




�Nasza Gmina Dydnia IV/2017

Już po raz siedemnasty społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce obchodziła Dzień 
Patrona.

16 października 2017 r. obchody rozpoczęły się 
od uroczystego przemarszu do kościoła, gdzie została 
odprawiona Msza Święta. Po powrocie do szkoły przed-
stawiciele władz lokalnych i Rady Pedagogicznej złożyli 
kwiaty u stóp pomnika Jana Pawła II.

„Nadzieja w nas,
 czasem ma swój mały ląd,
 Nadzieja w nas, w tej nadziei
 jest nasz dom,
 Chociaż w życiu trudne chwile,
 chociaż ciężko jest,
 Próbujemy znaleźć prawdę,
 w prawdzie życia sens”.
Tymi słowami przywitała Dyrektor – Zuzanna Dmi-

trzak wszystkich zgromadzonych na obchodach Dnia 
Patrona. W swoim wystąpieniu wspomniała o tym, że 8 
października obchodziliśmy XVII Dzień Papieski w Oj-
czyźnie, natomiast delegacja naszej Szkoły z pocztem 
sztandarowym, uczestniczyła w tym dniu w Pielgrzymce 
Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Przed Dniem Patrona, nasza szkoła od kilku lat 
organizuje Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. 
Tegoroczny, 11. już konkurs, odbył się pod hasłem: „Idź-
my naprzód z nadzieją”. Nad jego przebiegiem czuwała 
Jolanta Dąbrowiecka i ks. Proboszcz Bogusław Zajdel. 
W konkursie wzięło udział 17 uczestników ze szkół pod-
stawowych kl. IV – VII naszej Gminy: z Dydni, Grabów-
ki, Jabłonki, Końskiego, Niebocka. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą. A oto zwycięzcy tegorocznego 
konkursu:
- III miejsce – Izabela Adamska ze SP w Grabówce
- II miejsce  - Anna Szajnowska ze SP w Jabłonce
- I miejsce, po raz 4. z rzędu – Dawid Kolencio ze SP 

w Końskiem.
Tradycją naszej szkoły stało się, że w tym nie-

zwykłym dniu wręczamy honorowe medale - „Przyjaciel 

Szkoły” osobom, które obdarowują szkołę swoim cza-
sem, siłą, energią, dobrym gestem, wspierają naszą 
działalność. Fundatorem medali jest Rada Rodziców. W 
tym roku pamiątkowe medale zostały wręczone już 13. 
raz. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna postanowiły 
wyróżnić tym honorowym odznaczeniem:

Ks. Janusza Zajdla, który pomagał w tworzeniu 
naszego Szkolnego Koła Caritas oraz rodziców, na któ-
rych zawsze można liczyć: Annę Milczanowską i Agatę 
Sokołowską. Patron naszej szkoły - Jan Paweł II w swo-
jej homilii w Sopocie w 1999 r. mówił:

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. (…) Dzi-
siaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, któ-
rzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą 
i błogosławieństwem ziemię zdobywają”.- takimi ludźmi 
są przyjaciele naszej szkoły.

W dalszej części obchodów Dnia Patrona Szkoły, 
odbył się występ młodzieży przygotowany pod kierun-
kiem Zofii Pajęckiej i Joanny Kulon.

Przepiękne teksty, świetna gra aktorska, opra-
wa muzyczna i śpiew, doskonale zinterpretowały tego-
roczne hasło obchodów - „Idźmy naprzód z nadzieją”, a 
wszystkim obecnym na tej uroczystości występ uczniów 
dostarczył wielu pozytywnych przeżyć i wzruszeń.

Swoimi refleksjami podzieliła się z nami również 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Jolanta Bieda, przy-
pominając nam, że Wielki Patron Jan Paweł II – to wiel-
ki dar i ogromne zobowiązanie; wzór, którego wszyscy: 
młodzież i dorośli powinni naśladować.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły powiedziała: 
„Świat może być niekiedy groźnym żywiołem - to prawda 
- ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę 
Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata”. I tej 
siły życzę nam wszystkim ufając, że:

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest bezna-
dziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas 
wyróżnia”.

Ewa Cioban

W hołdzie Patronowi

Uczestnicy i organizatorzy konkursu

Ewa Cioban
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Uczniowie i pedagodzy Szkoły Muzycznej I st. w 
Dydni podziękowali za świętego Papieża Polaka. W nie-
dzielę 22 października w  Kościele Parafialnym pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Jabłonce, w dniu wspomnienia 
liturgicznego świętego Jana Pawła II odbył się koncert pt. 
„Totus Tuus”. 

Podczas koncertu zabrzmiały głównie utwory dedy-
kowane Ojcu Świętemu, jak: „Nie lękajcie się”, „Schowaj 
mnie”, „Ubi caritas”, „Good News”, „Święty Michale”, czy 
„Oh, Happy Day”, które wykonał Chór Dziecięcy pod dy-
rekcją Elżbiety Przystasz, przy akompaniamencie Doroty 
Zubel – flet i Łukasza Kota  - fortepian. Weronika Sabat z 
klasy skrzypiec Grażyny Chomiszczak, wraz z Tomaszem  
Putrzyńskim – fortepian, wykonała przepiękne „Ave Ma-
ria”. Gościnnie wystąpił, pracujący pod kierunkiem Elżbiety 
Przystasz, Kwartet smyczkowy PSM II st. w Sanoku,  w któ-
rego wykonaniu usłyszeliśmy  instrumentalne opracowania 
utworów sakralnych. Nie zabrakło też oczywiście ukochanej 
papieskiej „Barki”, którą młodzi artyści odśpiewali wspólnie 
z  wiernymi.

Papieski koncert był również okazją do przypomnie-
nia najważniejszych myśli i homilii Jana Pawła II wypowie-
dzianych w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny m.in. tych, które 
w roku 1991 Ojciec Święty skierował do młodych na Jasnej 
Górze w trakcie Światowego Dnia Młodzieży.  A wszystko to 
dzięki prezentacji multimedialnej będącej spójnym elemen-
tem koncertu, stanowiącego niejako modlitewne misterium.

Na koniec koncertu, przy pięknie odśpiewanym 
utworze „Błogosławieni miłosierni”, wszyscy uczestnicy mo-

gli ucałować relikwie Św. Jana Pawła II .
Ten niezwykły koncert zgromadził wielu mieszkań-

ców gminy Dydnia, którzy przyszli podziękować za święte-
go Papieża Polaka.  - Ojciec Święty był tu dzisiaj z nami i 
to się czuło, a młodzi artyści chcieli wyrazić naszą wdzięcz-
ność Panu Bogu za ten niezwykły pontyfikat i tak jak Ojciec 
Święty zawierzyli swoje życie Matce Bożej:

„Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio 
Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria”.

„Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie na-
leży. Przyjmuję Ciebie całym sobą.    Daj mi Swoje serce, 
Maryjo”.

Elżbieta Przystasz

22 października 2017 r. w Kościele Parafialnym w 
Niebocku miała miejsce niecodzienna uroczystość. W tym 
dniu, w 39. rocznicę  inauguracji pontyfikatu Jana Pawła 
II, odbył się uroczysty koncert pieśni i piosenek religijnych 
poświęconych Ojcu Świętemu. Nasz wielki Rodak-  Papież 
Polak był wspominany nie tylko w słowie śpiewanym, ale 
także w krótkich rozważaniach odczytywanych przez Kac-
pra Bartoszewicza - ucznia kl. II Gimnazjum w Niebocku.

Pieśni i piosenki do akompaniamentu gitarowego 
wykonywane przez dzieci i młodzież ze szkoły w Niebocku 
oraz zespół „Mansarda” odkrywały przed licznie zebranymi 
słuchaczami postać Ojca Świętego, różne strony Jego życia 
i działalności.  Usłyszeć można było: „Góralu, czy ci nie żal”, 
„Moje miasto Wadowice”, „Barkę”, „List do papieża”, „Warto 
żyć dla miłości”  i wiele innych pięknych, melodyjnych utwo-
rów o głębokiej treści, pobudzających do refleksji, radości i 
wzruszenia. Wyjątkowo zabrzmiały występy najmłodszych 
artystów - dzieci z klas I-III, dla których jednocześnie był to 
debiut i wielkie przeżycie.

Czasami brakuje nam prawdziwych  autorytetów, 
dlatego to słowno - muzyczne spotkanie miało na celu przy-
pomnienie wszystkim, że zawsze, w chwilach zagubienia 
można sięgnąć myślą do tej wielkiej, choć skromnej Postaci 
i z Nią podzielić codzienne troski, radości i zwykłe życie… 

A przy okazji nauczyć się od Niego postawy zawierzenia i 
zaufania.

„Nasz Święty Ojcze, Janie Pawle Wielki
Niech za Twe życie Bogu będą dzięki
Niech cześć Maryi będzie rozgłoszona
Bo Totus Tuus cudu dziś dokona…”

Jadwiga Rajtar -Żaczek

Muzyką uczcić Św. Jana Pawła II

Zaśpiewać Św. Janowi Pawłowi II
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Gminne obchody upamiętniające 99. rocznicę odzy-
skania przez nasz kraj Niepodległości rozpoczęły się w so-
botnie popołudnie. O godzinie 14.45 czekające w gotowości 
na placu szkolnym poczty sztandarowe delegacji Straży Po-
żarnych i Szkół z Gminy Dydnia oraz  zaproszeni goście w 
asyście Orkiestry Dętej pod kierownictwem Zygmunta Po-
dulki przemaszerowali do kościoła parafialnego, aby wziąć 
udział w uroczystej mszy św.  Koncelebrowali ją ks. dziekan 
Edward Stępień oraz ks. proboszcz parafii Dydnia Jan Dą-
bal, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani w dydyń-
skim kościele mogli wysłuchać  montażu słowno- muzycz-
nego  przygotowanego przez młodzież  szkolną pod okiem 
nauczycieli. Uczniowie SP w Dydni przypomnieli   trudną i 
bolesną historię naszej ojczyzny, a recytacją pięknej pol-
skiej poezji  wyrazili  miłość i szacunek do kraju. Tę część 
artystyczną uzupełnili  instrumentalnym wykonaniem utwo-
rów patriotycznych  uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dydni. Następnie zebrani mogli wsłuchać się w koncert 
pieśni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą 
pod batutą Zygmunta Podulki. Rozpoznane natychmiast 
utwory muzyczne zachęciły niejednego słuchacza do śpie-
wu piosenek, które niegdyś towarzyszyły  żołnierzom w ich 
drodze do wolności.

Ważnym momentem obchodzonej uroczystości było  
oddanie hołdu walczącym o wolność, pod pomnikiem  „Po-
ległych w Strajku Chłopów”. Po odśpiewaniu hymnu naro-
dowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, poszcze-

gólne delegacje  złożyły wieńce na płycie pomnika. Były to 
w kolejności delegacje: harcerzy ze szkoły w Dydni, Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, 
Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie oraz Posterun-
ku Policji w Dydni, Koła Prawa i Sprawiedliwości w Gminie 
Dydnia, Delegacja Gminy Dydnia oraz Parafii Dydnia.

Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia zabierając 
głos, podziękował wszystkim obecnym za udział w tak waż-
nym święcie państwowym. W swojej wypowiedzi nawiązał 
również do wspaniałej biografii żołnierza, z którego zasług 
możemy być bardzo dumni. Mowa tutaj o pułkowniku Leo-
poldzie Lisie - Kuli urodzonym w Kosinie, który niemal całe 
swoje krótkie, bo zaledwie 22-letnie życie poświęcił bez-
kompromisowej walce o wolność Ojczyzny. Po śmierci od-
znaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości. 
Jednak pomnik, który mu wystawiono w Rzeszowie, został 
zniszczony po wybuchu II wojny światowej. Jego odbudowa  
możliwa była dopiero po odzyskaniu przez Polskę suwe-
renności. O takich bohaterach, którzy w trudnych czasach 
naszej historii dla jednej sprawy żyli i jeden przyświecał im 
cel: żeby Polska była wolna,  nie wolno nam zapominać 
–tak  należało odebrać  przywołanie tej postaci przez  Wójta 
Gminy Dydnia.

Do podziękowań za wspólne świętowanie 99. rocz-
nicy odzyskania niepodległości dołączyła również  Dyrektor 
ZS w Dydni Iwona Pocałuń, życząc, byśmy jak najdłużej 
trwali w atmosferze tego szczególnego dnia.

Małgorzata Adamska

„Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój spośród 
wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie 

ku czci imienia Pana” 
Pwt. 18,5

Już prawie rok nie ma pośród nas żyjących nasze-
go Kapłana Adama. Brakuje nam bardzo osoby bardzo bli-
skiej - Kapłana, który zdaje się był z nami od zawsze. 

Bliższe spotkanie naszej rodziny z Księdzem Prała-

tem nastąpiło wówczas, gdy ksiądz  Adam został probosz-
czem naszej parafii. 

Byliśmy młodym małżeństwem wychowanym w ka-
tolickiej tradycji i wierze, więc staraliśmy się zawsze za-
chowywać przykazania, uczestnicząc w niedziele i święta 
we mszy świętej. 

Ksiądz proboszcz stał się dla nas przewodnikiem i 
nauczycielem. Poprzez  sakrament chrztu świętego włączał 
w społeczność kościoła kolejne przychodzące na świat na-

Małgorzata Adamska

Modlitwa za Ojczyznę

Złożenie kwiatów pod pomnikiem
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sze dzieci. W miarę ich dorastania stał się ich katechetą, 
najpierw przygotowywał ich do pierwszej spowiedzi i ko-
munii świętej, następnie do sakramentu bierzmowania. Był 
nauczycielem wymagającym, ale równocześnie rozumiał 
problemy związane z wychowaniem dzieci, z przyswaja-
niem przez nich wiedzy religijnej.

Na nasze rodzicielskie zakłopotanie zawsze miał 
słowa otuchy i swoje „nie martw się, będzie dobrze”.

 Zawsze powtarzał, że pierwszym miejscem ewan-
gelizacji dla swoich dzieci powinna być rodzina. Zwracał 
szczególną uwagę na to, że dzieciom trzeba mówić praw-
dę. Tę pierwszą prawdę, którą  jako rodzice  mamy prze-
kazać dzieciom, jest prawda o Bogu.

Zależało Mu na tym, aby jego parafianie bardziej 
świadomie przeżywali swoje chrześcijaństwo w  wymiarze 
rodzinnym i małżeńskim.  

Realizując przekaz Ojca Świętego Jana Pawła II 
zawarty w Liście do Rodzin „trzeba podjąć każdy wysiłek, 
ażeby zorganizować duszpasterstwo rodzin”, w 1997 roku 
za pośrednictwem pracującego w naszej parafii księdza 
wikarego Henryka Franków zaprosił małżeństwa z naszej 
parafii do udziału w małżeńsko-rodzinnym ruchu świeckich 
w Kościele działającym w ramach Ruchu Światło -  Życie. 
Wówczas powstały w parafii dwa kręgi Domowego Koś-
cioła.

Od 1999 roku Ksiądz Prałat stał się moderatorem i 
przewodnikiem duchowym naszego kręgu.

 Od tamtego czasu systematycznie, co miesiąc z 
przerwą na wakacje - przeważnie w trzeci piątek  miesiąca 
- odbywaliśmy spotkania kręgu.

Ksiądz ten piątkowy czas miał tylko dla nas – kil-
ku małżeństw naszej parafii - tłumaczył nam słowa Pisma 
Świętego, przybliżał Ewangelię, uczył, jak przenosić ją do 
życia codziennego w małżeństwie  i rodzinie, uczył, jak być 
uczniem Chrystusa. Do każdego spotkania kręgu solidnie 
się przygotowywał, systematycznie pogłębiał duchowość 
Ruchu Światło - Życie i nam ją przekazywał.

Starał się rozumieć problemy naszych rodzin i stale 
nam przypominał, że wszystkie swoje sprawy należy po-
wierzać Bogu.

Bliskie były Mu dalsze losy naszych dzieci, intere-
sował się tym, do jakich poszły szkół, jaką pracę podję-
ły, gdzie teraz mieszkają, jak na imię mają nasze poja-
wiające się na świecie wnuki. Rozmawiał z nimi podczas 
ich przyjazdu do rodzinnego domu. „Pozapuszczaliście 

brody, trudno was rozpoznać” - mawiał. Żył  życiem na-
szych rodzin, znał nasze potrzeby duchowe, był z nami w 
radościach i smutkach, w chorobie i cierpieniu, uczył , że 
pojawiające się problemy należy rozwiązywać, idąc dro-
gą, którą wskazuje nam wszystkim – sam Jezus Chrystus. 
Mówił, że droga z Jezusem i za Jezusem nie jest łatwa, 
a iść za Jezusem, to znaczy wziąć dobrowolnie na swoje 
ramiona krzyże dnia codziennego i zawsze należy mieć 
nadzieję. W nasze spotkania kręgu Ksiądz Adam wno-
sił  wiele radości, czuliśmy Jego życzliwość, pozwalał na 
nowo odkrywać Jezusa i Jego naukę, pozwalał odczuć, 
że nie jesteśmy sami. Zarażał nas swoim humorem, czę-
sto wspominał czasy swojej młodości, swój dom rodzinny, 
swoją rodzinę. 

Charyzmat i duchowość Domowego Kościoła pró-
bował zaszczepić wśród pozostałych parafian, podejmując  
wraz z nami dwukrotnie trud organizacji w naszej parafii 
Rekolekcji Ewangelizacyjnych i zachęcając małżeństwa 
do włączenia się w formację duchową i intelektualną w 
Domowym Kościele. Był otwarty na organizację rekolekcji 
tematycznych czy podejmowanie na dniach wspólnoty ca-
łego Rejonu Domowego Kościoła. Był perfekcyjny w tym 
co robił, więc rekolekcje czy spotkania formacyjne musiały 
być bardzo dokładnie omodlone i przygotowane.

Ostatnie nasze spotkanie kręgu 29 grudnia 2016   
roku – rozważanie Pisma Świętego, wspólna modlitwa, 
dzielenie się życiem -  rozmowa o tragedii, która wyda-
rzyła się w naszej gminie, ustalenie terminu następnego 
spotkania kręgu – które – choć wtedy nikt o tym nie myślał 
– z Księdzem Prałatem  Adamem tu na ziemi nigdy już nie 
nastąpiło.

Pierwszy piątek miesiąca stycznia –  Święto Trzech 
Króli, trwaliśmy na modlitwie w naszej parafialnej świątyni 
– Kapłan naszych rodzin,  nasz Kapłan odchodził do Domu 
Ojca.

Już nie stanęliśmy pod naszym kościołem po „su-
mie” w „ kręgu” i nie porozmawialiśmy.

Od tamtej pory  nic  nie jest i  już nie  będzie takie 
samo jak dotychczas.

Do  spotkania w Domu Ojca, nasz Drogi Księże, 
Prałacie Adamie.

Wiesława Fejdasz

„Droga z Jezusem i za Jezusem nie jest łatwa...”

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

fo
t. 

Z.
 K

oc
ył

a

Z parafianami w Wielkopiątkowej drodze krzyżowej
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Listopad to czas zadumy, pochylenia się nad włas-
nym życiem, stawiania sobie pytania „dokąd zmierzam?”. 
Jest to także czas, w którym w szczególny sposób nasze 
myśli, wspomnienia zatrzymują się przy Tych, których już z 
nami nie ma, którzy już nie odpowiedzą na pytanie, bo Oni  
osiągnęli już cel swojej ziemskiej wędrówki.

Po bożych ścieżkach ziemskiego życia wraz ze swo-
imi parafianami z Dydni wędrował śp. Ksiądz Prałat Adam 
Drewniak, wieloletni proboszcz tejże parafii, Kapłan, który 
swoje kapłaństwo traktował  jako misję, powołanie, które 
należy każdego dnia pełnić  tak,  jak uczeń Chrystusa.

Ksiądz Prałat Adam Drewniak swoją pracę duszpa-
sterską rozpoczął w 1978 roku, gdy po święceniach kapłań-
skich został skierowany do parafii w Majdanie Królewskim 
koło Nowej Dęby. Po dwóch latach pracy w tejże parafii 
został przeniesiony na kolejną placówkę - do Dydni, gdzie 
swoje obowiązki kapłańskie pełnił przez dwa lata. Następ-
nie zostaje przeniesiony do Krosna Fary, by tam na kroś-
nieńskiej ziemi pracować i co dzień dawać świadectwo o 
Chrystusie. Praca w Krośnie była dwuletnim rozstaniem Ks. 
Adama z parafią Dydnia. Powraca i tu na dydeńskiej ziemi 
pozostaje już do końca swojego ziemskiego i kapłańskiego 
życia. Zapewne było to wielkie wyzwanie dla młodego ka-
płana, ale także dowód ogromnego zaufania przełożonych, 
którzy  powierzyli Mu parafię niełatwą, rozległą, z czterema 
kaplicami dojazdowymi. Ks. Adam obejmuje parafię począt-
kowo jako administrator i następca ks. Prałata Stanisława 
Krypla, który zresztą zabiegał, aby to właśnie Ks. Adam 
prowadził dalej jego wiernych. Dawnemu proboszczowi 
i swojemu poprzednikowi, okazywał zawsze szacunek i 
życzliwość, a niełatwo było objąć i kierować parafią u boku 
kogoś, kto przez pół wieku tę parafię prowadził. Po śmierci 
Ks. Prałata Krypla, w styczniu 1991 roku Ks. Adam zostaje 
proboszczem w Dydni.

Przez blisko 35 lat  swojego trwającego 39 lat ka-
płaństwa żył, mieszkał i pracował w Dydni. Był dla swoich 
parafian jak Ktoś, kto od zawsze tu był, tu mieszkał. Znał  
wszystkich. Ks. Prałat Adam Drewniak był Kapłanem, który 
w drugim człowieku widział Jezusa Chrystusa. Dostrzegał 
także i synów marnotrawnych, których trzeba przygarnąć, 
wskazać właściwą drogę. Miał czas dla każdego, czas w 
kościele, konfesjonale, ale i na plebanii, gdzie zawsze moż-
na było przyjść, porozmawiać, zostawić swoje problemy, 
podzielić się radościami. Nie szczędził swoich sił i zdrowia, 
angażując się w życie społeczne parafii i gminy, a nawet 
powiatu. Wszędzie był znany, lubiany i szanowany.

