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Rok 2020 dla naszej społeczności szkolnej, któ-
rej patronuje Święty Jan Paweł II, miał być szczególny. W 
kwietniu minęło 15 lat, odkąd Jan Paweł II odszedł do Domu 
Ojca, a w maju – 100 lat odkąd się urodził. Dwie ważne 
rocznice, do których szczególnie się przygotowywaliśmy od 
początku roku szkolnego 2019/2020. 

Jednak teraźniejszość nas zaskoczyła... Epidemia 
pokrzyżowała nasze plany. Ale to właśnie wtedy szczegól-
nego znaczenia nabrały słowa naszego Patrona: „Nie lękaj-
cie się!”

Nie straciliśmy nadziei! Na kilka dni przed 18 maja, 
Dyrektor – Zuzanna Dmitrzak, zorganizowała grupę na-
uczycieli, która przygotowała dekorację szkoły – w oknach 
pojawiły się żółto-białe motywy, a na ścianach budynku - 
papieskie flagi.

Przed rocznicą urodzin Papieża Polaka, podczas 
zajęć on-line, wychowawcy i nauczyciele przypomnieli 
uczniom postać i nauczanie Św. Jana Pawła II. Mamy to 
szczęście, że tuż przy naszej szkole, stoi pomnik nasze-
go Patrona. Możemy w każdej chwili zwrócić się do Nie-
go, przystanąć, na chwilę refleksji... To też zrodziło pewien 
twórczy pomysł: Dyrektor szkoły zwróciła się do uczniów, by 
„w ten wyjątkowy dzień zachęcić Wszystkich do Modlitew-
nego Maratonu dla Św. Jana Pawła II - zapraszamy przez 
cały dzień pod Pomnik Ojca Świętego na osobistą modli-
twę”. Nie brakowało chętnych. Kto tylko mógł, przychodził 
pod pomnik i uwieczniał to wydarzenie, wysyłając zdjęcia 
z osobistego spotkania ze Św. Janem Pawłem II, drogą e-
mailową na adres szkoły.

Dyrektor poprzez informacje umieszczane na stronie 
internetowej szkoły, zachęcała też uczniów do udziału w 
różnych inicjatywach m.in. „Twoje 100 sekund na 100-lecie 
urodzin Jana Pawła II”, „Zaśpiewaj „Barkę” dla Św. Jana 
Pawła II”, „#ThankYouJohnPaul2”.

Uczniowie wspaniale zareagowali również na akcję 
„Udekoruj swoje okno!” Zdjęcia dekoracji umieszczanych 
w oknach ich domów rodzinnych, znalazły się również na 
stronie internetowej naszej szkoły. Są dowodem na to, że 
„Pamiętamy, Ojcze Święty!” https://spjablonka.edupage.
org/news/#279. Z kolei dzieci z oddziału przedszkolnego, 
wykonały w domach papieskie flagi i również umieściły je w 
oknach na znak pamięci o tej ważnej rocznicy.

Nie mogło zabraknąć także obecności naszej szkoły 
w projekcie „Dar na 100 lecie Jana Pawła II”. Uczniowie 
klasy III, pod kierunkiem Joanny Kulon, przygotowali filmik, 
w którym wyrecytowali piękne wiersze dla Ojca Świętego 
i zaśpiewali piosenki. Link do filmiku: https://www.youtube.
com/watch?v=9VCY725tMGU&t=27s 

To nie koniec przygotowań do uczczenia 100. roczni-
cy urodzin Karola Wojtyły. Opiekun Koła Dziennikarskiego, 
Ewa Cioban, przygotowała numer specjalny gazetki szkolnej 
„Co w szkole piszczy?”, który w całości został poświęcony 
Św. Janowi Pawłowi II. Zawiera on archiwalne artykuły, opi-
sujące wydarzenia i uroczystości organizowane w szkole, 
związane z  postacią naszego Patrona. Można go obejrzeć 
także  w wersji on-line: https://drive.google.com/file/d/1sA
aWnOGMQbeZy6SnsOl0pVAyTyJyvFek/view?usp=sharing 

Wreszcie nadszedł 18 maja 2020 roku. Z zachowa-
niem wszelkich zasad dotyczących zgromadzeń, spotkali-
śmy się przed pomnikiem naszego wspaniałego Patrona 
przy naszej szkole, by uczcić pamięć Św. Jana Pawła II w 
100 rocznicę urodzin. W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Dydnia - Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Dydnia - Piotr Szul, Radni Rady Gminy Dydnia z Jabłon-
ki: Andrzej Pajęcki i Robert Kulon, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Jabłonce Zuzanna Dmitrzak oraz reprezentacja 
społeczności uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonce. 
Uczestnicy złożyli pod pomnikiem kwiaty i świece, natomiast 
proboszcz parafii w Jabłonce - ksiądz Bogusław Zajdel po-
prowadził wspólną modlitwę. Na zakończenie uczennica 
klasy III – Zuzanna Kulon zaśpiewała z uchylonego okna 
szkoły swoją wersję hymnu na 100-lecie „Nie zastąpi Ciebie 
nikt”. Natomiast wieczorem w kościele w Jabłonce, ksiądz 
proboszcz odprawił Mszę Św. w podziękowaniu za dar Św. 
Jana Pawła II. Szkołę reprezentował poczet sztandarowy 
przygotowany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
– Zofię Pajęcką, a cała społeczność szkolna łączyła się du-
chowo z uczestnikami Liturgii.

Mimo utrudnień, niezależnych od nas, udało się nam 
rozpalić pamięć o Św. Janie Pawle II w 100. rocznicę Jego 
urodzin. Niech Jego opieka i łaska spływa na całą naszą 
społeczność szkolną przez kolejne 100 lat!

Ewa Cioban
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W hołdzie Patronowi

Pomnik Św. Jana Pawła II w Jabłonce 
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Co roku, w dniu 27 maja w Polsce obchodzimy 
Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto to zostało usta-
nowione przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych wolnych, 
demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, 
które odbyły się 27 maja 1990 r. W tym roku minęło 30 lat 
od tego ważnego w historii Polski wydarzenia.

Reforma samorządowa z 1990 roku uznawana 
jest za jedną z podstaw III Rzeczypospolitej, ponieważ 
w zasadniczy sposób zmieniła ona system sprawowania 
władzy w Polsce, powierzając jednostkom samorządo-
wym znacznie szersze kompetencje. Zgodnie z zapisami 
ustawy o samorządzie gminnym rady narodowe zostały 
zastąpione radami gmin. Rady gmin zyskały między in-
nymi możliwość uchwalania statutu, budżetu, miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, programów 
gospodarczych, a także prawo powoływania organów wy-
konawczych w postaci zarządu gminy z wójtem na czele. 

W skład Zarządu Gminy Dydnia wybranego w 
pierwszych wolnych wyborach samorządowych weszli: 
wójt Roman Korfanty, sekretarz Krystyna Indyk, skarbnik 
Maria Bieda, przewodniczący rady gminy Janusz Pytlo-
wany oraz członkowie zarządu: Jacenty Baran, Marian 
Drobot, Wojciech Hołówka, Zofia Morajko, Julian Pietrusz-
czak, Mieczysław Szmyd. Członkami rady byli ponadto: 
Władysław Indyk, Józef Fejdasz, Jan Czopor, Stanisław 
Kot, Stanisław Fejdasz, Tadeusz Pelczar, Marian Flor-
czak, Tadeusz Adamski, Tadeusz Ogarek, Zdzisław Soko-
łowski, Lesław Oleniacz, Kazimierz Jarosz, Jan Zarzyka, 
Tadeusz Chorążak, Kaziemierz Wójcik, Mieczysław Wol-
wowicz. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu 
odbyło się 29 czerwca 1990 roku. W latach 1990 – 2002, 

czyli łącznie przez trzy kadencje wójtowie byli powoływani 
przez członków rady gminy. W Gminie Dydnia z powołania 
funkcję wójta sprawowali: Roman Korfanty (1990 r.), Hen-
ryk Dąbrowiecki (1994 r.) oraz Jerzy F. Adamski (1998 r.). 
W 2002 roku weszła w życie obowiązująca do dziś ustawa 
o bezpośrednim wyborze wójtów przez obywateli w wy-
borach powszechnych. Dopiero od tamtej pory obywatele 
wybierają zarówno organ uchwałodawczy jak i wykonaw-
czy władzy samorządowej. 

Odrodzenie się samorządności w Polsce na po-
czątku lat 90. pozwoliło gminom na samodzielne decydo-
wanie o kierunkach działania i rozwoju, dostosowanego 
do lokalnych warunków i potrzeb. Decentralizacja władzy 
była i nadal jest jednym z głównych warunków istnienia 
systemu demokratycznego oraz społeczeństwa obywatel-
skiego. 

Aleksandra Florczak

W czwartek, 2 lipca 2020 r., odbyła się sesja abso-
lutoryjna, podczas której Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń 
przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2019 rok, a także omówiła zrealizowane w oparciu 
o uchwały rady zadania, programy i strategie. Po dyskusji 
nad raportem o stanie gminy w 2019 roku radni niemal jed-
nogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absoluto-
rium, 13 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od 
udziału w głosowaniu, natomiast głosów przeciwnych nie 
było.

Wójt podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom 
urzędu i jednostek podległych oraz pracownikom local-
nych instytucji, za konstruktywną współpracę przy realizacji 
wszystkich przedsięwzięć dedykowanych społeczności na-
szej gminy.

Obejmując swój urząd, wójtowie i burmistrzowie 
składają ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców gminy.” Ślubowanie to 
stanowi deklarację sprawiedliwego zarządzania zasobami 
publicznymi, kierowania się dobrem społeczności całej 
gminy, bez indywidualnych preferencji i interesów. Co roku 
nad poprawnością pracy wójta debatuje rada gminy, która 
w oparciu o zaprezentowany raport podejmuje decyzję o 
udzieleniu bądź nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania i ab-

solutorium. Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium 
oznacza aprobatę rady gminy wobec sposobu wykonania 
uchwał rady, budżetu oraz realizowanej przez wójta polity-
ki.

Pełna treść raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 
2019 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej https://
dydnia.bip.gov.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-o-stanie-
gminy-dydnia-za-2019-r.html

Aleksandra Florczak
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Rok 2020 jest dla naszej szkoły szczególny, wspomi-
namy w nim bowiem dwie ważne rocznice związane z naszym 
Patronem Św. Janem Pawłem II – stulecie jego urodzin i pięt-
nastolecie śmierci. Jako że literatura jest najszlachetniejszą 
dziedziną ludzkiej aktywności, pomyśleliśmy, że wolno nam 
uczcić pamięć o tym wielkim Polaku i kapłanie okruchem poe-
zji.

Na konkurs poetycki ogłoszony przez naszą szkołę 
wpłynęło dziesięć utworów. Wprawdzie nie spodziewaliśmy 
się, że napłyną ich setki, domyślać się jednak należy, iż by-
łoby więcej, gdyby nie obecny czas, w którym o bardzo wiele 
rzeczy jest trudniej, także o poetycką refleksję. Wiersze, które 
przyszło nam przeczytać, zachwycić się i nagrodzić, są takiej 
próby, co nie pozwala wątpić o istnieniu „naszego papieża” 
w świadomości wielu młodych Polaków. Niezwykle cenne jest 
– i warto tu o tym wyraźnie powiedzieć – że żaden z nadesła-
nych na konkurs utworów nie był wierszem „rocznicowym”, ale 
bardzo osobistym spotkaniem z Janem Pawłem II. Nie zdarza 
się bowiem, by tej jakości utwory powstawały ot tak sobie, na 
zamówienie – czyjekolwiek. Są w nas o wiele wcześniej, nim 
konkursowy lub inny „impuls” zechce je uwolnić.

Wszystkim uczestnikom poetyckiego świętowania 
osoby patrona naszej szkoły serdecznie gratulujemy i nieco 
zazdrościmy wrażliwości, z jaką potrafią spoglądać na otacza-
jący ich świat. 

