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Szczegółowe przedstawienie mieszkańcom tego, co 
zostało zrobione przez pierwsze 100 dni kadencji, uważam 
za dobry zwyczaj. Zwykle początki bywają trudne, ale też 
pierwsze decyzje mają doniosłe znaczenie, często kształtu-
jąc charakter całej kadencji. 

Moje pierwsze sto dni, jako Wójta Gminy Dydnia, było 
okresem wytężonej pracy, podejmowania działań zapowie-
dzianych w moim programie wyborczym. Oczywiście w cią-
gu 3 miesięcy nie udało mi się wszystkiego zrealizować, ale 
postępuję zgodnie z programem wyborczym, który Państwu 
zaproponowałam, a skoro udzieliliście mi poparcia, jestem 
zdeterminowana, aby go w stu procentach wykonać.

Po 100 dniach od przejęcia odpowiedzialności za 
sprawowany urząd dokonuje się pierwszego rozliczenia 
gospodarza z efektów jego pracy. Korzystając z tej symbo-
licznej daty, chciałabym zapoznać Państwa z moimi dotych-
czasowymi działaniami oraz przedstawić plan zamierzeń na 
najbliższe miesiące. 

W ramach działań wspierających rodzinę:
- uzyskaliśmy dofinansowanie  w wysokości 157 945 zł w 

ramach rządowego Programu Maluch + na utworzenie 
Żłobka,

- zwiększam liczbę miejsc przedszkolnych - od września 
2019 r. będzie funkcjonował dodatkowy oddział przed-
szkolny w Niebocku (dla 25 dzieci),

- uruchomiono Bezpłatną Pomoc Prawną dla mieszkań-
ców gminy,

- w celu zwiększenia dostępności do lekarza pierwszego 
kontaktu niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wy-
najem lokalu po byłym Ośrodku Zdrowia w Krzemiennej 
na cele usług medycznych, 

- mając na uwadze seniorów, uruchomimy Klub Seniora 
w Jabłonce. Na ten cel pozyskaliśmy 119 500 zł z pro-
gramu Senior+. Całość zadania to 149 500 złotych.

Rozwój edukacji: 
- podjęłam działania związane z utworzeniem jadalni w 

ZS w Niebocku, złożono wniosek o dofinansowanie prac 
budowlanych i wyposażenia –  wnioskowane dofinan-
sowanie 80 000 zł, całość zadania 100 000 zł oraz o 
doposażenie jadalni w Dydni 25 000 zł,

- realizuję programy na rzecz wzmocnienia wiedzy i 
umiejętności uczniów - ruszył program SZKOLNY KLUB 
SPORTOWY w 5 szkołach dla 7 grup, w ramach którego 
realizowane są zajęcia SKS,

- pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 149 520,00 zł 
(100% wartości projektu) w ramach projektu „W sieci bez 
barier” na organizację szkoleń dla mieszkańców o tema-
tyce m.in. bezpiecznego korzystania z sieci, z czego 59 
808,00 zł zostanie przeznaczone na zakup laptopów dla 
szkół.

Rozwój infrastruktury: 
- mając na uwadze problemy mieszkańców w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, przygotowujemy koncepcję budo-
wy ujęć wody na bazie studni infiltracyjnych na działkach 
gminnych  nad Sanem, co będzie pierwszym etapem 
budowy wodociągu w Gminie Dydnia,

- w ramach „uporządkowania gospodarki ściekowej” przy-
gotowujemy się do złożenia wniosku o dofinansowanie 
modernizacji oczyszczalni ścieków w Jabłonce, co po-
zwoli poprawić jakość oczyszczanych ścieków i zmniej-
szy uciążliwości odorowe,

- intensyfikujemy działania związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej 
Obarzyma i Temeszowa,

- mając na uwadze ogrom potrzeb mieszkańców w zakre-
sie remontów dróg lokalnych, wystąpiłam do Rady Gmi-
ny z propozycją przeznaczenia części środków z lokaty 
(dot. wolnych środków na koniec 2018 r. tj. kwoty 250 
000 zł) na poprawę stanu dróg gminnych,

- otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w Niebocku - 170 000 zł z Woj. 
Podkarpackiego, co pozwoli wybudować 366,0 m chod-
nika. 

Rozwój przedsiębiorczości:
- zorganizowano konferencję „Przedsiębiorcza Ziemia 

Dydyńska”, w trakcie której omówione zostały problemy 
lokalnych przedsiębiorców i możliwości wsparcia, jakie 
posiada samorząd,

- w grudniu zorganizowano szklenie dot. możliwości uzy-
skania dofinansowania na utworzenie lub rozszerzenie 
działalności gospodarczej,

- przygotowujemy program „Ziemia Dydyńska dla Przed-
siębiorczych”, zawierający propozycje wsparcia dla lo-
kalnych przedsiębiorców, preferencje dla zatrudniają-
cych mieszkańców naszej gminy,

- przygotowywany jest program naprawczy dla Przedsię-
biorstwa KRUSZ-BET.

Wsparcie rolnictwa:
- mając na uwadze wsparcie merytoryczne rolników, w 

dniu 01.03.2019 roku w sali Urzędu Gminy w Dydni 
współorganizowaliśmy szkolenie, którego celem było 
przybliżenie uczestnikom warunków przyznawania płat-
ności oraz zasad wypełniania i składania wniosków o 
dopłaty obszarowe, informacji na temat możliwości po-
zyskania dofinansowania przez rolników,

- w ramach promocji naszego rodzimego rolnictwa oraz 
zachęcania do zagospodarowania nieużytków rolnych 
na potrzeby wytwarzania zdrowej żywności w dniu 19 
lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Dydnia odbyła się kon-
ferencja „Uprawa winorośli na Ziemi Dydyńskiej szansą 
na rozwój”. Celem konferencji było poznanie podsta-
wowych kwestii związanych z uprawą winorośli i pro-
dukcją wina, poznanie dotychczasowych doświadczeń 
winiarskich na terenie Gminy Dydnia oraz prezentacja 
możliwości rozwijania tego kierunku produkcji na terenie 
gminy. Zaprezentowano także produkty lokalne z gm. 
Dydnia – pieczywo, sery, suszone zioła itd.

Kultura:
- podejmuję działania zwiększające funkcjonalność Do-

mów Ludowych, tak aby mieszkańcy mogli z nich ko-
rzystać o każdej porze roku, przygotowujemy wspólnie 
z GOK szeroką ofertę zajęć dla dzieci (np. rytmika, zaję-
cia teatralne oraz warsztaty), młodzieży, dorosłych (120 
osób uczęszcza na Zumbę) i seniorów. Organizujemy 
otwarte imprezy dla mieszkańców (otwarcie biblioteki 
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8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni wy-
darzył się niezwykle miły wieczór, pełen pozytywnej energii 
i uśmiechu. Sala wypełniła się po brzegi pięknymi Pania-
mi, bo było to spotkanie przygotowane specjalnie na Ich 
cześć.

Przybyłe Panie i zaproszonych gości powitał Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Rafał Czopor, który ze 
swadą prowadził konferansjerkę. Uroczystość uświetnili 
swą obecnością: Poseł na Sejm Piotr Uruski, Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz 
ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, opierając się na cytatach o kobietach dołączyła z 
serca płynące życzenia dla zgromadzonych dam. Życzenia 

popłynęły również od przybyłych gości.
Ciekawą i bogatą prelekcję o kobietach z terenu gmi-

ny Dydnia jak i o samej historii święta przedstawił ks. prof. 
Nabywaniec. Następnie czterech przystojnych młodzień-
ców z Samorządowego Przedszkola w Dydni swoim prze-
sympatycznym występem szturmem zdobyło serca Pań z 
widowni.

„Sto lat” zaintonowane przez Orkiestrę Dętą Gminy 
Dydnia pod batutą dyrygenta Zygmunta Podulki było przed-
smakiem ich koncertu. A sam koncert był pięknym wydarze-
niem z dokładnie dobranym i pieczołowicie dopracowanym 
repertuarem. Wybrane utwory brawurowo i z pełnym zaan-
gażowaniem wykonał solista Piotr Wolwowicz. 

w Krzemiennej oraz Dzień Kobiet w Dydni przyciągnęły 
tłumy). Cyklicznie odbywają się zajęcia w Bibliotekach 
oraz GOK. Podczas ferii w każdej bibliotece i świetlicy 
wiejskiej odbyły się ciekawe zajęcia oraz zorganizowa-
ne zostały wyjazdy na łyżwy lub na basen,

- planujemy utworzenie klubów wiejskich w miejscowoś-
ciach, w których nie funkcjonują szkoły (doposażenie 
istniejących obiektów gminnych w sprzęt sportowy, rtv, 
- we współpracy z GOK - pracownik GOK prowadzący 
zajęcia kulturalne, co najmniej raz w tygodniu).

Wsparcie organizacji pozarządowych:
- moim priorytetem jest wsparcie finansowe i meryto-

ryczne Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Klubów Sportowych i innych stowarzyszeń, 
w strukturze Urzędu Gminy zostało wyodrębnione sta-
nowisko ds. pomocy dla organizacji pozarządowych w 
pozyskaniu środków finansowych,

- dzięki zaangażowaniu samorządu gminy 6 Kół Gospo-
dyń z terenu Gminy Dydnia zarejestrowało się w pro-
gramie rządowym i uzyskało dofinansowanie. Jest to 
sukces, biorąc pod uwagę liczbę kół zarejestrowanych 
w całym powiecie 12 na 42 istniejące! 

- zwiększyłam pulę środków przeznaczonych dla organi-
zacji sportowych z 35 na 75 tys, dzięki czemu 4 kluby 
sportowe uzyskały wsparcie w wysokości pozwalającej 
na prowadzenia działalności statutowej (brakujące 40 
000 zł przesunęłam z administracji),

- zainicjowałam podjęcie uchwały w sprawie konsultacji 
społecznych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego:
- podejmuję działania na rzecz pozyskiwania środków na 

ratowanie zabytków,
- zarządzeniem własnym zatwierdziłam Gminną Ewiden-

cję Zabytków,
- zainicjowałam zmianę uchwały w sprawie dotacji na 

zabytki polegającą na dopuszczeniu do dofinansowa-
nia obiekty z gminnej ewidencji zabytków (oprócz m.in. 
obiektów sakralnych, ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, możliwość dofinansowania prac konserwator-
skich, remontowych np. kapliczek).

Sport i rekreacja:
- przygotowujemy program tworzenia Centrów Aktywno-

ści dla poszczególnych miejscowości w oparciu o lokal-
ną specyfikę i zasoby,

- w ramach tworzenia miejsca wspólnego spędzania cza-
su na bazie przestrzeni publicznej został złożony wnio-
sek do Ministerstwa Sportu – (Program OSA) o dofinan-
sowanie budowy siłowni zewnętrznej w Jabłonce, 

- sołectwo Dydnia zostało zgłoszone do Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi, złożono wniosek o dofinanso-
wanie utworzenia centrum rekreacji w Parku w Dydni 
(scena plenerowa), 

- w ramach programu Lokalny Animator Sportu, Gmina 
Dydnia pozyskała dofinansowanie (14 700 zł) na Anima-
tora „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”,

- przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania 
działki ze stawami w Jabłonicy Ruskiej na cele rekrea-
cyjne, podobnie w Temeszowie, w Uluczu.

Przyjazny Urząd:
- godziny pracy Urzędu Gminy zostały wydłużone, we 

czwartki pracujemy do 16:30, co umożliwia mieszkań-
com załatwienie spraw w godzinach popołudniowych,

- zlikwidowałam stanowisko wicewójta. Zadania zastępcy 
przejęła Sekretarz Gminy. Zaoszczędzone środki prze-
znaczyłam na dofinansowanie działalności statutowej 
klubów sportowych.

- Zgodnie z obietnicą wyborczą przyjmuję mieszkańców 
codziennie, bez wyznaczonych godzin przyjęć, a moje 
drzwi są zawsze otwarte…

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy! 
Przedstawiłam tylko najważniejsze sprawy. Mam na-

dzieję, iż działania realizowane przeze mnie  znajdą uzna-
nie w Państwa oczach.  Wierzę, że decyzje, które podejmu-
ję, choć niekiedy trudne, w dłuższej perspektywie okażą się 
trafne i przyniosą korzyści gminie oraz mieszkańcom. 

Wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować powyższe 
działania, pragnę gorąco podziękować za pracę i wsparcie, 
równie gorąco dziękuję Państwu Radnym i pracownikom 
Urzędu Gminy, ale przede wszystkim dziękuję mieszkań-
com za zaufanie i dobre słowo, które było motywacją do 
pracy i utwierdzało mnie, że to, co robię, jest Dobre i Po-
trzebne.

Aneta Rzeszut
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Swym mini recitalem w błogi nastrój wprowadził pub-
liczność zespół „Mansarda” w składzie: Jadwiga Rajtar-Ża-
czek, Monika Krowiak, Agnieszka Myćka i Wioletta Myćka. 
Panie oczarowały gości wokalem i gitarowym brzmieniem, 
wykonując pięknie zaaranżowane szlagiery o kobietach i 
dla kobiet.

„Gwoździem programu” był występ czterech miesz-
kańców gminy Dydnia – Wojciecha Wojnara, Tomasza 
Adamskiego, Andrzeja Orłowskiego i Marcina Howorko 
– w układzie tanecznym  „A niech Wam będzie - tańczymy 
Jezioro łabędzie…”. Specjalnie na ten wyjątkowy wieczór, 
dzielni baletnicy, na wielogodzinnych próbach „wyciskali 
siódme poty” pod czujnym okiem naszej gokowskiej cho-
reograf Anny Wójcik. A efekt ich tytanicznej pracy ujął za 
serce i rozbawił do łez niejedną kobietę na sali. 

Każda z przybyłych Pań otrzymała symbolicznego 
goździka. Kwiaty wręczali: Poseł Piotr Uruski, Przewodni-
czący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, radni: Stanisław Są-
siadek, Marek Pocałuń, Tomasz Żaczek, Andrzej Orłowski, 
Maciej Kopiczak. 

Zwieńczeniem wieczoru było rozlosowanie wśród 
zgromadzonych Pań upominków ufundowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni oraz okolicznych przed-
siębiorców, do których kierujemy podziękowania, a są to : 
restauracja „U Schabińskiej nad Sanem”, Zakład Fryzjerski 
„Sybilla” Aurelii Błaż z Niebocka, Warsztat Samochodowy 
Zenona Chorążaka z Krzemiennej, Ilona Wójcik, Kwiaciar-
nia „Florencja” z Grabownicy oraz „Sweet Project” Joanny  

Siwak z Humnisk. Upominkami dla Pań były też prace wy-
konane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Krzywem. 

Po oficjalnej części wieczoru Dyrektor Rafał Czopor 
dziękując za tak liczne przybycie, zaprosił zgromadzonych 
w sali na poczęstunek przygotowany przez wszystkie Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia. Scena zaś, 
przemieniła się w studio fotograficzne, bo na „ściance” 
- również w towarzystwie przebojowych łabędzi – można 
było pozować do pamiątkowych zdjęć z tego Wyjątkowego 
Wieczoru Kobiet. Sala GOK-u tętniła życiem jeszcze długo, 
długo – do późnych godzin nocnych, co było potwierdze-
niem, że takie wspólne spotkanie kobiet było bardzo po-
trzebne, by w miłej i roześmianej atmosferze oderwać się 
od codziennych trosk i problemów. Za rok zapraszamy na 
kolejne obchody ogólnogminnego Dnia Kobiet w dydyńskim 
Gok-u. 

Pragniemy podziękować również tym wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowania 
tej uroczystości, a w szczególności: Waldemarowi Niemco-
wi, Małgorzacie Turopolskiej, Dorocie Bluj, Joannie Hocyk, 
Cecylii Rychlickiej, Monice Krowiak, Adriannie Milczanow-
skiej. Podziękowania składamy również Janowi Wolakowi, 
który swym reporterskim okiem i piórem udokumentował 
uroczystość na łamach brzozowiana.pl oraz Stanisławowi 
Cyparskiemu za reportaż filmowy z tejże uroczystości.

Aneta Rzeszut

4. dzień marca każdego roku to szczególna data dla 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w 
Niebocku, gdyż jest to dzień poświęcony patronowi placów-
ki królowi Władysławowi Jagielle.

Stałą częścią obchodów  Dnia Patrona jest udział 
całej społeczności szkolnej we Mszy  Świętej odprawianej 
w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy udają 
się do budynku szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej aka-
demii.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: star-
szy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Barbara 
Dżugan, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dydni Jolanta 
Bieda, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko  Dariusz Źrebiec, 

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

fot. archiwum

Marzena Czerkies

Sala widowiskowa wypełniona po brzegi

Życzenia dla Pań od Wójta Gminy Alicji Pocałuń

Uroczysta akademia



� Nasza Gmina Dydnia I/2019

7 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie fi-
lii biblioteki w Krzemiennej. Od dzisiaj wszyscy czytelnicy 
i użytkownicy biblioteki i świetlicy mają swoje atrakcyjne, 
bogato wyposażone, miejsce spotkań integracyjno-kultural-
nych mieszczące się w budynku Domu Ludowego w Krze-
miennej. 

Na czwartkowym otwarciu dopisali nie tylko dostojni 
goście, ale i mieszkańcy Krzemiennej i okolic.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm 
Piotr Uruski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackie-
go Maria Kurowska, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, 
Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Dyd-
nia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kucz-
ma, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, radni 
i sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, 
kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Dydni, a ducho-
wieństwo reprezentował ksiądz Artur Dyrda. 

Na uroczystości nie zabrakło także osób zaangażo-
wanych w powstanie i budowę biblioteki - m.in. Jana Kopiji, 
Krzysztofa Wala, Andrzeja Sokołowskiego oraz osób zwią-
zanych z bibliotekami i Gminnym Ośrodkiem Kultury – Mał-
gorzaty Turopolskiej, Jadwigi Czernich i Danuty Chorążak.

Oficjalną uroczystość otwarcia uświetniły występy 
artystyczne w wykonaniu formacji działających przy GO-
KBPiW w Dydni – kapeli „Młoda Przepióreczka” oraz dzie-
cięcego zespołu tanecznego „Stokrotki”, które swymi wy-

stępami oczarowały zgromadzoną publiczność, a najmłodsi 
uczestnicy spotkania – złożyli uroczyste ślubowanie „Mło-
dego Czytelnika Biblioteki w Krzemiennej”.

Uroczystość była okazją do złożenia okolicznościo-
wych przemów i podziękowań przez zaproszonych gości. 
Padło wiele ciepłych słów oraz życzeń. 

Mowę gratulacyjną wygłosili: Poseł Piotr Uruski, Wi-
cemarszałek Maria Kurowska, Starosta Brzozowski Zdzi-
sław Szmyd oraz współgospodarz uroczystości Wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń. Historię powstania i realizacji przed-

dyrektorzy szkół  z terenu gminy, emerytowani nauczyciele 
naszej szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Okolicznościowa część artystyczna zaprezentowana 
przez uczniów, przybliżała  dokonania Jagiełły w czasie 48 
lat jego panowania, jego niezwykłe zwyczaje, które dziwiły 
ludzi ówczesnych oraz związki króla z naszym regionem.

W przedstawieniu, oprócz narracji kronikarskiej,  ucz-
niowie zaprezentowali scenę „Pasowania na rycerza” oraz 
„Rycerskie ślubowanie damie serca”. Duże wrażenie na 
zebranych zrobiła oprawa muzyczna oddająca klimat epo-
ki. Pod kierunkiem Jolanty Irzyk uczniowie wykonali psalm 

„Kleszczmy rękoma”, utwór instrumentalny na fletach pro-
stych oraz taniec menuet. Całości dopełniły kostiumy i  sce-
nografia wykonane z wielką dbałością o szczegóły przez 
Halinę i Piotra Ruszlów.

Po zakończeniu części artystycznej  starszy wizyta-
tor Barbara Dżugan odczytała list w imieniu Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch,  skierowany 
do całej społeczności szkolnej. Następnie głos zabrała dy-
rektor Zespołu Obsługi Szkół w Dydni Jolanta Bieda, któ-
ra złożyła życzenia z okazji Dnia Patrona w imieniu Wójta 
Gminy Dydnia Alicji Pocałuń.

Dokonano rozstrzygnięcia szkolnego konkursu wie-
dzy o patronie szkoły. Największą wiedzą wykazali się:
w kategorii klas II-III
Błażej  Żak — I miejsce
Judyta Zubel — II miejsce
Martyna Kopczyk— III miejsce
w kategorii klas IV – VI
Amelia Żak — I miejsce
Sandra Wanic — II miejsce
Julia Stabryła — III miejsce

Wszyscy laureaci otrzymali z rąk pani wizytator  dy-
plomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie uroczystości uczniowie ósmej klasy 
złożyli życzenia wszystkim paniom  i dziewczętom z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet oraz obdarowali wszystkich 
słodkimi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodzi-
ców.

Marzena Czerkies

Aneta Rzeszut
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Rycerskie ślubowanie

Uroczystość otwarcia biblioteki
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sięwzięcia oraz szczególne słowa skierował do przybyłych 
ówczesny Dyrektor GOKBPiW w Dydni Wicestarosta Brzo-
zowski Jacek Adamski, serdecznie dziękując byłym i obec-
nym władzom oraz osobom zaangażowanym w powstanie 
nowego obiektu. 

Na adres biblioteki wpłynęły również listy gratula-
cyjne od Poseł na Sejm RP Krystyny Wróblewskiej oraz 
Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Rzeszowie Barbary Chmura, które odczytano podczas uro-
czystości.

W trakcie wystąpień goście podarowali bibliotece 
kilka pamiątkowych książek i prezentów, m.in. ekspres do 
kawy ufundowany przez Starostę Brzozowskiego Zdzisła-
wa Szmyda. 

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu 
obiektu, zaproszono wszystkich obecnych mieszkańców i 
zaproszonych gości do degustacji specjałów przygotowa-
nych na tę uroczystość.

Bogato zastawiony stół przygotowany przez szefa 
kuchni Waldemara Niemca i Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Krzemiennej pod przewodnictwem Elżbiety Kot, 
przy dużym zaangażowaniu sołtysa Krzemiennej Cecylii 
Rychlickiej, był niemałą atrakcją dla przybyłych i znakomi-
tym przykładem współdziałania we wspólnej sprawie. 

Wszystkim Gościom, sponsorom oraz mediom - ser-
decznie dziękujemy. 

Uroczystość poprowadziła p.o. dyrektora GOKBPiW 
w Dydni Aneta Rzeszut.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców – dzieci, mło-
dzież i dorosłych do częstych odwiedzin biblioteki i miłego 
spędzania czasu w przyjaznej atmosferze.

Rozbudowa Budynku Domu Ludowego o pomiesz-
czenia biblioteki została dofinansowana w ramach Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infra-
struktura Bibliotek 2016-2020 z środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dofinansowania to 253 500 zł. Wkład własny 
to 86 100 zł, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych. W 
ramach zadania wykonano: dobudowę pomieszczeń przy 
Domu Ludowym w Krzemiennej - łączna powierzchnia to 74 
m2 oraz zaadaptowanie na potrzeby świetlicy pomieszczeń 
sali Domu Ludowego o powierzchni 348 m2.

Koszty wyposażenia świetlicy opiewają na łączną 
kwotę 120 200 zł. Zakupiono wysokiej klasy sprzęt kompu-
terowy, nagłośnienie, profesjonalne rzutniki, podłogę multi-
medialną, telewizory. 

Wykonawcą była firma REMBUD – Waldemar Bu-
czek Brzozów.

Aneta Rzeszut

W dniu 8 marca 2019 r.  przedstawiciele podkarpa-
ckich samorządów odebrali promesy na utworzenie i pro-
wadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocz-
nej edycji rządowego programu Senior + oraz  na rozwój i 
utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci z pro-
gramu Maluch +. 

Promesę z rąk Wiceministra Krzysztofa Michałkiewi-
cza oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrała 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń. 

Gmina Dydnia otrzymała 2 promesy na utworzenie 
Klubu Seniora w Jabłonce oraz Żłobka w Dydni.

 W ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 
2016-2019 zostanie uruchomiony Klub Seniora w Jabłonce. 
Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą na dosto-
sowanie pomieszczeń do ich nowej funkcji, doposażenie 
w niezbędne sprzęty i zakup wyposażenia Klubu Seniora. 
Całość zadania to 149 500 złotych, z czego 119 500 złotych 
pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Klub Seniora przeznaczony jest dla osób w wieku 
60+. W jego ramach odbywać się będą zajęcia dostosowa-
ne do potrzeb tej grupy. 

