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W dniu 8 lutego 2020 r. swoje setne urodziny obcho-
dziła Pani Józefa Wójtowicz z Wydrnej. Z tej okazji Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Małgorzata Pomykała odwiedziły Panią Józefę, 
by złożyć jej serdeczne życzenia, a także podarować oko-
licznościowy prezent oraz bukiet kwiatów.

Pani Józefa wychowała pięcioro dzieci, obecnie ma 
czternaścioro wnuków i dwadzieścioro troje prawnuków. 
Wraz z mężem mieli gospodarstwo, uprawiali rolę, hodowali 
zwierzęta. Jako nastolatka Pani Józefa pracowała również 
we dworze w Wydrnej. Jak wspomina, za dworem wciąż 
rośnie alejka drzew, które zasadziła w młodości. Pani Józe-
fa zna wiele anegdot i pamięta wiele szczegółów z tamtych 
czasów, opowiada o ludziach, którzy gościli we dworze, a 
także o swojej ciężkiej pracy w tym miejscu. Wspomnienia-
mi chętnie dzieli się z rodziną oraz gośćmi, którzy ją odwie-
dzają. W domu Pani Józefy panuje bardzo ciepła atmosfera 
- jej rodzina to niezwykle życzliwi i otwarci ludzie, którzy 
otaczają ją wielką miłością, troską i szacunkiem.

Pani Józefie jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności!

Aleksandra Florczak

W niedzielę 8 marca 2020 w sali widowiskowej Wiej-
skiego Domu Kultury w Dydni odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Panowie przygotowali w prezencie dla Pań wie-
czór pełen radości i pozytywnych wrażeń. Gości uroczyście 
powitała Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, która podzieliła 
się swoimi refleksjami, na temat roli współczesnej kobie-
ty w świecie, a także przemyśleniami o źródle kobiecości. 
Według słów Pani Wójt prawdziwa kobiecość nie wynika z 
wyglądu, makijażu, strojów czy fryzury. Prawdziwa kobie-
cość manifestuje się w sile charakteru, pełnionych rolach 
społecznych, w odpowiedzialności i umiejętności radzenia 
sobie z życiowymi trudnościami. Cytując słowa piosenki An-
drzeja Piasecznego „nie raz z nieba rzucą nam cud i cios, 
a wszystko trzeba przeżyć, co dnia każdy cal, to wszystko 
trzeba przeżyć – słabość jest siłą w nas”.  Zwracając się do 
Kobiet, Pani Wójt powiedziała:

„Życzę, abyście odnalazły w ciszy – swoje myśli i 
marzenia,

W bliskich – siłę i piękno stworzenia,
W świecie – radość istnienia,
W zmysłach – wielkość natchnienia,
A we własnym sercu – miłość”. 
Wójt przekazała również życzenia od Wojewody 

Podkarpackiego, odczytując wystosowany z tej okazji list. 
Całą imprezę poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dydni Rafał Czopor.

Później na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta Gminy 
Dydnia pod batutą Zygmunta Podulki, która swoimi inter-
pretacjami popularnych utworów wprowadziła publiczność 
w wesoły nastrój. Następnie, w dosyć nietypowej odsłonie,  
wystąpiła Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka” pod kie-
rownictwem Dariusza Klimowicza, która na tę okazję przy-
gotowała repertuar składający się z utworów polskiej muzy-
ki rozrywkowej.

Po muzycznym wstępie na scenie pojawili się akto-
rzy. Najpierw wystąpili mieszkańcy Gminy Dydnia, którzy w 

Aleksandra Florczak

Dostojna Jubilatka z władzami gminy i najbliższymi

Życzenia od Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń Lokalne wydarzenia w „Dzienniku Dydyńskim”
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Św. Jan Paweł II tak pisał w liście do osób starszych:  
„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie 
wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom 
zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbio-
rowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami 
wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą 
życia społecznego”.

W dniu 21 stycznia 2020 r. w Domu Ludowym w 
Jabłonce odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w na-
szej gminie Klubu Seniora. Jest to miejsce stworzone dla 
mieszkańców Gminy Dydnia, którzy ukończyli 60 rok życia 
i są nieaktywni zawodowo. Inicjatorem utworzenia Klubu 
w naszej gminie była Wójt Alicja Pocałuń. Członkowie klu-
bu będą mogli integrować się w miłej atmosferze, rozwijać 
swoje zainteresowania, brać udział w różnego rodzaju za-
jęciach rekreacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych, kultu-
ralnych, aktywnie spędzać wolny czas.

Klub Seniora w Jabłonce został utworzony w ramach 
Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Cał-
kowity koszt realizacji zadania wyniósł 149 500 zł, z cze-
go 119 763 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te przeznaczono na 
remont i przystosowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w 
Jabłonce na potrzeby Klubu oraz zakup potrzebnego sprzę-
tu i wyposażenia. Kierownikiem Klubu Seniora została Zyta 
Sokołowska.

Otwarcie Klubu Seniora rozpoczęło się od uroczy-
stego przecięcia wstęgi przez wicewojewodę Lucynę Pod-
halicz, wójt Alicję Pocałuń, przewodniczącego Rady Gminy 
Piotra Szula, ks. proboszcza parafii w Jabłonce Bogusława 

Zajdla oraz przewodniczącą Klubu Seniora Krystynę Kocaj. 
ks. dziekan Andrzej Pilch dokonał poświęcenia pomiesz-
czeń Klubu. Przybyli mieli możliwość obejrzenia efektu prac 
wykonanych wewnątrz Klubu. Następnie wszyscy przenie-
śli się do sali domu ludowego, gdzie odbyła się część arty-
styczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłonce oraz uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzywem. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jabłonce zadbały o pyszny poczę-
stunek dla wszystkich obecnych.

W uroczystości udział wzięli wicewojewoda Podkar-
packi Lucyna Podhalicz, wicestarosta Brzozowski Jacek 
Adamski, wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, sekretarz Gmi-
ny Edyta Kuczma, przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, 
ks. Andrzej Pilch, ks. Bogusław Zajdel, ks. Andrzej Szkoła, 
wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Andrzej 
Dec, asystent posła do europarlamentu Bogdana Rzońcy 
Jerzy Adamski, asystentka senator Alicji Zając Iwona Tra-
wińska, asystent posła Adama Śnieżka Andrzej Wrona, Kie-
rownik Biura Powiatowego ODR Tomasz Bartnicki, zastęp-
ca komendanta Policji Powiatowej w Brzozowie komisarz 
Marcin Kozielec, kierownik posterunku policji w Dydni Albert 
Adam, kierownik GOPS w Dydni Teresa Szelest, radni Rady 
Gminy Dydnia, sołtysi, kierownicy i pracownicy gminnych 
referatów i jednostek organizacyjnych, członkowie Klubu 
Seniora. Zaproszeni obdarowali klubowiczów wspaniałymi 
prezentami – książkami, albumami i grami planszowymi.

Aleksandra Florczak

kabaretowej formie przedstawili „Dziennik Dydyński” – sa-
tyrę na bieżące, lokalne wydarzenia. „Dziennik” został nie-
oczekiwanie przerwany przez Karpackich Zbójów, którzy 
dokonali napadu z bronią w ręku. Rozbójników bohatersko 
przepędził Jacek Dydyński, postać historycznie związana 
z naszymi ziemiami. Napad został zainscenizowany przez 
sanocką grupę teatralną Scutum, która zajmuje się rekon-
strukcją historycznych wydarzeń, związanych głównie z 
Podkarpaciem. Specjalnie na tę uroczystość panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich Gminy Dydnia przygotowały dla gości 

pyszne domowe desery i przekąski. 
Święto Międzynarodowego Dnia Kobiet zostało usta-

nowione ponad 100 lat temu. Wówczas miało promować 
idee związane z prawami kobiet, swobodnym dostępem do 
edukacji oraz uzyskaniem przez kobiety pełni praw wybor-
czych. Obecnie jest to jedno z popularniejszych świąt, nie 
tylko w Polsce, ale w bardzo wielu krajach świata. Datę 8 
marca zna i świętuje niemal każdy. 

Aleksandra Florczak

Uroczystość otwarcia Klubu Seniora

Występ uczniów SP Jabłonka

fot. A. Florczak
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W piątek 28 lutego 2020 r. odbyło się oficjalne otwar-
cie Żłobka Gminnego w Dydni. Przybyli goście zostali ser-
decznie przyjęci przez dyrektor przedszkola i żłobka Dorotę 
Bluj, wychowawców, rodziców oraz dzieci.

Ksiądz Robert Blama dokonał poświęcenia pomiesz-
czeń żłobka oraz figury świętego Michała Archanioła, która 
ma stanąć na postumencie przed budynkiem żłobka. Na-
stępnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, w którym 
uczestniczyli poseł Adam Śnieżek, wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, dyrektor żłobka Dorota Bluj, ks. Andrzej Pilch, ks. 
Robert Blama oraz Justyna Seman, reprezentująca rodzi-
ców. Wśród zaproszonych znaleźli się również wicestarosta 
brzozowski Jacek Adamski, wójt Gminy Nozdrzec Stani-
sław Żelaznowski, sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, 
przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, dyrektor 
GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół Jolanta Bieda, p.o. Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie nadkom. Joanna Kędra, kierownik posterunku policji w Dydni asp. Albert Adam, asystentka senator Alicji 

Zając Iwona Trawińska, radni Rady Gminy Dydnia, kierowni-
cy gminnych referatów i jednostek organizacyjnych. Goście 
mieli możliwość zwiedzić świeżo odremontowany budynek, 
obejrzeć zakupiony sprzęt i wyposażenie, a także poznać 
podopiecznych żłobka oraz panie wychowawczynie.

O wyjątkową, radosną atmosferę tego dnia zadbały 
przedszkolaki, które pod okiem swoich pań przygotowały 
dla gości wspaniały występ. Korzystając z okazji wójt Gmi-
ny Dydnia zaprezentowała uczestnikom uroczystości „Wy-
prawkę dla Dydyńskiego Malucha”, czyli prezent, jaki od 
1 stycznia 2020 roku otrzymują nowonarodzeni mieszkańcy 
Gminy Dydnia.

Żłobek gminny w Dydni powstał dzięki wsparciu fi-
nansowemu w ramach programu Maluch+. Koszt inwestycji 
wyniósł 196 945 zł, w tym 157 945 zł dofinansowania z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Narodziny dziecka to zawsze ogromne emocje i wiel-
ka radość dla rodziny. To wydarzenie, które dla wielu osób 
zmienia sposób postrzegania świata i wyzwala pokłady 
ogromnej, bezwarunkowej miłości.

Jest to również radość dla lokalnej społeczności, któ-
ra w ten sposób powiększa się i staje się pełniejsza. Właś-
nie dlatego, chcąc wyrazić radość z przyjścia na świat każ-
dego nowego mieszkańca Gminy Dydnia, 1 stycznia 2020 
roku ruszył gminny program Wyprawka dla Dydyńskiego 
Malucha „Witaj Słoneczko”. W ramach programu każdy 
nowonarodzony maluszek, którego rodzice od co najmniej 
12 miesięcy mieszkają na terenie Gminy Dydnia, otrzymają 
powitalny prezent. 

Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha „Witaj Słonecz-
ko” składa się z:
• Kokonu z wyjmowanym materacykiem oraz miękkim, 

podwyższonym obszyciem zapewniającym dziecku po-
czucie komfortu i bezpieczeństwa;

• Szumiącego misia „Szumisia”, czyli specjalnej maskotki 
generującej delikatne, uspokajające dźwięki;

• Mięciutkiego, pluszowego kocyka.
Aby otrzymać wyprawkę, rodzic musi w terminie do 

3 miesięcy od daty urodzenia się dziecka złożyć wniosek 
wraz z potrzebnymi dokumentami. Wymagane oświadcze-

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak

Okolicznościowa część artystyczna

Poświęcenie pomieszczeń żłobka

Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha

fot. A. Florczak

fot. G. Cipora
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XX)

Z Witryłowa wyjechałem przygnębiony, oprócz tych 
zniszczeń, które widzieliśmy, nie było młyna i tartaku napę-
dzanego strumieniem wody - został rozebrany, a w miejscu, 
gdzie znajdowały się stawy rybne, pasły się krowy.

Po kilku dniach nasza rodzina odwiedziła Kraków, 
zamieszkaliśmy jak zwykle u babci Marysi na Smoleńsku, 
ale teraz to dwupokojowe mieszkanie wydawało się bardzo 
małe i niewygodne. Pobyt w Krakowie był ostatnim etapem 
naszej podróży, trzeba było wracać do Poznania, bo pod 
koniec sierpnia zapowiedzieli się u nas goście, kuzyni Ro-
żankowscy i Kazikowie Nowosielscy.

Do Poznania wracaliśmy przez Olkusz, Częstocho-
wę, Kłobuck, Praszkę, Byczynę, Kępno, Jarocin, po drodze 
postój na obiad w jakimś dworku koło Pleszewa; podawano 
tam bardzo dobre kotlety cygańskie. Wreszcie dotarliśmy 
do domu przy ul. Mazowieckiej, wyładunek naszych maneli 
trwał dosyć długo, potem skromny posiłek i rozkoszowanie 
się, że jesteśmy w domu. Dwa dni byliśmy sami, a potem 
miłe spotkanie z Władkami Rożankowskimi, którzy właś-
nie wracali do Opola z urlopu nad morzem. Nasi goście z 
ciekawością obejrzeli budujący się stadion Olimpii, byliśmy 

nad Rusałką, potem Marysia pojechała do miasta po zaku-
py, a Tomek, syn Władka, bawił się z Tadziem pod czujnym 
okiem ojca.

Następni goście Kazikowie Nowosielscy odwiedzili 
nas pod koniec sierpnia. Kazik, wesoły mężczyzna, foto-
amator, był zawołanym turystą, dlatego zaproponowałem 
im zwiedzanie ruin starego grodziska w Gieczu pod Po-
znaniem. Propozycja została przyjęta z aplauzem, poje-
chaliśmy samochodem we troje, Teresa została w domu. 
Po drodze obejrzeliśmy pałac w Gułtowach, a następnie 
Giecz. Te stare odsłonięte fundamenty i wał obronny zro-
biły wrażenie, to tu jeszcze w IX wieku stał potężny gród 
słowiański, zniszczony w XI wieku przez czeskiego króla 
Brzetysława. Pod wieczór ruszyliśmy w kierunku Poznania. 
Kiedy mijaliśmy pole pięknej kukurydzy, padła propozycja: 
trzeba narwać na kolację kilkanaście pałek; żeby nas tylko 
ktoś nie złapał. Janka stała na czatach, a Kazik i ja zrywali-
śmy kukurydziane pałki. Wszystko poszło jak z płatka, mie-
liśmy bardzo dobrą kolację. Teresa była naszym sukcesem 
zaskoczona, ale i zadowolona. Kazików gościliśmy jeszcze 
dwa dni, zwiedzali Poznań i pojechali do Bielska.

Zbigniew Wincenty Dwernicki

nia znajdują się na stronie internetowej Gminy Dydnia oraz 
GOPS-u.

WARUNKI PRZYZNANIA „WYPRAWKI DLA DY-
DYŃSKIEGO MALUCHA”:
1. Wyprawka przysługuje jednorazowo na każde dziecko 

urodzone po 1 stycznia 2020 r.
2. Wniosek o przyznanie wyprawki należy złożyć w ciągu 3 

miesięcy od narodzin dziecka.
3. Do wniosku o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego 

Malucha” należy dołączyć odpowiednio:
a. odpis aktu urodzenia dziecka;
b. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegają-

cej się;

c. dokument potwierdzający zameldowanie na terenie 
Gminy Dydnia przez okres co najmniej 12 miesięcy;

d. oświadczenie o zamieszkiwaniu przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy na terenie Gminy Dydnia;

e. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz 
Gminy Dydnia na dzień złożenia wniosku.

4. Wyprawka nie przysługuje, jeżeli dziecko umieszczono 
w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie.

5. Wniosek  o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Ma-
lucha” należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dydni w pokoju nr 7.

Aleksandra Florczak

27 marca 2020 r. na postumencie przed budynkiem 
Żłobka Gminnego w Dydni została umieszczona figura 
Świętego Michała Archanioła, patrona Gminy Dydnia oraz 
dydyńskiej parafii. Wiele lat temu, kiedy funkcjonowała w 
budynku ochronka prowadzona przez siostry zakonne, 
na postumencie stała figura Matki Bożej. Siostry zakonne 
opuściły budynek ochronki i przenosząc się do Starej Wsi, 
zabrały ze sobą figurę. Postument stał pusty. Pomysłów na 
jego zagospodarowanie było kilka, ale najtrafniejszym, jak 
się teraz okazało, był zakup figury Świętego Michała Archa-
nioła, którą ufundowała Pani Alicja Pocałuń – Wójt naszej 
gminy. Figurka została poświęcona podczas uroczystego 
otwarcia Żłobka, na krótko przed ogłoszeniem epidemii 
koronawirusa, jakby Michał Archanioł czekał, byśmy mogli 
się do niego uciekać w modlitwie w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie. 

  Święty Michale Archaniele módl się za nami…
Dorota Bluj

Figura Św. Michała Archanioła

fot. archiwum
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Dla wyraźniejszego obrazu naszej rodziny trzeba 
coś więcej napisać o roli  i zajęciach mojej żony.

Po przeprowadzce do Poznania w 1969 roku Teresa 
przez kilka lat zajmowała się wychowywaniem synów, przez 
co dla nich została stworzona w domu prawdziwie ciepła, 
rodzinna atmosfera.

Nasi synowie, Karol i Tadeusz, byli uczniami dobrymi 
albo bardzo dobrymi, ale mimo to Teresa często ingerowa-
ła w ich sposób nauki, uważając, że trzeba coś poprawić. 
Kilka razy zwracałam uwagę, że dla chłopaków ważna jest 
również np. gra w piłkę. Po wzajemnych rozmowach na ten 
temat zorientowałem się, że moja żona ma zacięcie peda-
gogiczne, które powinna wykorzystać.

Po pójściu Tadzia do szkoły przez rok pracowała na 
pół etatu w Akademii Rolniczej. A od roku 1976 podjęła pra-
cę nauczyciela w Technikum i Szkole Rzemiosł Budowla-
nych przy ul. Raszyńskiej.

Aby pogłębić wiedzę potrzebną w tym zawodzie, 
w 1982 roku ukończyła Studium Pedagogiczne i uzyskała 
kwalifikacje nauczycielskie.

W szkole była powszechnie szanowaną osobą, o 
czym świadczą liczne nagrody otrzymane od dyrekcji szko-
ły i podziękowania od uczniów kończących naukę.

Później, ze względu na stan zdrowia, pracowała na 
pół etatu. Pracę w szkole bardzo lubiła. Znajdowała w niej 
dużo satysfakcji, poświęcając wiele czasu różnym przed-
sięwzięciom. Jednak zawsze rodzina była dla niej najważ-
niejsza.

Z początkiem września 1978 roku otrzymałem z 
biura eksportu Pracowni Konserwacji Zabytków umowę o 
pracę na stanowisku pełnomocnika PKZ w NRD na okres 
dwóch lat.

Na stałą siedzibę wyznaczono mi Poczdam, a w nad-
zorze miałem również budowy w Stralsundzie i Quedlinbur-
gu. W Poczdamie remontowano i adaptowano dla potrzeb 
archiwum filmu dawny Marstal (stajnię dla koni) króla pru-
skiego Fryderyka Wielkiego, zaś zespół z pracowni projek-
towej z Poznania pod kierownictwem mgr inż. arch. Woj-
ciecha Kasprzyckiego opracował dokumentację renowacji i 
remontu tarasów pałacowych.

W dalszej kolejności czekały na opracowania projek-
towe i remont Neue Kammer i Neue Palast. Tak więc za-
trudnienie dla naszych pracowników zaplanowane zostało 
na wiele lat. A w Quedlinburgu i w Stralsundzie oddziały 
PKZ z Torunia i Szczecina remontowały kamieniczki miesz-
czańskie z okresu neogotyku i renesansu. Jak widać, zaan-
gażowanie polskich konserwatorów zabytków w NRD było 
dość duże.

W dniu 16 października 1978 roku wieczorem sie-
dzieliśmy w kilka osób w jednym z pokoi hotelu robotni-
czego i graliśmy w brydża. W baraku panowała cisza, bo 
po pracy wszyscy wypoczywali w swoich pokojach, popi-
jali herbatkę, kawę lub piwo. Właśnie rozdawałem karty 
do następnej rozgrywki, gdy do pokoju wszedł podniecony 
inżynier Jakubowski i powiedział, zdaje się, że na papie-
ża został wybrany kardynał krakowski Karol Wojtyła. Rzu-
ciliśmy karty i wszyscy pobiegliśmy szukać potwierdzenia 
tej radosnej wiadomości. Po parunastu minutach mieliśmy 
potwierdzenie tego faktu. Zapanowała ogólna radość i pod-
niecenie. Patrzyłem na członków partii i ich uśmiechnięte 
twarze. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest to moment 
historyczny i będzie miał wpływ na panujące stosunki w Eu-

ropie i na świecie. Wśród znajomych zastanawiano się, jaka 
będzie reakcja Związku Radzieckiego na ten wybór, przywi-
dywano nawet najgorsze scenariusze.

Moja współpraca z kolegami z Torunia i Szczecina, 
a później z Wrocławia przy rzeźbach dla masztalu układa-
ła się dobrze. Gorzej było ze współpracą z inż. Jakubow-
skim, dawnym behapowcem z Zarządu PKZ z Warszawy, 
przysłanym na kierownika budowy w Poczdamie przez dyr. 
Polaka. Pan Jakubowski nie miał praktyki na budowie i nie 
pilnował dyscypliny pracy. Załoga zaczynała pracę późnym 
popołudniem w poniedziałek, a kończyła w piątek około go-
dziny 10:00, bo wszyscy spieszyli się na pociąg do Polski 
i tak wyglądał tydzień pracy. Niemcy mieli swoje zdanie na 
ten temat, remont opóźniał się, a ja odpowiadałem za termi-
nową realizację robót.

W tej sytuacji dochodziło do spięć między mną a 
panem Jakubowskim. Odbiło się to niekorzystnie na mo-
ich stosunkach z dyr. Polakiem, a Podstawowa Organizacja 
Partyjna PZPR z PKZ Poznań przysłała do Poczdamu nie-
jakiego murarza Bednarka, który miał za partyjne zadanie 
sprawdzić, czy ja nie przeszkadzam poznańskiej załodze 
w jej pracy. O takim zadaniu tow. Bednarka poinformował 
mnie pracownik Budimexu - na świecie są też porządni lu-
dzie.