Oto wyniki konkursu:
Kategoria pierwsza – uczniowie klas  I-III
I miejsce - Wiktor Sokołowski kl. III SP Jabłonka
Kategoria druga – uczniowie klas IV-VI
I miejsce - Mateusz Krupiński kl.VI SP Jabłonka
II miejsce - Dominik Sobolak kl. V SP Jabłonka
III miejsce - Kornelia Dmitrzak kl. IV SP Dydnia
Kategoria trzecia – uczniowie klas VII-VIII
I miejsce - Natalia Kędra  kl. VIII SP Dydnia
II miejsce - Weronika Kulon kl. VII SP Dydnia, Weronika 
Milczanowska kl. VIII SP Jabłonka
III miejsce - Dawid Siwiecki kl. VIII SP Dydnia, Hubert Wój-
cik kl. VIII SP Dydnia
Wyróżnienie: Szymon Chorążak kl. VIII SP Dydnia

A teraz Ty, drogi czytelniku, przekonaj się samodziel-
nie, jak pięknie można wyrazić to, co głęboko przeżyte i wy-
dobyte sercem, by zachęcić innych do rozmyślań. Przyznaj, 
szlachetny to uczynek…

Bogdan Miś

,,NIE LĘKAJCIE SIĘ, 
OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI’’

Cóż to były za piękne słowa 
Zastanawiała się nie jedna głowa 
To powiedział Polak Wielki
Który przeszedł wielkie męki.
Kochał ludzi bez wyjątku 
Biednych, chorych bez majątku 
Wciąż powtarzał ,,Kochaj Boga’’
Bo z Nim zwalczysz nawet wroga.

Matkę Boga kochał szczerze
Ja w to bardzo zawsze wierzę
To nasz Papież utrudzony
W Polskiej ziemi urodzony.
Wszystkich w świecie odwiedzałeś
I o Polsce pamiętałeś.
Mama mi opowiadała
W Krośnie z bliska Cię widziała
Tak to wtedy przeżywała 
Że do dziś nie zapomniała.
Mocno wierzy w słowa Twoje
I otwiera serce swoje.
Byłeś Papieżem wspaniałym
Naszym Ojcem ukochanym!
Brałeś w ramiona świat cały
Przed tobą nawet mury drżały.
Do ściany płaczu karteczkę włożyłeś
O pokój na świecie Boga prosiłeś. 
Lecz nadeszła ta godzina 
Co cię z ziemią rozłączyła.
O tym dobrze wszyscy wiecie
Że nie było mnie na świecie.
Mama moja mi mówiła 
Jak to Polska się modliła.
Świat był w smutku i w żałobie
Wszyscy oddawali Hołd Tobie.
Jak to szybko upłynęło
Już piętnaście lat minęło !
Jesteś teraz w Domu Ojca
Patrzysz na nas wciąż bez końca.
Więc nie lękaj się mój bracie 
Otwórz serce po tej stracie.
Niech otworzy się twe serce
Które czasem jest w udręce.
Zostaw smutki, zostaw żale
Przejdź swe życie tak wspaniale.
Ja nie lękam się bo wierzę 
Że Cię kocham bardzo szczerze!
W mym kościółku tym prawdziwym
W relikwiarzu jesteś żywy!
Gdy swe oczy w górę wznoszę
O cudowne łaski proszę.
Do Maryji je zanosisz
Piękne cuda nam wyprosisz.
Nasza szkoła słynie z tego 
Że Patrona ma Świętego!
Więc pod pomnik przychodzimy
I do Ciebie się modlimy
Kwiaty piękne ci składamy
Oraz znicze zapalamy.
Gdy tak patrzysz na nas z Nieba
Ty wiesz dobrze co nam trzeba!
Więc nie lękaj się o nas Ojcze kochany!
My cię kochamy i pamiętamy.

Wiktor Sokołowski kl. III

Bogdan Miś
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„JUŻ WIEM”

Kiedyś dawno …
Może nie?...
Kiedy 6 lat miałem ,w szkole uczyć chciałem się. 
Przywitałeś mnie w jej progach chciałeś coś powie-

dzieć ...
Może nie?...
Tyle razy też w kościele obraz Twój przede mną 

stał.
 Gdy patrzyłem w Twoje oczy, chciałeś coś powie-

dzieć ...
Może nie?...
Teraz kiedy serce moje, rozum, ciało więcej wie.
Wiem, co chciałeś mi powiedzieć…
Już wiem!
Wszystkim nam, a zwłaszcza teraz wśród życiowych 

burz, tak potrzebne są Twe słowa:
„Nie lękajcie się…” -  Już

Mateusz Krupiński kl. VI

***

Wyszłam na łąkę,
Już tam czekał,
Przywitał mnie uśmiechem słońca.
Usłyszałam jego słowa
Tak ciepłe, że rozgrzewały serce:
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. 
Tylko załóż wygodne buty, 
Bo masz do przejścia całe życie”.
I już go nie było,
A wiatr cicho nucił Barkę.

Otworzyłam oczy i spojrzałam w niebo.
Gdzieś wysoko chmury śpiewały,
A każda nuta dźwięczała barwą
Na płótnie świata.
Widziałam wszystko
I już wiedziałam, co mam robić, 
Bo „nie żyje się, nie kocha się
I nie umiera na próbę”.

Natalia Kędra, kl. VIII 

„To historyczne zakończenie roku szkolnego, jakiego 
jeszcze nigdy nie było. Jednak miejcie świadomość czegoś 
bardzo w tej sytuacji ważnego – jesteście bohaterami swo-
ich czasów. Dzięki waszej determinacji i współpracy wszystko 
się udało i możemy dzisiaj powiedzieć, że kończymy ten rok 
szkolny sukcesem. Zachowaliście się odpowiedzialnie, zasto-
sowaliście się do zaleceń, pięknie współpracowaliście z na-
uczycielami w formie zdalnej, udało Wam się napisać egzami-
ny. Bardzo Wam za tę wytężoną pracę dziękuję. Nie myślcie o 
tej sytuacji w kategoriach straconego czasu, pomyślcie o tym 
jako o nowym doświadczeniu i ważnej życiowej lekcji samo-
dzielności, wytrwałości i cierpliwości.”

Tymi słowami wójt Alicja Pocałuń żegnała się z ab-
solwentami szkół podstawowych Gminy Dydnia podczas ka-
meralnych spotkań na zakończenie roku szkolnego w dniu 
26 czerwca 2020 r. Chwila ta była szczególna i bardzo wzru-
szająca. Na sali uczniowie siedzący w dużych odstępach od 

siebie, nie było pełnej rady pedagogicznej, nie było rodziców, 
nie było młodszych kolegów… Zamiast tradycyjnej akademii 
odtworzono filmy nagrane przez uczniów na pożegnanie z 
kolegami, nauczycielami i całą społecznością szkoły. Padło 
wiele serdecznych słów i wyrazów wdzięczności, zarówno od 
uczniów dla nauczycieli, jak i od nauczycieli dla uczniów. Ab-
solwentom rozdano świadectwa oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń podziękowała za 
współpracę dyrektorom, nauczycielom i uczniom, ale również 
rodzicom, za zrozumienie powagi sytuacji, za ich cierpliwość, 
wyrozumiałość, a także okazaną solidarność społeczną. „W 
trosce o dobro Waszych dzieci musieliście częściowo przyjąć 
rolę nauczycieli. Musieliście połączyć wszystkie dotychczaso-
we obowiązki z jeszcze jedną życiową funkcją. Ale właśnie 
dzięki temu daliście swoim pociechom piękny przykład tego, 
czym tak naprawdę jest odpowiedzialność i siła charakteru.”

Aleksandra Florczak

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
k

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
kSpotkanie Wójta Gminy z uczniami

w Dydni

i w Końskiem



�Nasza Gmina Dydnia II/2020

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XXI)

Rosjanie zajmowali wiele kwater, a przy jednej z 
głównych ulic znajdowała się restauracja, w której w każdą 
sobotę odbywała się zabawa. Nasi młodzi pracownicy, a 
szczególnie rzeźbiarze, byli tam częstymi gośćmi i podry-
wali rosyjskie dziewczyny, które nie były im oporne. Pod-
czas jednej z takich zabaw jeden z rzeźbiarzy, wicemistrz 
Polski w dżudo, poderwał ładną Rosjankę, ale miał na nią 
oko również oficer radziecki. Po skończonej zabawie obaj 
wyszli na  ulicę, nasz dżudoka zorientował się, o co cho-
dzi i ruszył nie w kierunku własnej kwatery, ale do baraku, 
gdzie mieszkali nasi pracownicy, tam bowiem spodziewał 
się ewentualnej pomocy. W ciemnym miejscu osłoniętym 
od ulicy wysokim murem, zaatakował go Ruski, ale trafił na 
godnego przeciwnika. Nasz dżudoka powalił go na ziemię, 
mocno poturbował, z pistoletu, którym mu Rusek groził wy-
ciągnął naboje, a pistolet wsadził do kabury pobitego ofice-
ra. A potem szybko pobiegł do własnej kwatery. Rzeźbiarze 
mieszkali w tzw. popówce, przy cerkiewce prawosławnej, 
w pewnej odległości od centrum. Ta popówka i cerkiewka 
zostały wybudowane w XIX wieku dla sotni kozackiej, którą 
ofiarował królowi pruskiemu car Aleksander I po wojnach 
napoleońskich.

Awantura o pobicie wybuchła w poniedziałek, na 
budowę przyjechali przedstawiciele radzieckiego konsula-
tu, polskiego konsulatu z Berlina, ktoś z Budimexu. Oficer 
radziecki wraz z komisją zrobił przegląd całej załogi, ale 
winnego nie znalazł. W luźnej rozmowie wyraziłem wąt-
pliwości, czy to ktoś z naszej załogi go pobił i zasugero-
wałem, że to chyba ktoś z przyjezdnych, z wycieczki, był 
na zabawie i spowodował awanturę. Po tygodniu sprawa 
umilkła, wszystko wróciło do normy. A nasz rzeźbiarz zaraz 
w niedzielę pojechał do Wrocławia i po tygodniu wrócił do 
pracy.

W międzyczasie dowiedziałem się, że po wygaśnię-
ciu mojego angażu zaproponują mi pobyt z jednej z republik 
radzieckich; nie miałem ochoty tam jechać. Postanowiłem 
postarać się o pracę w Berlinie Zachodnim. Ktoś z pracow-
ników Budimexu pomógł mi nawiązać kontakt z przedsię-
biorcą niemieckim i po dosyć długiej rozmowie i kilku spot-
kaniach otrzymałem od niego ofertę pracy wystawioną na 
moje nazwisko. O tym fakcie powiadomiłem biuro eksportu 
i Zarządu Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. 
Po kilku dniach zostałem wezwany do Zarządu PKZ w 
Warszawie. W sali konferencyjnej siedziało już kilka osób: 
szef produkcji, dyrektor biura eksportu, jego zastępca, jakiś 
nowy pracownik, po chwili wszedł dyrektor Zarządu dr inż. 
Tadeusz Polak i jego zastępca, byłem mocno zdziwiony tą 
sytuacją. Po chwili wszystko się wyjaśniło. Postawiono mi 
zarzut, że bezprawnie parafowałem umowę na dalsze ro-
boty w Poczdamie i wynegocjowałem o 300000 rubli tzw. 
transferowych wyższą kwotę niż propozycje niemieckie. To 
zupełny nonsens, powiedziałem, przecież umowę podpisy-
wał mój dyrektor i był bardzo zadowolony, nie rozumiem 
tego zarzutu. Dyskusja na ten temat trwała jeszcze chwi-
lę, po czym poprosiłem o głos: cała ta narada to zasłona 
dymna, chcecie panowie wysłać do Berlina Zachodniego 
kogoś innego. Nic z tego nie wyjdzie, bo oferta jest imien-
na i jeśli nie ja, to nikt nie pojedzie, a strata dewiz przez 

skarb państwa będzie jednoznaczna. Po tym wystąpieniu 
zaskoczony dyr. Polak powiedział: pan Dwernicki jest lojal-
nym pracownikiem i daję zgodę na ten wyjazd. No i sprawa 
z pozoru łatwa po trudach została załatwiona. Dostałem 
angaż i delegację do pracy w firmie Schmidt- Berschet w 
Berlinie Zachodnim. Kontrakt zawarto na kwotę 3200 DM, 
z czego ja otrzymałem 50% i gwarancję darmowego miesz-
kania, a pozostałe 1600 DM zabierało biuro eksportu.