Gmina Dydnia również otrzymała środki, na utworze-
nie Żłobka w Dydni w ramach programu Maluch+. Dzięki 

realizacji tej inwestycji w naszej gminie powstanie 13 miejsc 
opieki dla najmłodszych, tj. dzieci w wieku do lat 3. Całość 
zadania oszacowana została na 196 945 złotych, z czego 
157 945 złotych pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Alicja Pocałuń

fot. W. Wojnar

fot. archiwum

Symboliczne przecięcie wstęgi

Promesa na utworzenie Klubu Seniora i Żłobka
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31 marca Salonik „W Krzywem Zwierciadle”, prowa-
dzony przez panią Bogusławę Krzywonos w miejscowości 
Krzywe , świętował pięciolecie swojego istnienia i działalno-
ści. W bogatym programie artystycznym wyreżyserowanym 
przez założycielkę Saloniku, przypomniane zostały najważ-
niejsze wydarzenia i organizowane spotkania kulturalne o 
charakterze dydaktyczno - kulturalnym oraz historycznym. 
Poprzez  słowa wierszy i piosenek opowiedzieli o nich za-
przyjaźnieni uczniowie lub absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Dydni oraz osoby od dawna zaprzyjaźnione z Salonikiem 
i jego właścicielką. Nad całokształtem spotkania czuwała 
prowadząca - Anna Szuba.

Od słów piosenki pt. „Pięć lat minęło jak jeden dzień”, 
napisanych przez Katarzynę Kot na kanwie utworu z nie-
zapomnianego „Czterdziestolatka”, popłynęły salonikowe 
wspomnienia. Gości powitała pani Bogusława Krzywonos, 
dziękując wszystkim za przybycie i wieloletnią współpracę. 
Na początku Anna Szuba opowiedziała w kilku słowach o 
działalności Saloniku w zakresie propagowania naszej oj-
czystej historii. Wymieniła między innymi takie spotkania 
jak: „Śladami przodków II RP- Kresy wschodnie”, „By Oj-
czyznę oswobodzić - Tadeusz Kościuszko”, „Dzień po dniu 
do Niepodległej”, „Był taki kwiecień 966 r.”, „Myśmy wciąż 
do Niepodległej szli - losy Sybiraków” . Była to działalność 
podjęta przez panią Bogusławę w celu upamiętnienia waż-
nych wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny i ocalenia 
ich od zapomnienia przez najmłodsze pokolenie Polaków. 
Wspomnienia te ubogaciły wiersze: „Historia” D. Czai,  „Na 
krakowskim rynku” M. Konopnickiej, „Do braci” i „Kraj z baś-
ni” A. Rudawcowej oraz piosenka „Hej chłopcy bagnet na 
broń”. Wiersze recytowali: Krzysztof Kocyła, Małgorzata i 
Aleksandra Howorko, Emilia i Andżelika Seman oraz Anna 
Szuba, a piosenkę zaśpiewała Martyna Bluj. Pięknie w 
nastrój muzyki dawnej wprowadziła też zebranych współ-
pracująca z panią Krzywonos flecistka Kasia Kondracka 
z Krzywego, grając utwór „Kukułeczka” i inne wspaniałe 
utwory polskiej klasyki. Prowadząca spotkanie pani Anna 
opowiedziała następnie o kulturalnych poczynaniach pani 
Bogusławy, w tym o spotkaniach z poetami Podkarpacia i 
twórcami rodzimej kultury, o wydaniu i promocji tomiku wier-
szy Krystyny Jagniszczak „Świat magiczny, tajemniczy”, o 

koncertach muzycznych różnych zespołów i solistów, a 
także o propagowaniu charakterystycznych dla Krzywego 
dawnych wypieków, np. proziaków. W tej części występu-
jąca młodzież i zaproszeni goście zaprezentowali między 
innymi wiersze rodzimych poetów z Krzywego Mieczysława 
Nykla i Krystyny Jagniszczak, a także Kazimierza Michań-
czyka z Grabownicy Starzeńskiej i Lucyny Krzan z Niża-
tyc. Kolejny zakres działalności Saloniku dotyczył polskich 
tradycji i obyczajów. Podkreślone zostały spotkania doty-
czące rodzimych zwyczajów bożonarodzeniowych i wielka-
nocnych oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. Opowieści o 
przygotowaniach i prowadzeniu tych spotkań towarzyszyły 
pieśni oraz okolicznościowe wiersze bożonarodzeniowe i 
wielkanocne. Podkreślona też została współpraca z miej-
scowym Środowiskowym Domem Samopomocy.  

W drugiej części spotkania odbył się koncert in-
strumentalno - wokalny klasycznych utworów polskich, 
który zaprezentowała grupa studentów Edukacji muzycz-
nej PWSZ w Sanoku do akompaniamentu pianistycznego 
pana Roberta Handermandera we współpracy z Jakubem 
Jankiewiczem. Znane i lubiane pieśni przeniosły na chwilę 
zebranych gości w epokę romantyzmu, kiedy to swój roz-
kwit przeżywała polska sztuka muzyczna i kompozytorska, 
niosąc ze sobą wiele ważnych wartości. Dodatkową pereł-
ką finiszowego występu był popis pianistyczny młodziutkiej 
Laury Pietryki, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Sanoku, laureatki wielu prestiżowych nagród muzycznych 
w zakresie konkursów fortepianowych. Laura wykonała 
między innymi melodię z filmu „Zmierzch” oraz napisaną 
przez R. Handermandera „Balladę dla Laury”. 

Zwieńczeniem części oficjalnej były listy gratulacyjne 
wręczane założycielce Saloniku „W Krzywem Zwierciadle”. 
Pani Bogusława Krzywonos  listy te otrzymała od:  Jana 
Wolaka prowadzącego portal „Brzozowiana”, „Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa” i Redakcji „Dynowinki”  z rąk Macieja Ju-
rasińskiego, który dodatkowo napisał na tę okazję okolicz-
nościowy wiersz, Stowarzyszenia „Dobra Myśl” z Grabow-
nicy – list przekazany przez Aleksandrę Haudek. Ponadto 
wręczona została pani Bogusławie laurka i obraz wykonany 
techniką pasteli od malarki z Dynowa Anny Warchał oraz 
podziękowanie od Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń i dy-

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Nastrojowe chwile

Podziękowanie dla Pani Bogusławy Krzywonos
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Rozpoczął się montaż instalacji solarnych na bu-
dynkach mieszkalnych w gminie Dydnia. Kolektory będą 
wspomagać produkcję ciepłej wody użytkowej. Wykonawcą 
zadania jest Flexi-Power Group.

To jedna ze sztandarowych i kluczowych inwestycji 
w tym roku w gminie. Na realizację projektu pozyskano do-

finansowanie ze środków UE. 
W gminie Dydnia zostanie zamontowanych 98 zesta-

wów solarnych. W kolejnym etapie będą montowane zesta-
wy fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę.

Tomasz Wójcik

rektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Rafała Czopo-
ra. Do podziękowań dołączyła też dyrektor szkoły w Dydni 
Iwona Pocałuń. 

Sama założycielka także serdecznie podziękowała 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym, występującym w części 
artystycznej oraz osobom współpracującym od wielu już lat 
z Salonikiem, a wcześniej z Izbą Regionalną w Krzywem. 
Każdy z rąk pani Krzywonos otrzymał zaprojektowane przez 
Macieja Haudka podziękowania za wieloletnią współpracę 
społeczną w upowszechnianiu historii, kultury, zdrowia i 
tradycji narodowych oraz udział w kształtowaniu i wycho-
wywaniu młodego pokolenia Polaków. Uroczym dodatkiem 
do podziękowań były małe, ale jakże urocze szydełkowe 
dzieła, które wykonała Anna Wojnarowicz- rękodzielniczka 
z Humnisk.  Wszyscy zebrani odśpiewali też gromkie „Sto 
lat” dla Gospodyni imprezy i życzyli Jej jeszcze wielu lat 
owocnej działalności. 

Na zakończenie goście wpisali się do księgi pamiąt-
kowej Saloniku, a następnie zostali poczęstowani przysma-
kami przygotowanymi przez zaprzyjaźnione panie z Krzy-
wego oraz Kasię Rakoczy finalistkę programu „Bake off- Ale 
Ciacho!” z Grabownicy Starzeńskiej. W miłej atmosferze, 
przy słodkich przysmakach i tradycyjnych proziakach upły-
nęła już nieoficjalna część spotkania. 

Myśl przewodnia jubileuszowej imprezy w Saloniku 
przypomniała wszystkim, że czas ucieka (Tempus  fugit).  
Warto więc czasem zatrzymać go i utrwalić to, co wartoś-

ciowe, choćby przez taki rodzaj działalności, jaki prezentuje 
pani Bogusława Krzywonos. Życzymy Jej  zatem zdrowia i 
wytrwałości w swych dążeniach, by utrwalać dorobek mi-
nionych pokoleń i wskazywać to, co dobre, piękne i głę-
bokie,  aby czas naszego życia nie przemijał bezwiednie 
i bezowocnie, ale - jak mówią słowa piosenki - uczył nas 
pogody i mimo nieraz zaplątanych dróg i pomylonych prawd 
pozwalał oddzielić zboże od trawy. 

Jadwiga Rajtar-Żaczek

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XVI)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Pewnej soboty pojechałem autobusem do Rozwa-
dowskich na proszony obiad, spotkałem tam ich wuja, pana 
Kleszczyńskiego, stryja Marysi. Starszy pan, aktywny dzia-
łacz AK z okresu okupacji, wielki patriota, bogaty ziemianin  
z powiatu miechowskiego, musiał uciekać z Polski, bo szu-
kało go UB i osiadł w USA. Pierwsze pytanie, jakie mi za-
dał, to co słychać w Polsce i jak się ludziom żyje, czy nowy 
podział administracyjny kraju to dobre posunięcie władz? 
Starałem się odpowiedzieć prawdziwie i wyczerpująco. Na-
stępnie rozmawialiśmy o polityce, o tym, czy jest szansa 
wyjścia Polski z obozu socjalistycznego. Ciekawie się roz-
mawiało, ale było to tylko gdybanie, w każdym razie zosta-
łem zaproszony do zwiedzania Domu Polskiego, gdzie pan 
Kleszczyński pełnił jakąś funkcję. Potem był obiad, lunch w 
miłym ogródku i kolacja, na której zjadłem za dużo homa-
rów i bolał mnie brzuch. Tak, to była nauczka na przyszłość, 
że łakomstwo nie popłaca. Rano byłem w hotelu, chwila od-
poczynku i praca w konsulacie jak co dzień.

Przed odjazdem do kraju zrobiłem zakupy dla rodzi-

ny, upewniłem się w konsulacie, że nasze prace przebie-
gają prawidłowo  i pewny końcowego sukcesu wróciłem do 
Poznania.

Do pracy na stanowisko generalnego dyrektora w 
Zarządzie PKZ wrócił inż. Tadeusz Polak. Zauważyłem, że 
jego trzyletni pobyt poza PKZ mocno go, niestety, zmienił 
jako człowieka. Nie można było liczyć na pomoc z jego stro-
ny. 

Podczas mojego pobytu w Nowym Jorku zoriento-
wałem się,  że istnieje możliwość powołania do życia na 
terenie USA spółki dla robót sztukatorskich. Należało zna-
leźć Amerykanina, który wejdzie do spółki z polskim przed-
siębiorstwem na odpowiednią ilość bezrobotnych Ameryka-
nów. Z tą propozycją udałem się do Polskiej Izby Handlowej 
w Nowym Jorku. Zostałem  przyjęty przez dyrektora i po 
dość długiej rozmowie udało mi się go przekonać do na-
pisania oferty i rozesłania jej do różnych przedsiębiorstw 
i firm amerykańskich. Podobno około trzynastu osób za-
interesowanych było naszą ofertą. Ale gdy przedstawiłem 
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Goście Saloniku w Krzywem
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swoją inicjatywę w Warszawie, spotkała się ona z zupełnym 
brakiem zainteresowania. Sugerowałem w Zarządzie PKZ, 
że na początku wystarczy wysłać trzech, czterech sztuka-
torów, przyjąć do pracy trzech miejscowych i zacząć pracę. 
Uważałem, że szczególnie interesujące jest miasto Boston, 
bo mieszka tam dużo bogatych ludzi, którzy chcą mieć w 
swoich domach zaprojektowaną i ręcznie wykonaną sztu-
katerię. Wyczułem, że moi zwierzchnicy boją się tej inicjaty-
wy i wolą trwać w bezruchu. 

