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Grono najlepszych sołtysów w kraju powiększył Ry-
szard Kopczyk, sołtys Niebocka w Gminie Dydnia. Jako je-
den z dwunastu laureatów został uhonorowany tytułem “Soł-
tysa Roku 2008” w ogólnopolskim konkursie organizowanym 
od siedmiu lat przez “Gazetę Sołecką” oraz Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów. 

Ideą konkursu jest wyłonienie i promowanie najbar-
dziej aktywnych sołtysów, działających na rzecz rozwoju 
swoich wsi, jak również takich, którzy potrafią integrować 
mieszkańców wokół wspólnych działań. W tym roku kapituła, 
spośród 42 tysięcy sołtysów w Polsce, uhonorowała dwuna-
stu. Otrzymali oni równorzędne tytuły „Sołtysa roku 2008”.

Kapituła konkursu dokonując wyboru kierowała się ta-
kimi kryteriami jak: 
- wpływ działalności kandydata na integrację społeczności 

lokalnej, 
- materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktu-

ry komunalnej, 
- rezultaty działalności ponadlokalnej, 
- czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami 

działalności.
Ryszard Kopczyk swą funkcję pełni już od dziesięciu lat. 

Na czym ona polega? 
-	 Trzeba	wszędzie	biegać	i	załatwiać	sprawy	dla	mieszkań-
ców	miejscowości	–	odpowiada	krótko	sołtys	Kopczyk.

-	Teraz	pilną	rzeczą	 jest	zrobienie	chodnika	w	naszej	miej-
scowości.	Władze	 gminy	 dały	 nam	 już	 ponad	 390	 tysię-
cy	 złotych.	Dlatego	mam	 jeszcze	prośbę	do	marszałków	
województwa,	 żeby	 dołożyli	 nam	 podobną	 kwotę,	 wtedy	
można	by	było	już	coś	zrobić.	Nie	muszę	tu	dodawać,	że	
taki	chodnik	znacznie	poprawiłby	bezpieczeństwo	naszych	
mieszkańców.	Przecież	kierowcy	nieraz	jeżdżą	jak	szaleni.	
Jakby	co	się	działo,	to	nawet	nie	ma	gdzie	uciekać.

Dziesięć lat działalności to szmat czasu. 
-Różnie	bywa.	W	miejscowości	 liczącej	1600	mieszkańców	
zawsze	znajdzie	się	ktoś,	kto	powie,	że	jest	super	i	ktoś	kto	
będzie	narzekał.	Ze	swej	strony	jednak	twierdzę,	że	współ-

praca	z	władzami	gminy	Dydnia	i	mieszkańcami	układa	się	
bardzo	dobrze	–	przyznał	Ryszard	Kopczyk.

Jerzy Adamski, wójt gminy Dydnia
-	 Ryszard	 Kopczyk	 jest	 przykładem	 rozsądnego	 sołtysa	 i	
radnego	–	mówił	Jerzy	Adamski,	wójt	gminy	Dydnia.

-	 On	widzi	sens	działań	w	naszej	gminie.	Jeżeli	w	jego	miej-
scowości	 robiona	 jest	 jakaś	 inwestycja,	 on	 tam	 spędza	
całe	dnie,	pilnując	by	wszystko	było	w	porządku.	Nie	boi	
się	trudnych	tematów	ani	rozmów.	Najbardziej	podoba	mi	
się	w	nim	to,	że	na	każdy	temat	ma	jedno	zdanie.	Nie	ase-
kuruje	się,	do	każdego	mówiąc	co	innego.	Kopczyk	z	Nie-
bocka	zawsze	mówi	 to	samo	do	każdego.	Nieraz	pozuje	
na	takiego	chłopka	roztropka,	ale	tak	naprawdę	to	bardzo	
inteligentny	człowiek,	pełen	mądrości	życiowej

Uroczysty finał VII edycji Konkursu odbył się 21 kwiet-
nia b.r. w Senacie RP. Honorowy patronat nad imprezą objął 
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Laureaci konkur-
su otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta RP, statuetki, 
puchary i dyplomy z tytułem „Sołtys Roku”.

Mamy nadzieję, iż osiągnięty sukces będzie motywa-
cją do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Laurea-
towi serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów!

Tomasz	Żaczek

Ryszard Kopczyk laureatem Konkursu „Sołtys Roku 2008”

Jednym z najważniejszych zadań gminy w zakresie 
ochrony środowiska mających wpływ na poprawę jakości 
wód jest odpowiednio prowadzona gospodarka wodno 
– ściekowa. Obecnie głównymi źródłami zanieczyszczeń 
wód są ścieki komunalne – należy w tym miejscu podkreślić 
fakt, iż zajmują one drugie po substancjach ropopochod-
nych miejsce na liście najgroźniejszych dla środowiska 
substancji. Ścieki komunalne powstają w wyniku działal-
ności człowieka – nie tylko działalności gospodarczej, ale 
również i bytowej, są mieszaniną zanieczyszczeń z gospo-
darstw domowych, zanieczyszczeń powstałych na skutek 
czynności fizjologicznych i higienicznych człowieka, a także 
czynności codziennych m.in. prania, gotowania, zmywa-
nia itp. W związku z tym ścieki komunalne zawierają bar-
dzo różne substancje a są to związki organiczne, głównie: 
tłuszcze, białka i cukry. Substancje te podlegają rozkładowi 
bakteryjnemu, co zwłaszcza w odniesieniu do procesów 
gnilnych powoduje nieprzyjemną woń ścieków. Przy więk-
szych stężeniach tych substancji, procesy te nasilają się i 

powodują spadek zawartości tlenu w rzekach, do których 
odprowadzane są nieoczyszczane w żaden sposób ścieki 
komunalne, a to z kolei prowadzi do masowego wymiera-
nia organizmów żyjących w rzekach. W wyniku stosowania 
wielu (ciągle ulepszanych) środków myjących i piorących w 
składzie ścieków komunalnych zwiększyła się diametralnie 
w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku zawartość detergen-
tów. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, iż są to substan-
cje powierzchniowo czynne powodujące całkowite zmywa-
nie organizmów wodnych z powłok ochronnych (np. śluzu 
z powierzchni ciał), w rezultacie czego są one zabójcze dla 
świata żywego.

Jak już na wstępie wspomniano, gospodarka wodno 
– ściekowa jest jednym z zadań gminy, w związku z tym 
Gmina Dydnia pod koniec 2003 roku przystąpiła do prac 
nad opracowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej, 
uzyskaniem pozwoleń i zgód mieszkańców w celu realizacji 
zadania pod nazwą „Budowa zbiorczej oczyszczalni ście-
ków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglome-

Rusza największa inwestycja w Gminie Dydnia
Maciej Dźoń
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Kompleks Boisk Sportowych ORLIK 2012
Orlik w Jabłonce umiejscowiony został w pięknym 

„zielonym” otoczeniu. W pobliżu znajduje się park z dwo-
rem pełniącym funkcje pensjonatu oraz szkoła, która posia-
da również 50 miejsc noclegowych. Boisko do piłki nożnej 
ze sztuczną nawierzchnią ma wymiary 30x60 metrów, a 
znajdujące się powyżej do koszykówki, siatkówki z podło-
żem poliuretanowym ma wymiary 19x32 m. Drugie boisko 
może służyć też jako kort tenisowy. Obok usytuowana jest 
murowana szatnia. Ukształtowanie terenu sprawiło, ze bez 
większych dodatkowych środków można było zrobić trybu-
nę. Na razie ma ona 80 miejsc siedzących. W najbliższym 
czasie liczba miejsc ma zwiększyć się do 300.

Cały teren jest ogrodzony i oświetlony. – Prace przy 
naszym Orliku trwały od sierpnia ubiegłego roku. Jest to jed-
na z inwestycji, która odmienia oblicze naszej gminy. Dzieci, 
młodzież i dorośli będą tutaj mogli spędzić dobrze wolny 
czas- powiedział Jerzy F. Adamski, wójt gminy Dydnia.

Orlik trafił pod zarząd miejscowej szkoły, a bezpo-
średnio opiekować się będą nim dwaj nauczyciele wf.

Koszt całej inwestycji to blisko 1,2 mln zł, z czego 
po 330 tys. zł pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego, a pozostałe 
środki to wkład własny gminy Dydnia.

Andrzej	Józefczyk

racji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna”. Jak sama 
nazwa wskazuje projekt w swoim zakresie obejmuje budo-
wę zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie sieci ka-
nalizacyjnej dla miejscowości Dydnia i Krzemienna. Łącznie 
wybudowanych zostanie ponad 40 km kolektorów kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków. Wybudowa-
na zostanie także oczyszczalnia ścieków o przepustowości 
250 m3/d dla pierwszego etapu, a docelowo będzie doposa-
żona do przepustowości 500 m3/d po wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Wydrna, Krzywe, Obarzym, 
Temeszów oraz przyłączona zostanie także kanalizacja sa-
nitarna wsi Jabłonka. Oczyszczanie ścieków odbywać się 
będzie w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo 
stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwa-

niem związków biogennych metodą biologiczną. 
Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Dydnia i Krzemienna realizowa-
na będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a termin 
realizacji niniejszego zadania ustalono na 07.10.2010 r.

Gmina Dydnia po zrealizowaniu budowy oczyszczal-
ni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dydni i Krzemiennej nie 
spocznie na przysłowiowych laurach, lecz będzie się starać 
o środki na budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowoś-
ciach Wydrna, Krzywe, Obarzym i Temeszów, dla których 
już prowadzone są prace nad uzyskaniem niezbędnych po-
zwoleń i dokumentacji do ich budowy.

Maciej	Dżoń

Pięć lat Unii Europejskiej w Gminie Dydnia
Pierwszego maja minęło pięć lat obecności Polski 

w Unii Europejskiej. Przez cały ten okres, dzięki usilnym 
staraniom, Polska pozyskiwała (i nadal pozyskuje) środki 
z różnych programów. Nie jest też inaczej w samej Gminie 
Dydnia, ponieważ przez te 5 lat ponad 14,5 mln złotych 
trafiło do Gminy.

Powodzenie podczas ubiegania się o środki unijne 
zależy w głównej mierze od dobrze przygotowanego wnio-
sku. W naszej Gminie nauczyliśmy się je sprawnie przygo-
towywać, wynikiem czego jest już wcześniej wspomniana 
kwota. To świetny prognostyk przed kolejnymi transzami 
euro, które napływać będą do nas do 2013 roku.

To właśnie dzięki środkom unijnym, zrealizowa-
nych zostało szereg inwestycji drogowych między inny-
mi z programów PHARE, SAPARD i ZPORR. W trosce o 
środowisko naturalne zostały wybudowane sieci kanaliza-
cyjne wsi Jabłonka, Niebocko, Witryłów i Ulucz. W 2008 
roku Gmina Dydnia otrzymała także dotację na budowę 
kanalizacji sanitarnej wsi Dydnia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

W staraniach swych Gmina Dydnia nie zapomina 
również o swoich mieszkańcach. Z myślą o nich zorgani-
zowane zostały  projekty szkoleniowe „Nowe kwalifikacje 

– nowa praca” oraz „Subsydiowane zatrudnienie szansą 
na przyszłość” zorganizowane w ramach ZPORR ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie zawsze jednak dobrze przygotowany wniosek 
przyniesie pieniądze. Tak też stało się w przypadku starań 
o pozyskanie środków z EFS-u na rozszerzenie oferty za-
jęć dydaktycznych i wydłużone godziny pracy przedszkola 
w Niebocku. Trzeba szukać ich gdzie indziej, bądź czekać 
na ponowny nabór wniosków. Podobnie jest w przypadku 
złożonego w tym roku wniosku na utworzenie gminnego 
ośrodka wychowania przedszkolnego w Dydni. Gmina 
czeka na rozpatrzenie odwołania od pierwszej, odmownej 
decyzji.

Dziś władze Gminy nie wyobrażają sobie już dal-
szego rozwoju (na taką skalę) i funkcjonowania bez 
wsparcia Unii Europejskiej. Takich pieniędzy nie znala-
złyby w swoim budżecie. Gdyby nie członkostwo w Unii, 
daną inwestycję musieliby realizować przez wiele lat.

Unia jednak to nie tylko strumień gotówki, ale tak-
że prawo – a niekiedy nawet prawo bardzo restrykcyjne, 
komplikujące między innymi proces inwestycyjny. 

Maciej	Dżoń

Andrzej Jóżefczyk
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RAZEM Z MAMĄ, RAZEM Z TATĄ NA RODZINNĄ MAJÓWKĘ
Takie jest środowisko, jakim je czyni człowiek - 

to hasło, które jest inspiracją dla działań prowadzonych 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi 
Grabówka. 

