeć retrospektywnie
Mów, dziś nie jesteś wystraszony, przybity
Głodny, dotknięty, zły i pamiętasz tamte czasy.
Otwórz się, mów o cierpieniu, męczeństwie, o doznanych 

krzywdach
Wasza gehenna nie przypadła wąskiej grupie ludzi
To była z premedytacją przygotowana masakra narodu
Naszego narodu!
Pozostały rumowiska po spalonych domach
Pozostawiona niedoczytana książka, stare zdjęcia, 
 pamiątki
Nikt już tej książki nie czytał, nie dotykał, dla kogoś waż-

nych pamiątek.
Dziś jeszcze słyszysz i widzisz
Krzyk, tumult, morderstwa, palone ciała
I Ich okrutne, nieludzkie, bezwzględne twarze.
Pozostały Wasze rozdarte serca, przepełnione tragediami 

różnych rodzin
Kosztowności ukryte w stajniach, ogrodach
Przestały mieć znaczenie i wartość
Skarbem było uratowanie własnego życia.

Uciekaliście w przestrachu w gęstwiny lasu
W sitowia, zarośla, gęste trawy Sanu.
Kryliście się jak zające, jak przed Sądem ostatecznym
W tragiczne noce, nie cieszył was rozświetlony Srebrny 

Glob
Czekaliście, kiedy zostanie okryty ciemną chmurą
Czekaliście w ciemności, może uda się przebrnąć przez 

San
Woda zimna, głęboka, kamieniste nierówne dno.
Jednym szczęśliwie udało się sprostać
Jednak nie wszystkim, wielu dotknął dramat.
Na drugim brzegu znów groza, paniczny lęk
Może tu, na drugim brzegu Sanu, bandyci są ukryci, cze-

kają.
Dopalające się domy, niezamknięte drzwi i okna opuszczo-

nych gniazd rodzinnych.
Wiatr miotał oknami z popękanymi szybami,
Które dzwoniły, jak na ratunek.
Strach nie mijał potęgowany wyobraźnią
W oczach pozostał tragiczny obraz bestialsko pomordowa-

nych
Z zimna i strachu zęby dzwoniły, jak dzwony
I lęk, że to dzwonienie usłyszą bandyci.
Przekaż więc i ty swoje przeżycia, zgryzoty i cudu, że ży-

jesz.
Przekaż pamięć o mieszkańcach tej ziemi
O Polakach, Żydach i Ukraińcach, na której nie wszyscy byli 

przestępcami.
Tu wielu ludzi, na tej ziemi pomarło w kwiecie wieku.
Wielu?

Zenon Kochanowski z Witryłowa

Organizatorzy i lektorzy Narodowego Czytania
w Gminie Dydnia

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Małgorzata Myćka



9Nasza Gmina Dydnia III/2019

Również i w naszej gminie  w dniu 6 września 2019 
roku w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi odby-
ła się 6. edycja Narodowego Czytania w Gminie Dydnia.

Organizatorami tego wydarzenia byli: WÓJT GMI-
NY DYDNIA, GMINNY OŚRODEK KULTURY BIBLIOTEK 
PROMOCJI I WYPOCZYNKU W DYDNI ORAZ SZKOŁA 
PODSTAWOWA  W DYDNI.

Lektorami tegorocznego Narodowego Czytania byli 
aktywni seniorzy z Gminy Dydnia. W wydarzeniu udział 
wzięli uczniowie klas VII i VIII SP w Dydni, przedstawiciele 
SP w Niebocku, nauczyciele, uczestnicy ŚDS w Krzywem 
oraz mieszkańcy Dydni.

Oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji dokonały Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Dydni - Iwona Pocałuń i Wójt 
Gminy Dydnia - Alicja Pocałuń. Okazjonalny list od prezy-
denta Polski - Andrzeja Dudy odczytała Sekretarz Gminy 
Dydnia - Edyta Kuczma.

W naszej gminie wybrano do przeczytania dwie no-
wele:
1. „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” S. Żeromskiego
2. „Katarynka” - B. Prusa.

Czytanie pierwszej noweli „Rozdzióbią nas kruki, 
wrony...”  rozpoczęła Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia, 
a następne fragmenty noweli przeczytała Zofia Morajko - 

emerytowany Dyrektor Gminazjum w Dydni oraz Jadwiga 
Czernich - emerytowany kustosz Biblioteki Publicznej w 
Niebocku.

Do przeczytania drugiej noweli „Katarynka“ zapro-
szono: Marię Żelaznowską - długoletnią przewodniczącą 
KGW w Jabłonce, Jadwigę Krowiak - przewodniczącą KGW 
w Końskiem, Bogusławę Krzywonos - społecznego anima-
tora kultury w Krzywem oraz Helenę Chorążak - aktywne-
go czytelnika Biblioteki Publicznej w Krzemiennej. W rolę 
kataryniarza wcieliła się uczennica Szkoły Podstawowej w 
Dydni - Naomi Magda Achirico Zarzyka, która na pseudo 
katarynce zagrała jeden utwór.

Po przeczytaniu obydwu nowel wszyscy lektorzy 
otrzymali z rąk Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Dydni Iwony Pocałuń pamiąt-
kowe podziękowania za udział w Narodowym Czytaniu.

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom 
i  lektorom, a także  dyrektorom szkół, nauczycielom oraz 
mieszkańcom z terenu naszej gminy.

Z pewnością Gmina Dydnia w przyszłym roku po-
nownie dołączy do akcji Narodowego Czytania, aby jej 
mieszkańcy po raz kolejny mogli obcować z lekturami pol-
skiego kanonu literatury.

Małgorzata Myćka

Halina Pocałuń

Była córką Andrzeja i Jani-
ny (z d. Harajda) Bogaczewiczów. 
Urodziła się w Temeszowie pow. 
brzozowski i tu spędziła swoje 
całe życie.

„Kto się starzeje zachowu-
jąc młode serce, ten zna sens ży-
cia i sens umierania – Ten wie, jak 
krótkie i jak młode jest wszystko 
na tej ziemi, bo żyje nadzieją na 
życie wieczne.”

Takie właśnie serce do koń-
ca młode – bo zawsze troskliwe, czułe, do końca oddane 
najbliższym – miała nasza koleżanka Kazimiera, którą po-
żegnaliśmy w poniedziałek 10.12. 2018r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pa-
rafialnym w Dydni. Spoczęła na tutejszym cmentarzu obok 
zmarłego w 2015 r. męża. Kazimiera Śliwa do szkoły pod-
stawowej uczęszczała w rodzinnej wiosce, a po ukończeniu 
Liceum Pedagogicznego w Brzozowie, również w rodzinnej 
wiosce w Szkole Podstawowej w Temeszowie rozpoczęła 
pracę nauczycielską.

W 1954 r. wyszła za mąż za pracującego tu nauczy-
ciela Zygmunta Śliwę – tu urodziły się ich ukochane córki: 
Ewa, Magdalena, Izabela.

W pracy zawodowej oboje z mężem uczestniczyli w 
wielu dostępnych formach doskonalenia: kursach, konfe-
rencjach metodycznych i lekcjach pokazowych, angażując 
się jednocześnie w życie środowiska i gminy. Pani Kazi-
miera uczyła przede wszystkim matematyki, fizyki i chemii. 
Prowadziła również Drużynę Harcerską i opiekowała się 

biblioteką szkolną.
W związku z obniżeniem stopnia organizacyjnego 

szkół w Temeszowie powstał punkt filialny, którego Pani 
Kazimiera została kierownikiem. Za całokształt pracy peda-
gogicznej otrzymała odznaczenia i nagrody. Między innymi 
Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r., Nagrodę Kuratora w 1980 r. 
oraz Nagrodę Specjalną Inspektora Oświaty i Wychowania 
w 1989 r. Posiadała również Odznakę za 50- letnią przyna-
leżność do ZNP. W 1989 r. przeszła na emeryturę.

Była sumienną i pracowitą nauczycielką, dobrą kole-
żanką w gronie pedagogicznym – umiała wymagać od sie-
bie i tej odpowiedzialnej postawy uczyła też dzieci. Umiała 
pogodzić obowiązki życia rodzinnego z pracą zawodową.

Po przejściu na emeryturę Państwo Śliwowie nadal 
mieszkali w Temeszowie, bo – jak mówił P. Zygmunt: „gdzie 
jest piękniej, jak tu, nad Sanem”. Dopóki zdrowie pozwa-
lało oboje aktywnie uczestniczyli w pracy sekcji emerytów. 
Przyjeżdżali na spotkania, pomagali je przygotowywać, a 
poza tym wnosili wiele humoru, radości, ciepłych rozmów i 
wzajemnego zrozumienia.

