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„Żniwa się skończyły zboże już sprzątnięto
dziś wszyscy rolnicy w Jabłonce obchodzą swe święto. 

Zebrali się młodzi razem ze starszymi 
by się wspólnie cieszyć plonami żniwnymi.”

Sierpień może dla rolników oznaczać tylko jedno 
- koniec żniw. Jest to jednak nie tylko okres wzmożonej, 
ciężkiej pracy w polu, ale także czas zabawy, bo przecież 
obfite plony tradycyjnie trzeba uczcić dożynkami. To piękne, 
staropolskie święto, to zarówno ukoronowanie całorocznej 
pracy rolników, jak i ich największa uroczystość. Od wie-
ków wpisują się w tradycję ludową, są symbolem dorobku, 
ciężkiej pracy rolników i stanowią wyraz hołdu społeczności 
wiejskiej najściślej związanej z gospodarstwem i ziemią.

W gminie Dydnia tradycyjnie, w trzecią niedzielę 
sierpnia, odbywa się uroczystość dożynek gminnych. Tego-
roczne święto plonów odbyło się 19 sierpnia w Jabłonce.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną 
za tegoroczne plony koncelebrowaną przez księdza dzieka-
na Edwarda Stępnia proboszcza parafii Niebocko, księdza 
Bogusława Zajdla proboszcza Jabłonki, księdza rodaka Ma-
riana Drozda z USA oraz księdza Janusza Srokę wikariusza 
z Jabłonki. Ks. Marian Drozd w homilii nawiązał do warto-
ści chleba, przypomniał o potrzebie szacunku  do „każdego 
okrucha chleba”, do pracy na roli i ludzi, którzy troszczą się 
o „nasz chleb powszedni”. Podziękował wszystkim rolnikom 
za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. W uroczystoś-
ciach uczestniczył też ksiądz Antoni Moskal. 

Po zakończeniu eucharystii zostały poświęcone 
wieńce dożynkowe i dzielono się chlebem wypieczonym z 
tegorocznego zboża. Obrzędu dzielenia chleba dokonali: 
poseł Bogdan Rzońca,  wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adam-
ski,  przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, Starostowie 
Dożynek, radni wsi Jabłonka Robert Kulon i Andrzej Paję-
cki, sołtys Jabłonki Stanisław Pałys, ks. Bogusław Zajdel 
– proboszcz Jabłonki, ks. Marian Drozd.

Po Mszy Św. korowód dożynkowy prowadzony przez 
orkiestrę dętą pod batutą  Zygmunta Podulki udał się na 
plac przy Domu Ludowym. 

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu naro-
dowego. Następnie oficjalnego otwarcia dożynek dokonał wójt 
Gminy Jerzy F. Adamski, witając wszystkich uczestników.

Słowa powitania skierował też pod adresem zapro-
szonych gości: posła Bogdana  Rzońcy, Adama Śnież-
ka posła dwóch poprzednich kadencji, Iwony Trawińskiej 
– Ćwiertniewicz  dyrektora biura senatorskiego  Alicji Zając, 
Ewy Miciak asystentki posła Bogdana Rzońcy, księży, rad-
nych Gminy Dydnia z przewodniczącym Piotrem Szulem, 
sołtysów, dyrektorów szkół z terenu gminy Dydnia, miesz-
kańców wsi Jabłonka – gospodarzy tegorocznych dożynek 
na czele z sołtysem Stanisławem Pałysem, Kół Gospodyń 
Wiejskich, strażaków, rady sołeckiej.

Ważnym symbolem dożynek jest chleb. W kulturze 
ludowej chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także do-
statku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest do dziś nie-
odłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. 
Zgodnie z tradycją Starosta i Starościna wręczają bochen 
chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbio-
rów gospodarzowi dożynek. 

Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy z Ja-
błonki pani Agata Sokołowska i pan Kazimierz Sokołowski.

Pani Agata Sokołowska gospodaruje wraz z mężem 
i dziećmi na 3 ha własnego pola oraz dzierżawi 5,5 ha. Na 
gruncie sieje zboże: żyto, owies, pszenicę, groch pastewny, 
mieszanki traw oraz sadzi ziemniaki. Hoduje trzodę chlew-
ną, jałówkę oraz drób (40 kur, 15 kaczek, indyki). Prace te 
wykonuje z mężem Dariuszem oraz dziećmi: Maciejem, 
Jakubem, Karolem, Izabelą. Pani Agata słynie na okoli-
cę z wypieku chleba na watrze na wszelkie okoliczności: 
świąteczne, dożynkowe, weselne oraz dla wielu osób pra-
cujących za granicami kraju, którzy wyjeżdżając na obczy-
znę delektują się smakiem i zapachem chleba ojczystego. 
Dożynkowy chleb przyniesiony w darze i składany na ręce 
wójta Gminy Dydnia Jerzego Adamskiego jest również owo-
cem pracy Pani Starościny Dożynkowej.  

Pan Kazimierz Sokołowski gospodaruje na 11,39 ha 
własnego oraz dzierżawi 18 ha. Uprawia pszenicę, owies, 
mieszanki zbożowe, trawę i koniczynę, ziemniaki. Hoduje 
bydło mleczne krowy 5 szt. oraz bydło mięsne 13 szt., drób 
25 szt. Do wykonywania prac polowych używa 3 ciągników: 
100 KM, 75 KM, 30 KM oraz sprzęt towarzyszący do wy-
konywania poszczególnych czynności. Do zbioru zbóż po-
siada kombajn Massey Ferguson, a do zbioru ziemniaków 
kombajn ziemniaczany. W prowadzeniu gospodarstwa po-
maga mu żona Elżbieta wraz z synami Dawidem, Michałem 
i Konradem.

Starosta dożynek wręczając chleb wójtowi powie-
dział: „Panie Wójcie – oto chleb upieczony z tegorocznych 
zbiorów, dzielcie go Panie Wójcie sprawiedliwie, aby niko-
mu go nie zabrakło, aby wszyscy otrzymali go do syta, aby 
nadal był symbolem miłości do ziemi, symbolem pracy rol-
nika.  

Dziękuję wszystkim rolnikom za trud włożony w tego-
roczny zbiór plonów.

W szczególny sposób dziękuję Panu Bogu za sprzy-
jającą pogodę i zdrowie potrzebne nam wszystkim. Szanuj-
my chleb i uczmy nasze dzieci jego poszanowania.  

Panie Wójcie – gospodarzu gminy przyjmij ten bo-
chen chleba, jako owoc ciężkiej pracy.”

Pan wójt w swoim wystąpieniu podziękował za otrzy-
many dar plonów. 

Zuzanna Dmitrzak
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Odczytał też list otrzymany od Marszałka Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Okolicz-
nościowy adres do uczestników dożynek skierował rów-
nież premier Mateusz Morawiecki, który odczytał Adam 
Śnieżek. 

Listy z podziękowaniami za zaproszenie na do-
żynki przysłali także poseł do Parlamentu Europejskiego 
Tomasz Poręba, poseł Piotr Uruski, poseł Andrzej Matu-
siewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Słowa podziękowania do rolników skierowali w 
swoich wystąpieniach poseł Bogdan Rzońca i wicemar-
szałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację 
wieńców dożynkowych przez członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz reprezentacje sołectw z: Dydni, Grabów-
ki, Jabłonki, Końskiego, Krzywego, Niebocka, Niewistki, 
Obarzyma, Temeszowa, Ulucza, Witryłowa, Wydrnej. Po 
raz pierwszy w tym roku swój wieniec dożynkowy pre-
zentował też Środowiskowy Dom Samopomocy im. Marii 
i Lecha Kaczyńskich w Krzywem.

W podziękowaniu za piękne wieńce wszystkie de-
legacje otrzymały od wójta Jerzego F. Adamskiego pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnikom dożynek zapewniono różnorodne 

atrakcje - koncerty: orkiestry dętej pod batutą Zygmunta 
Podulki, kapeli ludowej ,,Młoda Przepióreczka”, zespołu 
disco polo „AS”. 

Smakosze mogli skorzystać z poczęstunku przy-
gotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich.

Natomiast dzieci bawiły się na zjeżdżalniach, zaja-
dały się popcornem i watą cukrową. W foto budce mogły 
zrobić sobie zabawne zdjęcie. Placówka Terenowa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzozowie 
przygotowała dla najmłodszych konkurs „Bezpiecznie na 
wsi mamy- upadkom zapobiegamy”.

Swoje stoisko promocyjne na tegorocznych do-
żynkach w Jabłonce prezentował Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warsza-
wie.

Organizatorzy tegorocznych dożynek to: Parafia 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce, Gmina 
Dydnia, Sołtys i Rada Sołecka wsi Jabłonka, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jabłonce, Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-
błonce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłon-
ce, Akcja Katolicka Parafii Jabłonka, Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni.

Tegoroczne dożynki Gminy Dydnia dofinansowa-
no z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Ziemia Brzozowska”, natomiast patronat medialny, 
oprócz kwartalnika „Nasza Gmina Dydnia”, objął Tygo-
dnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz portale inter-
netowe e-sanok, brzozów-24, brzozowiana.pl, RBR.info.
pl, P24pl.

Dożynki zakończyły się festynem, podczas które-
go miłośnicy tańców bawili się fantastycznie przy muzy-
ce zespołu Cool Band z Jasła.

Mimo tak wielu przemian w dziejach Polski, obrzę-
dy dożynkowe dotrwały do dziś. Niewątpliwie stanowią 
cenne dziedzictwo zarówno naszej kultury, jak i wiary 
chrześcijańskiej. Są także świetną okazją do integracji 
i jednoczenia się mieszkańców wsi tak ze sobą, jak i z 
lokalnymi władzami. Jest to więc cenna tradycja, którą z 
całą pewnością musimy pielęgnować i kultywować.

Zuzanna Dmitrzak

W niedzielę, 16 września 2018 r. 15 par małżeńskich 
z terenu Gminy Dydnia obchodziło Jubileusz 50 – lecia Po-
życia Małżeńskiego (5 par nie wzięło udziału w uroczysto-
ści).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele 
Parafialnym w Dydni pod przewodnictwem Ks. Proboszcza 
Jana Dąbala, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed 
laty przysięgę małżeńską. Małżonkowie otrzymali również 
specjalne błogosławieństwo Ks. Arcybiskupa Adama Szala 
oraz pamiątkowy krzyż. Po Mszy Św. odbyło się okolicznoś-
ciowe spotkanie w sali Wiejskiego Domu Kultury w Dydni. 
Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi przez Pre-
zydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i okolicznościowymi 
upominkami wręczył Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, wspól-
nie z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szulem oraz 

Małgorzata Pomykała
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Starostowie dożynek z darami ofiarnymi

Dostojni Jubileaci
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Kierownikiem USC Małgorzatą Pomykałą. Nie zabrakło 
również życzeń, tradycyjnej lampki szampana oraz wspól-
nego odśpiewania „Sto lat”.  Przy akompaniamencie we-
selnej muzyki Jubilaci razem z rodzinami wesoło bawili się 
przez niedzielne popołudnie. 

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy otrzymały następujące pary 
małżonków: 
1. Białas Władysław i Stanisława, Niebocko
2. Bocoń Eugeniusz i Helena, Dydnia
3. Bury Józef i Anna, Dydnia
4. Cipora Jerzy i Janina, Krzywe
5. Cybuch Mieczysław i Teresa, Grabówka
6. Cyparski Jan i Maria, Jabłonka
7. Dmitrzak Władysław i Maria, Niebocko

8. Jędrasik Henryk i Maria, Krzemienna
9. Kłodowski Tadeusz i Zofia, Grabówka
10. Lorenc Edward i Teresa, Krzywe
11. Malawski Mieczysław i Anna, Dydnia
12. Potoczny Dominik i Janina, Obarzym
13. Przystasz Eugeniusz i Genowefa, Dydnia
14. Pytlowany Andrzej i Bogumiła, Dydnia
15. Rychlicki Julian i Zofia, Końskie
16. Sokołowski Aleksander i Alicja, Jabłonka
17. Sokołowski Józef i Anna, Jabłonka
18. Stadnik Kazimierz i Alina, Niewistka
19. Szul Jan i Michalina, Obarzym
20. Żelaznowski Marian i Maria, Jabłonka

Małgorzata Pomykała

Święty Michał  Archanioł, według nauki Kościoła i tra-
dycji, jest jednym z siedmiu duchów, stojących u tronu Boga. 
To jeden z najcenniejszych sług i zwiastunów Najwyższego. 
Świętemu Michałowi Archaniołowi  Bóg udzielił niezwykłej 
mocy i powierzył ważne funkcje. Jest On czczony jako Pa-
tron Kościoła Świętego, Opiekun chroniący przed wszelkimi 
złymi duchami, zwycięski Obrońca w walce z szatanem.