Ksiądz Prałat Adam dbał w swoim życiu o dzieła 
duszpasterskie, zarówno te duchowe i te materialne. A było 
ich wiele: codzienna posługa przy ołtarzu, w konfesjonale, 
jako wychowawca w szkole i kapłan przy łóżku chorego. 
Odwiedzał nasze domy, rodziny, by być blisko swoich wier-
nych, by razem z nimi dzielić troski, kłopoty i te radosne 
chwile. Tradycją było, że Ks. Adam prawie wszystkim swo-
im parafianom towarzyszył w ostatniej drodze. Kiedyś zapy-
tany dlaczego sam, osobiście odprawia wszystkie pogrze-
by, odpowiedział: „przecież to moi parafianie, ja muszę ich 
pożegnać i odprowadzić na cmentarz”.

Wielką zasługą Ks. Prałata Adama były cztery nowe 
powołania kapłańskie oraz zakonne w parafii. Nie mniej 
pracy i wysiłku Ks. Adam wkładał w materialną troskę o koś-
ciół jako Dom Boży, remontując kościół parafialny najpierw 
na zewnątrz, a potem odnawiając jego wnętrze, polichro-
mię. Ponadto wraz z mieszkańcami Temeszowa wybudował 
tam nową świątynię. Dokonywał drobnych remontów kaplic 
dojazdowych, wybudował nową plebanię w Dydni, a także 
parkingi przy kościołach. Dbał o cmentarz parafialny, wyko-
nując ogrodzenie i remont kaplicy cmentarnej. Troszczył się 
o kulturę – był inicjatorem powołania i działalności Orkiestry 
Dętej Gminy Dydnia oraz o edukację – zgromadził boga-
tą bibliotekę, której zbiory w swoim testamencie zapisał na 
rzecz biblioteki parafialnej. Ks. Prałat Adam aktywnie współ-
pracował z organizacjami społecznymi, głównie z ochotni-
czymi strażami pożarnymi, był ich Kapelanem. Nieobce mu 
były sprawy Ojczyzny, tej, którą jest Polska i tej, którą była 
ziemia dydeńska. Świadczy o tym fakt przekazania gruntów 
kościelnych pod budowę nowej szkoły i stadionu oraz za-
angażowanie się w powstanie Stacji Opieki Caritas, która  
służy pomocą i opieką  potrzebującym.

„To wszystko dużo jak na jedno życie” - te słowa, 
jakże wymowne, padły we wspomnieniach Wójta Gminy 
Dydnia o Ks. Prałacie. I dalej warto przytoczyć słowa Wójta 
„Gdy umiera ktoś, kogo lubimy, kochamy, szanujemy, ceni-
my – wówczas umiera jakaś cząstka nas samych. Księże 
Adamie, byłeś Człowiekiem o ogromnej wrażliwości i odda-
nym sercu. Całą mądrość i filozofię życia zawarłeś w sło-
wach „nieść dobro i pomagać potrzebującym”. To życiowe 
zadanie wypełniłeś do końca. Dla parafian, dla mieszkań-
ców Gminy Dydnia byłeś nie tylko Kapłanem, Proboszczem. 
Byłeś ich Przyjacielem”.

Ks. Prałat Adam odszedł do Domu Pana 6 stycznia  
2017 roku. Myśląc po ludzku, to za szybko, niespodziewa-
nie, a patrząc przez pryzmat naszej wiary można zadać 
pytanie: Czy można mieć piękniejszy dzień na spotkanie 
z samym Jezusem Chrystusem?. Święto Objawienia Pań-
skiego, pierwszy piątek miesiąca, Eucharystia, którą Ks. 
Prałat rano odprawił i na której po raz ostatni wypowiedział: 
„Oto ofiara spełniona”. Tę Ofiarę Ks. Adam spełnił i wykonał 
do końca.

Gabriela Wójtowicz
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Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją 
działalność 20 grudnia 2017r. Zainaugurowało ją spotkanie 
wigilijne zorganizowane dla uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy i społeczności lokalnej. 

Placówka ta powstała w odpowiedzi na potrzebę obję-
cia pomocą i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałymi na terenie gminy Dydnia, które w wyniku upo-
śledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adap-
tacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w 
środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwięk-
szenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich in-
tegracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w Krzywem jest placówką pobytu dziennego typu 
A – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu B – dla 

osób upośledzonych, przeznaczoną dla 30 osób. Działa przez 
5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 7:30 do 15:30.

Celem działalności Domu jest w szczególności: 
- Stworzenie systemu oparcia społecznego dla osób za-

kwalifikowanych, poprzez świadczenie usług dziennych w 
zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycz-
nego ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

- Realizowanie zadań zmierzających do nabywania, pod-
trzymywania lub rozwijania umiejętności uczestników po-
trzebnych do wykonywania czynności życia codziennego. 

- Zwiększenie lub utrzymanie funkcjonowania psychoru-
chowego i społecznego uczestników poprzez zajęcia te-
rapeutyczne i treningi.

- Umożliwienie uczestnikom rozwoju kulturalnego i osobo-
wościowego. 

- Organizowanie czasu uczestników z uwzględnieniem ich 
indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie róż-
norodnych zajęć.

- Współpraca z rodzinami, opiekunami uczestników i środo-
wiskiem lokalnym. 

- Zaspokojenie potrzeby kontaktów interpersonalnych i 
społecznych uczestników.

- Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla uczestni-
ków i ich rodzin.

- Kształtowanie pozytywnych postaw społeczności lokalnej 
do osób niepełnosprawnych poprzez działalność środowi-
skową Domu, zmiana stereotypów o osobach z zaburze-
niami psychicznymi.

Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie 

Śp. Ks. Prałat Adam w sercach swoich parafian po-
zostanie jako kapłan gorliwy, otwarty na ludzi, wrażliwy i 
szczery, a nade wszystko skromny. W życiu duszpasterskim 
kierował się wezwaniem zaczerpniętym z Pisma Świętego, 
które widniało na Jego  prymicyjnym obrazku „Wszystko zaś 
czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.” Jako ka-
płan odpowiedzialny za wiernych , których mu powierzono, 
pragnął i dążył do tego, by wszyscy w swym życiu kierowali 
się słowami Ewangelii i według niej żyli.

W dowód wielkiego szacunku dla osoby śp. Ks. Pra-
łata Adama Drewniaka na wniosek Wójta Gminy Dydnia z 
dnia 10 stycznia 2017 roku Rada Gminy na sesji w dniu 
26 stycznia 2017 roku Uchwałą nadała Księdzu Prałatowi 
Adamowi Drewniakowi tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Dydnia. W uzasadnieniu do Uchwały napisano min: „Ks. 
Adam Drewniak był człowiekiem serdecznym i życzliwym, 
o szlachetnym sercu, społecznikiem, skromnym i bezinte-
resownym, był wychowawcą wielu pokoleń, pedagogiem i 
wieloletnim przyjacielem dzieci i młodzieży, a także wzorem 
do naśladowania dla współpracowników i wychowanków. 
Był wspaniałym i gorliwym Kapłanem. Człowiekiem wielkie-
go serca i ogromnej życzliwości. Aktywnie zaangażowany 
w sprawy Parafii, a także w sprawy mieszkańców Gminy 

Dydnia. Swoim życiem i postępowaniem stworzył wspaniały 
wzór do naśladowania, przyczyniając się do rozwoju Gminy 
Dydnia i trwale zapisując się w kartach jej historii. 

Zostawił swoje marzenia, plany, dotyczące przyszło-
ści parafii i gminy Dydnia, wiele niedokończonych spraw i 
rozmów. Dla wielu pozostanie niezastąpiony”.

Gabriela Wójtowicz 

Spotkanie integracyjne

Józef Jamrugiewicz

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Zawsze obecny na ważnych uroczystościach
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Halina Pocałuń

Była córką Marii i Anto-
niego Mazurów pracujących 
we własnym gospodarstwie 
rolnym w Turzym Polu. Uro-
dziła się 2 listopada 1935 r. i w 
rodzinnej wiosce uczęszczała 
do Szkoły Podstawowej, gdzie 
ukończyła 5 klas. Do szóstej i 
siódmej klasy chodziła w latach 
1948-50 do Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Brzozowie. Następ-
nie była uczennicą Liceum Pe-
dagogicznego, które  - również 
w Brzozowie – ukończyła w 

1954 r.
Otrzymała trzyletni nakaz pracy (16 VIII 1954 r. – 15 

VIII 1957 r.) do województwa opolskiego, pow. Koźle jako 
nauczycielka tymczasowa Szkoły Ogólnokształcącej st. 
podstawowego w Ostrożnicy. Po 2 latach na własną prośbę 
przeniosła się do Szkoły Podstawowej  w Grudni Wielkiej. 
Za rok – z dniem 01.09.1957 r. objęła stanowisko nauczy-

cielki Szkoły Podstawowej  w Końskiem pow. brzozowski.
Tu pracowała do końca roku szkolnego 1964/65, a 

od 1.09.1965 r. na własną prośbę została przeniesiona  do 
Szkoły Podstawowej w Krzywem. Od tej pory Pani Zofia 
Mazur życie zawodowe i osobiste związała z tą wioską. 28 
XII 1960 r. wyszła za mąż za Władysława Ciporę i zamiesz-
kała wraz z nim. Urodziły się tu córki: Krystyna, Renata i 
Elżbieta.

Całe swoje życie rodzinne potrafiła połączyć z pra-
cą w gospodarstwie i szkole. Uczestniczyła w  różnych for-
mach dokształcania zawodowego w zakresie nauczania 
początkowego i geografii.

Od 15 VIII 1980 r. do 11 VI 1981 r. pełniła obowiąz-
ki dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywem w związku z 
nieobecnością przebywającego na zwolnieniach chorobo-
wych dyrektora Bolesława Suchodolskiego. Była już wtedy 
nauczycielką mianowaną na stałe  i miała przyznany przez 
Gminnego Dyrektora Szkół Józefa Pytlowanego tytuł zawo-
dowy „nauczycielki dyplomowanej”.

W 1981r. ukończyła zaoczne studia zawodowe 
równoważne wyższym studiom z przygotowaniem pe-

usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegają-
cych na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności 
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w 
życiu społecznym:
1. treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: tre-

ning dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, 
trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, tre-
ning gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji 
uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osoba-
mi w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, 
w urzędach, w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: 
rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, 
telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzy-
skich i kulturalnych;

4. poradnictwo psychologiczne;
5. udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
6. udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów 
wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotar-
ciu do jednostek ochrony zdrowia;

7. sprawowanie niezbędnej opieki podczas pobytu w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyń-
skich;

8. terapii ruchowej, w tym: zajęć sportowych, turystyki i re-
kreacji;

9. zapewnianie posiłków w ramach prowadzonego treningu 
kulinarnego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy im. Marii i 
Lecha Kaczyńskich prowadzone są zajęcia w ramach te-
rapii zajęciowej w następujących pracowniach: gospodar-
stwa domowego, stolarskiej, plastycznej, komputerowej, 

terapii ruchowej.
Uczestnicy nabywają i podtrzymują umiejętności, 

które są im potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, m. in. 
przygotowywanie prostych posiłków w ramach treningu kuli-
narnego,  nauka prostych prac przydatnych w gospodarstwie 
domowym, jak reperowanie, naprawa sprzętów domowych, 
nauka dbałości o czystość w swoim otoczeniu, jak i higieny 
osobistej, nauka obsługi komputera oraz rozwijanie swoich 
zainteresowań. W sali terapii ruchowej podopieczni ŚDS 
mogą podtrzymywać i rozwijać swoją sprawność fizyczną, 
dbać o kondycję, po to, by łatwiej funkcjonować w codzien-
nym życiu i by być jak najdłużej samodzielnym.