Razem jeździliśmy na wycieczki, do kina czy teatru, 
dyskutowaliśmy na zebraniach w szkolnej świetlicy w Dydni, 
ale też razem odwiedzaliśmy na cmentarzu tych, którzy nas 
wyprzedzili do „ojczyzny niebieskiej”. Po śmierci męża Pani 
Kazia zamieszkała u córki Magdaleny. Spotkania z nami nie 
były już tak częste ze względu na odległość, ale kontakty 
telefoniczne nie ustały. Aż do tego ostatniego czwartku, gdy 
zadzwoniłam kilkanaście minut za późno…

Nasza Pani Kazia odeszła tam „gdzie łzy nie płyną, 
gdzie nic nie boli, gdzie nie ma trosk ani zmartwień...” Żeg-
naliśmy Ją wszyscy. Dyrekcje szkół, nauczyciele, z którymi 
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XVIII)

Jednak naprawa dachu była najważniejsza, nie-
stety wszelkie starania muzeum o uzyskanie dewiz 
spełzły na niczym, o łupku z importu nie można było na-
wet marzyć. Jedna połać dachowa została pokryta pro-
wizorycznie. Ostatecznie problem został rozwiązany w 
ten sposób, że z płyt eternitu powycinano identycznie 
płyty jak łupek i nimi po zapatykowaniu pokryto brakują-
cą połać dachu. Pozostał jeszcze do załatwienia problem 
zniszczonych częściowo przez grzyb i owady belek deko-
racyjnych. Tu poradziliśmy sobie następująco: w miejsce 
usuniętego fragmentu zniszczonej belki wprowadzona 
została masa trocinowo-klejowa, która zastąpiła znisz-
czone drzewo, wizualnie nie do poznania, gdzie to zosta-
ło zrobione. Z prac snycerskich jedną brakującą płycinę 
drzwiową sali reprezentacyjnej uzupełniono płaskorzeź-
bą o tematyce religijnej, tak fachowo ją wykonano, że ja 
idąc prywatnie pewnego razu z wycieczką, dowiedziałem 
się od oprowadzającego, że tę płycinę wykonał artysta 
francuski.

Ciekawą pracą konserwatorską był też remont ele-
wacji ratusza poznańskiego. Opracowana ekspertyza na 
zlecenie muzem zalecała skucie tynków i wykonanie no-
wych. Nasz projekt racjonalizatorski przewidywał oczysz-
czenie tynków kamieniami ściernymi, bez konieczności 
ich skuwania i tak prace zostały wykonane, zaoszczę-
dzono wiele tysięcy złotych. Tynki cokołowe, najbardziej 
zniszczone, wykonano w nowej technologii, tzw. tynkiem 
dystansowym. Tynk ten w naturalny sposób pozwalał wy-
sychać zawilgoconym murom parteru. 

Zastosowana metoda czyszczenia tynków ele-
wacji renesansowego ratusza w Poznaniu za pomocą 
sztucznych kamieni ściernych przyniosła oszczędności 
230 000 zł. Nasz wniosek racjonalizatorski, tzn. mój i 
majstra Eugeniusza Słomińskiego, złożony w Zarządzie 
PKZ jeszcze wiosną 1974 roku nie mógł doczekać się 
uznania i zatwierdzenia. Postanowiłem odwołać się do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, do Generalnego Konser-

watora Zabytków. Interwencja poskutkowała, wypłacono 
nam należną kwotę 10000 zł, przysyłając równocześnie 
Świadectwo Racjonalizatorskie nr 1/75. Dlaczego tak 
długo załatwiano tę sprawę, trudno powiedzieć.

ZMIANA MIEJSCA PRACY
Rok 1978 przyniósł duże zmiany w naszej rodzi-

nie. Karolek, już prawie Karol, skończył szkołę podsta-
wową i został przyjęty do liceum ekonomicznego. Był to 
chyba nasz błąd, bo bardziej odpowiadał mu ogólniak, 
ale ja uważałem, że powinien szybko zdobyć konkret-
ny zawód. Ekonomiści w PRL byli szanowani, niestety, 
obecnie różnie to bywa. Pięć lat wcześniej, czyli w maju 
1973 roku nasz Karolek przystąpił do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Był ubrany w ładne białe ubranko, materiał 
przywiozłem z Wiednia, w Polsce takich nie było. Na 
uroczystość tę przyjechali: moja Mama, babcia Mary-
sia Porembalska (dziadek już nie żył), matka chrzestna 
– moja siostra, Helena (Staś Porembalski nie mógł przy-
jechać) oraz państwo Józefowie Rogozińscy, Heniowie 
Kondzielowie i Plutowie. Parę godzin spędziliśmy przy 
suto zastawionym stole, przygotowanym przez Teresę i 
na miłych rozmowach. Wielu ludzi dziwiło się, że my ob-
chodzimy oficjalnie Pierwszą Komunię naszego syna, bo 
oni robili to bardziej w ukryciu, tym bardziej, jeśli ktoś był 
na stanowisku. W roku 1978 młodszy nasz synek Tadzio 
również w maju przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, 
tak samo jak jego brat 5 lat wcześniej, ubrany był w białe 
ubranko i z takim samym przejęciem obchodził to swoje 
święto. W tym uroczystym dniu gościliśmy: babcię Mary-
się, Piotra Macko  i jego żonę Halinkę (ojciec chrzestny), 
Myszkę i Janka Gumińskich (matka chrzestna), Leszka 
Sękowskiego  i Gosię Dwernicką oraz państwa Rogoziń-
skich. Przyjęcie miało podobny przebieg jak u Karolka. 
Po południu Tadzio z Tereską pobiegli do kościoła, a my 
prowadziliśmy dyskusję na różne tematy. Tadzio, bar-
dzo przyjęty, chodził często do kościoła, a na Boże Ciało 

Zbigniew Wincenty Dwernicki

pracowała, bądź spotykała się na konferencjach metodycz-
nych czy rejonowych, rodzice i uczniowie, których przez 
swoje nauczycielskie życie prowadziła ścieżkami wiedzy 
szkolnej i wychowywała.

Odejście kochanej osoby zawsze pozostawia ból 
rozłąki, zwłaszcza dla najbliższej rodziny i przyjaciół. My 
jednak zawsze wiemy, że tu „żegnaj” oznacza „do zobacze-
nia”, choć każde słowo jest za proste, za małe by wyrazić to, 
co czuje serce, czego pragnie, dla mamy, babci, koleżanki, 
przyjaciół a przede wszystkim „Naszej Pani”. Zawarliśmy to 
w słowach:

„Niech Cię przygarnie Chrystus Uwielbiony – On 
wezwał Ciebie do Królestwa Światła. I niech na Ciebie w 
progach Ojca Domu czeka radośnie Litościwa, Niebieska 
Matka”.

Halina Pocałuń
Pani Kazimiera wśród odznaczonych
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dzwonił dzwonkiem, aby dziewczynki rytmiczne rzucały 
kwiatki przed księżmi prowadzącymi procesję. Potem py-
tał się kilka razy, czy dobrze to robił i cieszył się, jeśli 
został pochwalony.

Nasza kuzynka Małgosia Dwernicka, córka Wło-
dzimierza i Zofii, od pięciu lat studiowała w Poznaniu na 
Akademii Ekonomicznej handel zagraniczny i właśnie w 
tym roku obroniła prace magisterską. Z tej okazji przy-
jechali do Poznania jej rodzicie, aby w należyty sposób 
uczcić to wydarzenie. Gosia przez cały czas swojego 
pobytu odwiedzała nas, brała udział w naszych rodzin-
nych imprezach i była traktowana jak domownik, mimo 
że mieszkała w wynajętym w sąsiedztwie pokoju. Jakoś 
dziwnie smutno nam było, że będzie w pełni samodzielna 
i opuści Poznań.