Dlatego 29 września jest ważnym dniem dla naszej 
parafii i dla całej Gminy Dydnia, której Patronuje Święty Mi-
chał Archanioł. 

W bieżącym roku, główne uroczystości rozpoczęły 
się podczas koncelebrowanej Mszy Świętej, której prze-
wodniczył i wygłosił kazanie Ksiądz  Prałat Zbigniew Mistak. 
Wśród licznie przybyłych parafian znajdowali się zaprosze-
ni goście wraz z Wójtem - Panem Jerzym F. Adamskim oraz 
reprezentanci szkół i straży pożarnych z pocztami sztanda-
rowymi. 

Po Mszy Św. wszyscy zostali zaproszeni na koncert 
instrumentalny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w 
Dydni. Po uczcie duchowej, jaką przygotowali młodzi arty-
ści, na chętnych czekał stół pełen różnych pyszności. 

Tegoroczne obchody Święta Patrona Gminy Dydnia 
zostały dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ziemia Brzozowska”.

Jolanta Kłodowska

30 sierpnia 2018 r. w Zespole Szkół w Niebocku 
odbyły się dwie ważne uroczystości. Gminna Inauguracja 
Roku Szkolnego 2018/2019 połączona została z uroczy-
stym oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego. To wyjątkowy dzień zarówno dla społeczności szkol-
nej, jak i lokalnej, gdyż na tego typu inwestycje czeka się  z 
niecierpliwością.

Dyrektor Szkoły Bożena Chorążak w imieniu społecz-
ności Zespołu Szkół w Niebocku i całego środowiska lokal-
nego bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych na 
Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019, a następ-
nie odczytała List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskie-
go skierowany do Wójta Gminy Dydnia, Dyrektora Zespołu 
Szkół w Niebocku, Nauczycieli oraz do Uczniów z życzenia-
mi wszelkiego powodzenia w nowym roku szkolnym.

Oficjalnego otwarcia tego ważnego spotkania doko-
nał Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski, witając 
pięknie wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. A 
zaszczycili nas swoją obecnością: Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Stanisław Jamrozek, Ksiądz Dziekan Edward Stę-
pień, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Z-ca Wójta Gmi-
ny Niwiska Jolanta Marut, Senator RP Alicja Zając, Poseł na 
Sejm RP Bogdan Rzońca, Z-ca Wójta Gminy Dydnia Sta-
nisław Pałys, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni 
Jacek Adamski, Sekretarz Gminy Dydnia Beata Czerkies, 
Skarbnik Gminy Dydnia Anna Stachyrak, Dyrektorzy Szkół 
Gminy Dydnia, Emerytowani Nauczyciele Zespołu Szkół w 
Niebocku, Radni Gminy Dydnia z Przewodniczącym Rady 
Piotrem Szulem, Sołtysi Gminy Dydnia, Kierownicy Refe-
ratów Gminy Dydnia, Kierownik „Caritas” oddział w Dydni 

Małgorzata Adamska
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Gabriela Wójtowicz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko Jerzy 
Gratkowski, Przedstawiciele Rady Rodziców w ZS w Nie-
bocku z Przewodniczącą Beatą Sąsiadek, Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku Elżbieta Struś, Pre-
zes LKS „Viktoria” w Niebocku Paweł Kopczyk oraz drużyny 
piłkarskie z Raciechowic, Niwisk, Dydni oraz Niebocka.

Do słów powitania dołączony został taniec narodowy 
– polonez, zaprezentowany przez działający przy Zespole 
Szkół w Niebocku Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Ka-
lina”.

Zanim dokonano oficjalnego otwarcia nowego obiek-
tu sportowego, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul 
przekazał wszystkim zebranym informacje na temat jego 
budowy.

Dalsza część uroczystości odbyła się już przy boisku 
sportowym, gdzie najpierw dokonano tradycyjnego przecię-
cia wstęgi. Poproszeni o to zostali goście: Wójt Jerzy Fer-
dynand Adamski, Senator RP Alicja Zając, w imieniu Posła 
na Sejm RP Bogdana Rzońcy – Ewa Miciak, Dyrektor ZS w 
Niebocku Bożena Chorążak, przedstawiciel uczniów Wik-
tor Pocałuń, przedstawiciel Rady Rodziców Grzegorz Ole-
niacz, przedstawiciel środowiska lokalnego Krzysztof Kop-
czyk, Radny wsi Niebocko Tomasz Żaczek, przedstawiciel 
nauczycieli wychowania fizycznego Piotr Ruszel.

Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Sta-
nisław Jamrozek w asyście Księdza Dziekana Edwarda 
Stępnia dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego.  
Dyrektor Szkoły Bożena Chorążak, dziękując za modlitwę 
oraz akt poświęcenia, zaprosiła gości do oddania symbo-
licznego strzału do bramki. Wykonali go: JE Ksiądz Biskup 
Stanisław Jamrozek, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
Ks. Dziekan Edward Stępień, Z-ca Wójta Gminy Niwiska 
Jolanta Marut, Sekretarz Gminy Dydnia Beata Czerkies, 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, Radny Powiatowy 
i działacz sportowy Jacek Adamski, Dyrektor ZS w Niebo-
cku Bożena Chorążak, emerytowani nauczyciele wychowa-
nia fizycznego Maria Tesznar oraz Andrzej Zajdel, a bramki 
dzielnie bronił uczeń ZS w Niebocku Krystian Sobolak. Dy-
rektor szkoły podziękowała wszystkim za oddane strzały, a 
bramkarzowi za wspaniałą postawę.

Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, przekazując 
słowa życzeń oraz upominki. Przemawiający podkreślali i 
dostrzegali zaangażowanie Wójta oraz Gminy Dydnia w re-

alizację i z sukcesem zakończoną budowę boisk wielofunk-
cyjnych oraz wyrażali nadzieję, że będą one służyć całej 
społeczności lokalnej. Słowa  uznania oraz  życzenia uda-
nego roku szkolnego 2018/2019 pisemnie przesłała również  
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Po części oficjalnej i sportowych emocjach rozpoczę-
ły się występy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezento-
wał, wspomniany już Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, Zespół 
Muzyczny prowadzony przez Jadwigę Rajtar-Żaczek oraz 
kapela „Młoda Przepióreczka” pod kierownictwem Dariusza 
Klimowicza. Wspaniała prezentacja wszystkich zespołów 
została nagrodzona szczerymi słowami uznania oraz grom-
kimi brawami.

Po zaprezentowaniu części artystycznej przyszedł 
czas na podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, aby taka uroczystość miała miejsce. Dyrektor Szko-
ły w Niebocku Bożena Chorążak, cytując słowa Papieża 
Franciszka „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł 
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec 
drugiego”, wyraziła wdzięczność Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi za obecność i poświę-
cenie boiska, Księdzu Dziekanowi Edwardowi Stępniowi za 
stałą obecność podczas wszystkich wydarzeń dotyczących 
środowiska szkolnego, Wójtowi Gminy Dydnia Jerzemu F. 
Adamskiemu za to, że marzenia o szkolnym boisku stały 
się faktem, Skarbnikowi Gminy Dydnia za środki materialne 
z budżetu gminy oraz całej Radzie Gminy Dydnia za ak-
ceptację tej inwestycji, Inspektorowi Nadzoru Krzysztofowi 
Walowi oraz wszystkim wykonawcom, Andrzejowi Soko-
łowskiemu, Longwinowi Witkowskiemu oraz Radosławowi 
Grobelkiewiczowi, Zastępcy Wójta Stanisławowi Pałysowi, 
Sekretarz Gminy Beacie Czerkies, Dyrektor ZOS Jolancie 
Bieda, Księgowej Teresie Krowiak, a także Sołtysowi Wsi 
Niebocko Maciejowi Dżoniowi.

Dyrektor Szkoły podziękowała również nieobecnemu 
już wśród nas wieloletniemu sołtysowi wsi Niebocko  śp. 
Ryszardowi Kopczykowi za zaangażowanie w budowę tego 
boiska, zapewniając jednocześnie, że nie zapomnimy o 
Jego zasługach. Słowa wdzięczności za pomoc w organi-
zacji tego wydarzenia Bożena Chorążak  skierowała rów-
nież do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej ZS w Niebo-
cku, Pracowników Obsługi, Pań kierujących pracą w kuchni 
przedszkolnej, Krzysztofa Kopczyka, wszystkich Strażaków 
z OSP w Niebocku, sportowców, pracownika GOK oraz do 
wszystkich uczniów.
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Tradycyjne przecięcie wstęgi

Podziękowania dla honorowych gości
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Od trzech lat Dni Gminy Dydnia wpisują się na nowo w 
mapę kulturalnych wydarzeń regionu. Ich organizatorami są 
Gmina Dydnia oraz GOKBPiW w Dydni. Patronat Honorowy 
sprawuje Wójt Gminy Jerzy F. Adamski.

Tegoroczne obchody Dni Gminy Dydnia rozpoczęły w 
sobotę 28 lipca Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. Wzię-
ło w nich udział 7 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, z 
których na strażackim podium stanęły jednostki: OSP Dydnia 
(miejsce I), OSP Krzemienna (miejsce II) i OSP Niebocko 
(miejsce III).

Niedzielny program upływał pod znakiem gwiazd, za-
równo tych scenicznych, jak i podniebnych. Zdecydowały o 
tym występy Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”, 
koncerty Kapeli „Młoda Przepióreczka”, Kapeli z Gniewczyny, 
występ Naomi Achirico Zarzyka czy Zespołu Shantel. Profe-
sjonalizm sceniczny zaprezentował także Dziecięcy Zespół 
Taneczny „Stokrotki” oraz grupa modelek prezentująca rozwój 
trendów modowych na przestrzeni wieków.

Dynamiczna lipcowa pogoda nie pozwalała ze spo-
kojem patrzeć w niebo. Jednak podczas biesiady z Kapelą z 
Gniewczyny okazało się, że muzyka łagodzi nie tylko obycza-
je, bowiem deszcz i burze ominęły Dydnię… i dobra pogoda 
sprzyjała plenerowej imprezie.

Ważnymi punktami niedzielnego programu były promo-
cja zdrowia i bezpieczeństwo, stąd obecność członków Fun-
dacji DKMS, którzy przedstawiali zainteresowanym warunki 
rejestracji w bazie potencjalnych dawców krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych, skutecznie szukając sprzymierzeńców 
do walki z chorobami nowotworowymi krwi. Obecna na impre-
zie Policja prezentowała nowoczesny sprzęt oraz wyposaże-
nie radiowozu.

Najmłodszym uczestnikom imprezy proponowano 
atrakcyjne place zabaw, malowanie twarzy oraz gry i konkursy 
prowadzone przez harcerki – animatorki.

Rękodziełami artystycznymi zaprezentowali się nato-
miast pracownicy i podopieczni działającego od grudnia 2017 
roku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w Krzywem.

Nie zabrakło też degustacji zdrowej żywności, miodu 
prosto z pasieki czy smacznych przekąsek.

Punktem kulminacyjnym niedzielnego programu był 
pokaz sztucznych ogni. To podniebne widowisko tuż po wystę-
pie Zespołu Shantel rozświetliło Gminę Dydnia i było wstępem 
do festynu pod gwiazdami z Zespołem Just Band. A kiedy ten 
będący dopełnieniem trzeciej edycji Dni Gminy Dydnia festyn 
dobiegał końca, nad Dydnią budził się już nowy dzień…

PATRONI MEDIALNI Dni Gminy Dydnia:
- TVP3 RZESZÓW;
- infopodkarpacie.pl;
- Podkarpacie;
- nowiny24;
- esanok.pl;
- Nasza Gmina Dydnia;
SPONSORZY:
- EXDOM – MATERIAŁY BUDOWLANE;
- LUX-BUD Damian Pałka;
- PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY;
- DACHER;
- BIURO PLUS.
DOFINANSOWANIE:
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzo-

zowska”.
Iwona Pocałuń

Uroczystość oddania do użytku tego wspaniałe-
go obiektu sportowego nie mogła obyć się bez rozgrywek 
sportowych, nad którymi patronat objął Poseł na Sejm RP  
Bogdan Rzońca i ufundował dla wszystkich drużyn puchary. 
Do rywalizacji stanęły cztery drużyny, które pod okiem sę-
dziego Andrzeja Zajdla rozegrały między sobą mecze piłki 
nożnej, prezentując kibicom poszanowanie zasad uczciwej 
rywalizacji. W wyniku konkurencji, która była bardzo wy-
równana, drużyny uplasowały się następująco: I miejsce 
Dydnia, II miejsce Niwiska, III miejsce Niebocko, IV miej-
sce Raciechowice. Pamiątkowe puchary przedstawicielom 
drużyn wręczyli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław 
Jamrozek, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski. Ten dzień na 
pewno na trwałe zapisze się w pamięci wszystkich w nim 
uczestniczących.

