




�Nasza Gmina Dydnia IV/2019

Pani Stanisława Marynowska z Jabłonki w dniu 20 
listopada 2019 r. obchodziła swoje setne urodziny! Z okazji 
tej wyjątkowej rocznicy Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Pomy-
kała odwiedziły Panią Stanisławę, przynosząc Jej życzenia, 
bukiet kwiatów oraz urodzinowy prezent. 

Pani Stanisława jest najstarszą mieszkanką Gminy 
Dydnia, a obecnie jedyną osobą powyżej setnego roku ży-
cia w gminie. Ogromnie się cieszymy, że osiągnęła ten pięk-
ny wiek. Mamy nadzieję, że wizyta przedstawicieli urzędu 
w dniu urodzin sprawiła Jej radość. Wszyscy życzymy Pani 
Stanisławie dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, rodzin-
nego ciepła i miłości. Wszystkiego najlepszego!

Aleksandra Florczak

Trudno oddać w słowach wartość ofiary poniesionej 
przez tych, którzy wywalczyli nam wolność. Trzeba ogromnej 
odwagi, heroizmu, siły charakteru, poczucia patriotyzmu, by 
być gotowym poświęcić własne życie dla dobra ojczyzny. W 
dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2019 
roku w Niebocku uroczyście świętowaliśmy 101. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uhonorowaliśmy 
bohaterów, szczególnie tych pochodzących z naszej gminy, 
którzy poświęcili swoją młodość, zdrowie i życie, walcząc o 
wolną ojczyznę.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem wszyst-
kich uczestników spod domu ludowego w Niebocku do 
Kościoła Parafialnego pw. Świętego Jana Kantego. Tam zo-
stała odprawiona przez proboszcza parafii ks. prał. Andrze-
ja Szkołę, wicedziekana ks. Andrzeja Pilcha oraz ks. prof. 
Stanisława Nabywańca uroczysta msza święta. Oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą kapelmi-
strza Zygmunta Podulki, natomiast oprawę wokalną zespół 
„Mansarda”. Po mszy uczniowie Zespołu Szkół w Niebo-
cku wykonali część artystyczną przygotowaną pod okiem 
swoich nauczycieli. Przedstawienie było kompozycją pieś-
ni, muzyki, poezji i historii. Następnie Orkiestra Dęta Gminy 
Dydnia zagrała polskie pieśni patriotyczne.

Po części artystycznej uformowano uroczysty po-
chód, który przemaszerował z kościoła pod pomnik przy 
domu ludowym w Niebocku. Tam odbyła się druga część 
uroczystości. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
bocku podnieśli na maszt flagę państwową, Orkiestra Dęta  
odegrała hymn. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń powitała 
wszystkich obecnych na uroczystości i wygłosiła okolicz-
nościową mowę. Ks. wicedziekan Andrzej Pilch poświęcił 
pamiątkową tablicę zamieszczoną na pomniku przed do-
mem ludowym, następnie dokonano uroczystego odsłonię-
cia tablicy „Wolna i Niepodległa. Wdzięczni za bezcenny dar 
Wolnej Ojczyzny. Mieszkańcy Gminy Dydnia”. Tablica ta ma 
przypominać o ofierze poniesionej przez naszych rodaków 
w walce o wolność, ma być symbolicznym miejscem hono-
rowania naszych narodowych bohaterów. Delegacje władz 
samorządowych, przedstawiciele parlamentarzystów, insty-

tucji i grup społecznych złożyli pod pomnikiem kwiaty.
W obchodach udział wzięli: wicestarosta brzozow-

ski Jacek Adamski, wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, se-
kretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni 
Rafał Czopor, proboszcz parafii w Niebocku ks. prał. An-
drzej Szkoła, wicedziekan ks. Andrzej Pilch, ks. prof. Sta-
nisław Nabywaniec, przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Szul, przedstawiciele Posterunku Policji w Dydni, st. kpt. 
Jan Smoleń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie, przedstawiciele parlamentarzystów 
europosła Bogdana Rzońcy i posła Adama Śnieżka, Orkie-
stra Dęta Gminy Dydnia z kapelmistrzem Zygmuntem Po-
dulką, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Dydnia na czele z komendantem Romanem Jano-
wiczem, poczty sztandarowe szkół Gminy Dydnia, przed-
stawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, sołtys Niebocka 
Maciej Dżoń, radni z Niebocka Tomasz Żaczek, Krzysztof 
Kopczyk, Paweł Kopczyk, radni i sołtysi z Gminy Dydnia, 
dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Bożena Chorążak, gru-
pa taneczna „Stokrotki” niosąca flagę państwową, Zespół 
Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka, dyrektorzy i nauczycie-
le szkół z Gminy Dydnia, strażacy Ochotniczej Straży Po-

Aleksandra Florczak

Dostojna Jubilatka z Wójtem Gminy i Kierownikiem USC

Patriotyczna uroczystość w kościele
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W Niebocku na pamiątkowym kamieniu przed do-
mem ludowym została zamieszczona tablica upamiętniają-
ca żołnierzy z naszej gminy, którzy brali udział w walkach o 
wolną, niepodległą Polskę. Do zamieszczenia tablicy przy-
chylnie odniosło się Biuro Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

To, co pozwoliło nam po 123 latach niewoli odzyskać 
niepodległość, to poczucie tożsamości, wspólnoty, poczu-
cie bycia Polakiem. Miejsca pamięci, pomniki, pamiątkowe 
tablice, mają służyć temu, by to poczucie było w nas pod-
trzymywane, żebyśmy czuli jedność z tymi, którzy byli tutaj 
przed nami, którzy mówili tym samym językiem co my, kulty-
wowali te same tradycje, podtrzymywali tę samą kulturę.

Młode pokolenia Polaków, wychowane w czasach 
pokoju, mogą popaść w fałszywe przekonanie, że wolność i 
niepodległość są czymś odgórnie zagwarantowanym. Pod-
czas gdy cena, jaką za tę wolność zapłaciliśmy, jest nie-
policzalnie wysoka. Miliony żyć ludzkich, rozbitych rodzin, 
zburzonego spokoju, poświęconej młodości.

Wielu spośród mieszkańców naszej gminy zostało 
powołanych do armii w czasie I wojny światowej, a  później 
także w czasie wojny polsko-bolszewickiej i II wojny świa-
towej. Wielu z nich nigdy już nie wróciło do domu, zostali 
gdzieś daleko, ich ciała pochowane na polu bitwy w zbio-
rowej mogile, bez nagrobka, bez tablicy z imieniem. Byli to 
głównie bardzo młodzi mężczyźni i chłopcy, wielu z nich nie 
miało nawet osiemnastu lat. Z miłości do ojczyzny, wierząc 
w przyszłość i zwycięstwo, opuścili swoje rodziny i domy. 
Poświęcili to, co mieli najcenniejszego- swoją młodość, 
zdrowie, życie. Nie możemy pozwolić na to, żeby ich ofiara 

została zapomniana.
Kilka dni temu obchodziliśmy święto zmarłych, od-

wiedzaliśmy groby naszych bliskich, rodzin, przyjaciół, zna-
jomych. Modliliśmy się za nich, wspominaliśmy ich, skła-
daliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Podtrzymywanie pamięci 
o zmarłych jest ważną częścią naszej kultury. Tablica upa-
miętniająca poległych w walce żołnierzy z naszej gminy bę-
dzie jednocześnie ich symboliczną mogiłą, tutaj, w domu, 
na ojczystej ziemi. Bo to, że żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, 
jest Ich zasługą i jesteśmy Im winni wdzięczność, szacunek 
i pamięć.

Aleksandra Florczak

żarnej w Niebocku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Gminy Dydnia, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, 
przedstawiciele lokalnych klubów sportowych, pracownicy 
Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek 

Promocji i Wypoczynku w Dydni, mieszkańcy Niebocka i 
Gminy Dydnia.

Aleksandra Florczak

Pamiątkowa tablica w Niebocku

Dzień patrona szkoły to bardzo ważne wydarzenie 
w życiu społeczności szkolnej. Zebrani na obchodach 
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wspólnie ho-
norują postać patrona, skupiając się na jego wyjątkowych 
cechach, będących wzorem szlachetności dla innych. 

W dniu 16 października 2019 roku odbyły się ob-
chody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Jabłonce, 
Świętego Jana Pawła II. Rozpoczęła je msza święta w 
kościele parafialnym w Jabłonce, po której wszyscy zgro-
madzeni przemaszerowali pod pomnik Św. Jana Pawła 
II przy szkole podstawowej. Tam delegacje złożyły kwia-
ty i znicze. W uroczystości udział wzięli m.in: wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń, przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Szul, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni Rafał Czopor, radni Gminy 
Dydnia Iwona Rachwalska i Robert Kulon, delegacja z 
miejscowości Widełki - dyrektor Szkoły Podstawowej Mi-
rosław Karkut i ksiądz proboszcz Lucjan Kot, dyrektorzy 
i nauczyciele szkół z Gminy Dydnia, uczniowie i miesz-
kańcy.

Po złożeniu kwiatów goście przeszli do szkoły, 
gdzie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jabłonce. 

W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II

Aleksandra Florczak

fot. A. Florczak
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9 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda odwiedził Brzozów. Spotkanie z miesz-
kańcami powiatu brzozowskiego odbyło się w budynku I 
Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Wójt Gminy Dyd-
nia Alicja Pocałuń powitała Prezydenta w imieniu samorzą-
dowców ziemi brzozowskiej, a także w imieniu mieszkań-
ców Gminy Dydnia. Bukietem kwiatów powitały Prezydenta 
również dzieci z Gminy Dydnia, członkowie kapeli ludowej 
„Młoda Przepióreczka”: Gabriela Kułak, Natalia Sokołow-
ska i  Antoni Sabat.