Aktualnie od 15 maja stowarzyszenie realizuje 
w ramach Programu Integracji Społecznej usługę dla 
rodzin „Rodziny grabowiańskie za pan brat z tradycją i 
współczesnością”. Odbiorcami projektu są dzieci, mło-
dzież i osoby starsze. Wszyscy biorący udział w pro-
jekcie są członkami lokalnej społeczności miejscowości 
Grabówka, czyli szeroko rozumianej lokalnej rodziny.

Wychowanie młodego pokolenia nie jest łatwą 
sprawą. Podejmowanie działań służących integracji we-
wnątrz rodziny i integracji rodzin danego środowiska, 
stwarzanie warunków do wspólnego spędzania czasu 
poprzez ciekawą ofertę spotkań rodzinnych, służy szer-
szemu poznawaniu się. Rodziny o różnym statusie spo-
łecznym i materialnym mają taką samą szansę uczest-
niczenia w proponowanych przedsięwzięciach. Poprzez 
wspólne spotkania, rozmowy, naukę, przekazywanie i 
wymianę doświadczeń, dochodzi do wzmocnienia więzi 
rodzinnych,  międzypokoleniowych, lokalnych i społecz-
nych.

W ramach realizowanej usługi, w miesiącu maju 

odbyły się 4 spotkania promujące śpiew ludowy. Zaję-
cia warsztatowe prowadził Pan Dariusz Klimowicz- na-
uczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Grabówce. 
Pana Dariusz grą na instrumentach wspierali miejscowi 
muzycy: Pan Stanisław Kramarczyk – akordeonista sa-
mouk, traktujący grę na akordeonie jako swoje życiowe 
hobby oraz Tomasz Mazur – uczeń Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sano-
ku. Rezultatem spotkań warsztatowych jest utworzenie 
lokalnego zespołu ludowego Grabowianie. Zespół liczy 
38 osób, a jego skład świadczy o tym, że muzyka łączy 
pokolenia. W zespole śpiewają i młodzi i starsi.

Premierowy występ zespołu z koncertem „Na lu-
dową nutę” odbył się 31 maja 2009 r. podczas spotkania 
integracyjnego organizowanego przez stowarzyszenie 
wspólnie ze szkołą podstawową i Radą Rodziców na 
placu przy budynku szkoły pod hasłem „Razem z mamą, 
razem z tatą na rodzinną majówkę”. Zespół zaprezen-
tował repertuar piosenek ludowych pochodzących z 
różnych stron Polski, a przede wszystkim z regionu 
rzeszowskiego. Pani Dorota Miksiewicz i Pani Maria Ko-
piczak uszyły w motywach ludowych spódniczki i chust-
ki, które dodatkowo dostarczyły wrażeń artystycznych 
podczas występu zespołu.

Podczas rodzinnej majówki odbył się również 
występ przygotowany przez uczniów i nauczycieli miej-

Teresa Mazur
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I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Dydni
Pod koniec roku szkolnego odbył się w naszej szko-

le I Zjazd Absolwentów. Była to bardzo piękna i wzrusza-
jąca uroczystość. Spotkali się ze sobą dawni uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Dydni, a także nauczyciele, którzy 
przepracowali w niej wiele lat. 

Z okazji Zjazdu otwarta została Galeria Retrospek-
tywna, przedstawiająca archiwalne fotografie związane 
z tutejszą szkołą, jej absolwentami i pedagogami. Oglą-
dane przez uczestników Zjazdu zdjęcia przywołały wiele 
miłych wspomnień, wywołały uśmiech i wzruszenie. Wy-
dany został również album, zawierający jeszcze bogatszy 
zbiór starych fotografii szkolnych, zamykający okres od lat 
przedwojennych po wczesne lata dziewięćdziesiąte. Każ-
dy z uczestników otrzymał też piękny pamiątkowy medal 
z brązu z wizerunkiem patronki szkoły - Świętej Królowej 
Jadwigi. 

Na początku uroczystości wszyscy uczestnicy Zjaz-
du udali się na Mszę Św. celebrowaną przez księdza pra-
łata Adama Drewniaka oraz księży – absolwentów SP w 
Dydni. Po Mszy delegacja byłych uczniów złożyła wiązanki 
kwiatów na grobach nieżyjących nauczycieli, spoczywa-

jących na miejscowym cmentarzu. Uczestnikom Zjazdu 
przypomniano też krótko biografie pedagogów, którzy wpi-
sali się w historię szkoły w Dydni. 

Po uroczystym przemarszu do szkoły, w asyście or-
kiestry dętej, rozpoczęła się kolejna część imprezy. Otwo-
rzył ją dyrektor szkoły  Andrzej Kot, który w swoim przemó-
wieniu wyraził radość z przybycia tak wielu gości i odniósł 
się do historii, tradycji i osiągnięć szkoły, które są dziełem 
pełnej zaangażowania pracy wielu pokoleń kadry peda-
gogicznej szkoły w Dydni. Uczestnicy Zjazdu zostali też 
ciepło powitani przez przedstawicieli uczniów. Następnie 
rozpoczęła się część artystyczna, którą uświetnił występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej PSM w Sanoku, a nasi ucz-
niowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i aktorskie w krótkiej inscenizacji. 

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie 
jej uczestnikom przez dyrektora szkoły oraz wizytator Jo-
lantę Mikus pamiątkowych medali. 

Z kolei głos zabrali honorowi goście Zjazdu: Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz wizytator Jolanta Mi-
kus, po czym dyrektor szkoły zaprosił wszystkich obecnych 

Pani Maria ma 100 lat
W dniu 01 lipca 2009r. mieszkanka naszej gminy, 

Pani Maria Pierożak z Grabówki, ukończyła 100 lat życia. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Św. odprawiona 
przez miejscowego proboszcza Ks. K. Gancarza. Dalsza 
część uroczystości odbyła się 02 lipca br. i miała miejsce w 
Domu Ludowym w Grabówce.  Jubileusz setnych urodzin 
uroczyście obchodziło 64 osoby z najbliższej rodziny Pani 
Marii, przybyłej z zagranicy i wielu miejscowości w kraju. W 
uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Dydni z Wójtem Jerzym F. Adamskim na czele, Z-
ca Wójta S. Pałys, Kierownik USC M. Pomykała, Sekretarz 

Gminy A. Maślak oraz Skarbnik M. Bieda, od których Do-
stojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń zdrowia na ko-
lejne 100 lat życia,  kwiaty oraz okolicznościowy upominek. 

Z tej okazji Pani Maria otrzymała również list gratulacyjny 
od Premiera RP Donalda Tuska.

Maria Pierożak (z d. Szymańska) urodziła się 01 lip-
ca 1909r. w Grabówce. Wychowała 9 dzieci (6 córek i 3 sy-
nów), spośród których dwoje już nie żyje. Ponad 30 lat temu 
została wdową. Obecnie jej najbliższa rodzina to 7 dzieci, 
20 wnuków i 24 prawnuków. Pani Maria pomimo wielu lat 
ciężkiej pracy na roli, trudnych przeżyć z czasów okupacji, 
jest zawsze pogodna i uśmiechnięta. Praktycznie nigdy nie 
chorowała. Bardzo lubi kwiaty. Przy dziennym świetle czyta 
bez okularów. 

Małgorzata	Pomykała

scowej szkoły z okazji Dnia Mamy i Taty. Rodzice w re-
wanżu mogli wziąć udział w konkurencjach sprawnoś-
ciowych, m.. in. ubijania piany czy nawijania włóczki 
na wałek, które dostarczyły dzieciom wielu emocji. Do 
użytku został oddany mini placyk zabaw przy budynku 
szkoły (4 urządzenia rekreacyjne), z którego mogą ko-
rzystać wszystkie rodziny z małymi dziećmi oraz ucznio-
wie szkoły.

Gośćmi i uczestnikami majowego spotkania byli 
Wójt Gminy Dydnia Pan Jerzy F. Adamski, Sekretarz 
gminy Pani Alina Maślak, radny Pan Tadeusz Pelczar 
oraz mieszkańcy Grabówki. Poczęstunek i pieczona 
kiełbasa, pomimo kapryśnej pogody, stanowiły dopeł-
nienie atmosfery rodzinnej majówki w Grabówce.

Teresa	Mazur
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na  uroczyste  otwarcie Galerii Retrospektywnej, której 
motto przewodnie stanowią słowa Jana Pawła II: „Pamięć 
o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” 

Wstęgę przecinali:
- Jadwiga Źrebiec – wieloletnia nauczycielka tutejszej 

szkoły, 
- Zofia Żebrak- była dyrektorka szkoły, 
- Jolanta Mikus – wizytator, 
- ks. prałat Adam Drewniak – proboszcz parafii Dydnia,
- Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia,
- Andrzej Kot – dyrektor SP w Dydni.

Wszyscy uczestnicy z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli wystawę fotografii i dokonali wpisu do księgi pa-
miątkowej. 

Po części oficjalnej rozpoczął się bal absolwentów i 
kameralne spotkania w gronie koleżanek i kolegów szkol-

nych, a także spotkania z dawnymi wychowawcami i na-
uczycielami.

 Mamy nadzieję, że każdy z uczestników I Zjazdu 
Absolwentów Szkoły Podstawowej w Dydni, będzie mile 
wspominał tę uroczystość. Wierzymy, że poprzez wspo-
mnienia pozwoliła ona powrócić do minionych lat, a spot-
kania z dawno niewidzianymi kolegami czy przyjaciółmi z 
lat szkolnych wzbudziły wiele ciepłych uczuć, uśmiechów. 

Jako organizatorzy Zjazdu dostrzegliśmy, jak wiele 
teraźniejszość   i przyszłość czerpie z tego, co minione. 
Dlatego pragniemy ocalić od zapomnienia dawne lata, 
zdarzenia, sylwetki wspaniałych ludzi...

”Bo nie sposób budować przyszłości, jeśli prze-
szłość odejdzie w niepamięć”.

Jadwiga	Rajtar	-	Żaczek

DZIECI GÓR I DOLIN
V JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DZIECIĘCYCH 

ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
W dniu 21 czerwca 2009 roku w Niebocku odbył się 

Koncert Galowy V Jubileuszowego Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folklorystycznego. Organizatorami tej jakże pięknej 
imprezy byli: Gmina Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury, Bi-
bliotek, Promocji i Wypoczynku  w Dydni, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Niebocku, Gimnazjum w Niebocku oraz 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska 
Lokalnego Wsi Niebocko.

Spotkanie młodych artystów miało na celu zaprezen-
towanie swoich osiągnięć artystycznych, tańców, strojów 
narodowych oraz nawiązanie nowych przyjaźni  i znajomo-
ści.

W tym roku gościliśmy zespoły z Łotwy, Mołdawii, 
Ukrainy i oczywiście z Polski.

Zespoły zaprezentowały się wspaniale. Poziom ar-
tystyczny przedstawionych tańców był naprawdę wysoki, 
świadczyły o tym ogromne brawa publiczności, która tego 
dnia zgromadziła się w sali gimnastycznej Szkoły w Niebo-
cku, bo właśnie tam ze względów pogody odbył się Koncert 
Galowy. ,,Jakże	byłoby	pięknie,	gdyby	była	pogoda” takie 
oto słowa wypowiedział Dyr. GOK  Pan Jacek Adamski, 
dziękując wykonawcom za ich piękne pokazy taneczne.

Pierwszy zespół z Łotwy przyjechał już w piątek 19 
czerwca, gdzie następnego dnia „małe Elfy”, jak nazwała 
ich publiczność, wyjechały na zaproszenie do Rymanowa 
Zdroju. Tam odbył się ich pierwszy występ. Natomiast ze-
społy z Mołdawii, Ukrainy i Polski w  sobotę prezentowały 
się w Przemyślu. Niedzielną uroczystość rozpoczęła Msza 
Św. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała w tym roku, nie 
było kolorowego korowodu, zespoły nie zaprezentowały się 
w swoich pięknych barwnych strojach na Mszy Św. Ale po-
mimo deszczowej i bardzo zimnej aury, było bardzo głośno, 
kolorowo, a przede wszystkim wesoło.

Również ze względów pogodowych nie przyjechały 
dwa zespoły, aby zaprezentować się na niedzielnej uro-
czystości: „Zespół Pieśni i Tańca z Łańcuta” i zespół „Ka-
pusancan” ze Słowacji.

Przed oficjalnym otwarciem zaprezentowała się 
„Mała Kalina” z Niebocka. Jest to młodsza grupa dzieci 
tańcząca w tym zespole. Zatańczyli taniec Łowicki i La-
sowiacki. To pierwszy ich występ na tak dużej imprezie i z 

pewnością odnieśli sukces, bo tańce wykonali pięknie, ale 
przede wszystkim bez tremy. Nagrodzeni licznymi brawami, 
zmęczeni, ale szczęśliwi schodzili ze sceny.