Wczesną wiosną 1978 roku, gdy prowadziłem 
krótką naradę produkcyjną, do gabinetu weszła sekretar-
ka i poinformowała, że na rozmowę ze mną czeka pani 
z NIK-u. „Już kończymy naradę i jestem do dyspozycji”, 
powiedziałem, ale przedstawicielka NIK-u wkroczyła do 
pokoju z pretensjami, że ona nie jest przyzwyczajona do 
czekania. Poprosiłem więc, aby usiadła, to ją zaskoczy-
ło. Naradę zakończyłem, pracownicy wyszli z gabinetu, 
a ja zapytałem panią inspektor, bo tak kazała się tytu-
łować, czy napije się kawy lub herbaty. Podziękowała. 
„Mam swoją, proszę przydzielić  mi oddzielny pokój”. Po-
kazałem jej dużą pustą świetlicę, zapytałem, czy to jej 
odpowiada, potwierdziła. Zdeklarowałem, że wszyscy 
pracownicy zostaną poinformowani o kontroli i udzielą 
wyczerpujących informacji, zorientowałem się, że ją to 
usatysfakcjonowało. Po dwóch tygodniach grzebania w 
różnych papierach dotyczących zakupów, zapytała, już 
grzecznie, kiedy mogę z nią rozmawiać. Spotkaliśmy się 
na drugi dzień rano w gabinecie. Zaproponowałem: „Czy 
wypije pani ze mną teraz herbatę”. Zgodziła się chętnie, 
mówiąc: „Teraz mogę, bo prawie wszystko wiem”. Wspól-
nie pojechaliśmy do naszej bazy produkcyjnej przy ul. 
Hawelańskiej. Tu zapoznałem panią inspektor z konser-
wacją mebli zabytkowych, z pracą w stolarni  i ślusarni, a 
w pracowni konserwacji dzieł sztuki szczególnie zaintere-
sowała się składowaną z magazynie pościelą. Wytłuma-
czyłem, że jadąc na długo trwające delegacje w okresie 
letnim pracownicy zabierają ze sobą pościel przedsię-
biorstwa. Na tym zakończyliśmy zwiedzanie naszej bazy. 
W drodze powrotnej dowiedziałem się, że ktoś z inspira-
cji KW PZPR napisał donos o defraudacji pościeli itp. w 
naszym przedsiębiorstwie. Jeśli ten zarzut potwierdziłby 
się w trakcie kontroli, to miano mnie nim obciążyć. Pani 
inspektor powiedziała też, że „ktoś pode mną ryje, bo 
chce zająć moje stanowisko. To przedsiębiorstwo jest tak 
zorganizowane, że można prawie nic nie robić, a plany 
i tak będą wykonane, no i pracujecie za granicą, teraz 
też w NRD, można tam jeździć, a to się opłaca, bo nasz 
rynek jest bardzo ubogi. Wie pan co? Ja idę na emery-
turę, uważam, że chcieli zrobić świństwo, przeszkodzę 
im w tym. W moim protokole napiszę, że pańską zasługą 
jest rozwój PKZ, ale radzę panu, to nie ma sensu, trze-
ba odejść”. Pani inspektor słowa dotrzymała, protokół był 
obiektywny, a dla mnie korzystny. Rzadko się zdarza, aby 
NIK napisał coś pozytywnego o kontrolowanej osobie.

Parę dni później rozmawiałem z tow. Filipiakiem, 
sekretarzem komitetu środowiskowego, który postawił mi 

jakieś bzdurne zarzuty. Udowodniłem mu, że są bezpod-
stawne, a on w złości powiedział: „Wy jesteście za inteli-
gentny”. Cóż mi pozostało, tylko się roześmiać.

Chyba w kwietniu lub w maju 1978 roku zostałem 
zaproszony przez prezydenta Poznania do jego gabinetu  
na rozmowę. Pan prezydent Andrzej Wituski zlecił nam 
remont kapitalny kamieniczki przy Rynku Głównym nr 
84, w celu zaadaptowania jej na muzeum pamiątek po 
Henryku Sienkiewiczu. Sprawa ta dla miasta była tyle 
ważna, bo pan Moś postanowił wszystkie swoje pamiątki 
po Sienkiewiczu zapisać Poznaniowi, pod warunkiem, że 
będą one eksponowane w muzeum na rynku. Pan Witu-
ski wyznaczył nam  termin realizacji tego zadania na trzy 
miesiące. Moje tłumaczenie, że jest to niemożliwe do zre-
alizowania w tym terminie, nie zostało przyjęte. Sprawa 
oparła się o KW PZPR, postawiono zarzut złej woli, że 
bliższa jest mi praca za granicą niż w Polsce.

Dla jasności podam, że jakaś firma komunalna, 
która podjęła się tego remontu, po trzech miesiącach wy-
remontowała zaledwie trzy pomieszczenia, w których ot-
warto minimuzeum. Po trzech dniach budynek zamknięto 
i remontowano jeszcze przez rok, przy zmniejszonym 1/3 
zakresie robót, tak zresztą w PRL-u bywało, że wiele za-
dań realizowano tylko na papierze.

Wiedziałem, że ta rozmowa  z prezydentem stanie 
się powodem mojego odejścia z PKZ O/ Poznań. Dalsza 
walka z nienormalnymi i wyzutymi z minimum uczciwości 
ludźmi nie miała sensu, mogłem dorobić się tylko zawału 
serca.

W naszej działalności odnieśliśmy znowu sukces. 
Za 1977 rok oddział zdobył I miejsce we współzawodni-
ctwie pracy, ale sztandaru nam nie dano. Partia doszła do 
wniosku, że już czas, by zmienić dyrektora bezpartyjne-
go na swojego człowieka. Najlepsze przedsiębiorstwo w 
zarządzie i zmiana dyrektora to niezbyt normalne, trzeba 
więc było ratować się kłamstwem i sztandar przyznać ko-
muś innemu z miernymi wynikami, ale dobrze notowane-
mu politycznie.

PKZ O/ Poznań średnio w roku pracował na 15-20 
placach budów. Najpierw na terenie woj. poznańskiego  i 
zielonogórskiego oraz miasta Poznania, a od roku 1976 
też w Łodzi i woj. łódzkim.

W roku 1968 zatrudniono około 150 osób, a w 
roku 1978 - 750 osób. Odpowiednio do wzrostu ilości 
zatrudnionych wzrastał potencjał sprzętowo-transporto-
wy, umożliwiający prawidłową realizację zwiększonych 
zadań. Rocznie przekazywaliśmy cztery kompleksowo 
wyremontowane obiekty.

Było to dużo, ale potrzeby zniszczonego kraju były 
większe. Po moim odejściu średniorocznie przekazywa-
no jeden obiekt.

Wszystkie zarzuty, które mi stawiano, nie miały po-
krycia w faktach. Chodziło o usunięcie ze stanowiska dy-
rektora. Zasadniczą przeszkodą w realizacji tego zamie-
rzenia było zdobycie przez PKZ O/ Poznań I miejsca we 
współzawodnictwie pracy oraz pozytywny protokół NIK-u. 
W tej sytuacji odwołanie ze stanowiska dyrektora byłoby 
negatywnie przyjęte przez pracowników i otoczenie. Dla-
tego postanowiono zmusić mnie do złożenia rezygnacji, 
a w zamian za to obiecano kontrakt na pracę w NRD i w 
Berlinie Zachodnim.(cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni świętowała ju-
bileusz 110-lecia istnienia. Uroczystości odbyły się w nie-
dzielę, 8 września 2019 roku. Obchody rozpoczęły się od 
uroczystego przemarszu uczestników z placu przy szkole 
muzycznej do kościoła. Pochód prowadziła Orkiestra Dęta 
Gminy Dydnia, za nią szły strażackie poczty sztandarowe 
oraz pozostali uczestnicy. W uroczystości wzięli udział m.in: 
Poseł Adam Śnieżek, Poseł Piotr Uruski, Wicestarosta Po-
wiatu Brzozowskiego Jacek Adamski, Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Rafał Czopor, 
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Komen-
dant Powiatowy PSP st. bryg. Marek Ziobro, Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie Edward 
Rozenbajgier, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Krośnie Józef Tucki, Wiceprezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP Stanisław Pytlowany, Komen-
dant Gminny OSP Roman Janowicz, Kierownik Posterunku 
Policji w Dydni Albert Adam, poczty sztandarowe jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dydnia, strażacy z 

Gminy Dydnia i sąsiedniej Grabownicy Starzeńskiej.
W kościele została odprawiona msza święta, którą 

celebrował ks. Artur Dyrda. Podczas kazania zwrócił się 
do strażaków, by w sercu zawsze mieli motto widniejące 
na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek”. Przypomniał również 10 przykazań strażackich z 
1901 roku, które mimo upływu lat wciąż pozostają aktualne. 
Zgodnie z nimi to nie mundur czyni strażaka, lecz uczciwe i 
rozważne wypełnianie obowiązków, a także poczucie odpo-
wiedzialności pełnionej służby.

Po mszy uczestnicy przenieśli się do parku wiejskie-
go w Dydni, gdzie odbyła się druga część uroczystości, któ-
rą poprowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP druh Stanisław Pytlowany. Orkiestra Dęta ode-
grała hymn, a na maszt podniesiono flagę Polski. Komen-
dant Gminny i Prezes OSP w Dydni druh Roman Janowicz 
przedstawił krótką historię Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dydni, od jej początków w 1909 roku do dnia dzisiejszego. 
Następnie zasłużonych strażaków uhonorowano nadaniem 
odznaczeń. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału 

W niedzielę, 14 lipca 2019 roku, na stadionie ULKS-u 
w Grabówce odbył się XIV Międzyregionalny Festiwal Folk-
lorystyczny „Święto Fajki”. Wydarzenie od lat organizowa-
ne jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju 
Wsi Grabówka, przy współpracy Gminy Dydnia, Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dyd-
ni, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grabówce. Imprezę dofinansowano ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego, Powiatu 
Brzozowskiego i Gminy Dydnia.

Uczestników festiwalu serdecznie powitał Wicestaro-
sta Powiatu Brzozowskiego i Prezes Stowarzyszenia Jacek 
Adamski. Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Po-
seł Adam Śnieżek, Poseł Piotr Uruski, Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i 
Wypoczynku w Dydni Rafał Czopor, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Grabówce Teresa Mazur, Sołtys Wsi Grabówka 
Marek Myćka, sołtysi i radni gminy.