Podczas spotkania Prezydent wygłosił przemówie-
nie, w którym odniósł się do historii i tradycji naszego regio-
nu, a także opowiedział o realizowanych obecnie inwesty-
cjach i o przyszłych założeniach rozwojowych. Wspomniał 
o konieczności zrównoważonego rozwoju całego terytorium 
Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 
zapóźnionych gospodarczo. Zwrócił się do zgromadzonych  
z prośbą o wsparcie oraz swobodne wyrażanie opinii na te-
mat sposobu sprawowania władzy przez obecny rząd. Za-
chęcał, by wyraźnie mówić o tym, co się podoba, a co nie. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli szansę osobiście za-
mienić słowo z Prezydentem, uścisnąć dłoń i zrobić sobie z 

nim zdjęcie.
Wizyta Prezydenta RP na ziemi brzozowskiej to hi-

storyczna chwila. Ostatni raz tego typu wydarzenie miało 
miejsce w 1929 roku, kiedy to Prezydent Ignacy Mościcki 
gościł we dworze w Wydrnej.

Aleksandra Florczak

W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas uroczystej sesji 
Rady Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski otrzymał 
z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szula oraz 
Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocaluń pamiątkowy grawerton 
oraz uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Dydnia “jako wyraz wdzięczności i uznania za dzia-
łalność na rzecz rozwoju Gminy Dydnia oraz za całokształt 
pracy dokumentalnej i historycznej dotyczącej naszego re-
gionu”.

Przed wręczeniem grawertonu Przewodniczący 
Rady Gminy odczytał treść Uchwały Rady Gminy Dyd-
nia Nr IV/49/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. o przyzna-
niu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dydnia Jerzemu 
Ferdynandowi Adamskiemu, który dołączył do Zacnego 
Grona Honorowych Obywateli 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 Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław 

Zając, Sekretarz Gminy Dydnia Alina Maślak, Maksymilian 
Celeda, Henryk Cipora, Ks. Adam Drewniak oraz Danuta 
Przystasz.

Uroczystość ta była głęboką refleksją nad nauką Jana 
Pawła II. Dotykała tematów cierpienia, empatii, pomocy 
innym, odpowiedzialności społecznej. Zgromadzeni go-
ście podzielili się również własnymi przemyśleniami i do-
świadczeniami związanymi z postacią Patrona.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły Zuzanna 
Dmitrzak oraz wójt Alicja Pocałuń wręczyły nagrody zwy-
cięzcom XIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Św. Janie 
Pawle II. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Dawid Kolen-
cio ze Szkoły Podstawowej w Końskiem i Anna Szajnow-
ska ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce, drugie miejsce 

zajęła Maja Kopiczak ze Szkoły Podstawowej w Grabów-
ce, natomiast trzecie miejsce zajęła Aleksandra Szcze-
pek z Zespołu Szkół w Niebocku. Ponadto dyrektor szkoły 
wręczyła honorowe medale Przyjaciołom Szkoły. Odzna-
czenie to od lat nadawane jest osobom i instytucjom bli-
sko współpracującym ze Szkołą Podstawową w Jabłonce. 
W tym roku otrzymali je: weteran II wojny światowej Piotr 
Sokołowski, prezes Powiatowego Oddziału Ligi Ochrony 
Przyrody Barbara Kopczyk oraz Szkoła Podstawowa w 
Widełce.

Aleksandra Florczak
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Pan Andrzej Kłyż, sołtys Temeszowa, zwyciężył 
w plebiscycie Mistrzowie Agro na Podkarpaciu w katego-
rii Sołtys Roku zorganizowanym przez dziennik „Nowiny”. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 października 
2019 roku podczas XIV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Bo-
guchwale.

W plebiscycie zostały przyznane tytuły: Rolnik Roku, 
Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz Go-
spodarstwo Agroturystyczne Roku. Mieszkańcy Podkarpa-
cia wybrali także Sołtysa Roku i Sołectwo Roku. Nominacje 
kandydatów do nagród zgłaszają partnerzy i patroni akcji 
- różne organizacje rolnicze i wiejskie oraz samorządy. 
Zgłoszenia mogą przesyłać także mieszkańcy podkarpa-
ckich wsi. Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO jest organizowa-
ny przez ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników „Stre-
fa Agro” oraz przez dzienniki regionalne ukazujące się w 
każdym województwie w Polsce (na Podkarpaciu gazeta 
„Nowiny”). Głównym patronem plebiscytu MISTRZOWIE 
AGRO na Podkarpaciu jest: Władysław Ortyl Marszałek 
Województwa Podkarpackiego oraz Ewa Leniart Wojewoda 
Podkarpacki.

Pan Andrzej Kłyż jest sołtysem już czwartą kadencję, 
do udziału w plebiscycie namówiła go najbliższa rodzina. Za 
największe osiągnięcie w swojej pracy na rzecz Sołectwa 
Temeszów uważa wybudowanie wspólnie z mieszkańcami i 
ludźmi dobrego serca nowego kościoła w Temeszowie. Bu-

dowę rozpoczęli w 2009 roku, a zakończyli w 2011r. Pan 
Andrzej jest prawdziwym społecznikiem, swojego sołtyso-
wania nie traktuje jako szczebla kariery czy sprawowanej 
władzy. Poświęca swój wolny czas i siły, aby działać i zachę-
cać do działania innych. Cieszy się dużym zaufaniem swo-
jego środowiska. Inicjuje wiele akcji społecznych i działań, 
które mają sprawić, by mieszkańcom wsi żyło się lepiej.

Serdecznie gratulujemy Panu Andrzejowi i życzymy 
wielu dalszych sukcesów i zadowolenia z pełnienia jakże 
ważnej i odpowiedzialnej funkcji Sołtysa.

Beata Czerkies

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Ocena oddziałów PP PKZ wg podstawowych relacji ekonomicznych osiągniętych 1977 r. 

LP. Oddziały Relacje 
opłacenia   

“O”

Wydajność w 
produkcji do-
danej na 1 zł 

zatrudnionego

Poziom 
kosztów

Produktywność  
zapasów

Produktywność  
środków trwałych

Względne 
obniżki 

kosztów ma-
teriałowych 
w prod. do-

datniej

Miejsce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Gdańsk 3 142,00 85,3 2,87 7,08 +0,170 II

2. Kielce 1,0 127,3 87 3,22 7,42 +0,183 II

3. Kraków 0,7 135,3 86,7 4,01 5,76 -0,238 IV

4. Lublin 4,4 124,9 92,5 1,96 5,85 +0,106 IX

Zaszczytne wyróżnienie

Pan Jerzy Ferdynand Adamski  podziękował Rad-
nym i Wójtowi za wyróżnienie tytułem Honorowego Oby-
watela Gminy Dydnia oraz życzył sukcesów i dobrej 
współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz rozwoju 
Gminy Dydnia.

Wśród gości i osób przemawiających oraz gratu-
lujących zaszczytnego wyróżnienia znaleźli się m.in.: eu-

roposeł Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP Adam Śnie-
żek, przedstawiciel wojewody podkarpackiego Łukasz 
Mroczyński-Szmaj, Mateusz Podkul w imieniu Dyrektora 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie, proboszcz Parafii w 
Dydni Jan Dąbal oraz dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku 
Bożena Chorążak.
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Wszystkie zarzuty, które mi stawiono, nie miały po-
krycia w faktach. Chodziło o usunięcie ze stanowiska dy-
rektora. Zasadniczą przeszkodą w realizacji tego zamie-
rzenia było zdobycie przez PKZ O/ Poznań I miejsca we 
współzawodnictwie pracy oraz pozytywny protokół NIKU-u. 
W tej sytuacji odwołanie ze stanowiska dyrektora byłoby 
negatywnie przyjęte przez pracowników i otoczenie. Dlate-
go postanowiono zmusić mnie do złożenia rezygnacji, a w 
zamian za to obiecano kontrakt na pracę w NRD i w Berlinie 
Zachodnim.

To zmuszenie mnie do odejścia było wielkim świń-
stwem, nie tylko wyrządzono krzywdę mnie osobiście, ale 
też przedsiębiorstwu, którego działalność uległa stagnacji 
przez co przestało się liczyć na rynku. 

Polski komunizm miał to do siebie, że niszczył to, co 
wyrastało ponad przeciętność. Władcy w PRL-u na różnych 
szczeblach bali się konkurencji. Dobry był tylko mierny, ale 
wierny (dureń). Przed złożeniem rezygnacji pojechałem 
do Warszawy i załatwiłem sobie delegację na 10 dni do No-
wego Jorku na kontrolę robót, które prowadziliśmy w pol-
skiej misji przy ONZ.

Będąc w stolicy, spotkałem się z dyrektorem T. Po-
lakiem. Powiadomiłem go o moich kłopotach. Okazało się, 
że zna problem, ale nie będzie interweniował. Moja bezpar-
tyjność jest główną przeszkodą w utrzymaniu się na stano-
wisku dyrektora. A to, że jesteśmy najlepszym oddziałem i 
zdobyliśmy trzy razy pierwsze miejsce we współzawodni-
ctwie, komitet wojewódzki PZPR pomija milczeniem.

Oświadczył mi, że teraz są takie czasy. Niech pan 
złoży rezygnację po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, 
a ja mianuję pana pełnomocnikiem PKZ w NRD. W Nowym 
Jorku zamieszkałem na Manhattanie w hotelu, miałem do 
dyspozycji duży pokój z wygodną łazienką i przestronnym 
przedpokojem. Odwiedziłem znajomych, Stasię, Bolków, jak 
zwykle czas spędzony z nimi na rozmowach i dyskusjach mi-
jał szybko. Będąc tam w Nowym Jorku rozmyślałem o tym, 
jaka czeka mnie przyszłość, co dalej robić. Miałem właści-
wie realną możliwość pozostania w Stanach i szukania tu 

pracy, jednak nie mogłem się na to zdecydować, przecież 
cała rodzina została w Polsce i o takich możliwościach nie 
rozmawialiśmy, przecież byłoby to zupełnym zaskoczeniem 
dla nich. Nasuwało się pytanie, czy Teresa da sobie radę z 
różnymi trudnościami w PRL-u. Postanowiłem wracać.