Następnie głos zabrał Dyr. Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni Jacek Adam-
ski. W swoim wystąpieniu powiedział „ To dla nas wielka 
radość i prawdziwa przyjemność gościć u nas tak młodych 
artystów, którzy kultywują tradycję i bogactwo folkloru swo-
jego kraju. Folklor, a zwłaszcza taniec ludowy, wyzwala ra-
dość, uśmiech „łagodzi obyczaje”, uwrażliwia na piękno i 
otwiera człowieka na innych.

Głos także zabrał Wójt Gminny Dydnia Jerzy Ferdy-
nand Adamski. W sposób bardzo serdeczny i ciepły przywi-
tał wszystkich młodych artystów i zgromadzoną publiczność 
i dokonał otwarcia V Międzynarodowego Festiwalu Folklo-
rystycznego „Dzieci Gór i Dolin”.

Jako pierwszy na parkiet wbiegł zespół „ UGUNTI-
NA” z Łotwy. Powstał w 1948 roku. W zespole tańczy oko-
ło 150 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat. Zespół 
w swoim repertuarze ma tańce latynoskie, tańce narodów 
nadbałtyckich, tańce krajów europejskich. Są po raz drugi 
w Polsce. Pierwszy raz odwiedzili nasz kraj w roku 1987. 
Choreografem zespołu jest Gida Udre. Zespół UGUNTINA 
zaprezentował siedem tańców. „Małe Elfy z UGUNTINY” z 
ogromnym wdziękiem i lekkością ruchów poruszały się na 
scenie. Barwne i piękne stroje dodawały ogromnego uroku 

Małgorzata Turopolska
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małym artystom. Duże brawa od publiczności świadczyły o 
tym, że występ UGUNTINY na pewno długo pozostanie w 
pamięci wszystkich zgromadzonych.

Zespół Tańca Ludowego „KODRENY” z Mołdawii. 
Powstał  w 1952 roku. W czasie swojego istnienia 

przez zespół przewinęło się kilka pokoleń tancerzy. Obec-
nie w zespole istnieją trzy grupy tancerzy: podstawowa, 
przygotowawcza i grupa najmłodsza. Zespół brał udział w 
Festiwalu w Odessie na Ukrainie, gdzie zdobył I miejsce. W 
mieście NESEBER w Bułgarii zdobył również I miejsce. W 
2007 roku obchodził 50-lecie istnienia. Kierownikiem i cho-
reografem jest Bejenari Ana.

Zespół zaprezentował cztery tańce. Ogromne brawa 
otrzymali artyści za taniec Cygański. Tancerki poruszały się 
na scenie jak piękne barwne motyle. Tańce przepełnione 
były żywiołem, energią  i wdziękiem. Tak można w skrócie 
napisać o KODRENACH z Mołdawii.

Narodowy Zespół Tańca Dziecięcego „ SERPANOK” 
z Ukrainy-Lwów. Istnieje od 1993 roku w Szkole Tańca Na-
rodowego, gdzie uczęszczają dzieci od 5 do 18 lat. Ogółem 
w szkole tańczy 350 dzieci. Przedstawiają tańce różnych 
regionów Ukrainy. Zespół jest laureatem wielu międzyna-
rodowych konkursów. Tańczył i śpiewał w Bułgarii, Rosji, 
Niemczech, Francji, Danii, Anglii i Kolumbii. Kierownikiem i 
choreografem zespołu jest Walentyna Wartownik. W Niebo-
cku zespół wykoanł siedem tańców, ale „HOPAK” kończą-
cy wszystkie pokazy taneczne poderwał całą publiczność. 
Owacjom nie było końca.

Wszystkich wykonawców SERPANOKA charakte-
ryzuje wdzięk, urok, ale przede wszystkim ogromny profe-
sjonalizm oraz ich 
jakże barwne i pięk-
ne kolorowe stroje 
ludowe.

Zespół Pieś-
ni i Tańca KALINA 
został założony w 
2004 roku przez 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni. 
Obecnie działają 
przy Zespole Szkol-
no –  Przedszkol-
nym i Gimnazjum 
w Niebocku. Składa 
się z grupy młodszej 
liczącej 24 uczniów 
i grupy starszej li-

czącej 30 uczniów. Choreografem zespołu jest Adam Król, 
natomiast opiekunami Beata Ziółkoś-Florek i Beata Dżoń. 
Zespół bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych 
i środowiskowych. Występował  też na przeglądach, kon-
kursach w Polsce i za granica. Grupa starsza brała udział w 
występach na Słowacji.

W roku ubiegłym gościła na Międzynarodowym Fe-
stiwalu ZŁOTE WROTA w Kijowie i we Lwowie. 

Zespół KALINA zaprezentował sześć tańców owa-
cyjnie przyjętych przez publiczność. Na szczególną uwa-
gę zasługiwały tańce Śląskie i Przeworskie. Przepiękne 
kolorowe stroje, uśmiechy na twarzach tancerzy, lekkość i 
wdzięk - tak można scharakteryzować prezentacje tanecz-
ne naszego rodzimego zespołu z Niebocka.

Wszystkie zespoły prezentowały bardzo wysoki po-
ziom artystyczny. Szkoda tylko, że po raz kolejny zawiodła 
pogoda i tylko nieliczni mieszkańcy mogli obejrzeć wszyst-
kie występy artystyczne młodych tancerzy.

V Jubileuszowy Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych Dzieci Gór i Dolin zaszczycili swoją 
obecnością: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, w-ce Staro-
sta Powiatu Brzozowskiego Janusz Draguła, Leszek Ciepły 
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski oraz  Sekretarz Gminy Dydnia Ali-
na Maślak.

Nagrody wręczali Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adam-
ski, W-ce Starosta Brzozowski Janusz Draguła i Dyr. Gmin-
nego Osrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni Jacek Adamski.

W poniedziałek zespoły z Mołdawii, Ukrainy i Łotwy 
odwiedziły Łańcut, a wieczorem spotkały się na pożegnal-
nym wieczorku.

We wtorek wypoczęci i zrelaksowani tancerze odje-
chali do swoich krajów.

Serdeczne podziękowania za pomoc przy zorgani-
zowaniu imprezy składamy nauczycielom Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego i Gimnazjum w Niebocku oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu. Dziękujemy 
również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce Pani 
Zuzannie Dmitrzak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Niebocku Pani Renacie Sieńczak, Pani Dyrektor 
Gimnazjum Bożenie Chorążak za przygotowanie miejsc 
noclegowych dla zagranicznych gości. 

Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Starosta 
Brzozowski Zyg-
munt Błaż i Poseł 
na Sejm RP Adam 
Śnieżek

Festiwal do-
finansował Urząd 
Marszałkowski, Sta-
rostwo Powiatowe 
w Brzozowie, Gmi-
na Dydnia, w ramch 
realizowanego Pro-
gramu Integracji 
Społecznej.

Małgorzata	
Turopolska	
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Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Przemyskiej w Parafii Dydnia informuje, iż realizuje  projekt 
w ramach „Programu Integracji Społecznej finansowanego 
ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
wiejskich” – Usługi dla rodzin pn: „Rodziny duże – boga-
ctwem i nadzieją Polski”.

 Działania o charakterze rodzinnym i integracyjnym, 
umożliwiają rodzinom wspólne spędzenie wolnego czasu.

Rodzina jest podstawą życia i wychowania.
To, jaka będzie przyszłość człowieka, zależy w głów-

nej mierze od rodziny.
Projektem zostały objęte rodziny wielodzietne z każ-

dej miejscowości naszej Gminy.
Chęć udziału w realizowanym projekcie przez POAK 

w Dydni wyraziło 31 rodzin wielodzietnych – ogółem 181 
osób. 

W dniu 26.06.2009 odbyło się pierwsze spotkanie, 
które miało wymiar duchowy. Prelekcję dla rodzin wygłosił 
ksiądz Dziekan, Proboszcz Parafii Dydnia Adam Drewniak, 
który między innymi podkreślił, jak ważną rolę w życiu pełni 
rodzina, a szczególnie wielodzietna.

Spotkanie odbyło się w świetlicy Gimnazjum w Dyd-
ni.

Po wygłoszeniu prelekcji wszyscy zostali ugoszczeni 
ciastem, kawą i herbatą, po czym każda rodzina otrzymała 
śpiewnik przygotowany do realizacji projektu, a zajęcia ze 
śpiewu pieśni religijnych przeprowadził Witold Pocałuń.

Wszyscy wykładowcy za przeprowadzone prelekcje, 
jak również animator muzyczny nie będą pobierać wyna-
grodzenia, co pozwoli nam zdobyć środki na zakup projek-
tora do kościoła.

Krystyna	Kocaj

„Rodziny duże – bogactwem i nadzieją Polski”

„KALINA” podbija Eger
W dniach 25 – 28 czerwca 2009r. w Egerze na Wę-

grzech odbył się III Międzynarodowy Festiwal Tańców Na-
rodowych Dzieci i Młodzieży SZEDERINDA (III Nemzetközi 
Szederinda Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozo), na który 
zaproszono Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Kalina” dzia-
łający przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum 
w Niebocku. Zespół „Kalina” został założony we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dydni w 2004 roku. 
Obecnie jego działalność finansowana jest przez Samorząd 
Gminy Dydnia. 

Wśród uczestników festiwalu znalazły się zespoły z 
Serbii, Cypru, Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w sumie 9 
grup tancerzy. Gala otwarcia odbyła się w Młodzieżowym 
Domu Kultury „Forrás”. Podczas występów zespoły oceniali 
znani choreografowie węgierscy, którzy przyznali polskiej 
„Kalinie” II miejsce w konkursie festiwalowym. Młodzież 
polska przedstawiła tańce śląskie i żywieckie, czym podbiła 
węgierską publiczność i zebrała burze oklasków. W następ-
nych dniach zespoły występowały na terenie zamku w Ege-
rze, pochodzącego z drugiej połowy XIII w., na zabytkowych 
uliczkach starówki oraz ponownie w domu kultury „Forrás”. 

Dodatkowym atutem tych występów była obecność kapeli 
„Duda” z Wary. Tym razem nasza młodzież zaprezentowała 
dodatkowo polkę, poloneza oraz tańce rzeszowskie. 

Swój sukces oraz wysoki poziom artystyczny „Kali-
na” zawdzięcza między innymi choreografowi, panu Ada-
mowi Królowi.

Beata	Holik

Piosenka Turystyczna – Temeszów 2009 
 W dniu 14 czerwca w nadsańskiej scenerii parku w 

Temeszowie odbył się VIII Przegląd Piosenki Turystycznej, 
której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dydni 
oraz Rada Sołecka wsi Temeszów. W przeglądzie wzięło 
udział 24 solistów oraz trzy zespoły wokalne. Gminę Dydnia 
reprezentowały solistki z Gimnazjum w Dydni, Szkoły  Pod-
stawowej w Grabówce i Wydrnej oraz Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Końskiem. Wystąpił też Zespół   Krzemie-
nianki, w wykonaniu którego usłyszeliśmy  siedem  pięknych 
piosenek. Był to prawie ich recital. Na przegląd  piosenki do 
Temeszowa  przyjechały również dwa  zespoły reprezentu-
jące Gminę Brzozów: Małe i Duże „Pszczółki” ze Zmiennicy. 
Pomimo dość  chłodnej i wietrznej pogody publiczność  licz-
nie zgromadziła się  w parku i gromkimi brawami oklaskiwa-
ła wykonawców. Młodzi piosenkarze  śpiewali w języku pol-
skim, niemieckim i włoskim. Organizatorzy zadbali o ciepły 
posiłek. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i piękne 
nagrody książkowe, zakupione przez GOKBPiW w Dydni. 

Na tegoroczny przegląd Piosenki Turystycznej przybył Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, który wręczając nagrody  
dziękował wszystkim wykonawcom, ale też organizatorom  
za  przygotowanie i sprawny przebieg VIII Edycji Piosenki 
Turystycznej. 

Małgorzata	Turopolska
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Sukces chóru
Chór Triola przy Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w 

Niebocku 4 czerwca bieżącego roku wziął udział w III Wo-
jewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych „Magnificat” w 
Rzeszowie.

Przegląd ten organizowany jest w ramach Ogólno-
polskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewają-
ca Polska” przez Narodowe Centrum Kultury, Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr, Odział w Rzeszowie oraz Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. Występ chóru, który miał miejsce w 
Kościele św. Judy Tadeusza, zyskał uznanie jury i otrzymał 
„Złote Pasmo”. Ponadto chór został wyróżniony za wyko-
nanie swoich pieśni a cappella. Jest to już kolejny sukces 
tego chóru, bowiem w grudniu ubiegłego roku w II Prze-
glądzie Chórów Szkolnych „W drodze do Betlejem” uzyskał 
on „Srebrne Pasmo”. Na sukces chóru złożyły się wysokie 
umiejętności uczennic, duże zaangażowanie w wielogo-
dzinne ćwiczenia a przede wszystkim profesjonalne prowa-
dzenie przez panią Jolantę Irzyk.