Festiwal rozpoczął się od występu kapeli ludowej 
„Do OporÓ” z Pilzna. Następnie sporych emocji dostarczyli 
Karpaccy Zbóje i Bracia Dydyńscy, którzy angażując do za-
bawy publiczność, zainscenizowali zbójecki napad, opowie-
dzieli na temat postaci Jacka Dydyńskiego, zaprezentowali 
historyczną broń, a następnie zaprosili do wspólnej zabawy 
dzieci i dorosłych. Tradycyjnie odbył się również konkurs 
wolnego palenia fajki. Zwycięzcą został Pan Stanisław Ku-
liga. Później odbył się festyn przy muzyce zespołów: „Just 

Band, The Mode Song, W Sam Raz, Vamos, Milano” oraz 
pokaz sztucznych ogni. Podczas imprezy goście mogli 
obejrzeć ekspozycję przemyskich fajek „MrBróg”, zwiedzić 
wystawę prac Diany Sobolak, skosztować regionalnych se-
rów, lodów, potraw z grilla i zimnych napojów. Dzieci mogły 
pobawić się na dmuchanym zamku, poskakać na trampoli-
nie z uprzężami, pojeździć akumulatorowymi samochodami 
oraz pomalować buzię w wymarzone wzory.

Festiwal ten jest wielkim wydarzeniem w regionie. Co 
roku, niezależnie od pogody, spotykają się na nim miesz-
kańcy z całej naszej gminy.

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak

Konkurs palenia fajki
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W niedzielę, 7 lipca 2019 roku, w Obarzymie odbył 
się III Przegląd Kapel Podkarpacia. Jest to doroczne święto 
muzyki, podczas którego na scenie prezentują się zespoły 
folklorystyczne z regionu. Przegląd ma na celu przypomnieć 
piękno muzyki ludowej, a także podtrzymywać tradycje na-
szych przodków.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świę-
tej pod przewodnictwem księdza prałata Kazimierza Ka-
czora, który w latach 70., będąc wikarym parafii w Dydni, 
uczestniczył w odzyskiwaniu dawnych cerkwi, zamykanych 
przez władze komunistyczne, i przywracaniu im funkcji 
miejsca kultu. Po mszy odbyło się zwiedzanie wystawy pt. 
„Historia Obarzyma w szacie fotograficznej i artystycznej”. 
O pracy nad projektem opowiedział Andrzej Żygadło, absol-
went krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta malarz, 
zajmujący się również dokumentacją i konserwacją zabyt-
ków, historią sztuki i ikonografią.

Pozostała część imprezy odbyła się na boisku spor-
towym. Na początku Krystyna Tućka, prezes Stowarzysze-
nia Obarzym 2009 oraz Piotr Szul, Przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia serdecznie powitali wszystkich zgromadzo-
nych gości: ks. prałata Kazimierza Kaczora, ks. proboszcza 
Jana Dąbala, ks. Grzegorza Rybczaka, wicestarostę powia-
tu brzozowskiego Jacka Adamskiego, wójta Gminy Dydnia 
Alicję Pocałuń, sekretarza Gminy Dydnia Edytę Kuczmę, 
skarbnika Gminy Dydnia Annę Stachyrak, dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dydni Rafała Czopora, byłego wój-
ta Gminy Dydnia Jerzego Adamskiego, dyrektorów szkół, 
radnych, sołtysów, sołtysa Obarzyma Józefa Nieznańskie-
go, członków Stowarzyszenia Obarzym 2009, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Obarzymie, konserwatora zabytków 
Sandrę Benedyk-Dyl, prelegenta wystawy Andrzeja Żygad-
ło, zespoły oraz wszystkich zgromadzonych. Następnie głos 

zabrała wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, która dołączyła 
się do powitania gości. W swoim przemówieniu zaznaczy-
ła, że przegląd kapel ludowych jest pięknym przedsięwzię-
ciem, ponieważ celebruje naszą przeszłość i tradycję, a tak-
że jest ukłonem w stronę naszych przodków. Wyraziła także 
radość i dumę z faktu, że młode pokolenie mieszkańców 
gminy kontynuuje tę tradycję i pod okiem Dariusza Klimowi-
cza działa kapela „Młoda Przepióreczka”.

Następnie odbyły się występy zespołów. Na scenie 
zaprezentowali się: Kapela „Młoda Przepióreczka” z Gminy 
Dydnia, Grupa Obrzędowa z Szufranowej z Gminy Wiśnio-
wa, Kapela „Przysietczanie” z Gminy Brzozów, „Entre dos 
Aguas un Teatro” z Gminy Dydnia. Po występach odbył się 
festyn z udziałem zespołu „Just Band”. Podczas festynu 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Obarzymie częstowa-
ły przygotowanymi przez siebie słodkościami. Oprócz tego 

Powiatowego ZOSP RP druh Edward Rozenbajgier. Brą-
zowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadano księdzu 
druhowi Arturowi Dyrdzie. Odznakę „Strażak Wzorowy” 
nadano druhowi Damianowi Czoporowi. Dla zasłużonych 
wieloletnią służbą druhów: Andrzeja Ciobana, Tadeusza 
Kraczkowskiego i Romana Janowicza, Wójt Gminy Dydnia 
ufundowała okolicznościowe grawertony, natomiast zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP ufundował okolicznościowy 

grawerton dla całego zarządu i wszystkich członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dydni. Okolicznościowe dyplomy 
i albumy otrzymali druhowie: Marian Blama, Kacper Pałys, 
Marek Pocałuń, Grzegorz Diak, Robert Pocałuń, Damian 
Węgrzyński, Wojciech Janowicz, Dariusz Janowicz, Ma-
rek Węgrzyński. Okolicznościowy grawerton za zasługi dla 
OSP otrzymał również druh Stanisław Pytlowany. Po na-
daniu odznaczeń przybyli goście złożyli jubilatom życzenia, 
odczytano także listy gratulacyjne, m.in. list od Prezesa Za-
rządu Głównego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Janu-
sza Koniecznego.

Po części oficjalnej gości zaproszono na bigos i gro-
chówkę. Na scenie zagrała Orkiestra Dęta Gminy Dydnia na 
czele z kapelmistrzem Zygmuntem Podulką. Goście mogli 
obejrzeć samochody strażackie, jakich używają Ochotnicze 
Straże Pożarne z Gminy Dydnia. Miłośnicy jazdy tereno-
wej z Kańczugi zaprezentowali także samochody terenowe. 
Dla najmłodszych przygotowano zabawy z animatorem, 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy. Wszystkich go-
ści zaproszono także na tort ufundowany przez Wójt Alicję 
Pocałuń oraz tort ufundowany przez Sołtys Dydni Gabrielę 
Wójtowicz. Na koniec odbyła się zabawa taneczna przy mu-
zyce zespołu „Presto”.

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak

Zaproszeni goście 

Na swojską nutę
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W sobotę, 17 sierpnia 2019 r. , w ramach drugiego 
dnia cyklu imprez Dni Gminy Dydnia, odbyły się Między-
narodowe Zawody Pożarnicze, a także Święto Pieroga w 
Temeszowie.

W wydarzeniu wzięli udział m.in: wicewojewoda 
podkarpacki Lucyna Podhalicz, poseł Adam Śnieżek, poseł 
Piotr Babinetz, wójt gminy Alicja Pocałuń, sekretarz gminy 
Edyta Kuczma, dyrektor GOKBPiW Rafał Czopor, kierow-
nik RGGNiSO Stanisław Pytlowany, kpt. Maciej Wielgos z 
KP PSP w Brzozowie, komendant Roman Janowicz, sołtys 
Temeszowa Andrzej Kłyż, radny Marek Orłowski, sołtysi i 
radni gminy.

Międzynarodowe Zawody Pożarnicze odbyły się 
dzięki dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać OSP z Wy-
drnej. Wysokość dofinansowania wyniosła 9 000 zł. Środki 
przeznaczono na organizację Międzynarodowych Zawo-
dów Pożarniczych dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu 
„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. 
Dzięki tym pieniądzom zakupiono sprzęt do ćwiczeń, który 
wykorzystano podczas zawodów, a w przyszłości posłuży  
do treningów i ćwiczeń młodych ochotników do służby w 
straży pożarnej.

Projekt realizowany przez Podkarpacki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Pod-
karpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. 
wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnow-
skiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 
8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w re-
gionie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z 
Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie.
W zawodach pożarniczych, w kategorii dziewcząt 

pierwsze miejsce zajęła drużyna z Dydni. W kategorii 
chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z Dydni, drugie 
drużyna z Niebocka, a trzecie drużyna z Wydrnej. Sędzią 
głównym zawodów był kpt. Maciej Wielgos z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, przy 
współpracy komendanta Romana Janowicza oraz straża-
ków z OSP i PSP.

Po zmaganiach młodych drużyn strażackich odbyły 
się zawody OSP w piłce nożnej bumper ball. W zawodach 
pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Niewistki, drugie dru-
żyna z Krzywego, a trzecie drużyna z Temeszowa.