Pod koniec czerwca zostałem wezwany do War-
szawy do zarządu PKZ. Pojechałem tam z inż. Rutyńskim, 
dziwnym facetem, na którym się mocno zawiodłem. Rutyń-
ski miał prywatną firmę budowlaną i remontował elewację 
pałacu w Żaganiu, korzystał też z naszych sztukatorów po 
godzinach pracy. W roku 1977 prosił mnie, że kończy ze 
swoją działalnością i  chciałby pracować w PKZ, zaoferował 
mi łapówkę w wysokości 10000 zł za przyjęcie do pracy, 
wyśmiałem go, a jego propozycję uznałem za żart. Później 
okazało się, że był nielojalny. W Zarządzie w Warszawie na 
ręce dyr. Polaka złożyłem swoją rezygnację, bo tak uzgod-
niliśmy telefonicznie, a Rutyński tymczasowo przejął moje 
obowiązki.

Po wyjściu z Zarządu PKZ usiedliśmy na ławce w 
parku. Rutyński zapalił fajkę i z dziwną miną zapytał, dla-
czego pan odchodzi z PKZ, przecież mógł pan interwenio-
wać w KW PZPR w Poznaniu przez swojego kuzyna mini-
stra Lucjana Motykę, na pewno ta interwencja by pomogła. 
Wtedy pierwszy raz dowiedziałem się, że jestem blisko 
spokrewniony z panem Motyką i że o tym wiedzą wszyst-
kie władze w Poznaniu. Ta wiadomość wyjaśniła, dlaczego 
PZPR stosunkowo długo tolerował mnie na stanowisku dy-
rektora. Nie chcieli zadzierać z Warszawą. Uśmiechnąłem 
się, powiedziałem, że to nieprawda, nie uwierzył. 

Obiekty zabytkowe przekazane do użytku przez PKZ 
O/Poznań w latach 1968-1978 za kadencji inż. Zbigniewa 
Dwernickiego.
Miasto Poznań
1. Baza przy ul. Hawelańskiej – 4 obiekty produkcyjne
2. Kamieniczka przy ul. Klasztornej nr 2, 12, 14
3. Kamieniczka przy ul. Wronieckiej nr 19, 20, 23
4. Kamieniczka przy ul. Mokrej nr 2,4
5. Kamieniczka przy ul. Świętosławskiej

5. Poznań 1,6 137,5 84,7 3,71 7,63 +0,039 I

6. Rzeszów 1,6 113,9 88,9 2,99 4,46 -0,092 X

7. Szczecin 1,2 134,8 88,5 2,77 5,32 -0,372 XI

8. Toruń 5,6 134,4 88,0 3,29 6,12 -0,472 V

9. Warszawa 0,7 127,6 86,6 3,09 4,55 -0,198 VI

10. Wrocław 1,9 180,8 87,7 3,08 5,56 -0,371 VII

11. Zamek -2,3 87,2 111,0 0,91 7,70 -1,353 XII

12 Zamość - - - - - - -

13. Henryków 1,9 115,3 88,9 4,02 2,074 -0,156 VII

14. B.Eksportu - - - - - - -

PKZ 
Ogółem:

2,3 124,1 89,5 2,52- 5,46 -0,094

Opracował: W. Sterna
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6. Kamieniczka przy ul. Gołębiej
7. Kamieniczka przy ul. Kramarskiej nr 17
8. Muzeum instrumentów muzycznych – rozbudowa.
9. Ratusz- remont elewacji
Województwo poznańskie
1. Pałac w Miłosławiu
2. Dwór w Kołaczkowie
3. Oficyna w Gułtowach
4. Pałac w Gułtowach
5. Pałac w Siedlcu
6. Pałac w Srebrno-Górze
7. Zbór w Rakoniewicach
8. Pałac w Śmiełowie
9. Ruiny zamku w Ostrzeszowie 
10. Dwór w Sobocie
11. Zamek w Gołuchowie
12. Biblioteka w Rydzynie
13. Zamek w Rydzynie – dwie kondygnacje
14. Pałac w Antoninie
15. Wiatraki w Lednicy i zadaszenie nad reliktami
16. Ujeżdżalnia i oficyna w Rogalinie
17. Pałac w Gębicach
18. Dwór w Koszutach (1984-1989)
19. Zamek w Szamotułach
20. Pałac w Sapowicach
Województwo zielonogórskie
1. Zamek w Łagowie
2. Pałac w Gliśnie
3. Dwór w Świdnicy
4. Ratusz w Sulechowie
5. Kamieniczki w Żaganiu
6. Zespół poklasztorny w Żaganiu
7. Pałac w Żaganiu, jedno skrzydło
8. Zamek w Głogowie, dwa skrzydła
9. Kamieniczki w Bytomiu Odrzańskim
10. Dom kultury w Bytomiu Odrzańskim
11. Zabezpieczenie ruin kościoła św. Mikołaja w Głogowie
12. Pałac w Żarach, stan surowy zadaszony
Poza rejonem działalności Oddziału
1. Spichlerz w Otwocku
2. Zamek Królewski w Warszawie – roboty wykończeniowe 

trzech sal.
Następnego dnia zwołałem naradę, poinformowa-

łem, że odchodzę, pożegnałem się z pracownikami i po-
szedłem na trzymiesięczny urlop.

Przed urlopem złożyłem wizytę panu wicewojewo-
dzie Romualdowi Zyznarskiemu, który wielokrotnie odwie-
dzał PKZ. Uczestniczył w naszych uroczystościach, wręczał 
pracownikom odznaczenia i nagrody i był nam przychylny. 
Pan wicewojewoda zmartwił się, że odchodzę i że jest to 
ostateczna decyzja. Zapytał, dlaczego, co się stało, a gdy 
dowiedział się, że to sprawa Komitetu Wojewódzkiego, 
tow. Waligórskiego mruknął: „Trzeba było nam o tym po-
wiedzieć, wojewoda Cozaś byłby interweniował i problem 
załatwił. To był pana błąd”. Wypiliśmy kawę, po kieliszku 
koniaku, a sekretarka przyniosła bukiet róż, który na pożeg-
nanie dostałem.

Teresa, moja żona, zdziwiła się, kto mi dał te róże. 
Powiedziałem, że wojewoda, nie bardzo uwierzyła. Te przo-
dujące wyniki, jakie przedsiębiorstwo osiągnęło, było za-
sługą dobrej kolektywnej współpracy wielu ludzi. Do nich 
należeli zastępca dyr. inż. Stanisław Staszewski, gł. księ-

gowy Otmar Rossian, kierownicy działów Irena Rempul-
ska, Irena Cylwik, Marian Silski, Waleria Nowak, Krystyna 
Napierała, kierownicy pracowni mgr inż. Tadeusz Kłos, inż. 
Kazimierz Zuk, mgr Krzysztof Powicki, kierownicy budów 
Jerzy Szczuka, Ryszard Starzonek, Stanisław Tarczyński, 
Henryk Penkal, Józef Kleczewski i inni, którzy rozumieli, o 
co chodzi w tej pracy. Nasze działania były wspierane przez 
radę zakładową, radę robotniczą w osobach pań Zofii Gul-
czyńskiej i Renaty Matysiak.

Po urlopie miałem zostać pełnomocnikiem PKZ na 
terenie NRD i Berlina Zachodniego.

Całe dwa miesiące wakacji postanowiliśmy spędzić z 
Teresą wspólnie na spotkaniach z rodziną i znajomymi oraz 
relaksować się na łonie przyrody. Potrzebny na dwa miesią-
ce dobytek załadowaliśmy do skody, Karolek i Tadzio dziel-
nie nam w tym pomagali, dorzucając różne bardzo ważne w 
ich rozumieniu rzeczy, obaj byli mocno podnieceni planami 
naszego wyjazdu. Wreszcie wszystko było gotowe  i ruszy-
liśmy w drogę. Jechaliśmy najpierw do Przemyśla, potem w 
Bieszczady. Trasa wiodła przez Kalisz, Piotrków Trybunal-
ski, Sandomierz, wydawało nam się, że to jest najkrótsza 
droga. Za Kielcami postanowiliśmy przenocować. W jakimś 
zajeździe został wynajęty pokój, wypoczynek był wszystkim 
potrzebny. Rano po śniadaniu dalsza podróż, do Przemyśla 
dotarliśmy w godzinach południowych. Spotkanie z ciotką 
Olgą Porembalską jak zwykle było bardzo miłe  i serdeczne, 
szczególnie Teresa cieszyła się ze spotkania. Na nocleg  wy-
najęliśmy domek na kempingu, dobrze się spało. Po dwóch 
dniach jazda w dalszą drogę, nad Solinę. W tym czasie w 
Polańczyku mieszkały Zosia i Gosia Dwernickie, ale miejsc 
w domach wczasowych nie było. Zakwaterowaliśmy się w 
domu, a raczej w baraku wędkarzy w Wołkowyi, niedaleko 
Polańczyka; umożliwiło to wspólnie z Zosią i Gosią organi-
zować wycieczki. Kąpiel w Solinie i wypoczynek na plaży to 
prawdziwy relaks, wspominaliśmy z Teresą naszą ubiegło-
roczną wycieczkę do Wiednia i Rzymu, wspólnie przeżyte 
chwile przy podziwianiu zabytków Rzymu i Wenecji, Wie-
deń jak zawsze urokliwy, ale przecież już częściowo znany. 
Na wspomnieniach i wycieczkach szybko mijał czas, trzeba 
było ruszać w dalszą drogę.

Następnym celem naszej wizyty była Wydrna u Sę-
kowskich. Najpierw domownicy byli zaskoczeni, ale póź-
niej wszystko wróciło do normy  i ustaliliśmy plan zajęć na 
najbliższe dni. Chłopcy biegali po ogrodzie, wdrapywali się 
na drzewa, jeździliśmy kąpać się nad San. Atmosfera wsi 
małopolskiej to zupełnie coś innego niż życie w mieście, a 
mieszkanie we dworze to nie to co w kamienicy, są to mimo 
wszystko niezapomniane chwile.