Formą wychowania młodzieży jest także wychowa-
nie estetyczne, czyli wychowanie przez sztukę. Programy 
szkolne przeznaczają niewielką liczbę godzin lekcyjnych 
na taką edukację. Nie zawsze również uwzględniane są 
indywidualne potrzeby uczniów. Istotną rolę do spełnienia 
mają tutaj zajęcia pozalekcyjne, uzupełniające zaintere-

sowania, wyzwalające postawy twórcze i energię ucznia. 
Zajęcia chóru szkolnego w naszej szkole są dla młodzieży 
atrakcyjną  formą pogłębiania zamiłowań i rozwijania umie-
jętności wokalnych. Wszystkie występy chóru, w czasie 
których reprezentuje szkołę, dostarczają uczennicom wiele 
pozytywnych emocji i są dla nich źródłem ogromnej satys-
fakcji. Wszystkim chórzystkom i opiekunowi grupy życzymy 
dalszych sukcesów.

Marzena	Czerkies

Zespół „Krzemienianki”
Zespół „Krzemienianki” działa od około czterech lat 

przy Szkole Podstawowej Filialnej w Krzemiennej. 
Do zespołu należy kilkanaście dziewczynek w wieku 

od 10 do 18 lat. Jest to zmienna liczba, ponieważ przycho-
dzą nowe osoby, odchodzą starsze. Ale trzon śpiewających 
dziewczyn jest zawsze mocny i w miarę  stały. 

Zespół prowadzi Jadwiga Rajtar - Żaczek, nauczy-
cielka szkoły podstawowej w Krzemiennej.

Do zespołu w chwili obecnej należą uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w Dydni, uczennice z Gimnazjum w 
Dydni, uczennice uczęszczające do szkół średnich, miesz-
kające w Krzemiennej.
Są to:

Gabriela Stanisławczyk, Aneta Kraczkowska
Justyna Kraczkowska, Marzena Stanisławczyk
Monika Sierotnik, Emilia Milczanowska
Pola Noszczyńska, Zuzanna Sierotnik
Weronika Nieznańska, Magdalena Wolwowowicz
Anna Kraczkowska, Marcjanna Czopor
Monika Krowiak, Anita Suwała

Zespół ma dość szeroki repertuar muzyczny, ale 
śpiewa głównie piosenki turystyczne i tzw. poezję śpiewa-
ną.

Podkreślić należy, iż właśnie piosenki turystyczne 
są najbliższe zespołowi, ze względu na zamieszkanie na 
przepięknych terenach, gdzie coraz prężniej rozwija się tu-
rystyka i rekreacja. 

Mamy też niedaleko Bieszczady, które słyną ze 
swych walorów krajobrazowych i są wspaniałym natchnie-
niem dla twórców turystycznych piosenek. 

Swoją przygodę z piosenką zespół rozpoczął bardzo 
skromnie w 2005 roku. Znalazło się dwie chętne dziew-
czynki, chcące wystąpić w Przeglądzie Piosenki Turystycz-

nej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury. I taki był 
właśnie początek…

Później rozpoczęły się cotygodniowe spotkania, pró-
by i występy na różnorodnych uroczystościach szkolnych i 
pozaszkolnych: np. Dzień Matki, Dzień Babci, Jasełka, wy-
stępy na przeglądach piosenki  turystycznej i na Dniu Pa-
trona Szkoły…

Spotkania te są dla wszystkich radością i oderwa-
niem od codziennych trudów. Dają też możliwość rozwijania 
wielu młodych talentów wokalnych. 

Najistotniejszym jednak celem, jaki realizują „Krze-
mienianki” jest przybliżanie wszystkim prawdziwej piosenki 
turystycznej, z żywym akompaniamentem, z bogatą treścią 
płynącą z serca. Piosenka ta ma wywoływać chwilę zadumy 
nad pięknem otaczającego nas świata, dawać możliwość 
odskoczni od szarej rzeczywistości, przenosić na chwilę na 
pola, łąki, lasy, w góry, gdzie w blasku płonącego ogniska 
od wielu, wielu lat rozbrzmiewa turystyczna nuta. 

Jadwiga	Rajtar	-	Żaczek

fo
t. 

J.
 A

m
br

oz
ow

ic
z

fot. M. Czerkies



11Nasza Gmina Dydnia II/2009

Plener Malarski „Moja Mała Ojczyzna” Obarzym 2009

Już po raz kolejny uzdolniona  plastycznie młodzież 
ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Dyd-
nia uczestniczyła w plenerze malarskim zorganizowanym  
w Obarzymie. W tym roku wzięło w nim udział 52 uczest-
ników ze szkół w Grabówce, Niebocku, Jabłonce, Wydrnej, 
Dydni – Gimnazjum, z Krzywego, Końskiego, Obarzyma i 
Krzemiennej. Deszczowa pogoda spowodowała, że część 
uczestników pleneru swoje prace wykonywała w klasach 
szkoły podstawowej. Inni zaś, chcąc utrwalić widoki krajo-
brazowe, skrywali się pod dachem szkoły. Jednym słowem 
– pogoda tego dnia nie nastrajała do pracy twórczej. Młodzi 
artyści rysowali i malowali pod „okiem” Pana Wojtka Kracz-
kowskiego, studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Sanoku na kierunku – Edukacja plastyczna. Po 
zakończeniu pleneru i konsumpcji smacznych kiełbasek z 
ogniska młodzi twórcy oglądali i wymieniali uwagi na temat  
swoich „dzieł”. Prace malarskie uczestników pleneru będzie 
można oglądać na wystawie w Urzędzie Gminy oraz w Szko-
le  Podstawowej w Dydni. Wszyscy uczestnicy pleneru z rąk  
Przew. Rady Gminy pana Piotra Szula i Dyr. GOKBPiW w 
Dydni  Pana Jacka Adamskiego otrzymali piękne kolorowe 

dyplomy. Organizatorzy dziękują Pani Dorocie Sikor Kier. 
Szkoły Podst w Obarzymie za udostępnienie pomieszczeń 
szkolnych oraz zaplecza kuchennego. Dziękujemy również 
Panu Piotrowi Szulowi za przygotowanie ogniska i pracę, 
którą włożył w organizację pleneru.

Małgorzata	Turopolska

Od 1 września 1925 r. zaczęłam pracę jako na-
uczycielka w Krzywem. Gdy zobaczyłam tę wieś, zda-
łam sobie sprawę, że  jej nazwa jest znakomicie dobra-
na. Kształtem swych granic wieś przypominała elipsę, 
była jednodrożna, a domy ciągnęły się po obydwu stro-
nach błotnistej i pokręconej drogi. Sąsiadował z nią po-
tok bystro płynący, ale niosący ze sobą niestety brudy 
całej wsi. Schludne domy po obydwu stronach drogi po-
siadały budynki gospodarcze, a że stały niektóre dość 
wysoko, to gnojówka spływała do potoku. Ludzie brali 
z niego także wodę dla bydła, myli się w nim po pracy, 
a kobiety prały.

W porównaniu z biedą w Woli Jasienickiej, ludzie 
w Krzywem byli czyści, dostatniej ubrani  i mieli ładne 
dzieci, ale nazwiska niektórych, to był cały zwierzyniec: 
Kot, Zając,  Pająk, Sroka,  Wrona, Kogut, Indyk, Sowa, 
Koza itp.

Szkoła marna, jednoklasowa, o jednej sali do na-
uki, drugiej na mieszkanie dla nauczyciela, zagrzybiona 
i zimna. Była jeszcze jedna sala do nauki w sąsiednim 
domu, ale jeszcze w gorszym stanie. Pojedyncze okna 
z popękanymi szybami i walący się piec napawały mnie 
przerażeniem, jak będzie wyglądała nauka w zimie. 
Dowiedziałam się także, że sołtys Sochacki wydziela 
po pięć mokrych polan drewna na dobę, na ogrzanie 
klasy.

Kierownikiem szkoły była pani M. Wysocka kobie-
ta miła i o gołębim sercu. Miała umierającego na gruź-
licę męża i  jedyną córkę bez średniego wykształcenia. 
Wydała ją za mąż, gdy dziewczyna miała zaledwie 17 
lat. Wkrótce umarł  mąż pani M. Wysockiej, a po trzech 
latach małżeństwa zmarła także jej córka, która miała 
wadę serca. Zgryzoty spowodowały jej nerwowość, co 
zaowocowało konfliktami z miejscową ludnością. Jedy-
ną jej rozrywką były wyjazdy na konferencje rejonowe. 

Koni użyczał jej Kazio Kot, on też powoził. Jego siostry 
Kasia, a potem Józia wykonywały w szkole różne prace 
usługowe. Były miłymi, pracowitymi i bardzo rzetelny-
mi dziewczętami. W naszej szkole odbyła się podczas 
mojej pracy także konferencja rejonowa. Polecono mi 
przeprowadzić lekcję pokazową z nauki śpiewu.  Wy-
padła bardzo dobrze, bo grałam na skrzypcach, dzieci 
opanowały tekst nowej piosenki i melodię, przeprowa-
dziłam ćwiczenia słuchowe i głosowe itd. Udało się rów-
nież przyjęcie dla gości, bo kierowniczka była bardzo 
hojna. Po prawie dwóch latach mojej tam pracy, na wi-
zytację przyjechał inspektor Podhalicz.

Zwizytował moją lekcję historii i bardzo zaintere-
sowały go pomoce naukowe oraz plan wsi, który zrobi-
łam ze starszymi uczniami. Był dokładny, w odpowied-
niej skali, bo przez kilkanaście dni robiłam z uczniami 
we wsi pomiary. Uczniowie opowiedzieli inspektorowi o 
naszej pracy, a on na koniec zapytał czy nadal chcę 
studiować na WKN (Wyższym Kursie Nauczycielskim) 
geografię, historię lub wybrany inny przedmiot.  Z wy-
piekami na twarzy, zachwycona  odpowiedziałam, że 
bardzo chętnie podejmę dalszą naukę. Zaproponował 
mi także udział w kursie wakacyjnym z nauki rysunku w 
Brzozowie. Był zadowolony i uśmiechnięty poszedł do 
kierowniczki.

Na kursie wakacyjnym byłam, a na dodatek po-
prowadziłam lekcję dla uczestników kursu, po której 
podszedł do mnie starszy, elegancki pan i gratulując mi 
powiedział: „Życzę pani dalszych sukcesów w tym za-
wodzie, który koleżanka bardzo trafnie wybrała”. Był to 
wizytator pan Witwicki z Kuratorium lwowskiego.

Uznanie to bardzo mnie podbudowało i ucieszy-
ło, ale warunki miałam trudne. Zdrowie mi nie dopisy-
wało, z pieniędzmi było marnie, a na dodatek nie mia-
łam jeszcze zdanego egzaminu praktycznego, który był  

Zofia Wójcik - Moje wspomnienia (cz. 5) Halina Kościńska

fot. P. Szul
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warunkiem dostania się na WKN.
Życie toczyło się jednak nadal. Pracowałam już 

trzeci rok w Krzywem, miałam drobne rozrywki, dużo 
czytałam przy lampie naftowej, co też szkodziło moim 
oczom. 

We wsi była jedna rodzina żydowska, której có-
reczka jedynaczka chodziła do mojej klasy. Lubiłam ją, 
bo było to mądre i pilne dziecko. Jeden raz razem z 
kierowniczką uczestniczyłam u nich w domu w jakimś 
żydowskim święcie. Przyjęli nas bardzo gościnnie. Za-
pamiętałam, że na stole przeważały ryby różnie przy-
rządzone. Zimy były srogie, śniegi obfite i wówczas ko-
rzystałam z zaproszenia młodych chłopców i dziewcząt. 
Siadaliśmy na sanie w pięć, sześć osób i  zjeżdżaliśmy 
do upadłego z okolicznych wzgórz. 

Przydarzyła mi się też przygoda z wilkiem. Wra-
całam wozem z Dydni od mamy z siostrą Hanią. Było 
późno, po godzinie 23, gdy koń nagle zarżał, mocno 
parsknął i ruszył drogą z ogromną prędkością. Syn Hani 
nie mógł go utrzymać i na zakręcie wylecieliśmy z wozu 
do rowu, a koń drżący, spieniony stawał na tylne nogi 
i wiele trudu  nas kosztowało, aby go poklepywaniem, 
głaskaniem i cichym mówieniem uspokoić. Pieszo, przy-
trzymując konia za uzdę doszliśmy do domu, ale cały 
czas w strachu. Na drugi dzień doszła nas wiadomość, 
że dziedzic Dydyński zastrzelił wilka. Może nawet był to 
ten, który nastraszył nas i naszego konia.