Na początku mojej pracy w NRD wszystko układało 
się w miarę dobrze. Mieszkałem w porządnym hotelu ro-
botniczym, w jednoosobowym pokoju z umywalką. Co dwa 
tygodnie jeździłem do domu do Poznania i zaopatrywałem 
dom w różnego rodzaju produkty żywnościowe i przemy-
słowe, bo wtedy w Polsce był system kartkowy, brakowało 
nie tylko produktów żywnościowych, ale innych np. obuwia, 
bielizny. Pod tym względem ta praca bardzo się opłacała. 
Porównując ciężką i odpowiedzialną pracę na stanowisku 
dyrektora z obecnym zajęciem, doszedłem do wniosku, że 
tylko eksport i częste mało konkretne gadanie daje w PRL 
możliwość dobrych zarobków. Gdybym tak zsumował moją 
codzienną pracę w NRD, to więcej niż dwie godziny nie 
byłem zajęty. Nie bardzo wiedziałem, co robić w wolnym 
czasie, bo w komunistycznym NRD specjalnych atrakcji nie 
było. Jeździłem często do Berlina, graliśmy w brydża i opo-
wiadaliśmy plotki.

Mimo to postanowiono przysłać do Poczdamu by-
łego dyrektora, mgr. inż. Władysława Terleckiego, również 
na pełnomocnika, którego zadaniem był nadzór nad załogą 
poznańską; ja przestałem się nimi zajmować. Pan Terlecki 
okazał się miłym człowiekiem i dobrym kolegą, zamieszka-
liśmy w wynajętym mieszkaniu u starszej, zasłużonej dla 
muzeum w Poczdamie Niemki, zajęliśmy całą małą willę. 
Dobrze się tam mieszkało, wreszcie przestałem mieć co-
dzienny kontakt z pracownikami budowlanymi, a Bednarek 
nie wiedział, co ja robię. Pewnego dnia pan Terlecki zapro-
ponował, aby gotować wspólnie obiady, bo to będzie taniej, 
a on podejmuje się być kucharzem. Po namyśle zgodziłem 
się i przez trzydzieści dni miałem codziennie inną smacz-
ną zupę. Był na pewno najlepszym kucharzem spośród 
wszystkich budowlańców. 

Podczas mojego prawie dwuletniego pobytu w Pocz-
damie miało miejsce nieprzyjemne zdarzenie. W Poczda-
mie kwaterowała duża radziecka jednostka wojskowa Ukła-
du Warszawskiego. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki



� Nasza Gmina Dydnia I/2020

W dzisiejszych czasach bardzo trudno być cierpli-
wym i wytrwałym. Świat wymaga od nas ciągłego pośpiechu, 
szybkiego podejmowania właściwych decyzji. Niezależnie 
od tego, czym się zajmujemy, chcemy osiągać oczekiwane 
efekty, jak najszybciej. Pandemia koronawirusa sprawiła, że 
nasze społeczeństwo stanęło przed bardzo trudnym wyzwa-
niem jak cierpliwie i wytrwale dążyć do zabezpieczenia ludz-
kiego życia. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gmi-
ny Dydnia oraz obostrzenia wprowadzane przez rząd Polski, 
władze gminy podjęły działania związane z zachowaniem ko-
niecznych środków ostrożności. 

13 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagro-
żenia epidemicznego, natomiast 20 marca stan epidemii. Sy-
tuacja zmieniała się z dnia na dzień, niemal codziennie na-
pływały do nas informacje o nowych rozporządzeniach Rady 
Ministrów, Urzędu Wojewódzkiego, a także dane i wytyczne 
od Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aby zachować cią-
głość pracy administracyjnej, konieczne było wprowadzenie 
szczególnych procedur realizacji zadań i obsługi mieszkań-
ców. W urzędzie odbyły się cztery posiedzenia Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas których analizo-
wano bieżącą sytuację, stany magazynowe środków ochrony 
osobistej, a także dostosowywano plany działania do napły-
wających poleceń i wytycznych. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, podjęto decyzję 
o konieczności ustalenia priorytetów i załatwianiu w pierwszej 
kolejności spraw najpilniejszych, natomiast tych mniej pilnych 
w trybie ustalonym przez kierowników poszczególnych refe-
ratów. Zgodnie z odgórnymi poleceniami, a także w oparciu 
o zapisy Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, 
Urząd Gminy musiał zadbać o przygotowanie się do najgor-
szego scenariusza rozwoju sytuacji. W związku z tym w trybie 
pilnym należało przygotować i wyposażyć miejsca izolacji dla 
ludzi zakażonych, a także uzupełnić stany magazynowe środ-
ków ochrony osobistej. W sytuacji, gdy ruch graniczny został 
wstrzymany, zatrzymały się również dostawy wielu towarów z 
importu. Magazyny sklepów i hurtowni były na wyczerpaniu, 
z wielkim trudem można było zdobyć znikome ilości masek, 
rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych czy innych środków 
ochrony osobistej, a ceny ciągle rosły. Zamówienia od firm 
realizowane były z opóźnieniem, na niektóre trzeba było cze-
kać przeszło miesiąc. Sytuacja ta dotykała zarówno szpitale, 
jak i jednostki samorządowe każdego szczebla. Wójt Gminy 

Dydnia Alicja Pocałuń tak mówi o sytuacji w tym czasie: „Pan-
demia, liczba zakażeń, krzywa zachorowań… Codzienne ko-
munikaty nie napawały optymizmem. Relacje z Włoch czy z 
Hiszpanii dawały do myślenia. Co można zrobić? Jak walczyć 
na wojnie z niewidzialnym przeciwnikiem? Czekać? Poddać 
się bezsilności? Nie, to ostateczność, jak już wyczerpane zo-
staną wszystkie opcje. Przeanalizowałam możliwości. Jeżeli 
maseczki były nie do zdobycia w handlu, trzeba je było same-
mu wyprodukować. Pierwszym krokiem było uzgodnienie z 
krawcowymi, czy zgodzą się szyć na potrzeby mieszkańców 
gminy. Druga sprawa – jak ta maseczka ma wyglądać, z ja-
kiego materiału, żeby spełniała wymogi. Uzgodnienia, uzgod-
nienia i wreszcie pierwsze zakupy materiałów: bawełna me-
dyczna, wigofil, gumki, druciki, nici… I tu pojawiły się schody. 
Brak w magazynie! Pierwszy raz poczułam na własnej skórze 
to, o czym opowiadali moi rodzice. Nie ma wigofilu, nie ma 
gumy, nie ma, nie ma, nie ma. Po około dwóch tygodniach 
przyszła pierwsza partia bawełny. Wigofil dostarczyła nam 
Marma Polskie Folie. Gumka w cenie kilkukrotnie wyższej, niż 
przed pandemią. W końcu szyjemy… Przez tydzień na biur-
kach urzędników, obok dokumentów leżały sterty maseczek. 
Musieliśmy te maseczki posegregować i spakować w koper-
ty tak, by można było je bezpiecznie dostarczyć mieszkań-
com. Ponad 10 000 sztuk maseczek rozdano mieszkańcom 
Gminy Dydnia, 1100 sztuk zostało przekazanych na potrzeby 
Szpitala w Brzozowie, 200 sztuk przekazano jednostce Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, 200 sztuk Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, 100 sztuk Komendzie 
Powiatowej Policji w Brzozowie, 60 sztuk Posterunkowi Policji 
w Dydni, 50 sztuk Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Dydni. Przez prawie 2 miesiące uszytych zostało 
blisko 18 tysięcy maseczek. Na dzień 16 kwietnia, czyli for-
malnego obowiązku noszenia maseczek w miejscach pub-
licznych, wszystkie gospodarstwa domowe w Gminie Dydnia 
zostały zabezpieczone. Tak, upór i konsekwencja przyniosły 
zamierzony efekt. Najgorsza jest bezsilność. Uważam, że 
Urząd Gminy Dydnia stanął na wysokości zadania. Zrobili-
śmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby zabezpieczyć 
mieszkańców. W czasach pandemii odczułam solidarność i 
to, że mimo kryzysu jesteśmy razem”.

Urząd codziennie informował mieszkańców o podej-
mowanych działaniach. Na potrzeby zdalnego nauczania po-
zyskano środki na zakup 24 laptopów, które trafiły do uczniów 
szkół z terenu Gminy Dydnia. Gminny Ośrodek Kultury Biblio-

Przekazanie maseczek dla szpitala w Brzozowie 

Akcja dostarczania maseczek przez strażaków OSP Niebocko
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Piotr Krzysik, Aleksandra Florczak
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Król Władysław II Jagiełło patronuje Szkole Podsta-
wowej w Niebocku od wielu dziesięcioleci. Tradycją stało się 
więc coroczne przypominanie wizerunku tej godnej postaci w 
dniu 4 marca.

Tegoroczną uroczystość związaną z Dniem Patrona 
rozpoczęła Msza Św. sprawowana przez naszych duszpaste-
rzy — ks. Andrzeja Szkołę i ks. Michała Deryło. Później, w 
uroczystym przemarszu, ze szkolnym sztandarem na czele, 
wszyscy udali się do budynku szkoły.

W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy  
Edyta Kuczma, Dyrektor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Niebocko  
Dariusz Źrebiec, Radni Wsi Niebocko Krzysztof Kopczyk i  
Tomasz Żaczek, sołtys Maciej Dżoń, Dyrektorzy Szkół z te-
renu gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców na czele z 
przewodniczącą Beatą Sąsiadek.

Uczniowie klasy VII zaprezentowali barwną historycz-
ną inscenizację z oprawą muzyczną szkolnego chóru. Przy-
gotowały ich do tego Marzena Czerkies i Jolanta Irzyk. W tym 
roku akcja przedstawienia nie działa się na królewskim zamku 
w Krakowie, ale nadal nawiązywała swą treścią i scenografią 
do odległych czasów średniowiecza. Tym razem występujący 
uczniowie przenieśli nas w leśne gęstwiny, gdzieś w okolice 
Sanoka, gdzie król Władysław Jagiełło niejednokrotnie bywał 
na polowaniach. Wtedy właśnie, jak mówi jedna z legend, po-
wstała nazwa naszej miejscowości. Jagiełło patrząc wokoło 
zobaczył „tylko niebo i błocko” i wtedy właśnie zrodziła się w 
jego głowie myśl, by nazwać Niebockiem ten skrawek ziemi, 
który obecnie, po przeszło sześciu wiekach, już na szczęście 
z samego nieba i błocka się nie składa, z czego się zresztą 
bardzo cieszymy…

Uroczystości towarzyszyło też wręczenie nagród dla 
uczniów najlepiej znających życie i działalność Patrona Szko-

ły, a także nagród za zwycięstwa w ogólnopolskich konkur-
sach fotograficznych i plastycznych.

Wymownym zwieńczeniem całego spotkania była 
przemowa Pani Alicji Pocałuń Wójta Gminy Dydnia, która 
zwróciła się do uczniów słowami, że i w dzisiejszych czasach 
trzeba mieć w sobie coś z rycerza i księżniczki. Nie chodziło 
tu wcale o stroje czy wygląd zewnętrzny, ale o cnoty oraz ry-
cerską postawę szacunku wobec rodziców, nauczycieli i wo-
bec siebie nawzajem.

Bo tak naprawdę w każdej instytucji wybiera się na 
wzór taką postać patrona, która będzie świeciła przykładem i 
dawała wskazówki, jak dobrze postępować. A że szlachetno-
ści, rycerskości i szacunku do drugiego człowieka na pewno 
Patronowi niebockiej szkoły nie brakowało, więc i nasza mło-
dzież powinna starać się stale mu w tym dorównywać.