Podczas mojej pracy w Poczdamie dosyć często 
spotykałem się z wicedyrektorami muzeum i rozmawiali-
śmy na różne tematy, przeważnie dotyczące naszych prac 
budowlanych i opracowań projektowych. Czasem rozmowy 
były luźniejsze i dotyczyły wzajemnych stosunków polsko-
niemieckich, II wojny światowej, wtedy zadałem pytanie, 
jak to się stało, że Poczdam nie było zbombardowany. Tak, 
to naprawdę był przypadek, odpowiedział jeden ze stałych 
mieszkańców. Wczesną wiosną 1945 roku przyleciały dwa 
samoloty amerykańskie i postawiły na niebie 4 fladry (pło-
nące choinki), w ten sposób wyznaczono prostokąt, któ-
ry miał być zbombardowany. Ludzie, widząc to, zabierali 
swoje najcenniejsze rzeczy i uciekali poza wyznaczony te-
ren, wiedziano, że za chwilę zacznie się bombardowanie. 
Ale na szczęście dla Poczdamu zawiał bardzo silny wiatr i 
przesunął fladry nad las i jezioro, tam też poleciały bomby, 
a z kompleksu Sanssousi zniszczono jeden obiekt.

W rozmowach z Niemcami bardzo trudno było się 
zorientować, jaki jest stosunek do obecnych władz NRD. 
Raz tylko robotnik układający grubą warstwę betonu przy 
naprawie chodnika, na moje pytanie, dlaczego nie zasypie 
najpierw dziury gruzem, tylko betonuje ją, odpowiedział: a 
czy to moje, tu wszystko, co robimy, to jest scheise. 

Rozdział X
BERLIN ZACHODNI

W czerwcu 1980 wsiadłem do pociągu expresowe-
go Berolina, który prowadził dwa wagony do Aachen przez 
Berlin Zachodni. Mimo usilnych starań, nie dostałem miej-
scówki w wagonie jadącym na Zachód, mimo że były tam 
wolne miejsca. Dopiero podczas jazdy udało mi się zająć 
właściwe miejsce, co jednak łączyło się z dodatkową, do-
syć wysoką opłatą. Takie były wówczas porządki w przed-
siębiorstwie „Orbis”, dystrybutorze miejscówek.

Dalsza jazda odbywała się według ustalonego z góry 
schematu. Odległość z Poznania do Berlina Zachodniego 
nie była duża, około 300 km, ale również nie była krótka ze 
względu na ilość kontroli granicznych. Najpierw w Kunowi-
cach dłuższy postój ze względu na polską kontrolę celno-
paszportową, następnie we Frankfurcie nad Odrą kontrolę 
przeprowadzała straż graniczna i celnicy NRD. W Berlinie, 
na Friedriechstrasse, kontrolowano ponownie właściwie 
wszystko, bo przecież jechało się do innego świata, prze-
kroczyło się namacalnie „żelazną kurtynę”. Wreszcie w 
samym Berlinie Zachodnim sprawdzano, czy nie przywozi 
się w dużych ilościach papierosów i alkoholu. I tutaj na-
stępował koniec tych dosyć czasochłonnych przyjemności 
granicznych.

Być może z tego właśnie powodu pociąg spóźnił 
się godzinę. Nie wiedziałem, co w tej sytuacji mam robić, 

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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czy p. Schmidt będzie na mnie czekać na dworcu? Kłopotu 
jednak nie było, bo i on spóźnił się także o godzinę. By-
łem ciekawy, czy słynna niemiecka punktualność jest jego 
cechą. Samochodem ciężarowym pojechaliśmy na ulicę 
Selchoerstr., gdzie w starej kamienicy przeznaczonej do 
remontu na I piętrze zostałem ulokowany. Mieszkanie było 
duże, 3-pokojowe, ale totalnie zniszczone, na ścianach 
widniały napisy arabskie, zlewozmywak wypełniała brudna 
woda, wszędzie walały się różne śmiecie. Jedynie łóżko 
miało czystą pościel. Schmidt odjechał, a ja stwierdziłem, 
że absolutnie nie będę tu mieszkać. Na drugi dzień rano 
pojechałem na Taunusstr. do biura p. Schmidta, które mieś-
ciło się w jego prywatnym mieszkaniu. Postawiłem sprawę 
jasno, że nie mam warunków mieszkaniowych, co stawia 
pod znakiem zapytania moją pracę w Berlinie. Po krótkiej 
rozmowie mój obecny pryncypał zgodził się z tym. Ustali-
liśmy, że za parę dni obydwaj idziemy na urlop. Ja pojadę 
na tydzień do Polski, po czym wrócę do Berlina i dostanę 
inne mieszkanie. Tak też się stało. Po powrocie zamiesz-
kałem w nowo wybudowanym budynku w pokoju z kuchnią 
i łazienką przy Ringbahnstr. W centrum Berlina. Mieszka-
nie było nieumeblowane. Do dyspozycji miałem tylko łóżko, 
jedno krzesło i stolik ogrodowy.

Do moich obowiązków w nowym miejscu pracy 
należało: kierowanie robotami remontowo-budowlanymi, 
dowożenie pracowników na plac budowy samochodem 
służbowym, robienie kalkulacji ofertowych, obliczanie ilo-
ści potrzebnych materiałów dla danego elementu robót. Po 
kilku dniach pracy dostałem bojowe zadanie, polegające 
na zrobieniu wyceny remontu jednej z kamienic. Składa-
ło się na to około stu pozycji kosztorysowych. Poprosiłem 
Schmidta, aby dał mi jakieś katalogi niemieckie zawierające 
normy pracochłonności, itp. W odpowiedzi usłyszałem jed-
nak, że jeśli mam uprawnienia inżynierskie, to powinienem 
znać możliwości wydajnej pracy robotnika. Co miałem zro-
bić na takie dictum? Zacząłem wyceniać nie tylko w pracy, 
ale i w domu. W słowniku brakowało tłumaczeń wielu słów 
technicznych, które były w kosztorysie, częściowo domy-
ślałem się ich znaczenia, częściowo improwizowałem. W 
końcu praca była gotowa na dwa dni przed wyznaczonym 
terminem. Kiedy przyniosłem gotowy kosztorys do biura, 
Schmidt usiadł naprzeciw mnie i zaczął całość sprawdzać. 
Zastrzeżenia miał tylko do jednej pozycji, twierdząc, że ten 
element prac jest skomplikowany i wymaga aż trzech eta-
pów. W końcu się z tym zgodził i powiedział, że stracił kilka 
tysięcy marek, ponieważ sam wycenił te roboty taniej.

Teraz postanowiłem odpocząć i w najbliższą wolną 
sobotę poszedłem zwiedzać Berlin. Podziwiałem ogromne 
domy towarowe, piwiarnie, restauracje. W cukierni skosz-
towałem niemieckich wypieków. Wieczorem wróciłem do 
domu. I tu zaskoczenie. Po otworzeniu drzwi moim oczom 
ukazało się w pełni umeblowane mieszkanie. Pod oknem 
stała dwuosobowa kanapa, dwa fotele, na nowym stoliku 
radio i telewizor, w kuchni stolik i dwa taborety, a w łazien-
ce kilka rodzajów środków chemicznych do utrzymywania 
czystości. 

W ten sposób zostałem uznany za wartościowego 
pracownika.

Praca ze zróżnicowaną etnicznie załogą nie była 
łatwa. Współpracowałem z Serbami, Turkami, Polakami i 
dwoma Niemcami. Ci ostatni nie bardzo chcieli wykonywać 
moich poleceń. Ostatecznie doszło do konfrontacji. Cho-

dziło o przewiezienie materiałów i zaczęcie robót na innej 
budowie. Niemieccy malarze poszli do domu, zamiast pra-
cować, a Schmidtowi powiedzieli, że po nich nie przyjecha-
łem. Na drugi dzień po rozmowie ze Schmidtem i wyjaśnie-
niami zostali zwolnieni, a wśród załogi rozeszła się plotka, 
że ja jestem wspólnikiem w firmie. Z pozostałymi pracowni-
kami nie było specjalnie problemów, ale wszystkich trzeba 
było pilnować, aby robota była dobrze wykonana.

Pewnego dnia mój pryncypał poprosił, abym szybko 
zaprojektował wiatę na materiały sypkie dla hurtowni. Nie 
miałem żadnych przyborów kreślarskich oprócz zwykłego 
ołówka, linijki i ekierki. Schmidt podał mi papier i poprosił, 
abym zaraz zaczął rysować. Pojechałem więc natychmiast 
do tej hurtowni, pomierzyłem całą parcelę i zacząłem szki-
cować. Po dwóch dniach plany były gotowe. Zrobiliśmy z 
nich kserokopie, które lepiej wyglądały niż oryginał i na ich 
podstawie w odpowiednich urzędach uzyskano zatwier-
dzenie i zgodę na budowę. Zaraz rozpoczęliśmy prace bu-
dowlane. Była to w mojej karierze najszybciej zrealizowana 
inwestycja, bo od zaczęcia projektowania do przekazania 
wiaty inwestorowi minął tylko jeden miesiąc. Na tym przy-
kładzie doszedłem do wniosku, że nasza polska organiza-
cja pracy i wykorzystanie środków produkcji jest niedosta-
teczna. Mamy tu wiele do poprawienia i zreorganizowania.

W biurze Schmidta naprzeciw mojego miejsca sie-
działa ładna młoda Niemka, pracownik administracyjny i 
nazywała się Wernicka. Podczas jednej z rozmów powie-
działem jej, że nasze nazwiska różnią się tylko jedną liter-
ką u mnie na początku jest D. Chwilkę zastanawiała się. 
Ale ja jestem Niemką, pan Polakiem, a nazwiska prawie 
takie same. Roześmiała się. W berlińskiej książce telefo-
nicznej figuruje wiele polskich nazwisk, tak jak w poznań-
skiej z kolei jest wiele nazwisk niemieckich. Świadczy to o 
przemieszczaniu się w poprzednich wiekach wielu rodzin 
na wschód i zachód Europy. Szukali oni, tak zresztą jak i 
dzisiaj, możliwości lepszego życia i nie można o tym zapo-
minać.

Do Polski jeździłem co dwa, trzy miesiące i to tylko 
na dwa, trzy dni. Przyjeżdżałem obładowany jak wielbłąd, 
bo przecież wtedy w kraju wszystkiego brakowało. Te krót-
kie pobyty na łonie rodziny były bardzo miłe i dawały mi 
dodatkowy impuls do pracy. Natomiast często kontaktowa-
liśmy się telefonicznie.

Czas szybko mijał. W sierpniu 1980 roku Polskę 
ogarnęły strajki „solidarnościowe”. Prasa niemiecka dono-
siła o koncentracji wojsk radzieckich na granicy z Polską! 
W tym okresie, jadąc ze Schmidtem samochodem, padło 
pytanie: - Panie Dwernicki! Co będzie? Amerykanie wysłali 
bardzo ostrą notę do Związku Radzieckiego w sprawie Pol-
ski, doradcą prezydenta USA jest Polak prof. Brzeziński, 
może być wojna.