Kierowniczka szkoły miała z natury wesołe uspo-
sobienie. Lubiła się bawić, często się śmiała, korzysta-
ła z zaproszeń, wyjeżdżała do Brzozowa, ale jazda z 
nią była ryzykowna, bo miała fantazję iście kawalerską 
i zawsze kazała Kaziowi popędzać konie. Na wiejskie 
wesela chodziła ubrana w czarną suknię ze Lwowa, za-
kładała buty lakierki, złoty zegarek ze złotą bransoletką, 
złoty naszyjnik i wysoko upinała włosy. Zawsze mówiła, 
że przygody wesołe czy smutne, a nawet niebezpiecz-
ne są dla niej urozmaiceniem , bo inaczej życie byłoby 
strasznie nudne. Nawet w obliczu śmierci swych bli-
skich potrafiła zachować równowagę i pogodę ducha.

 Ja zawsze wszystko bardzo mocno przeżywa-
łam. Na przykład awanturę, którą zrobił mi gospodarz 
Indyk. Wpadł do klasy i wydarł się na mnie, że nie bę-
dzie mi sprawiał białych chusteczek do nosa, bo mogę 
sobie kupić sama, a chodziło o to, że wysłałam jego 
córkę do domu po kawałek białego płótna, bo uczenni-
ce uczyły się wyszywania, a ona nie miała. Dzieci po-
kazywały mu, co wyszywają, a on wyszedł z klasy bez 
słowa. Nawet mnie nie przeprosił. Kierowniczka, gdy 
zobaczyła, że płaczę, za naruszenie godzin służbowych 
i obelgi kazała wnieść skargę do sądu. Byłam mocno 
przeziębiona, bo w szkole był ziąb, w mieszkaniu także 
i, gdy wysiedziałam się na zimnym korytarzu w sądzie, 
to przemarzłam do szpiku kości. Co mi z tego, że Indy-
ka ukarano grzywną, skoro ja zachorowałam na zapa-
lenie płuc. Gdy tylko trochę mi przeszło znów uczyłam, 
poprawiałam zeszyty, robiłam pomoce naukowe, przy-
gotowywałam się do lekcji i czytałam książki pedago-
giczne i dydaktyczne. Był to dla mnie czas drogocenny, 
bo przygotowywałam się do egzaminu praktycznego.  
W tej sprawie napisałam wcześniej podanie do dyrekcji 
Seminarium Nauczycielskiego w Przemyślu. Ze stanem 
podgorączkowym stanęłam przed Komisją Egzamina-

cyjną. Egzaminy trwały 12 dni, otrzymałam ogólną oce-
nę dobrą i z patentem wracałam do domu. Mogłam już 
myśleć o studiach na WKN, ale wcześniej musiałam 
pojechać na leczenie do Zakopanego. Zerwałam też z 
moim adoratorem wojskowym, bo dowiedziałam się, że 
płaci alimenty na nieślubne dziecko, a  wcześniej mi o 
tym nie powiedział. Nie chciałam sobie z nim kompliko-
wać i tak ciężkiego życia.

W Zakopanem leczyłam się w nowym, wspania-
łym sanatorium nauczycielskim. Dyrektor sanatorium 
pan Malicki był organizatorem gier, zabaw, występów 
artystycznych i miłośnikiem folkloru góralskiego, o 
którym opowiadał ze znawstwem i pasją. Sanatorium 
wyposażone było w najnowocześniejszą aparaturę do 
zabiegów i posiadało doskonały personel lekarski i pie-
lęgniarski. Wzdłuż wschodniej i południowej strony sa-
natorium ciągnęły się tarasy, na których wypoczywali 
kuracjusze na leżakach. Wokół sanatorium były rabaty 
kwiatowe, w dali góry. Aż chciało się żyć. Oczywiście 
obowiązywał  wszystkich regulamin. Mną zajął się  trosk-
liwie dr Krajewski. Ganił mnie za lekceważenie zdrowia. 
Co miałam mu powiedzieć? Że pracuję i mieszkam w 
koszmarnych warunkach, że marznę i stale się  przez to 
przeziębiam. Byłam szczupła i wątła, w związku z tym 
zatrzymał mnie na pełne dwa turnusy.  Wreszcie miałam 
dużo lepsze wyniki i znaczną poprawę zdrowia. Byłam 
doktorowi bardzo wdzięczna za jego troskę i opiekę, a 
mimo to bardzo przeżyłam święta Bożego Narodzenia 
poza domem rodzinnym. Personel zapewniał nam wiele 
atrakcji, aby nas rozweselić.  W góry nie wolno nam 
było wychodzić, ale spacery wokół sanatorium były bar-
dzo zalecane.

Wreszcie wróciłam do Krzywego. Pewien góral 
powiedział mi, abym dla zdrowia kupiła kozę i piła kozie 
mleko. Kozę kupiłam, Kasia ją karmiła i doiła . Bardzo 
dbała o nią. Ja piłam mleko i zdrowiałam. Ścięłam wło-
sy, bo taka nastała moda. Podobałam się sobie w krót-
kiej fryzurce, ale mama lamentowała nade mną, bo żal 
jej było moich długich włosów.

Pod koniec roku szkolnego 1927/28 wniosłam 
podanie do inspektora oświaty o przeniesienie mnie do 
szkoły wyżej zorganizowanej, chociaż w Krzywem była 
już szkoła dwuklasowa. Bałam się o swoje ledwo co 
podratowane zdrowie. Potrzebowałam ciepła i słońca, 
lepszych warunków do pracy i zamieszkania. Wakacje 
spędzałam u mamy. Pewnego pięknego dnia w Brzo-
zowie na straganie kupiłam jabłka papierówki. Pod-
czas powrotu furmanką do domu, zjadłam kilka. Były 
niemyte i chociaż inni też jedli, tylko ja zachorowałam 
na czerwonkę. Ciężka to, bolesna i obrzydliwa choroba. 
Ponownie moja mama stała się dla mnie najczulszą i 
najtroskliwszą pielęgniarką. Wyzdrowiałam, ale od tego 
czasu moja ostrożność w sprawach utrzymania higieny 
wzrosła o 100 procent. Podczas mojej rekonwalescencji 
mama wyjechała do wuja do Krakowca, a ja odebrałam  
poród mojej siostry Stasi, bo zanim  pastuch „śmiejący 
Jasio” sprowadził „babkę”,  na świecie była już moja 
siostrzenica Lucia.

Otrzymałam także wiadomość, że od 1 września 
1928 r. uczyć będę w Wesołej.

Halina	Kościńska
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Bolesław Suchodolski
Dydyński słownik biograficzny Halina Pocałuń

Urodził się 1.06.1926r. 
w Humniskach i tu uczęsz-
czał do Szkoły Podstawo-
wej. Liceum Pedagogiczne 
ukończył w Brzozowie w 
1949r. Studium Nauczyciel-
skie - w Przemyślu w 1962r.  
zaś Wyższe Studia Zawodo-
we w Rzeszowie w 1977r. 

Rozpoczął pracę 
nauczycielską w 1949r. 
w Szkole Podstawowej w 
Końskiem, gdzie był kie-
rownikiem do 1955r.

W latach 1955-1985 pełnił funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Krzywem. Szkoła była tu ośrodkiem życia 
całej społeczności wsi - zarówno dzieci  i młodzieży jak i 
dorosłych.

Dyrektor Suchodolski znany był jako animator życia 
kulturalnego-między innymi założył i prowadził wsólnie z 
żoną Józefą, teatrzyk amatorski.

Pełnił wiele funkcji społecznych. Był radnym Gro-

madzkiej, Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
członkiem ZG Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 
latach powojennych organizował i prowadził kursy dla an-
alfabetów.

Był inicjatorem wielu akcji służących społeczności 
lokalnej: budowy drogi, elektryfikacji wsi, budowy i wyposa-
żenia remizy OSP, rozbudowy szkoły.

W uznaniu za pracę społeczną otrzymał w 1976r.Od-
znakę „ Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” a w 
1977r. Srebny Medal za zasługi dla pożarnictwa”.

Od początku pracy zawodowej tj. od roku 1949, był 
członkiem ZNP, a w latach 1968-1976 prezesem Zarządu 
Oddziału ZNP w Dydni.

Za pracę zawodową został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi w 1975 r.; Złotą Odznaką ZNP w 1976r., Me-
dalem KEN w 1980r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski w 1980r.

Zmarł 7.08.1987r. i spoczywa na cmentarzu w Dydni.
Ceniony był jako nauczyciel, dyrektor szkoły, dzia-

łacz związkowy i społecznik - takim też pozostał w sercach i 
wdzięcznej pamięci dzieci i dorosłych - ludzi, wśród których 
pracował całe życie.

W dolinie Sanu (cz I)
Kilkanaście lat temu nadsańskie gminy powołały do ży-

cia Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Jego 
terytorium rozciąga się w obrębie wielkiej krainy geograficznej 
– Pogórza Karpackiego.

W skład Związku wchodzi miasto Dynów oraz pięć gmin 
wiejskich: Dynów (powiat rzeszowski), Dubiecko oraz Krzyw-
cza (powiat przemyski), Dydnia i Nozdrzec (powiat brzozow-
ski). Na obszarze 643 km2 zamieszkuje 45 tysięcy osób (46 
miejscowości).

Gminy tworzące Związek Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego usytuowane są na terenie województwa podkar-
packiego, w obrębie dwóch obszarów fizyczno – geograficz-
nych: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego.

Teren ten przecina San, najdłuższa rzeka w południowo 
– wschodniej Polsce (444 km). Jej główne źródła biją na terenie 
Ukrainy, w rejonie Przełęczy Użockiej.

Ziemia nadsańska ma wyjątkowy charakter. Leży na te-
renie dawnego pogranicza, stąd w minionych wiekach przeży-
wała wiele wyjątkowych momentów, często bardzo dramatycz-
nych chwil, ale i nierzadko chwalebnych. Malowniczy krajobraz 
Pogórza i doliny Sanu usiany jest licznymi pamiątkami bogatej 
przeszłości, które w minionych wiekach pozostawili nasi przod-
kowie.

Jak pisze prof. Michał Parczewski: Najdawniejszym	
dowodem	 bytności	 człowieka	 na	 omawianym	 obszarze	 jest	
krzemienny	 trzoneczkowaty	 grocik	 strzały	 łuku,	 znaleziony	
w	Bachórzu.	Można	go	uznać	za	świadectwo	penetracji	ziem	
nadsańskich	przez	łowców	związanych	z	tzw.	kulturą	mazow-
szańską	w	X	–	IX	tysiącleciu	p.n.e.	Jeszcze	starsze	znalezisko	
paleolityczne	pochodzi	z	Wesołej,	jego	chronologię	ustalono	na	
ponad	dwadzieścia	tysięcy	lat	przed	nową	erą.

Cennymi znaleziskami są fragmenty starożytnej cerami-
ki z grodziska w Sielnicy (2 połowa IV tysiąclecia p.n.e.).

Ze zbiorów nieżyjącego już kolekcjonera z Hłudna – Sta-
nisława Oleszki - pochodzą dwa miedziane topory, należące do 
najstarszych przedmiotów metalowych na ziemiach polskich 

datowane na eneolit (3.000 – 1.800 p.n.e.).
Z końcem XX stulecia w Średniej odkryto kurhany da-

towane na 2900 lat przed Chrystusem. Stanowią one część 
starożytnego cmentarzyska łączonego z kulturą ceramiki sznu-
rowej.

W epoce brązu obserwujemy napływ plemion kultury 
łużyckiej, mających znaczny udział w rozwoju osadnictwa w do-
rzeczu Sanu. Na fakt ten jeszcze w okresie II wojny światowej 
zwrócił uwagę W. Radig, gdy badał cmentarzysko w Bachórzu. 
Dalsze badania prowadzone w tej miejscowości pozwoliły od-
kryć na jednym ze stanowisk cmentarzysko z ceramiką typu 
łużyckiego. Liczyło ono około jednego tysiąca grobów, które 
najczęściej tworzyła popielnica zawierająca przepalone kości 
nakryte naczyniem misowatym (obowiązywał obrządek ciało-
palny popielnicowy). 

Znaleziska z tego okresu odkryto także w innych miej-
scowościach nadsańskich: Witryłów, Ulucz, Temeszów, Jabło-
nica Ruska, Wołodź, Dąbrówka Starzeńska, Dynów, Harta, Ba-
chórz, Pawłokoma.

W obejmującym cztery stulecia naszej ery okresie wpły-
wów rzymskich niezmiernie interesujące dla badań archeolo-
gicznych na terenie gmin tworzących Związek Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego są lata 166 – 180 n.e., podczas 
których legiony rzymskie pod wodzą Marka Aureliusza dotarły 
do Karpat.

O ówczesnych kontaktach handlowych z państwem 
rzymskim świadczą liczne monety znalezione na tym terenie. 
Najbardziej interesujący był skarb odkryty w Gdyczynie (Siedli-
ska). Składał się z monet z wizerunkami Tyberiusza, Domicjana 
i Trajana.