Jadwiga Rajtar - Żaczek

tek Promocji i Wypoczynku w Dydni wspomagał najmłodszych 
mieszkańców gminy poprzez organizowanie konkursów oraz 
czytanie bajek online. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
instruował mieszkańców, gdzie i w jaki sposób mogą szukać 
wsparcia w okresie trwania zagrożenia. 

Ograniczenie aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców zmobilizowało osoby z terenu Gminy Dydnia, 
umiejące szyć do włączenia się do akcji szycia maseczek 
ochronnych oraz kombinezonów. Dzięki pozyskanym mate-
riałom udało się wykonać tak potrzebne środki ochrony, słu-
żące poprawie bezpieczeństwa. Szczególne podziękowania 
należą się Elżbiecie Drozd, Małgorzacie Kraczkowskiej, Zofii 
Turoń, Katarzynie Frydryk, Agacie Zawadzie, Elżbiecie Wój-
cik, Agnieszce Kufel, Dorocie Brewczak, Krystynie Tućkiej, 
Danucie Mazur, Wioletcie Ryń, Elżbiecie Przystasz, Stanisła-
wowi Indykowi oraz wielu innym, którzy swoim profesjonali-
zmem oraz zaangażowaniem inspirują do wspólnego działa-
nia kolejne osoby. 

Trudnym zadaniem było dostarczenie niezbędnych 
środków ochrony mieszkańcom gminy. Minimum kontaktu 
oraz odpowiedzialność - te dwa czynniki były priorytetem dla 
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Dydnia. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu każde gospo-
darstwo domowe zostało zaopatrzone w maseczki. Dziękuje-

my radnym, sołtysom, prezesom Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz mieszkańcom Gminy Dydnia za zaangażowanie i 
okazaną pomoc. 

RAZEM damy Radę!
Piotr Krzysik

Aleksandra Florczak

Uroczysta akademia

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Dydnia
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Przyjęło się, że okrągłe roczni-
ce, to dobry moment na chwilę reflek-
sji, na spojrzenie wstecz i zadanie so-
bie pytania o sens, na podsumowanie  
dotychczasowej działalności i skon-
struowanie celów na przyszłość.

Jakie znaczenie w lokalnym 
środowisku ma gminny kwartalnik? 
Wydawać by się mogło, że prasa lo-
kalna w dobie masowych mediów 
globalnych ma znaczenie marginal-
ne. Mamy dzisiaj powszechny dostęp 
do informacji z całego świata, w kilka 
sekund możemy sprawdzić, jaka jest 
teraz pogoda w dowolnym miejscu 
na ziemi, porozmawiać z koleżanką 
mieszkającą na innym kontynencie 
czy zrobić zakupy w innym kraju, nie 
wychodząc nawet z domu. Otwartość 
świata daje nam dużo dobrego, stwa-
rza nowe możliwości, poszerza per-
spektywę pojmowania rzeczywistości. 
Jednak ten wirtualny kontakt ze światem jest w pewnym 
sensie odległy, nie daje poczucia przynależności i bez-
pieczeństwa. Jednocześnie coraz bardziej przekonujemy 
się, jak ważne dla naszego dobrego samopoczucia są 
prawdziwe i bliskie relacje z ludźmi.

Ostatecznie to właśnie to, co dzieje się w naszym 
najbliższym otoczeniu, ma dla nas prawdziwe znaczenie 
i bezpośredni wpływ na nasze życie. Gminny kwartalnik 
jest zapisem lokalnej historii, zmian zachodzących w 
naszej społeczności. Opowiada o najbliższych nam lu-
dziach i sprawach, ważnych i aktualnych w danej chwili 
wydarzeniach. Przeglądając pierwsze numery pisma pa-
trzę na twarze, które tak bardzo się zmieniły, wydorośla-
ły, postarzały się, a wielu z tych ludzi, którzy w tamtym 
czasie byli aktywnymi członkami naszej społeczności, nie 
ma już wśród nas. Jedni ludzie odchodzą, na ich miejsce 
przychodzą kolejni, rodzą się nowe pokolenia. Rzeczywi-
stość zmienia się tak szybko.

Pierwszy numer kwartalnika ukazał się w grud-

niu 2004 roku. Nieco wcześniej, w 
tym samym roku, Polska stała się 
członkiem Unii Europejskiej. Był to 
dla naszych umysłów i serc symbo-
liczny moment, czuliśmy, że w tyle 
zostawiamy smutną przeszłość i robi-
my krok ku lepszemu. Na przestrzeni 
lat pismo tworzyło bardzo wiele osób 
związanych z naszą gminą. Pisali w 
nim lokalni nauczyciele, artyści, oso-
by aktywne społecznie, pracownicy 
urzędu gminy i lokalnych instytucji. 
Pierwszym redaktorem naczelnym 
pisma była Krystyna Indyk, ówczesna 
sekretarz gminy, która pełniła tę funk-
cję do grudnia 2005 roku. Od stycznia 
2006 do chwili obecnej redaktor na-
czelną jest Beata Czerkies. 

Od początku w piśmie porusza-
no tematy najbliższe nam wszystkim. 
Przeżywaliśmy wspólnie wiele rados-
nych chwil, pisaliśmy o setnych uro-

dzinach mieszkańców gminy, o jubileuszach małżeństw, 
o sukcesach mieszkańców gminy w różnych dziedzinach 
życia m.in. nauki, sztuki, sportu, o odbywających się 
świętach i uroczystościach, o postaciach, które przysłu-
żyły się naszej gminie. Łączyliśmy się również w chwi-
lach trudnych, w chwilach żałoby i smutku, w chwilach 
strachu i niepewności, gdy umierał ktoś ważny dla naszej 
społeczności, gdy dotykały nas żywioły.

Czym dla społeczności gminy Dydnia jest ten kwar-
talnik? Jest naszym wspólnym pierwiastkiem. Podtrzy-
muje w nas poczucie wspólnoty i świadomość lokalnej 
przynależności. Bo nie opowiada o sprawach odległych, 
o ludziach znanych wyłącznie z telewizji, czy internetu,  
ale opowiada naszą własną historię. Historię naszych 
przodków, rodzin, przyjaciół, znajomych. Opowiada o wy-
darzeniach, których jesteśmy uczestnikami, o sprawach, 
które bezpośrednio nas dotykają.

Aleksandra Florczak

W I kwartale (od 1 stycznia do 30 marca) 2020 roku 
odbyły się 3 posiedzenia Rady Gminy Dydnia. 

Pierwsza sesja w nowym roku kalendarzowym mia-
ła miejsce w dniu 28.01.2020 r. (sesja XVIII). Obecnych 
na niej było 15 radnych. Łącznie w jej trakcie podjęto 14 
uchwał:
• Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dydnia na lata 

2020-2028 
• Uchwałę Budżetową Gminy Dydnia na 2020 rok
• Trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Podkarpackiego na reali-
zację zadań publicznych 

• Dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na reali-
zację zadań publicznych 

• Dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadań pub-
licznych 

• Uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i 
przekazywania z budżetu Gminy Dydnia dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Dydni środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

• Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w zapisie 
uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśne-
go i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 
wprowadzone zmiany związane są z wyborem nowego 
sołtysa wsi Końskie, do uchwały wprowadzono zapis o 
zmianie osoby upoważnionej do zbierania podatku w 
miejscowości

Aleksandra Florczak
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• Dwie uchwały zamiarowe w sprawie przekształcenia 
Szkół Podstawowych w Grabówce oraz Wydrnej po-
przez obniżenie ich struktury organizacyjnej do

      klas I-III
• Uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 

Rady Gminy
Druga sesja odbyła się w dniu 20.02.2020 r. (sesja XIX). 

Obecnych na niej było 15 radnych. Podczas sesji pod-
jęto 3 uchwały

• W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2028 – zmieni-
ły się kwoty szacowanych dochodów oraz wydatków

• W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia 
na 2020 rok

• W sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z 
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 
podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych – skreślono nieaktualne zapisy

Trzecia sesja odbyła się w dniu 13.03.2020 r. (sesja XX). 
Obecnych na niej było 14 radnych. Podczas sesji pod-
jęto 9 uchwał:

• 2 uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej w Wydrnej i Szkoły Podstawowej w Grabówce 
poprzez obniżenie ich struktury organizacyjnej do klas 
I-III

• W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia 

na 2020 rok
• W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządo-

wi Województwa Podkarpackiego na realizację zada-
nia publicznego

• W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapita-
łu zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością poprzez ustanowienie nowych udzia-
łów – uchwała przewiduje ustanowienie 130 nowych 
udziałów po 1000 zł, czyli podniesienie kapitału zakła-
dowego spółki o 130 tysięcy złotych

• W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do rea-
lizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Grabówka na terenie Gminy Dydnia” w 
ramach RPO WP 2014-2020

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy 
Dydnia (działka w miejscowości Dydnia)

• W sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2020 r.”

• W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowi-
skowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Ka-
czyńskich w Krzywem.

Aleksandra Florczak

W styczniu 2020 roku swoją działalność rozpoczął 
Klub Seniora w Jabłonce. Klub został utworzony z myślą o 
mieszkańcach Gminy Dydnia, którzy ukończyli 60 rok życia, 
i są nieaktywni zawodowo. Celem Klubu jest  wychodze-
nie naprzeciw potrzebom Seniorów, rozwijanie ich zainte-
resowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Klub  
jest również miejscem idealnym do przeżywania i święto-
wania ważnych dla uczestników chwil.

Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania, odbyło się 
w nim wiele spotkań i imprez okolicznościowych. Wśród 
ważniejszych wydarzeń, jakie miały tu miejsce był m.in. 
Wieczór Kolęd i Pastorałek. Podczas spotkania uczestnicy 

wykonywali wspólnie najpiękniejsze polskie kolędy i pasto-
rałki. 

Kolejną imprezą zorganizowaną przez Klubowiczów 
była zabawa ostatkowa, która stała się okazją do wspólne-
go biesiadowania. Nie zabrakło dobrego humoru, śpiewów,  
tańców.

Wyjątkowy smak poczęstunków przygotowanych 
przez naszych uczestników stanowił wspaniały dodatek do 
spotkań. Za ich oprawę muzyczną serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do Państwa Rachwał. 

Dla uczestników Klubu udało się zorganizować spot-
kanie z dzielnicowymi Posterunku Policji w Dydni. Tematem 
przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych. Omó-

Zyta Sokołowska

Uczestnicy Klubu Seniora w Jabłonce W trosce o bezpieczeństwo seniorów

fot. Z. Sokołowska fot. Z. Sokołowska
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wione zostały najczęściej popełniane przestępstwa, których 
ofiarami padają zazwyczaj osoby starsze i samotne. Uczest-
nikom spotkania przedstawiono także najczęstsze metody, 
którymi posługują się sprawcy, np. metoda „na wnuczka”, 
„na policjanta”. Dzielnicowi poinformowali o zasadach korzy-
stania z Krajowej Mapy Zagrożeń. Na zakończenie Seniorzy 
otrzymali pamiątkowe odblaski.

W dniu 25 lutego 2020 roku w Podkarpackim Urzę-

dzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się „Międzypokole-
niowy Dzień Aktywności”, w którym uczestniczyła delegacja 
z Klubu Seniora w Jabłonce. Celem wydarzenia było pod-
kreślenie roli solidarności międzypokoleniowej, która jest 
fundamentem programów i działań rządu dedykowanych 
osobom starszym. 