Odpowiedziałem, że w takim razie, pierwszy raz w 
historii, Niemcy będą musiały walczyć w obronie wolności 
Polski i że on będzie musiał wziąć karabin i iść na wojnę, 
ale trzeba mieć nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mimo tych 
zawirowań politycznych i niepokojów prace nasze biegły 
normalnie. Zbliżał się okres świąteczny. Przed Gwiazdką 
urządzono nam przyjęcie i każdy członek załogi otrzymał 
premię, w kopercie. Był to bardzo miły gest. Wszyscy po-
czuli się docenieni. Ja za swoją premię zrobiłem dodatko-
we zakupy dla domu. Boże Narodzenie i Nowy Rok 1981 
spędziłem z rodziną w Poznaniu.
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W styczniu 1981 roku wróciłem do Berlina i kontynu-
owałem pracę. Roboty były prowadzone teraz w budynku 
zamkniętym, tak że przez całą zimę można było normalnie 
pracować. W ogrzewanym pomieszczeniu ekipa polskich 
sztukatorów pod moim nadzorem wykonywała prefabry-
katy poszczególnych elementów dekoracyjnych elewacji 
XIX-wiecznych, a następnie mimo mrozu przykręcano je do 
muru. Niemcy byli zaskoczeni i zdziwieni. Jeszcze podczas 
mojego pobytu w Poznaniu odwiedził mnie były kierownik 
budowy z PKZ pan Ryszard Sosna i prosił, aby zatrudnić 
go z kilkoma pracownikami u pana Schmidta. Sprawę za-
łatwiłem i wczesną wiosną zaczęliśmy współpracę, która 
układała się cały czas dobrze. Później p. Ryszard znalazł 
sobie Niemkę, z którą po rozwodzie z obecną żoną Polką 
wziął ślub i pozostał na stałe w Berlinie.

W początku lipca 1987 roku zostałem wezwany do 
Biura Eksportu w Warszawie, gdzie dowiedziałem się, że 
z powodów finansowo-płatniczych umowa z p. Schmidtem 
zostaje zerwana.

Traci też moc umowa zawarta pomiędzy Biurem 
Eksportu a Zbigniewem Dwernickim. W tej sytuacji popro-
siłem o udzielenie mi urlopu bezpłatnego do końca 1981 
roku. Moja propozycja została przyjęta i teraz już na własny 
rachunek zacząłem pracować. 

Z p. Schmidtem dogadałem się łatwo i dalej bez 
zmian pracowałem. Ponieważ teraz więcej zarabiałem, 
mogłem odkładać na zakup jakiegoś dobrego samochodu. 
W lipcu zabrałem ze sobą do Berlina Karola, aby zobaczył 
chłopak tę wyspę kapitalizmu otoczoną morzem komuni-
zmu. Karol przez dwa tygodnie pracował, coś tam zarobił, 
przez następny tydzień zwiedzał miasto, a potem wrócił do 
Poznania.

W październiku kupiłem za 6000 DEM Fiata 128 3p. 
Był on bardzo podobny do modnego w początkach lat 80. 
sportowego VW Scirocco, dwudrzwiowy w kolorze niebieski 
metalic, miał czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojem-
ności 1300 cm, który dawał bardzo mocne przyśpieszenie. 
Wziąłem kilka dni urlopu i nowym samochodem pojecha-
łem do domu. Wszystkim domownikom samochód bardzo 
się podobał. Zwłaszcza Karolowi, który wtedy dopiero co 
dostał prawo jazdy. Objeżdżaliśmy więc okolice Poznania, 
ciesząc się nowym pojazdem. Wszystko układało się ko-
rzystnie, ale właśnie wtedy zorientowałem się, że gorzej 
widzę. Poszedłem więc do okulisty i, o zgrozo, okazało się, 

że w lewym oku odkleja mi się siatkówka. O powrocie do 
pracy nie było mowy. Musiałem pójść do szpitala. 

Rozdział XI
ARPEX-WEST – NOWE DOŚWIADCZENIA
Lekarze postanowili operacyjnie przykleić mi siat-

kówkę, ale ja wiedziałem, że jest możliwość zrobienia tego 
laserem i poprosiłem o to. Tak też się stało, zresztą niestety 
niezbyt skutecznie. W roku 1983, już w innym szpitalu, po-
nownie przyklejono mi siatkówkę, tym razem operacyjnie. 
Operacja się udała, ale już stale musiałem uważać.

W czasie stanu wojennego pracowałem na pół etatu 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w Lesznie u Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. Praca tam była szab-
lonowa, bardziej administracyjna niż techniczna. Podczas 
zatrudnienia w tych placówkach przyglądałem się realizo-
wanym przez Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w 
Poznaniu (moją dawną firmę) remontom konserwatorskim. 
To pozwoliło mi dojść do wniosku, że PKZ O/Poznań uległ 
stagnacji i można i trzeba stworzyć konkurencyjne przed-
siębiorstwo.

Już pod koniec roku 1982 przeprowadziłem rozmo-
wę z panem Ryszardem Adamczykiem, obywatelem an-
gielskim polskiego pochodzenia, na temat zorganizowania 
w Poznaniu przedsiębiorstwa polonijnego ukierunkowane-
go na konserwację obiektów zabytkowych.

Po rozmowie z panem Ryszardem Adamczykiem 
zastanawiałem się, czy jest sens i czy warto po raz wtórny 
organizować od podstaw nowe przedsiębiorstwo, przecież 
to ogromny wysiłek organizacyjny, może się nie udać. Na 
pomoc osób trzecich nie mogłem liczyć, a ekwiwalent za 
ten wysiłek był mglisty.

Jednak podstawowym moim obowiązkiem było 
utrzymanie rodziny na pewnym poziomie i to było głównym 
bodźcem do działania. Postanowiłem złożyć wizytę Panu 
wicewojewodzie R. Zyznarskiemu i zorientować się, jak ad-
ministracja widzi taką inicjatywę. Pan Wojewoda przywitał 
się ze mną serdecznie, wysłuchał moich wywodów i za-
proponował, żebym raczej zamiast organizowania nowego 
przedsiębiorstwa ponownie objął stanowisko dyrektora w 
PKZ Poznań. Z uśmiechem powiedziałem, że nie powinno 
się wchodzić drugi raz do tej samej wody i nie chcę burzyć 
pewnych układów, które tam powstały. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

W dniu 30.04.2020 r. odbyła się sesja XXI. Obecnych 
na niej było 14 radnych. Łącznie podjęto 7 uchwał w spra-
wach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia 

na lata 2020-2031
• zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok
• zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie

• udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Wojewódz-
twa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

• zmiany uchwały Nr XVIII/170/2020 Rady Gminy Dydnia 
z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego
• zmiany uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Dydnia z 

dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organiza-
cyjnej dla gminnych jednostek oświatowych oraz nadania 
statutu Zespołowi Obsługi Szkół Gminy Dydnia

• zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Gminy Dydnia z 
dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dydni, 
dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzie-
ckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
w tym żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia 
tych opłat.

W dniu 28.05.2020 r. odbyła się sesja XXII. Obecnych 

Aleksandra Florczak
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Partnerstwo Wodne to początek wielopłaszczyzno-
wej współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (PGW WP) z przedstawicielami władz sa-
morządowych, spółek wodnych oraz rolników zmierzające 
do ograniczenia skutków suszy oraz wsparcia dla szeroko 
rozumianej gospodarki wodnej w kraju.

W dniu 10 czerwca br. z inicjatywy  Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), od-
było się w terenie spotkanie pracowników Wód Polskich z 
przedstawicielami władz samorządowych. Spotkanie mia-
ło miejsce przy kamiennej zaporze przeciwrumowiskowej 
w Dylągowej, zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru 
Wodnego w Dynowie.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Brzozowski  
Jacek Adamski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech wraz 
z zastępcą Wiesławem Walatem i zespołem pracowników, 
Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski z pracowni-
kami, Wójt Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak z pracow-
nikami oraz Przedstawiciel Burmistrza Miasta Dynów. Gmi-
nę Dydnia reprezentowała Wójt Alicja Pocałuń z Sekretarz 
Gminy Dydnia Edytą Kuczma. Z ramienia Wód Polskich w 
spotkaniu wzięła udział Dyrekcja Zarządu Zlewni w Prze-
myślu wraz z pracownikami i kierownikiem Nadzoru Wod-
nego w Dynowie.

 W trakcie spotkania przedstawiono działania podej-
mowane przez Wody Polskie w zakresie wdrożenia i rea-
lizacji ogólnopolskiego Programu Kształtowania Zasobów 
Wodnych. W ciągu najbliższych trzech lat Wody Polskie 
zrealizują 645 inwestycji z zakresu retencji korytowej w ca-
łym kraju w ramach programu retencja korytowa, umożli-
wiającego kształtowanie zasobów wodnych na terenach 
rolniczych. W roku 2020 Wody Polskie planują wykonać 
pracę na łączną kwotę 60 mln zł.

Na spotkaniu omówiono również problemy, na jakie 

napotykają jednostki samorządowe w zakresie szeroko 
rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, w tym czystości 
brzegów potoków i rzek. Sygnalizowano potrzebę obser-
wacji miejsc, z których potencjalnie mogą wypływać zanie-
czyszczenia do lokalnych potoków. Zwrócono także uwagę 
na możliwość uczestnictwa w programach realizowanych 
m.in. przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu wspomaga-
jących małą retencję na terenach miejskich i wiejskich, w 
ramach których władze samorządowe mogą ubiegać się o 
dofinansowanie.

Przedstawiciele jednostek samorządowych z optymi-
zmem przyjęli to spotkanie za początek Partnerstwa Wod-
nego w ramach prowadzonych działań w zakresie przeciw-
działania skutkom suszy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

na niej było 13 radnych. Łącznie podjęto 11 uchwał w spra-
wach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia 

na lata 2020-2031
• zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok
• metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i 
trybu jej uiszczania

• uchylenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dyd-
nia na lata 2017-2023

• powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dydnia do sta-
nowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

• wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 
gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. m. Końskie)

• wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 
gruntowej na okres powyżej 3 lat (dot. m. Krzywe)

• wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej nr 
1513/2 położonej w miejscowości Niebocko

• ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia gra-

nic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 
września 2020 roku

• rozpatrzenia wniosku z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącego 
dojazdu do działki rolnej w miejscowości Dydnia

• rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrna.

W dniu 02.07.2020 r. odbyła się sesja XXIII. Obec-
nych na niej było 14 radnych. Łącznie podjęto 6 uchwał w 
sprawach: 
• udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
• absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia
• zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok
• ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt 
Gminy Dydnia

• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właś-
cicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych.

Aleksandra Florczak

fot. archiwum PGW WP

Władze samorządowe z pracownikami Wód Polskich
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Gmina Dydnia otrzyma dofinansowanie w wysokości 
1 145 943 zł na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Krzemiennej. Centrum będzie zapewniało usługę 
zamieszkania całodobowego dla 13 osób, a także usługę 
pobytu dziennego dla 7 osób. Planowany termin otwarcia 
centrum to pierwszy kwartał 2022 r.

Przyznane środki pochodzą z Funduszu Solidarnoś-
ciowego, w ramach Programu „Centra opiekuńczo-miesz-
kalne”. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę 
budynku po byłej szkole podstawowej i przekształcenie go 
na centrum opiekuńczo-mieszkalne. Budynek zostanie do-
stosowany w taki sposób, by osoby niepełnosprawne mogły 
swobodnie i bezpiecznie w nim przebywać, a także miały 
zapewnioną możliwość godnego i niezależnego funkcjono-
wania w miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

Program wspiera jednostki samorządu terytorialnego 
w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub 
całodobowego przeznaczonych dla dorosłych osób niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Głównym celem tego typu placówek 
jest udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w za-

kresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulacji i 
rozwoju sprawności ruchowych oraz polepszania kompe-
tencji społecznych. 

Aleksandra Florczak

Lokalne podtopienia, nieprzejezdne drogi oraz wyso-
ki stan wody na rzece San to następstwa ulewnego desz-
czu w naszej gminie.

Sytuacja była dramatyczna i dynamiczna. Nieko-
rzystne zjawiska atmosferyczne spowodowały szkody w 
budynkach gospodarczych oraz gospodarstwach rolnych. 
W związku z występowaniem ryzyka powodziowego zosta-
ły skierowane prośby do osób przebywających w domkach 
letniskowych i na campingach w okolicy rzeki San o nie-
zwłoczne ewakuowanie się. Poziom wody ciągle wzrastał, 
natomiast prognozy meteorologów wskazywały, że inten-
sywny deszcz zagrażał mieszkańcom. W Urzędzie Gminy 
w Dydni, zgodnie z zarządzeniem Wójta, zostało utworzone 
całodobowe pogotowie przeciwpowodziowe, które koordy-
nowało prace związane z usuwaniem skutków ulewnych 
deszczy. Przy zabezpieczeniu miejsc zagrożonych powo-
dzią pracowały jednostki OSP z terenu gminy oraz jednostki 
KP PSP Brzozów. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt do 
udrożniania rowów i przepustów przydrożnych. Nieprze-
jezdne były odcinki dróg w: Krzemiennej, Uluczu, Niewistce 
oraz Obarzymie. Powstały komisje ds:

• szacowania strat w infrastrukturze komunalnej,
• szacowania strat w infrastrukturze mieszkaniowej,
• szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej spowodowanych nieko-
rzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gmi-
ny Dydnia.