Oprócz rywalizacji sportowej wydarzenie miało także 
wymiar kulinarny. Święto Pieroga to inicjatywa Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Temeszowie, które z tej okazji ulepiły 
dla gości około 3 tysięcy pysznych pierogów. Pierogi miały 
różne smaki ciasta i nadzienia. Oprócz tego Panie przygo-
towały różne słodkości, ciasta, ciasteczka oraz wspaniały 
tort, o którego pokrojenie poproszono wójt gminy Alicję Po-
całuń. Na gości czekały także potrawy z grilla, lody, ciepłe i 
zimne napoje, popcorn i wata cukrowa.

Podczas Święta Pieroga oprawę taneczną zapewniła 
gościom grupa „Stokrotki” działająca przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury. Na scenie wystąpili też wspaniali, młodzi akor-
deoniści Filip Siwiecki i Kacper Kosztyła, uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Dydni, których talent był już wielokrotnie do-
ceniany i nagradzany w Polsce i za granicą. W muzyczną 
podróż po Ameryce Południowej zabrała widzów polsko-bo-
liwijska grupa teatralna „Entre Dos Aguas un Teatro”, która 
jako niespodziankę na koniec występu wykonała przygoto-
wany specjalnie z okazji Święta Pieroga utwór o gotowaniu 
pierogów. Na koniec odbył się festyn pod rozgwieżdżonym 
niebem w rytmach muzyki disco polo.

na gości czekały kiełbaski z grilla, zimne i ciepłe napoje, 
lody. Dzieci mogły pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni, 
pojeździć konno, czy pomalować buzię w wymarzone ko-
lory i wzory. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie 
Obarzym 2009 oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Obarzy-

mie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie, Gminy Dydnia 
oraz Starostwa Powiatu Brzozowskiego.

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak

Strażackie zmagania

Oficjalne otwarcie Święta Pieroga
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W niedzielę 21 lipca 2019 roku w Krzywem odbyła 
się impreza pn. „Ocalić od zapomnienia dziedzictwo wsi 
galicyjskiej”, której towarzyszył Turniej Wsi o Puchar Wójta 
Gminy. Wydarzenie zorganizowała Ochotnicza Straż Po-
żarna w Krzywem, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Radą 
Sołecką Wsi Krzywe, Kołem Gospodyń Wiejskich. Imprezę 
dofinansowano z budżetu Powiatu Brzozowskiego oraz bu-
dżetu Gminy Dydnia. 

Impreza rozpoczęła się od uroczystego powitania 
gości przez Wójt Gminy Dydnia Alicję Pocałuń oraz Sołtys 
Krzywego Zofię Turoń. Później na scenie wystąpiła kapela 
ludowa „Młoda Przepióreczka”, która zaprezentowała się 
publiczności w nowych strojach zakupionych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Następnie odbył się Turniej Wsi, w którym 
wzięły udział drużyny z: Krzywego, Dydni, Końskiego, Wi-
tryłowa, Wydrnej, Obarzyma i gościnnie z Pakoszówki. Po 
trudnych i pełnych zaciętej walki rozgrywkach Puchar Wójta 
zdobyła drużyna z Witryłowa. Z inicjatywy pani Bogusławy 
Krzywonos w sali domu ludowego można było zwiedzić 
wystawę tradycyjnego rękodzieła ludowego, a także wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. Oprócz tego dzieci 

mogły pobawić się na dmuchanym zamku. Na gości czeka-
ły również różne smaczne przekąski- ciasta, proziaki, lody, 
potrawy z grilla, ciepłe i zimne napoje. Po turnieju odbył się 
festyn przy muzyce zespołu „The Mode Song.”

Aleksandra Florczak

Podczas imprezy na gości czekało dużo atrakcji. 
Dzieci mogły pobawić się na dmuchanym zamku, pozjeż-
dżać na dmuchanej zjeżdżalni, pomalować buzię w wy-
marzone wzory. Mogły także obejrzeć wyposażenie, jakim 
dysponują policjanci z Posterunku Policji w Dydni, a także 

zajrzeć do radiowozu policyjnego. Goście mogli podziwiać 
wystawy rękodzieła artystycznego, a także kupić sobie 
ręcznie wykonany drobiazg.

Aleksandra Florczak 

W piątek, 16 sierpnia 2019 r., na Skwerze Dydyń-
skich w Krzemiennej odbyły się Zawody Wędkarskie dla 
Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie to otwierało trzydniowy cykl 
imprez Dni Gminy Dydnia.

W zawodach wzięło udział 14 drużyn. Drużyny skła-
dały się z dzieci i ich rodziców (a niekiedy całych rodzin). 
Rodzice dopingowali swoje pociechy oraz udzielali im rad 
i wskazówek podczas wędkowania. Jury przyznało na-
grody w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat oraz od 
13 do 16 lat. Kryterium decydującym o przyznanej liczbie 
punktów była ilość złowionych ryb oraz ich ogólna waga. 
W kategorii wiekowej do 12 lat I miejsce zajął Aleksander 
Czopor, II miejsce Gabriel Klimowicz, natomiast III miej-
sce Jakub Jodłowski. W kategorii wiekowej od 13 do 16 lat 
I miejsce zajął Kacper Serafin, II miejsce Bernadeta Fej-
dasz, a III miejsce Kamil Gratkowski. Puchar za największą 
złowioną rybę otrzymał Gabriel Klimowicz. Złowiona przez 
niego ryba była tak duża, że podczas wyjmowania jej ze 
stawu urwała się żyłka od wędki. Po zakończeniu zawodów 
odbył się pokaz gimnastyczno- akrobatyczny w wykonaniu 
gimnastyczek z UKS „Spartanie” Zahutyń, trenujących pod 
okiem Mirosława Kaźmierczaka. Dwie spośród występują-
cych gimnastyczek to mieszkanki Gminy Dydnia.

Nagrody dla młodych wędkarzy wręczyła wójt Gminy 

Dydnia Alicja Pocałuń i dyrektor GOKBPiW Rafał Czopor.
Zawody zorganizowano przy współpracy Gminnego 

Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, 
członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzozo-
wie, sołectwa Krzemienna, Gminy Dydnia oraz lokalnych 
pasjonatów wędkarstwa.

Aleksandra Florczak

Kto szybszy ?

Młodzi wędkarze
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Nadszedł już wrzesień, a wraz z nim nowy rok 
szkolny, który zainaugurowaliśmy  mszą świętą, cele-
browaną przez Księdza Proboszcza Jana Dąbala. Na-
stępnie, z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali-
śmy do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część 
uroczystości. W tym szczególnym dniu towarzyszyła 
nam Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia, a także Ro-
dzice oraz emerytowani Nauczyciele. 

Apel rozpoczęliśmy uroczystym odśpiewaniem 
„Mazurka Dąbrowskiego”, po którym dyrektor Iwona 
Pocałuń podzieliła się refleksją związaną z osiemdzie-
siątą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Uczniowie 
klasy VIII – Natalia Kędra i Szymon Chorążak – wyrecy-
towali wiersze Władysława Broniewskiego pt. „Żołnierz 
polski” oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Niebo 
złote ci otworzę...”.

Dyrekcja naszej szkoły w imieniu całego Grona 
Pedagogicznego pożegnała Nauczycielki, które w tym 
roku przeszły na emeryturę – Panie: Alinę Słotę, Gra-
żynę Indyk oraz Lucynę Adamską. Nie zabrakło podzię-
kowań, kwiatów i łez wzruszenia. Wójt Alicja Pocałuń 
zwróciła się do Uczniów i Nauczycieli naszej szko-

ły z życzeniami sukcesów w nowym roku szkolnym: 
„Chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia - by ten 
rok szkolny minął Wam lekko, szybko i zakończył się 
jak najlepszymi rezultatami. Chciałam złożyć życzenia 

„Dla mnie wędkarstwo to odskocznia od proble-
mów, sposób na spędzanie wolnego czasu oraz okazja 
do obcowania z przyrodą” – tak o swojej pasji mówi Ka-
mil Kędra – wędkarz z Krzemiennej. 

Swoją przygodę z wędkowaniem rozpoczął w 
wieku 13 lat. Podstawową wiedzę przekazywał mu tata, 
który również jest miłośnikiem wędkarstwa. Pierwsze 
zawody sportowe w jakich brał udział, były zorganizo-
wane z okazji dnia dziecka. To one sprawiły, że ta forma 
rywalizacji tak bardzo zainteresowała Kamila. Podczas 
zawodów zorganizowanych  przez restaurację „U Scha-
bińskiej” poznał Jakuba Ofiarskiego, przyszłego opieku-
na, który całkowicie zmienił jego podejście do wędko-
wania. 

„Rozmowa z Kubą dużo zmieniła. Łowienie ryb 
zacząłem traktować jako sport, który wymaga ciężkich, 
systematycznych treningów. Coraz więcej czasu spę-
dzałem  nad wodą, próbując wykorzystać wiedzę, którą 
mi przekazywał. Nie ukrywam, że jest to osoba, na któ-
rej się wzoruję”– mówi Kamil. 