Monety rzymskie znaleziono nadto m.in. w Dynowie (de-
nar Wespazjana wykopanyw okresie międzywojennym), Niebo-
cku, Wesołej.

Po przejściowym okresie zastoju gospodarczego i kul-
turalnego, którego przyczyną był najazd Hunów, na przełomie 
V i VI w., plemiona słowiańskie podnoszą się z upadku. Rozpo-
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czyna się nowy okres dziejów trwający do połowy XIII w., przez 
historyków określany jako wczesne średniowiecze. W regionie 
Pogórza Dynowskiego archeolodzy zarejestrowali z tej fazy 
około 40 stanowisk i znalezisk, w tym kilkanaście osad.

Z wieku VI i VII znana jest osada z Bachórza, gdzie od-
kryto trzy budynki mieszkalne. Jeden z nich to półziemianka o 
wymiarach 4x4 m., z kamiennym piecem w narożniku.

Podczas prac badawczych także na terenie Bachórza 
wydobyto naczynie wypalone przepalonymi kośćmi ludzkimi. 
Pochówek datowany jest na VII – VIII w. Fakt ten jest o tyle 
istotny, iż groby popielnicowe stanowiły rzadkość na ziemiach 
polskich w dobie wczesnego średniowiecza.

Także w nadsańskim Uluczu odkryto osadę z VIII – IX w. 
(w tym cztery półziemianki).

Badania wykopaliskowe prowadzone w dolinie Sanu 
przyczyniły się do ustalenia istniejącego w X – XIII w. osad-
nictwa obronnego (grodzisk). Najprawdopodobniej warownie 
obronne istniały w Babicach, Bachowie, Ruskiej Wsi (Wybrze-
że), Krzywczy, Sielnicy, Dynowie, Siedliskach i Temeszowie. Ich 
usytuowanie w bliskiej odległości od rzeki z pewnością nie było 
przypadkowe. Stanowiły one osłonę szlaku komunikacyjnego 
na Sanie.

Analizując osadnictwo wczesnopiastowskie, nie sposób 
nie wspomnieć o ówczesnej sieci komunikacyjnej, która miała 
ważny wpływ na jego rozwój. Przez Pogórze Dynowskie prze-
biegał ważny szlak komunikacyjny, o znaczeniu międzynarodo-
wym, który biegł od Przemyśla, wzdłuż Sanu, do Sanoka i dalej 
ku granicy węgierskiej.

O istnieniu drugiego szlaku na tych terenach mamy po-
twierdzenie w zapisie z r. 1259/60, kiedy to Tatarzy powrót z 
najazdu na Polskę odbywali trasą Biecz – Brzozów – Dynów 
– Przemyśl.

Opisując kwestię przynależności państwowej tego ob-
szaru w X – XIII w. należy rozpatrywać ją w kontekście stosun-
ków polsko – ruskich. Położenie na styku dwóch kształtujących 
się państw feudalnych powodowało, że dzieje tego regionu w 
dobie wczesnopiastowskiej – z braku źródeł – prawie w ogóle 
nie są znane.

Do współzawodnictwa o posiadanie tych obszarów do-
łączyli się również Węgrzy, którzy wyprawiwszy się w 1150 r. 
przeciw księciu ruskiemu Włodzimierzowi, zajęli gród Sanok i 
wzięli posadnika jego, Jasza. Miasto to musiało wówczas pełnić 
bowiem nie tylko rolę obronną, ale i administracyjną. Posadnik 
to urzędnik ruski sprawujący władzę administracyjną nad gro-
dem i należącym doń obszarem.

Pogórze Dynowskie i Przemyskie po okresie zmian przy-
należności państwowej za pierwszych Piastów i parowiekowym 
należeniu do Rusi Halickiej, zostało na stałe przyłączone do 
Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. Fakt ten miał miejsce 
po śmierci otrutego przez bojarów ruskich w roku 1340 księcia 
Jerzego II Trojdenowicza.

Obszar sześciu gmin (obecnie tworzących Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego) od momentu przy-
łączenia na stałe do Polski przez ostatniego z Piastów, stanowił 
integralną część jednostki administracyjnej zwanej ziemią sa-
nocką. Jedynym wyjątkiem były miejscowości: Krzywcza, Chy-
rzyna, Kupna, Wola Krzywiecka, Średnia oraz Reczpol, które 
należały do ziemi przemyskiej.

Ziemia sanocka i ziemia przemyska aż do pierwszego 
rozbioru Polski wraz z ziemiami: lwowską, halicką oraz chełm-
ską znajdowały się w granicach województwa ruskiego, ze sto-
licą we Lwowie.

W połowie XIV stulecia tereny te były pokryte rozległymi 
połaciami leśnymi, a liczba osad w porównaniu ze stanem z XV 
i XVI wieku była niewielka.

Syn Łokietka rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę 
działalność osadniczą, kontynuowaną później przez jego na-
stępców. W taki to sposób zaczęły się krystalizować bądź nowe 
zupełnie osady, bądź istniejące już niewielkie, z czasem po-
większane i zagospodarowywane.

Akcję osadniczą zmierzającą do zasiedlenia tego tere-
nu rozpoczął Kazimierz Wielki w dniu 25 czerwca 1361 roku, 
kiedy to nadał Dydnię i Temeszów braciom Piotrowi i Pawłowi 
z Węgier.

Na prawym brzegu Sanu jeszcze przed rokiem 1340 na 
prawie ruskim została założona wieś Ulucz. W dokumentach 
źródłowych wymieniona jest po raz pierwszy w 1373 roku. 

W XV stuleciu osada ta była królewszczyzną. Już wów-
czas istniała tu przystań dla spławiających rzeką San zboże, 
potaź i sól z żupy w Tyrawie Solnej. W miejscowej stoczni 
rzecznej powstawały barki tzw. komięgi. Poniżej Ulucza i Hro-
szówki – także na prawym brzegu Sanu – pod koniec XIV wieku 
istniała osada, która dała początek Jabłonicy Ruskiej. Książę 
Władysław Opolczyk w akcie wydanym w Sanoku 31 maja 
1373 r. nadał ową wieś szlachcicowi Przemysławowi, synowi 
Fala z ziemi łęczyckiej.

Z wymienionego dokumentu wynika, że sąsiednia osa-
da Wołodź z pewnością już wówczas istniała.

Starą osadą jest Dubiecko, o której najstarsza zacho-
wana pisana wzmianka pochodzi z roku 1358. Król Władysław 
Jagiełło w 1389 r. wieś tę wraz z osadami Iskań, Stupnica 
(obecnie część Babic i Bachowa) i Ruszelczyce nadał Piotrowi 
Kmicie, kasztelanowi lubelskiemu.

Po 1407 roku nazwa Dubiecko przeszła na miasto za-
łożone nieopodal przez Kmitów. Wieś odtąd nazywano Ruskim 
Dubieckiem, Starym Dubieckiem, wreszcie Ruską Wsią (w od-
różnieniu od miasta zamieszkiwali ją Rusini). Od 1968 r. miej-
scowość ta zwana jest Wybrzeże.

Nie znamy dokładnej daty lokacji Sielnicy. Wiemy jedy-
nie, że z początkiem drugiego półwiecza XIV w. była królew-
szczyzną. 8 listopada 1377 r. książę opolski i namiestnik Rusi 
– Władysław nadaje tę osadę braciom Piotrowi i Kliszowi Kosa-
rowiczom, z obowiązkiem służby na koniu z łukiem i mieczem.

Według przypuszczenia prof. Adama Vetulaniego wieś 
Wara miała swoje początki także w okresie rządów księcia Wła-
dysława Opolczyka. Jednak pierwsza wzmianka o tej osadzie 
pochodzi dopiero z 1391 r. Właśnie w lipcu tegoż roku kaszte-
lan lubelski Piotr Kmita nadał Sandkowi sołtysowi, Polakowi z 
pochodzenia, przywilej na osadzenie istniejącej już Wary, nad 
potokiem o tej samej nazwie. Z późniejszego okresu zachowała 
się księga sądowa Wary (1449 – 1623). Zarejestrowane są w 
niej sprawy sądowe mieszkańców wsi rozpatrywane przez ławę 
wiejską.

Starą osadą jest Krzywcza. Już w 1398 r. – jako jedna 
z pierwszych w ziemi przemyskiej – miała prawa miejskie. W 
XV stuleciu istniał tu dwór obronny, kościół i młyn. Była wów-
czas własnością możnego rodu Krzywieckich. Mieli oni także 
w swoim posiadaniu wsie: Chyrzyna (1443), Chyrzynka (1443, 
obecnie jest częścią Chyrzyny), Średnia (1443), Kupna (1443) 
oraz Wola Krzywiecka. Cały majątek określany był jako tzw. 
klucz krzywiecki.

Właścicielem największych posiadłości nie tylko na 
omawianym terenie, ale w całej ziemi sanockiej, był Piotr Kmita, 
kasztelan lubelski. Stolicą jego nadsańskich dóbr był Bachórz. 
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To tutaj w roku 1377 zatrzymał się podążający z Sanoka do 
Przemyśla książę Władysław Opolczyk. W tym czasie wydał 
przywilej lokacyjny wsi Hadle. 

Sam fakt wystawienia w tej miejscowości dokumentu 
jest dowodem, że Bachórz był jakimś ważniejszym ośrodkiem. 
Następnym potwierdzeniem tego faktu jest wydanie właśnie w 
Bachórzu przez Piotra Kmitę, w 1391 r. przywileju lokacyjne-
go osady Wara, położonej in districtu nostro Bochurzensi. Piotr 
Kmita tytułował się wówczas dziedzic Wiśnicza i Bachórza.

Do końca XIV wieku pełnił Bachórz rolę ośrodka admini-
stracyjnego rozległych dóbr Kmitów. Po nim funkcję tę przejęło 
miasteczko Dynów.

Około 1409 r. zmarł Piotr Kmita. Jego synami byli Piotr 
Lunak Kmita – właściciel dóbr bachórsko – dynowskich i zamku 
Sobień (ojciec Jana Kmity z Bachórza i Małgorzaty z Denowa) 
oraz Mikołaj Kmita z Wiśnicza i Dubiecka, od 1433 r. kasztelan 
przemyski. Według Jana Długosza tenże sukcesor dóbr dubie-
ckich i wiśnickich w 1410 r. dowodził chorągwią Szreniawitów 
pod Grunwaldem i Malborkiem.

W roku 1436 Małgorzata z Denowa była właścicielką 
całości dóbr bachórsko–dynowskich (późniejsza Dynow  szczy-
zna): miasta Dynowa (po raz pierwszy wzmiankowane w 1423 
r.), Bachórza z dworem, Denowca (1424, osada między Dy-
nowema Bachórzem), Chodorówki (1436, obecnie część Ba-
chórza), Błażowej, Harty (1429), Szklar, Hadle, Hyżnego, Ką-
kolówki, Futomy, Moszczenicy, Ulanicy (1436), Łubna (1424), 
Dąbrówki Starzeńskiej (1436), Niewistki (1436, w XV w. Nie-

wiastka), Nozdrzca (1420), Hłudna (1436, w XV w. Hłodne), Iz-
debek (1436), Siedlisk (1436), Laskówki (1425), Lipy, Wołodzi 
i Wary.

W XV stuleciu istniały już także osady: Hroszówka 
(1442), Gdyczyna (1460), Hucisko Nienadowskie (1441, zw. 
wcześniej Hololas), Jabłonka (1468), Końskie (1424), Kosz-
towa (1433), Krzemienna (1455), Monastyrz(1489, przysiółek 
między Bachowem a Iskanią), Mostarasz (1463, pole koło wsi 
Iskań), Niebocko (1455), Nienadowa (1441), Babice(1441, dziś 
Przedmieście Babickie), Bachórzec (1407), Bachów (1441), 
Bartkówka (1441), Drohobyczka (1458), Dylągowa (1484), 
Oboracz (1458, koło Słonnego), Pawłokoma (1441), Piątkowa 
(1458), Przedmieście Dubieckie (1441), Przedmieście Dynow-
skie (1436), Skopów (1458), Skuwierzowa (1441, górna część 
obecnej Nienadowej), Słonne (1441), Śliwnica (1441), Wesoła 
(1462), Wirzbołaz (1487, osada między Dąbrówką a Bartków-
ką), Witryłów (1424), Wydrna (1468), Reczpol (1437, w XV w. 
pod nazwą Uhreczpole), Polchowa (1441).

XVI - wieczną etymologią legitymują się osady: Grabów-
ka (1542), Kozieziobro (1533, miejsce między Warą a Niewist-
ką), Krzywe (1552), Mysskowa Dolina (1531, na zachód od Ba-
bic), Obarzym (1577), Tarnawka (1580), Podbukowina (1592).