W nocy słychać pohukiwanie puszczyka  i czasami 
pianie koguta, kumkanie żab. A podczas dnia śpiew ptaków, 
skrzypienie wyładowanych snopami zboża wozów konnych 
i pokrzykiwanie żniwiarzy, a mimo tego dziwny spokój. To 
wszystko rozczulało mnie i napełniało tęsknotą.

Będąc w Wydrnej, postanowiliśmy odwiedzić Witry-
łów całą rodziną, tzn. Teresa, Karolek, Tadzio i ja, mama nie 
chciała jechać. Odległość 15 km przejechaliśmy w 20 minut, 
podziwiając po drodze malowniczą dolinę Sanu. Samochód 
zaparkowałem na gospodarczym podwórzu. Jakiegoś prze-
chodnia poprosiłem, żeby zawołał Tadeusza Dobyczyna, 
„dobrze znanego mi syna naszego oborowego Wasyla”. Po 
chwili zjawił się Tadek, z początku nie wiedział, z kim rozma-
wia, ale szybko przypomnieliśmy się sobie. Bardzo ucieszył 
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 3 li-
stopada 2019 roku zmarła Pani Danuta Przystasz, uczest-
niczka Powstania Warszawskiego, Dama Orderu Virtuti Mili-
tari, Major Wojska Polskiego, Honorowa Obywatelka Miasta 
Sanok i Gminy Dydnia. Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci jako osoba o wielkim sercu, symbol niezłomnej wiary i 
niestrudzonej walki o wolność narodu, wzór patriotyzmu.

Danuta Antonina Przystasz urodziła się w 1920 roku 
w Niewistce, wychowała się w Sanoku, gdzie ukończyła 
Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater i tajne liceum, ma-
turę zdała w 1942 roku. Będąc uczennicą liceum działała 
w Lidze Morskiej i Kolonialnej, gdzie w 1939 roku pełniła 
funkcję zastępcy dowódcy rejonu. Od 1940 roku działała 
w konspiracyjnej organizacji Chłopska Organizacja Wolno-
ści „Racławice”. W 1942 roku wyjechała do Warszawy, tam 
przyłączyła się do organizacji Związek Kobiet Czynu, której 
została komendantką. Później zaangażowała się w dzia-
łalność Oddziału Pomocniczej Służby Kobiet Armii Krajo-
wej. Brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie 
pełniła funkcję łączniczki w Kompanii Sztabowej Zgrupo-
wania AK „Żywiciel”. Po klęsce powstania zdołała zbiec z 
transportu do obozu. Kontynuowała pracę konspiracyjną 
współpracując z III Dywizją Wojskowego Korpusu Służby 
Bezpieczeństwa. W 1944 roku została odznaczona Orde-
rem Virtuti Militari. Mimo represji ze strony funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa pozostała wierna wyznawanym 
wartościom, miłości do ojczyzny, podtrzymywaniu pamięci o 
bohaterach. Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska, broniła pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.

Za swoje zasługi została odznaczona Krzyżem Srebr-
nym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odzna-
ką Weterana Walk o Niepodległość, Tytułem Honorowego 
Członka Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2012 roku 
decyzją Ministra Obrony Narodowej została awansowana 
do stopnia majora Wojska Polskiego. W uznaniu Jej szcze-
gólnych zasług w dniu 11 lipca 2017 roku uchwałą Rady 
Gminy Dydnia nadano Jej tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Dydnia.

Aleksandra Florczak 

W dniu 30 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dydni odbyła się Staropolska Biesiada Ludowa. 
Gospodarzami tej imprezy byli: Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Ra-
fał Czopor. W ten wyjątkowy andrzejkowy wieczór panie z 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia (Dydni, Ja-
błonki, Końskiego, Krzywego, Niebocka, Niewistki, Obarzy-
ma, Ulucza, Witryłowa, Wydrnej) prezentowały tradycyjne 
pyszności. Każda osoba znajdująca się na biesiadzie mo-
gła skosztować wypieków i tradycyjnych dań regionalnych. 

Wśród zaproszonych gości byli: Posłowie na Sejm 
Rzeczypospolitej Piotr Uruski i Adam Śnieżek, Starosta 
Powiatu Brzozowskiego Zdzisław Szmyd, Wicestarosta 
Powiatu Brzozowskiego Jacek Adamski, Sekretarz Gminy 
Dydnia Edyta Kuczma, kierownicy Urzędu Gminy, radni 
Gminy Dydnia wraz z przewodniczącym Rady Gminy Pio-

trem Szulem, sołtysi z terenu Gminy Dydnia.
Podczas tej imprezy odniesieniem do staropolskiej 

tradycji była premiera spektaklu „Krzywieckie wesele”. Po-
mysłodawcą napisania scenariusza tejże sztuki była pani 
Bogusława Krzywonos – Społeczny Animator Kultury. Nato-
miast scenariusz wesela został napisany przez mieszkańca 
wsi Krzywe pana Mieczysława Nykla. Tych dwóch osób nie 
mogło zabraknąć pośród zaproszonych gości.

„Krzywieckie wesele” wzbudziło wielki zachwyt zgro-
madzonej publiczności, a to za sprawą wspaniałej gry ak-
torskiej mieszkańców Gminy Dydnia i talentu muzycznego 
młodzieży grającej w kapeli „Młoda Przepióreczka”.

W poszczególne role wścielili się:
Panna Młoda – Oliwia Czopor
Pan Młody – Piotr Krzysik
Rodzice Panny Młodej – Bożena Howorko, Tomasz Adamski

się z naszego spotkania i zapraszał do domu na herbatkę.
Nam jednak spieszyło się, chcieliśmy zobaczyć na-

szą byłą posiadłość. W miejscu, gdzie stał pałacyk, na jego 
fundamentach wybudowano prostokątny blok mieszkalny 
dla pracowników PGR. Dawny gazon zamieniony został na 
zadeptany plac. W ogrodzie warzywnym zaczęto budować 
dwa bloki, na całe szczęście zabrakło funduszy i wstrzy-
mano to „genialne” zamierzenie. Osiemnastowieczny za-

bytkowy park był w 50% zniszczony, powycinano drzewa, 
zatarto ścieżki, wszystko razem przedstawiało nieszczęsny 
obraz gospodarki PRL. Poszliśmy jeszcze nad San podzi-
wiać piękne widoki, po czym nadszedł czas odjazdu. Na 
pożegnanie Tadeusz Dobyczyn zapraszał serdecznie do 
ponownych odwiedzin, stwierdzając, że wielu ludzi chętnie 
spotkałoby się z nami.(cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

fot. J. Radożycki

Pani Danuta Przystasz

Anna Wójcik
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Rodzice Pana Młodego – Monika Sokołowska, Daniel Czo-
por
Drużba – Marek Bocoń
Starosta – Piotr Siedlecki
Drużka – Monika Krowiak
Swaszka, Kogutowa –  Dorota Brewczak
Gospodyni –  Zofia Kostecka
Goście weselni –  Natalia Rosolska, Bartłomiej Kot.

Skład kapeli:
skrzypce: Joanna Janowicz, Aleksandra Kondracka, Julia 
Tympalska, Wiktoria Adamska
flety: Klaudia Sąsiadek, Gabriela Kułak, Michalina Florczak
akordeony: Filip Siwiecki, Dawid Kułak.

Kapelę przygotował i poprowadził Dariusz Klimo-
wicz.

Scenografia: Agnieszka Stadnik, Aleksandra Siedle-
cka.

Wystawienie sztuki „Krzywieckie wesele” sprawi-
ło, że uczestnicy Staropolskiej Biesiady poczuli się jak na 
prawdziwym tradycyjnym weselu, gdzie słychać śpiew i mu-
zykę, widać tańce oraz czuć radość z pięknych chwil, jakie 

spotykają nas w życiu.
Podczas andrzejkowej imprezy odbyła się, również  

akcja „Ocal włos – daj jej siłę do walki z rakiem”, którą po-
prowadziły panie: Aleksandra Haudek (prezes grupy „Dobra 
Myśl” z Grabownicy), Aneta Masłyk (prezes Stowarzysze-
nia „Przestrzeń Twórcza” z Brzozowa) oraz Dorota Fabisiak 
(społecznik niezrzeszony).

Przygotowanie Staropolskiej Biesiady wymagało 
wielkiego zaangażowania i współpracy wielu osób. Ser-
deczne podziękowania należą się: Gran-Pik Liwocz z Brzo-
zowa, hurtowni wędlin Domicela -  Sanok, Stanisławowi 
Strzępowi za wyroby regionalne, Bożenie Pelczarskiej – Kli-
mowicz (piekarnia „Tadeusz”), Grzegorzowi Schabińskiemu 
(„Zajazd u Schabińskiej”), Waldemarowi Niemcowi, Wiolet-
cie Ryń, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury.

Zadanie dofinansowano z budżetu Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Brzozowska” oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Anna Wójcik

W dniu 27.11.2019 r. w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się eliminacje gminne 
konkursu muzycznego Mikołajkowe Debiuty. W konkursie 
wzięło udział 27 dzieci z przedszkoli (Dydni, Niebocka) i ze 
szkół podstawowych (Dydni, Niebocka, Jabłonki, Grabówki, 
Końskiego, Obarzyma i Wydrnej). Dzieci prezentowały wy-
soki poziom artystyczny. 

Jury w składzie: Zygmunt Podulka, Marek Kupcza-
kiewicz i Monika Krowiak wybrało spośród utalentowanych 
te dzieci, które w sposób szczególny zachwyciły nas swoimi 
zdolnościami muzycznymi. Do następnego etapu konkursu 
przeszły: Lena Adamska (Szkoła Podstawowa w Dydni), Iga 
Pęcherek (Samorządowe Przedszkole w Dydni), Zuzanna 
Pajęcka (Szkoła Podstawowa w Grabówce) , Iga Sabat (Ze-
spół Szkół w Niebocku). 