Mimo że Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzy-
wem funkcjonuje od niedawna, działa prężnie i współpracu-
je z placówkami i organizacjami z terenu gminy, tj: Urzędem 
Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołą 
Podstawową, Parafią rzymsko-katolicką oraz Caritas.  

Józef Jamrugiewicz

Przy wigilijnym stole

fot. G. Cipora
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W listopadzie ukazała się nakła-
dem wydawnictwa Edytorial w Rzeszowie 
publikacja autorstwa Jerzego Ferdynanda 
Adamskiego „Dydnia i okolice Informator 
Turystyczny”. Trzeba powiedzieć, że to 
przewodnik nie tylko po Gminie Dydnia. 
Tym razem autor rozszerza ofertę tury-
styczną o „dalszą i bliższą okolicę”, czyli 
prezentuje wybrane, ciekawe miejscowo-
ści od Pogórza Dynowskiego i Przemy-
skiego poprzez Ziemię Sanocką i Góry 
Słonne, aż po Ziemię Krośnieńską oraz 
Beskid Niski.

W książce czytelnik poznaje śro-
dowisko naturalne, dziedzictwo kulturo-
we, historię i współczesność, biogramy 
zasłużonych mieszkańców, walory krajo-
znawczo-turystyczne regionu. Znajduje 
informację o placówkach kulturalnych i 
organizowanych przez nie imprezach, siedzibach urzędów i 
instytucji przedstawionych miejscowości.

Do sięgnięcia po informator zachęca jego poręczny 
format oraz piękne zdjęcia ilustrujące swoisty urok tej zie-
mi.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tutaj wie-

le jego ciekawych form, o czym informują 
omawiane w publikacji szlaki turystyczne. 
Ułatwią one planowanie zwiedzania za-
równo dla indywidualnego turysty, jak też 
dla turystyki zorganizowanej.

Ciekawy sposób prezentowania 
atrakcji turystycznych przekonuje do od-
wiedzenia tego pięknego zakątka Podkar-
pacia, który wciąż czeka na odkrycie, tak-
że przez Ciebie, Drogi Czytelniku. Warto 
więc przyjechać tu na wycieczkę, na ma-
jówkę, na urlop, bo „Wspaniałe pogórzań-
skie widoki połączone z urokliwą doliną 
Sanu pozostaną na zawsze w pamięci”.

 Zofia Morajko

Jerzy F. Adamski, DYDNIA I OKO-
LICE Informator turystyczny, Rzeszów 
2017, s. 272, opracowanie redakcyjne: 

Beata Czerkies, Małgorzata Kuźniar, korekta wydawnicza: 
Małgorzata Kuźniar, korekta: Zofia Morajko, zdjęcia: archi-
wum Gminy Dydnia, Tomasz Adamski, Grzegorz Cipora, 
Andrzej Józefczyk, Bartosz Kuźniar, Stanisław Orłowski, 
Sylweriusz Pytlowany, Jadwiga Rajtar – Żaczek, Tomasz 
Żaczek.

dagogicznym.
Z dniem 31 VIII 1985 r.  na podstawie Karty Nauczy-

ciela (Dz. U. Nr 3 p. 19) rozwiązany został z nią stosunek 
pracy i „przeszła na emeryturę”. Nie zerwała jednak więzi 
ze szkołą i do roku 1991 pracowała na pół etatu.

W czasie pracy jako nauczyciel czynny otrzymywała 
nagrody jubileuszowe (za 25, 30, 35 lat pracy), Nagrodę Ku-
ratora Oświaty i Wychowania, Nagrodę Inspektora Oświaty 
i Wychowania i Złoty Krzyż Zasługi.

W latach 1998 – 2001 była przewodniczącą Oddzia-
łowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Dydni, a potem 
– dopóki pozwalało zdrowie – uczestniczyła w spotkaniach 
sekcji.

Odeszła od nas 22 XI 2016 r. Mimo wcześniejszej 
poważnej choroby – zmarła nagle, mając 81 lat.

Zawsze dla pozostających jest to za wcześnie… 
trudno się z tym pogodzić… mogło być inaczej…

Ale „księgi życia” nie da się na nowo otworzyć!
Pogrzeb naszej koleżanki Zosi odbył się 25 XI 2016 r. 

w Dydni.
Żegnając Ją w imieniu Okręgowej Sekcji Emerytów i 

Rencistów, kol. Zofia Morajko powiedziała:
„Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie moż-

na w żaden sposób wyrazić. Nie da się go wytłumaczyć. 
Smutek, który nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada 
ciasno na dnie serca, jak śnieg na ziemi podczas bezwietrz-
nej nocy”…

Taki właśnie smutek towarzyszy nam w dzisiejszym 
dniu, kiedy żegnamy Śp. Zofię – dla najbliższych: Żonę, 
Mamę, Babcię, dla wielu - „naszą Panią”, wychowawczynię, 
nauczycielkę, koleżankę z pracy – najwięcej z lat, gdy pra-
cowała w Końskiem i później w Krzywem.

Praca nauczyciela w tamtych czasach – zwłaszcza 

na naszym terenie była szczególnie trudna. Wielu nauczy-
cieli ze względu na warunki bytowe i lokalowe opuszcza-
ło te strony. Ona pozostała, bo należała do pokolenia tych 
nauczycieli, którzy swoją pracę traktowali jako powołanie. 
Pani Zofia często wspominała „podróże” z rodzinnego Tu-
rzego Pola, gdy ciężarowym (okazyjnym) samochodem je-
chała do Dydni, a potem wyboistą drogą, grzęznąc w błocie 
lub tonąc w zaspach śnieżnych, podążała do swojej szkoły.

Gdy przeniosła się do Krzywego – było już bliżej i 
łatwiej zwłaszcza, gdy założywszy rodzinę, zamieszkała na 
stałe w Krzywem, „u siebie”.

W szkole Pani Zofia była wymagająca i konsekwen-
tna, ale to właśnie cechy dobrego pedagoga – czyli nauczy-
ciela, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także wycho-
wuje.

Dziś – Droga Pani Zosiu – żegnamy Cię, żegnamy 
wszyscy – Twoi Najbliżsi, przyjaciele, znajomi, Twoi ucznio-
wie, współpracownicy, nauczyciele czynni, koleżanki i kole-
dzy emeryci i renciści.

Żegnamy, ale nie zapominamy…
Żegnamy, ale będziemy pamiętać!
Zasłużyłaś na naszą pamięć swoją postawą życio-

wą, oddaniem dla najbliższych, pracowitością, pogodnym 
usposobieniem i życzliwością.

„Pokój Ci wieczny.
Tam w cichej krainie,
Gdzie ból nie sięga,
Gdzie łza nie płynie…
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny…
Tam bądź i czekaj…
pokój Ci wieczny.”

Halina Pocałuń
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Infrastruktura szkolna
We wrześniu 2017 r. w miejscowości Dydnia odbyła 

się uroczystość oficjalnego oddania do użytku boisk wielo-
funkcyjnych przy Zespole Szkół w Dydni. Zadanie zostało 
zrealizowane w oparciu o dofinansowanie otrzymane przez 
Gminę Dydnia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach 
zadania powstały boiska o nawierzchni poliuretanowej, któ-
re oddano do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej.

Gmina Dydnia w 2017 roku zrealizowała I etap budo-
wy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku. Pra-
ce rozpoczęte zostały we wrześniu 2017 roku. W ramach 
zadania wyrównano i uzbrojono teren oraz wykonano beto-
nową podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną, ponadto 
wykonano ogrodzenie przyszłego kompleksu boisk. Zakoń-
czenie prac przy przedmiotowej inwestycji planowane jest 
na 2018 rok.

W Zespole Szkół w Końskiem doposażono plac za-
baw, wycyklinowano i pomalowano klasy oraz zakupiono i 
zamontowano piec centralnego ogrzewania. W 2017 roku 
urządzono zaplecze kuchenne w budynku Szkoły w Obarzy-
mie, przeprowadzono prace remontowe w budynku Samo-
rządowego Przedszkola w Dydni oraz remont pomieszczeń 
na gabinet higieny szkolnej w Szkole Podstawowej w Dyd-
ni.

Infrastruktura komunalna
W ramach złożonego wniosku do Instytutu Książki w 

Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Wypoczynku 
w Dydni otrzymał dofinansowanie na rozbudowę budynku 
Domu Ludowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Wiejską 
w Krzemiennej. Rozpoczęcie robót planowane jest na maj-
czerwiec 2018 r. Ogólna kwota inwestycji to 339 000 zł, z 
czego dofinansowanie z Instytutu Książki w Krakowie wy-
nosi 253 500 zł.

Kontynuowano remont starej szkoły w Krzemiennej 
na mieszkania komunalne, wykonano modernizację elewa-
cji budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie oraz prace  w 
Parku w Temeszowie.

Wybudowano studnię głębinową wraz z wykonaniem 
projektu prac geologicznych dla potrzeb socjalno – byto-
wych Osiedla Mieszkaniowego w miejscowości Ulucz.

Wykonano niwelację terenu i odwodnienie za budyn-
kiem Domu Ludowego (DL) w Krzywem.

Złożono wniosek o przyznanie o pomocy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę 
budynków - DL Grabówka, DL Końskie, DL Niebocko, DL 
Wydrna wartość zadania 836 694,95 zł wkład z budżetu 
gminy 531 874,95 zł.

Infrastruktura drogowa
Przeprowadzona została także przebudowa trzech 

odcinków drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica 
Starzeńska. Na zadanie to, wraz z budową chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej, Gmina Dydnia w bieżącym roku 
przeznaczyła około 421 000 zł. Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka podległa Marszał-
kowi Województwa Podkarpackiego) zrealizowała zadanie 
polegające na przebudowie zdeformowanej nawierzchni 
bitumicznej i poboczy wraz z odtworzeniem spadków po-
przecznych i podłużnych w Jabłonce (1300 m), Niebocku 
(820 m) i Dydni (700 m.).

Gmina Dydnia we współpracy z Podkarpackim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich wybudowała kolejny odcinek  
chodnika przy drodze wojewódzkiej o dł. 245 m w miejsco-
wości Jabłonka za kwotę 274 965 zł, z czego 120 985 zł 
dofinansowano z budżetu gminy.

Boiska wielofunkcyjne  przy Zespole Szkół w Dydni

Boiska sportowe przy Zespole Szkół w Niebocku

Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej w Niebocku
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Powiat brzozowski w ramach utrzymania infrastruk-
tury drogowej przeprowadził długo oczekiwany remont 
(przebudowę) drogi powiatowej nr 2044R relacji Jabłoni-
ca Ruska – Ulucz. Prace polegały na przebudowie przed-
miotowej drogi na odcinku długości 1559 m. Zakres prac 
obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 
dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitu-
micznych. Oczyszczono rowy i przepusty z namułu, ponad-
to ścięto zawyżone pobocza, które uzupełniono kruszywem 
łamanym.