Pierwsza wzmianka o dzisiejszej Hucie Poręby pocho-
dzi dopiero z 1735 r. W XVIII w. powstała tu huta szkła.

Jerzy	F.	Adamski
c.d.n.

Tydzień Kultury Języka Polskiego
Tydzień Kultury Języka Polskiego to święto, które ob-

chodzone jest w wielu szkołach na terenie naszej ojczyzny. 
Gimnazjum w Dydni przyłączyło się do tej akcji już po raz 
drugi. Obchody Tygodnia to cykl imprez w formie spotkań, 
konkursów, lekcji, pogadanek, wystaw mających na celu pod-
kreślenie wartości języka polskiego. 

Gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z osobami zaj-
mującymi się krzewieniem kultury na terenie naszej gminy. 
Jedną z nich była Pani Bogusława Krzywonos – Społeczny 
Animator Kultury, która przeprowadziła pogadanki na temat 
„Język ojczysty w kulturze polskiej i światowej”. Natomiast 
Wójt Gminy Dydnia – Pan Jerzy F. Adamski  - autor wielu 
publikacji o naszym regionie - zaprezentował swój dorobek 
pisarski oraz przedstawił sylwetki ludzi, którzy rozsławili na-
szą Małą Ojczyznę. Zachęcał młodzież do pracy nad sobą, 
rozwijania pasji i zainteresowań oraz sięgania do dorobku 
przodków. 

Tydzień Kultury Języka Polskiego zapoczątkował cykl 
konkursów szkolnych i gminnych. Konkurs pod hasłem „Nie 
taki tekst straszny” wyłonił szkolnego Mistrza Pięknego Czy-
tania, którym została Gabriela Chorążak – uczennica klasy II 
c. Przeprowadzono III edycję Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego  dla uczniów gimnazjum. Zaszczytny tytuł Gminne-
go Mistrza Ortografii i nagrodę Wójta Gminy – wieczne pióro 
– zdobyła Amelia Wójcik z Gimnazjum w Dydni, a wicemi-
strzami zostały: Zuzanna Pniak z Gimnazjum w Końskiem i 
Gabriela Chorążak z Gimnazjum w Dydni.

Wójt Gminy Dydnia objął też honorowym patronatem 
Gminny Konkurs Literacko – Plastyczno – Fotograficzny „Śla-
dami naszych ojców”, którego głównym celem była troska 
o region i jego dziedzictwo kulturowe jako obrona własnych 
„korzeni”, własnej tożsamości. Został on przeprowadzony w 

trzech kategoriach artystycznych oraz trzech grupach wieko-
wych i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Oto 
lista nagrodzonych:

 
Kategoria literacka:

I miejsce – Aleksandra Kułak – uczennica kl. V SP Jabłonka
 Emilia Żak – uczennica kl. I b Gimnazjum w Dydni
II miejsce – Maja Holik – uczennica kl. V ZSP Niebocko
 Dominika Czerkies – uczennica SP Jabłonka
 Monika Rychlicka – uczennica kl. II Gimnazjum w Koń-

skiem
III miejsce – Monika Sokołowska – uczennica kl. V SP Ja-

błonka
 Paweł Sochacki – uczeń kl. III a Gimnazjum w Dydni

Kategoria fotograficzno – literacka:
I miejsce – Sławomir Serafin – uczeń kl. III SP Dydnia
 Barbara Irzyk – uczennica kl. V ZSP Niebocko
 Gabriela Chorążak – uczennica kl. II c Gimnazjum w Dydni
 Justyna Pytlowany – uczennica kl. III a Gimnazjum w Dyd-

ni
II miejsce – Monika Kmiotek – uczennica kl. II a Gimnazjum 

w Dydni
 Gracjan Chorążak – uczeń kl. I c Gimnazjum w Dydni
III miejsce – Wioletta Ryń – uczennica kl. II a Gimnazjum w 

Dydni
 Paulina Indyk – uczennica kl. III a Gimnazjum w Dydni

Kategoria plastyczna:
I miejsce – Justyna Naleśnik – uczennica kl. III Gimnazjum w 

Końskiem
II miejsce – Iwona Maślak – uczennica kl. II Gimnazjum w 

Końskiem
 Karolina Bluj – uczennica kl. II Gimnazjum w Końskiem

Zofia Morajko
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Certyfikaty „Młodego Europejczyka”

25 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Dydni odby-
ło się uroczyste wręczenie najlepszym uczniom Certyfikatu 
„Najlepsi z Najlepszych, Młodego Europejczyka”. Otrzyma-
nie certyfikatu stanowiło duże wyróżnienie. Wiązało się ono 
z wybitnymi osiągnięciami w nauce, w działalności na rzecz 
szkoły i środowiska lub w sporcie. Zaszczytu tego dostąpiło 
29 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Laureaci certyfikatu:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni: 

Natalia Chorążak kl. IV b, Wioletta Kopleńska kl. V b, Ar-
kadiusz Kot kl. VI b, Weronika Nieznańska kl. IV b, Anna 
Stadnik kl. VI b, Justyna Wójcik kl. IV b

Szkoła Podstawowa w Grabówce: Natalia Podczaszy kl. VI
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce: Monika 

Dobosz kl. V, Kinga Rozputyńska kl. V, Magdalena Stareń-
czak kl. VI

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Niebocku: Aleksandra Irzyk kl. 
VI, Piotr Krzysik kl. VI

Szkoła Podstawowa w Wydrnej: Katarzyna Nowak kl. IV
Gimnazjum w Dydni: Paulina Indyk kl. III a, Karolina Pałys 

kl. III c, Paulina Pilszak kl. III c, Justyna Pytlowany kl. III a, 
Patrycja Rozputyńska kl. III c, Zuzanna Sierotnik kl. III b
Paweł Sochacki kl. III a, Anita Sokołowska kl. III c, Anna 

Sokołowska kl. III c
Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Końskiem: Pa-

tryk Bury kl. I, Kamila Kraczkowska kl. I, Anita Pryszcz kl. I
Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Niebocku: Monika Ja-

rosz kl. III, Karol Kafara kl. III, Aleksandra Kopiczak kl. III
Aleksandra Pocałuń kl. III

Uzyskanie certyfikatu było zarówno dla laureatów jak i 
rodziców bardzo miłym, wzruszającym przeżyciem i motywa-
cją do dalszej pracy.

Anna	Pajęcka

III miejsce – Kamil Paja – uczeń kl. III Gimnazjum w Koń-
skiem

wyróżnienia:
 Kacper Bogaczewicz- uczeń kl. III SP Dydnia

 Kinga Rozputyńska – uczennica kl. V SP Jabłonka
 Gabriela Czebieniak – uczennica kl. III Gimnazjum w Koń-

skiem
	Zofia	Morajko

„Wszystko jest poezją” 
“Wszystko jest poezją” - pod takim hasłem odbył się 

już V Gminny Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci i 
młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu 
Gminy Dydnia. Konkurs którego organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni 
odbył się w dniu 19 maja 2009 roku w sali widowiskowej 
Domu Strażaka w Niebocku.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 31 uczestników ze 
Szkół Podstawowych w Temeszowie, Jabłonce,Niebocku, 
Krzemiennej, Witryłowie, Dydni i Grabówce oraz 5 uczest-
ników z Gimnazjum w Dydni i Niebocku.

W tegorocznym konkursie dzieci i młodzież miały do 
wyboru recytację wierszy
- w kategorii Szkół Podstawowych kl. 0-3 - poezja Juliana 

Tuwima, Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i Doroty 
Gellner

- w kategorii Szkół Podstawowych kl. 4-6 - poezja Stanisła-
wa Grochowiaka, Marii Konopnickiej oraz Ewy Szelburg-
Zarembiny,

- w kategorii Gimnazjów - poezja Juliusza Słowackiego, 
Czesława Miłosza, Edwarda Stachury i Adama Asnyka.

Jury w składzie: pani Zofia Morajko, pani Małgorzata 
Adamska i pan Bogdan Miś postanowiło przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Szkół Podstawowych kl.0-3:
I miejsce - Martyna Głubisz - kl. I SP Grabówka za wiersz J. 

Tuwima pt.“O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
II miejsce - Patrycja Nieznańska - kl.0 SP Jabłonka za 

wiersz Jana Brzechwy pt. Chrząszcz”
III miejsce - Sławomir Serafin - SP Dydnia za wiersz W. 

Chotomskiej pt. “Lokomotywa lądy odkrywa”

Wyróżnienie otrzymała Jagoda Adamska - kl.III SP Dydnia 
za wiersz pt.”Owieczka” W. Chotomskiej.

W kategorii Szkół Podstawowych kl. 4-6:
I miejsce - Diana Stabryła - kl.VI SP Niebocko za wiersz M. 

Konopnickiej pt. “ Skrucha Józi”,
II miejsce - Patrycja Szpiech - kl. V SP Dydnia za wiersz M. 

Konopnickiej pt. “Wolny najmita”,
III miejsce - Emilia Cioban - kl. kl. IV SP Dydnia za wiersz 

pt. “Koń”
Wyróżnienie otrzymała Kinga Rozputyńska z kl. V SP Ja-

błonka za wiersz “Spotkanie z boćkiem”
W kategorii Gimnazjum:

I miejsce - Karolina Pałys - kl.III Gimn. Dydnia za wiersz E. 
Stachury pt. Odezwij się”,

II miejsce - Monika Jarosz - kl. III Gimn. Niebocko za wiersz 
Cz. Miłosza “Piosenka  o końcu świata”,

III miejsce - Gabriela Chorążak - kl. II Gimn. Dydnia za 
wiersz A. Asnyka pt. “Dwa anioły”

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Tomasz Szajnowski z 
kl. II Gimn. w Dydni za wiersz Cz. Miłosza “ Jasność pra-
cowita”

Laureaci tegorocznego konkursu otrzymali nagrody 
książkowe oraz dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kon-
kursie oraz piękną recytację wierszy, dziękujemy nauczy-
cielom za zachęcenie i przygotowanie uczniów do udziału w 
konkursie, również serdecznie dziękujemy jurorom za rze-
telną ocenę uczestników biorących udział w konkurskie.

Małgorzata	Myćka

fot. M. Sztaba
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Gimnazjaliści wśród najlepszych
Koniec roku szkolnego to czas podsumowania pracy 

szkoły i osiągnięć uczniów. Gimnazjum w Dydni – oprócz 
zajęć lekcyjnych – realizowało także projekty, programy 
edukacyjne i artystyczne m. in.: „Samorząd Uczniowski, 
Młodzi głosują, Młodzi przedsiębiorcy, Lepsza szkoła, Do-
bry Sprawdzian Wiedzy, W drewnie ukryte”. Trwająca od 
lat praca wolontariuszy działających pod patronatem PCK 
i prowadzone przez nich akcje charytatywne zaowocowa-
ły założeniem Szkolnego Koła „Caritas”. Występy naszych 
uczniów uświetniały liczne uroczystości szkolne i środowi-
skowe, których gimnazjum często było współorganizato-
rem.

Proces edukacji wspierano wyjazdami do teatru, mu-
zeów, kina oraz wycieczkami programowymi po „Małej i Du-
żej  Ojczyźnie”. W 39 konkursach wiedzowych, poetyckich 
i artystycznych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i woje-
wództwa łącznie uczestniczyło 350 uczniów, co wskazuje, 
że wielu brało w nich udział kilkakrotnie.

Największym osiągnięciem było uzyskanie tytułu lau-
reata konkursu fizycznego przez Pawła Sochackiego ucz-
nia klasy III a. Ponadto Paweł został uznany za najlepszego 
ucznia Gminy Dydnia i otrzymał nagrodę Starosty Brzozow-
skiego. Sukcesem jest także 2. miejsce Dominiki Świątek 
uczennicy klasy II a w powiatowym konkursie „Rośliny chro-
nione w Polsce” oraz 3. miejsce Justyny Pytlowany w po-
wiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zespół muzyczny w 
składzie: Paulina Indyk, Piotr Wolwowicz, Krystian Frydryk 
reprezentował naszą szkołę na Wojewódzkim Konkursie 

Pastorałek Obcojęzycznych, gdzie otrzymał wyróżnienie.
Gimnazjum w Dydnia jako jedyna szkoła z terenu 

gminy brała udział w I Ogólnopolskim Konkursie „Liga Or-
tograficzna”. Gimnazjaliści uczestniczyli w zawodach spor-
towych na szczeblu gminy i powiatu w różnych dyscypli-
nach. Zajmowali czołowe miejsca w grach zespołowych, a 
w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych najlepszymi 
okazali się :

- bieg na 100m,  - II miejsce, Gracjan Skrętkowski,
- rzut oszczepem-  I miejsce; Anna Sokołowska,
- pchnięcie kulą - III miejsce; Ernest Szul
Wojciech Janowicz zdobył 6. miejsce w rzucie dy-

skiem na Wojewódzkich Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce 
i za wybitne osiągnięcia sportowe został nagrodzony przez 
Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Spor-
towego.