Poza konkursem muzycznym, jakim są Mikołajkowe 
Debiuty, zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zaję-
cia z rytmiki odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Dydni, prowadzone przez Monikę Krowiak.

Podczas konkursu nie zabrakło niespodzianek. Do 

wszystkich dzieci, które znajdowały się na sali zawitał Mi-
kołaj ze słodkimi podarunkami. Spotkanie nie obyło się bez 
wspólnej rozmowy, tańca i zdjęć z Mikołajem. 

Anna Wójcik

Uczestnicy biesiady

„Krzywieckie wesele” jak za dawnych lat

Najmłodsi artyści

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. archiwum
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Dydnia
Minął właśnie pierwszy rok sprawowania przeze 

mnie funkcji Wójta Gminy Dydnia. Bardzo Państwu za ten 
wspólnie spędzony rok dziękuję, dziękuję za zaufanie, za 
wsparcie, za pomoc, za wszystkie wyrażone przez Państwa 
opinie i sugestie. To wszystko stanowi dla mnie wielką po-
moc i motywację do działania. Pełniąc funkcję Wójta Gminy 
Dydnia najważniejsze jest dla mnie dobro mieszkańców, 
dlatego przy wyznaczaniu sobie  celów i kierunków działań 
staram się przede wszystkim uwzględniać Państwa potrze-
by i rozwiązywać istniejące problemy. 

To był bardzo pracowity rok. Za owocną współpracę 
dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom, Kierownikom i Pra-
cownikom Urzędu Gminy w Dydni oraz Gminnych Jedno-
stek Organizacyjnych, Dyrektorom i Pracownikom Szkół, 
przedstawicielom organizacji pozarządowych działających 
w naszej gminie - Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom i wszystkim Pań-
stwu, którzy macie w sercu dobro naszej małej ojczyzny i 
bezinteresownie angażujecie się w sprawy społeczne i oby-
watelskie. Współpracując udało nam się już bardzo wiele 
dobrego dla naszej gminy zrobić, mam nadzieję że uda 
nam się jeszcze więcej. 

Z nadzieją rozpoczynamy nowy rok i nową dekadę, 
podsumowujemy to, co udało nam się do tej pory zrobić, 
wszystkie projekty i inwestycje, które zrealizowaliśmy, ale 
też tworzymy plany przyszłych działań i wyznaczamy cele, 
które chcemy osiągnąć.

Dużo uwagi poświęciliśmy infrastrukturze drogowej. 
W 2019 roku udało nam się wyremontować łącznie ponad 
10 kilometrów dróg gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich, oddać do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogowe-
go w Obarzymie i Niewistce, a także wybudować łącznie 
ponad 1120 m chodników dla pieszych w Niebocku, Wyd-
rnej i Krzywem. W planach na 2020 rok mamy kontynuację 
prac nad infrastrukturą drogową – powstaną kolejne odcinki 
chodników m.in. w Krzemiennej, Dydni i Krzywem, a także 
projekty na budowę chodników w Jabłonce i Obarzymie. W 
2020 roku rozpoczną się również duże przebudowy dróg w 
granicach gminy w miejscowościach Grabówka i Końskie 
o łącznej wartości ponad milion złotych. Rozpoczniemy 
również przygotowanie dokumentacji projektowej na most 
w Krzemiennej. W dłuższej perspektywie czasowej dążymy 
do utworzenia spójnej sieci traktów komunikacyjnych po-
zwalających na bezpieczne i komfortowe poruszanie się po 
naszej gminie.

Ukończyliśmy drugi etap prac nad uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krzemienna. 
Rozbudowaliśmy kanalizację sanitarną w Krzywem i Wy-
drnej o łącznej długości 17193 m i zmodernizowaliśmy 
oczyszczalnię ścieków w Krzemiennej. Została również 
przygotowana dokumentacja techniczna pod budowę kana-
lizacji w Temeszowie i Obarzymie, wodociągu w Temeszo-
wie oraz na przebudowę oczyszczalni ścieków w Jabłon-
ce. Zakończyliśmy realizację projektu „Odnawialne źródła 
energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia” o łącznej warto-
ści ponad 2,7 miliona złotych.

Jeśli chodzi o budynki komunalne w 2019 roku 
wyremontowaliśmy Dom Ludowy w Niebocku, przebudo-

waliśmy Dom Ludowy w Krzemiennej, w którym powsta-
ła nowoczesna filia biblioteki, zainstalowaliśmy centralne 
ogrzewanie w Domu Ludowym w Krzywem, rozpoczęliśmy 
prace remontowe na budynkach garażowo-socjalnych OSP 
w Obarzymie i Witryłowie. W Domu Ludowym w Jabłonce 
zostały wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia 
pod utworzenie Klubu Seniora, natomiast w Dydni powstał 
Żłobek Gminny.

Gmina przekazała łącznie 190 000 złotych dotacji na 
prace renowacyjne i rekonstrukcyjne zabytkowych obiektów 
sakralnych: kościoła w Krzemiennej, kościoła w Obarzymie, 
kościoła w Krzywem, kościoła w Końskiem, kościoła w Ja-
błonce. 

W Jabłonce i Niewistce powstały nowe obiekty spor-
towo-rekreacyjne, natomiast w Temeszowie przebudo-
waliśmy boisko betonowe na boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni syntetycznej do gry w tenis ziemny, siatkówkę czy 
mini koszykówkę. W Grabówce i Wydrnej powstały nowe 
altany integracyjne, a w parku w Dydni została wybudowa-
na scena. 

W minionym roku wzięliśmy również udział w projek-
cie „Internet bez barier w Gminie Dydnia”, w ramach które-
go mieszkańcy Gminy Dydnia mogli brać udział w bezpłat-
nych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i internetu. 
Dodatkowo zakupiono 24 laptopy, które zostały przekazane 
do szkół. 

W nadchodzącym roku będziemy kontynuować pra-
cę nad rozwijaniem naszego lokalnego potencjału. W pla-
nach mamy organizację konkursu na Ogród Roku, którego 
celem będzie promowanie idei produkcji zdrowej żywności 
na własne potrzeby, a także podtrzymywanie w naszej gmi-
nie tradycji przydomowych ogródków. Będziemy dążyć do 
ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dydnia.

Na ten Nowy Rok życzę Państwu dużo spokoju, 
szczęścia, wzajemnego szacunku i  życzliwości, powodze-
nia w realizacji planów i wyznaczonych celów oraz mnóstwo 
pozytywnej energii w sięganiu po marzenia. Wszystkiego 
najlepszego w 2020 roku!

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

fot. A. Florczak
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Biblioteka w Krzemiennej Dom Ludowy w Niebocku

Świetlica OSP w Obarzymie Budynek garażowo-socjalny OSP w Witryłowie

Klub Seniora w Jabłonce Żłobek gminny w Dydni

Odnowiony ołtarz w kościele w Krzemiennej Wnętrze kościoła w Obarzymie
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Boisko sportowe w Temeszowie Otwarta Strefa Aktywności w Jabłonce

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem „Strefa aktywności” w Niewistce

Altana w  Wydrnej Wnętrze altany w Grabówce

Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Niebocku Chodnik przy drodze powiatowej w Wydrnej
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Droga i chodnik do kaplicy w Krzywem Droga i chodnik do szkoły w Niebocku

Oświetlenie w Niewistce Oświetlenie w Obarzymie

Droga w Wydrnej Droga w Niewistce

Droga w Niebocku - Bośnia Droga w Dydni

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
k



1�Nasza Gmina Dydnia IV/2019

Budynki komunalne:
1. Utworzenie filii biblioteki w Krzemiennej – w ramach 

realizowanego zadania dokonano rozbudowy Domu 
Ludowego w Krzemiennej z przeznaczeniem na utwo-
rzenie biblioteki, a także zakupiono wyposażenie i 
sprzęt multimedialny i komputerowy. Koszt realizacji 
zadania wyniósł 339 600 zł, z czego 253 500 zł po-
chodziło z dofinansowania w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruk-
tura bibliotek 2016-2020 z środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Gminy Dyd-
nia wyniósł 86 100 zł (czyli 25% środków kwalifikowa-
nych). 

2. Remont Domu Ludowego w Niebocku – w ramach 
realizowanego zadania wykonano wymianę pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej i elewacji, zainstalowa-
no centralne ogrzewanie z piecem gazowym, a także 
zakupiono nowy sprzęt kuchenny i wyposażenie sali. 
Łączna kwota realizowanego zadania wyniosła 422 
757 zł. 

3. Trwa remont budynku garażowo-socjalnego i świetlicy 
OSP w Obarzymie polegający na remoncie fundamen-
tów i ścian, wymianie pokrycia dachowego i stolarki. 
Koszt realizacji zadania to 50 000 zł.

4. Zakończono remont budynku garażowo-socjalnego w 
Witryłowie, koszt realizacji zadania 48 000 zł.

5. Utworzenie Klubu Seniora w Jabłonce – w ramach 
Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2016-2019 
został uruchomiony Klub Seniora w Jabłonce. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 149 500 zł, z czego 119 
500 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej. Środki na realizację zadania 
przeznaczono na adaptację pomieszczeń w budynku 
Domu Ludowego w Jabłonce na potrzeby utworzenia 
klubu Senior+ oraz na zakup wyposażenia i niezbęd-
nych sprzętów.

  Klub Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców 
Gminy Dydnia, którzy ukończyli 60. rok życia i są nie-
aktywni zawodowo. W ramach spotkań w Klubie będą 
się odbywać różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, kul-
turalne, warsztatowe, pozwalające na miłe i aktywne 
spędzanie wolnego czasu.