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców so-
łectwa Grabówka, na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Gminą 
Dydnia przeprowadzono rekultywację drogi rolniczej - dgr 
nr 140, na długości 400 m. Wykonano niezbędne roboty 

ziemne oraz nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB 
na podbudowie żwirowej oraz rowy przydrożne. Jest to po-
czątkowy odcinek ciągu dróg prowadzących do gruntów 
rolnych w kierunku przysiółka Dydnia Wola oraz przysiółka 
Niebocko Bośnia, położonych na południowym stoku miej-
scowości Grabówka. Łączna wartość robót zamyka się w 
kwocie 58 tys. zł, z czego 43 tys. zł stanowi dotacja Wo-
jewody Podkarpackiego, pozyskana ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku 
klęski żywiołowej w 2017 roku odbudowano nw. drogi:
1. „Na dwór” w miejscowości Jabłonka/Niebocko, długoś-

ci 760m, nawierzchnia asfaltowa.
2. „k. Inglot” w miejscowości Dydnia długości 500m, na-

wierzchnia asfaltowa oraz z płyt żelbetowych typu 
JOMB.

Wykonano następujące naprawy dróg gminnych:
- Dydnia – 4 drogi (k. Rynia, Nieznańskiego, na Skałę i 

na Łysą Górę),
- Grabówka – 3 drogi (powyżej stadionu, na Lalin, k. Cer-

kwi),
-  Jabłonka – 14 dróg  (k. Niziołka, Pytlaka, Łazy, Orlik, 

Działki, Milczanowskiego, Cyptora, Czopora, tartaku, 
Doliska, Sokołowskiego, Białasa, Rybczaka, nad Cypar-
skim),

- Końskie – 5 dróg (k. Gorkowskiego, Czebieniaka, Kro-
wiaka, Harydczaka, Rychlickiego) oraz droga Końskie 
Las Gminny,

- Krzemienna – 5 dróg (k. Marczaka, Kraczkowskiego, 

Chodnik i nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej 
w Jabłonce

Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej w Dydni

Przebudowana droga powiatowa Jabłonica Ruska - Ulucz

Zrekultywowana droga w Grabówce

Nawierzchnia asfaltowa na drodze „Na dwór” w Jabłonce
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Gila, Ośrodek Zdrowia, Brewczaka),
- Krzywe – 3 drogi (k. Haduch, Milczanowski, DL), 
- Niebocko – 8 dróg (Bośnia, SKR, k. Szelesta, Gromka, 

Kopiczaka, Luteckiego, kościoła, Potoki),
- Niewistka – 4 drogi (k. Kuś, Badora, Sawczaka, na 

Dział),
- Obarzym – droga k. Nieznańskiego,
- Temeszów – 4 drogi (k. Bluja, na Folwark, do Kowalczy-

ka, Drobota),
- Witryłów – 4 drogi ( k. Łącznego, Wolwowicza, Dzilec, 

na osiedlu),
- Wydrna – 3 drogi,
-  Ulucz – naprawa dróg gminnych.

Naprawa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
gminy Dydnia uszkodzonych przez Geofizykę Toruń – war-
tość 66.692,23 zł.

Wykonano również odwodnienia dróg w miejscowoś-
ciach:
- Dydnia (k. Rozmusa, Klimkowskiego,
- Wydrna (k. szkoły, do Pęcaka, za Hućko) oraz drogi 

asfaltowej k. dawnego Domu Nauczyciela.

Opieka społeczna
Zakończono realizację zadania pn. Rozbudowa, 

przebudowa budynku szkoły z częścią mieszkalną z prze-
znaczeniem części szkolnej na Środowiskowy Dom Samo-
pomocy – Krzywe nr działki 816/1, 816/3.

W ramach prac powstał nowy podział pomieszczeń, 
przebudowane zostały wejścia do budynku, zamontowano 
windę dla niepełnosprawnych. Wykonane zostały nowe 
instalacje elektryczne, wod.-kan. i c.o., wymieniono także 
stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto wykonano tynki we-
wnętrzne, licowanie ścian, nowe posadzki i podłogi. Budy-
nek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wy-
konane zostały dojścia i chodniki, a także dojazd do obiektu. 
Docelowo z obiektu będzie korzystać ok. 30 uczestników.

Koszt przebudowy określa się na kwotę 478 
434,58 zł.

Ochrona środowiska
W 2017 r. wybudowano III etap kanalizacji sanitarnej 

w Grabówce o wartości 89 800,00 zł oraz wykonano nowy 
podwiert sterowany na kanalizacji sanitarnej w Niebocku 
(Przedmieście) o wartości 18 000,00 zł. Gmina Dydnia w 
2017 r. otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w ra-

mach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego na budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Krzywe oraz Wydrna. Dofinansowanie 
otrzymano na podstawie złożonego przez Gminę Dydnia 
wniosku pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na te-
renie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji 
wsi Krzywe i Wydrna. Całkowity koszt realizacji projektu to 
9 810 923,28 zł, dofinansowanie z funduszy europejskich 
4 668 628,62 zł.

Gmina Dydnia wspólnie z Gminą Zagórz otrzymała 
także dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE 
– projekty parasolowe, na montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
kotły, C.O. na biomasę). Dofinansowanie otrzymano na 
podstawie złożonego do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 
wniosku pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, na podstawie którego 517 
gospodarstw domowych w Gminie Zagórz i 164 gospodar-
stwa domowe w Gminie Dydnia otrzyma dofinansowanie. 
Realizacja przedmiotowego projektu w sposób istotny przy-
czyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy 
Dydnia.

W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komu-
nalnymi przebudowano istniejące budynki dyżurki i wiaty na 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ja-
błonce – wartość zadania 100.000,00 zł.  

Dotacje na renowację obiektów sakralnych.
Gmina Dydnia w 2017 r. udzieliła pięciu dotacji na 

renowację obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim 
terenie. Dofinansowanie otrzymały: parafia pw. Świętego 
Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, parafia pw. 
Przemienienia Pańskiego w Końskiem oraz parafia pw. M. 
B. Częstochowskiej w Jabłonce.

Środki w wysokości 100 tys. zł parafia w Dydni prze-
znaczyła na wykonanie prac konserwatorskich i restaura-
torskich przy XIX - wiecznym ołtarzu kaplicy św. Anny w 
kościele parafialnym. Ponadto parafia Dydnia otrzymała 
środki w wysokości 50 tys. zł, które zostały przeznaczone 
na renowację kościoła filialnego w Krzemiennej, natomiast 
otrzymane środki w wysokości 15 tys. zł zostały przezna-
czone przez przedmiotową parafię na renowację kościoła 
filialnego w Obarzymie.

Kącik wypoczynku w domu środowiskowym w Krzywem

Uroczyste podpisanie umowy w zakresie OZE
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Środki w wysokości 70 tys. zł parafia w Końskiem 
przeznaczyła na wykonanie prac polegających na zabez-
pieczeniu fundamentów, wykonaniu odwodnienia oraz wy-
mianie podłogi.

Środki w wysokości 15 tys. zł parafia w Jabłonce 
przeznaczyła na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
wraz z remontem płytki odbojowej wokół kościoła.

Oświetlenie drogowe
Oddano do użytku nowy odcinek oświetlenia w Nie-

wistce o wartości 64 000,00 zł.
Wybudowano I etap oświetlenia drogowego w Oba-

rzymie o wartości 9 581,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne
W maju 2017 r. oficjalnie przekazano nowy samo-

chód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem. Jed-
nostce OSP w Krzywem oficjalnie oddano do użytku nowy 
lekki  samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 mar-
ki Opel  Movano. Pojazd przystosowany jest do przewo-
zu 6 osób. W kabinie posiada zainstalowany radiotelefon 
samochodowy oraz radiotelefon nasobny. Wyposażono go 
m.in. w agregat wysokociśnieniowy o wydajności 70l/min, 
linię szybkiego natarcia o dł. 62 mb, zbiornik wody o po-
jemności 940 l, wyciągarkę elektryczną o uciągu 5443 kg, 
maszt oświetleniowy pneumatyczny, agregat prądotwórczy 
o mocy 3 kVA oraz spalinową pilarkę do drewna Stihl. War-
tość nowego samochodu przekroczyła 241 tysięcy złotych, 
z czego 70 tysięcy stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW 
pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.  

W dniu 4.10.2017 r. zakończono  remont remizy 
OSP Krzemienna, wartość: 23 940 zł, z tego dotacja Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla 
OSP  – 15 000 zł z budżetu gminy- 8 940 zł.

W październiku zrealizowano również zadania pn:
- Remont remizy OSP Niebocko o wartości 23 980 zł, z 

tego dotacja MSWiA dla OSP  – 16 000 zł, z budżetu 
gminy - 7 980 zł.

- Remont remizy OSP Dydnia o wartości 10 000 zł, z tego 
dotacja z MSWiA dla OSP– 7 000 zł, z budżetu gminy 
- 3 000 zł.

Odrestaurowana kaplica Św. Anny w kościele w Dydni

Wyremontowany kościół filialny w Obarzymie

Remont zabytkowego kościoła w Końskiem

Poświęcenie samochodu dla OSP Krzywe

Oświetlenie drogowe w Niewistce
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W dniu 18.12.2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w 
Dydni odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji Gminnego Kon-
kursu Plastycznego na wykonanie stroika oraz szopki bożo-
narodzeniowej. Organizatorem konkursu był Gminny Ośro-
dek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Konkurs skierowany był do mieszkańców z terenu 
Gminy Dydnia. Zgłoszono 9 stroików oraz 25 szopek bożo-
narodzeniowych. W konkursie wzięły udział dzieci z przed-
szkoli w Dydni i Niebocku oraz ze szkół podstawowych w: 
Dydni, Niebocku, Obarzymie, Grabówce, Niewistce, Ja-
błonce, a także osoby prywatne. Komisja regulaminowa 
pod przewodnictwem Agnieszki Adamskiej przyznała na-
stępujące miejsca:
Stroik Bożonarodzeniowy:

I miejsce – Kamila Jaworska (SP Grabówka)
II miejsce – Aleksandra Myćka (SP Niebocko)
III miejsce – Michał Radwański (SP Grabówka)
Wyróżnienie – Małgorzata Szul (osoba prywatna)

Szopka Bożonarodzeniowa:
Kategoria: Przedszkola i Klasy „0”

I miejsce – Miłosz Kopiczak (kl. „0” - SP Niebocko)
II miejsce – Samorządowe Przedszkole w Dydni

Kategoria: Klasy I-III
I miejsce – Mateusz Węgielewski (SP Jabłonka)
II miejsce – Franciszek Rosolski (SP Niewistka)
III miejsce – Mateusz Bluj (SP Dydnia)
Wyróżnienie – Gabriel Siedlecki (SP Grabówka)
Wyróżnienie – Zuzanna Kulon (SP Jabłonka)

Kategoria: Klasy IV-VII
I miejsce – Martyna Kopiczak (SP Niebocko)
II miejsce – Paweł Kostur (SP Dydnia)
III miejsce  - Gabriela Kułak (SP Dydnia)
III miejsce – Dawid Kułak (SP Dydnia)
Wyróżnienie – Grzegorz Myćka (SP Grabówka)

Kategoria: bez ograniczeń wiekowych (osoby prywatne)
Wyróżnienie – Dawid Kędra

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a 
zwycięzcy i wyróżnieni nagrody rzeczowe.   