Nie pamiętam, czy było to w roku 1974 czy w 1975, 
gdy dano mi do podpisu zamówienie na 10000 szt. książe-
czek z listkami złota firmy Taylor. Tymi listkami złota uzu-
pełniono cenne ramy obrazów zabytkowych, sztukaterie w 
pałacach lub inne elementy dekoracyjne obiektów zabytko-
wych, ale zużycie roczne wahało się w granicach od 500 do 
1000 szt. książeczek. Poprosiłem więc o wyjaśnienie kiero-
wika pracowni konserwacji mebli zabytkowych p. T. Kłosa, 
który to złoto zamawiał.

Z przeprowadzonnej rozmowy wynikało, że centra-
le handlowe obniżają zamówienia o 80-90%.  A skoro tak, 
sprawa wygląda, to 1000 szt. książeczek jest nam potrzeb-
ne. Po tej rozmowie zamówienie podpisałem. A tu niespo-
dzianka, po pół roku dostaliśmy zawiadomienie, że całość 
zamówionego złota jest do odbioru w centrali w Warszawie. 
Po tej wiadomości wpadłem w popłoch, gdzie my zmaga-
zynujemy tyle książeczek, jak je chronić przed kradzieżą. 
Przepisy magazynowe nie przewidywały takiej sytuacji. W 
rozmowie z p. Otmarem Rossianem, głównym księgowym, 
doszliśmy do wiosku, że najlepiej byłoby ulokować część 
tego złota w skrytce w NBP i w tym kierunku postanowiono 
działać. Bank po dłuższych rozmowach i złożeniu odpo-
wiedniego pisma zgodził się, a nam kamień spadł z serca.

Przy załatwianiu tego problemu pomógł nam jeden z 
naczelników wydziałów NBP, sympatyzował bowiem z dzia-
łalnością przedsiębiorstwa. Za tę bezinteresowną pomoc 
naczelnika postanowiliśmy mu się zrewanżować. Ciekawiły 
go remonty obiektów zabytkowych i jak PKZ daje sobie z 
tym radę. Pewnego pogodnego dnia pojechaliśmy samo-
chodem służbowym przez Śmiełów do Gołuchowa. Zamek 
w Gołuchowie, przebudowany w XIX wieku przez Izabelę z 
Czartoryskich Działyńską w stylu renesansu francuskiego 
z krajobrazowym parkiem, był właśnie remontowany przez 
PKZ. Imponująca swą architekturą budowla bardzo podoba-
ła się naszemu gościowi. Po dokładnym obejrzeniu wnętrz 
zabytkowego pałacyku i parku nasz gość powiedział: „Teraz 
jeszcze bardziej przekonany jestem o celowości finansowa-
nia kultury. To przecież nasza historia”. Po tych refleksjach 
postanowiono wracać do Poznania. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na budowę w Ro-
galinie, a że było późno, zaproponowałem jakiś posiłek w 
restauracji „Na Szkarpie” w Rogalinie. Podawano tam do-
bre kurczaki z rożna. Zamówiłem cztery porcje, również 
dla kierowcy. Po posileniu się, wypiciu herbaty i zapłaceniu 
rachunku, zadowoleni dotarliśmy do Poznania. Coś mnie 
tknęło, aby rachunek za obiad w Rogalinie zapłacić z włas-
nej kieszeni, po połowie z głównym księgowym, i tak zrobi-
łem. Po trzech dniach do przedsiębiorstwa przyszła pani z 
urzędu finansowego i kontrolowała wydatki rady robotniczej, 
rady zakładowej i funduszu reprezentacyjnego, spisała pro-
tokół i poszła. W tym też czasie milicja drogowa oglądnęła 
nasz samochód służbowy, bo podobno w dniu, gdy byliśmy 
w Rogalinie, wieczorem w Mosinie wydarzył się wypadek, a 

jego sprawca uciekł podobnym do naszego samochodem.
Ale po stwierdzeniu, że nie jechaliśmy do Poznania 

przez Mosinę tylko z prawej strony Warty, milicja spisała 
numery samochodu i odjechała.

Po tygodniu główny księgowy p. O. Rossian został 
wezwany do komitetu miejskiego PZPR. Jako członka partii 
pytano go o wyjazd do Gołuchowa i kto zapłacił za obiad w 
Rogalinie. „Wyjazd do Gołuchowa był służbowy, bo dyrek-
tor kontrolował postęp robót, a za obiad zapłacił Dwernicki 
i ja” - odpowiedział p. Rossian. Podobne pytania zadano 
naczelnikowi NBP. Towarzysze byli zawiedzeni, nie mogli 
sformułować zarzutu przeciwko mnie, ograniczyli się tylko 
do uwagi, że w tej sytuacji NBP był zobowiązany udzielić 
pomocy PKZ.

Był to przykład ciągłego szukania przez PZPR jakie-
goś haka, aby mnie usunąć z zajmowanego stanowiska  i 
mianować na to miejsce swojego człowieka. W latach 1967  
- 1968 partia nie miała żadnego chętnego, który podjąłby 
się zorganizować PKZ. Teraz, gdy wszystko dobrze dzia-
łało, kilku obiboków było chętnych do objęcia stanowiska 
dyrektora.

Już w roku 1976 wyczuwałem, że towarzysze z KW 
PZPR w Poznaniu szukają pretekstu, aby mogli zażądać 
mojego odwołania ze stanowiska dyrektora. Czasem dawał 
mi to do zrozumienia towarzysz Filipiak, sekretarz nowo 
powołanego komitetu środowiskowego, który szukał tylko 
okazji, aby coś krytycznego powiedzieć o mojej pracy. Ści-
śle  z nim współpracował w tym zakresie mój zastępca, inż. 
Jan Tomaszewski, jeden z tych, którzy chcieli objąć moje 
stanowisko. Właściwie nie dziwiłem się tym zachowaniom, 
bo w Poznaniu było tylko dwóch bezpartyjnych dyrektorów 
w budownictwie, tzn. ja i dyrektor  trójki budowlanej. Na ra-
zie próby te spełzły na niczym, bo przedsiębiorstwo miało 
dobre wyniki i  podlegało Warszawie, a pracownicy byli za-
dowoleni.

Jednym z przykładów szukania dziury w całym była 
budowa, a właściwie remont zamku w Rydzynie. Pewnego 
dnia zostałem wezwany do komitetu wojewódzkiego wy-
działu budownictwa na rozmowę. Telefonicznie zapytałem 
w sekretariacie, o jaką budowę może chodzić towarzyszom, 
sekretarka odpowiedziała, że chyba o tę w Rydzynie. To 
była dla mnie ważna informacja. Poprosiłem naszego foto-
grafa, który dokumentował postęp prac na każdej budowie, 
o zdjęcia z Rydzynia. 

Z kompletu fotografii wybrałem zdjęcia przy budowie 
kanału co. i wodno - kanalizacyjnego, który przebiegał przez 
fundamenty dawnego zamku obronnego, zbudowanego z 
ogromnych głazów granitowych. Było tam zdjęcie, jak ro-
botnicy rękoma wyciągają jeden z takich kamieni. Tak przy-
gotowany do rozmowy poszedłem do komitetu. Wszedłem 
do pokoju na drugim lub trzecim piętrze, za biurkiem  sie-
dział tow. Pieronek. „Byliśmy w Rydzynie - zaczął - tam nie 
ma organizacji na tej waszej budowie, robotnicy siedzą, nic 
nie robią, nawet jak my byliśmy, to nie zaczęli pracować, tak 
dalej być nie może, co wy na to”. Pokazałem tow. Pieronko-
wi zdjęcia naszej pracy i zapytałem, czy czytał „Nędzników”  
Hugo o galernikach francuskich, bo przecież oni mieli lżej-
szą pracę niż nasi robotnicy przy wyciągnięciu i rozbijaniu 
tych głazów. „Nie wiem, ile czasu powinni robotnicy odpo-
czywać, a ile pracować, nie ma na tego typu prace żadnych 
norm, ja z ich roboty jestem zadowolony, przecież mamy 
socjalizm, a nie niewolnictwo”. Tow. Pieronek zmienił ton: 
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„Przecież macie dużo racji, ach ja piję kawę, a was nie po-
częstowałem”. Szybko postawił na biurku czystą szklankę  
i powiedział: „Tak po proletariacku napijemy się wspólnie” 
i nalał ze swojej nadpitej szklanki część ciemnego płynu. 
Podziękowałem za ten gest i nie wypiłem. 

W tym momencie wszedł do pokoju jego kierownik 
tow. Klasiński, popatrzył, coś chciał powiedzieć, ale Piero-
nek mrugnął  i kopnął go pod stołem. „Tu tow. Dwernicki ma 
dużo racji” i pokazał zdjęcia. Chwilę później w drzwiach po-
kazała się głowa prezesa SIMP-u, inwestora, pana Kawe-
ckiego. „Poczekajcie, za chwilę was poprosimy”, powiedział 
Pieronek. Zrozumiałem, że to spotkanie było ukartowane, 
dlatego zapytałem, czy wiedzą, że nie mamy zatwierdzo-
nej przez inwestora dokumentacji, a więc nie powinniśmy 
zgodnie z przepisami w ogóle nic robić w Rydzynie, tym 
bardziej, że dokumentację opracował Miastoprojekt  i jest 
dużo błędów.

To moje wystąpienie towarzyszy bardzo podnieciło, 
uznali, że zostali przez Kaweckiego wpuszczeni w maliny. 
Mnie grzecznie podziękowali, przeprosili za niepotrzebnie 
zabrany czas. Wyszedłem na korytarz, gdzie czekał Ka-
wecki. Przywitaliśmy się i powiedziałem, niech pan tam 
wchodzi. Za chwilę do moich uszu dotarła ostra wymiana 
zdań, ostro wzięli SIMP w obroty. Efektem tego spotkania 
było szybkie zatwierdzenie dokumentacji przez SIMP  oraz 
naniesienie poprawek na rysunkach.

Różne, czasem kuriozalne sytuacje zdarzyły się przy 
współpracy z władzami na terenie prowadzonych przez 
PKZ O/Poznań robót konserwatorskich. Z początkiem lat 
siedemdziesiątych napisałem wniosek o przydzielenie ta-
lonu na samochód ciężarowy dla przedsiębiorstwa do prze-
wodniczącego WRN w Zielonej Górze pana Lembasa na 
papierze czerpanym, uważając, że jest to wysokiej rangi 
urzędnik państwowy. Po około dwóch tygodniach od chwili 

złożenia wniosku przyjechałem do Zielonej Góry i odwiedzi-
łem wojewódzkiego konserwatora zabytków mgr Stanisła-
wa Kowalskiego.

Zapytałem Stasia, co słychać z naszym wnioskiem, 
zrobił dziwną minę i powiedział: “Źle zrobiłeś, że podanie 
napisałeś na czarnym papierze, bo Lambas odczytał to jako 
brak szacunku, a papier czerpany porównał do makulatury”. 
Dowiedziałem się o tym od jego kierowcy, który też był zdzi-
wiony takim zachowaniem PKZ. Starałem się wytłumaczyć, 
o co chodzi i że intencja PKZ była zupełnie inna i chyba 
przekonałem go, na pewno powtórzył to Lambasowi. Efekt 
był taki, że po kilku miesiącach otrzymaliśmy talon.

Zdobyty z takim trudem samochód bardzo się przy-
dał, bo na terenie zielonogórskiego prowadziliśmy wiele bu-
dów, a mianowicie: ratusz w Sulechowie, zamek w Żarach, 
zamek w Żaganiu, zamek w Głogowie, zamek w Łagowie, 
pałace w Gliśnie, Świdnicy, zespół poklasztorny w Żaganiu 
oraz różne kamieniczki itp. 