6. Utworzenie Żłobka Gminnego w Dydni – w ramach 
programu Maluch+ Gmina Dydnia uzyskała dofinanso-
wanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na utworzenie Żłobka Gminnego w Dydni. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 196 945 zł, z czego kwota 
dofinansowania to 157 945 zł. Żłobek Gminny w Dydni 
zapewni opiekę dla 13 dzieci w wieku do 3 lat.

7. Instalacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym 
w Krzywem.

Zabytki:
Gmina Dydnia udzieliła dotacji na renowacje za-

bytkowych obiektów sakralnych należących do parafii pw. 
Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem oraz para-
fii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce:
1. Renowacja i rekonstrukcja wnętrza kościoła pw. Naj-

świętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krzemiennej 
(parafia Dydnia) – wysokość dotacji 65 000 zł 

2. Renowacja i rekonstrukcja wnętrza kościoła pw. Zwia-
stowania NMP w Obarzymie (parafia Dydnia) – wyso-

kość dotacji 15 000 zł.
3. Renowacja i rekonstrukcja wnętrza kościoła pw. Matki 

Bożej Łaskawej w Krzywem (parafia Dydnia) – wyso-
kość dotacji 40 000 zł.

4. Renowacja i rekonstrukcja wnętrza kościoła parafial-
nego pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem – wy-
sokość dotacji 40 000 zł.

5. Remont muru oporowego i schodów przy kościele pa-
rafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłon-
ce – wysokość dotacji 30 000 zł.

Drogi:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038R Dydnia 

– Wydrna w miejscowości Wydrna o długości 990 m 
wraz z budową chodnika dla pieszych o długości 450 
m realizowana przez Powiat Brzozowski ze środków 
własnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Sa-
morządowych oraz ze środków z budżetu Gminy Dyd-
nia. Koszt budowy chodnika wyniósł łącznie 412 355 
zł w tym 317 513 zł pochodziło z budżetu Państwa, 
47 422zł z budżetu Powiatu Brzozowskiego i 47 420 
zł z budżetu Gminy Dydnia. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 1 261 828 zł, w tym 939 162 zł ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi woje-
wódzkiej (Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska) 
w Niebocku o długości 396 m od początku wsi w kie-
runku zakładu Grabo. Koszt realizacji zadania wyniósł 
320 000 zł (150 000 zł z budżetu gminy i 170 000 zł z 
budżetu województwa).

3. Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej o 
długości 992 m i budowa chodnika o długości 235 m w 
Niebocku do szkoły. Koszt budowy chodnika wyniósł 
40 503 zł.

4. Oddano do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogo-
wego w Niewistce i Obarzymie. Koszt realizacji za-
dania wyniósł 110 700 zł.

5. Podpisano umowy na przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Grabówka – Granica Gminy Lalin o 
długości 901 m realizowaną w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wartość zadania wynosi 320 573 zł, 
w tym 224 401 zł dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

6. Podpisano umowy na przebudowę drogi gminnej Koń-
skie – Granica Gminy Mrzygłód o długości 2263 m 
realizowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Wartość zadania wynosi 832 445,46 zł, w tym 
665 956 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

7. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w 
Dydni „na Skałę” o długości 330m, koszt zadania wy-
niósł 88 650,02 zł.

8. Rekultywacja dwóch dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Obarzymie (działka nr 477) o długości 200 
m i (działka nr 470) o długości 300 m. Koszt realizacji 
zadania wyniósł 72 950 zł, w tym 60 000 zł dotacji ze 
środków Województwa Podkarpackiego.

9. Przebudowa drogi gminnej i budowa podjazdu dla nie-
pełnosprawnych w Krzywem koło Kaplicy. W ramach 
robót wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w 
postaci chodnika o długości 40 m, ciąg jezdni asfalto-
wej o długości 50 m oraz plac postojowy o wymiarach 
6x15 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 58 552,66 zł 
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w tym 16 000 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego.
10. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w 

Dydni (nr działki 1224) o długości 120m, koszt reali-
zacji zadania wyniósł 38 220 zł.

11. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Nie-
wistce na płytach, koszt zadania wyniósł 34 180 zł.

12. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Nie-
wistce (nr działki 114) o długości 120m, koszt zada-
nia wyniósł 25 583,23 zł.

13. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Nie-
bocku na Przylaskach (działka nr 634) o długości 
120 m. Koszt zadania wyniósł 19 378 zł.

14. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w 
Niebocku na Bośni (działka nr 681) o długości 80m, 
koszt zadania wyniósł 13 767 zł.

15. Remont drogi gminnej o nawierzchni klińcowej w Krzy-
wem o długości 144m, koszt 11 500 zł.

16. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy dro-
dze powiatowej koło szkoły w Wydrnej. Koszt zada-
nia wyniósł 11 691 zł.

17. Remont dwóch odcinków dróg asfaltowych w Wyd-
rnej o długości 16 m (działka nr 1824) i długości 50 
m (działka nr 1835). Łączny koszt realizacji zadania 
wyniósł 8 910 zł.

18. Remont drogi gminnej o nawierzchni klińcowej w Wyd-
rnej o długości 368m, koszt zadania wyniósł 5 947zł.

19. Remont drogi gminnej o nawierzchni klińcowej w Nie-
wistce (nr działki 69) o długości 60 m koszt 3800 zł.

20. Remont drogi gminnej o nawierzchni klińcowej w Dyd-
ni (działka nr 2613) o długości 50 m, koszt 3000 zł.

21. Remont zjazdu o nawierzchni asfaltowej w Dydni 
(działka nr 1872) naprzeciwko Wiejskiego Domu Kul-
tury, koszt realizacji zadania wyniósł 1160 zł. 

22. Naprawa infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek 
intensywnych opadów deszczu i podtopień w Witry-
łowie, Końskiem, Wydrnej, Krzywem - 7 dróg gmin-
nych i 2 przepusty.

23. Remont wjazdów o nawierzchniach asfaltowych na 
drogi gminne w Krzemiennej, Obarzymie, Krzy-
wem.

24. Remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w 
Dydni „na Kulówkę” o długości 240 m.

25. Remont parkingu i drogi o nawierzchni asfaltowej w 
Dydni przy przedszkolu.

26. Przebudowa drogi dgr 1224 w Dydni - 38 220 zł.
27. Przebudowy 3 dróg o nawierzchni klińcowej w Wyd-

rnej. 
Infrastruktura sportowa, rekreacyjna, turystyczna:
1. Budowa obiektu rekreacyjnego w Niewistce - w ra-

mach funduszu sołeckiego zakupiono zestaw zaba-
wowy z huśtawką i cztery urządzenia sportowe, koszt 
10 000 zł.

2. Remont boiska sportowego w Temeszowie - wykona-
no przebudowę boiska betonowego na boisko wielo-
funkcyjne o nawierzchni syntetycznej, koszt 21 800 zł.

3. Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w Jabłon-
ce – w ramach projektu zbudowano siłownię zewnętrz-
ną wariantu podstawowego, który obejmuje strefę fit-
ness z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych 
(orbitek, narciarz, motyl A, motyl B, twister, biegacz) 
oraz strefę relaksu, w której znajdują się ławki i stoły 
do gier edukacyjnych. Na realizację zadania uzyskano 

dofinansowanie w wysokości 24 900 zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej.

4. Budowa sceny w parku w Dydni- zrealizowano projekt 
pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności 
poprzez kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie 
wolnego czasu związana z utworzeniem sceny w par-
ku w Dydni”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
19 999 zł z czego 9 450,00 zł pochodziło z dofinanso-
wania z budżetu Województwa Podkarpackiego w ra-
mach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017 - 2020. 

5. Budowa altany w Wydrnej, koszt 8 000 zł.
6. Ukończenie altany w Grabówce, koszt 5 000 zł.
7. Areacja nawierzchni stadionów - 9 000 zł.

Infrastruktura wodno-ściekowa:
1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji 

Krzemienna II etap:
a) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzywem o łącznej 

długości 5165,0 m.
b) budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrnej o łącznej dłu-

gości 12028,0 m.
c) wymiana pomp na przepompowni nr 1 i 2 w Krzemien-

nej.
d) modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Krze-

miennej wraz z wyposażeniem II reaktora oczyszczalni, 
wymianą i montażem urządzeń do odwadniania i gra-
nulacji osadu oraz modernizacją i wymianą elementów 
i urządzeń istniejącego ciągu technologicznego.

e) zakup wyposażenia eksploatacyjnego kanalizacji i 
oczyszczalni: 

• urządzenie wielofunkcyjne ssąco – płuczące wraz z 
wyposażeniem do prac związanych z eksploatacją sie-
ci kanalizacyjnej na ramie samochodu ciężarowego

• ciągnik rolniczy z przyczepą, do transportu osadu i 
granulatu powstałego po odwadnianiu i granulacji osa-
du, który będzie służył do transportu ścieków wozem 
asenizacyjnym z budynków niepodłączonych do kana-
lizacji.

• koparko-ładowarka z napędem na cztery koła, która 
będzie służyć do załadunku osadu oraz do prac na ka-
nalizacji w przypadku awarii.

f) Zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 
1,96 kW.

  Łączna kwota realizowanego zadania wyniosła 9 
539 274,93 zł, w tym: 4 859 579 zł to środki pocho-
dzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4 542 818,41 zł 
to środki pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nato-
miast 136 880,52 zł stanowiły środki własne.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę 
kanalizacji w Temeszowie

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę 
wodociągu w Temeszowie

4. Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę 
kanalizacji w Obarzymie

5. Przygotowanie dokumentacji technicznej pod przebu-
dowę oczyszczalni ścieków w Jabłonce.
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W Sołectwie Dydnia zakończono realizację projektu 
pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności po-
przez kultywowanie tradycji i wspólne spędzanie wolnego 
czasu związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni” 
współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpa-
ckiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017 - 2020.