Anna Wójcik

W dniu 1 grudnia 2017 roku w ramach konkursu „Mi-
kołajkowe debiuty” w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Dydni odbył się przegląd piosenki dziecięcej. 
Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym 
(podzielone na trzy grupy wiekowe: przedszkola, klasy 0-1 i 
klasy 2-3). Wykonawcy zostali wyłonieni do finału gminnego 
drogą eliminacji, które odbyły się w szkołach podstawowych 
i przedszkolach.

W przeglądzie gminnym wzięło udział 25 wykonaw-
ców, z Przedszkoli Dydnia i Niebocko oraz Szkół Podstawo-
wych: Dydni, Niebocka, Jabłonki, Grabówki, Niewistki.

Młodych wykonawców oceniało jury w składzie: El-
żbieta Przystasz, Małgorzata Turopolska i Dariusz Klimo-
wicz.

Wyłoniono czterech finalistów:
- Lena Adamska (Samorządowe Przedszkole w Dydni),
- Milena Janowicz (ZS w Dydni – kl. I)
- Blanka Adamska (ZS w Niebocku – kl. II)
- Martyna Sokołowska (Szk. Podst. w Jabłonce – kl. III),
którzy będą reprezentować Gminę Dydnia w finale powiato-
wym „Mikołajkowych Debiutów” w Brzozowskim Domu Kul-
tury w dniu 7 grudnia.

Podczas występów pojawił się również Święty Miko-
łaj, który częstował wszystkie dzieci słodyczami.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w tegorocznym 

konkursie gminnym „Mikołajkowe debiuty” otrzymali ma-
skotki i piękne kolorowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i pedagogom za 
przygotowanie młodych artystów do występu.

Fundatorem słodyczy i nagród dla wszystkich fina-
listów szczebla gminnego był Gminny Ośrodek Kultury Bi-
bliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Anna Wójcik

Młodzi artyści

Laureaci i organizatorzy konkursu
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W dniu 7 listopada 2017 r. podczas sesji Rady Gminy 
Dydnia została wręczona nagroda dla uzdolnionego spor-
towca Franciszka Źrebca. Przewodniczący Rady Gminy 
Dydnia Piotr Szul przedstawił osiągnięcia sportowe Fran-
ciszka. Następnie Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski 
odczytał i wręczył Franciszkowi list gratulacyjny. Rodzice 
podziękowali Wójtowi, Radzie Gminy Dydnia na czele z  
Przewodniczącym za udzielenie pomocy w rozwijaniu spor-
towej pasji swojego syna.

Franciszek Źrebiec ur. 11.06.2005 r. rozpoczął swoją 
przygodę z hokejem w grudniu 2015 r. w grupie „Niedźwiad-
ków”, na pozycji bramkarza. W sezonie 2016/2017 trenował 
w grupie Żaka Młodszego, w której rozgrywał mecze w pol-
skiej i słowackiej hokej lidze. W sezonie 2017/2018 trenuje 
w Żaku Starszym. W maju 2017 r. uczestniczył w obozie 
Byrski Camp w Krakowie, gdzie trenował pod okiem kana-
dyjskiego trenera bramkarzy Charles MCTavish.  W lipcu 
2017 r. brał udział w obozie zorganizowanym przez Hokejo-
wą Szkołę Ziętary w Toruniu, gdzie wywalczył tytuł Orzełka 
Ziętary (dla najlepszych zawodników turnusu) i zdobył złoty 
medal Błyskawicy Ziętary w konkurencji Cross Ice (tor prze-
szkód na czas). W sierpniu 2017 r. uczestniczył w zgrupo-
waniu Kadry Podkarpacia w hokeju na lodzie w Sanoku. We 
wrześniu 2017 r. przeszedł pozytywnie testy w Katowickim 
Spodku pod okiem Walentego Ziętary. Po testach znalazł 
się w grupie 19 zawodników, (wraz z 6 kolegami z sanockiej 

drużyny), którzy będą reprezentowali nasz kraj na turnieju 
PeeWee w Kanadzie, który jest organizowany od 1960 r. i 
będzie to jego 59. edycja. Turniej jest nieoficjalnie nazywa-
ny mistrzostwami świata U12 i bierze w nim  udział około 
120 drużyn z całego świata.

Życzymy Frankowi zrealizowania zamierzonych pla-
nów i dalszych sukcesów sportowych.

Wiesława  Bukład

W dniu 28 grudnia 2017 r. podczas sesji Rady Gminy 
Dydnia została wręczona nagroda dla uzdolnionego spor-
towca Dominika Kulona. Przewodniczący Rady Gminy Dyd-
nia Piotr Szul przedstawił osiągnięcia sportowe Dominika. 
Następnie Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski odczytał i 
wręczył Dominikowi list gratulacyjny. Mama Dominika po-
dziękowała Wójtowi, Radzie Gminy Dydnia na czele z Prze-
wodniczącym za udzielenie pomocy w rozwijaniu sportowej 
pasji swojego syna.

Dominik Kulon rozpoczął realizację swoich marzeń 
z piłką nożną w 2010 roku w klubie ULKS „Grabowianka”, 
grając najpierw w grupie orlików, a następnie w grupie 
trampkarzy starszych. Od września 2016 roku jest w ka-
drze Podkarpacia w swoim roczniku. W 2014 roku otrzymał 
powołanie na zgrupowanie letniej Akademii Młodych Orłów, 
a w styczniu  2017 roku na zgrupowanie zimowe do Byd-
goszczy. Akademia Młodych Orłów to oficjalnie Kadra Pol-
ski rocznika 2003. W 2017 roku jako zawodnik kadry tramp-
karzy starszych Podkarpacia zdobył z drużyną mistrzostwo 
regionu, w skład którego wchodzą związki: podkarpacki, 
małopolski, świętokrzyski i lubelski. Jako zwycięzcy brali 
udział w mistrzostwach Polski trampkarzy starszych w Su-
wałkach. Wiosną 2018 roku drużyna Karpat Krosno roze-
gra mecz barażowy z drużyną Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej o Centralną Ligę Trampkarzy Starszych. Aktualnie 
drużyna Karpaty Krosno jest na pierwszym miejscu w tabeli 
ligi podkarpackiej trampkarzy starszych.

Życzymy Dominikowi zrealizowania zamierzonych 
planów i dalszych sukcesów sportowych.

Wiesława Bukład

Gratulacje dla młodego hokeisty

List gratulacyjny dla uzdolnionego piłkarza
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Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Nie można się go 
tak po prostu nauczyć. Poza wiedzą i doświadczeniem, aby 
spełniać się w tej roli, trzeba posiadać umiejętność nawią-
zywania relacji z uczniami, budowania u nich autorytetu i 
szacunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, 
ale i przyjacielem.

9 grudnia 2017 roku, w Hotelu Hilton Garden Inn w 
Rzeszowie odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu GC Nowi-
ny podsumowująca konkurs „Nauczyciel na Medal” zorga-
nizowany pod honorowym patronatem Wojewody Podkar-
packiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W konkursie trwającym 
od 13 października do 17 listopada, udział wzięło ponad 
500 nauczycieli z województwa podkarpackiego. Nagrody 
zostały przyznane w trzech kategoriach: nauczycieli klas I-
III szkoły podstawowej, klas IV-VII i gimnazjum oraz uczą-
cych młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych. Laureatów 
wskazali Czytelnicy Gazety Codziennej „Nowiny” w głoso-
waniu esemesowym. Spośród zgłoszonych nauczycieli wy-
łonili najlepszych w naszym województwie.

Podczas Gali nagrodę odebrała zwyciężczyni po-
wiatu brzozowskiego w kategorii klas I-III nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej w Witryłowie - Joanna Hocyk.

W  trakcie uroczystości padło wiele gorących słów 
pod adresem nauczycieli z ust Kurator Oświaty w Rze-
szowie oraz Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie. „Szukamy pedagogów, którzy 
zjednują sobie uczniów i ich rodziców swoją cierpliwością, 
uprzejmością i serdecznością” - mówił Stanisław Sowa, re-
daktor naczelny „Gazety Codziennej Nowiny”. „Ale także 
takich, którzy wielki szacunek zdobywają fachowością, a 
czasem nawet... surowością. Szukamy nauczycieli z pasją, 
którzy swoją pracą wychodzą poza ustalone w etacie ramy, 
często poświęcając przy tym swój czas wolny.”

Beata Czerkies

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni roz-
poczęli kolejny rok szkolny z sukcesami, zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak i krajowej.

Uczniowie - pianistka Paulina Zubel oraz dwaj akor-
deoniści Kacper Kosztyła i Filip Siwiecki wzięli udział w 
XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Art Duo” w 
Wiedniu. W tym prestiżowym konkursie uczestniczyło łącz-
nie 122 solistów oraz 17 zespołów z wielu państw nasze-
go kontynentu. Utalentowani uczniowie swoje umiejętności 
zaprezentowali przed międzynarodowym Jury w następu-
jących specjalnościach: akordeon, fortepian i zespoły ka-
meralne. Jedenastoletnia Paulina Zubel,  uczennica klasy 
fortepianu prowadzonej przez Monikę Śliwkę, wystąpiła w 
II kategorii, w której rywalizowała z 18 pianistami z różnych 
krajów. Dziewczynka zaprezentowała 3 utwory wielkich 
kompozytorów: H. Berensa, F. Chopina oraz J.S. Bacha. 
Występ został świetnie przyjęty, co dało Paulinie II miejsce. 
Należy podkreślić, że było to najwyższe wyróżnienie spo-
śród  Polaków rywalizujących w tej kategorii. Na konkursie 
tym znakomicie spisali się również Kacper Kosztyła i Filip 
Siwiecki przygotowani przez Krzysztofa Burego. Pierwszy 
z chłopców wywalczył I miejsce w kategorii do lat 12, zaś 
Filip II miejsce w kategorii do lat 14. Jako duet wywalczyli I 
miejsce w kategorii zespołów. Jury doceniło również wkład 

nauczyciela - nagradzając Krzysztofa Burego specjalnym 
wyróżnieniem.

Młodzi akordeoniści z dydyńskiej Szkoły Muzycznej 
doskonale zaprezentowali się także w Sokołowie Małopol-
skim na XVIII Międzypowiatowym Konkursie Kultury Mu-
zycznej. Udział w nim wzięło 80 uczniów z 17 szkół wo-

Zaszczytne wyróżnienie. Na zdjęciu od lewej: Ewa Leniart Woje-
woda Podkarpacki, Stanisław Sowa Redaktor Naczelny 

GC Nowiny, jako piąta Joanna Hocyk 

Nagrodzeni uczniowie

Elżbieta Boroń
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Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Dydni odbywa 
się Tydzień Języków Obcych. Co roku staramy się, aby 
impreza ta była oryginalna, ciekawa i cieszyła się zaintere-
sowaniem uczniów. W 2017 roku, w dniach 27.11 – 01.12., 
nauczyciele języków obcych zorganizowali cztery konkur-
sy językowe: konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, konkurs 
wiedzy o Rosji, konkurs plastyczny „Postacie z baśni i 
bajek świata” oraz konkurs na najciekawszą gazetkę lub 
mini-wystawę klasową poświęconą wybranemu państwu 
świata.