Małgorzata Adamska
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Puchary dla przedstawicieli drużyn

Występ zespołu Shantel



8 Nasza Gmina Dydnia III/2018

„Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, któ-
re żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na us-
tach. Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem 
duchowej siły naszych ojców”. To cytat św. Jana Pawła II 
przytoczony podczas uroczystości, która miała miejsce 30 
września br. w Jabłonce. W tym dniu mieszkańcy Jabłonki 
świętowali 550-lecie jej powstania. To właśnie ludzie tworzą 
historię, a pamięć o niej łączy pokolenia. Ten dzień był oka-
zją do podsumowania pewnego etapu w dziejach historii 
Jabłonki. 

W urzekającej scenerii, pośród drzew i kwiatów po-
stawiony został ołtarz, a w tle napis 550 LAT JABŁONKI. 
Wyjątkowe miejsce, bo dwór w Jabłonce zgromadził jej 
mieszkańców i zaproszonych gości na uroczystej mszy 
świętej, której przewodził ks. proboszcz Bogusław Zajdel. 
Mogliśmy wysłuchać pięknej homilii wygłoszonej przez ks. 
dr hab. prof. Stanisława Nabywańca. Obecni byli również: 
ks. dziekan Edward Stępień oraz zaprzyjaźniony z parafią 
Jabłonka, jej były wikary, ks. Mirosław Wójcik. 

Wiele osób obecnych podczas uroczystości jest 
sentymentalnie związanych z tym wyjątkowym miejscem w 
Jabłonce, jakim jest dwór. Po mszy świętej każdy miał oka-
zję do jego zwiedzenia i chwili wspomnień. Wewnątrz bu-
dynku można było podziwiać wystawę związaną z historią 
Jabłonki oraz prac pokonkursowych „Bądź dumny – jesteś 
Polakiem”. „Historia jest procesem ustawicznego przecho-
dzenia teraźniejszości w przeszłość, która z czasem staje 
się przyszłością”. W trakcie zwiedzania mieliśmy okazję do 
wysłuchania historii Jabłonki zaprezentowanej przez Zbi-
gniewa Gollę, zaś o najnowszych dziejach dworu opowie-
dział obecny właściciel Henryk Berent. 

Każdy z obecnych mógł skosztować grochówki przy-
rządzonej w kuchni polowej gospodarza oraz słodkiego po-
częstunku przygotowanego przez gospodynie z Jabłonki. 

Dalsza część imprezy odbyła się w Domu Ludo-
wym w Jabłonce, gdzie przemaszerował orszak prowadzo-
ny przez gminną orkiestrę dętą, poczty sztandarowe oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną z Jabłonki. Wszyscy zatrzymali 
się na placu przed głównym wejściem do Domu Ludowego. 
Miało tam bowiem miejsce uroczyste odsłonięcie i poświę-
cenie tablicy upamiętniającej 550-lecie Jabłonki. 

Następnie wszystkich zebranych zaproszono na salę 

do Domu Ludowego.
Gości powitał sołtys wsi Jabłonka Stanisław Pałys, 

po czym oddano głos uczniom Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jabłonce. Pięknie przygotowana część ar-
tystyczna spotkała się  z bardzo gorącym i entuzjastycznym  
przyjęciem publiczności. Przypominała ona, iż ta wyjątkowa 
uroczystość splata się z 100-letnią rocznicą odzyskania nie-
podległości. 

Następnie przedstawiono wyniki konkursu literacko 
- plastycznego pod hasłem „Bądź dumny – jesteś Polakiem” 
dla uczniów, rodziców i mieszkańców Jabłonki, którego or-
ganizatorami byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jabłonka i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ja-
błonce. Kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do 
ziemi ojczystej poprzez pokazanie młodym ludziom, czym 
jest patriotyzm oraz wzbudzanie poczucia dumny ze swo-
jej „Małej Ojczyzny”; wzbudzanie zainteresowania pięknem 
ziemi ojczystej, polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją 
i historią naszej ojczyzny i własnego regionu oraz wrażliwo-
ści na piękno ojczystego języka, jak i rozwijanie talentów li-
terackich i plastycznych - to główne cele konkursu. Wręcze-
nia nagród laureatom dokonali: prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka Dorota Dmitrzak, Zuzanna 
Dmitrzak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce oraz 
Wójt Gminy Dydnia –  Jerzy Ferdynand Adamski.

A o to laureaci konkursu:
Konkurs plastyczny
Kategoria: dzieci do lat 10
Wyróżnienie: OLIWIA KONDRACKA oraz ROKSANA SO-
KOŁOWSKA
III miejsce: WOJCIECH KWOLEK
II miejsce: ANNA BUKŁAD oraz MARCJANNA MYĆKA
I miejsce: MAŁGORZATA KRUPIŃSKA oraz ZUZANNA KU-
LON
Kategoria: młodzież w wieku 11 – 15 lat
Wyróżnienie: WERONIKA MILCZANOWSKA oraz JAKUB 
MILCZANOWSKI
III miejsce: GABRIEL DMITRZAK, JULIA DMITRZAK  oraz 
PATRYCJA SOKOŁOWSKA
II miejsce: WIKTORIA PAJĘCKA
I miejsce: ANNA SZAJNOWSKA oraz MAGDALENA PAJĘ-
CKA

Joanna Kulon
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Plenerowa Msza Św.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
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Konkurs literacki
Kategoria: dzieci do lat 10
I miejsce: RAFAŁ DMITRZAK
Kategoria: młodzież w wieku 11 – 15 lat
III miejsce: NATALIA KONDRACKA, ANNA PIEGDOŃ
II miejsce: GABRIELA ZANEWIAT
I miejsce: MATEUSZ KRUPIŃSKI
Kategoria: osoby od 16 roku życia:
I miejsce: MAGDALENA KONDRACKA

Każda okrągła rocznica jest bez wątpienia okazją do 
spotkań i podsumowań. Gospodarz Gminy Dydnia Jerzy 
Ferdynand Adamski podzielił się swoimi przemyśleniami, 
docenił inicjatywy i działania miejscowych organizacji i in-
nych ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju wsi. Pogra-
tulował zorganizowania tak wspaniałej uroczystości wszyst-
kim zaangażowanym osobom. Złożył również życzenia 
obecnej na sali, najstarszej mieszkance wsi, Stanisławie 
Marynowskiej.

Istotną część dziedzictwa kulturalnego każdego na-
rodu, regionu są pieśni patriotyczne. Łączyły one naszych 
rodaków w trudnych momentach. Dodawały odwagi żołnie-
rzom przed walką, budziły nadzieję emigrantom, wychowy-
wały młodzież. W tak doniosłej atmosferze utrzymał wszyst-
kich koncert gminnej orkiestry dętej pod batutą Zygmunta 
Podulki.

Każdą historię tworzą ludzie poprzez swoje działania. 

Jedną z pierwszych organizacji, która powstała na terenie 
Jabłonki jest Ochotnicza Straż Pożarna. Ten dzień był rów-
nież szczególny dla jej druhów. To właśnie tego dnia zapre-
zentowano zarys dziejów tej organizacji w książce „Ochotni-
cza Straż Pożarna w Jabłonce. Zarys dziejów 1951–2018”. 
Monografia ta przedstawia zaangażowanie strażaków za-
równo w sferze pożarniczej, jak i kulturalnej oraz samorzą-
dowej. Uzupełnieniem tekstu są liczne zdjęcia zgromadzo-
ne dzięki pomocy społeczności lokalnej. Autorem książki 
jest Robert Ostrowski, a redaktorem Stanisław Pytlowany, 
który prezentując monografię, podziękował wszystkim za-
angażowanym w jej powstanie, a w szczególności samemu 
autorowi i jego małżonce Małgorzacie Ostrowskiej. Podzię-
kowania powielił przedstawiciel OSP Jabłonka Stanisław 
Myćka, który wyrazy wdzięczności za współfinansowanie 
skierował do Gminy Dydnia jak i innych sponsorów, dzięki 
którym ta książka została wydana.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszy-
scy uczestnicy obchodów 550-lecia Jabłonki mogli zasiąść 
do stołów, by skosztować przysmaków przygotowanych 
przez organizatorów. Była to okazja do wspomnień i odno-
wienia starych znajomości. Wieczorem przy akompania-
mencie zespołu muzycznego BONGO rozpoczęła się za-
bawa taneczna. 

To wspaniałe święto pozostanie w pamięci jej miesz-
kańców, którzy pamiętają o swej historii i z nadzieją i wiarą 
oczekują lepszej przyszłości.

Wspólne działania jak te związane z zorganizowa-
niem uroczystości 550-lecia miejscowości integrują spo-
łeczność Jabłonki. To z kolei jest okazją do zacieśnienia 
więzów z „Małą Ojczyzną”.

„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy pro-
ste - „dziękujemy”-zawiera wszystko co chcemy wyrazić!..”

Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Sołtys i Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła 
II w Jabłonce, Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Akcja Katolicka, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce.

Uroczystość została dofinansowana ze środków 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozow-
ska”.

Joanna Kulon

W niedzielę 2 września 2018 r. w parafii Niebocko 
świętowany był piękny i ważny jubileusz 30 - lecia posłu-
gi ks. Proboszcza Edwarda Stępnia. Na uroczystej sumie, 
zarówno parafianie jak i osoby współpracujące i znające 
księdza Edwarda, miały okazję podziękować Mu za trzy de-
kady oddanej i aktywnej posługi kapłańskiej na stanowisku 
proboszcza parafii Niebocko.

W czasie dziękczynnego nabożeństwa śpiewała 
reprezentacja dawnej i obecnej Służby Liturgicznej oraz 
dziewczęta z zespołu „Mansarda”, zaś pierwsi powołani 
przez księdza do służby lektorzy czytali Słowo Boże. Do 
akompaniamentu gitar popłynęły słowa dawnych pieśni oa-
zowych, tych najbardziej bliskich księdzu Edwardowi, któ-
ry od 1988 roku  zaszczepiał wśród młodzieży z Niebocka 
idee i działalność Ruchu Światło - Życie, powoływał scholę 

parafialną i dbał o to, by Mszom Świętym i innym nabożeń-
stwom zawsze towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Do 
śpiewu tych oazowych pieśni włączył się tym razem cały 
kościół na czele z księdzem Proboszczem. Szczególnie 
wzruszający moment nastąpił zaś pod sam koniec nabo-
żeństwa, kiedy to po słowach pieśni „Posyłam was na pracę 
bez nagrody” nastąpiły życzenia i podziękowania płynące 
od różnych grup społecznych i parafialnych. Wiersze i ży-
czenia zapoczątkowała młodzież oraz dawna służba ołta-
rza, zaś po niej płynące z serca wyrazy wdzięczności złożyli 
parafianie, przedstawiciele Akcji Katolickiej i Rady Parafial-
nej. Do życzeń dołączyły się też panie z Koła Gospodyń, 
a wraz z nimi sołtys wsi Niebocko Maciej Dżoń. Na koniec 
ze słowami podziękowań wystąpił wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski oraz dyrektor szkoły Bożena Chorążak i wice-

Parafianie z Niebocka

fot. E. Cioban

Uczestnicy uroczystości
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Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami,
lecz czyni więcej niż przyrzekł”

Konfucjusz
Od 16 lat Rada Gminy Dydnia nadaje osobom zasłu-

żonym tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia. W 
dniu 17 maja 2018  r. wieloletni Sołtys i Radny Rady Gminy 
Dydnia dołączył do Zacnego Grona Honorowych Obywa-
teli Gminy Dydnia. Dotychczas Honorowe Obywatelstwo 
otrzymali: Papież Święty Jan Paweł II, Arcybiskup Ignacy 
Tokarczuk, ks. Jan Mierzwa, poetka Urszula Skrabalak, 
tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej Stanisław Zając, Sekretarz Gminy Dyd-
nia Alina Maślak, Maksymilian Celeda, Henryk Cipora, ks. 
Adam Drewniak, Danuta Przystasz.