Pierwszy sukces, jaki Kamil osiągnął, to zdobycie 
tytułu mistrza okręgu Krosno w wędkarstwie spławiko-
wym. Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej oraz 
drugie drużynowo. W tym roku Kamil również zdobył ty-
tuł mistrza okręgu Krosno w kategorii indywidualnej oraz 
zajął 6. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów na 
jeziorze Wygonin. 

„Ostatnie sukcesy to niewątpliwie zasługa cięż-
kich treningów oraz zaangażowania mojego opiekuna 

Jakuba. To on przyczynia się do rozwoju mojej wiedzy 
oraz wspiera doświadczeniem”.

Kamil Kędra mieszka w Krzemiennej, wiosce po-
łożonej w Gminie Dydnia. Uczęszcza do Zespołu Szkół 
nr 3 w Sanoku. Udział w jak największej ilości zawodów 
w wędkarstwie to plany na najbliższą przyszłość Kamila. 
Swoją cegiełkę do sukcesów wędkarza z Krzemiennej 
dołożyła również Gmina Dydnia, która udzieliła wsparcia 
finansowego podczas trwania tegorocznych Mistrzostw 
Polski Juniorów. 

Piotr Krzysik

Monika Kij

Ale ryba!

Podziękowanie za długoletnią pracę

fot. archiwum

fot. archiwum
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W związku z realizacją mikroprojektu „Internet bez 
barier w Gminie Dydnia” gmina Dydnia prowadzi bezpłatne 
szkolenia dla mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 25. rok 
życia z zakresu obsługi komputera i internetu. Obecnie za-
kończyły się szkolenia 6 grup (70 osób), które skorzystały 
ze szkoleń o tematyce:
• „Kultura w sieci”,
• „Działam w sieciach społecznościowych”,
• “Rodzic w Internecie”.

Zajęcia to cykl 8 spotkań, które odbywają się na te-
renie naszej gminy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Gminy chcących doskonalić swoje umiejęt-
ności z zakresu obsługi komputera oraz internetu do za-
pisów. Na szkolenia zapraszamy osoby, które mają na co 
dzień styczność z internetem, jak również osoby, które dzię-
ki organizowanym spotkaniom, będą mogły nauczyć się nie 
tylko podstawowej obsługi komputera, ale też załatwiać 
wiele spraw bez wychodzenia z domu za pośrednictwem 
internetu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szko-
leniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość 
dofinansowania wynosi 149 520,00  zł.

Anna Seman

20 września w Samorządowym Przedszkolu w Dyd-
ni odbył się turniej sportowy „Skacz wirtualnie śmiej się 
realnie”. Inicjatywa realizowana była w obszarze ekonomii 
społecznej w ramach  Programu Grantowego w projekcie 
„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.  
Z wnioskiem o przyznanie grantu na organizację turnieju do 
Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego wystąpiło Stowa-
rzyszenie „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom”. Turniej 
został zorganizowany wspólnie z Samorządowym Przed-
szkolem w Dydni. 

Do udziału w turnieju zostały zaproszone wszystkie 
szkoły i przedszkola z terenu Gminy Dydnia. Regulamin 
obejmował dzieci 5,6,7-letnie. W rozgrywkach brały udział 
dzieci z SP w Grabówce, Zespołu Szkół w Niebocku, SP 

także gronu pedagogicznemu - życzę Państwu także 
tego, by ten rok szkolny był dla Was lekki - byście mieli 
uczniów, którzy przyniosą dumę wychowawcom, szko-
le, nauczycielom i rodzicom. Życzę nauczycielom i ro-
dzicom, byście byli państwo zadowoleni z władz - nie 
tylko samorządowych, ale i centralnych. Cieszę się, że 
zarówno w szkole w Dydni jak i wszystkich szkołach 
na terenie Gminy Dydnia żaden nauczyciel nie stracił 
pracy, a wręcz przeciwnie - udało się tak przeorgani-
zować arkusze organizacyjne, że znacząca większość 

nauczycieli ma pełen etat.”
Na zakończenie Dyrektor szkoły wręczyła Koor-

dynatorkom programu Szkoła z klasą 2.0, Zofii Wojnow-
skiej i Jolancie Kłodowskiej, Certyfikat 2.0, który nasza 
szkoła otrzymała za pracę w roku 2018/2019. Natomiast 
Marta Rachwał odebrała dyplom dla szkoły za udział w 
IV edycji projektu edukacyjnego UNICEF Szkoła z Pra-
wami Dziecka.

Monika Kij

Dorota Bluj

Internet bez barier w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Krzywem

Nagrody dla zwycięzców

fot. archiwum

fot. A. Florczak
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Planowana budowa mostu w Krzemiennej to bar-
dzo duża szansa dla Gminy Dydnia. Inwestycja ta otwiera 
dla nas nowe możliwości rozwojowe na wielu płaszczy-
znach. W połączeniu z trwającymi obecnie i planowanymi w 
najbliższym czasie remontami i rozbudowami infrastruktury 
drogowej stworzą spójny system traktów komunikacyjnych 
w skali gminy, powiatu, województwa i Polski, a ze względu 
na bliskość granic także w skali międzynarodowej.

Stworzenie takiej sieci komunikacyjnej, poza oczy-
wistą korzyścią dla mieszkańców Gminy Dydnia, zwłasz-
cza tych mieszkających na wschodnim brzegu Sanu oraz 
poprawieniem jakości i komfortu ich warunków życiowych, 
stanowi również duży walor inwestycyjny. Podstawowym 
kryterium z perspektywy inwestycyjnej jest łatwość i szyb-
kość dojazdu oraz jakość infrastruktury drogowej. Obecnie 
Gmina Dydnia prowadzi szereg działań w tym kierunku, 
sukcesywnie remontowane są kolejne odcinki dróg, a w 
przygotowaniu jest projekt przebudowy dróg w granicach 
gmin (odcinki Grabówka – Lalin i Końskie – Mrzygłód), na 
które otrzymaliśmy 1 125 665 zł dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Budowa mostu podwyższy war-
tość inwestycyjną terenów na wschodnim brzegu Sanu, ale 
także w całej gminie.

Most łączący brzegi Sanu otworzy również nowe pola 
rozwoju w dziedzinie turystyki i rekreacji, a także da dodat-
kową możliwość dojazdu w kierunku Bieszczad. Wszystko 
to pozwoli na obudzenie potencjału, jaki drzemie w naszej 

Gminie. Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za 
budową mostu są również kwestie bezpieczeństwa. W sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi, szybkość reakcji 
służb ratowniczych jest kluczowa. Brak mostu stanowi pod 
tym względem barierę, ponieważ znacząco opóźnia czas 
dotarcia służb ratowniczych w rejony odcięte rzeką od za-
chodniej części gminy. Biorąc pod uwagę to, że tereny za 
Sanem stanowią atrakcję turystyczną i w sezonie wakacyj-
nym są uczęszczane przez wielu ludzi, konieczność zapew-
nienia im bezpieczeństwa jest niepodważalna.

Szansą na budowę mostu okazał się rządowy pro-
gram Mosty dla Regionów na lata 2018-2025, który uchwa-
łą Rady Ministrów wszedł w życie 9 lipca 2018 roku. Pro-
gram opatrzono słowami Isaaca Newtona „Ludzie budują 
za dużo murów, a za mało mostów”. Zwrócono w nim uwa-
gę na fakt, że „utrzymujące się dysproporcje w poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego są konsekwencją m.in. 
zróżnicowanego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego, 
w tym odpowiednio rozwiniętej sieci drogowej mającej klu-
czowe znaczenie dla poprawy dostępności do rynku pracy 
i usług publicznych. Należy zauważyć, że jedną z przyczyn 
słabej dostępności transportowej są luki na ciągach istnie-
jącej sieci drogowej spowodowane brakiem przepraw mo-
stowych. Skutkuje to pogłębianiem izolacji przestrzennej 
poszczególnych obszarów i ma niekorzystny wpływ na ich 
harmonijny rozwój”.

 W związku z ogłoszeniem naboru do programu, Sta-
rosta Brzozowski Zdzisław Szmyd złożył wniosek o budo-
wę mostu na Sanie, na terenie Gminy Dydnia. Do wniosku 
przychylnie odniosła się Rada Gminy Dydnia, która uchwa-
łą z dnia 22 lutego 2019 roku zadeklarowała gotowość do 
współpracy przy realizacji inwestycji. Po podjęciu uchwały 
Rady Gminy, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń 14 marca 
2019 roku wystosowała do Starosty Brzozowskiego Zdzi-
sława Szmyda pismo, w którym opisała obecną sytuację 
społeczno-demograficzną gminy, stan infrastruktury dro-
gowej oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem terenów za Sanem, a także szereg 
argumentów świadczących o potrzebie budowy mostu po-
między Krzemienną a Jabłonicą Ruską, w miejscu obecnej 
przeprawy promowej. List o podobnej treści skierowała rów-
nież do Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, w dniu 17 
kwietnia 2019 roku. Urząd Wojewódzki, powołując się na  
pisma Wójta Gminy Dydnia oraz Starosty Brzozowskiego, 

w Dydni, SP w Końskiem, SP w Niewistce, SP w Witryło-
wie, SP w Obarzymie oraz dzieci z Samorządowego Przed-
szkola w Dydni.  Rywalizacja składała się z dwóch części 
– sprawnościowy tor przeszkód oraz rywalizacja na dywa-
nie interaktywnym.