Dzięki realizacji inwestycji w parku w Dydni powstała 
scena, która zgodnie z założeniami projektu stworzy miesz-
kańcom wspaniałą alternatywę spędzania wolnego czasu, 
wpłynie na integrację oraz zwiększy możliwość organizacji 
imprez kulturalnych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 29 396,92 zł
Wysokość dofinansowania zadania: 9 450,00 zł
Gmina Dydnia od wielu lat korzysta ze wsparcia fi-

nansowego na realizację ważnych dla mieszkańców na-
szej gminy inwestycji z Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi.

Katarzyna Stadnik

W miejscowości Jabłonka powstała pierwsza na te-
renie Gminy Dydnia Otwarta Strefa Aktywności w ramach 
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) – edycja 2019.

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej 
wariantu podstawowego, który obejmuje strefę fitness oraz 
strefę relaksu. W strefie fitness znajdują się urządzenia do 
ćwiczeń fizycznych (orbitek, narciarz, motyl A, motyl B, twi-
ster, biegacz) o średnim stopniu trudności, odpowiednie dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Natomiast w 
strefie relaksu ławki i stoły do gier edukacyjnych (do gry w 
szachy i chińczyka). 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskali przyjazne 
miejsce do wspólnych spotkań i aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 

Całkowity koszt realizacji zadania: 48 056,14 zł

Wysokość dofinansowania zadania: 23 931,00 zł
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i 

Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(FRKF).

Katarzyna Stadnik

Energia odnawialna
Zakończono realizację projektu pn. „Odnawialne 

źródła energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia” polega-
jącej na montażu kotłów, instalacji solarnych i fotowolta-
icznych dla 164 gospodarstw domowych w Gminie Dyd-
nia. Wartość projektu dla Gminy Dydnia wyniosła 2 763 
438,80 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej to 2 131 205 zł.

Realizacja projektu polegała na budowie różnych 
rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii, głównie 
instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania cie-
płej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowol-
taicznych oraz pomp ciepła. Dofinansowanie w wysokości 

85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) pochodziło 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, dzia-
łanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr  
RPPK.03.01.00-18-001/16. Wkład własny mieszkańców 
wyniósł 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w 
przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w 
przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy bu-
dynku gospodarczym). Projekt realizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020.

Aleksandra Florczak

Zewnętrzna siłownia w Jabłonce
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Parkowa scena zaprasza
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5 grudnia 2019 r. podczas sesji Rady Gminy Dyd-
nia zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia 
sportowe na szczeblu krajowym dla uczniów i absolwen-
tów Szkoły Podstawowej w Dydni i Zespołu Szkół w Nie-
bocku oraz Dominika Kulona i Kamila Kędry.

Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Dydni:
1. Dominika Cierpiak
2. Kacper Cierpiak

3. Dawid Chamulak
Zespół Szkół w Niebocku:

1. Mikołaj Jatczyszyn
2. Tomasz Jatczyszyn
3. Wiktor Pocałuń
4. Weronika Szelest.

Wyżej wymienieni uczniowie i absolwenci osiąg-
nęli wysokie wyniki sportowe w zawodach rejonowych, 
powiatowych i wojewódzkich. Reprezentowali wiele dy-
scyplin, m.in: biegi, sztafetowe biegi przełajowe, sztafe-

W dniu 19.12.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w 
Dydni odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji Gminnego Kon-
kursu Plastycznego na wykonanie stroika oraz szopki bożo-
narodzeniowej. Organizatorem konkursu był Gminny Ośro-
dek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Konkurs skierowany był do mieszkańców z terenu 
Gminy Dydnia. Zgłoszono 23 stroiki oraz 33 szopki bożo-
narodzeniowe. W konkursie wzięły udział dzieci z przed-
szkoli, ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dydnia, a 
także osoby prywatne. W tym roku w konkursie mogły wziąć 
udział rodziny. Komisja regulaminowa przyznała następują-
ce miejsca: 

Szopka Bożonarodzeniowa:
Kategoria Przedszkola i Klasy „0”
1. miejsce - Gabriel Drobot
2. miejsce – Przedszkole Samorządowe w Dydni
3. miejsce – Julia Dmitrzak
Kategoria Klasy I-III
1. miejsce – Franciszek Rosolski
2. miejsce – Oliwia Drobot
3. miejsce – Małgorzata Wolwowicz
Kategoria Klasy IV-VI
1. miejsce – Gabriela Kułak
2. miejsce – Patrycja Owsiana
3. miejsce – Oliwia Milczanowska
Kategoria Klasy VII-VIII
1. miejsce - Kacper Kopiczak  
2. miejsce – Dorian Szymański
3. miejsce – Szymon Mazur
Kategoria rodzinna
1. miejsce – Magdalena, Wiktoria i Andrzej  Pajęccy
2. miejsce – Grzegorz, Justyna, Martyna i Hubert Kopiczak
3. miejsce – Julia i Katarzyna Frydryk
Wyróżnienie – Gracjan i Monika Żelaznowscy
Kategoria bez ograniczeń wiekowych:
1. miejsce – Katarzyna Kondracka
2. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzy-
wem

Stroik Bożonarodzeniowy
Kategoria Przedszkola i Klasy „0”
1. miejsce – Paweł Lorenc
2. miejsce - Samorządowe Przedszkole w Dydni
Kategoria Klasy I-III
1. miejsce - Maja Siedlecka

2. miejsce – Małgorzata Krupińska
3. miejsce – Adam Pytlowany
Kategoria Klasy IV-VI
1. miejsce - Aleksandra Myćka
2. miejsce - Dominik Sobolak
3. miejsce - Dawid Bocoń
Kategoria Klasy VII-VIII
1. miejsce – Emilia Piotrowska
2. miejsce – Oliwia Pawlikowska
Kategoria rodzinna
1. miejsce – Gabriel i Ewa Dmitrzak
2. miejsce – Julia i Aneta Dmitrzak
3. miejsce – Aleksandra, Jakub i Gabriel Myćka
Wyróżnienie – Dawid i Monika Kędra
Kategoria bez ograniczeń wiekowych:
1. miejsce – Krystyna Mazur
2. miejsce – Zuzanna Mazur
3. miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem

Laureaci w poszczególnych kategoriach  otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczali: Rafał Czopor 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, Agnieszka 
Adamska – dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, 
Małgorzata Turopolska – emerytowany instruktor do spraw 
kultury. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy.

Anna Wójcik

Zwycięzcy konkursu
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ta 4 x 100 m., pływanie, rzut dyskiem, rzut oszczepem, 
pchnięcie kulą, skok w dal oraz dyscypliny drużynowe, 
takie jak: piłka siatkowa i unihokej.

Dominik Kulon rozpoczął realizację swoich marzeń 
z piłką nożną w 2010 roku w klubie ULKS „Grabowianka”, 
grając najpierw w grupie orlików, a następnie w grupie 
trampkarzy starszych. Od września 2016 roku Dominik 
należy do kadry Podkarpacia. W 2014 roku otrzymał po-
wołanie na zgrupowanie letniej Akademii Młodych Orłów, 
a w styczniu  2017 roku na zgrupowanie zimowe do Byd-
goszczy. Akademia Młodych Orłów to oficjalnie Kadra 
Polski rocznika 2003. W 2017 roku jako zawodnik kadry 
trampkarzy starszych Podkarpacia zdobył z drużyną mi-
strzostwo regionu, w którego skład wchodzą związki: pod-
karpacki, małopolski, świętokrzyski i lubelski. Zwycięska 
drużyna brała udział w mistrzostwach Polski trampkarzy 
starszych w Suwałkach. Wiosną 2018 roku drużyna Kar-
pat Krosno rozegrała mecz barażowy z drużyną Małopol-
skiego Związku Piłki Nożnej o Centralną Ligę Trampkarzy 
Starszych. Latem 2018 roku razem ze swoją drużyną był 

na turnieju w Barcelonie. W turnieju wzięło udział 90 dru-
żyn z 22 krajów z całego świata. Zespół Dominika wygrał 
cały turniej, a on został królem strzelców. Jesienią 2018 r 
otrzymał powołanie na dwumecz Polska - Austria. Był to 
jego debiut w reprezentacji Polski U - 16. W listopadzie 
tego roku dostał kolejne powołanie na konsultacje szko-
leniowe U - 17 w Siedlcach. Obecnie Dominikiem zainte-
resowane są kluby ekstraklasy - Wisła Kraków i Górnik 
Zabrze.

Kamil Kędra swoją przygodę z wędkarstwem roz-
począł w wieku 13 lat. Pierwsze zawody sportowe w jakich 
brał udział, były zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. 
To one sprawiły, że wędkarstwo stało się pasją Kamila. 
Pierwszym sukcesem było zdobycie tytułu Mistrza Okrę-
gu Krosno w wędkarstwie spławikowym indywidualnie 
oraz drugiego miejsca z drużyną. Mieszkaniec Krzemien-
nej bierze udział w wielu zawodach wędkarskich. W tym 
roku Kamil, zdobył kolejny tytuł Mistrza Okręgu Krosno w 
kategorii indywidualnej oraz uplasował się na 6. miejscu 
w Mistrzostwach Polski Juniorów na jeziorze Wygonin.

redakcja

W dniu 1 października 2019 r. grupa uczestników 
ŚDS w Krzywem chcąc odwiedzić jeden z najbardziej 
malowniczych zakątków przyrody, udała się wraz z opie-
kunami na wycieczkę w Bieszczady.

Swoją górską przygodę rozpoczęliśmy w miejsco-
wości Przełęcz Wyżna, gdzie już od samego początku  
napotkaliśmy na jedną z miejscowych atrakcji, a miano-
wicie stadko przebiegających jeleni, których widok wzbu-
dził ogromy podziw.

Kolejno wędrując obranym szlakiem turystycznym, 
pomimo trudności dotarliśmy do najwyżej położonego 
bieszczadzkiego schroniska tj. Chatki Puchatka. Z pew-
nością nikt z nas nie żałował wysiłku, bo rozciągający się 
przed nami widok był najlepszą rekompensatą.