Zyta Sokołowska

Dnia 22 stycznia 2020 r. uczestnicy naszego Ośrod-
ka uczestniczyli w IX Turnieju Piłki Nożnej Halowej Osób 
Niepełnosprawnych, który odbył się w Starej Wsi.

Udział w tym wydarzeniu miał na celu pokazanie, że 
osoby niepełnosprawne potrafią być aktywną częścią na-
szego społeczeństwa, czerpać radość ze sportu oraz przy-
nosić chlubę sobie i nam wszystkim.

Nasi zawodnicy nauczyli się wprowadzać w życie 
codzienne, aktywność ruchową oraz troskę o kondycję fi-
zyczną, która przekłada się na osiąganie sportowych suk-
cesów.

Zdobycie V miejsca w IX Turnieju Piłki Nożnej Halo-
wej Osób Niepełnosprawnych w Starej Wsi było dla uczest-
ników nagrodą za włożony wysiłek, ale również motywacją 
do dalszej systematycznej pracy.

18 lutego 2020 r. nasi uczestnicy po raz kolejny mogli 
się wykazać swoimi sportowymi umiejętnościami, tym ra-
zem w tenisie stołowym. Mieliśmy zaszczyt wystąpić w roli 
organizatorów I Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego, 
w którym nagrodą główną był Puchar Przechodni oraz za-
szczyt  zorganizowania kolejnego turnieju. Oprócz naszych 
przedstawicieli wzięły w nim udział drużyny z 5 innych 
ośrodków: ŚDS Brzozów, ŚDS Blizne, ŚDS Izdebki, ŚDS 
Wolica oraz WTZ Stara Wieś. Dzięki tej sportowej uroczy-
stości mogliśmy nawiązać współpracę z innymi ośrodkami, 
a nasi podopieczni mieli sposobność do integracji z innymi i 
do rozwijania swoich sportowych pasji.

I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego był szansą 
na zdobycie nowych umiejętności, takich jak gra w duchu 
fair play, okazją do podjęcia sportowego wyzwania,  a także 
podniesienia poczucia swojej wartości. Takie wydarzenia  
uczą, w jaki sposób przeżywać swoje sukcesy i porażki.

Pierwsze miejsce oraz Puchar Przechodni zdobyła 
drużyna ŚDS z Bliznego, której gratulujemy i niecierpliwie 
czekamy na możliwość rewanżu.

Za pomoc w organizacji turnieju serdecznie dziękuje-
my naszym sponsorom.

Sabina Jodłowska

Szkoła Podstawowa w Dydni wzięła udział w III 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „DO HYMNU” dla Szkół 
Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA. Organizatorem konkursu jest Narodowe Cen-
trum Kultury.

Zadanie konkursowe polegało na grupowym wyko-
naniu jednogłosowo, „a cappella” przez co najmniej 50% 
wszystkich uczniów szkoły hymnu państwowego oraz 
dwóch pieśni hymnicznych, które zostały wybrane spośród 
następujących: 

„Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Rota”, 
„Marsz Polonia”, „Boże, coś Polskę”, „Święta miłości ko-
chanej Ojczyzny”, „Żeby Polska była Polską”, „Marsz 
Pierwszej Brygady”. 

Konkurs ma na celu doskonalenie przez młode 
pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania 
polskiego Hymnu Narodowego, rodzimych pieśni hymnicz-

nych oraz wzbudzenie zainteresowania historią polskiego 
Państwa i Narodu, której głównym nośnikiem od wieków 
była pieśń. 

Zgodnie z regulaminem konkursu wykonanie reper-
tuaru miało odbyć się „na żywo” i „z pamięci” bez użycia 
nagłośnienia. 

Przesłuchania konkursowego dokonała komisja wy-
znaczona przez organizatora, która również nagrała jego 
przebieg. W naszej szkole pierwszy etap oceny wykonania 
przeprowadzili prof. Grzegorz Oliwa i dr Katarzyna Sobas. 
Oceny na drugim etapie, na podstawie nagrania video do-
konuje jury ogólnopolskie.

Ocenie jury podlegały m.in.: zgodność wykonania 
z zapisem nutowym, technika wykonawcza, interpretacja 
utworu oraz właściwe odwzorowanie jego charakteru, a 
także całościowe wrażenie artystyczne.

Wykonaniu  utworów konkursowych, oprócz człon-
ków komisji, przysłuchiwali się Wójt Gminy Dydnia Alicja 

Witold Pocałuń

Sportowa rywalizacja

fot. archiwum
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Co roku w całej Polsce i na świecie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy gra dla chorych dzieci. W tym roku 
zagrała również u nas - w Gminie Dydnia. W 28. finale pod 
hasłem „Wiatr w żagle”, Sztab Dydnia zbierał środki na za-
kup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 
Cel finału obejmował zakup wyposażenia dla oddziałów in-
tensywnej terapii pooperacyjnej. 

W ramach WOŚP w naszej gminie zorganizowano 
szereg atrakcji. W dniu 11.01.2020 r. w Krzemiennej od-
był się I bieg pn. „Policz się z cukrzycą”. Uczestnicy biegu 
wystartowali z Ośrodka Wypoczynkowego „U Schabińskiej  
- Krzemienna nad Sanem”. Tam też znajdowała się meta. 
Długość wyznaczonej trasy wynosiła około 3 km. Mimo 
chłodnego poranka wszyscy uczestnicy, z wielkimi uśmie-
chami na twarzach ukończyli bieg. 

W niedzielę 12.01.2020 r. w dniu finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, około południa w Krzemien-
nej przy Ośrodku „U Schabińskiej” odbyło się morsowanie 
z grupą „Aktywny Dynów”. Woda w rzece miała idealną 
temperaturę. Morsy mogły w szczególny sposób wesprzeć 
dziecięcą medycynę zabiegową. Razem z „Aktywnym Dy-

nowem” morsowały osoby, które pierwszy raz spróbowały 
zanurzyć się w lodowatej wodzie. Przyszło im to bardzo ła-
two, gdyż gorące serca wspierające chore dzieci sprawiły, 
że odczuwalna temperatura wody podniosła się o kilkana-
ście stopni Celsjusza.

Przez całą niedzielę wolontariusze Sztabu Dydnia 
kwestowali w powiecie brzozowskim. W sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się koncerty 
wielu artystów. Znalazły  się też liczne atrakcje dla dzieci, 
m.in. zabawy taneczne czy malowanie twarzy. Na sali GOK 
w Dydni przeprowadzono wystawę broni palnej klubu strze-
leckiego „Sokół Jedlicze”, pomiary cukru i ciśnienia, zapisy 
do DKMS (Dawców Szpiku Kostnego), zbiórkę pluszaków 
w ramach akcji „Misie ratownisie”, pogadankę z zakresu 
bezpieczeństwa oraz pokaz sprzętu policyjnego posterun-
ku policji w Dydni. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury wy-
stąpiła grupa dzieci uczęszczających na zajęcia z rytmiki, 
którą prowadziła Monika Krowiak. Następnie podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem zapre-
zentowali zabawną scenkę, pt.: „Spotkanie na ławce w par-
ku”. Po kabarecie odbył się koncert Kapeli Ludowej „Młoda 
Przepióreczka” pod kierownictwem Dariusza Klimowicza. 
Na scenie wystąpił także zespół coverowy „Wojt&Dejw”, 

Pocałuń, Proboszcz Parafii Dydnia Ks. Jan Dąbal, Dyrektor 
Szkoły Iwona Pocałuń oraz Nauczyciele i Rodzice uczniów 
wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Reginą Tyczką. 
Koordynatorem projektu przygotowującym uczniów do 
konkursu oraz dyrygentem powstałego chóru składającego 
się ze 112 uczniów był Witold Pocałuń.

Tło do wykonywanych utworów stanowiła dekoracja 
przygotowana przez nauczycieli plastyki Adama Bielenia 
oraz  Tomasza Kułaka.

Potwierdzeniem udziału w konkursie są pamiątkowe 
dyplomy dla szkoły oraz uczniów.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną 
przesłuchania konkursowe  kolejnych uczestników zostały 
wstrzymane – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Witold Pocałuń

Anna Wójcik

Uroczyste wykonanie Hymnu  oraz pieśni patriotycznych 
przez uczniów SP Dydnia

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dydni

„Liczy sie każda złotówka”

fot. A. Florczak

fot. G. Cipora
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W dniu 19 stycznia 2020 r., w Sali Widowiskowej 
Wiejskiego Domu Kultury w Dydni odbyły się Jasełka, pt.: 
„O co naprawdę chodzi w Święta Bożego Narodzenia?”, a 
także koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli „Młoda 
Przepióreczka” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni. 

Na wstępie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni – Rafał Czopor 
zachęcił do obejrzenia Jasełek, natomiast Wójt Gminy Dyd-
nia – Alicja Pocałuń przywitała zaproszonych gości. Swoją 
obecnością zaszczycili nas między innymi: Wicestarosta 
Powiatu Brzozowskiego – Jacek Adamski, Społeczny Ani-
mator Kultury wsi Krzywe – Bogusława Krzywonos, emery-
towany Instruktor GOK w Dydni – Małgorzata Turopolska, 
Sołtys wsi Dydnia – Gabriela Wójtowicz, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dydni – Iwona Pocałuń.

Nasze przedstawienie jasełkowe pt.: „O co naprawdę 
chodzi w Święta Bożego Narodzenia?” było adaptacją sce-
nariusza, który był dostępny na stronach internetowych. Po 
wielu konsultacjach z dziećmi powstała nasza interpretacja 
tego przedstawienia. Widowisko odnosiło się do współczes-
nego świata i wzbudzało refleksję nad istotą Świąt Bożego 
Narodzenia. Wspaniała gra aktorska dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Dydnia, a także piękna scenografia, sprawiły, 

że przedstawienie zyskało wielką aprobatę zgromadzonej 
publiczności. 

Po spektaklu piękny koncert zagrała Kapela „Młoda 
Przepióreczka”, którą prowadzi Dariusz Klimowicz. Najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu utalentowanych ar-
tystów z Gminy Dydnia wzbudziły ogromny zachwyt osób 
obecnych na sali.

Anna Wójcik

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku w sali Domu Lu-
dowego w Krzywem odbył się spektakl „Krzywieckie we-
sele” w wykonaniu mieszkańców Gminy Dydnia. Okazja 
ku temu była wyjątkowa – przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Krzywego, Pani Jadwiga Kraczkowska, 
obchodziła 40-lecie swojej działalności. Gościom wesel-
nym przygrywała Kapela Ludowa „Młoda Przepiórecz-
ka”. 

Oprócz wspaniałego widowiska, Pani Jadwiga 
otrzymała, od przybyłych gości wiele serdecznych ży-
czeń, uścisków i kwiatów, m.in. od wójt Gminy Dydnia 
Alicji Pocałuń, dyrektora GOKBPiW Rafała Czopora, ko-
leżanek z Koła Gospodyń, przedstawicieli OSP Krzywe 
oraz mieszkańców Krzywego. Panie z KGW przygotowa-
ły również wspaniały tort udekorowany atrybutami każdej 
wzorowej gospodyni, a w całej sali wybrzmiało głośne 
„sto lat”.

Pomysłodawczynią napisania scenariusza „Krzy-
wieckiego wesela” jest Pani Bogusława Krzywonos, na-
tomiast jego autorem jest Pan Mieczysław Nykiel – oby-

dwoje są mieszkańcami Krzywego. Premiera spektaklu 
miała miejsce w listopadzie 2019 r. podczas Staropolskiej 
Biesiady Ludowej w Dydni.