Komisje pracują nieprzerwanie od 8 czerwca, odwie-
dzając po kolei mieszkańców poszczególnych miejscowo-
ści. Łącznie wpłynęło 159 wniosków odnośnie szacowania 
szkód.

Urzędnicy w oparciu o przepisy prawne sporządza-
ją dokumentację powstałych szkód, aby mieszkańcy mogli 
ubiegać się o rekompensatę finansową. W efekcie dotych-
czasowych działań Gmina Dydnia otrzymała pierwsze środ-
ki finansowe od Wojewody Podkarpackiego, które trafią do 
poszkodowanych mieszkańców.

Piotr Krzysik
fot. archiwum

fot. archiwum

fot. G. Cipora

Podtopienia w Dydni

Zalana droga wojewódzka w Krzemiennej

Siedziba przyszłego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Krzemiennej 
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Gmina Dydnia wzięła udział w programach Zdalna 
Szkoła i Zdalna Szkoła+, w ramach których ubiegała się o 
dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do zdal-
nej nauki dla uczniów naszych szkół. Łącznie pozyskano 
środki w wysokości prawie 155 000 złotych, co umożliwiło 
zakup 60 nowych laptopów. Po zakończeniu nauki w syste-
mie zdalnym, laptopy pozostaną na wyposażeniu szkół.

W pierwszej transzy udało się pozyskać środki w wy-
sokości 60 000 złotych, co umożliwiło zakup 24 laptopów, 
natomiast w drugiej transzy 94 987,24 złotych, za które 
zakupiono kolejne 36 laptopów. Dofinansowanie stanowi 
100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa 
koszt zakupu sprzętu. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej nr 1 “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
Działania 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w moż-
liwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wyso-
kich przepustowościach”, współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Aleksandra Florczak

INFORMACJE OGÓLNE
• Ludność: 7 871 mieszkańców
• Powierzchnia: 130,3 km2 (24,2% powierzchni powiatu 

brzozowskiego)
• Gęstość zaludnienia: 61os./km2
• Powierzchnia lasów: 1 035,3 ha (7,95% powierzchni 

gminy)
• Miejscowości: Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica 

Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebo-
cko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, 
Wydrna

• Sąsiednie gminy: Bircza, Brzozów, Nozdrzec, Sanok

Liczba mieszkańców gminy na przestrzeni lat

BUDŻET GMINY W 2019 ROKU
• Budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Dydnia z dn. 

24 stycznia 2019 r.: 37 072 836 zł
• W toku realizacji zadań na przestrzeni 2019 budżet 

zwiększono o łączną kwotę : 5 112 392 zł

• Po zmianach budżet w 2019 r. wyniósł: 42 185 228 zł
• Wykonanie budżetu wyniosło: 41 171 690, 76 zł co sta-

nowi 97,6%
• Pozyskane środki majątkowe wyniosły: 2 061 255 zł
• Pozyskane środki dla stowarzyszeń i organizacji poza-

rządowych wyniosły: 601 603 zł
• Pozyskane środki na zakup sprzętu, wyposażenia i mo-

dernizację infrastruktury OSP wyniosły: 975 132 zł, co 
stanowi 75% całkowitych kosztów realizowanych zadań

• Zrealizowano 82 zadania majątkowe gminy na łączną 
kwotę 5 651 584 zł

• Zrealizowano 52 zadania w ramach funduszu sołeckie-
go na łączną kwotę 368 323 zł

• W ramach wydatków bieżących wykonano remonty dróg 
gminnych na łączną kwotę 409 598 zł

• Suma niespłaconych zobowiązań wynikających z za-
ciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na dzień 
31 grudnia 2019 wyniosła: 4 823 447,75 zł

• W porównaniu z rokiem poprzednim (2018) zadłużenie 
gminy jest niższe o 24%

PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W 
2019 ROKU
• Strategia Rozwoju Gminy Dydnia do 2020 r.
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych 
• Program Przeciwdziałania  Narkomanii
• Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecz-

nych
• Lokalny Program Rewitalizacji
• Gminny Program Ochrony Środowiska
• Program Gospodarki Niskoemisyjnej
• Program Opieki nad Zabytkami

Aleksandra Florczak
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Przekazanie laptopów Dyrekcjom szkół
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WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄ-
CYMI JST
• Samorząd Województwa Podkarpackiego
• Powiat Brzozowski
• Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
• Stowarzyszenie Samorządów Pogórza Karpackiego

Zadania zrealizowane w 2019 roku
GOSPODARKA ŚCIEKOWA

• Wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji 
w Obarzymie

• Opracowanie koncepcji i uzyskanie zgody na wejście w 
teren dla budowy kanalizacji w Temeszowie

• Zakup materiałów na budowę kanalizacji w Grabówce
• Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w Jabłonce (Kopaniska) 
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM KANALI-

ZACJI SANITARNEJ W OGÓLNEJ LICZBIE MIESZKAŃ-
CÓW (Zestawienie opracowane według stanu liczby osób 
zameldowanych w miejscowości na dzień 31.12.2019 r.):
• Niebocko 78%
• Dydnia 77%
• Krzemienna 75%
• Jabłonka 71%
• Wydrna 71%
• Końskie 69%
• Krzywe 65%
• Witryłów 60%
• Ulucz 53%
• Grabówka 3%

WODOCIĄGI
• Wykonanie hydroforni, studni i zbiornika sieci wodocią-

gowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonce – 30 000 
zł

• Wykonanie studni wody pitnej wraz z przyłączem do bu-
dynku wielorodzinnego w Krzemiennej – 10 000 zł

• Zlecenie analizy geologicznej możliwości zaopatrzenia 
gminy w wodę

• Zlecenie prac koncepcyjnych i uzyskanie zgody na wej-
ście w teren dla zadania budowa sieci wodociągowej w 
Temeszowie

OCHRONA ŚRODOWISKA
• Zrealizowano projekt „Odnawialne źródła energii w Gmi-

nie Zagórz i Gminie Dydnia”. 
W 164 gospodarstwach domowych zamontowano kotły 
na biomasę, instalacje solarne i fotowoltaiczne. 
Wartość projektu dla Gminy Dydnia wyniosła 2 763 438 
zł w tym 2 131 205 zł dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie pokryło 85% kosztów 
kwalifikowanych, natomiast wkład własny mieszkańców 
wyniósł 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

• Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) w Jabłonce – uregulowano zasady 
odbioru odpadów niebezpiecznych i wielkogabaryto-
wych w gminie.

• Realizowano gminny program usuwania azbestu - w 
2019 roku odebrano od mieszkańców gminy 330 ton az-
bestu.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
• Chodnik w Niebocku w ciągu drogi wojewódzkiej o dłu-

gości 396 m
• Chodnik w Niebocku w ciągu drogi gminnej (droga do 

szkoły) o długości 235 m 
• Chodnik w Wydrnej w ciągu drogi powiatowej (wspólnie 

z Powiatem Brzozowskim) o długości 450 m
• Parking (90 m2) wraz z chodnikiem (40 m) przy kaplicy 

w Krzywem 
• Parking przy przedszkolu w Dydni
• Plac asfaltowy przy szkole w Wydrnej
• Oświetlenie drogowe w Niewistce i Obarzymie
• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w Krzemiennej
• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w Krzywem (wspólnie z Powiatem Brzozow-
skim)

SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK
• Obiekty sportowe i rekreacyjne 
• Otwarte Strefy Aktywności w Jabłonce – 48 056 zł
• Boisko wielofunkcyjne w parku w Temeszowie – 
      71 000 zł
• Plac zabaw w Niewistce – 16 000 zł
• Scena w parku w Dydni – 29 502 zł
• Altana w Wydrnej – 11 660 zł
• Altana w Grabówce – 4 968 zł
• Wyposażenie altany w Krzemiennej – 4 500 zł
• Modernizacja oświetlenia stadionu w Dydni – 29 050 zł
• Modernizacja oświetlenia parkowego w Niebocku – 
     11 955 zł
• Plac zabaw przy szkole w Końskiem – 4 974 zł
• Ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Jabłonce –  
     30 000 zł
• Rozbudowa placu plenerowego w Niewistce – 10 000zł

KULTURA
• Generalny remont Domu Ludowego w Niebocku wraz z 

instalacją centralnego ogrzewania – 420 812 zł
• Przebudowa Domu Ludowego w Jabłonce (na potrzeby 

Klubu Seniora) – 124 767 zł
• Instalacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w 

Krzywem – 19 890 zł
• Remont Domu Ludowego w Wydrnej – 2 405 zł
• Montaż nagrzewnicy w Domu Ludowym w Grabówce 

– 1 500 zł
• Dotacja dla GOKBPiW na wykonanie instalacji central-

nego ogrzewania w Domu Ludowym w Witryłowie – 
      2 500 zł

ZABYTKI
• Renowacja wnętrza kościoła w Krzemiennej (parafia 

Dydnia) –65 000 zł 
• Renowacja wnętrza kościoła w Obarzymie (parafia Dyd-

nia) –15 000 zł
• Renowacja wnętrza kościoła w Krzywem (parafia Dyd-

nia) – 40 000 zł
• Renowacja wnętrza kościoła w Końskiem – 40 000 zł
• Remont muru oporowego i schodów przy kościele w Ja-

błonce – 30 000 zł.
Aleksandra Florczak
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W maju br. Gmina Dydnia otrzymała dofinansowa-
nie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 145 943 
zł w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne”, 
w efekcie którego w miejscowości Krzemienna powstanie 
centrum opiekuńczo – mieszkalne. 

Zagospodarowane zostaną pomieszczenia po by-
łej szkole podstawowej oraz częściowo po byłym ośrodku 
zdrowia. W ramach zadania wykonane zostaną niezbędne 
roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i 
zmianą sposobu użytkowania - a będą to miedzy innymi 
roboty związane z rozbudową i przebudową wejścia z 
szybem windowym i windą dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonane zostaną ściany i ścianki działowe na parte-
rze i poddaszu, wymieniona zostanie stolarka okienna i 
drzwiowa. Ponadto przewidziane do wykonania są prace 
związane z licowaniem ścian, malowaniem, posadzkami i 
podłogami. 

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców so-
łectw Dydnia i Niebocko, na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
a Gminą Dydnia przeprowadzona zostanie rekultywacja 
dwóch dróg rolniczych w miejscowościach Dydnia i Nie-
bocko. Wykonane zostaną niezbędne roboty ziemne oraz 
nawierzchnia z płyt betonowych typu JOMB na podbudo-
wie żwirowej oraz rowy przydrożne. Prace sfinansowane 
zostaną z dotacji Wojewody Podkarpackiego pozyskanych 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z budżetu 
Gminy Dydnia. 

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 10 000 złotych na budowę oświetlenia w parku w Dydni. 
Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackie-
go w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020. W ramach prac zamontowanych zostanie 
8 lamp parkowych. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych 
w ubiegłym roku, w ramach których w parku wybudowana 
została scena. Celem takich inwestycji jest między innymi 
stwarzanie miejsc dla rozwoju kultury, aktywnego wypo-
czynku, a przede wszystkim miejsc, gdzie można także 
miło spędzić czas wolny i wypocząć. 

W ramach jednego z zadań gminy, jakim jest gospo-
darka wodno-ściekowa, Gmina Dydnia przystąpiła do rea-
lizacji ważnego dla ochrony środowiska zadania – budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka. W dniu 
28 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 
została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków 

EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W chwili 
obecnej ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych tj. budowy sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. Po jego rozstrzygnięciu rozpoczęte 
zostaną prace budowlane. 