Podczas mojego kierowania Państwowym Przed-
siębiorstwem Pracownią Konserwacji Zabytków Oddział w 
Poznaniu starałem się wdrażać nowoczesne metody orga-
nizacji i prowadzenia robót. Przykładem niech będzie re-
mont ratusza w Sulechowie. Po skotwieniu całego budynku 
według projektu docenta dr. inż. Mariana Krzysztofiaka z 
Politechniki Poznańskiej przyszła kolej na remont wieży. 
Konstrukacja drewniana była zupełnie zgniła i nadawała 
się tylko do rozebrania. Projekt nowego hełmu wieży prze-
widywał wykonanie więźby w stali, pokrytej deskami tak 
mocowanymi, aby zachowały historyczną formę, a na to 
pokrycie z blachy miedzianej. Najtańszym i najłatwiejszym 
sposobem na wykonanie zadania było zamontowanie heł-
mu w całości na płycie rynku i później przy pomocy dźwigu 
zamontowanie go na szczycie wieży. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

W dniu 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Dydnia 
odbyła się konferencja „Uprawa winorośli na Ziemi Dydyń-
skiej szansą na rozwój”. Celem konferencji było poznanie 
podstawowych kwestii związanych z uprawą winorośli i pro-
dukcją wina, poznanie dotychczasowych doświadczeń wi-
niarskich na terenie Gminy Dydnia, prezentacja możliwości 
rozwijania tego kierunku produkcji, wymiana doświadczeń.

W przygotowanie konferencji zaangażowała się Gmi-
na Dydnia, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Boguchwale oraz „Piwnice Półtorak”.

W spotkaniu udział wzięło ok. 60 osób i byli to zarówno 
mieszkańcy gminy Dydnia, rolnicy oraz wójtowie sąsiednich 
gmin, które tak jak Dydnia mają charakter rolniczy. Wśród 
nich byli: Stanisław Żelaznowski – Wójt gminy Nozdrzec, 
Anna Hałas – Wójt gminy Sanok i Marek Bańkowski – Wójt 
gminy Bukowsko. Konferencję swą obecnością zaszczycili:  
Poseł na Sejm Piotr Uruski, Jacek Adamski – Wicestarosta 
Brzozowski, Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pracownicy 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie 
na czele z Kierownikiem Tomaszem Bartnickim, który po-

prowadził szkolenie, Anna Chrupek – Kierownik Powiato-
wego Biura ARiMR w Brzozowie wraz z zastępcą Bożeną 
Paczkowską, Mateusz Kaczmarski z PWSZ w Sanoku oraz 
reprezentujące Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska” 
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Prowadzący szkolenie Tomasz Bartnicki
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w Brzozowie – Kierownik Justyna Kopera i Klaudia Najde-
cka. 

Gości powitała Alicja Pocałuń – Wójt gminy Dydnia, 
a następnie omówiła potencjał rozwojowy gminy. W trakcie 
konferencji zaprezentowano następujące tematy:
- Rynek wina w Polsce, organizacja, definicje i statystyka 

- Piotr Stopczyński „Piwnice Półtorak”,
- Doświadczenia z uprawy winorośli w Gminie Dydnia 

– Jakub Pocałuń, Piotr Stopczyński, Adam Szkoda,
- Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw 

rolnych z udziałem środków finansowych w ramach dzia-
łań PROW 2014-2020, kalkulacje opłacalności – Robert   
Pieszczoch Dyrektor PODR Boguchwała, PZDR Brzo-
zów,

- Możliwości wykorzystania gruntów gminnych pod upra-
wy winorośli, zasady dzierżawy – Edyta Kuczma Urząd 
Gminy Dydnia,

- Płatności bezpośrednie w 2019 r. – Bożena Paczkow-
ska Biuro Powiatowe ARiMR.

Podsumowaniem konferencji była wizyta uczestni-
ków w  lokalnej winnicy – „Piwnice Półtorak”.

Konferencji towarzyszyła prezentacja i degustacja 
produktów lokalnych, która stanowi wstęp do stworzenia 
marki lokalnej „Z Ziemi Dydyńskiej”.  

- Promocja rodzimych produktów oraz działania 
wspierające dla rolników i przedsiębiorców z branży tury-
stycznej i przetwórczej inwestujących na terenie Gminy 
Dydnia  są elementami budowania ekoinnowacyjnego Re-
gionu i wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 
dział: VIII. Przetwórstwo płodów rolnych i produktów zwie-
rzęcych. Cieszę się, że coraz częściej doceniamy wszyst-

ko, co naturalne i mało przetworzone – chleb na zakwasie 
naturalnym z masłem, proziaki, ser, mleko, a nawet suszo-
ne jabłka. Obserwuję zachwyt tym, co kiedyś było „naszym 
chlebem powszednim”… Dobrze, że wracamy „do korze-
ni”… Produkty prosto z gospodarstwa są zdrowe, smaczne 
i warto po nie sięgać… Warto pochylić się nad tematem i 
wspierać organizację rynku sprzedaży takich produktów, 
ponieważ będzie to potencjalne źródło dochodu dla miesz-
kańców. Konferencja „Uprawa winorośli na Ziemi Dydyń-
skiej szansą na rozwój” pokazała, że jest spore zaintereso-
wanie tematyką ożywienia gospodarczego Gminy Dydnia 
– podsumowała Alicja Pocałuń.

redakcja

Z inicjatywy Wójta Gminy Dydnia, Alicji Pocałuń na 
początku kwietnia w Urzędzie Gminy w Dydni odbyła się 
konferencja „Przedsiębiorcza Ziemia Dydyńska”. Wzięło 
w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców działających 
na terenie naszej gminy oraz szerokie grono prelegentów, 
m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Mieleckiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego, Podkarpackiej Izby Gospo-
darczej, Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Główną tematyką prezentacji były możliwości pozy-
skania wsparcia na rozwój firmy, jak również na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. Ciekawe informacje na temat 
możliwości uzyskania atrakcyjnych kredytów na rozpoczę-
cie bądź poszerzenie działalności turystycznej i okołotury-
stycznej przedstawiły przedstawicielki MARR S.A. 

Spore zainteresowanie uczestników wzbudziła także 
prezentacja kierownika Centrum Dofinansowania Płatników 
Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ja-
śle dotycząca możliwości dofinansowania ze środków ZUS 
działań pracodawców związanych z poprawą bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

W drugiej części spotkania przeprowadzono dysku-
sję, której celem było poznanie oczekiwań lokalnych przed-
siębiorców w stosunku do samorządu gminy Dydnia oraz 
omówienie formalnych możliwości, jakimi dysponuje samo-
rząd gminy w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego. 

W trakcie spotkania poruszono kwestię promocji go-
spodarczej gminy oraz zaproponowano logo Ziemi Dydyń-
skiej.

Konferencja „Przedsiębiorcza Ziemia Dydyńska” jest 
pierwszym krokiem na drodze zintensyfikowania współpra-
cy biznesu i władz samorządowych w celu rozwoju gospo-
darczego naszej gminy.

Edyta Kuczma
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Aby dobrze zainwestować...

Prezentacja działań wspierających rozwój Gminy Dydnia
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19 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Bi-
bliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyła się otwar-
ta debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
- możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zostało zorganizo-
wane pod patronatem Wójta Gminy Dydnia i Komendanta 
Powiatowego Policji w Brzozowie.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli lokalnej 
społeczności, władz samorządowych, członków stowarzy-
szeń, organizacji oraz mieszkańców gminy Dydnia. Pod-
czas debaty zostały poruszone następujące zagadnienia:
• Zapobieganie przestępstwom motywowanym uprzedze-

niami,
• Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,

• Program „Dzielnicowy bliżej nas”,
• Aplikacja „Moja Komenda”,
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Spotkanie rozpoczęła wprowadzającą przemową 
Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma. Słowo wstępne 
wygłosił również Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie kom. 
Jacek Myćka. Problematykę przestępstw motywowanych 
uprzedzeniami  przedstawił  w szczegółowej prelekcji Peł-
nomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszo-
wie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Łukasz Gliwa. 
W dalszej części spotkania, specjalista Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego podkom. Anna Karaś zaprezentowała 
programy profilaktyczne prowadzone przez Komendę Po-
wiatową Policji w Brzozowie i omówiła działanie „Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” 
oraz inicjatywy „Dzielnicowy bliżej nas”. Na koniec spotka-
nia sierż. szt. Tomasz Hałka – asystent Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzo-
zowie ostrzegał, posiłkując się filmami z zakresu edukacji 
o bezpieczeństwie, by zwracać szczególną uwagę  na nie-
właściwe oraz niebezpieczne zachowania w ruchu drogo-
wym, tym samym eliminując najpoważniejsze zagrożenia.

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie po-
trzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeń-
stwa, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez 
Policję lub inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie 
bezpieczeństwa.  

Aneta Rzeszut

Pierwszego lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w 
Dydni miało miejsce spotkanie pt. „Po Holokauście nadal 
trwa życie...”. 

Odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystość rozpo-
częła Dyrektor Iwona Pocałuń, która powitała zebranych 
gości oraz przedstawiła program spotkania.

Na początku wystąpiła młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Dydni. Zespół w składzie: Weronika Milczanow-
ska, Weronika Kulon, Joanna Janowicz, Zuzanna Adam-
ska, Naomi Achirico Zarzyka, Anastazja Rybczak, Klaudia 
Dobosz, Małgorzata Howorko, Amelia Szul, Emilia Wójcik 
oraz Katarzyna Kondracka zaśpiewały dwie pieśni: „Słuchaj 
Izraelu” oraz  „Hevenu Shalom Alechem”. 

Następnie wystąpiła Naomi, która przy pomocy urzą-
dzenia Loop Station RC wykonała dwa utwory „Seven Na-
tion Army” oraz „All about that bass”. Po części artystycznej 
głos zabrała Alicja Pocałuń, Wójt Gminy Dydnia, a jedno-
cześnie mieszkanka wsi Krzywe, w której w czasie II wojny 

światowej z rąk niemieckich nazistów zginęło ośmioro oby-
wateli polskich narodowości żydowskiej. 

Zbigniew Kowalczyk

fot. archiwum

fot. archiwum

Zadbać o własne bezpieczeństwo

Występ uczennic SP w Dydni
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Następnie głos zabrali goście – świadkowie Holokau-
stu: Lea Drod Batalion (Izrael), Renate Dreesen (Niemcy) 
„Ci, którym udało się przeżyć Holokaust”; Judit Elkin z USA 
wystąpiła z referatem „Dlaczego ciągle wracam do rodzin-
nych stron, gdzie dokonał się Holokaust”.

Po przerwie kawowej Anna Rzeszowska opowiadała 
o swoich doświadczeniach wojennych oraz latach powojen-
nych. 

Zbigniew Kowalczyk przedstawił prezentację „Jak  
wśród polskiej młodzieży dziś przywraca się pamięć o Holo-
kauście” - na podstawie realizacji programów dotyczących 

dialogu i tolerancji. 
Zofia Wojnowska przedstawiła młodzież Szkoły 

Podstawowej w Dydni, która brała udział w realizacji oma-
wianych programów. Uroczystość zakończyła się dysku-
sją oraz wymianą danych adresowych gości i uczestników 
spotkania.

Do występu młodzież przygotował Witold Pocałuń,  
okolicznościową dekorację zaprojektował i wykonał Adam 
Bieleń.

Zbigniew Kowalczyk

20 stycznia 2019 r. w sali dydyńskiego domu kultu-
ry, miało miejsce widowisko jasełkowe przygotowywane 
przez Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wy-
poczynku w Dydni, rokrocznie wystawiane na zakończe-
nie obchodów Bożego Narodzenia. 

Pierwszą częścią widowiska były jasełka w wyko-
naniu grupy teatralnej „Zielona Szafa”, dziecięcej grupy 
tanecznej „Stokrotki”,  której choreografem jest Anna 
Wójcik oraz kapeli „Młoda Przepióreczka” pod kierowni-
ctwem Dariusza Klimowicza. 

Wszyscy artyści doskonale odegrali swoje role, 
które odpowiednio zsynchronizowane z tańcami i przy-
grywkami kapeli ludowej zrobiły na zebranych widzach 
duże wrażenie. 

Udział wzięli:
Aktorzy: Anna Pocałuń, Weronika Hocyk, Martyna 

Bluj, Dominika Pocałuń, Kaudia Fejdasz, Joanna Jano-
wicz, Klaudia Tercha, Antonina Rzeszut, Tomasz Drozd, 
Izabela Futyma, Jakub Indyk, Milena Janowicz, Wikto-
ria  Rachwalska, Nikola Mazur, Angelika Mazur, Marty-
na Rzeszut, Piotr Wójtowicz, Mateusz Zarzyka, Wiktoria 
Adamska, Tomasz Ryń, Lena Adamska, Hubert Jano-
wicz, Leon Rzeszut. 