Aleksandra Florczak

który zagrał największe hity grupy Akcent. Zgromadzoną 
publiczność zabawiał w rytm muzyki hip hop Maskit (Jakub 
Dymnicki). Tradycyjnie o godz. 20:00 zostało wypuszczone 
„Światełko do Nieba”, wszyscy zgromadzeni, którzy wspie-
rają WOŚP, mogli podziwiać na dydyńskim niebie „światło”, 
które symbolizuje nadzieję. Tuż po wypuszczeniu „Świateł-
ka” na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpił zespół 
OSC, który powstał w Dydni w latach 90-tych. Zespół ten 
zagrał koncert w rytmie punk z mocniejszym brzmieniem za 
sprawą sekcji dętej i skrzypiec. Muzycy zespołu udowodnili 

wszystkim, że muzyka łączy pokolenia. 
Podczas finału WOŚP na sali widowiskowej GOK w 

Dydni odbył się konkurs „Kto da więcej?”, gdzie darczyńcy 
ofiarowali gadżety na licytację.

Serdeczne podziękowania należą się wolontariu-
szom, sponsorom, darczyńcom, ofiarodawcom, wszystkim 
osobom, którzy pomogli przy organizacji finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Kwota uzbierana przez Sztab 
Dydnia to 21524,76 zł.  

Anna Wójcik

Dostojna Jubilatka wraz z gośćmi

Młodzi artyści

fot. G. Cipora
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Z Bankiem PKO BP w Brzozowie współpracuje-
my od kilku lat, uczestnicząc w programie Szkolnych 
Kas Oszczędności. W roku szkolnym 2018/19 założy-
liśmy bloga szkolnego na stronie www.szkolneblogi.pl 
pod nazwą: Zespół Szkół w Niebocku. Przystąpiliśmy 
także do programu „SKO dla szkół i nauczycieli”, w któ-
rym ostatecznie, w etapie regionalnym, zdobyliśmy na-
grodę III stopnia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
1000 zł., a nauczyciele - opiekunowie SKO - brązową 
odznakę. W listopadzie 2019 roku zostaliśmy zaproszeni 
na jubileusz XXX - lecia Oddziału 1 Banku PKO BP w 
Brzozowie, podczas którego w występie artystycznym, 
zaprezentował się działający przy naszej placówce Mło-
dzieżowy Zespół Pieśni i Tańca “Kalina”. Podczas tego 
jubileuszu Pani Agnieszka Juszczak - dyrektor Oddziału 
Banku PKO BP w Brzozowie - podarowała nam prezent 
mikołajkowy w formie 40-tu biletów do Teatru Polskiego 
w Warszawie na spektakl “Królowa Śniegu”, który miał 
się odbyć 5 grudnia. Prezent ten zainspirował nas do 
zorganizowania dwudniowej wycieczki do Warszawy.

Wczesnym rankiem 4 grudnia wyruszyliśmy w po-
dróż. W Warszawie byliśmy już przed południem. Pierw-
szym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, a na nim Grobu Niezna-
nego Żołnierza oraz Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza zatrzymaliśmy 
się na dłużej, ponieważ chcieliśmy na żywo zobaczyć 
zmianę warty honorowej żołnierzy z Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego. Następnie udaliśmy się 
do Zamku Królewskiego, pierwotnie rezydencji książąt 
mazowieckich, a od XVI wieku - siedziby władz I Rzeczy-
pospolitej: króla i Sejmu. Mieliśmy okazję zobaczyć salę 
królewską, tronową, rycerską, sale królewiczowskie,  a 
w nich piękne obrazy Jana Matejki m. in. „Chrzest Li-
twy”, „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, „Kazanie Skargi”, 
„Rejtan - upadek Polski”. Podziwialiśmy też prace ho-
lenderskiego malarza Rembrandta: „Dziewczyna w ra-
mie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”. Ostatnim punktem 
programu tego dnia było Muzeum Fryderyka Chopina, w 

którym udokumentowane jest jego życie i twórczość. Są 
tam m.in. rękopisy, listy oraz inne pamiątki osobiste po 
kompozytorze, a także fotografie, wizerunki ikonograficz-
ne, obrazy, rysunki i grafiki. Widzieliśmy również orygi-
nalne fortepiany Fryderyka Chopina oraz odwiedziliśmy 
salę „Kompozytor”, w której można wysłuchać utworów 
naszego geniusza.

Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od 
odwiedzenia Pałacu Kultury i Nauki oraz wyjazdu na ta-
ras widokowy, gdzie z trzydziestego piętra mogliśmy po-
dziwiać panoramę Warszawy. Punktem kulminacyjnym 
naszej wycieczki był spektakl „Królowa Śniegu”, wysta-
wiony na scenie kameralnej Teatru Polskiego. Wszyscy 
z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy baśń, w której 
w rolę tytułową wcieliła się Joanna Trzepiecińska, Gerdę 
odgrywała Marta Kurzak, Kaja - Paweł Krucz, a matkę 
- Grażyna Barszczewska. W roli narratora scenicznej 
opowieści obsadzony został Jarosław Gajewski, jest on 
zarazem opiekunem Gerdy, który chroni ją podczas wy-
prawy w poszukiwaniu Kaja, a w krytycznych momen-
tach ratuje bohaterkę z opresji, kiedy indziej dyskretnie 
czuwa lub wskazuje drogę.

Baśń w reżyserii, scenografii, oświetleniu i wedle 
scenariusza Tomasza Koniny nie ukrywa podziału na 
jasną i ciemną stronę mocy. Od narratora dowiadujemy 
się, że sprawcą całego zła jest diabeł, który „stłukł kiedyś 
magiczne lustro, a jeśli jego odłamek trafił kogoś w oko, 
ten stawał się zły, a jeśli trafił w serce, stawało się ono 
zimne i twarde jak lód”. Jest to jakieś usprawiedliwienie 
dla bohatera baśni - Kaja, który pewnego dnia odjechał 
w nieznane. Warto też posłuchać, w jaki sposób Gajew-
ski to mówił i zobaczyć, jak prowadził swoją narrację, 
żeby móc zrozumieć, że świetny aktor potrafi nadać wy-
powiadanym słowom, taką moc, że cała opowieść nabie-
ra odpowiedniej temperatury i znaczenia. Dramaturgię 
spektaklu wzmagała muzyka Andrzeja Strzemżalskiego.

Po spektaklu pracownicy teatru zorganizowali dla 
naszej grupy spotkanie z aktorami, z którymi zrobiliśmy  
sobie pamiątkowe zdjęcia.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń i szczęśliwi, późnym 
wieczorem wróciliśmy do naszych domów.

Renata Sieńczak

Uczniowie ZS w Niebocku na tle Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Pamiątkowe zdjęcie na scenie Teatru Polskiego

fot. archiwum

fot. archiwum
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Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni miał wyjątkowe propozycje na 
spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież podczas 
ferii zimowych. Każde dziecko z Gminy Dydnia mogło zna-
leźć dla siebie coś odpowiedniego.

W bibliotece w Obarzymie, w wolnym czasie od na-
uki, można było wziąć udział w warsztatach ceramicznych, 
na których dzieci miały możliwość wykonania ciekawych 
prezentów dla swoich babć i dziadków. Na zajęciach pla-
stycznych wykonywano wspólnie zabawki recyklingowe 
oraz malowano zimowe pejzaże na drewnie. W czasie ferii 
odbyły się również: turniej gier planszowych, bal karnawa-
łowy,  seans filmowy dla najmłodszych oraz wspólne ukła-
danie puzzli.

W bibliotece w Wydrnej prowadzone były zajęcia 
plastyczne, podczas których dzieci wspólnie tworzyły obraz 
przedstawiający śniegowego bałwana, a także wykonywały 
laurki dla dziadków z okazji ich święta. 

W Bibliotece Publicznej w Jabłonce dzieci uczestni-
czyły w zajęciach literacko-plastycznych oraz w zajęciach 
plastycznych, podczas których mogły wykonać dla babci i 
dziadka prezenty, którymi były filcowe etui na okulary.

W bibliotece w Końskiem, gdzie odbywały się zajęcia 
kulinarne oraz plastyczne, dzieci mogły wykonać laurki dla 
dziadków, a osoby, które lubią wspólnie spędzać czas, mia-
ły okazję zagrać w planszówki. 

W Bibliotece Publicznej w Niebocku dzieci mogły 

wziąć udział w zajęciach plastycznych, podczas których ro-
biły „łapacze snów”, tworzyły biżuterię za pomocą koralików 
Taho oraz wykonywały prezenty dla dziadków, w tym: laur-
ki, kartki, pudełka ozdobne. Natomiast na zajęciach kulinar-
nych dzieci i młodzież piekły gofry i słodkie babeczki.

W bibliotece w Grabówce dzieci uczestniczyły w za-
jęciach plastycznych, podczas których dowolną techniką 
wykonywały zimowy krajobraz, zaznajamiały się z origami 
oraz robiły własnoręcznie zakładki do książek. Nie były to 
jedyne atrakcje, odbyły się również: projekcja filmów dla 
dzieci, zabawy i gry planszowe, miniturniej gry w warcaby, 
układanie puzzli obrazkowych czy konkurs na najładniejszą 
ilustrację do przeczytanej książki. Grano też w „Zgaduj-zga-
dulę”, podczas której należało rozpoznać utwory znanych 
pisarzy dla dzieci oraz wykonać ilustracje do wybranego 
utworu. 

W Bibliotece Publicznej w Dydni organizowane były  
zajęcia plastyczne, kulinarne oraz projekcja bajek dla dzie-
ci. 

W czasie ferii nie zabrakło również zajęć dla dzieci 
w domach ludowych w Temeszowie i w Krzywem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się organizowane tam zajęcia 
plastyczne oraz projekcje filmów dla dzieci. W tych wolnych  
od nauki szkolnej dniach można było zagrać w gry planszo-
we czy wziąć udział w różnych zabawach. 

Dzieci uczęszczające na świetlicę oraz do czytelni 
w Krzemiennej wykonywały własnoręcznie laurki i upomin-
ki dla babć i dziadków z okazji ich święta. Grały też w gry 

Anna Wójcik

Laurki dla babć i dziadków

Świetlicowy turniej bilarda
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Zajęcia plastyczne w Krzywem
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Namiot sferyczny jedną z atrakcji ferii w Dydni

fot. D. Rachwalski
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W dniu 23.02.2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Dydni odbył się Gminny Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia. 
Okazało się, że niezależnie od wieku w naszej gminie jest 
wiele utalentowanych osób trenujących tę dziedzinę spor-
tu. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych 
byli: 
Kategoria wiekowa - do 15 lat - Kacper Cierpiak
Kategoria wiekowa – od 16 do 24 lat  – Paweł Motyka
Kategoria wiekowa – powyżej 36 lat - Marek Fejdasz

Laureaci turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody wręczone przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Dydnia – Piotra Szula i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dydni – Rafała Czopora. Wielkie gratulacje należą 
się zwycięzcom turnieju. Gratulujemy także najmłodszemu 
i najstarszemu z zawodników: Oskar Szul i Tadeusz Roz-
putyński.

Serdeczne podziękowania należą się Środowisko-

wemu Domu Samopomocy za wykonanie pamiątkowych 
medali dla zwycięzców.

Daniel Rachwalski

W dniu 16.02.2020 r. w bibliotece i czytelni w Krze-
miennej odbył się Gminny Turniej Fifa 19. W turnieju udział 
wzięło 23 uczestników. Po emocjonujących zmaganiach i 
zaciętej rywalizacji udało się wyłonić zwyciezców: 1 miejsce 
na podium  - Damian Piszczek; 2 miejsce zdobył - Domi-
nik Kot; 3 miejsce - Jan Malawski. Chłopcy z miejsc 2-3 
otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca pu-
char. Nagrody wręczył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dydni - Rafał Czopor.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszyst-
kim za udział w turnieju.