W ramach rozwoju infrastruktury szkolnej Gmina 
Dydnia złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z 3 mo-
dułu programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 
77 577,76 zł na organizację nowoczesnej stołówki w Szko-
le Podstawowej w Niebocku. Otrzymane środki stanowią 
80% całkowitego kosztu realizowanego zadania. Zostaną 
one przeznaczone na modernizację funkcjonującej obec-
nie stołówki. Stołówka zostanie powiększona, gruntownie 
wyremontowana i doposażona. W celu poprawy bezpie-
czeństwa oraz polepszenia dostępności dla osób niepeł-
nosprawnych przesunięte zostaną schody znajdujące się 
obecnie w centralnej części pomieszczenia. W efekcie już 
wkrótce Szkoła Podstawowa w Niebocku będzie miała 
przestronną, komfortową i nowoczesną stołówkę.

W marcu br. rozpoczęto realizację dwóch zadań dro-
gowych: „Przebudowę drogi gminnej nr 115710R Końskie 
- Mrzygłód” oraz „Przebudowę drogi gminnej „Grabówka 
– Lalin”.

Kontynuowane są prace związane z przebudową 
Domu Ludowego w miejscowości Niebocko. Obecnie trwają 
prace malarskie sali tanecznej, kuchni oraz remont scho-
dów przy małej sali.

Maciej Dżoń

W marcu br. rozpoczęto realizację dwóch zadań dro-
gowych: „Przebudowę drogi gminnej nr 115710R Końskie 
- Mrzygłód” oraz „Przebudowę drogi gminnej „Grabówka 
– Lalin”.

Kontynuowane są prace związane z przebudową 
Domu Ludowego w miejscowości Niebocko. Obecnie trwają 
prace malarskie sali tanecznej, kuchni oraz remont scho-
dów przy małej sali.

Sala widowiskowa DL w Niebocku

Droga gminna w Grabówce
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Solidarność społeczna to solidny fundament, na 
którym zbudowane jest nasze Państwo i nasza lokalna 
wspólnota. Jest to wartość, która pomaga nam się wspól-
nie rozwijać i zmierzać ku lepszemu. Poprawa jakości ży-
cia lokalnej społeczności jest jednym z głównych zadań 
samorządu.  

Wyprawka dla Malucha 
Z radością chcemy powitać każdego nowo naro-

dzonego mieszkańca i mieszkankę Gminy Dydnia. Dlate-
go w naszej gminie powstał program „Wyprawka dla Dy-
dyńskiego Malucha”. Od 1 stycznia 2020 r. każdy nowo 
narodzony maluszek otrzymuje od gminy prezent w po-
staci kokonu z wyjmowanym materacykiem oraz mięk-
kim, podwyższonym obszyciem zapewniającym dziecku 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa, szumiącego misia 
„Szumisia”, czyli specjalnej maskotki generującej delikat-
ne, uspokajające dźwięki oraz mięciutkiego, pluszowego 
kocyka. Od początku roku wyprawkę otrzymało już 32 
dzieci.

Żłobek Gminny w Dydni
Powrót obojga rodziców do pracy po urlopie ro-

dzicielskim to często trudna decyzja. Rodzice chcą mieć 
pewność, że podczas ich pobytu w pracy maluszek bę-
dzie pod właściwą opieką. Taką możliwość w naszej gmi-
nie od 1 lutego 2020 r. daje Żłobek Gminny w Dydni. 

Został on stworzony z pełną świadomością tego, 
jak odpowiedzialnym zadaniem jest opieka nad malusz-
kami. Najważniejsze było zapewnienie dzieciom poczu-
cia bezpieczeństwa i troskliwej opieki, a także warunków 
do zdrowego i harmonijnego rozwoju, świetnej zabawy i 
poznawania świata. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 196 945 zł, w tym 
157 945 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch+ i 39 
000 zł z budżetu Gminy Dydnia.

Dofinansowanie na prowadzenie żłobka 19 305 
złotych.

Kompetencje cyfrowe
Sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym jest 

obecnie jedną z podstawowych umiejętności młodego 
pokolenia. Wiele zajęć szkolnych, nie tylko tych stricte 
komputerowych, odbywa się teraz z wykorzystaniem no-
wych mediów. Szczególnie w ostatnim czasie, gdy cały 
świat musiał zmienić sposób swojego dotychczasowego 
funkcjonowania, przekonaliśmy jak ważne jest posiada-
nie kompetencji cyfrowych.

W ostatnim czasie Gmina Dydnia pozyskała łącz-
nie 84 laptopy dla naszych szkół. Pieniądze na zakup 
sprzętu pozyskano z programów W sieci bez barier, Zdal-
na Szkoła, Zdalna Szkoła+.

Na realizację programu W sieci bez barier otrzy-
mano dofinansowanie w wysokości 149 520 złotych. 
Za te pieniądze kupiliśmy 24 laptopy, które posłużyły 
do przeprowadzenia szeregu szkoleń z zakresu obsługi 
komputera i Internetu. Ze szkoleń skorzystało 264 miesz-
kańców. Po zakończeniu szkoleń laptopy przekazaliśmy 
naszym dydyńskim szkołom. 

W ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna 
Szkoła+  pozyskano środki o łącznej kwocie 155 000 zło-

tych, za które kupiiono w sumie 60 laptopów. Ze sprzętu 
korzystali uczniowie naszych szkół w czasie realizacji na-
uki zdalnej. Po przewróceniu nauki w tradycyjnej formie, 
sprzęt pozostanie w szkołach i tam będzie nadal służył 
potrzebom edukacyjnym uczniów.

Szkoły
Nauka przedmiotów przyrodniczych jest trudna, 

ale za to niezwykle ciekawa. Otwiera nam ona drogę 
poznania procesów i zjawisk zachodzących w człowie-
ku, w otaczającym nas świecie i wszechświecie. Jednak 
samo poznanie tych procesów i zjawisk często wymaga 
specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania badań, 
obserwacji i doświadczeń. Już wkrótce Szkoła Podsta-
wowa w Końskiem będzie bardzo dobrze wyposażona w 
tego rodzaju sprzęty i pomoce naukowe. Gmina Dydnia 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 797 złotych 
na zakup wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć z 
biologii, chemii, fizyki i geografii.

Pomoce te umożliwią nauczycielom obrazowe pre-
zentowanie omawianych tematów, natomiast uczniom sa-
modzielne przeprowadzanie ciekawych eksperymentów i 
doświadczeń. Dzięki temu uczniowie będą kompleksowo 
poznawać naturę procesów i zjawisk zachodzących w 
świecie, a także będą mogli rozbudzać swoją ciekawość i 
zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi.

Stołówka
Przerwa śniadaniowa to zawsze bardzo wyczeki-

wany moment w szkolnym harmonogramie. To czas na 
odpoczynek miedzy zajęciami, chwila na ciekawe roz-
mowy z kolegami i koleżankami, ale przede wszystkim 
czas na uzupełnienie zapasów energii pożywnym śnia-
daniem. 

W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie Ze-
społu Szkół w Niebocku będą jedli śniadania w nowo-
czesnej, wyremontowanej stołówce. Na ten cel Gmina 
Dydnia pozyskała dofinansowanie w wysokości 77 577 
zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na gruntowną modernizację funk-
cjonującej obecnie stołówki – zostanie ona powiększo-
na, przebudowana i doposażona. Remont ten ma służyć 
podniesieniu standardu stołówki, a także poprawie bez-
pieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Model ludzkiego serca 

fot. archiwum
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Obowiązkiem każdej gminy jest stworzenie warun-
ków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na 
swoim terenie. Najważniejszym elementem gwarantującym 
wykonanie tego obowiązku jest realizowany plan gospodar-
ki odpadami.

Od lipca zmiana stawki!
Podwyżka cenowa związana jest ze wzrostem ilości 

odpadów oraz wzrostem kosztów ich zagospodarowania. 
Od 1 lipca 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami 
wynosi 16 złotych od osoby. Mieszkańcy mają prawo sko-
rzystać z ulgi wynoszącej 0,50 zł od osoby w związku z po-
siadaniem przydomowego kompostownika na bioodpady. 
Jest ona naliczana od momentu złożenia w urzędzie gminy 
nowej deklaracji.

Z mocy polskiego prawa system gospodarowania 
odpadami przez gminy musi być samofinansujący. Oznacza 
to, że całość kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami pokrywana jest z wpłat mieszkańców. Prawo nie 
dopuszcza możliwości finansowania  systemu ze środków 
budżetu gminy, nie ma również rządowych programów do-
tujących realizację tego zadania. Cena za unieszkodliwienie 
odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Krośnie w przeciągu jednego roku wzrosła 
o prawie 100%. W marcu 2019 roku cena za tonę odpadów 
zmieszanych wynosiła 486 zł, natomiast w kwietniu 2020 
roku wynosiła 971 zł. W związku z tym plany wydatków na 
gospodarowanie odpadami komunalnymi opracowane na 
początku roku uległy radykalnej zmianie.

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje:
• odbiór odpadów od mieszkańców i przetransportowanie 

ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) w Krośnie

• unieszkodliwienie odpadów w RIPOK w Krośnie.
• prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych (PSZOK) w Jabłonce
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK
• likwidacja dzikich wysypisk
• koszty administracyjne (naklejki na worki, koresponden-

cja, materiały edukacyjne, oprogramowanie).
Segregujmy odpady!
Zagospodarowanie posegregowanych odpadów jest 

znacznie tańsze niż zagospodarowanie odpadów zmiesza-
nych. Zwracajmy uwagę na to, co wrzucamy do czarnego 
worka. Wyrobienie sobie dobrego nawyku segregowania 
odpadów w dłuższej perspektywie będzie miało dla nas 
wszystkich ogromne znaczenie.

Kontrola segregacji odpadów
Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami w znacz-

nym stopniu związany jest z jakością segregacji odpadów. 
Pamiętajmy, że każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek 
prowadzić prawidłową segregację.  Większa ilość odpadów 
zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. 
nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, 
czyli wyrzucanie odpadów zbieranych selektywnie np. pa-
pieru, szkła, plastiku do czarnego worka.

Na terenie naszej gminy prowadzone są kontrole 
sposobu segregacji odpadów przez pracowników firm wy-
wozowych oraz uprawnionych w tym zakresie pracowników 
gminy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zosta-
nie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomo-
ści. Ponowne stwierdzenie braku obowiązkowej segrega-
cji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie 
wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie 
naliczenia wyższej opłaty stanowiącej dwukrotność opłaty 
podstawowej.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zale-

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemien-
nej

Prawo do godnego życia jest w naszym społe-
czeństwie jedną z nadrzędnych wartości. Jest ono ugrun-
towane kulturowo, ale wynika też z naturalnych, przyro-
dzonych i niezbywalnych praw człowieka. Na wartość tę, 
jako podstawę naszego życia społecznego, powołuje się 
w Preambule, a później również w treści, Konstytucja  
Rzeczypospolitej Polskiej „Wszystkich, którzy dla dobra 
Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucje będą stosowa-
li, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przy-
rodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i 
obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych 
zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

Wyrazem solidarności społecznej z tymi miesz-
kańcami naszej gminy, którzy zmagają się z różnego ro-
dzaju trudnościami fizycznymi, będzie centrum opiekuń-
czo-mieszkalne, które powstanie w Krzemiennej. Na jego 
utworzenie Gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 1 145 943 zł w ramach Programu „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne”. Środki te zostaną przeznaczo-
ne na przebudowę i wyposażenie budynku po byłej szko-
le podstawowej. Planowany termin otwarcia centrum to 

pierwszy kwartał 2022 r.
Kluby Seniora w Gminie Dydnia
Dużą grupę w naszej lokalnej społeczności stano-

wią Seniorzy. Podczas gdy z roku na rok grupa miesz-
kańców gminy w wieku do 18 lat jest coraz mniejsza, o 
tyle grupa Seniorów (czyli osób powyżej 60 lat) powięk-
sza się. Z perspektywy samorządu ważnym zadaniem 
jest stworzenie Seniorom warunków i możliwości samo-
realizcji i pozostania aktywnymi członkami lokalnej spo-
łeczności.