Na wniosek Wójta Gminy Dydnia z dnia 14 maja 
2018 r. Rada Gminy Dydnia zebrana w dniu 17 maja 2018 r. 
na XLVI Sesji działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
Uchwałą Nr XLVI/325/2018 nadała Panu Ryszardowi Kop-
czykowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dydnia. 

Uroczyste wręczenie pamiątkowego grawertonu oraz 
uchwały miało miejsce w dniu 24 lipca 2018 r. w Niebocku 
na zebraniu wiejskim poświęconym wyborowi nowego soł-
tysa. Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul od-
czytał treść uchwały o nadaniu Honorowego Obywatelstwa, 
w trakcie czytania uzasadnienia prezentowane były zdjęcia 
przedstawiające śp. Ryszarda Kopczyka.

W uzasadnieniu do Uchwały czytamy m.in.: Ryszard 

dyrektor Renata Sieńczak, z którymi ks. proboszcz współ-
pracował przez wiele lat jako katecheta, nauczając religii w 
szkole i przygotowując dzieci do I Komunii Św. Na uroczy-
stość przybyła też Wicemarszałek Województwa Podkarpa-
ckiego Maria Kurowska, która podczas swojej wypowiedzi 
podkreśliła, że zna księdza Edwarda znacznie dłużej, gdyż 
to właśnie w jej rodzimej parafii – w Brzyskach - stawiał 
On swoje pierwsze kapłańskie kroki. Potem znów popły-
nęły piękne słowa pieśni, a na koniec głos zabrał sam ks. 
Proboszcz, zaskoczony i bardzo wzruszony, a jednocześ-
nie szczęśliwy, że dane mu było owocnie służyć Parafii Św. 
Jana Kantego w Niebocku przez całe trzydzieści lat i że ta 
praca została zauważona oraz pięknie podkreślona w sło-
wach wcześniejszych podziękowań i życzeń. Wspaniałe 
było to, że zainicjowana przez księdza wikarego Pawła Baj-
gera uroczystość do ostatniej chwili pozostawała tajemnicą 
dla ks. Proboszcza. Dzięki temu zaskoczenie i radość, a z 
drugiej strony wzruszenie u księdza Edwarda były jeszcze 
większe. 

Podsumowaniem niech będą krótkie słowa wspo-
mnień i życzeń skierowane do księdza Edwarda od parafian 
z Niebocka…

„Jubileusz… ileż to tysięcy odprawionych Mszy Św. 
w otoczeniu licznej grupy młodzieży ze Służby Liturgicz-

nej, ileż błogosławieństw uczynionych kapłańską ręką, ileż 
dzieci ochrzczonych i przygotowanych pięknie do przyję-
cia I Komunii Świętej, katechizowanych w szkole uczniów, 
udzielonych ślubów, pożegnań odchodzących do Domu 
Ojca parafian, setki godzin posługi sakramentalnej w konfe-
sjonale i chorym w domach, ileż homilii i pielgrzymek, spot-
kań, rozmów, starań o świątynię i cmentarz, ileż problemów 
i zatroskania, uroczystości i radości… któż to ogarnie? Chy-
ba tylko Dobry Bóg. 

Ks. Edward Stępień od 30 lat służy nam swoją pra-
cą, zdolnościami i talentem, z ogromnym oddaniem jako 
Proboszcz, dobry gospodarz i duszpasterz naszej Parafii 
Niebocko. 

Ks. Proboszcz zna doskonale swoją owczarnię, każ-
dą rodzinę i osobę łączy z odpowiednim numerem domu, 
które dokładnie zna na pamięć. Wyrosły przy Nim i ukształ-
towały się dwa pokolenia mieszkańców parafii.

Wyrażamy serdeczną wdzięczność Panu Bogu za 
naszego Kapłana, a ks. Proboszczowi składamy podzięko-
wania za 30 lat przeżytych z nami i dla nas, za nieustanne 
wskazywanie drogi i prawdy.

Prosimy o wszelkie błogosławieństwo Boże i o na-
stępne 30 lat pracy wśród nas.”

Parafianie z Niebocka

Beata Czerkies
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Słowa wdzięczności dla Ks. Proboszcza

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem
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Kopczyk urodził się 3 czerwca 1954 r. w Niebocku. Od uro-
dzenia mieszkał w rodzinnej miejscowości w przysiółku 
„Bośnia”. „Był właściwym człowiekiem na właściwym miej-
scu”. Od 1998 r. pełnił funkcję sołtysa wsi Niebocko. Znał 
problemy swoich mieszkańców i przez 20 lat starał się je w 
miarę możliwości rozwiązywać.

Swoją społeczną działalność rozpoczął od klubu 
sportowego LZS Victoria Niebocko, którym kierował przez 
8 lat, później pełnił funkcję wiceprezesa. Był on inicjato-
rem budowy stadionu w Niebocku z wiszącymi trybunami 
na 600 miejsc, szatnią, parkingiem, wnioskował o zamon-
towanie ogrodzenia oraz oświetlenie stadionu. Mając na 
uwadze młodzież chcącą grać w siatkówkę, stworzył boisko 
do „plażowej” piłki siatkowej, na którym w sezonie letnim 
organizował Turniej o Puchar Sołtysa wsi Niebocko. Sport 
od zawsze był bliski Jego sercu, cały czas wspierał ukocha-
ny Klub „Victorię” Niebocko, kibicując zawodnikom podczas 
meczów oraz przekazując środki finansowe na wsparcie ich 
sportowych działań (m.in. utworzenie strefy kibica na sta-
dionie w Niebocku, Jubileusz Klubu). Wspólnie z nimi kibi-
cował, oglądał mecze, cieszył się z ich zwycięstw i smucił 
razem z nimi, gdy przegrywali.

Od 1998 r. pełnił również funkcję Radnego Rady 
Gminy Dydnia, najpierw działał w Komisji Budżetowej, po-
tem w Rewizyjnej, obecnie był członkiem Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych (dawna Komisjia Rozwoju i Promo-
cji). Od początku swojej społecznej działalności aktywnie 
współpracował z gminą, przekazując władzom samorzą-
dowym postulaty i wnioski mieszkańców Niebocka i wnio-
skując, by zostały wpisane do realizacji w budżecie gminy. 
Potrafił bronić swojego stanowiska na posiedzeniach rady 
oraz przekonać pozostałych radnych do inwestycji, które 
były bliskie Jego sercu. 

Przez dwadzieścia lat społecznej działalności jako 
sołtys i radny „był lokalnym liderem”. To dzięki Niemu uda-
ło się zrealizować wiele inwestycji istotnych dla Niebocka 
i całej Gminy Dydnia. Do najważniejszych z nich należą: 
budowa stadionu sportowego, rozbudowa i modernizacja 
kompleksu szkolnego (przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum) zlokalizowanego na terenie starego parku pod-
worskiego, powstanie placu zabaw przy szkole oraz boiska 
wielofunkcyjnego, zakup nowych samochodów dla OSP w 
Niebocku (lekkiego i średniego), wykonanie oświetlenia oraz 
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej,  modernizacja 
budynku byłego ośrodka zdrowia, remont domu ludowego, 
budowa kanalizacji sanitarnej. Największym priorytetem dla 
Niego była dbałość o drogi, te lokalne oraz te powiatowe 
i wojewódzkie, a także budowa kilkunastu mostów oraz 
stabilizacja osuwiska Łęgi powstałego w wyniku powodzi. 
Chciał, by mieszkańcy mieli ułatwiony dojazd do swoich do-
mów i by Niebocko się rozwijało i piękniało.

Był znakomitym „inwestorem”. To dzięki Jego stara-
niom dzieci uczą się w wyremontowanej, ocieplonej szkole, 
korzystają z placu zabaw, stadionu sportowego. Jego ma-
rzeniem było boisko wielofunkcyjne w Niebocku i udało mu 
się je zrealizować, myślał o rozbudowie sali gimnastycznej 
– dobudowanie oraz powstanie zewnętrznej siłowni. Jeżeli 
w Jego miejscowości robiona była jakaś inwestycja, On tam 
spędzał całe dnie, pilnując by wszystko było w porządku.

Mieszkańcy Niebocka czują się bezpieczni, gdyż 
mogą liczyć na straż pożarną wyposażoną w nowoczesny 
sprzęt – po sporcie, to strażacy i Ochotnicza Straż Pożarna 

w Niebocku mieli  szczególne miejsce w Jego sercu. Dążył 
do tego, by OSP Niebocko weszło do Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego, jeździł na wszystkie gminne za-
wody sportowo – pożarnicze i kibicował swoim strażakom, 
zabiegał o nowy sprzęt dla nich, o samochody – lekki i śred-
ni, mundury, szkolenia.

Marzeniem Sołtysa była poprawa dróg na terenie 
Niebocka i gminy i bardzo wiele udało mu się dokonać. Miał 
jeszcze wiele planów – od początku roku zabiegał o remont 
drogi powiatowej „na Bośni” oraz remont drogi wojewódz-
kiej – ostatniego, bardzo zniszczonego odcinka oraz popra-
wę bezpieczeństwa na zjeździe na „Bośnię”. Chciał posze-
rzenia i oświetlenia drogi do szkoły, budowy oczyszczalni 
ścieków w Niebocku.

Często musiał brać na siebie ciężar słów i pretensji 
zniecierpliwionych mieszkańców. Bo przecież nie wszystko 
da się zrobić od razu, bo na wiele bardzo ważnych zadań 
trzeba było czekać, bo kwestie prawne, bo brak środków w 
budżecie.

W 2008 r. spośród 42 tysięcy sołtysów w Polsce soł-
tys z Niebocka Ryszard Kopczyk został uhonorowany tytu-
łem „Sołtysa Roku 2008”. Ideą ogólnopolskiego konkursu 
organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
oraz redakcję „Gazety Sołeckiej” jest wyłonienie i uhono-
rowanie tytułem „Sołtys Roku” najbardziej aktywnych sołty-
sów, działających nie tylko na rzecz rozwoju cywilizacyjne-
go swoich wsi, ale także takich, którzy potrafią aktywizować 
i integrować mieszkańców wokół wspólnych działań. Takim 
sołtysem był Pan Ryszard Kopczyk. Integrował ludzi, by 
wspólnymi siłami zrobić coś dobrego nie tylko dla Niebocka, 
ale dla całej Gminy Dydnia. 

Członek Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozow-
ska” i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Śro-
dowiska Lokalnego Wsi Niebocko, działacz Stowarzyszenia 
Sołtysów, animator życia kulturalnego w swoim sołectwie 
i gminie. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko 
realizował projekt „Popatrz w niebo, nie brodź w błocku, 
zobacz piękny park w Niebocku”, w ramach którego upo-
rządkowano park w latach 2007 - 2008 ze środków Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Był na każdym spotkaniu i uroczystości w Gminie 
Dydnia, nigdy nie opuścił spotkania w szkole w Niebocku, 
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„Był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu”
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zawsze z uwagą wsłuchując się w programy artystyczne 
przygotowane przez młodzież szkolną. Od początku wspie-
rał powstanie w Dydni Szkoły Muzycznej I stopnia, cieszył 
się z sukcesów uczniów i był dumny, że młodzież w tak 

wspaniały sposób promuje i rozsławia  Gminę Dydnia.
Widział sens działań inwestycyjnych w naszej gminie, 

był dumny, że jest jej mieszkańcem. Nie bał się trudnych te-
matów ani rozmów, na każdy temat miał swoje zdanie, nie 
asekurował się, do każdego mówiąc co innego. Był bardzo 
inteligentnym człowiekiem, pełnym mądrości życiowej.

Człowiekiem serdecznym i życzliwym, o szlachetnym 
sercu, społecznikiem, skromnym  i bezinteresownym.  

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

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wraz z pa-
miątkowym grawertonem wręczyli na ręce Rodziny – Żony 
Danuty Kopczyk, córki Magdaleny oraz Synów Pawła,  Mar-
cina i Bartłomieja - Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski i 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, który serdecznie powitał licznie zgromadzonych 
mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości. Przybliżył ze-
branym niezwykłą postać śp. Ryszarda Kopczyka oraz 
Jego działania na rzecz miejscowości, która miała szcze-
gólne miejsce w Jego sercu. 

Głos zabrali również zaproszeni goście: Wojciech 
Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
Iwona Trawińska dyrektor Biura Senator RP Alicji Zając, 
Ewa Miciak – asystentka Posła na Sejm RP Bogdana Rzoń-
cy, Kazimierz Tympalski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Brzozowie oraz Ksiądz Dziekan Edward Stępień, 
wspominając swoje spotkania i wspólne działania z Ryszar-
dem Kopczykiem oraz wręczając rodzinie piękne bukiety 
kwiatów. 