Daniel Rachwalski

i zabawy stolikowe, natomiast te lubiące gotować, zrobiły 
wspólnie na zajęciach kulinarnych pyszną sałatę. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się: „Turniej piłkarzyków stoło-
wych”; „Świetlicowy turniej bilarda”; „Turniej FIFA 19” oraz 
„Turniej tenisa stołowego”. Dzieci miały również możliwość 
oglądania bajek wyświetlanych z odtwarzacza DVD. 

W świetlicy w Witryłowie prowadzone były zajęcia 
kulinarne, plastyczne, a także odbył się dzień filmowy, pod-
czas którego dzieci i młodzież miały możliwość obejrzenia 
popularnych bajek i filmów. 

W świetlicy w Niewistce dzieci i młodzież mogły 
uczestniczyć w miniturnieju tenisa stołowego.

Nie zabrakło również wyjazdów na ślizgawkę MOSiR 
w Sanoku oraz na pływalnię krytą „Posejdon”. 19 stycznia 
w Wiejskim Domu Kultury w Dydni zostały wystawione Ja-
sełka. Natomiast 23 stycznia dla wszystkich najmłodszych 
mieszkańców Gminy Dydnia odbył się bal karnawałowy, 
gdzie wszyscy uczestnicy przebrani byli w piękne baśniowe 
stroje. 

We wszystkich filiach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dydni, a także w świetlicach wchodzących w skład GO-
KBPiW w Dydni, odbywały się zajęcia literackie, plastyczne, 
rytmiczne, taneczne, kulinarne, artystyczne. Dzieci chętnie 

uczestniczyły w organizowanych spotkaniach, ponieważ 
mogły rozwijać swoje pasje. 

Atrakcje dostępne podczas ferii, nie tylko sprawiły 
wiele radości dzieciom i młodzieży, ale również zintegrowa-
ły młodą społeczność Gminy Dydnia. 

Anna Wójcik

Piłkarskie emocje przy konsoli

Pasjonaci tenisa stołowego

Bal karnawałowy
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W naszej Gminie kontynuowane są kolejne ważne 
inwestycje, które znacząco poprawią komfort życia miesz-
kańców.

W marcu br. rozpoczęto realizację dwóch zadań 
drogowych: „Przebudowę drogi gminnej nr 115710R Koń-
skie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na 
działkach nr 432, 627” oraz „Przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Grabówka – Granica gminy /Lalin/ na dział-
kach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”. 

Całkowita wartość przebudowy to 1 459 707,09 zł 
w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
to 1 125 665,56 zł. Planowany termin zakończenia prac to 
październik 2020 rok.

Realizując jedno z zadań gminy, jakim jest gospodar-
ka wodno-ściekowa, Gmina Dydnia przystąpiła do wykona-
nia ważnego dla ochrony środowiska zadania – budowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka. Inwestycja 
ta realizowana jest w oparciu o otrzymane dofinansowanie 
z funduszy unijnych w ramach osi priorytetowej IV ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Plano-
wany koszt realizacji wymienionego zadania pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka na terenie 
Gminy Dydnia” to ok 4 mln zł z tego dofinansowanie ok. 
1,3 mln. zł. Gmina Dydnia obecnie przeprowadza procedu-
rę wyłonienia wykonawcy, a tym samym dokładnego okre-
ślenia wartości zadania. 

Kontynuowane są prace związane z przebudową 
domu ludowego w miejscowości Niebocko. W ubiegłym 
roku wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i elewacji, zainstalowano centralne ogrzewa-
nie z piecem gazowym, a także zakupiono nowy sprzęt 
kuchenny i wyposażenie sali. Obecnie trwają prace ma-
larskie sali tanecznej, kuchni oraz remont schodów przy 
małej sali.

W Krzemiennej rozpoczęto docieplenie budynku 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku, gmina Dydnia jest zobowiązana do prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

Jednym z obowiązków właściciela jest zapewnienie 
utrzymania czystości i porządku w obszarze swojej nieru-
chomości.  Dotyczy to m.in. przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa 
sieci jest technicznie lub ekonomicznie niemożliwa, wypo-
sażenie jej w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków, która spełnia określone 
wymogi. Warto wiedzieć, że zamiar wybudowania przydo-
mowej oczyszczalni ścieków zgłasza się właściwemu wy-
działowi w gminie. Jest to związane z ochroną środowiska 
oraz koniecznością stwierdzenia czy budowa oraz sama 
oczyszczalnia nie będzie negatywnie wpływać na środowi-
sko. Projekt oczyszczalni powinien zawierać mapkę z na-
niesioną lokalizacją. Najważniejsze, aby w projekcie zostały 
uwzględnione odpowiednie odległości oczyszczalni od:
- granicy działki i drogi (2 m),
- studni z wodą pitną (30 m od miejsca wprowadzenia do 

gruntu oczyszczonych ścieków oraz 15 m od zbiornika 
oczyszczalni),

- wód gruntowych (1,5 m od dna drenażu),
-  łączy elektrycznych i telekomunikacyjnych (0,8 m),
-  rurociągów gazowych i wodociągowych (1,5 m).

Zbiorniki bezodpływowe mogą być sytuowane na 
działce, która nie ma możliwości przyłączenia do sieci ka-

nalizacyjnej. Powinny one mieć pokrycie, dno oraz ściany, 
które zapewnią szczelność i nie spowodują wydostania się 
nieczystości na zewnątrz. Obowiązkiem właściciela, który 
wyposażył swoją nieruchomość w zbiornik bezodpływowy 
jest udokumentowanie w urzędzie gminy sposobu korzysta-
nia z usług wykonywanych przez gminną jednostkę orga-
nizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości. Na terenie 
gminy działają trzy podmioty, które posiadają uprawnienia 
do wywożenia i oczyszczania nieczystości:
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.

Właściciele, którzy nie zgłosili swoich nieruchomości 
do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, powinni zrobić to jak najszybciej. 
Gmina ma prawo przeprowadzić oględziny na nieruchomo-
ści, jeśli ta nie została zgłoszona do prowadzonej ewidencji 
oraz nie został udokumentowany sposób odprowadzania 
nieczystości. Samo posiadanie szamba lub oczyszczalni to 
za mało. Pracownicy podczas kontroli mogą sprawdzić, z 
kim właściciel nieruchomości ma zawartą umowę na wywóz  
nieczystości oraz z jaką częstotliwością opróżniany jest 
zbiornik bezodpływowy lub jak częsty jest wywóz osadów z 
przydomowej oczyszczalni.

Piotr Krzysik

Droga Końskie - Mrzygłód

fot. A. Florczak

Katarzyna Stadnik
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W minionym roku Gminie Dydnia udało się w zna-
czącym stopniu doposażyć jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz spe-
cjalistyczne samochody strażackie. Było to możliwe dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym. Suma środków pozy-
skanych na zakup sprzętu, wyposażenia oraz modernizację 
infrastruktury OSP Gminy Dydnia wynosi 975 132 złote, co 
stanowi 75 % całkowitych kosztów realizowanych zadań. 
Jednym z podstawowych założeń polityki gminy wobec 
OSP jest modernizowanie jednostek przy maksymalnym 
wykorzystaniu programów dofinansowujących tego rodza-
ju cele. „Pozyskany sprzęt zabezpiecza samych strażaków 
ochotników i zwiększa skuteczność walki z zagrożeniami. 
Inwestując w jednostki OSP inwestujemy w nasze bezpie-
czeństwo, a to jest dla mnie priorytet” – mówi wójt Alicja 
Pocałuń. Gmina Dydnia na bieżąco składa wnioski o dota-
cje wspierające różne inicjatywy społeczne, w tym również 
OSP, mając na uwadze, że docelowo posłużą one całej 
społeczności gminy.

Najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury 
OSP, wykonane w 2019r.:
1. Remont garażu strażackiego w Witryłowie
a) remont garażu, wartość: 48 000,00 zł, z tego:
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

dla OSP Witryłów –  28 000 zł
- budżet gminy- 20 000,00 zł
b) wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch boksach 

garażowych w OSP Witryłów – wartość brutto 5 000,00 
zł – środki z budżetu gminy jako dotacja celowa dla OSP 
w Witryłowie

2. Wymiana bramy garażowej w Jabłonce
- wymiana bramy garażowej /garaż w domu ludowym/ OSP 

Jabłonka o wartości: 52 550,00 zł, w tym:

- budżet gminy – 11 525,10 zł
3. Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego 

marki VOLVO  FLD3C dla OSP Witryłów.
-  zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO 

FLD3C dla potrzeb i na wyposażenie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Witryłowie. Wartość zakupu: /brutto/: 759 
771,00 zł, z tego:

- sfinansowano ze środków NFOŚiGW w wysokości 209 
936,72 zł – stosownie do umowy nr 498/2019/UR/R/DR 
z dnia 29.05.2019 r.

- sfinansowano ze środków  MSWiA w wysokości 120 000,00 
zł /wydatki inwestycyjne z budżetu państwa/ z dotacji na 
realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśnicze-
go” zgodnie z umową nr 2023/0903103/2019 zawartej w 
dniu 25.06.2019 r.

Budowa „siłowni pod chmurką” w Wydrnej

Ochotniczej Straży Pożarnej. Całkowity koszt wykonania to 
10 tys. zł. 

W Obarzymie kontynuowany jest remont budynku 
garażowo-socjalnego i świetlicy OSP, który polega m.in. 
na przebudowie ścianek działowych, wymianie drzwi we-
wnętrznych, wykonaniu tynków ścian i okładzin stropów, 
posadzki, elewacji wraz z dociepleniem, malowaniu, wy-
mianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, remoncie 
i częściowej wymianie instalacji wod-kan. Koszt realizacji 
zadania to 50 tys. zł.

W marcu rozpoczęto również prace związane z bu-
dową „Siłowni pod chmurką” w Wydrnej. Nowa infrastruktu-
ra sportowo-rekreacyjna powstanie obok domu ludowego. 
Wykonano już montaż 6 urządzeń sportowych (orbitrek, 
biegacz, narciarz, wahadło/twister, prasa ręczna/prasa noż-
na, motyl A/motyl B) oraz montaż obiektów małej infrastruk-
tury  tj. ławki, kosze na odpady, stojak na rowery. Realizacja 
inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymane-
mu w 2019 roku w wysokości 30 000 zł w ramach konkursu 
grantowego „Moja Mała Ojczyzna – III edycja” od Fundacji 
BGK im. J. K. Steczkowskiego. Otwarta siłownia plenerowa 
będzie atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców chcą-
cych aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie  w wysoko-
ści 146 063 zł w ramach programu „Senior+” Edycja 2020 

na utworzenie Klubu Seniora w Temeszowie. Powstanie 
on w pomieszczeniach byłej szkoły podstawowej. Środki 
pochodzące z dotacji przeznaczone będą na dostosowanie 
pomieszczeń do ich nowej funkcji, doposażenie w niezbęd-
ne sprzęty i zakup wyposażenia. Klub Seniora przeznaczo-
ny jest dla osób w wieku 60+. W jego ramach odbywać się 
będą zajęcia dostosowane do potrzeb tej grupy. 