Tancerki: Maja Kopija, Gabriela Czebieniak, Kor-
nelia Dmitrzak, Daria Kot, Alicja Kot, Martyna Rachwal-
ska, Izabela Frydryk, Kaja Czopor, Diana Piegdoń, Julia 
Żytka i Ewa Haduch.

Kapela: Filip Siwiecki, Gabriela Kułak, Natalia 
Sokołowska, Aleksandra Kondracka, Aleksandra Grudz, 
Julia Tympalska, Michalina Florczak, Klaudia Sąsiadek, 
Antoni Sabat, Kacper Kosztyła, Dawid Kułak, Mariusz Ni-
ziołek.

Szerokie i zacne grono mieszkańców gminy Dyd-
nia oraz gości, uświetnili przedstawiciele władz i róż-
nych instytucji z Wójtem Alicją Pocałuń na czele. Swą 
obecnością zaszczycili również: Sekretarz Gminy Dydnia 
- Edyta Kuczma, Wicestarosta - Jacek Adamski, Adam 
Jajko – członek Zarządu Powiatu, sołtys Dydni - Roman 
Janowicz, Iwona Rachwalska - radna Gminy Dydnia, 
Iwona Pocałuń Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, Doro-
ta Bluj - dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dydni, 
Małgorzata Turopolska – emerytowana instruktor GOK-u, 
Bogusława Krzywonos -  społeczny animator kultury, Zo-
fia Morajko - emerytowany dyrektor Gimnazjum w Dydni, 
Gabriela Wójtowicz - kierownik Stacji Opieki „Caritas”.

Piękny koncert w wykonaniu boliwijsko - polskiej 
rodzinnej grupy teatralnej ENTRE DOS AGUAS UN TE-
ATRO z Obarzyma był kolejną częścią widowiska. Grupa 
w boliwijskich strojach ludowych przeniosła widownię w 
magiczny świat tamtejszej, egzotycznej kultury. 

Tradycyjnie już od lat gokowskie jasełka kojarzo-
ne są z koncertem kolęd w wykonaniu orkiestry dętej. 
Orkiestra Dęta Gminy Dydnia pod batutą Zygmunta Po-
dulki udowodniła po raz kolejny, że kolędy i pastorałki w 
ich wykonaniu to wspaniała uczta dla ducha. Orkiestrze 
towarzyszyli wokaliści: Jakub Owoc, Weronika Nieznań-
ska, Anna Rygiel, Naomi Achirico Zarzyka. Dowodem na 
to, że przedstawienie się podobało, były długie i gromkie 
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Aneta Rzeszut

Koncert kolęd wspaniałą ucztą dla ducha

Przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia jeszcze raz
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Uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku mogą pochwa-
lić się w ostatnim czasie sporą liczbą sukcesów, zarówno 
w dziedzinie naukowej, jak i w zakresie sportowym. 

7 marca uczennica klasy VI — Amelia Żak — bra-
ła udział w dwóch konkursach. Najpierw w Diecezjalnym 
Konkursie Biblijnym „Jezusowa szkoła ucznia w mocy Du-
cha Świętego” na etapie dekanalnym, który odbył się w 
Szkole Podstawowej w Jabłonce, a następnie w III Powia-
towym Konkursie Matematycznym „SOWA” dla uczniów 
klas szóstych, który odbył się  w Szkole Podstawowej w 
Brzozowie. Amelia w konkursie biblijnym zajęła I miejsce 
na 30  uczestników, natomiast w konkursie matematycz-
nym uplasowała się na miejscu II na 24 uczestników, tra-
cąc tylko 1 punkt do zwycięzcy. W konkursie biblijnym brało 
udział jeszcze dwóch uczniów naszej szkoły. Jeden z nich 
— Kacper Kopiczak — uczeń klasy VII zajął premiowane 
III miejsce. Zarówno Amelia, jak i Kacper będą reprezen-
tować szkołę w finale diecezjalnym, który odbędzie się w 
maju w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Warto też podkreślić sportowe sukcesy uczniów 
szkoły w Niebocku, które rozpoczęły się od Mistrzostw Po-
wiatu Brzozowskiego w Pływaniu. Wzięła w nich udział re-
prezentacja w następującym składzie: Oliwia Bartkowska, 
Alicja Dulak, Mateusz Bartkowski, Michał Krzysik, Jakub 
Pierożak, Wiktor Pocałuń, Gabriel Pomykała, Jakub Rysz 
i Szymon Wojtowicz. W zawodach tych Niebocko zdobyło 
cztery medale: II miejsce — Mateusz Bartkowski – 50 m 
styl dowolny, III miejsce – Alicja Dulak – 50 m styl motylko-
wy, III miejsce – Oliwia Bartkowska – 50 m styl klasyczny, 
III miejsce – sztafeta chłopców – 6 x 50 m styl dowolny.

Następną dyscypliną, w której uczestniczyli repre-
zentanci ZS w Niebocku były rozgrywki w piłce siatkowej 

chłopców i udało się je rozpocząć od wygranej na etapie 
gminnym. Eliminacje powiatowe odbyły się 6 marca 2019 
r. w Szkole Podstawowej w Baryczy. Brało w nich udział 
pięć najlepszych drużyn z poszczególnych gmin powia-
tu: SP Barycz, SP Przysietnica, SP Blizne, SP Jasionów 
i SP Niebocko. Turniej rozgrywany był metodą „każdy z 
każdym”, tak więc chłopcy ze szkoły w Niebocku mieli do 
rozegrania cztery mecze. Wygrali wszystkie spotkania, 
tracąc tylko jeden set w całych rozgrywkach. Ta wysoka 
wygrana zapewniła im tytuł MISTRZA POWIATU w PIŁ-
CE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW i dała awans do etapu re-
jonowego. Drużynę tworzyli: Mikołaj Jatczyszyn, Tomasz 
Jatczyszyn, Mateusz Bartkowski, Michał Krzysik, Jakub 
Pierożak, Dawid Burnat, Albert Zubel, Wiktor Pocałuń, Da-
mian Myćka, Krystian Sobolak i Dawid Sobolak.

Chłopcom należą się gratulacje za osiągnięty suk-
ces i podziękowania za sportową postawę. Gratulacje tym 
większe, że jest to już trzeci tytuł Mistrza Powiatu (biegi 
sztafetowe, unihokej i piłka siatkowa) wywalczony w tym 
roku szkolnym.

Młodzi siatkarze z Niebocka podjęli również rywali-
zację z dużo starszymi od siebie przeciwnikami w Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dydnia. W turnieju 
tym przeprowadzonym 3 marca br. w Dydni uczestniczyło 
osiem drużyn, a nasi zawodnicy zajęli IV miejsce.

Ciesząc się z dotychczasowych osiągnięć - zarów-
no sportowych, jak i dydaktycznych - gratulujemy i trzyma-
my kciuki za dalsze sukcesy.

Jadwiga Rajtar - Żaczek

brawa ze strony widowni. Scenarzystą i reżyserem wido-
wiska była Aneta Rzeszut. Za nagłośnienie i oświetlenie 
odpowiadał Wojciech Wojnar.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie widowiska – a przede wszystkim występującym 
artystom, wszystkim pracownikom GOK-u, a także Toma-
szowi Adamskiemu za fotorelację i Stanisławowi Cypar-
skiemu za dokumentację filmową widowiska. Podzięko-

wania składamy również Grażynie Fejdasz, która wsparła 
przedsięwzięcie rzeczowo, fundując składniki na poczę-
stunek dla aktorów i orkiestry, a Pani Wójt za cukierki.

Podczas przedstawienia zbierane były wolne datki 
z przeznaczeniem na wycieczkę i inne atrakcje dla wy-
stępujących w jasełkach młodych artystów. Wszystkim 
darczyńcom bardzo dziękujemy!

Aneta Rzeszut

fot. archiwum

fot. archiwum

Mistrzowie Powiatu w piłce siatkowej

Matematyczne „główki”
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“Zimowa kukła, kukła zimowa,
We wstążkach ręce nogi i głowa.
Wiatr je tarmosi, w górę unosi
I w różne strony wstążki podnosi”.

21 marca żegnaliśmy zimę. Zaproszono wszyst-
kie chętne dzieci i ich rodziców do wspólnego wykonania 
Marzann - reprezentantek wszystkich filii bibliotek i świetlic 
wchodzących w skład GOKBPiW w Dydni. W planach był 
wybór najfajniejszej Marzanny, ale jak się okazało wszyst-
kie słomiane i papierowe panny były ponadprzeciętnej uro-
dy i jedyne w swoim rodzaju, że organizatorzy odstąpili od 
wyłonienia tej jedynej. Dumni ze swych dzieł, w kolorowym 
korowodzie, udaliśmy się na prom, by kolejno rzucać w nurt 
rzeki kukły, z nadzieją, że definitywnie przegonimy zimę.

“Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno,
W wodę Cię wrzucamy
Bo Wiosnę witamy!
Płyń do morza Sanem,
Morzem w oceany,
Zimy już nie chcemy,
Wiosny wyglądamy!”
Gdy Marzanny zniknęły w meandrach rzeki na 

wszystkich uczestników zabawy czekał mały poczęstunek. 
Wysmagane wiatrem ręce ogrzaliśmy przy grillu, na którym 
już skwierczała smakowita kiełbaska. Właścicielom restau-
racji „U Schabińskiej nad Sanem” serdecznie dziękujemy 
za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku i udostępnieniu 
placu zabaw naszym dzieciom - reprezentantom wszyst-
kich miejscowości, które podczas tej wspólnej, integracyjnej 

zabawy mogły się poznać i razem poharcować...
Specjalnie na tę okazję wiersz napisał Mieczysław 

Nykiel z Krzywego:
„Topienie Marzanny”
Tradycja moja jest bardzo stara,
A koniec co roku żałosny.
Bo mi nie jest dane z Wami
Doczekać prawdziwej wiosny.
Wy się cieszycie że mnie topicie
A ja się trochę smucę...
Gdy minie lato i przyjdzie przedwiośnie
To znowu do Was powrócę!.

Aneta Rzeszut

Tegoroczne ferie dla uczniów należących do Mło-
dzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca KALINA, Młodej 
Przepióreczki, koła teatralnego, dzieci wyróżnionych za 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz członków SKO zostały 
uatrakcyjnione dwudniowym wyjazdem do Zakopanego.  

Podróż rozpoczęła się bardzo wcześnie rano 19 lu-
tego. Mimo lekkiego zmęczenia, po przybyciu na miejsce, 
pełni energii  udaliśmy się do wyjątkowej Śnieżnej Krainy 
Snowlandii. Wizytę w Zimowym Parku Rozrywki zaczę-
liśmy od śnieżnego labiryntu w całości wykonanego ze 
śniegu i lodu. Było to nie lada wyzwanie, gdyż większość 
z nas miała problem z znalezieniem drogi do wyjścia. 
Jednak po trudach i podpowiedziach tych, którym się to 
udało, niczym po nici Ariadny, dotarliśmy do mety. Kolej-
nym magicznym miejscem okazał się lodowy świat pro-
sto z baśni – Pałac Królowej Śniegu. Zachwyt wzbudzały 
liczne rzeźby i komnaty, połączone korytarzami wydrą-
żonymi w ogromnej górze śniegu. Można było usiąść na 
lodowym tronie, położyć się w łóżku z lodu, czy „ogrzać” 
się przy lodowym kominku.  Atrakcją tego dnia okazał się 
również wyjazd kolejką linową na Wielką Krokiew, obiekt 
szczególnie znany fanom skoków narciarskich. Będąc na 

jej szczycie, docenialiśmy odwagę skoczków, kiedy zjeż-
dżają po rozbiegu i skaczą przed siebie… Popołudnio-
wy czas spędziliśmy na Krupówkach. Podczas spaceru 
podziwialiśmy wytworne lokale, klimatyczne restauracje 

Beata Dżoń
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Gratulacje dla wykonawców Marzann

Chwila odpoczynku przed górskim spacerem
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W ramach promocji młodych 
artystów Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Sanoku przygotował wystawę 
prac Diany Sobolak, uczennicy kla-
sy III technikum w Zespole Szkół Nr 
1 w Sanoku, o profilu technik żywie-
nia i usług gastronomicznych. 28 
marca 2019 r. odbył się wernisaż, 
w którym oprócz rodziny, kolegów i 
koleżanek, młodą artystkę wspierali 
zaproszeni goście.