Kolejnym punktem spotkania było muzyczne podzię-
kowanie dla Sołtysa, który od początku wspierał powstanie 
szkoły muzycznej w Gminie Dydnia, przygotowane przez 
uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Wystąpili młodzi 
artyści - laureaci prestiżowych konkursów muzycznych, 
duet akordeonowy Kacper Kosztyła i Filip Siwiecki – „wir-
tuozi” akordeonu oraz Dawid Siwiecki również grający na 
akordeonie.

Podczas zebrania w wyborach uzupełniających na 
sołtysa sołectwa Niebocko wybrano Macieja Dżonia, który 
uzyskał 87 % głosów.

Beata Czerkies

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XIV)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

W 1974 roku ukazał się w “Trybunie Ludu” artykuł 
Jerzego Waldorffa, mocno krytykujący poznańską gospo-
darność, a za przykład posłużył niszczejący wyjątkowo ory-
ginalny w swej architekturze pałacyk myśliwski w Antoninie. 
Była to własność Antoniego Radziwiłła, wielkiego patrioty, a 
dodatkowo w tym pałacyku myśliwskim koncertował swego 
czasu Fryderyk Chopin. Zrobił się wielki ruch w Urzędzie Wo-
jewódzkim i z polecenia władz dyrektor wydziału kultury p. 
Maciej Frajtak i ja pojechaliśmy na rekonesans do Antonina. 
Budynek istotnie popadał w ruinę, okna powybijane, dach 
przeciekał, podłoga na parterze częściowo wyrwana, jakieś 
kajaki i połamane wiosła dopełniały negatywnego obrazu. 
Pojechaliśmy do przewodniczącego MRN w Ostrowie Wiel-
kopolskim, aby tam zasięgnąć informacji, co z tym fantem 
dalej zrobić. Wszystko rozbijało się o brak pieniędzy na re-
mont, nikt ich nie miał, ani Urząd Wojewódzki, ani władza lo-
kalna. „Co zrobimy”, pytał dyr. Maciej Frajtak. Powiedziałem, 
że mam pewien pomysł, ale muszę najpierw porozmawiać 
z Zarządem PKZ. Mój pomysł był prosty: sprzedaż PKZ-tom 
pałacyku za symboliczną złotówkę. PKZ jako przedsiębior-
stwo ministerstwa kultury złoży wniosek o finansowanie 
remontu z funduszy na ochronę zabytków i w ten sposób 
uratujemy pałacyk myśliwski, w którym będzie można or-

ganizować koncerty muzyki F. Chopina. Projekt mój zyskał 
akceptację Zarządu PKZ i Urzędu Wojewódzkiego i w roku 
1975 przystąpiliśmy do remontu.

Pieniędzy niestety z ministerstwa otrzymaliśmy nie-
wiele i remont posuwał się w ślimaczym tempie i tu z pomo-
cą przyszły władze kaliskie. Sobie tylko znanymi kanałami 
dotarli do decydentów i w latach 1976-77 otrzymaliśmy po-
trzebne kwoty.

Nadchodził termin zakończenia robót - listopad 1977. 
Pod koniec sierpnia zostałem wezwany do KW PZPR w Ka-
liszu, w sprawie remontu pałacu w Antoninie. Przyjął mnie 
II sekretarz KW, rozmowę przeprowadziliśmy w tonie wza-
jemnego zrozumienia, ja mówiłem o różnych trudnościach, 
które towarzyszą naszym zadaniom, jak również o poczyna-
niach organizacyjnych, które zostały wdrożone, aby termin 
zakończenia prac został dotrzymany. Sekretarz przyznał 
mi rację, ale powiedział, że się założył ze swoim kolegą o 
skrzynkę wina, że obiekt będzie w terminie skończony, cze-
mu tamten zaprzeczał. Na koniec rozmowy poprosił, abym 
dał słowo honoru, nie dyrektora, tylko Dwernickiego, że ro-
bota w terminie będzie skończona. Dałem słowo. Zostałem 
zaskoczony takim postawieniem sprawy, musiałem słowa 
danego dotrzymać, co tydzień robiłem narady na budowie, 

fot. T. Żaczek

Rodzina śp. Ryszarda oraz zaproszeni goście
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w rezultacie czego roboty posuwały się szybko naprzód i 
terminu dotrzymaliśmy. W grudniu w odnowionym pałacyku 
w Antoninie odbył się koncert chopinowski z udziałem pani 
Czerny-Stefańskiej, a zorganizowały go władze Kalisza dla 
naszej załogi i zaproszonych gości. Był to miły akcent na-
szej współpracy. Aby podkreślić, że obiekt jest w 100% wy-
remontowany, urządziliśmy bal sylwestrowy, a w karnawale 
bal karnawałowy; obie zabawy były dobrze zorganizowane 
przez panie Z. Gulczyńską i Matysiak. Do tańca grała “zakła-
dowa orkiestra” pana Szustka, wszyscy bawili się świetnie.

W lutym 1976 roku zostałem zaproszony na otwarcie 
wystawy poświęconej przemysłowi związanemu z miedzią. 
Zamek w Głogowie, pamiętający jeszcze czasy Piastów, zo-
stał odrestaurowany na cele muzealne przez naszą ekipę. 
Nowo wykonane klasycystyczne elewacje, piękne wnętrza 
robiły bardzo dobre wrażenie, a w zrujnowanym przez wojnę 
Głogowie przypominały czasy historyczne.

Po zwiedzeniu wystawy zaproszono nas na przyję-
cie, na którym usiadłem naprzeciwko dyrektora kombinatu 
miedzi. Najpierw rozmowa toczyła się wokół wyremontowa-
nego zamku i otwartej wystawy, a potem produkcji srebra w 
hucie miedzi jako produktu ubocznego. Dyrektor skarżył się, 
że ze srebra robi tzw. gąski i ten surowiec jest sprzedawany, 
a przecież można by robić różne wyroby. Podpowiedziałem, 
np. lichtarze, patery, świeczniki, sztućce itp. Padła propo-
zycja, abyśmy się tym zajęli. Propozycja była moim zda-
niem ciekawa, ale nie znalazła zrozumienia w Warszawie, 
bo przecież trzeba by zainwestować w budowę warsztatu; 
ja sam w tamtych czasach nie mogłem podejmować takiej 
decyzji. Wyroby ze srebra wzorowane na historycznych for-
mach na pewno miałyby duży popyt na rynku, ale każda ini-
cjatywa oddolna była tłumiona przez górę. Może dlatego, bo 
nie miałem poparcia partii.

MOJA RODZINA
Najważniejsza była dla mnie rodzina. Mieszkanie 

przy ulicy Mazowieckiej 12 w Poznaniu było duże, ponad 
90 m2, chłopcy zajmowali pokój środkowy, najcieplejszy, z 
jednej strony był nasz pokój sypialny, z drugiej zaś pokój 
gościnny Z mieszkania, mimo że dosyć zimne, byliśmy za-
dowoleni. Najpierw odwiedzili nas teściowie, a później moja 
mama. Cenne ich rady pomogły gustownie urządzić naszą 
siedzibę. Sołacz jako dzielnica to najbardziej zielona część 
Poznania, można było do woli spacerować po parku, nieco 
wówczas zaniedbanym, lub iść dalej do lasku na Golęcinie, 
a jeszcze dalej nad jezioro Rusałka. W tym też czasie za-
przyjaźniliśmy się z państwem Rogozińskimi, Błaszczykami, 
Kondzielami i kilkoma innymi osobami. Od czasu do czasu 
odwiedzaliśmy się wzajemnie, ale zwyczajem poznańskim 
należało najpierw umówić spotkanie i dopiero wtedy złożyć 
wizytę. Dosyć często jeździliśmy do Krakowa, aby nie zry-
wać kontaktów ze znajomymi, a przede wszystkim zobaczyć 
się z najbliższymi. Raz odwiedziliśmy z Karolkiem stryja 
Ksawerego w Ladzinie, ucieszył się, że zobaczył następne 
pokolenie Dwernickich, ale było to, gdy mieszkaliśmy jesz-
cze w Krakowie.

Mój szwagier Aleksander Sękowski dostał w spadku 
resztkę majątku z dworkiem i zabudowaniami w Wydrnej 
pow. Brzozów. Była to wieś położona 10 km od Witryłowa; 
gospodarowali na tej resztce fortuny jego rodzice Edward 
i Kazimiera. W roku 1971 zostaliśmy zaproszeni do Wyd-
rnej na wakacje, oczywiście skorzystaliśmy z tej okazji, aby 

wspólnie spotkać się, poplotkować, odwiedzić stare kąty, 
m.in. Witryłów, łowić ryby na Sanie i wspólnie się zabawić. 
Była taka możliwość, bo na wakacjach przebywali: moja 
mama, my z Karolkiem i Tadziem, Czarneccy z synkiem w 
wieku Karola, Basia Kleszczyńska, na koniec wakacji przy-
jechała nasza kuzynka Hanka Hudecowa. Z dużą przyjem-
nością, siedząc przy stole przy obiedzie lub kolacji, wszyscy 
słuchali opowieści z dawnych lat wuja Edwarda, przyjaciela 
mojego ojca. Opowiadał o polowaniach, podróżach po Pol-
sce i spotykanych tam znajomych, balach we Lwowie, o róż-
nych interesach, jakie ziemiaństwo galicyjskie robiło z Żyda-
mi. Pełno tam było anegdot i romantycznych przeżyć. Wuj 
Edward był z przekonania endekiem, ale zupełnie nie prze-
szkadzało mu to w robieniu uczciwych interesów z Żydami, 
a czasem w szukaniu u nich pomocy finansowej. Tak, to był 
przedstawiciel dawnej polskiej inteligencji, dla której honor i 
prawda to podstawowe kanony w życiu. W następnym roku 
również byliśmy w Wydrnej, ale nie było już tylu gości, chyba 
domownicy byli zmęczeni. 

Trudności z zaopatrzeniem na wsi dawały o sobie 
znać również w Wydrnej. Przed pożegnalną kolacją Leszek 
i ja postanowiliśmy urozmaicić menu. Leszek był dobrym 
wędkarzem, chciał złowić szczupaki na tzw. błysk podczas 
ich żerowania. Pod wieczór pojechaliśmy nad San do Teme-
szowa, zarzucił wędkę i po chwili wyciągnął 1,5- kilogra-
mową rybę. Jeszcze dwa razy powtórzył ten manewr i trzy 
szczupaki po około 2 kg znalazły się w naszej siatce. Z tą 
zdobyczą wróciliśmy do domu. Nikt nie chciał uwierzyć, że 
w tak krótkim czasie udał się taki połów, ale tak naprawdę 
było. 

Przygotowano wspaniałą kolację, czas przy suto 
zastawionym stole szybko mijał, nie tylko na jedzeniu , ale 
przede wszystkim na ciekawych rozmowach.

Jak to zwykle w życiu bywa, nie jest ono usłane róża-
mi, często niesie ze sobą bolesne chwile. Taką była śmierć 
mojego teścia w dniu 10 maja 1971 roku. Inżynier Tadeusz 
Porembalski był człowiekiem pracy, wszystkiego dorobił się 
własnymi rękoma. Odszedł, bo lekarz źle osadził rozrusznik 
serca, a po powtórnej operacji doszło do zakażenia. Ciotka 
Marysia jego druga żona, rozpaczała, ale cóż można było 
poradzić, były to pierwsze operacje tego typu w Polsce. 

Jesienią 1971 roku Karolek zaczął się skarżyć, że jest 
słaby, senny i chce mu się dużo pić, jak nigdy dotąd. Począt-
kowo myślałem, że to przejdzie, bo może jest przemęczony 
nauką. Ale pewnego dnia, gdy był bardzo słaby i senny, po-
stanowiłem pójść do lekarza. Nadchodził wieczór i poszli-
śmy do lekarza dyżurnego dla dzieci przy ul. Krysiewicza. 
Lekarka szybko zbadała Karolka i powiedziała, że podejrze-
wa cukrzycę, ale musi pobrać krew i potwierdzić diagnozę. 
Byłem załamany. Badania potwierdziły tę straszną wiado-
mość. Karolka wzięto na oddział, aby dać mu kroplówkę. Ja 
nie mogłem tam wejść, bo wtedy odwiedziny chorych mo-
gły odbywać się tylko w wyznaczonych dniach i godzinach. 
Wróciłem do domu, w tym czasie była u nas babcia Marysia i 
opiekowała się Tadziem. Późnym wieczorem wróciła z Prze-
myśla Teresa i na drugi dzień poszliśmy odwiedzić Karola. 
Biedak leżał w łóżeczku, podłączony do kroplówki i cicho 
płakał. Gdy nas zobaczył, buzia rozjaśniła mu się. Zdał sobie 
sprawę, że nie jest sam, a my o nim pamiętamy. Codzienne 
pobieranie krwi do badania, dwa albo trzy zastrzyki insuliny 
dziennie były kuracją nieprzyjemną, ale skuteczną. Po mie-
sięcznym pobycie w szpitalu wrócił do domu. Od tego czasu 
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W dniu 8.07.2018 r. na stadionie sportowym w Gra-
bóce odbył się XIII Międzyregionalny Festiwal Folklory-
styczny „Grabowiańskie Święto Fajki”. 