Przez pięć dni uczniowie oraz nauczyciele ubierali 
się w barwy flag takich krajów, jak: Wielka Brytania, Ro-
sja, Francja, a także Niemcy i Irlandia oraz w kolorową 
szkocką kratę. Każdego dnia uczniowie mogli wziąć udział 
w konkursie językowym albo w quizach korytarzowych, 
wielu prowadziło przygotowania do wystawienia bajek w 
językach obcych, starsi uczniowie prowadzili lekcje języ-
ków obcych w klasach młodszych, a całe oddziały klasowe 

dekorowały swoje sale lekcyjne w symbole i informacje o 
wylosowanych przez siebie krajach świata. Mogliśmy do-
wiedzieć się wielu interesujących faktów, wysłuchać hym-
nów narodowych oraz podziwiać prace uczniów na temat: 
Niemiec, Hiszpanii, Rosji, RPA, Indii, Francji, Kanady, Au-
stralii, Brazylii i Japonii. Owocnie zakończyły się również 
„burze klasowe”, podczas których wytworem uczniów były 
plakaty o temacie „Jak się uczyć języków obcych, aby na-
uka ta była dla nas przyjemna?”.

Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie Tygodnia 
Języków Obcych. Hasło przewodnie, które towarzyszyło 
nam tego dnia, brzmiało: „Języki obce – paszportem na 
świat!”. W czasie apelu Dyrektor Iwona Pocałuń oraz na-
uczyciele języków obcych: Anetta Wójcik, Elżbieta Kopi-
ja-Piskorowska, Anna Sokołowska (nauczyciele języka 
angielskiego), Lucyna Adamska (nauczycielka języka ro-
syjskiego) i Anna Pocałuń (nauczycielka języka niemie-
ckiego), wręczyli wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom 
konkursów dyplomy i nagrody. Ponadto, tego dnia wysta-
wione zostały krótkie przedstawienia teatralne, do których 
uczniowie przygotowywali się od kilku tygodni, a były to: 
dwa przedstawienia w języku angielskim „Three Little 
Pigs -Trzy Małe Świnki” w wykonaniu uczniów klas IVa i 
IVb pod opieką  E. Kopija-Piskorowskiej i A. Sokołowskiej 
oraz „Cinderella – Kopciuszek” wystawiony z wielkim roz-
machem przez uczniów z klasy VIIa, pod czujnym okiem 
Anetty Wójcik. W języku francuskim mogliśmy wysłuchać i 
obejrzeć uczniów klasy V w bajce „Jaś i Małgosia”, a tak-
że uczennice z klas VII w scence „Eugeniusz i Eliza” na 
podstawie francuskiej piosenki. Młodzież przygotowana 
została przez Danutę Zarembę, nauczycielkę języka fran-
cuskiego. Natomiast bajkę w języku rosyjskim przedstawili 
nam uczniowie klasy VI i VII, w realizacji czego pomogła 

jewództwa podkarpackiego i małopolskiego. Filip Siwiecki 
wywalczył nagrodę I stopnia, a Kacper Kosztyła – nagrodę 
II stopnia. Chłopcy - również jako duet akordeonowy zdobyli 
I nagrodę.

Nagrodę I stopnia Filip Siwiecki wywalczył solo, a 
także w duecie z Kacprem Kosztyłą również podczas IV 
Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Konkurs organi-
zowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w 
Leżajsku oraz Fundację Wspierania Edukacji Artystycznej 
w Sokołowie Małopolskim. Uczestnicy przeglądu prezentują 
się w trzech kategoriach: akordeon, gitara i fortepian. Celem 
konkursu jest nie tylko podnoszenie poziomu prezentacji ar-
tystycznych, ale także konfrontacja młodych muzyków oraz 
ich promocja. – „Jestem szczęśliwa, że kolejny rok szkolny 
rozpoczęliśmy wielkimi sukcesami naszych uczniów, za co 
należą im się podziękowania i gratulacje. Mam świadomość, 
że takie sukcesy okupione są wielogodzinnymi ćwiczenia-
mi. Cieszę się, że ich pedagodzy rozmiłowali ich w grze na 
wybranych instrumentach, co przynosi wymierne efekty w 
postaci laurów na konkursach. Oczywiście, wielkie podzię-
kowania należą się przede wszystkim rodzicom, którzy nie 
tylko stymulują swoje pociechy do bardziej wytężonej pracy, 

ale współorganizują wyjazdy konkursowe i często w nich 
sami uczestniczą razem ze swoimi dziećmi. Składam wiel-
kie brawa, gratulacje i podziękowania dla wszystkich razem 
i każdego z osobna. Jednocześnie życzę kolejnych sukce-
sów na konkursach i festiwalach. Cieszę się, że  zarówno 
w Polsce, ale także poza jej granicami, Dydnia jest rozpo-
znawalna i  kojarzy się z dobrą szkołą muzyczną i  zdolną 
młodzieżą” – mówi Dyrektor dr Elżbieta Przystasz.

Elżbieta Boroń

Elżbieta Kopija-Piskorowska

Po sukcesy do Wiednia

Nauka języków obcych może być przyjemna
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L. Adamska. Występy dzieci i młodzieży przyjęte zostały z 
dużym aplauzem publiczności, a sami wykonawcy zyskali 
poczucie satysfakcji z wykonanej pracy.

Wszyscy uczestnicy przedstawienia, zarówno wi-
dzowie, jak i aktorzy, przekonali się, że doświadczenie  ję-
zyków obcych również w takiej formie może być atrakcyj-
ne i fascynujące. Kolorową scenografię wspólnymi siłami 
przygotowali uczniowie, nauczyciele, a także rodzice.

Oto wyniki poszczególnych konkursów:
Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii (14 uczestników):

I miejsce – Dominika Cierpiak kl.II a gimnazjum
II miejsce – Julia Wójcik kl.III gimnazjum
III miejsce – Weronika Siedlecka kl.II a gimnazjum

Konkurs Wiedzy o Rosji (12 uczestników):
I miejsce - Szymon Chorążak kl.VI
II miejsce – Damian Bury kl.III a gimnazjum
III miejsce – Weronika Kulon kl.V

Konkurs plastyczny „Postacie z baśni i bajek świata” 
(60 uczestników):

Kategoria 0 - III SP
I miejsce – Nikola Piskorowska kl.III a
II miejsce – Gabriela Czebieniak kl.II
III miejsce - Adrian Zdziarski kl.III b
Wyróżnienie: Karolina Janowicz kl. I

Kategoria IV - VI SP
I miejsce – Amelia Czopor kl.V
II miejsce – Milena Szul kl.V
III miejsce – Kacper Cierpiak kl.V i Julia Pietryka 
kl.IVb
Wyróżnienie: Wiktoria Kołodziej kl.IVb

Kategoria VII - III Gimnazjum
I miejsce – Dawid Kułak kl.VII b
II miejsce – Zuzanna Howorko kl.III b i Patrycja Kocyła 
kl.III a
III miejsce – Katarzyna Kondracka kl.VII b
Wyróżnienie: Dominika Cierpiak kl.II a i Weronika Sied-
lecka kl.II a

„Konkurs na najciekawszą gazetkę lub mini-wystawę 
klasową poświęconą wybranemu państwu świata”
I miejsce – kl. VII a (Niemcy)
II miejsce – kl. V (Hiszpania) i VI (Francja)
III miejsce – kl. III a (Rosja) i kl.VII b (Brazylia)
Wyróżnienie: kl.IV a (Indie)

Elżbieta Kopija-Piskorowska

Do działania tak chętnie podjętego przez członków 
SK Caritas w ZS w Niebocku zachęcił UNICEF Polska, któ-
ry zaproponował szkołom udział w projekcie „Spraw, aby 
dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Jego celem jest między in-
nymi pokazanie, jak wojna wpływa na życie dziecka, kształ-
towanie wśród dzieci i młodzieży postaw zaangażowania 
społecznego oraz możliwość zebrania środków finanso-
wych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci i 
młodzieży z Syrii.

Na odzew uczniów z ZS w Niebocku nie trzeba było 
długo czekać. Wraz z opiekunami SK Caritas podjęte zo-
stały działania. Jedna z grup postanowiła przygotować 
inscenizację pt. „Którędy do nieba”, która 26 listopada zo-
stała przedstawiona społeczności lokalnej w Kościele Pa-
rafialnym w Niebocku. Uczniowie w niebywale krótkim cza-
sie wspaniale przygotowali się do odegrania swoich ról, co 
pozwoliło im godnie zaprezentować się na scenie i wzru-
szyć do łez niejednego widza. Treść sztuki przemawiała do 
ludzkich serc i uświadamiała, że wiara bez uczynków jest 
martwa. W tym miejscu ogromne podziękowania należą się 
księżom pracującym w parafii, którzy chętnie współpracują 
ze SK Caritas.

Zebrane środki finansowe zostaną przekazane dla 
dzieci w Syrii. O tym, że uczniom naszej szkoły nie są obo-
jętne losy dzieci, którym wojna zamieniła życie w piekło, 

świadczy ich zaangażowanie w różnego rodzaju działal-
ność. Kolejną z nich jest decyzja uczniów, że z okazji św. 
Mikołaja obdarują nie tylko siebie nawzajem, ale wspomogą 
również bezinteresownie inne dzieci. Ponadto cieszy nas 
bardzo uczniowska deklaracja, iż to dopiero początek ich 
charytatywnej działalności.

Małgorzata Adamska

„Oswajanie języków obcych”

Inscenizacja „Którędy do nieba”
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Od roku szkolnego 2017/2018 zawody organizo-
wane przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywane są w 
ramach Igrzysk Dzieci, w których uczestniczą uczniowie 
klas IV do VI oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej przezna-
czonej dla klasy VII i gimnazjum.

Rywalizację sportową rozpoczęliśmy od udziału 
w powiatowych indywidualnych zawodach lekkoatletycz-
nych Igrzysk Dzieci 19 września na odnowionym obiekcie 
sportowym MOSIR w Brzozowie. Szkołę reprezentowali: 
Bartkowska Oliwia – bieg 600 m, Czernich Jagoda- bieg 
60 m, Czernich Zofia – bieg 60 m, Mazur Dawid – skok 
w dal, Myćka Damian – bieg 1000 m, Pocałuń Wiktor 
– bieg 60 m, Pytlowany Mikołaj – bieg 60 m, Rysz Jakub 
– skok w dal, Zubel Albert – rzut piłeczką palantową, Źre-
biec Franciszek – skok w dal.

Największym sukcesem zawodów było I miejsce 
Oliwii Bartkowskiej w biegu na 600 m, który ukończyła 
z czasem 2:05.57, co zakwalifikowało ją do udziału w 
zawodach wojewódzkich. W zawodach wojewódzkich 
Oliwia zajęła 18. miejsce na 49 startujących z czasem 
2:04.43.