Diana jest mieszkanką Gra-
bówki. Rysowanie to jej pasja od 
dziecka. Jej pierwsze rysunki, prze-
ważnie ołówkiem, powstawały na 
różnych dosłownie skrawkach pa-
pieru. Zawsze chętnie brała udział 
w konkursach plastycznych czy ar-
tystycznych w szkole podstawowej i 
gimnazjum. W Szkole Podstawowej 
w Grabówce pod okiem Marii Ru-
szel na kółku plastycznym i Haliny 
Żak-Ruszel na zajęciach z plastyki szlifowała swoje począt-
kowe umiejętności. Swój pierwszy większy sukces odniosła 
w gimnazjum, biorąc udział w konkursie plastycznym, na 
który wykonała wizerunek swojego psa. 

W szkole średniej Diana 
ukryła swój talent przed światem. 
Nadal rysowała, nawet w zeszytach 
przedmiotowych, ale nie chwaliła 
się swoimi pracami, jedynie niektó-
re pokazywała koleżankom. Ryso-
wała bajkowe postacie, najczęściej 
dziewczyny z dużymi oczami i buj-
nymi fryzurami. 

Przełomowym okresem, któ-
ry zadecydował, że talent Diany 
ujrzał światło dzienne, był listopad 
ubiegłego roku. Została poproszo-
na przez koleżankę, aby naryso-
wała portret Józefa Piłsudskiego 
na wystrój klasy z okazji Święta 
Niepodległości. Praca Diany zrobi-
ła ogromne wrażenie na nauczycie-
lach ze szkoły. Nie mogli uwierzyć, 
że do tej pory przez dwa i pół roku 
nikt w szkole nie zauważył jej zdol-
ności. Monika Zych, nauczycielka 

biologii, zaproponowała Dianie pokazanie jej prac wraz z 
pracami innych uczniów ze szkoły na szkolnej wystawie. I 
tak się zaczęło… Kolejnym krokiem było spotkanie z Mate-
uszem Kulikowskim, pracownikiem Młodzieżowego Domu 

góralskie, kramy z pamiątkami, kierpcami, koronkami, z 
oscypkami oraz dorożki. Pełni wrażeń udaliśmy się do 
domu Państwa Zofii i Mariusza Dawidów w Olczy, gdzie 
byliśmy zakwaterowani.  Po zjedzeniu  pysznej obiado-
kolacji udaliśmy się do miejsca, gdzie bez względu na 
wiek i upodobania każdy bawi się wyśmienicie. Były to 
Termy Chochołowskie.  Baseny wewnętrzne i zewnętrzne 
z wodą termalną, solankową, jodowaną, beczki z wodą 
siarkową. Dodatkowo dla miłośników mocnych wrażeń 
zjeżdżalnia pontonowa i dwie zjeżdżalnie rodzinne.

Następnego dnia po śniadaniu wybraliśmy się do 
drugiej co do wielkości doliny po polskiej stronie Tatr, Do-
liny Kościeliskiej – prawdziwego arcydzieła Matki Natury. 
Przywitał nas  przewodnik, który nawiązał do historii tego 
miejsca. Dowiedzieliśmy się, że niegdyś Dolina Koście-
liska związana była z przemysłem hutniczym –wydoby-
wano tu: srebro, antymon i miedź, rudy żelaza. Właśnie 
z tego względu znalazło się w niej miejsce na karczmę, 
kuźnie, chaty dla robotników, czy wreszcie kościółek. To 
prawdopodobnie od niego pochodzi nazwa Doliny. W 
historię Doliny Kościeliskiej wpisane jest wiele legend 
o dość krwawej i zbójeckiej przeszłości, a o tych wyda-
rzeniach przypominają nazwy skał o fantazyjnych kształ-
tach– Zbójnicka Turnia, Zbójnickie Okna, czy wreszcie 
Zbójnicki Stół. Za chmur i śniegu podziwialiśmy najwyż-
sze szczyty: Błyszcz, Bystrą – najwyższy szczyt Tatr 
Zachodnich, rwące górskie potoki, płynące w skałach, 
szczeliny, które na przestrzeni lat zmieniły się w jaskinie, 
m.in: Jaskinię Mroźną, Mylną, Raptawicką, czy Smoczą 
Jamę. 

Na koniec odwiedziliśmy również Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, będące wotum 
dziękczynnym za uratowanie życia Ojca Świętego Jana 
Pawła II po zamachu na Jego osobę 13 maja 1981 roku.

Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do 
domu. Z żalem  żegnaliśmy polskie góry, ale też czuliśmy 
się naładowani pozytywną energią z nich płynącą.

Większość  z nas po raz pierwszy mogła podzi-
wiać urok Tatr zimową porą. Mogliśmy się także wiele 
nauczyć. Ta wycieczka pokazała nam,  że każdy zakątek 
Polski, niezależnie od pory roku, urzeka swym pięknem, 
niepowtarzalną urodą oraz bogactwem kultury i tradycji.

Beata Dżoń

fot. archiwum

Teresa Mazur

Na tle tatrzańskiego krajobrazu
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W pierwszym kwartale bieżącego roku rozpoczęto 
prace remontowe związane z przebudową budynku usłu-
gowo-handlowego – Domu Ludowego w Niebocku pole-
gające na wykonaniu robót rozbiórkowych i zabezpiecza-
jących, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian 
zewnętrznych + elewacja, wymiana okien i drzwi.

Całkowita wartość robót to 284 873,00 zł. Planowa-
ny termin zakończenia prac to 30.10.2019 r.

Podjęto prace remontowe budynku garażu OSP i 
świetlicy w Obarzymie obejmujące remont fundamentów i 
ścian, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę stolar-
ki. Całkowita wartość prac remontowych to 50 000,00 zł. 
Planowany termin zakończenia prac to 30.08.2019 r. 

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na budo-
wę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości 
Niebocko. Całkowity koszt zadania to 320 000 zł, z czego 
170 000 zł pochodzi z budżetu Województwa Podkarpa-
ckiego, zaś 150 000 zł z budżetu Gminy Dydnia. Inwesty-
cja pozwoli wybudować 366,0 m chodnika od początku wsi 
w kierunku Zakładu „Grabo”.

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 149 520,00 zł na realizację projektu „W sieci bez 
barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cy-
frowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. Projekt realizowany przez Europejski Dom Spotkań 
- Fundacja Nowy Staw jako partner Fundacji E – Prospe-
rity „Internet bez barier w Gminie Dydnia”. Celem projektu 
jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu oraz 
zwiększenie wykorzystania usług e-administracji u miesz-
kańców Gminy Dydnia. Grupą docelową projektu będą 
rodzice, opiekunowie, rolnicy, mieszkańcy oraz osoby nie-
pełnosprawne, które ukończyły 25. rok życia i nie potrafią 

korzystać z Internetu lub korzystają z niego w niewielkim 
stopniu i chcą rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. W 
ramach projektu przeprowadzone zostaną działania szko-
leniowe z następujących modułów: Rodzic w Internecie, 
Działam w sieciach społecznościowych, Rolnik w sieci, 
Kultura w sieci. W ramach projektu zakupione laptopy - 24 
szt., przekazane zostaną do szkół. Informacja dotycząca 
naboru na szkolenia dostępna będzie na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Dydni.

Gmina Dydnia złożyła wnioski:
1. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację pro-

jektu pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo - re-
kreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości 
Jabłonka, Gmina Dydnia” w ramach Rządowego pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) 2019. 

2. O pomoc finansową z budżetu Województwa Podkar-
packiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy 

Kultury w Sanoku, który jest pomysłodawcą serii wernisaży 
pt. „Wiosna Młodych Artystów”, prezentujących różne dzie-
dziny sztuki od fotografii po malarstwo. Dianie została za-
proponowana indywidualna wystawa jej prac, gdyż zrobiły 
one duże wrażenie na pomysłodawcy.

Wystawa prac pt. „OBLICZA” Diany Sobolak to por-
trety kobiet, które powstały na zasadzie odwzorowania ze 
zdjęć. Każdy portret wyraża inny typ urody kobiety. Zapy-
tana dlaczego „OBLICZA”, młoda artystka odpowiedziała: 
„Ponieważ wiem, że w dzisiejszym świecie bardzo dużo ko-
biet ma kompleksy na punkcie swojego ciała i urody. Chcia-
łam pokazać, że każda z nas jest inna i na swój sposób 
piękna. Jedna ma piegi - druga nieskazitelnie czystą cerę, 
jedna ma piękne loki na głowie – inna proste włosy. I to jest 
wyjątkowe i piękne. Dlatego pokochajmy siebie i akceptuj-
my nasz wygląd, ponieważ bardziej liczy się nasze piękno 
wewnętrzne niż zewnętrzne.”

Nasza młoda artystka jest samoukiem. Sama szlifo-
wała swój styl rysowania. Przeważnie rysuje ołówkiem, ale 
zdarzają się też prace w kolorze. Jej prace można obejrzeć 
na Instagramie:dianasobolak_. Diana jest skromną młodą 
osobą i jak każdy ma marzenia. Jej marzeniem jest moż-

liwość rozwoju swojego talentu. I tego jej życzę w imieniu 
naszej lokalnej społeczności.

Teresa Mazur
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Katarzyna Stadnik

Wystawa prac 

Podpisanie umowy na budowę chodnika w Niebocku
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Wsi na lata 2007 - 2020 na realizację zadania pn. „Inte-
gracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez 
kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego cza-
su związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni”.

3. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na:

- przebudowę drogi gminnej nr ewid. dz. 1592/1, 1522/3, 
1571 polegająca na przebudowie chodnika i nawierzchni 
w KM 0+000 do KM 0+992 w miejscowości Niebocko, 

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabówka 
„Grabówka – Granica Gminy /Lalin/” na działkach nr 
1098/1, 1098/4 KM 0+000 do KM 0+901,

- przebudowę drogi gminnej nr 115710R Końskie – grani-
ca Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na dział-
kach nr 432,627.

4. Na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Dydnia” oś 
priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dzie-
dzictwa kulturowego działanie 4.1 Zapobieganie i Zwal-
czanie Zagrożeń typ 4. Zakup pojazdów specjalnych 
ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia 
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb 
OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Kluby sportowe z terenu Gminy Dydnia LKS Victo-
ria Niebocko, ULKS Grabowianka Grabówka i ULKS Orły 
Jabłonka złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Rzą-

dowego Programu KLUB – edycja 2019 w ramach rozwi-
jania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. 
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż 
do dnia 15 maja 2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dydni i Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-
błonce złożyły wnioski o dofinansowanie w otwartym kon-
kursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności z dofinansowaniem FSUSR 
„Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy 
i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów 
strażackich”. Na realizację zdań objętych przedmiotowym 
konkursem zostały zaplanowane środki w wysokości 1 000 
000 zł. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do dnia 01 
lipca 2019 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni złożyła wniosek 
w I otwartym konkursie ofert w zakresie Przeciwdziałania 
Przyczynom Przestępczości na 2019 rok, ze środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Spra-
wiedliwości. W projekcie przewidziano realizację działań 
profilaktyczno - edukacyjnych skierowanych do szerszej 
społeczności zagrożonej zjawiskiem przemocy. 

Katarzyna Stadnik

28.04.2019 r. zakończyły się ostatnie zebrania wiej-
skie, na których wybrano nowych Sołtysów i nowe Rady So-
łeckie na kadencję 2019-2024.