Najlepszą drużyną okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Grabówce, II miejsce zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Końskiem, III miejsce  reprezentanci 
z Zespołu Szkół w Niebocku. Wszystkie drużyny wykaza-
ły świetną formę i walczyły do końca, bawiąc się przy tym 
wyśmienicie. W rozgrywki włączyły się również Pani Wójt 
Alicja Pocałuń oraz dyrektor przedszkola Dorota Bluj. Szala 
zwycięstwa była po stronie Pani Wójt, ale należy dodać, że 

przy niewielkiej pomocy dzieci. Było wiele zabawy i śmie-
chu. Najlepsze drużyny otrzymały piękne puchary, wszyst-
kie drużyny dyplomy, a każdy uczestnik turnieju medal i 
nagrody za wspaniałą rywalizację. Dla wszystkich dzieci 
przygotowany był wyśmienity poczęstunek. Chociaż pogo-
da nie dopisała, na twarzach dzieci widać było wiele pozy-
tywnych emocji.

Każda inicjatywa wymaga wielu przygotowań, dla-
tego organizatorzy składają wielkie podziękowania dla 
rodziców, nauczycieli ze wszystkich szkół i przedszkoli, 
pielęgniarki oraz dla wszystkich, którzy jako wolontariusze 
włączyli się w organizację turnieju sportowego.

Dorota Bluj

Aleksandra Florczak

Uroczyste podpisanie umowy na budowę mostu

fot. A. Gorzelak-Nieduży
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W 2019 roku Gmina Dydnia realizowała projekt pn. 
„Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności po-
przez kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego 
czasu związania z utworzeniem sceny w parku w Dydni” 
współfinansowany z budżetu Województwa Podkarpa-
ckiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2017 - 2020. 
Dzięki realizacji inwestycji w parku w Dydni powsta-

ła scena, która zgodnie z założeniami projektu stworzy 
mieszkańcom wspaniałą alternatywę spędzania wolnego 
czasu, wpłynie na integrację oraz zwiększy możliwość or-
ganizacji imprez kulturalnych. 

Gmina Dydnia od wielu lat korzysta z Podkarpa-
ckiego Programu Odnowy Wsi na realizację ważnych dla 
mieszkańców inwestycji.

Katarzyna Stadnik

W III kwartale br. wykonano kolejne ważne inwesty-
cje gminne.

Infrastruktura drogowa, chodniki
W ramach zadania „Bezpieczna droga do szkoły” 

oraz w trosce o bezpieczeństwo pieszych przede wszystkim 
uczniów w miejscowości Niebocko wykonano przebudowę 
odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół. Roboty bu-
dowlane polegały na poszerzeniu, wyrównaniu istniejącej 
nawierzchni oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 
wraz z ciągiem pieszym. 

Zakończona została także przebudowa drogi gmin-
nej w Dydni „Na Kulówkę”.

W miejscowości Krzywe przy Domu Ludowym wyko-
nano chodnik oraz nową nawierzchnię asfaltową na drodze 
prowadzącej do kaplicy.  

Natomiast w Obarzymie na podstawie umowy za-
wartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackie-
go, a Gminą Dydnia przeprowadzono rekultywację dwóch 
dróg rolniczych,  poprzez budowę nowych nawierzchni z 
płyt jomb i żwirowych oraz naprawę i remont wjazdów do 
tych dróg.

W Krzemiennej, Krzywem i Obarzymie wykonano re-
monty wjazdów o nawierzchni asfaltowej na drogi gminne.

Zakończono prace przy budowie chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w 
Niebocku. Nowy odcinek chodnika od początku wsi w kie-
runku centrum z pewnością przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa pieszych na tak ruchliwym odcinku drogi.

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie na: „Prze-
budowę drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Grani-
ca gminy /Lalin/ na działkach nr 1098/1, 1098/4 Km 0+000 
do Km 0+901” oraz „Przebudowę drogi gminnej nr 115710R 

Końskie – granica gminy /Mrzygłód/ Km 0+470 do KM 2+733 
na działkach nr 432, 627” w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. 
Całkowita wartość przebudowy dróg to 1 459 707,09 zł w 
tym dofinansowanie 1 125 665,56 zł.

Infrastruktura komunalna
Trwają prace związane z przebudową Domu Ludo-

wego w miejscowości Niebocko. Na zewnątrz budynku wy-
konano częściową wymianę pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i elewacji. Natomiast wewnątrz budynku rozpoczę-
to remont centralnego ogrzewania. 

W związku z utworzeniem  Żłobka Gminnego w ra-
mach programu Maluch +, Gmina Dydnia w okresie wa-
kacyjnym wykonała remont drogi oraz parkingu wraz z 
podjazdem dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu Sa-
morządowym w Dydni. Obecnie trwają prace związane z 
przystosowaniem pomieszczeń na żłobek.

Kontynuowane są również prace związane z adap-
tacją pomieszczeń Domu Ludowego w Jabłonce na Klub 
Seniora w ramach rządowego programu Senior +.

W Domu Ludowym w Krzywem trwa montaż instala-
cji centralnego ogrzewania.

Również realizowane są prace remontowe budynku 

wystosował list do Ministra Inwestycji i Rozwoju, w którym 
potwierdził zasadność starań o zrealizowanie tej inwesty-
cji.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpatrzyło spra-
wę pozytywnie i w efekcie 27 września 2019 roku w Arła-
mowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy, w którym 

uczestniczyli Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju Jerzy 
Kwieciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł 
Marek Kuchciński, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd i 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

Aleksandra Florczak

Katarzyna Stadnik
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W listopadzie nie będzie już zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych z poszczególnych miejscowości. W za-
mian za to od września 2019 r., odpady wielkogabarytowe 
przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) w Jabłonce. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do 
prowadzenia PSZOK-ów.

PSZOK to specjalnie przygotowane miejsce, do któ-
rego mieszkańcy gminy, którzy terminowo regulują opłaty 
za śmieci, będą mogli oddawać posegregowane odpady 
problematyczne, wielkogabarytowe, pochodzące z gospo-
darstw domowych.

Zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych związana jest przede wszystkim z kosztem gospo-
darowania odpadami. Zbieranie odpadów z miejsc wyzna-
czonych w poszczególnych miejscowościach generowało 
bardzo wysokie koszty. Problemem było również to, że oso-
by i podmioty gospodarcze, które nie uiszczały opłat za go-
spodarowanie odpadami w naszej gminie, mogły pozbywać 
się swoich odpadów na koszt mieszkańców Gminy Dydnia. 
Jak wiadomo, ilość oraz sposób segregowania odpadów 
mają bezpośrednie przełożenie na koszt, jaki ponoszą 
mieszkańcy gminy za gospodarowanie odpadami. Między 
innymi z tego powodu powstał PSZOK. Działanie punktu 
ma na celu zapobieganie niewłaściwym praktykom związa-
nym z gospodarowaniem odpadami, a także uregulowanie 
i usystematyzowanie prawidłowych sposobów segregacji i 
utylizacji odpadów.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:
• Chemikalia i opakowania po chemikaliach
• Baterie i akumulatory
• Sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Meble, odpady wielkogabarytowe
• Opakowania po środkach ochrony roślin.

Odpady przyjmowane w ograniczonych iloś-
ciach:
• Opony: 4 opony samochodowe i 2 opony ciągnikowe 

rocznie od gospodarstwa domowego
• Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne: do 200 kg rocznie od gospodarstwa domo-
wego

• Odpady zielone: do 50 kg rocznie od gospodarstwa do-
mowego.

Odpady przyjmowane za dodatkową opłatą:
• Opony samochodowe w ilości większej niż 4 sztuki rocz-

nie oraz opony ciągnikowe w ilości większej niż 2 sztuki 
rocznie 

• Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne o wadze większej niż 200 kg rocznie

• Odpady zielone o wadze większej niż 50 kg rocznie.
Odpady, które nie będą przyjmowane:

• Styropian, papa, wełna mineralna (tymczasowo, do od-
wołania)

• Zmieszane odpady komunalne
• Materiały zawierające azbest
• Odpady nieoznaczone (bez etykiet), bez możliwości 

wiarygodnej identyfikacji składu chemicznego
• Odpady w nieszczelnych, cieknących opakowaniach
• Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z 

działalności gospodarczej
• Szyby i części samochodowe
• Opony samochodów ciężarowych.

Tymczasowo do PSZOK-u nie będzie można odda-
wać styropianu, papy i wełny mineralnej. Jest to spowodo-
wane problemami z zagospodarowaniem tych materiałów.