Dopisująca nam słoneczna pogoda z pewnością 
motywowała do dalszej wędrówki szlakiem Połoniny 
Wetlińskiej oraz do podjęcia próby zdobycia kolejnego 
szczytu – Smerek. Przestrzeń dzikiej przyrody mobili-
zowała do podejmowania i pokonywania trudności, do-
dawała nam energii, barwna paleta bieszczadzkiej flo-

ry sprzyjała rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych a 
otaczający zewsząd szum lasu sprzyjał refleksji i ode-
rwaniu się od życia codziennego. Był również czas na 
odpoczynek, bowiem na zakończenie górskiej wędrówki 

Sportowcy z ZS w Niebocku

Nagrodzeni sportowcy z władzami Gminy i Rodzicami

„Odkrywcy” Bieszczadów

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. archiwum
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W dniu 20 listopada 2019 r. uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzywem wzięli udział w 
szkoleniu zorganizowanym przez oddział KRUS w Brzozo-
wie pn. „Dbam o zdrowie i życie swoje i najbliższych. Prze-
strzegam zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym”. Program szkolenia poruszał m.in. tematy:
1. Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem 

społecznym rolników indywidualnych
2. Zagrożenia zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym
3. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczy-

mi
4. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycz-

nych
5. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach.

 Podczas szkolenia nasi uczestnicy dowiedzieli się 
o  głównych przyczynach wypadków w gospodarstwach rol-

21 listopada w całej Polsce obchodzimy Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowni-
ków socjalnych oraz pracowników służb społecznych.

Z tej okazji Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Krzywem przygotował wyjątkową uroczystość, by w ten 
sposób podziękować wszystkim pracownikom i osobom 
związanym z pracą socjalną, za ich zaangażowanie, wy-
rozumiałość i okazywaną na co dzień wrażliwość, dobroć 
oraz życzliwość. Wójt Gminy Alicja Pocałuń złożyła na ręce 
kierownik ŚDS Małgorzaty Jamrugiewicz życzenia dalszej 
pomyślności w pełnieniu tak ważnej społecznie roli.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem działa 
w naszej gminie od końca 2017 r. Jego misją jest udzielanie 

wsparcia w aktywnym funkcjonowaniu w życiu społecznym 
dla osób z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, a także 
integrowanie, rozwijanie talentów i zdolności oraz udziela-
nie wsparcia terapeutycznego. Wnętrze ŚDS-u jest niczym 
galeria sztuki. W każdym pomieszczeniu można podziwiać 
piękne prace artystyczne wykonane przez podopiecznych. 
Na ścianach wiszą rysunki i obrazy, a półki wypełnione są 
drewnianymi i papierowymi figurkami i ozdobami. Wszyst-
ko to jest wyrazem kreatywności i bogatej wyobraźni pod-
opiecznych, a także efektem codziennej ciężkiej pracy i za-
angażowania pracowników.

Aleksandra Florczak

zapaliliśmy ognisko w jednym z pobliskich gospodarstw, 
gdzie spotkaliśmy się z bardzo gościnnym i życzliwym 
przyjęciem.

Ukoronowaniem tego wspaniałego dnia był jesz-
cze nocny spacer po zaporze na Jeziorze Solińskim, 
gdzie mieliśmy okazję podziwiać w świetle księżyca cu-
downy krajobraz otaczający Jezioro.

Do domów wróciliśmy późnym wieczorem z peł-

nym bagażem wrażeń i wspomnień. Ten sprzyjający in-
tegracji oraz zacieśnianiu relacji koleżeńskich wyjazd z 
pewnością można uznać za udany, a zachwycona wy-
jazdem grupa już wyznaczyła sobie cel na następny rok 
– zdobycie szczytu Tarnica.

Agnieszka Indyk
Beata Jatczyszyn

Życzenia od Wójta Gminy Alicji Pocałuń

Pokaz artystycznych talentów

Uczestnicy szkolenia

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
k

fot. A. Florczak

fot. archiwum



21Nasza Gmina Dydnia IV/2019

26 listopada 2019 r. w Witryłowie odbyła się uro-
czystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego jednostce OSP Witryłów. Całkowita wartość 
pojazdu wyniosła 759 771 złotych, w tym 120 000 złotych 
dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, 209 936,72 złotych dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 240 000 złotych dofinansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego i 189 834,28 złote z budżetu 
Gminy Dydnia.

Samochód został wprowadzony w asyście jed-
nostek OSP z Krzywego i Temeszowa. Nowym samo-
chodem kierował wiceprezes i kierowca OSP Witryłów 
Mieczysław Bielański. W uroczystości udział wzięli: wójt 
Alicja Pocałuń, radna Witryłowa Izabela Leszczyk, sołtys 
Witryłowa Agnieszka Węgrzyńska, strażacy i mieszkańcy 
Witryłowa.

Samochód marki Volvo, rocznik 2019, został wy-
produkowany przez firmę „Bocar” z Korwinowa koło 
Częstochowy. Jest przystosowany do przewozu 6 osób, 
wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3055 dm3, 
zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 310 dm3, 

autopompę o wydajności 2928 dm3, linię szybkiego natar-
cia długości 60 m, wyciągarkę elektryczną, maszt oświet-
leniowy pneumatyczny. W kabinie znajduje się radiote-
lefon samochodowy. Odbiór samochodu miał miejsce w 
dniu 19 listopada 2019 r.

Aleksandra Florczak

Już po raz kolejny podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Krzywem mieli okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności aktorskie i wokalne, biorąc 
udział w widowisku „A lasy – bory – puszcze – knieje 
szumią …!” zorganizowanym 25 listopada 2019 r. przez 
społecznego animatora kultury – P. Bogusławę Krzywo-
nos w Domu Ludowym w Krzywem.

To wydarzenie o charakterze kulturalnym i eduka-
cyjnym zgromadziło przedstawicieli wielu dziedzin – my-
śliwych, leśniczych, sympatyków życia w zgodzie z natu-
rą, przedstawicieli oświaty i lokalnych władz.

Podczas wstępu uczestnicy zaśpiewali piosenki 
„Płonie ognisko i szumią knieje”, „Do serca przytul psa”  
a także „Szła dzieweczka do laseczka”  w połączeniu 
z pantomimą. Występ uczestników spotkał się z miłym 
przyjęciem ze strony zaproszonych gości, którzy z du-
żym entuzjazmem przyłączali się do wspólnego śpiewu.

Spotkanie z całą pewnością sprzyjało integracji 
ze środowiskiem lokalnym, niwelowaniu postawy bierno-
ści, nieśmiałości, budowaniu poczucia własnej wartości 
przez uczestników, rozwijaniu wiedzy na temat myśli-
stwa, piękna przyrody, literatury, w której piękno przyro-
dy było niejednokrotnie poruszane.

Wydarzenie to dostarczyło wielu wrażeń i zachę-
ciło podopiecznych do dalszej pracy nad promowaniem 
ŚDS w środowisku.

Agnieszka Indyk
Beata Jatczyszyn

nych oraz sposobach pozyskania pomocy i odszkodowania 
z tego tytułu. Omawiany był też  problem dbałości o po-
rządek oraz  znaczenie użytkowania właściwego ubrania i 
obuwia roboczego przy pracy.

Ww. szkolenie miało formę pogadanki, a na zakoń-

czenie Panie prowadzące przeprowadziły wśród naszych 
uczestników quiz zdobytej wiedzy, z nagrodami. Ponadto 
wszyscy otrzymali broszury, ulotki i kalendarze rolnicze pro-
mujące bhp w rolnictwie.

Małgorzata Jamrugiewicz

Podopieczni ŚDS znów na scenie

Uroczystość przekazania wozu strażackiego 

fot. G. Cipora
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W środę, 29 października 2019 r. na stronie Inter-
netowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego opublikowano wyniki naboru projektów 
zgłoszonych do dofinansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020.

Spośród wszystkich złożonych wniosków wyłonio-
no 65, które otrzymają dofinansowanie. Na 9. miejscu listy 
rankingowej znalazł się projekt Gminy Dydnia pn. „Zakup 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej z terenu Gminy Dydnia”. Wnioskowana kwo-

ta dofinansowania wynosi 238 172,87 złotych. Pozyskane 
środki umożliwią zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Witryłowie oraz motopompy dla OSP w Dydni.

Środki przyznano w ramach osi priorytetowej IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowe-
go, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, pkt. 
nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożaro-
wej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratow-
niczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii 
– wyłącznie dla potrzeb OSP.

Aleksandra Florczak

20 października 2019 r. w Temeszowie odbyło się 
oficjalne przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Temeszów – zakup sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego 
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 
został przekazany na wyposażenie jednostce na podstawie 
umowy użyczenia – przekazania dokonała Alicja Pocałuń 

Wójt Gminy Dydnia, która wręczając umowę przekazania 
Prezesowi OSP Ryszardowi Milczanowskiemu powiedzia-
ła m.in., że zakup był możliwy dzięki olbrzymiemu wspar-
ciu Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego. Wiceprezes ZOG 
ZOSP RP w Dydni dh Stanisław Pytlowany przedstawił 
strażakom informację o otrzymanym dofinasowaniu i dane 
techniczne zakupionego samochodu, jednocześnie dzięku-
jąc wszystkim, którzy wspierali działania gminy Dydnia. W 
imieniu Posła Piotra Uruskiego,  życzenia i gratulacje prze-
kazał Wicestarosta Jacek Adamski. Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Marek Orłowski w imieniu strażaków z Teme-
szowa podziękował za udzielone wsparcie w pozyskaniu 
samochodu: Posłowi na Sejm RP Piotrowi Uruskiemu, Alicji 
Pocałuń Wójtowi Gminy Dydnia oraz  Przewodniczącemu 
Rady Gminy Piotrowi Szulowi.

Stanisław Pytlowany

Oficjalne przekazanie samochodu

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
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