Poniżej wykaz Sołtysów i składy Rad Sołeckich w 
poszczególnych Sołectwach:
Ulucz 13.03.2019 r.
Sołtys: Czopor Alfreda
Rada Sołecka: Demkowicz Dorota, Koperwas Adam, Mil-
czanowska Maria, Wolwowicz Daniel, Wójcik Bożena
Końskie 17.03.2019 r.
Sołtys: Orłowski Andrzej
Rada Sołecka: Dauksza Iwona, Krowiak Roman, Kuźmiak 
Krzysztof, Maślak Maria, Szczepanik Edward
Krzemienna 17.03.2019 r.
Sołtys: Kot Andrzej
Rada Sołecka: Dymnicki Andrzej, Dymnicka Maria, Chorą-
żak Krzysztof, Kot Elżbieta, Rychlicka Cecylia
Temeszów 19.03.2019 r.
Sołtys: Kłyż Andrzej
Rada Sołecka: Bluj Agnieszka, Brożyna Jolanta, Demczak 
Jacek, Drobot Marian, Gierlach Beata
Witryłów 20.03.2019 r.
Sołtys: Węgrzyńska Agnieszka
Rada Sołecka: Lenartowicz Monika, Leszczyk Piotr, Licho-
cka Aleksandra, Sabat Elżbieta, Śmigiel Anna
Krzywe 24.03.2019 r.
Sołtys: Turoń Zofia
Rada Sołecka: Bocoń Małgorzata, Kot Daniel, Kot Krzysz-
tof, Kraczkowski Tomasz, Turoń Jan

Grabówka 24.03.2019 r.
Sołtys: Myćka Marek
Rada Sołecka: Kucharska Barbara, Mazur Henryk, Pelczar 
Józef, Pierożak Krzysztof, Sobolak Piotr
Obarzym 30.03.2019 r.
Sołtys: Nieznański Józef
Rada Sołecka: Kędzior Bartłomiej, Kurdziel Stanisław, Ma-
zur Janusz, Sidor Aleksander, Szul Michał
Wydrna 06.04.2019 r.
Sołtys: Krowiak Tomasz
Rada Sołecka: Gomółka Łukasz, Piotrowski Paweł, Ra-
chwalski Grzegorz, Świątek Iwona, Zarzyka Stanisław
Dydnia 07.04.2019 r.
Sołtys: Wójtowicz Gabriela
Rada Sołecka: Czopor Daniel, Pocałuń Elżbieta, Ryń Zbi-
gniew, Sokołowska Monika, Wójcik Katarzyna 
Niewistka 07.04.2019 r.
Sołtys: Pałys Michał
Rada Sołecka: Marczak Józef, Noch Antoni, Skop Edward, 
Stadnik Wanda, Zdybek Zenon
Jabłonka 28.04.2019 r.
Sołtys: Pałys Stanisław
Rada Sołecka: Indyk Henryk, Kozłowski Mateusz, Piegdoń 
Maria, Skrabalak Anna, Sokołowski Kazimierz
Niebocko 28.04.2019 r.
Sołtys: Dżoń Maciej
Rada Sołecka: Adamska Jadwiga, Kopczyk Krzysztof, Kop-
czyk Paweł, Kopiczak Grzegorz, Zubel Kamil

Katarzyna Stadnik
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Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłat-
nych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Dydnia co 
drugi wtorek miesiąca w Urzędzie Gminy Dydnia (36-204 
Dydnia 224) w godzinach od 10:00 do 12:00. 

Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nume-
rem telefonu: 13 43 081 21 lub osobiście w sekretariacie 
Urzędu Gminy Dydnia, pok. 102.

Z bezpłatnych porad prawnych mogą skorzystać 
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Dydnia.

Porady będą udzielane w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa 
pracy, prawa karnego i prawa administracyjnego.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieodpłat-
nej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie realizowana w 
następujących formach:
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 

uprawnieniach lub obowiązkach,
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism pro-

cesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym.
Bezpłatnych porad prawnych udziela adwokat / me-

diator sądowy Joanna Maria Jatczyszyn.
redakcja

„U podstaw każdego konfliktu leży czyjeś pragnie-
nie zmiany przeciwko czyjemuś oporowi wobec zmiany” 

Andrew Ackland
Na wstępie wyjaśnić należy czym jest konflikt. 

Konfliktem jest sytuacja, w której niezależne osoby wy-
rażają widoczne lub ukryte różnice w poziomie zaspo-
kojenia swoich indywidualnych potrzeb i interesów i od-
czuwają, że są dla siebie przeszkodą w osiągnieciu tych 
celów.

W obecnym stanie prawnym wyróżniamy następu-
jące metody likwidowania indywidualnych sporów pracy: 
postępowanie sądowe, postępowanie przed komisją po-
jednawczą, sąd polubowny oraz mediacja.

W czym przejawia się wyższość mediacji nad in-
nymi sposobami rozwiązywania konfliktów w pracy?

Odpowiedź jest prosta. Pomagając w odbudowie 
funkcjonowania relacji w miejscu pracy, przywraca się 
dobrostan emocjonalny i umożliwia ludziom ponowne 
skupienie się na tym, za co dostają pensję - na pracy i 
jej jakości.

Mediacja może zostać przeprowadzona pomię-
dzy: pracownikami, kadrą kierowniczą, pracownikami a 
kadrą kierowniczą, różnymi jednostkami organizacji, by-
łymi pracownikami a pracodawcą, a także między związ-
kami zawodowymi a pracodawcą.

Przedmiotem mediacji mogą być konflikty zwią-
zane z podziałem korzyści materialnych (płace, dodatki, 
nagrody), w sprawach socjalnych, na tle rasowym, na-
rodowościowym, światopoglądowym, orientacji seksual-
nej, związane z rywalizacją o stanowisko lub podziałem 
ról i przydzielaniem zadań. Mediacja jest wyłączona w 
sprawach, w których strona sporu nie może samodziel-
nie rozporządzać swoim prawem lub stosunkiem praw-
nym. Przykładowo, art. 84 Kodeksu pracy stanowi, że 
pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. 
Ustawodawca wyłączył także z mediacji sprawy, które 
podlegają rozstrzygnięciu w postępowaniu nakazowym, 

upominawczym i uproszczonym.
Mediację prowadzi się na podstawie umowy o 

mediację, zawartej przed złożeniem wniosku o przepro-
wadzenie mediacji lub w wyniku złożenia przez strony 
zgodnego wniosku o przeprowadzenie mediacji albo 
przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację w przy-
padku, gdy druga strona złożyła taki wniosek. Mediacja 
może zostać przeprowadzona również na skutek posta-
nowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Podstawowymi zasadami mediacji są: dobro-
wolność, orientacja na rozwiązanie lub porozumienie, 
neutralność, bezstronność, poufność, akceptowalność.  
Strony podczas mediacji same proponują rozwiązanie, 
a w razie niepowodzenia mediacji można wszcząć lub 
kontynuować postępowanie sądowe.

W przypadku, gdy strony konfliktu dojdą do poro-
zumienia, to zawierają przed mediatorem ugodę, która 
po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody 
zawartej przed sądem i stanowi tytuł egzekucyjny.

Na koniec chciałabym wskazać korzyści, jakie pły-
ną z mediacji:
- niskie koszty postępowania,
- krótki czas trwania postępowania, 
- poufność,
- wypracowane rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla 

obydwu stron,
-  z mediacji można zrezygnować na każdym jej eta-

pie,
-  likwidacja lub znaczna redukcja napięcia i stresu mię-

dzy stronami,
-  zbudowanie lepszych relacji oraz możliwość rozwo-

ju.
Z powyższego wynika, że mediacja jako alterna-

tywna forma rozwiązywania konfliktów, stanowi bardzo 
korzystne rozwiązanie dla stron sporu, które oczekują 
szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu.

Adwokat/mediator Joanna Maria Jatczyszyn
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11 marca 2019 r. na hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej we Wzdowie odbyły się powiatowe zawody w Pił-
ce Siatkowej Dziewcząt. Do kolejnego etapu rozgrywek, po 
eliminacjach gminnych przystąpiły drużyny z następujących 
szkół: 
• SP Barycz 
• SP Blizne
• SP Izdebki
• SP Przysietnica
• SP Wzdów 
• SP Dydnia

W klasyfikacji końcowej reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Dydni zdobyła I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza 
Powiatu, wygrywając  wszystkie mecze w turnieju, tracąc  
tylko 2 sety. W dalszym etapie rozgrywek drużyna dziew-
cząt będzie reprezentować powiat brzozowski w Ustrzykach 
Dolnych na mistrzostwach rejonowych w tej dyscyplinie.

Do naszego rejonu rozgrywkowego należą powiaty:  
leski, sanocki, ustrzycki i brzozowski. 

Skład drużyny:
• Dominika Cierpiak (kapitan) 
• Amelia Szmyd 
• Weronika Sabat
• Andżelika Seman
• Weronika Siedlecka
• Dominika Pocałuń

• Andżelika Sokołowska
• Oliwia Czopor
• Bernadeta Fejdasz 
• Aleksandra Kędzior 
• Aleksandra Myćka
• Aleksandra Bok
• Klaudia Tercha. 

Gratulujemy naszej drużynie dziewcząt i życzymy 
powodzenia na zawodach rejonowych!

Adam Bieleń

W dniu 3 marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja 
Gminnego Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta  Gminy Dyd-
nia. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn: OSP Dydnia, Dyd-
nia, OSP Niebocko, Gimnazjum Niebocko, Wydrna, Oba-
rzym, Końskie, Rbr Biedula Off Road Team.

W związku z dużą ilością drużyn turniej został roze-
grany na halach w Jabłonce oraz Dydni.

W Jabłonce mecze rozgrywały: OSP Niebocko, Rbr 
Biedula, Wydrna, Końskie, a w Dydni: OSP Dydnia, Gimna-
zjum Niebocko, Dydnia, Obarzym. Po zaciętych rozgryw-
kach grupowych awansowały drużyny: OSP Niebocko, 
Końskie, OSP Dydnia, Gimnazjum Dydnia. W meczu o 3. 
miejsce spotkały się drużyny z Gimnazjum Niebocka oraz 
Końskiego, zwyciężyła drużyna z Końskiego.

W finale spotkały się drużyny OSP Niebocko oraz 
OSP Dydnia. Po zaciętym boju zwyciężyła ekipa z Niebo-
cka.

Wszystkie drużyny odebrały pamiątkowe dyplomy, a 
drużyny z miejsc 1-3 puchary. 

Zawodnikiem turnieju został Bartłomiej Żebrowski.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali 

sędziowie: Henryk Dąbrowiecki, Andrzej Pytlowany, Marek 
Kupczakiewicz, Tomasz Kułak, Jan Janowicz. 

Dziękujemy  dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jabłon-
ce  oraz Zespołu Szkół w Dydni i jej pracownikom, za po-
moc w organizacji turnieju, a wszystkim drużynom za udział 
i sportową rywalizację.

Wojciech Wojnar

Mistrzynie Powiatu

Zwycięska drużyna

Sportowa rywalizacja
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W dniu 18.02.2019 r. grupa MDP Wydrna wraz z 
opiekunami i przedstawicielami samorządu Gminy Dydnia 
w osobach: Wójt Alicji Pocałuń, Radnej wsi Wydrna Iwony 
Rachwalskiej oraz Stanisławem Pytlowanym kierownikiem 
referatu UG wybrała się do Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzozowie. Po przybyciu na miejsce 
młodzież poznała st. kpt. Bogdana Biedkę, który był naszym 
przewodnikiem.

Na początku opowiadał nam o pracy strażaka i 
funkcjonowaniu na służbie. Następnie dzięki pomocy pra-
cujących tam strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśni-
czej mogliśmy bliżej zapoznać się ze sprzętem, którym się 

posługują, co było bardzo interesujące i zaciekawiło całą 
grupę. Kolejnym miejscem, jakie zobaczyliśmy, było sta-
nowisko kierowania, w którym poznaliśmy, jak wygląda 
przyjmowanie zgłoszeń oraz dowiedzieliśmy się, czym zaj-
muje się osoba tu pracująca. Później oprowadzono nas i 
pokazano miejsca, gdzie strażacy spędzają czas na służbie 
nocnej. Mogliśmy również zobaczyć biuro st. kpt. Bogdana 
Biedki oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej bryg. Marka Ziobro. Nasza młodzież zdobyła cen-
ne informacje o zapobieganiu pożarom oraz o niszczącym 
niewidzialnym gazie, zwanym czadem. Wszystko, czego 
się dowiedzieliśmy i co zobaczyliśmy, było cenną lekcją, 
która na pewno przyda nam się w życiu.

Monika Frydryk

29 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni od-
były się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach 
wiekowych: I – szkoły podstawowe i II – gimnazja oraz kla-
sa VII i VIII. W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej i Zespołu Szkół z Niebocka.

W grupie najmłodszej najlepszą okazała się Wioletta 
Myćka, natomiast w grupie gimnazjalistów zwyciężył  Dawid 
Sobolak. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczyła Alicja Pocałuń 
Wójt Gminy Dydnia oraz członkowie komisji konkursowej, 
mł. kpt. Tomasz Tesznar, mł. bryg. Marek Kołodziej oraz 
Stanisław Pytlowany.

Stanisław Pytlowany

Pamiątkowe zdjęcie

Prelekcja st. kpt. Bogdana Biedki

Organizatorzy i uczestnicy konkursu

fot. G. Cipora
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