PSZOK znajduje się w bazie Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Jabłonce. Czynny od września 2019 r., w pierw-
szą i trzecią sobotę miesiąca, w godzinach 8:00-12:00.

Regulamin dotyczący funkcjonowania PSZOK-u, 
stosowne uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta 
Gminy dostępne są na stronie internetowej i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Wspólny System Segregacji Odpadów
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

garażowo-socjalnego OSP w Obarzymie i Witryłowie.
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
W Temeszowie zakończono I etap przebudowy boi-

ska betonowego w parku. Obecnie trwają prace związane 
z ogrodzeniem. Mieszkańcy już niebawem będą mogli ko-
rzystać z nowego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni 
syntetycznej do gry w piłkę siatkową, tenis ziemny i mini 
koszykówkę.

Przy Domu Ludowym w Wydrnej w ramach środków 
z funduszu sołeckiego wybudowano drewnianą altanę, któ-
ra będzie świetnym miejscem do organizacji imprez kultu-
ralnych oraz integracji mieszkańców.

Rozpoczęto prace związane z budową małej infra-
struktury sportowo- rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktyw-
ności w miejscowości Jabłonka, dofinansowanej przez 
Ministra Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywno-
ści (OSA) – edycja 2019. 

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 30 000 zł na budowę ,,Siłowni pod chmurką” w Wydrnej 
w ramach organizowanego przez fundację BGK im. J. K. 
Steczkowskiego konkursu grantowego ,,Moja Mała Ojczy-
zna III edycja”. Realizacja projektu rozpocznie się w przy-
szłym roku.

Katarzyna Stadnik

Aleksandra Florczak
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Straż pożarna jest jedną z kluczowych służb ratowni-
czych w naszej gminie. Stanowi bardzo ważny element lo-
kalnej, ochotniczej działalności społecznej. W gminie funk-
cjonuje 11 jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej w: Dydni, 
Grabówce, Jabłonce, Krzemiennej, Krzywem, Niebocku, 
Niewistce, Obarzymie, Temeszowie, Witryłowie i Wydrnej. 
Wszystkie spośród wymienionych jednostek wyposażone 
są w specjalistyczne wozy i sprzęt bojowy. Ochotnicze Stra-
że Pożarne Gminy Dydnia ściśle współpracują z jednostka-
mi Państwowej Straży Pożarnej w niesieniu pomocy oraz 
zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom.

W 2019 roku (do września) udało się pozyskać po-
nad pół miliona złotych dotacji na projekty związane z dzia-
łalnością Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dydnia.
OSP NIEBOCKO:
• „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowni-
czo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem 
zakupu wozów strażackich” – dotacja z Funduszu Skład-
kowego Ubezpieczenia Rolników w ramach otwartego 
konkursu ofert – 3713,46 zł

OSP DYDNIA:
•  „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowni-
czo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem 
zakupu wozów strażackich” – dotacja z Funduszu Skład-
kowego Ubezpieczenia Rolników w ramach otwartego 
konkursu ofert – 6000, 00 zł

OSP WYDRNA:
• „Międzynarodowe zawody pożarnicze dla dzieci i mło-

dzieży Polska, Słowacja” – dotacja z Podkarpackiego 

Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej w ramach konkursu 
grantowego – 9000,00 zł

• Doposażenie - dotacja z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– 18000,00 zł

• Dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca w ramach konkursu 
grantowego „Orlen dla strażaków” – 10000,00 zł

OSP WITRYŁÓW:
• Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach ogólnopolskiego programu 
funkcjonowania służb ratowniczych – 210000,00 zł

• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego dotacja z MSWiA 158000 zł w tym 
130000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
i 28000 zł na remont garażu OSP

OSP KRZEMIENNA:
• Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
17611,00 zł

OSP KRZYWE:
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej – 18495,00 zł

od 1 lipca 2017 roku w całej Polsce zaczął obowiązywać 
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Zgodnie 
z nim w całym kraju odpady muszą być segregowane we-
dług tych samych zasad. Ministerstwo Środowiska ustaliło 
pięcioletni okres przejściowy, w którym gminy muszą się 
przygotować do wdrożenia wspólnych zasad. W związku z 
tym OD STYCZNIA 2020 ROKU w Gminie Dydnia wpro-
wadzone zostaną zmiany w sposobie segregacji odpadów. 
Rodzaje odpadów podzielono na frakcje, które oznaczono 
kolorami:
• NIEBIESKI – papier
• ZIELONY – szkło
• ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne i metale
• CZARNY – odpady zmieszane
• BRĄZOWY – odpady ulegające biodegradacji

Od stycznia 2020 roku poszczególne rodzaje odpa-
dów będziemy umieszczać w workach o wyżej określonych 
kolorach.

Cena, jaką płacimy za gospodarowanie odpadami, 

zależy głównie od ilości odpadów oraz ich sposobu se-
gregacji. Im więcej jest odpadów, a szczególnie odpadów 
zmieszanych, tym wyższa jest cena, jaką płacimy za ich 
zagospodarowanie. W Gminie Dydnia z roku na rok przyby-
wa śmieci. W 2015 roku zebraliśmy ponad 523 tony śmieci 
(w tym 322 tony zmieszanych), a w 2018 roku śmieci było 
ponad 870 ton (w tym 462 tony zmieszanych). Ponieważ 
najdroższe jest gospodarowanie odpadami zmieszanymi, 
dlatego właściwa ich segregacja z perspektywy finansowej 
jest kluczowa. Minister Środowiska w rozporządzeniu z 14 
grudnia 2016 roku określił poziomy recyklingu, jakie powin-
ny osiągnąć gminy do 2020 roku. Według tego rozporządze-
nia w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia wynoszący 50% od-
padów komunalnych. Jeżeli nie osiągniemy tego poziomu, 
zostaną na nas nałożone kary finansowe. Wysokość kary 
uzależniona jest od tego, jak bardzo został przekroczony 
próg określony w przepisach. 

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak
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W dniu 18 lipca 2019 roku na terenie kompleksu 
leśnego Jabłonica Ruska - Ulucz zostały przeprowadzone 
ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu brzozowskiego pn. „LAS Jabłoni-
ca Ruska”. Ćwiczeniami kierował Zastępca Dowódcy JRG 
KP PSP w Brzozowie mł. bryg. Jacek Kędra. 

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP z Noz-
drzca, Jabłonki, Krzemiennej, Siedlisk, Witryłowa, Wary 
oraz JRG KP PSP z Brzozowa. Ćwiczenia polegały na uga-
szeniu symulowanego pożaru lasu, kooperacji jednostek 
w trudnym terenie, organizacji punktu czerpania wody a 
także jej dostarczenia do odległego miejsca oraz udziele-
niu pierwszej pomocy poszkodowanemu strażakowi. Tego 
rodzaju ćwiczenia mają na celu sprawdzenie jakości komu-
nikacji między jednostkami straży pożarnej podczas pożaru 
oraz doskonalenie przebiegu akcji gaśniczych.

Do zorganizowania wydarzenia przyłączyło się Nad-

leśnictwo Dynów, Gmina Nozdrzec oraz Gmina Dydnia.
Aleksandra Florczak

19 września br. w Teatrze Małym w Tychach druh 
Dominik Barszczowski prezes OSP Wydrna i Roman Jano-
wicz w imieniu prezesa OSP Niewistka odebrali umowy na 
dofinasowanie zakupu wyposażenia dla jednostek. W tego-
rocznej edycji programu Fundacja ORLEN dla strażaków 
złożono ponad 2,2 tys. wniosków. Państwowy koncern pali-
wowy wyróżnił 249 jednostek państwowej, jak i ochotniczej 
straży pożarnej z całego kraju, do podziału było 2 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział: „To dla 
mnie ogromna radość i duma być dzisiaj tutaj z Wami. Dzię-
kuję za Wasze męstwo i odwagę.”

Wniosek o dofinansowanie złożyło dwie jednostki z 
terenu gminy, dofinansowanie otrzymała Niewistka 15 tys. 
zł oraz Wydrna 10 tys. zł. W uroczystej gali z powiatu brzo-
zowskiego udział wzięli także Jacek Adamski wicestarosta 
brzozowski, który pilotował wnioski na dofinasowanie, Sta-
nisław Pytlowany wiceprezes ZOG ZOSP RP w Dydni, Piotr 
Frydryk skarbnik OSP Wydrna oraz delegacja z gminy Noz-

drzec na czele z wójtem Stanisławem Żelaznowskim.  Galę 
uświetnił koncert w wykonaniu zespołu PECTUS.

Stanisław Pytlowany

OSP NIEWISTKA:
•  Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
18936,00 zł

• Dotacja z Fundacji Orlen Dar Serca w ramach konkursu 
grantowego „Orlen dla strażaków” – 15000,00 zł.

OSP TEMESZÓW:
• Doposażenie - dotacja z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
16848,00 zł

• Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego - 100000 zł.

Aleksandra Florczak

Przedstawiciele powiatu brzozowskiego na gali finałowej

W oczekiwaniu na rozpoczęcie ćwiczeń
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