Pierwszym takim miejscem, stworzonym z myślą o 
naszych Seniorach, był Klub Seniora w Jabłonce. Klubo-
wicze spotykają się kilka razy w tygodniu, integrują się w 
miłym gronie rówieśników, realizują różnego rodzaju za-
jęcia rekreacyjne, edukacyjne, warsztatowe, kulturalne. 
Realizują się na różnych polach, wykorzystując do tego 
swój potencjał, zdolności i pasje. Klub Seniora w Jabłon-
ce powstał dzięki dofinansowaniu w wysokości 119 763 zł 
pochodzącemu z Programu Senior+.

Już wkrótce w Gminie Dydnia powstanie kolejny 
Klub Seniora. Tym razem w Temeszowie. Na jego utwo-
rzenie uzyskano dofinansowanie w kwocie 146 063 zł.

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak, Piotr Krzysik
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ży wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy za ich zbiór-
kę i zagospodarowanie.

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków.

Mając na uwadze przepisy art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 2010), Gmina Dydnia 
realizuje działania w zakresie prowadzenia ewidencji zbior-
ników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Obowiązkiem Wójta jest również kontrola przestrze-
gania przez mieszkańców przepisów ww. ustawy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do  udo-
kumentowania sposobu systematycznego opróżniania 
zbiornika (szamba) lub pozbywania się komunalnych osa-
dów ściekowych z przydomowych oczyszczalni poprzez 
przedstawienie dowodów opłat lub podpisanych umów z 
uprawnionym przedsiębiorcą.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dydnia są:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o 

Brzozów
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku.

Właściciele nieruchomości, dla których istnieje moż-
liwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mają 
obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach).

Mając na uwadze wywiązywanie się z powyższych 
ustawowych obowiązków, od ubiegłego roku Gmina Dydnia 
prowadzi działania związane z opracowaniem gminnej ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków 
oraz  badania częstotliwości opróżniania zbiorników  bezod-
pływowych. Do mieszkańców kierowane są pisma informu-
jące o obowiązku systematycznego opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz o konieczności podłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Informuje się, iż niezastosowanie się do wymogów 

przedstawionych w poszczególnych pismach będzie skut-
kowało przeprowadzeniem postępowania administracyj-
nego odnośnie kontroli sposobu usuwania nieczystości 
ze zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych 
oczyszczalni ścieków lub nakazu podłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie wątpliwości lub pytań informacji udziela pra-
cownik Urzędu Gminy w Dydni pod nr telefonu: 13 430 81  56

Zanieczyszczenie środowiska ściekami stanowi po-
ważny problem. Występujące szkodliwe czynniki biologicz-
ne przedostające się do gleby i wód gruntowych są bardzo 
groźne dla otoczenia. Błędnie stwierdzamy, że z nieszczel-
nego zbiornika wypływa tylko woda.  Nieszczelny zbiornik 
to zagrożenie chemiczne oraz bakteriologiczne wody, z któ-
rej w znacznej mierze korzystamy, mając własne jej ujęcie. 
Najgorsze jest to, że zanieczyszczony jest nie tylko sam 
sprawca, ale również sąsiedztwo. Bakterie rozprzestrze-
niają się na duże odległości, w związku z czym zagrożenie 
znacznie wzrasta. Pozbywając się nieczystości w nieodpo-
wiedni sposób, tworzymy pewnego rodzaju obieg zamknię-
ty:
- pozbywanie się ścieków w nieodpowiedni sposób
- zanieczyszczenie wody, warzyw, owoców w naszych 

ogródkach.
Bądźmy odpowiedzialni!

Aleksandra Florczak
Piotr Krzysik

W Jabłonicy Ruskiej od 1 czerwca czynne jest gmin-
ne łowisko. Funkcjonuje ono na zasadach no kill – nie za-
bijaj oraz catch and release – złów i wypuść. Łowisko jest 
czynne codziennie od godziny 6:00 do zachodu słońca.

Cennik płatności za korzystanie z łowiska:
1. Opłaty podstawowe:
• 1 dzień – 20 złotych
• 1 tydzień – 50 złotych
• 2 miesiące – 100 złotych
• 8 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 listopada) – 200 zło-

tych. 
2. Opłaty dla uczniów i studentów:
• 1 dzień – 10 złotych
• 1 tydzień – 35 złotych
• 2 miesiące – 70 złotych

fot. A. Florczak

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
k

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jabłonce 

Łowisko zaprasza

Aleksandra Florczak
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„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych” – głosi Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis ten stanowi fundament 
naszego społecznego życia i wzajemnego poszanowania 
i dotyczy wszystkich obywateli Polski, od najmłodszego 
do najstarszego.

Janusz Korczak, jeden z najsłynniejszych polskich 
pedagogów, powiedział kiedyś, że „nie ma dzieci, są LU-
DZIE”. W myśli tej zawarte jest przesłanie, że dzieci nale-

ży darzyć takim samym szacunkiem, jak dorosłych. Dzień 
Dziecka, obchodzony w Polsce corocznie 1 czerwca, ma 
nam o tym ważnym przesłaniu przypominać.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowio-
ny w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla powszechnego utrwa-
lenia idei praw dziecka. Święto to obchodzone jest w bar-
dzo wielu krajach na całym świecie. W Polsce świętujemy 
ten dzień składając dzieciom życzenia, obdarowując je 
prezentami,  spędzając wspólnie czas na ich ulubionych 
zabawach, zabierając je na wycieczki. Każda rodzina ma 

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypo-
czynku w Dydni zaprasza na „Mini Smart Plac”, który znaj-
duje się przed budynkiem Ośrodka Kultury w Dydni. Został 
wykonany tuż przed wakacjami z myślą o dzieciach z terenu 
Gminy Dydnia, które spędzają czas na świeżym powietrzu.

Namalowane na asfalcie kolorowe linie, gry podwór-
kowe (między innymi gra „ w klasy”) mają za zadanie uatrak-
cyjnić spędzany wolny czas naszych dzieci. Zapraszamy do 
skorzystania z tych „kolorowych” zabaw  na placu. Prosi-
my również o zachowanie wszelkich środków ostrożności 
oraz zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym 
w Polsce stanem epidemii koronawirusa. Stosujmy się do 
wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspekto-
pra Sanitarnego. 

Miłej Zabawy!
Anna Wójcik

Pomimo epidemii koronawirusa oraz odwołanych 
prób Orkiestry Dętej działającej przy GOKBPiW w Dydni, 
nasza orkiestra została wyposażona w sześć nowych dam-
skich kompletów mundurów orkiestrowych, w skład których 
wchodzą: koszula, spódnica, żakiet, krawat, sznur galowy 
i czapka. 

Podziękowania za pomoc przy pozyskaniu tych 
mundurów należą się Stanisławowi Pytlowanemu – kierow-
nikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i 
Spraw Obywatelskich. Wierzymy, że sytuacja epidemiolo-
giczna w Polsce się poprawi i Orkiestra Dęta z Dydni będzie 
mogła spotykać się na próbach, a także uświetniać swoimi 
występami artystycznymi organizowane uroczystości oraz 
reprezentować Gminę Dydnia poza naszym regionem.

Anna Wójcik

fot. archiwum

fot. archiwum

• 8 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 listopada) – 150 zło-
tych. 

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzę-
du Gminy – Bank Nowy BFG.SA 49 8642 1100 2005 9000 
0332 0001, w tytule wpłaty podając termin, za który doko-
nywana jest płatność. Dowód wpłaty wraz z kartą wędkar-
ską posłużą za zezwolenie na korzystanie z łowiska. Osoby 

towarzyszące niebiorące czynnego udziału w wędkowaniu 
mogą przebywać na terenie łowiska nieodpłatnie.

Wszystkich wędkarzy posiadających kartę wędkar-
ską serdecznie zachęcamy do korzystania z łowiska. 

Regulamin korzystania z łowiska znajduje się na 
stronie internetowej www.gminadydnia.pl

Aleksandra Florczak

Kolorowy plac zachęca do zabawy

Galowe mundury

Aleksandra Florczak
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W tym roku szkolnym w gronie laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkar-
packiego Kuratora Oświaty znalazło się czterech uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dydni. Oto oni:
1. Natalia Kędra (klasa VIII) – Laureatka Konkursu Geogra-

ficznego; nauczyciel opiekun Katarzyna Pytlowany.
2. Szymon Chorążak (klasa VIII) – Finalista Konkursu Geo-

graficznego (do uzyskania tytułu laureata zabrakło mu 2 
punkty); nauczyciel opiekun Katarzyna Pytlowany. 

3. Izabela Futyma (klasa VI a) – Finalistka Konkursu z Języ-
ka Niemieckiego; nauczyciel opiekun Anna Pocałuń.

4. Jakub Jodłowski (klasa VI a) – Finalista Konkursu z Języ-
ka Francuskiego; nauczyciel opiekun Danuta Zaremba.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Finalistom.
Danuta Zaremba

Napisali o sobie:
Mam 12 lat i urodziłem się we Francji. Tam też miesz-

kałem do dwunastego roku życia. Obecnie jestem uczniem 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dydni. Pani Danuta 

Zaremba zachęciła mnie do wzięcia udziału w konkursie ję-
zyka francuskiego. Zostałem finalistą etapu wojewódzkiego. 
Dzięki temu konkursowi zdobyłem wiedzę, której wcześniej 
nie posiadałem. Stałem się też bardziej cierpliwy i więcej 
wymagam od samego siebie. A sukces swój zawdzięczam 
Pani Zarembie, która mnie przygotowywała oraz mojej ma-
mie, której jestem wdzięczny za to, że zawsze była obok,  
gdy Jej potrzebowałem.

Jakub Jodłowski

Udział w konkursie jest dla mnie niezapomnianą 
przygodą i jednym z największych sukcesów. Pozwolił mi 
on rozwinąć pasje i przede wszystkim poszerzyć swoją wie-
dzę o wiele nowych i przydatnych informacji. Cieszę się, 
że razem z Szymonem i Panią Kasią mogliśmy zajść tak 
daleko i dodatkowo przynieść dumę naszej szkole. Każdą  
minutę spędzoną na nauce geografii uważam za czas nie-
zmarnowany i wykorzystany jak najlepiej. Z całego serca 
zachęcam młodszych kolegów i koleżanki do udziału w 

swój własny sposób na, to by okazać dzieciom miłość i to, 
jak są one ważne.

Dzień ten jest również okazją, aby przypomnieć so-
bie o pierwotnej idei tego święta, czyli o prawach dziecka, 
zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kon-
wencji Praw Dziecka oraz innych uznanych międzynarodo-
wo dokumentach. Podstawowe prawa dziecka, tak samo 
jak prawa człowieka, podzielono według kategorii na prawa 
osobiste, publiczne (polityczne), socjalne i ekonomiczne. 
• Prawa osobiste dotyczą rozwoju dziecka. Do tej katego-

rii praw należą: prawo do życia, prawo do tożsamości, 
prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, 
prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do in-
formacji.

• Prawa publiczne dotyczą uczestnictwa w życiu społecz-

nym i możliwości wyrażania siebie. Do tej kategorii praw 
należą: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo 
do uczestniczenia w stowarzyszeniach.

• Prawa socjalne dotyczą rozwoju umysłowego i fizycz-
nego. Do tej kategorii należą: prawo do godnych wa-
runków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do 
opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku.

• Prawa ekonomiczne dotyczą możliwości przygotowania 
się do niezależności materialnej w przyszłości. Do tej 
kategorii praw należą: prawo do nauki, ochrona prawa 
pracy.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje 
dzieciom ochronę ich praw. W tym właśnie celu w Polsce 
funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Dziecka.

Aleksandra Florczak

W bieżącym roku szkolnym 30 uczniów SP w Dyd-
ni wzięło udział w V ogólnopolskim konkursie „Wielka Liga 
Czytelników”, którego celem m. in. było: promocja czytel-
nictwa, tworzenie społeczności aktywnych czytelników w 
kraju, a także rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu 
krajowej i światowej literatury młodzieżowej.