Dawnymi czasy na terenie powiatu brzozowskiego, 
w tym również na Grabówce, produkowano i sprzedawano 
fajki, różnej postaci. Pewnego razu w karczmie na Grabów-
ce podczas biesiadowania i palenia fajek doszło do kłótni, 
a potem bójki pomiędzy Łukaszem Hryceńko i Antkiem Ma-
zurem. Łukasz uderzył swoją fajką Antka. Legenda głosi, 
że od cybucha fajki zginął człowiek. Palenie fajek stało się 
popularne aż do dzisiejszych czasów, o czym świadczy or-
ganizowane co roku „Grabowiańskie Święto Fajki”. Organi-
zatorem XIII edycji tego festiwalu było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka, a dofinansowa-
nie uzyskano z Budżetu Powiatu Brzozowskiego i Budżetu 
Gminy Dydnia. 

codziennie bierze zastrzyki, co kilka dni bada poziom cukru 
oraz ustala potrzebną ilość insuliny. Musi na siebie ciągle 
uważać. Będąc jeszcze małym chłopcem, nauczył się sam 
robić zastrzyki, zawsze zachowywał się bardzo dzielnie. To 
wszystko pozwoliło mu później skończyć szkołę średnią, i 
studia ekonomiczne, obronić pracę magisterską i stać się 
samodzielnym człowiekiem. Także Teresa nauczyła się ro-
bić zastrzyki i pomagała mu. Dzisiaj możliwości leczenia i 
zapobiegania skutkom tej choroby znacznie się zwiększyły 
w stosunku do roku 1972 i to całe szczęście. 

W roku 1972  babcia  Marysia z Teresą i Karolkiem 
pojechali do Austrii i Szwajcarii, mieszkali tam znajomi teś-
ciów, a więc było się gdzie zatrzymać. Chodziło o to, aby 
Karolka przebadali austriaccy i szwajcarscy lekarze, czy nie 
można ulepszyć metody leczenia. Ale zagraniczni lekarze w 
pełni potwierdzili diagnozy polskie. 

W październiku 1973 moja Mama zachorowała na 
wylew krwi i częściowy paraliż. Wydawało się, że z tego wyj-
dzie tymczasem choroba pogłębiała się. Leczenie szpitalne 
nie pomagało, przestała mówić. Mama cieszyła się na od-
wiedziny, ale ja pracowałem w Poznaniu i nie mogłem być 
codziennie, robiła to moja siostra. Na dwa dni przed śmier-
cią, śniło mi się, jak na jawie, że spotkaliśmy się na Moście 
Teatralnym w Poznaniu. Zapytałem zdziwiony: „Co mama 
tu robi?”. Odpowiedziała: „Przyszłam pożegnać się z tobą”. 
Pojechałem do Krakowa, lekarze twierdzili, że mama nie jest 
w złej formie. Poszedłem ją odwiedzić, ucieszyła się, chciała 
coś powiedzieć, ale nie mogła, zrobiła mi krzyżyk na czole i 
uśmiechnęła się. Rano 5 listopada umarła. Na pogrzeb przy-
jechała rodzina i przyszli bliscy znajomi. Jest pochowana na 
cmentarzu w Batowicach w Krakowie. 

PRACA W USA I KRAJU
P otrzymaniu mieszkania w Poznaniu było dla mnie 

oczywiste, że  los  na dłużej związał mnie z  tym miastem. 
Doszedłem do wniosku, że rozwój przedsiebiorstwa i   eks-
port pozwoli zgromadzić w PKZ najlepszych poznańskich fa-
chowców. Bo przecież eksport w tym okresie naszej rzeczy-
wistości dawał możliwość wyjazdu na Zachod i  zarobienia 

tam dodatkowych pieniędzy. A ja zapewnie
sobie interesujące zajęcie. Zacząłem bardzo inten-

sywnie zabiegać w Warszawie o jakieś zagraniczne zlece-
nia. Moje starania zostały uwieńczone sukcesem i w  1970 
roku przeprowadziliśmy remont bieżący w ambasadzie PRL 
w Wiedniu. W umowie z MSZ zawarliśmy warunek, że za-
kupimy

 elektronarzędzia, były one wówczas rarytasem w bu-
downictwie. W Wiedniu zdaliśmy egzamin eksportowy i   od 
tej pory właściwie pewna grupa ludzi stale z małymi prze-
rwami pracowała za granicą.

W 1973 roku MSZ zawróciło się do Zarządu PKZ z 
zapytaniem, czy podejmie się przeprowadzenia remontu 
konserwatorskiego w nowo zakupionym przez PRL budynku 
przyszłego konsulatu w Nowym Jorku przy 38 ulicy. Posta-
nowiłem zabiegać o to zlecenie. Może się uda. Pojechałem 
z Zarządku PKZ w Warszawie i  zgłosiłem na naszą goto-
wość wykonania tego remontu. W trakcie rozmowy okazało 
się, ze dyrektor naczelny obawia się , czy nasze możliwości 
szczególnie  w zakresie realizacji robót instalacyjnych są na 
tyle duże, że podołamy przjętemu zadaniu. Postanowiono 
przeprowadzic  u nas wizję lokalną i  przekonać się o na-
szych możliwościach. W omówionym dniu przyjechał dyrek-
tor techniczny Zarządu z szefem działu organizacji produk-
cji. Po wypiciu kawy obydwu panów zawiozłem do zamku w 
Żaganiu. Zamek żagański swoją kubaturą jest większy od 
zamku królewskiego w Warszawie, ze względu na dwa po-
ziomy pwinic. Był on własnością francuską. W czasie działań 
wojennych nie został zniszczony, a w latach pięćdziesiatych 
po przejęciu go pod jurysdakcję PRL totalnie obrabowany i 
zdewastowany . A teraz od kilku lat PKZ remontowały go. 
W piwnicy została wykonana przez nas potężna kotłownia 
z czterema kotłami o tzw.górnym zastypie.  Z pomostu ro-
boczego wyglądała imponująco, to zrobiło wrażenie. Kon-
trolerzy sprawdzili jeszcze na innej budowie jakość wyko-
nywanych robót wykończeniowych i w dobrych humorach 
pojechali do Warszawy. Po kilku dniach otrzymałem zlece-
nie na remont konsulatu w Nowy Rok. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Anna Wójcik

fot. archiwum

Konkurs wolnego palenia fajki
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W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. odbył się II Przegląd 
Kapel Podkarpacia Obarzym 2018. Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Obarzym 2009. Uroczystość 
swoimi występami uświetnili: Kapela „Rymanowianie”, Ka-
pela Młodzieżowa z Albigowej, Kapela „Warzanie”, Kapela 
„Młoda Przepióreczka” z Dydni oraz młodzi artyści z Oba-
rzyma. Wśród tych najmłodszych wystąpili: akordeoniści 
Milena Szul oraz Adrian Szul, Piotr Nieznański – instrument 
klawiszowy i śpiew, a także Naomi Achirico Zarzyka w wyko-
naniu boliwijskich pieśni ludowych. Przegląd Kapel zgroma-
dził wielu gości z różnych zakątków Podkarpacia. Po części 
koncertowej odbyła się zabawa taneczna z zespołem „W 
sam raz”. Stowarzyszenie Obarzym 2009 składa podzię-
kowania Gminie Dydnia oraz Powiatowi Brzozowskiemu 
za wsparcie finansowe w organizacji przeglądu. Ogromne 
podziękowania należą się Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Obarzymie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Obarzymie, Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w Dydni,  Sołtysowi i Radzie So-
łeckiej oraz wszystkim mieszkańcom naszej społeczności 

zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

W dniu 22.07.2018r. na placu przy Domu Ludowym 
w Krzywem odbyło się wydarzenie kulturalne pt. „Ocalić od 
zapomnienia dziedzictwo Wsi Galicyjskiej”. Jego organiza-
torem była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem. Wyda-
rzenie dofinansowano z Budżetu Powiatu Brzozowskiego i 
Budżetu Gminy Dydnia.

W ramach spotkania odbyły się wystawy rękodzieła 
artystycznego. Wielotematyczną wystawę Artystów Pod-
karpacia pt. „Co im w duszy gra?” prezentowała pani Bo-
gusława Krzywonos, która prowadzi  Salonik „W Krzywem 
Zwierciadle”  i jest Społeczną Animatorką Kultury w Krzy-
wem. Prezentowane było  malarstwo (Anna Pacuła-Cyzio - 
Rzeszów, Bogdan Kubal - Brzozów, Anna Warchał - Dynów, 
Karolina Kocyła - Krzywe), rzeźba (Henryk Cipora - Krzywe, 
Bogusław Kędzierski - Dynów, Tadeusz Pindyk - Dynów, 

Jerzy Warchoł - Dynów), rękodzieło artystyczne (Katarzyna 
Kociuba - Turze Pole, Krystyna Łobaza - Brzozów, Urszula 
Świątek - Brzozów) oraz modelarstwo (Radosław Żaczek 
– Niebocko). Zwiedzając wystawę, można było skosztować 
przysmaku Wsi Galicyjskiej - proziaków pani Marii Nykiel.  

Osoby interesujące się garncarstwem ludowym wzię-
ły udział w warsztatach garncarskich, które były poprzedzo-
ne pokazami. Zrobione prace można było zabrać ze sobą.

W programie nie zabrakło występów muzycznych. 
Na scenie wystąpiły kapele ludowe: „Przysietczanie” z Przy-
sietnicy i „Młoda Przepióreczka” działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dydni. 

Imprezie towarzyszyło spotkanie integracyjne miesz-
kańców Gminy Dydnia - Turniej Wsi o Puchar Radnego 
Powiatu Brzozowskiego  Jacka Adamskiego. W rozgryw-

Jak co roku, podczas tej imprezy można było podzi-
wiać ekspozycję fajek „Bróg” z Przemyśla, którą prezento-
wał Dariusz Fejdasz. 

Tradycyjnie odbył się Konkurs Wolnego Palenia Faj-
ki. Do konkursu zgłosiło się pięciu uczestników: Jan Kwo-
lek, Stanisław Kuliga, Jan Burzyński, Grzegorz Cybuch i 
Robert Sośnicki. Fajkę najdłużej palił Jan Kwolek z czasem 
41 min. 24 s. Drugie miejsce zajął Stanisław Kuliga (36 min. 
6 s.) Natomiast trzecie miejsce zdobył Grzegorz Cybuch 
(31 min. 25 s.)

W trakcie imprezy nie zabrakło również atrakcji dla 
dzieci. Nowością były eksplozje kolorów, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wyrzuty kolo-
rów dostarczyły wszystkim uczestnikom kolorowych wrażeń.

Na XIII Międzyregionalnym Festiwalu Folklory-

stycznym wystąpili: Zespół „Tacy, nie inni”, dla którego był 
to pierwszy występ przed publicznością, Kapela „Młoda 
Przepióreczka” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni, Zespół Biesiadny „Jagiellanie” z Jagiełły, zespół 
Disco Polo „Suski” z okolic Krosna. Natomiast gwiazdą 
wieczoru była kapela góralska „Zbóje” z Zakopanego, któ-
ra wykonała utwory góralskie na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym. 

Jak co roku, na grabowiańskim niebie można było 
podziwiać fajerwerki. Pokaz sztucznych ogni oglądało wiele 
osób, które przybyły na tę imprezę. 

Na zakończenie Międzyregionalnego Festiwalu 
Folklorystycznego odbył się festyn z zespołem „The Mode 
Song”.