Indywidualne zawody lekkoatletyczne w kategorii 
młodzieży odbyły się 20 września w Brzozowie. Klasę 
VII i klasy gimnazjalne reprezentowali: Barszczowska 

Małgorzata – bieg 100 m, Głód Sabina – rzut dyskiem, 
Pach Sara – rzut dyskiem, Pastuszak Sylwia – bieg 300 
m, Podczaszy Anita – pchnięcie kulą, Prach Katarzyna – 
rzut dyskiem, Sokołowska Emilia – rzut oszczepem, Sur-
macz Oliwia – bieg 300 m, Szelest Weronika – pchnięcie 
kulą, Wójcik Aleksandra – pchnięcie kulą, Burnat Dawid 
– bieg 100 m, Jatczyszyn Mikołaj – rzut oszczepem, 
Jatczyszyn Tomasz – bieg 1000 m, Kikta Patryk – skok 
w dal, Krzysik Michał – pchnięcie kulą, Pierożak Wiktor 
– pchnięcie kulą, Pietrasz Robert – bieg 300 m, Pilaw-
ski Krystian – bieg 300 m, Sabat Albert – rzut dyskiem, 
Sobolak Krystian – bieg 100 m, Szelest Michał – bieg 
100 m, Zimoń Maciej – pchnięcie kulą.

Rywalizacja w tej kategorii wiekowej zakończyła 
się dużym sukcesem naszych sportowców, zdobyliśmy 
aż 7 medali:
medal złoty: 
- Mikołaj Jatczyszyn – rzut oszczepem – 32,80 m.
medale srebrne:
- Tomasz Jatczyszyn – bieg 1000 m – 3:13,46
- Sabat Albert – rzut dyskiem – 30,70 m
- Krzysik Michał – pchnięcie kulą – 9,55 m
- Szelest Weronika – pchnięcie kulą – 8,30 m
medale brązowe:

31 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Za-
górz została podpisana umowa dotycząca realizacji pro-
jektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE 
ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli 
Posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Uruski, przedstawicie-
le Samorządu Województwa Podkarpackiego Marszałek 
Maria Kurowska i Radny Sejmiku Województwa Wojciech 
Zając oraz przedstawiciele Gminy Zagórz Burmistrz Er-
nest Nowak i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski, Za-
stępca Wójta Stanisław Pałys, Inspektor Tomasz Wójcik. 

Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska 
naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej 
i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych 
na terenie partnerskich samorządów.

Realizacja projektu polegać będzie na budowie 
różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności in-
stalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicz-
nych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania 
projektowe będą współfinansowane ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych 
(kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie 
minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% 
w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% 

w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy 
budynku gospodarczym).

Wartość projektu dla Gminy Dydnia - 2 763 
438,80 zł.

Dofinansowanie ze środków UE - 2 131 205,00 zł
Proekologiczne działania samorządów Zagórza i 

Dydni spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 
lokalnych środowisk.

Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane 
jest na 2018 rok.

Tomasz Wójcik

Uroczyste podpisanie umowy przez Gminę Zagórz 
i Gminę Dydnia z Wicemarszałek Marią Kurowską

Piotr Ruszel
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- Pilawski Krystian – bieg 300 m – 43,95
- Sokołowska Emilia – rzut oszczepem – 17,10 m.

Czwórka naszych sportowców reprezentowała po-
wiat brzozowski na zawodach wojewódzkich, które od-
były się 27 września na stadionie Resovii w Rzeszowie:
- Sabat Albert wynikiem 30,92 m w rzucie dyskiem za-

jął 6. miejsce na 14 uczestników
- Szelest Weronika wynikiem 8,95 m w pchnięciu kulą 

zajęła 7. miejsce na 27 uczestników
- Jatczyszyn Mikołaj wynikiem 35,72 m w rzucie osz-

czepem zajął 7. miejsce na 23 uczestników
- Krzysik Michał wynikiem 8,79 m w pchnięciu kulą za-

jął 27. miejsce na 30 uczestników.
Dużym sukcesem naszych sportowców jest to, że 

aż trzech uczestników zawodów wojewódzkich znalazło 
się w pierwszych dziesiątkach w klasyfikacji końcowej.

Jesienną rywalizację lekkoatletyczną kończą szta-
fetowe biegi przełajowe, w których uczestniczył zespół 
chłopców z klasy VII i gimnazjum w składzie: Bartkowski 
Mateusz, Burnat Dawid, Jatczyszyn Mikołaj, Jatczyszyn 
Tomasz, Kikta Patryk, Pierożak Jakub, Pilawski Kry-
stian, Sobolak Krystian, Szelest Michał, Zarzyka Karol. 
Zawody odbyły się 3 października na stadionie MOSiR w 
Brzozowie. Chłopcy wykazali olbrzymią wolę walki i wy-
walczyli 4. miejsce na 11 drużyn, nieznacznie ustępując 
rywalom.

Wszystkim zawodnikom, którzy godnie reprezen-
towali szkołę, należą się podziękowania, gratulacje i ży-
czenia dalszych sukcesów w wiosennej rywalizacji lek-
koatletycznej.

Dodatkową sportową motywacją dla naszych ucz-
niów jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy naszej placówce oświatowej.

Cała społeczność szkolna wyraża swoją wdzięcz-
ność Radzie Gminy Dydnia oraz Wójtowi Jerzemu F. 
Adamskiemu za podjęte działania i zabezpieczenie środ-
ków finansowych w budżecie gminy na ww inwestycję.

Piotr Ruszel

W dniu 20 września 2017 r. odbyły się w Brzozowie 
Powiatowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Dzieci Starszych, 
na których nasi lekkoatleci zdobyli 7 medali, w tym 4 tytuły 
mistrzowskie.

Po wejściu reformy oświatowej dzieci starsze to klasy 
gimnazjalne oraz siódmoklasiści z rocznika 2004. Najlepsze 
wyniki uzyskane przez naszych zawodników to odległość 
36,60 m w rzucie dyskiem. Wynikiem tym Sebastian Drozd 
zdeklasował rywali, uzyskując pierwsze miejsce oraz tytuł 
mistrzowski. Doskonale też spisał się Damian Jatczyszyn 
w pchnięciu kulą. Jako jedyny zawodnik przekroczył odle-
głość 10 m, wygrywając zdecydowanie swoją konkurencję. 
W rzucie oszczepem tytuł mistrzowski uzyskała Natalia 
Wójcik, natomiast Dominika Cierpiak tytuł wicemistrzowski.

Sztafeta 4 x 100 chłopców w nowym składzie: Da-
mian Bury, Oskar Chamulak, Jakub Kozłowski i Sebastian 
Drozd pobiegła najszybciej w powiecie, godnie zastępując 
swoich starszych kolegów – absolwentów naszej szkoły, 
którzy w roku poprzednim nie tylko wygrali zawody powia-
towe, ale i uzyskali 4. wynik w województwie. Należy się 
cieszyć, że mają godnych następców. Już wkrótce nasza 
sztafeta będzie walczyć na zawodach wojewódzkich i oby z 
jeszcze lepszym skutkiem.

Tytuł wicemistrzowski zdobył Dominik Kulon w bie-
gu na 300 metrów, a brąz wywalczył Krystian Sokołowski 
w rzucie dyskiem. Do wysokich wyników należy zaliczyć 
także 4. miejsce Andżeliki Sokołowskiej oraz Damiana Bu-
rego w biegu na dystansie 300 m. Zawodnicy za zdobyte 
miejsca uhonorowani zostali medalami i pamiątkowymi dy-
plomami.

Po zakończonych zawodach ze startujących zawod-
ników wyłaniana jest powiatowa reprezentacja na zawody 
wojewódzkie. Powiat brzozowski ma 20 miejsc plus szta-
fety. Kwalifikacja do tych zawodów to duże wyróżnienie dla 
każdego zawodnika. Startując, reprezentuje nie tylko ma-
cierzystą szkolę, ale i walczy o jak najwyższe miejsce na-
szego powiatu w punktacji wojewódzkiej. Zawodnicy naszej 
szkoły na zawody wojewódzkie to:

Na najwyższym podium

Laury dla najlepszych

Adam Bieleń
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14 października br. (sobota) w Dydni (Dydnia Wola) 
w godz. od 13:00 do 16:30 odbyły się „Ćwiczenia taktyczne 
jednostek OSP z terenu gminy Dydnia”.

Cele ćwiczenia to:
- szybkie i precyzyjne wypracowanie  oraz przedstawie-

nie wniosków do działania  przez zespół zarządzania 
kryzysowego dla Wójta Gminy,

- doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności prak-
tycznych komendanta gminnego ochrony przeciwpoża-
rowej, dowódców drużyn umiejętnego dowodzenia, kie-
rowania w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej w rejonie 
zagrożenia,

- pokazanie uczestnikom ćwiczenia umiejętności prak-
tycznych sił ratowniczych Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz kierowania całością ćwiczenia przez funk-
cjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie. 

Uczestnikami ćwiczenia byli:
1. Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dydnia,
2. Ochotnicze Straże Pożarne z: Grabówki, Niebocka, Ja-

błonki, Wydrnej, Dydni, Krzywego, Witryłowa, Temeszo-
wa, Krzemiennej i Obarzyma,

3. Funkcjonariusz KP PSP Brzozów.
W ćwiczeniu wzięło udział 63 osoby.
Podsumowania ćwiczenia dokonał st. kpt. Bogdan 

Biedka d-ca JRG z Komendy Powiatowej PSP  z Brzozowa, 
który stwierdził, że cele ćwiczenia zostały osiągnięte, prze-
biegało ono na  dobrym poziomie organizacyjnym z pożyt-
kiem dla  wszystkich uczestników ćwiczenia – oczywiście 
nie obyło się bez uwag.

Wójt Jerzy F. Adamski  powiedział, że wszystkie siły 
ratownicze, które brały udział w ćwiczeniu są dobrze przy-
gotowane do prowadzenia działań ratowniczych. Uczestni-
kom dziękował również dh Roman Janowicz – Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Kilka ciepłych słów do 
ćwiczących skierował ks. Artur Dyrda kapelan strażaków 
gminy Dydnia. Całość ćwiczeń została przygotowana przez 
Kierownika Referatu UG Dydnia Stanisława Pytlowanego, 
st. kpt. Bogdana Biedkę oraz druha Romana Janowicza.

Na zakończenie serwowano kawę, herbatę, wyśmie-
nite ciasta i pyszny żurek przygotowany przez druhny: Irenę 
Janowicz, Renatę Wydrzyńską oraz Beatę Węgrzyńską, co 
było zwieńczeniem dnia i miłą rekompensatą dla zmęczo-
nych strażaków biorących udział w ćwiczeniach. Pożarnicze 
działania w fotorelacjach uwiecznili: druhna Aneta Rzeszut 
i Grzegorz Cipora.

Ćwiczenia był zorganizowane w ramach zadania pn. 
„Popularyzacja zdrowego stylu życia w gminie Dydnia”.

Stanisław Pytlowany

- Natalia Wójcik - rzut oszczepem,
- Sebastian Drozd - rzut dyskiem,
- Damian Jatczyszyn - pchnięcie kulą oraz sztafeta 4 x 

100 m.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Zawodnikom, 

którzy reprezentowali nasza szkolę, za wysiłek i zdobyte 
miejsca.

Adam Bieleń

Podsumowanie ćwiczeń

Strażacy podczas ćwiczeń
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