Uczestnicy WLC zaproponowali listę książek i roz-
wiązując testy, nabywali sprawności czytelnicze. Dzięki 
uzyskaniu 100 sprawności na 198 czytelników szkoła mo-
gła ubiegać się o certyfikat „Placówka Aktywnie Promująca 
Czytelnictwo”. Pomimo trudnej sytuacji w kraju biblioteka 
oraz czytelnicy wypełnili dodatkowe zadania projektowe,  
dzięki czemu Szkoła Podstawowa w Dydni, jako jedyna w 
gminie i jedna z dwóch w powiecie, uzyskała certyfikat.

Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim 
Uczestnikom i Rodzicom, bo wiem, że gdyby nie Ich za-
angażowanie i mobilizowanie dzieci do czytania, to rozwią-
zywanie testów online i osiągnięcie sukcesów nie byłoby 
możliwe.

Wyniki etapu powiatowego:

W kategorii klas 1-4
Miłosz Rybczak - I Wicemistrz Powiatu
Diana Piegdoń - II Wicemistrz Powiatu
Julia Szuba - II Wicemistrz Powiatu
W kategorii klas 5-8
Weronika Kulon - I Wicemistrz Powiatu
Wiktoria Kołodziej - I Wicemistrz Powiatu
Martyna Czopor - I Wicemistrz Powiatu

Wyniki testu ogólnodostępnego:
28 maja o godzinie 15.00 organizatorzy WLC udo-

stępnili dla wszystkich chętnych test online. Liczba punktów 
zdobyta przez uczniów naszej szkoły:
Natalia Kędra 165/170
Jolanta Kufel 163/170
Gabriela Chorążak 115/170
Paula Fuksa 105/170

Gratuluję, dziękuję i zachęcam do dalszej współpra-
cy.

Koordynator projektu
Zofia Sokołowska - Chorążak
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Klub Seniora w Jabłonce od 26 maja 2020 roku 
wznowił swoją działalność (zawieszenie zajęć trwało od 12 
marca 2020 r. do 25 maja 2020 r. i spowodowane było roz-
przestrzenianiem się koronawirusa). Od czasu ponownego 
otwarcia Klub Seniora działa bardzo prężnie. Uczestnicy 
wykonywali szereg prac rękodzielniczych, m.in. powstały 
wielobarwne kwiaty z rajstop, które wzbogacają wystrój po-
mieszczeń Klubu. 

Dzięki zaangażowaniu Seniorów i pracowników Klu-
bu Seniora + w Jabłonce udało się zorganizować  spotka-
nie sobótkowe. Ze względu na kapryśną pogodę tradycyjne 
ognisko zastąpił grill, ale było równie smacznie i radosna 
atmosfera udzieliła się każdemu. 

Uczestnicy Klubu Seniora w Jabłonce oprócz do-

tychczasowych zajęć gimnastycznych na terenie Klubu, 
rozpoczęli przygodę z Nordic Walking. 

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników 
Klubu cieszą się warsztaty z ikonopisarstwa, które prowadzi 
Aneta Rzeszut. Seniorzy zapoznali się od podstaw z tech-
niką tworzenia ikon. Za każdym razem z wielką pieczołowi-
tością przystępują do ich wykonywania. Podczas każdora-
zowych zajęć, jakie odbywają się w naszym Klubie, widać 
ogromne zaangażowanie ze strony jego uczestników. 

W czwartek, 9 lipca 2020 r. Marszałek Sejmu RP El-
żbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Gminy Dydnia 
na Sali Domu Ludowego w Niebocku. W spotkaniu brali też 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. w 
całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis 
Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszyst-
kich użytkowników gospodarstw rolnych. Rolnicy mają do 
wyboru trzy możliwości przeprowadzania spisu poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza spisowego na stro-

nie internetowej spisrolny.gov.pl
- udzielenie odpowiedzi na pytania w wywiadzie telefo-

nicznym przeprowadzonym przez wyznaczonego rach-
mistrza 

- udzielenie odpowiedzi na pytania w wywiadzie osobi-
stym przeprowadzonym przez wyznaczonego rachmi-
strza, który osobiście odwiedzi rolnika. 

Spis rolny prowadzony będzie w celu scharakteryzo-
wania i zaktualizowania wiedzy na temat stanu polskiego 
rolnictwa, a także dla zaobserwowania zachodzących w 
jego strukturze zmian. Zebrane dane posłużą do opraco-
wania przyszłych dokumentów strategicznych, a także do 
zaprojektowania optymalnej polityki rządu wobec polskich 
rolników na najbliższe lata. Dane te będą również stanowiły 
podstawę negocjacji z Unią Europejską w sprawie progra-
mów wsparcia dla polskich rolników.

Aleksandra Florczak

konkursach, szczególnie tych organizowanych przez Kura-
torium Oświaty i sprawdzenia swoich sił w wybranych dzie-
dzinach.

Natalia Kędra

Do konkursu z języka niemieckiego przygotowy-
wałam się w szkole i w domu. W szkole we wtorki i piątki 
chodziłam do Pani Ani na zajęcia dodatkowe.  Do domu 

dostawałam książkę z zadaniami lub test do rozwiązania. 
Przechodziłam jeden etap za drugim. Wysokie wyniki moty-
wowały mnie do tego, żeby przygotowywać się do kolejne-
go etapu coraz więcej. W ostatniej części konkursu zosta-
łam finalistką, z czego jestem bardzo dumna.

Pani Ani  jestem bardzo wdzięczna za to, że przygo-
towywała mnie do tego konkursu  i za poświęcony mi czas.

Izabela Futyma

Zyta Sokołowska

fot. archiwum
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Zajęcia rękodzielnicze

Pisanie ikon
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udział uczestnicy Klubu Seniora w Jabłonce.
W lipcu br. Klub Seniora w Jabłonce został nomino-

wany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem 
do szczytnej akcji „Gaszyn Challenge”. W ramach akcji Se-
niorzy wykonali 10 przysiadów oraz nagrali film, który zo-
stał umieszczony na stronie internetowej Klubu. Ponadto 

zebrano kwotę, która została przekazana dla osiemnasto-
miesięcznego Olusia, zmagającego się ze rdzeniowym za-
nikiem mięśni. Klub Seniora w Jabłonce wyznaczył kolejno 
do wykonania zadania: Klub Seniora w Mrzygłodzie, Klub 
Seniora w Izdebkach i Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie. 

Zyta Sokołowska

Od 1 lutego 2020 r. w naszej gminie rozpoczął dzia-
łalność żłobek, utworzony w ramach programu „Maluch+”. 
Placówka może przyjąć trzynaścioro dzieci w wieku od 20. 
tygodnia życia do 3 lat. Utworzenie żłobka jest doskonałym 
rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą pracować zawodo-
wo lub uczyć się, a mają problem z zapewnieniem opieki 
swoim dzieciom w tym wieku. Dla dzieci zostały stworzone 
świetne warunki do bezpiecznej zabawy i wszechstronnego 
rozwoju psychofizycznego. Teren wokół żłobka umożliwia 
maluchom bezpieczną zabawę, również na placu zabaw.  
Żłobek zatrudnia kreatywną i wykwalifikowaną kadrę żłob-
kową. Pracujący z dziećmi zespół jest niewyczerpanym 
źródłem twórczej energii i zapału. Z entuzjazmem wdraża 
najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i na-
uczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań małych 
podopiecznych, żłobek zapewnia im profesjonalną opiekę 
edukacyjną i wychowawczą. Opiekunki pracują z pasją i 

całkowicie poświęcają się temu, co robią. W żłobku organi-
zowane są różnorodne zajęcia, m.in: muzyczne, ruchowe, 
sensoryczne, artystyczne, aby każde dziecko mogło pozna-
wać świat wszystkimi zmysłami. Każdy dzień w żłobku to 
nowa zabawa i przygoda, która daje możliwość rozwoju.

Gminny Żłobek w Dydni to miejsce bardzo przyjem-
ne i bezpieczne, otaczające opieką każde przebywające w 
nim dziecko. Wykwalifikowana kadra wspiera maluszki w 
prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i emocjonal-
nym, pokazuje im świat i przygotowuje do dalszej edukacji 
w ciepłej i przyjaznej atmosferze, zbliżonej do atmosfery 
domowej. W Gminnym Żłobku w Dydni dzieci czują się jak 
w domu.

Dorota Bluj

Św. Florian w całej Polsce czczony jest jako patron 
zawodów związanych z ogniem: strażaków, kominiarzy, 
hutników, piekarzy, garncarzy. Żołnierz i męczennik to pa-
tron archidiecezji wiedeńskiej.

Urodził się ok. 250 roku w dolnej części Austrii – Ze-
iselmauer. Był chrześcijaninem oraz dowódcą wojsk rzym-
skich za panowania cesarza Dioklecjana. Jak głosi legenda, 
podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza został 
aresztowany i zmuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec 
odmowy został poddany torturom. Oficer nie odstąpił od 
swojej wiary, poddany został kolejnym torturom. Uwiązano 
kamień u jego szyi i zatopiono w rzece Enns 4 maja 304 

roku.
Jego ciało odnalazła Waleria, wdowa, której we śnie 

ukazał się Św. Florian wskazując miejsce zwłok chronione 
przez orła. Nad jego grobem wystawiono klasztor i kościół 
benedyktynów.  W II połowie XII wieku książę Kazimierz II 
Sprawiedliwy skierował prośbę do papieża Aleksandra III, 
później do papieża Lucjusza III o przekazanie katedrze wa-
welskiej relikwii jednego z czczonych męczenników. We-
dług legendy konie wiozące relikwie do Krakowa stanęły w  
dzielnicy Kleparz i nie chciały ruszyć. W tym miejscu wybu-
dowano świątynię, gdzie zostały umieszczone relikwie.

Wybuch pożaru w 1528 roku strawił większą część 

Piotr Krzysik
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Nowa przygoda

Wzbudzić zainteresowanie
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Dzieci z Przedszkola w Niebocku,  pomimo epide-
mii i braku wspólnych zabaw z rówieśnikami w placówce 
przedszkolnej, przez cały czas, dzięki wsparciu i współ-
pracy Rodziców z dużym zaangażowaniem uczestniczą w 
różnego rodzaju aktywnościach organizowanych im przez 
nauczycieli przedszkola za pośrednictwem komunikatorów 
społecznościowych.

Jedną z takich aktywności  było wykonanie  pracy 
plastycznej pt. „LAURKA DLA STRAŻAKÓW”, którą dzieci 
miały narysować z okazji obchodzonego 4 maja Dnia Stra-
żaka. Swoje prace zaprezentowały  w formie zdjęć, które 
przedstawiamy w galerii. Przesyłamy je wraz z NAJLEP-
SZYMI ŻYCZENIAMI DLA WSZYSTKICH DZIELNYCH 
STRAŻAKÓW.

Małgorzata Dmitrzak

Krakowa. Ocalał jedynie kościół Św. Floriana w dzielnicy 
Kleparz. Odtąd Św. Florian został uznany jako wybawiciel 
od ognia. Jest patronem Austrii, Bolonii oraz Chorzowa. W 
Warszawie znajduje się katedra warszawsko-praska pod 
wezwaniem Św. Floriana.  Przedstawiany jest jako młody 
mężczyzna, ubrany w strój legionisty rzymskiego. Do jego 
atrybutów należą: kamień młyński, kolczuga, krzyż, miecz, 
palma męczeńska, płonący dom, zbroja, orzeł, tarcza.

Modlitwa do Św. Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie,
od wieków czczony na polskiej ziemi,
bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem
i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę,
byśmy oparli się laicyzacji życia
i wszędzie słowem i czynami miłości
umieli mężnie ją wyznać.
 
Tak, jak dawniej chroń nas od wojny,
ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy:
strażakami, hutnikami i kominiarzami.
 
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby
w czasie klęsk żywiołowych,
w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
 
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
 

Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa,
abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli
na wieczną nagrodę w niebie.
 
AMEN

Piotr Krzysik
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Figura Św. Floriana w Jabłonce