Katarzyna Stadnik

Stanisław Pytlowany
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Nowy samochód OSP Witryłów
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- sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2014 – 2020  w wysokości 223 144,74 zł 
– stosownie do umowy nr RPPK.04.01.00-18-0023/19-
00

- wkład własny OSP Witryłów pochodził z budżetu Gminy 
Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 206 689,54 zł

4, Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego 
marki Peugeot Boxer dla OSP Temeszów.

-  zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot 
Boxer dla potrzeb i na wyposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Temeszowie. Wartość zakupu: /brutto/: 170 
000,00 zł., z tego:

- sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości  w 
wysokości 100 000,00 zł – stosownie do umowy nr DFS-
III.7211.155.2019 z dnia 18.07.2019 r.

- wkład własny 70 000,00 zł, budżet Gminy Dydnia.

Pozostałe wyposażenie:
1. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- rękawice specjalne – 6 par
- ubranie koszarowe – 6 kpl.
- radiotelefon przenośny Motorola DP 4600 E – 2 szt.
- pompa pływająca Niagara Plus – 1 szt.
- węże tłoczne W52 i W75 – 15 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 14 095,80 zł,-z tego: 12 686,22 

zł z WFOŚiGW, wkład własny OSP Dydnia pochodził z 
budżetu Gminy Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 
1 409,58 zł

2. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 
WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Temeszowie 
celem zwiększenia potencjału technicznego”

- buty strażackie skórzane FHR – 3 pary
- buty gumowe strażackie – 3 pary
- ubranie koszarowe- 3 kpl.
- motopompa pożarnicza PH2400- 1 szt.
- rozdzielacz kulowy – 1 szt.
- maszt oświetleniowy – 2 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 17 751,73 zł
- z tego: 15 976,56 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Temeszów pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 775,17 zł
3. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Dopo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- buty strażackie skórzane  – 8 par
- buty gumowe strażackie – 4 pary
- ubranie koszarowe- 8 kpl.
- rękawice specjalne – 6 par
- pompa pływająca Posejdon IIBS- 1 szt.
- wąż ssawny – 2 szt.
- węże tłoczne W52 i W75- 10 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 16 250,76 zł
- z tego: 14 625,68 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Krzywe pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 625,08 zł
4. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Dopo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- agregat prądotwórczy – 8,5 kVA- 1 szt.
- ubranie koszarowe- 3 kpl.
- wodery – 2 szt.
- radiotelefon DP 4600e- 2 szt.
- latarka kątowa
- zbiornik na wodę 2500 l- 1 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 14 311,05 zł
- z tego: 12 879,94 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Wydrna pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 431,11 zł

5. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 
WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Dopo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- ubranie strażackie specjalne – 3 kpl.
- buty specjalne skórzane – 3 pary
- buty strażackie gumowe – 3 pary
- ubranie koszarowe- 3 kpl.
- kombinezon ochronny przeciw owadom- 2 szt.
- radiotelefon DP 4600e – 1 szt.
- drabina pożarnicza nasadkowa- 1 szt.
- zbiornik na wodę 2500 l – 1 szt.
- tłumica gumowa – 3 szt.
- maszt oświetleniowy 1 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 16 540,18 zł

Nowy samochód OSP Temeszów

fot. G. Cipora

Sprzęt i wyposażenie dla OSP Wydrna dofinasowany 
z WFOŚiGW w Rzeszowie
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- z tego: 14 886,16 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Niewistka pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 654,02 zł
6. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Dopo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- ubranie specjalne – 6 kpl.
- buty specjalne gumowe – 6 par
- ubranie koszarowe – 3 kpl.
- węże tłoczne W52 i W75 – 15 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 15 811,65 zł
- z tego: 13 500,00  zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Jabłonka pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 2 311,65 zł
7. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie 
celem zwiększenia potencjału technicznego”

- buty strażackie specjalne skórzane – 3 pary
- buty specjalne gumowe – 3 pary
- ubranie koszarowe – 3 kpl.
- motopompa pożarnicza PH 2400
- maszt oświetleniowy – 2 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 16 352,85 zł
- z tego: 14 717,56 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Obarzym pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 635,29 zł
8.  Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Dopo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku celem 
zwiększenia potencjału technicznego”

- ubranie specjalne – 3 kpl.
- buty specjalne strażackie skórzane – 6 par
- buty specjalne gumowe – 3 pary
- rękawice specjalne – 6 par
- drabina przenośna – 1 szt.
Wartość zakupu sprzętu: 13 314,84 zł
- z tego: 11 983,36 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Niebocku pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 1 331,48 zł
9. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemiennej 
celem zwiększenia potencjału technicznego”

- wodery – 2 szt.
- radiotelefon DP 4600e – 2 szt.
- motopompa szlamowa WT40x- 1 szt.
-węże tłoczne W52 i W75 – 10 szt.
- sprzęt do oznakowania terenu akcji- 1 kpl.
Wartość zakupu sprzętu: 20 120,28 zł
- z tego: 17 611,00 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Krzemienna pochodził z budżetu Gmi-

ny Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 2 509,28 zł
10. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinansowaniem z 

WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zadania pn.: „Do-
posażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie 
celem zwiększenia potencjału technicznego”

- pompa pływająca Posejdon II BS
Wartość zakupu sprzętu:  5 940,00 zł
- z tego: 5 346,00 zł z WFOŚiGW
- wkład własny OSP Witryłów pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 594,00  zł
11. Zakup sprzętu  i wyposażenia z dofinasowaniem Fundu-

szu Składkowego KRUS w Warszawie dla OSP Niebo-
cko.

zakupiono:
- ubranie specjalne – 2 kpl.
- buty gumowe specjalne- 2 pary
- zestaw kominowy – 1 kpl.
Wartość zakupu sprzętu:  4 358,54 zł
- z tego: 3 713,46 zł z FS KRUS
- wkład własny OSP Niebocko pochodził z budżetu Gminy 

Dydnia jako dotacja celowa w wysokości 645,08  zł
12. Zakup sprzętu  i wyposażenia z dofinasowaniem Fundu-

szu Składkowego KRUS w Warszawie dla OSP Dydnia.
zakupiono:

- rękawice strażackie specjalne – 5 par
- ubranie strażackie specjalne – 1 kpl.
- radiotelefon przenośny  Power446- 2 szt.
- prądownica do piany ciężkiej – 1 szt.
- zasysacz liniowy – 1 szt.
Wartość zakupu sprzętu:  6 076,20 zł
- z tego: 6 000,00 zł z FS KRUS
- wkład własny OSP Dydnia w wysokości 76,20  zł

13.  Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinasowaniem w ra-
mach projektu „Orlen dla strażaków” dla OSP Niewist-
ka.

zakupiono:
- torba medyczna PSP RO- 1 szt.
- pilarka łańcuchowa – 1 szt.
- hełm Dragon HT – 3 szt.
- ubranie specjalne – 3 szt.
- buty specjalne Holik – 2 pary
Wartość zakupu sprzętu:  15 102,60 zł
- z tego: 15 000,00 zł z Fundacji Orlen dla Strażaków
- wkład własny OSP Niewistka w wysokości 102,60  zł
14. Zakup sprzętu i wyposażenia z dofinasowaniem w ra-

mach projektu „Orlen dla strażaków” dla OSP Wydrna. 
zakupiono:

- przedłużacze na bębnie 50 mb do agregatu – 2 szt.
- motopompa Niagara – 1 szt.
-  kominiarka – 6 szt.
- wąż tłoczny W75 – 2 szt.
- lizak do kierowania ruchem – 2 szt.
- pas bojowy – 6 szt.
- pachołek gumowy – 4 szt.

Strażackie wyposażenie dla OSP Dydnia
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Wartość zakupu sprzętu:  10 000,00 zł
- z tego: 10 000,00 zł z Fundacji Orlen dla Strażaków
- wkład własny OSP Wydrna w wysokości - 0,00 zł
15. Zakup wyposażenia ze środków dotacji MSWiA w ra-

mach „Dofinasowania Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych” program 5000+

zakupiono:
- fantom do szkoleń pierwszej pomocy – 1 szt,
- mundur OSP damski – 6 kpl.
- mundur OSP – 3 kpl.
- ubranie koszarowe- 11 kpl.
- koszulka Straż- 27 szt.
- kominiarka- 6 szt.
- wąż tłoczny W52 i 75 – 8 szt.
- wyposażenie toru do ćwiczeń MDP (4 elementy) - 1 szt.
- kurtka strażacka – 5 szt.
- symbole narodowe i związku OSP- 2 szt.
- buty strażackie – 3 pary
- buty strażackie sportowe- 9 par
- kask sportowy – 9 szt.
- pas strażacki sportowy – 9 szt.
- akcesoria do zabezpieczenia terenu akcji- 1 kpl.
-rozdzielacz – 1 szt.
- wąż ssawny – 2 szt.
- smok ssawny – 1 szt.
- prądownica – 2 szt.
- zorganizowano kurs z zakresu  KPP dla 14 strażaków ra-

towników oraz odnowienie kursu  KPP dla 9 strażaków 
ratowników

Wartość zakupu sprzętu i kursów:  60 129,00  zł
- z tego: 60 000,00  zł z MSWiA
- wkład własny OSP  129,00 zł
15. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jabłonka ze środ-

ków MSWiA dla jednostek OSP włączonych do KSRG:
zakupiono:

- obuwie strażackie skórzane – 5 par
- obuwie strażackie gumowe – 6 par
- rękawice specjalne-ratownicze- 1 para
Wartość zakupu sprzętu:  5 220,00  zł
- z tego: 5 200,00  zł z MSWiA
- wkład własny OSP  20,00 zł
16. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dydnia ze środ-

ków MSWiA dla jednostek OSP włączonych do KSRG:
zakupiono:

- ubranie specjalne – 1 kpl.
- rękawice specjalne – 1 para
- sygnalizator bezruchu – 2 szt.
Wartość zakupu sprzętu:  5 355,00  zł
- z tego: 5 200,00  zł z MSWiA
- wkład własny OSP  155,00 zł
17.  Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Niewistka ze 

środków MSWiA  w ramach programu: „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ra-

towniczo-gaśniczych”.
zakupiono:

- buty specjalne strażackie– 3 pary
- obuwie specjalne strażackie wsuwane -gumowe – 3 pary
- kominiarka strażacka – 3 szt.
- rękawice specjalne-ratownicze- 6 par
Wartość zakupu sprzętu:  4 806,00  zł
- z tego: 4 700,00  zł z MSWiA
- wkład własny OSP Niewistka 106,00 zł
18. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Niewistka ze 

środków MSWiA w ramach programu: „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ra-
towniczo-gaśniczych”.

zakupiono:
- buty specjalne strażackie– 3 pary
- obuwie specjalne strażackie wsuwane - gumowe – 3 pary
- kominiarka strażacka – 3 szt.
- rękawice specjalne-ratownicze- 6 par
Wartość zakupu sprzętu:  4 806,00  zł
- z tego: 4 700,00  zł z MSWiA
-wkład własny OSP Niewistka 106,00 zł

19. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wydrna w ramach 
dofinansowania z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej-POWES”:

zakupiono:
-tor przeszkód MDP CTIF – 1 kpl.
- koszulki OSP- 20 szt.
- organizacja zawodów MDP w Temeszowie – 1 szt.
Wartość projektu: 11 220,00 zł
Wartość zakupu sprzętu: 9 000 ,00  zł
- z tego: 9 000,00  zł z POWES
- wkład własny OSP Wydrna 2 220,00 zł.

Stanisław Pytlowany

Nowy sprzęt dla OSP Niewistka
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