Anna Wójcik

Anna Wójcik

Piotr Szul

fot. archiwum

Na ludową nutę
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kach wzięli udział przedstawiciele sołectw z Gminy Dydnia: 
Krzywe, Obarzym, Witryłów, Grabówka, Wydrna, Jabłonka. 
Zgłoszone drużyny rywalizowały ze sobą w następujących 
konkurencjach: 
1. Przetaczanie opony od traktora
2. Picie przez smoczek 
3. Konkurencja sprawnościowa - bieg w workach, turlanie 

piłki slalomem, bieg z jajkiem , jazda taczkami
4. Rzuty lotką do tarczy
5. Zniszczenie balonów bez użycia rąk

6. Przeciąganie liny.
Po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła druży-

na z Wydrnej, która otrzymała puchar. Drugie miejsce zaję-
ła drużyna z Obarzyma, a trzecie drużyna z Krzywego.

Dodatkowymi atrakcjami były również: malowanie 
twarzy, pomiary ciśnienia i cukru we krwi, dmuchańce, lody, 
wata cukrowa. Na zakończenie imprezy odbył się festyn z 
zespołem „Just Band”.

Anna Wójcik

W dniu 7.09.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Św. 
Królowej Jadwigi w Dydni odbyło się Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod Patronatem Ho-
norowym Pary Prezydenckiej.

Organizatorami tegorocznej, 5. edycji Narodowego 
Czytania w Gminie Dydnia byli: Wójt Gminy Dydnia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni oraz Zespół Szkół w Dydni.

Narodowe Czytanie rozpoczęła Wiktoria Adamska 
– uczennica Szkoły Podstawowej w Dydni, która zagrała na 
skrzypcach utwór patriotyczny, pt.: „Taniec polski” Hauss-
manna Renaissance. Następnie oficjalnego otwarcia tego-
rocznej edycji dokonała Dyrektor SP w Dydni – Iwona Po-
całuń.

Akcję narodowego czytania zapoczątkowano w 
2012 r. z okazji 200-lecia rocznicy wyprawy Napoleona na 
Moskwę, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu 
Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Ak-
cję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, 
a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda - dyrektor Biura 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Okazjonalny list od Prezydenta Polski – Andrzeja 
Dudy odczytała Sekretarz Gminy Dydnia – Beata Czerkies. 
Potem rozpoczęto czytanie dwóch pierwszych rozdziałów 
adaptacji „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, którą przy-
gotował na zlecenie Prezydenta Polski krytyk literacki, felie-
tonista -  Andrzej Dobosz.

Poszczególne fragmenty pierwszego i drugiego roz-
działu czytali: 
Zbigniew Kowalczyk – nauczyciel ZS w Dydni; 
Ewa Zawada-Chorążak – nauczyciel ZS w Niebocku, 
Bogdan Miś – nauczyciel SP w Jabłonce, 
Agnieszka Król-Krzysik - nauczyciel SP w Grabówce, 
Dariusz Klimowicz – dyrektor SP w Końskiem, 
Halina Skawińska – dyrektor SP w Wydrnej, 
Dorota Brewczak – nauczyciel SP w Witryłowie,
Monika Kij – nauczyciel SP w Niewistce, 
Tomasz Putrzyński – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Dyd-
ni, 
Dorota Bluj – dyrektor Samorządowego Przedszkola w 
Dydni, 
Łukasz Kot – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Dydni

Po odczytaniu dwóch rozdziałów adaptacji „Przed-
wiośnia” została przedstawiona inscenizacja ostatniego 16. 

Anna Wójcik

fot. G. Ciporafot. G. Cipora

fot. T. Żaczek

Rozgrywki turniejowe Na scenie „Młoda Przepióreczka”

Wsłuchani w słowa S. Żeromskiego
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W dniu 15 lipca 2018 r. Gminę Dydnia odwiedził 
Wicemarszałek Sejmu RP prof. Ryszard Terlecki. Jednym 
z punktów jego wizyty były odwiedziny ŚDS w Krzywem, 
gdzie spotkał się z uczestnikami, ich rodzicami oraz kadrą 
Ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni go-
ście: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie Małgorzata Dankowska, Henryk 

Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego oraz 
Zdzisław Szmyd Pełnomocnik PiS na powiat brzozowski.

Gościły również władze samorządowe na czele z 
Wójtem Gminy Dydnia Jerzym F. Adamskim i przewodni-
czącym Rady Gminy Dydnia Piotrem Szulem oraz ośrod-
ki, z którymi  współpracujemy, tj. GOPS w Dydni i ŚDS w 
Brzozowie. Obecni byli również Sołtys wsi Krzywe wraz z 
członkami rady sołeckiej. Spotkanie rozpoczęła Kierownik 
ŚDS Małgorzata Jamrugiewicz, która przedstawiła i powi-
tała przybyłych gości. Następnie wszyscy obejrzeli krótkie 
przedstawienie przygotowane przez uczestników ŚDS, po 
którym głos zabrał Wójt Gminy Dydnia J. F. Adamski i Dy-
rektor M. Dankowska. 

Na zakończenie spotkania głos zabrał Wicemarsza-
łek prof. Ryszard Terlecki, który podkreślił potrzebę wspie-
rania osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wyraził 
uznanie dla inicjatywy, jaką było utworzenie Ośrodka, zwró-
cił się do uczestników ŚDS, ich rodziców oraz pracowników, 
podziękował również za zaproszenie. Na zakończenie czę-
ści oficjalnej głos zabrali rodzice, dziękując za wsparcie i 
pomoc, jaką daje im ŚDS w Krzywem. 

Na pamiątkę spotkania Wicemarszałek dokonał wpi-
su do Kroniki ŚDS oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Małgorzata Jamrugiewicz

Filip Siwiecki absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dydni wśród najzdolniejszych uczniów podkarpackich 
szkół, którzy otrzymali stypendium i nagrody w ramach Pro-
gramu „Nie zagubić talentu”.

W dniu 15 października 2018 r. w Filharmonii Podkar-
packiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyła się 11. 
uroczysta gala „Nie zagubić talentu”. Podczas gali zostały 
wręczone nagrody i stypendia dla najzdolniejszej młodzieży 
Podkarpacia z rąk marszałka Władysława Ortyla.

Samorząd województwa podkarpackiego od 2008 
roku realizuje program wspierania uzdolnionej młodzieży 
„Nie zagubić talentu”. Zdolna, utalentowana młodzież otrzy-
muje stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, nauko-
we oraz nagrody pieniężne. Trafiają one do uczniów pod-
karpackich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 
tych, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej. 

W tym roku zarząd województwa podkarpackiego 
przyznał stypendium 108 uczniom. 27 z nich uhonorowa-

rozdziału tej lektury w wykonaniu Anny Pocałuń i Karola 
Szuby – uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni. Narratorem 
była Małgorzata Zarzyka-Cipora - nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Wydrnej.

Po przedstawieniu ostatniego rozdziału powieści 
Stefana Żeromskiego wszyscy lektorzy otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Dydnia – Jerzego Ferdynanda Adamskiego, 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dydni – Iwony Pocałuń  
oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni – Ja-
cka Adamskiego pamiątkowe podziękowania za odczytanie 
utworu.

Serdecznie podziękowania należą się organizato-
rom i lektorom oraz dyrektorom, nauczycielom i uczniom z 
terenu naszej gminy.

Anna Wójcik

Jolanta Bieda
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Inscenizacja fragmentów „Przedwiośnia”

Spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP w ŚDS w Krzywem
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W dniu 31 lipca 2018 r. podczas sesji Rady Gminy 
Dydnia  wręczono Certyfikat „Najlepsi z Najlepszych Mło-
dego Europejczyka” dla absolwentki Gimnazjum w Dydni 
Martyny Rzeszut.

Martyna jako jedna z czternastu uczniów w Gminie 
Dydnia otrzymała to prestiżowe wyróżnienie. Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski odczytał treść certyfikatu i z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Dydnia Piotrem Szulem dokonał 
wręczenia certyfikatu i pamiątkowej statuetki.

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za:
- bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania - średnia 

ocen minimum 5,0; zachowanie wzorowe i szczegól-
nie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, a przede 
wszystkim za:

- udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, olim-
piadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, ar-
tystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, woje-
wództwa i kraju,

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

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Martyna osiągnęła bardzo dobre wyniki kształcenia, 

jak również jej talent i praca przełożyły się na wysokie wyni-
ki w konkursach i olimpiadach.

Serdecznie gratulujemy Martynie i jej rodzicom, ży-
cząc dalszych sukcesów i powodów do dumy.

Jolanta Bieda

no za osiągnięcia  artystyczne, a 81 za wybitne osiągnięcia 
naukowe. Zarząd zdecydował także o przyznaniu nagród 
pieniężnych dla 88 młodych ludzi. Nagrody pieniężne otrzy-
mało też 8 zespołów artystycznych.

W uznaniu dla wybitnych osiągnięć artystycznych Fi-
lip Siwiecki absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 
otrzymał stypendium Zarządu Województwa Podkarpackie-
go.

Podczas uroczystej gali Filipowi towarzyszyli rodzi-
ce, Elżbieta Przystasz – dyrektor Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dydni, Krzysztof Bury nauczyciel Filipa oraz Jerzy 
F. Adamski Wójt Gminy Dydnia.

Stypendyście – Filipowi serdecznie gratulujemy. Sło-
wa podziękowania kierujemy również w stronę rodziców i 
pedagogów – dobrych mentorów sukcesów Filipa.

Jolanta Bieda

Uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku sukcesami 
rozpoczęli rywalizację sportową w nowym roku szkolnym, 
uczestnicząc w zawodach lekkoatletycznych w eliminacjach 
powiatowych i wojewódzkich.

W dniach 20 i 21 września na obiektach brzozow-
skiego MOSIR-u odbyły się powiatowe eliminacje w indywi-
dualnych mistrzostwach w lekkoatletyce. Pierwszego dnia 
startowali uczniowie klas IV – VI (Igrzyska Dzieci), w któ-
rych Julia Stabryła i Wiktor Pocałuń w biegu na 60 metrów 
zdobyli srebrne medale.

Drugiego dnia rywalizowali starsi uczniowie w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Podobnie jak w ubiegłym 
roku zaprezentowali wysoki poziom, zdobywając 6 medali:

I miejsce Weronika Szelest – pchnięcie kulą
I miejsce Michał Krzysik – pchnięcie kulą
II miejsce Mikołaj Jatczyszyn – rzut oszczepem
III miejsce Oliwia Bartkowska – bieg 600 m
III miejsce Krystian Sobolak – rzut dyskiem
III miejsce Tomasz Jatczyszyn – bieg 1000 m

Dobre wyniki w zawodach powiatowych dały awans 
szóstce zawodników do startu w zawodach wojewódzkich, 
które odbyły się 25 i 26 września na stadionie Resovii w 
Rzeszowie. Szkołę reprezentowali:
- Igrzyska Dzieci – Julia Stabryła i Wiktor Pocałuń,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Weronika Szelest, To-

masz Jatczyszyn, Mikołaj Jatczyszyn i Michał Krzysik.

Piotr Ruszel
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Zaszczytne wyróżnienie

Gratulacje dla Martyny
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Lekki samochód ratowniczno – gaśniczy Opel Movano 
będący na wyposażeniu OSP w Krzemiennej został uroczyście 
poświęcony. Spotkanie stało się okazją do gratulacji i okolicz-
nościowych podziękowań.

Samochód poświęcony został w czasie mszy św. w koś-
ciele parafialnym w Dydni, na której obecne były poczty sztan-
darowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Dydnia oraz 
przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i gminnych. 
Aktu poświęcenia dokonał ks. Jan Dąbal – Proboszcz parafii 
w Dydni.

Dalsza część uroczystości miała już miejsce w Krze-
miennej. Tam zgromadzonych gości powitał gospodarz gminy 
Dydnia – Wójt Jerzy F. Adamski, po czym parametry technicz-
ne samochodu przedstawił Piotr Szul – Przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia. Głos zabrali również przybyli goście. - Dzisiaj 
mimo wzrastającej liczby dróg i autostrad nadal mamy ogromną 
ilość wypadków drogowych. Pan Zbigniew Ziobro, jako Minister 
Sprawiedliwości zainicjował program pomocy Ochotniczym 
Strażom Pożarnym przeznaczając na ten cel 100 milionów zło-
tych. Z kwoty tej - ponad 8,5 mln złotych trafiło na województwo 
podkarpackie. Środki te pochodzą z Funduszu Sprawiedliwo-
ści, do którego trafiają kwoty z odszkodowań płaconych przez 
sprawców wypadków drogowych. W imieniu pana Ministra 
Zbigniewa Ziobro dziękuję wam druhowie strażacy za waszą 
służbę, za to, że poświęcacie swoje zdrowie i życie, by rato-
wać innych. To nie jest łatwe jechać tam, skąd wszyscy ucie-
kają. Nie jest też łatwo trwać w codziennej gotowości. Dlatego 
dzisiaj życzę wam takiej samej liczby wyjazdów i powrotów. 
Niech was święty Florian ma zawsze w opiece i wam błogosła-
wi - życzył Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości. Z 
gratulacjami i podziękowaniami za ofiarną służbę pospieszyli 
również Mieczysław Golba – Senator RP, bryg. Marek Ziobro 
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzo-
zowie, dh Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, Wójt Jerzy F. Adamski oraz w imieniu 
Zygmunta Błaża – Starosty Brzozowskiego i Janusza Dragu-
ły – Wicestarosty Brzozowskiego – Jacek Adamski – Członek 
Zarządu Powiatu Brzozowskiego, który przekazał na ręce Cze-
sława Serafina  - Prezesa OSP w Krzemiennej list gratulacyj-
ny oraz prezent w postaci elektrycznej pompy szlamowej. - Z 

okazji poświęcenia nowego samochodu pożarniczego OSP w 
Krzemiennej w imieniu władz samorządowych powiatu brzo-
zowskiego przekazujemy najserdeczniejsze życzenia i gratu-
lacje. Dla druhów składamy wyrazy uznania za bezinteresow-
ną służbę ludziom, zaangażowanie i profesjonalizm podczas 
akcji ratowniczych. Pełniona przez strażaków służba jest nie 
tylko zaszczytem i honorem, ale również ważną dla społecz-
ności lokalnej misją chroniącą życie, zdrowie i dorobek ludz-
kich pokoleń. Gratulujemy nowego samochodu pożarniczego, 
który z pewnością usprawni Wasze akcje ratowniczo-gaśnicze. 
Niech służy jak najdłużej, zapewniając bezpieczeństwo i po-
moc mieszkańcom Krzemiennej, gminy Dydnia, powiatu brzo-
zowskiego, a także tym, którzy tej pomocy będą potrzebować. 
Niech satysfakcja z dotychczasowych dokonań oraz społeczne 
poważanie i uznanie towarzyszą Wam w codziennej działalno-
ści. Życzymy, aby Święty Florian czuwał nad Wami podczas 
każdej akcji, zaś świadomość wynikająca z noszonego mundu-
ru, była powodem do dumy. Życzymy bezpiecznych powrotów 
z interwencji, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i 
pracy zawodowej, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – pisali w liście 
Starostowie Powiatu Brzozowskiego.

Spotkanie stało się też okazją do przekazania podzięko-

Ogromnym sukcesem może pochwalić się Weronika 
Szelest, która wywalczyła brązowy medal w pchnięciu kulą 
(9,60 m). Pozostali zawodnicy również zajęli wysokie punk-
towane miejsca:
V miejsce Mikołaj Jatczyszyn – rzut oszczepem (36,91 m)
IX miejsce Tomasz Jatczyszyn – bieg 1000 m (2.25.75)
XI miejsce Michał Krzysik – pchnięcie kulą (9,53 m)

Następnymi zawodami, w których brali udział ucznio-
wie ZS Niebocko były powiatowe eliminacje w sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców. Drużyna w składzie: Albert 
Zubel, Mikołaj Jatczyszyn, Wiktor Pocałuń, Dawid Siwiecki, 
Krystian Sobolak, Damian Myćka, Jakub Pierożak, Dawid 
Burnat, Tomasz Jatczyszyn i Mateusz Bartkowski wywal-
czyła tytuł mistrza powiatu i będzie reprezentować szkołę 
na zawodach rejonowych w Sanoku.

Wszystkim zawodnikom należą się podziękowania 
za zaangażowanie i gratulacje osiągniętych wyników.

Piotr Ruszel

Elżbieta Boroń

fot. P. Ruszel

fot. G. Cipora

Mistrzowie powiatu w biegach sztafetowych

Poświęcenie nowego samochodu
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wań. Wójt Jerzy F. Adamski wyrazy wdzięczności złożył na ręce 
Ministra Warchoła oraz Senatora Golby w formie monografii 
„Księga Pamiątkowa w 100. Rocznicę Urodzin śp. Arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka”. Słowa wdzięczności przekazał również 
Prezes Czesław Serafin. – To szczególny rok dla naszej gmi-
ny jeśli chodzi o doposażenie jednostek OSP. Było to możliwe 
dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To niewiarygodne, 
że my jako mała jednostka pracująca na Podkarpaciu starali-
śmy się i sięgnęliśmy po te środki. Nie udałoby się to, gdyby 
nie pomoc i wsparcie wielu osób – Wójta Jerzego F. Adam-
skiego, gminnej Skarbnik Anny Stachyrak, Stanisława Pytlo-
wanego, dh Marka Węgrzyńskiego z OSP Dydnia, członków 
OSP Krzemienna i Zarządu jednostki. W sposób szczególny 
chciałbym jednak podziękować tym, dzięki którym udało nam 
się po ten samochód sięgnąć – panu Ministrowi Zbigniewowi 
Ziobrze oraz Senatorowi Mieczysławowi Golbie, który poparł 
nasz wniosek i dzięki któremu ten samochód trafił właśnie do 
nas. Nie ukrywam, że pozyskanie takiego wozu było naszym 
marzeniem. Dzisiaj świętujemy jego urzeczywistnienie – dzię-
kował dh Prezes Czesław Serafin. W imieniu Zarządu OSP w 
Krzemiennej przekazał on również pamiątkowe statuetki wraz 
z upominkami. Trafiły one do: Ministra Marcina Warchoła, Se-

natora Mieczysława Golby, Wójta Jerzego F. Adamskiego, Sta-
nisława Pytlowanego – Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP 
w Dydni, ks. Proboszcza Jana Dąbala oraz ks. kapelana Ar-
tura Dyrdy. Specjalne podziękowania trafiły też na ręce Jacka 
Adamskiego oraz dh Czesława Serafina.

Samochód ratowniczo – gaśniczy Opel Movano z wy-
posażeniem przekazany został jednostce w czerwcu. Koszto-
wał on prawie 330 tysięcy złotych, z czego dotacja z Fundu-
szu Sprawiedliwości stanowiła 300 tysięcy złotych. Samochód 
przystosowany jest do przewozu 6 osób, posiada napęd 4x2 
na tylną oś. Wyposażony został w zbiornik na wodę o poj. 1050 
l oraz dodatkowy zbiornik 100 l na środek pianotwórczy.

W ostatnich latach Gmina Dydnia pozyskała środki i sfi-
nansowała z własnego budżetu zakup nowych samochodów 
strażackich dla OSP w: Dydni i Jabłonce ( samochody średnie 
i lekkie ) oraz w Niebocku, Krzemiennej, Krzywem. Łącznie za-
kupiono siedem fabrycznie nowych samochodów strażackich o 
wartości 2. 109. 758 zł.

Ponadto na potrzeby innych jednostek OSP w Gminie 
Dydnia ( Witryłów, Temeszów, Niewistka, Obarzym, Niebocko, 
Wydrna i Grabówka ) zakupiono samochody strażackie uży-
wane.

Elżbieta Boroń (BGP)

W 2018 roku Gmina Dydnia realizowała projekt pn.: 
Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń przy 
Domu Ludowym na ogólnodostępne sanitariaty współfinan-
sowany z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020. W ramach prac zostały wykonane ogólnodo-
stępne sanitariaty dla mieszkańców wsi Jabłonka. Sanita-
riaty będą potrzebne w trakcie realizacji cyklicznych imprez 
organizowanych na terenie sołectwa Jabłonka. Gmina Dyd-
nia od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego na reali-
zację ważnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji z 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Tomasz Wójcik
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Poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP

Goście i druhowie z Krzemiennej

Sanitariaty w Jabłonce
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Zakończona została przebudowa dwóch odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska 
w miejscowościach: Dydnia (o długości 400 m) oraz Niebo-
cko (długość 790 m.) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie (jednostka podległa Marszałkowi Woje-
wództwa Podkarpackiego) zrealizowała zadanie polegające 
na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i 
poboczy wraz z odtworzeniem spadków poprzecznych i po-
dłużnych. Łączna wartość zadań wyniosła 570 985 zł w tym 
środki Gminy Dydnia w kwocie 171 295 zł

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 
miejscowości Jabłonka wybudowano kolejny odcinek chod-
nika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk 
– Grabownica Starzeńska. Wykonawcą chodnika długości 
236 metrów jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z 
siedzibą w Niebocku. Wartość zadania 189 992 zł w tym 
środki Gminy Dydnia w kwocie 119 998 zł.

W lipcu br. Gmina Dydnia otrzymała promesę na 
przebudowę dwóch dróg w miejscowościach Niebocko 
i Dydnia. Wysokość dotacji wynosi 230 000 zł. W imieniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę wrę-
czyła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz 
Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak. 

W miesiącu wrześniu w ramach podziału środków w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w War-
szawie Gmina Dydnia otrzymała kolejną Promesę na prze-
budowę dwóch dróg: w Dydni i Witryłowie. Wysokość dota-
cji wyniosła 110 000 zł. Dziękujemy Pani Wojewodzie Ewie 
Leniart za wsparcie działań Gminy Dydnia, związanych z 
pozyskaniem ww. środków finansowych.

Zakończone zostały prace związane z II etapem bu-
dowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku, 
była to kontynuacja robót rozpoczętych we wrześniu 2017 
roku, w ramach których wyrównano i uzbrojono teren oraz 
wykonano betonową podbudowę pod nawierzchnię syn-
tetyczną, ponadto wykonano ogrodzenie przyszłego kom-
pleksu boisk. Wykonana została nawierzchnia syntetyczna.  
Uroczyste otwarcie boisk odbyło się 30 sierpnia i było połą-
czone z Gminną Inauguracją Roku Szkolnego 2018/2019. 

6 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Zagórz 
została podpisana umowa z wykonawcą części I - III tj. z 
firmą FlexiPower Group sp. z o.o. Sp.K., dotycząca reali-
zacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 
GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”. W uroczystym pod-

pisaniu umowy uczestniczył Prezes firmy FlexiPower oraz 
przedstawiciele  Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak, 
Skarbnik Anna Łuc i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski 
oraz Inspektor Tomasz Wójcik. Inicjatywa ma służyć popra-
wie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów 
energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych 
zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów. 

Realizacja projektu polegać będzie na budowie róż-
nych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instala-
cji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe 
będą współfinansowane ze środków pochodzących z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 urzą-
dzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Proekolo-
giczne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się 
z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk. 
Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 
2019 rok. Została również podpisana umowa na fotowoltai-
kę. Dziękujemy za współpracę naszym partnerom z Gminy 
Zagórz.

Maciej Dżoń

 W dniu 28 lipca 2018 r. w Dydni przeprowadzono 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia, w których 
wzięło udział: 
- 7 drużyn w grupie A seniorów, 
- 1 drużyna MDP dziewcząt, 
- 1 drużyna MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- sztafeta 400 m dla MDP, 
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy 

A, 
- rozwinięcie bojowe dla MDP, 

- ćwiczenia bojowego dla grupy A. 
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała  

komisja sędziowska w składzie: st. kpt Bogdan Biedka– 
przewodniczący, mł. bryg Marek Kołodziej, mł. kpt Tomasz 
Tesznar oraz pięciu druhów z gminy Domaradz.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody rzeczowe dla drużyn młodzie-
żowych.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpły-
nął żaden protest. W czasie zawodów nikt nie uległ wypad-
kowi.

Stanisław Pytlowany
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Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej w Niebocku
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Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
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1. Wydrna 13 100 77 93,0 0 84,0 1000 100,1 25 874,0 958,00

MDP chłopców
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1. Wydrna 13 100 77 90,7 0 86,3 1000 95,0 10 895,0 981,30

Grupa A seniorów

Miejsce Jednostka OSP
Ilość punktów

Łącznie 
punktówSztafeta 7 x 50 m Ćwiczenie bojowe

czas [s] pkt. karne czas [s] pkt. karne
1. Dydnia 69,80 0 52,20 0 122,00
2. Krzemienna 70,00 5 55,30 5 135,30
3. Niebocko 70,50 15 45,70 5 136,20
4. Wydrna 68,60 10 50,20 10 138,80
5. Krzywe 73,70 0 58,00 10 141,70
6. Grabówka 71,00 10 64,50 10 155,50
7. Obarzym 78,60 0 70,70 10 159,30

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

Rozwinięcie bojowe Gotowość do zawodów