Za wysokie wyniki w nauce (średnia powyżej 4,75) i 
wzorową postawę uczniowską 23 uczniów otrzymało świa-
dectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców. Spośród nich 9 uczniów klas III zostało uhono-
rowanych przez Wójta Gminy Certyfikatem Młodego Euro-
pejczyka „Najlepsi z najlepszych”, zaś najwyższą średnią 
ocen w szkole 5,35 osiągnęła Gabriela Chorążak uczennica 
klasy II c.

Życzymy Uczniom i Absolwentom naszej szkoły po-
dobnych wyników w następnych latach edukacji

Zofia	Sokołowska	-	Chorążak

II Rodzinna Gimnazjada w Dydni
Promocja zdrowego stylu życia była  hasłem przewod-

nim II Rodzinnej Gimnazjady w dniu 31 maja br. w Dydni. Or-
ganizatorzy czyli Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Sa-
morząd Uczniowski Gimnazjum w Dydni chcieli w sposób miły 
i przyjemny zachęcić wszystkich obecnych do dbania o własne 
zdrowie.

Imprezę rozpoczął program artystyczny zaprezento-
wany przez uczniów Gimnazjum powiązany tematycznie z 
Dniem Matki, Dniem Dziecka i Dniem Ojca, czyli z humorem 
przedstawiona cała rodzina. Zgromadzeni mogli również po-
słuchać prelekcji Inspektora PSSE w Brzozowie Tadeusza Pió-
ro na temat zdrowego trybu życia, poznać zasady prowadzenie 
gspodarstwa ekologicznego przedstawione przez Tadeusza 
Żebrackiego, walory ziołolecznictwa przybliżone przez Krzysz-
tofa Kamińskiego. Obejrzeli występ tańca współczesnego w 
wykonaniu uczennic z Gimnazjum oraz występ specjalnych 
gości Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” z Nie-
bocka, oraz koncertu akordeonowego Sebastiana Pilszaka z 
Wydrnej.

Na Gimnazjadzie miało również miejsce podsumowa-
nie projektu edukacyjnego Gimnazjum w Dydni oraz Powiato-
wej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzozowie „Trzymaj 
formę” oraz drugiej edycji konkursu literacko – plastyczno – fo-
tograficznego „Śladami naszych ojców”.

W budynku szkoły można było obejrzeć prezentację 
zbiorów muzealnych, dorobku regionalnych artystów oraz pra-
ce laureatów konkursu „Śladami naszych ojców”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zdrowa żywność 
zwłaszcza, że można jej było spróbować – stoisko ze zdrowy-
mi produktami i domowymi specjałami przygotowanymi przez 

mamy gimnazjalistów było tłumnie oblegane zarówno przez 
dorosłych jak i dzieci. 

Uczestnikom zapewniono liczne atrakcje: prezentację 
naczyń Tupperware prowadzoną przez Bogusławę Kwiatkow-
ską, pokaz radiowozu policyjnego oraz tresury psa, loterię 
fantową, dużym zainteresowaniem cieszyły się porady kosme-
tyczki Kamili Szajnowskiej, pielęgniarek, które mierzyły ciśnie-
nie i współczynnik BMI, dla odważnych był masaż relaksacyjny 
wykonywany przez Katarzynę Wójcik i Łukasza Fejdasza.

Podczas Gimnazjady trwały rozgrywki sportowe: odbył 
się mecz piłki nożnej Dydnia/ Wzdów oraz konkurencje rodzin-
ne: rzut lotką do tarczy, strzelanie z broni pneumatycznej. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz degusto-
wali tort upieczony przez mamy gimnazjalistów.

Imprezę zakończyła wspólna zabawa przy muzyce ze-
społu „RYTM”. 

Beata	Czerkies

fot. A Bieleń
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Pod takim tytułem w Domu Ludowym w Krzywem 26 
kwietnia 2009 r. Bogusława Krzywonos, społeczny animator 
kultury zorganizowała spotkanie dla społeczności Krzywe-
go i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.:  
Henryk Dąbrowiecki, radny Rady Powiatu  Brzozowskiego, 
Krzysztof Kamiński, dziennikarz, ekolog i popularyzator me-
dycyny naturalnej, lek. Marian Owoc z małżonką, Halina i 
Zbigniew Kościńscy, Urszula Skrabalak, poetka ludowa z 
Temeszowa,  Mieczysław Nykiel poeta ludowy z Krzywego, 
Iwona Pocałuń, dyr. Gimnazjum w Dydni, Andrzej Kot, dyr. 
SP w Dydni, emerytowane nauczycielki Danuta Sokołow-
ska, Wiesława Bocoń i Anna Dudycz, Jadwiga Kraczkow-
ska, przewodnicząca oraz członkinie KGW w Krzywem.

Wprowadzeniem w atmosferę spotkania była I cz. 
koncertu skrzypcowego „Wiosna” Antonio Vivaldiego oraz 
wiersze w wykonaniu Urszuli Skrabalak „Z wiosną” i „Piękno 
w kwiatach” oraz Mieczysława Nykla „Leczymy się ziołami”. 
Wiersze napisane zostały specjalnie na tę okazję. Zebra-
nym bardzo spodobała się dekoracja sali tj. kaczeńce w do-
niczkach, a na sztalugach  portret o. Cz. Klimuszki i tablice 
tematyczne:  lek. Marian Owoc, twórca maści na oparzenia 
zwany „lekarzem oparzonych”, Człowiek Roku 2007 woj. 
podkarpackiego, Yves Rocher, Francuz z Bretanii, twórca 
kosmetyki roślinnej, Leki z pól, łąk i lasów- receptury o. Cz. 
Klimuszki, „Boża apteka”- wiersz poetki U. Skrabalak  oraz 
zioła m.in: melisa, dziurawiec i świetlik łąkowy.

Krzysztof Kamiński, autor książki „ Ojciec Klimuszko. 
Życie i legenda” ze swadą i emocjonalnym zaangażowa-
niem, posługując się środkami multimedialnymi przedstawił 
sylwetkę franciszkanina o. Czesława Klimuszki, psychowi-
zjonera, zielarza i uzdrowiciela.

Zainteresowani mogli nabyć w/w książkę z autogra-
fem autora.

Następnie niepodzielnie zapanowali „Graboszcza-
nie”- kapela i zespół obrzędowy z Grabownicy Starzeńskiej. 
Ich występ przebiegał pod hasłem: „ Ludowa muzyka i lu-
dowe granie, nigdy nie zaginie ludowe śpiewanie i folkloru 
brzozowskiego promowanie”.

Zagrali i zaśpiewali „My som chłopcy z Grabowni-
cy”, „Szukoł jo se szukoł”, Maryś moja Maryś” i inne ludowe 
piosenki, a zespół obrzędowy przedstawił zebranym wio-
senny zwyczaj pasterski „Krasula”. Nie zabrakło rekwizy-

tów: chruścianego płotu, gospodarskich sprzętów, garnków, 
makiety krowy, odczyniania uroków przy wyganianiu po raz 
pierwszy bydła na pastwisko, chronienia go przed czarow-
nicami odbierającymi krowom mleko, nocnego czuwania, 
gospodarskich odwiedzin i pięknej gwary ludowej w wyko-
naniu: Marii Suwały, Teresy Sąsiadek, Bernadety Jagustyn, 
Jana Trześniowskiego, Elżbiety Koryto, Bronisława Krzy-
sztyńskiego, Joanny Zarych, Mariana Tybora, Agaty Kor-
fanty, Władysława Delimata i Marcina Gratkowskiego. Au-
tentyczny, ludowy przekaz  zwyczaju wiejskiego, swoboda 
sceniczna, humor i język zachwyciły zebranych, a oklaskom 
nie było końca, bo zobaczyliśmy prawdziwy ludowy teatr.

Dziękując za występ Bogumiła Krzywonos wręcza-
ła dyplomy-podziękowanie dla: kier. artystycznego zespołu 
Zofii Olejko, Krzysztofa Kamińskiego i Urszuli Skrabalak.  
Serdeczne słowa podziękowania skierowała do osób, któ-
re w różny sposób pomogły jej w przygotowaniu spotkania: 
Wojciechowi Wojnarowi, akustykowi z GOK w Dydni za 
profesjonalną obsługę,  dyr. GOK Jackowi Adamskiemu za 
wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, Iwonie Pocałuń za 
wykonanie dyplomów i kompozycji z ziół, Grzegorzowi Ci-
porze z UG w Dydni za  obsługę fotograficzną,  Marii Nykiel 
za proziaki, Jadwidze i Mirce Kraczkowskim za przygotowa-
nie poczęstunku ( smażona kiszka, chleb i herbata) oraz za 
obsługę gości, a  uczennicom SP w Krzywem za pomoc w 
przygotowaniu sali i dekoracji.

Halina	Kościńska

Coś dla zdrowia, oka, ucha

„..	ale	dzisiaj		cię	chcemy	Jezu	w	wielki	piątek,
Gdy	będziesz	samotny	 i	pełen	smutku	przyjdziemy	po	ci-
chutku”

Janina Porazińska

Wydarzyło się to ponad 2000 lat temu – Jerozolima, 
droga krzyżowa Jezusa Chrystusa na Golgotę – tu rozpięty 
na krzyżu skonał.

Co roku nie tylko w Świętym Miejscu – Jerozolimie 
z udziałem tysięcy pielgrzymów odtwarzane są wydarzenia 
sprzed setek lat w okresie Wielkiego Postu.

W Kościele Katolickim wierni uczestniczą w „Gorz-
kich Żalach” i rekolekcjach – naukach, których celem jest 
umocnienie wiary, oraz odnowa moralna wiernych. 

Najbardziej poruszającymi obrzędami wielkopostny-

mi są misteria paschalne – to dawna i bogata tradycja, zna-
na w Europie od czasów średniowiecza.

W Polsce misteria odbywają się na cytadeli poznań-
skiej, w Krakowie, Ołtarzewie, a na Podkarpaciu w Kalwarii 
Pacławskiej.

Najbardziej znane, bo wysławiane od ponad 300 
lat, są misteria w Kalwarii Zebrzydowskiej. Alumni bernar-
dyńskiego seminarium w strojach z epoki, odtwarzają całą 
historię męki Jezusa. Wzruszająca atmosfera na długo po-
zostaje w pamięci uczestników tego widowiska.

Jeszcze parę lat temu Drogę Krzyżową prowadził 
nasz Wielki Rodak – papież Jan Paweł II, w rzymskim Ko-
loseum – miejscem nasiąkniętym krwią przelaną za wiarę 
przez pierwszych chrześcijan.

A tradycją parafii dydeńskiej jest odprawianie przez 

„Co było dawno wiemy …” Bogusława Krzywonos

fot. G. Cipora
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wiernych drogi krzyżowej w plenerze, którą prowadzi pro-
boszcz ks Adam Drewniak.

Czas wielkiego postu to również uczestniczenie w 
koncertach wspaniałej muzyki paschalnej, które organizo-
wane są w kościołach i teatrach. Znakomite zespoły mu-
zyków i chóry wykonują pieśni i muzykę wielkich mistrzów 
oraz twórców anonimowych z okresu XIV/XV wieku.

W dniu 28 marca br. W Izbie Regionalnej w Krzywem 
odbył się koncert „Polskie pieśni pasyjne”. 

Gościnnie wystąpiły – zaśpiewały i recytowały teksty 
pieśni wielkopostnych, nieznanych twórców słów i muzyki 
średniowiecza – uczennice kl III gimnazjum w Dydni: Pauli-
na Indyk, Karolina Pałys, Gabriela Chorążak, Justyna Pyt-
lowany. Akompaniował na organach, znakomity muzyk – or-
ganista kościoła parafialnego w Dydni – Witold Pocałuń.

Osoby obecne na koncercie usłyszały również kilka 
pieśni chóru lubelskiego „Musica Mundana” pod dyr. Jacka 
Piecha (CD) m.in. pieśń „Krzyżu święty nade wszystko” 
– z RKPS biblioteki kuźnieckiej, oraz „Pamiętajmy wszyscy 
wierni” - z kancjonału Walentego z Brzozowa 1554r. 

Śpiewał też zespół dziecięcy „Promyczki” z Nowego 
Sącza (CD)

Koncert uświetniła muzyka sakralna mistrza Johana 
Sebastiana Bacha. Wysłuchano: chorału z kantaty Nr 147 
„Jezu jesteś w naszych sercach” oraz z pasji wg. Św. Mate-
usza „Siadamy we łzach nad twoim grobem” – wykonaniu 
muzyków i chóru wiedeńskiej filharmonii (CD).

Na koniec koncertu wszyscy obecni zaśpiewali bar-
dzo starą pieśń „Wisi na krzyżu…”

W podziękowaniu za udział w koncercie, Gospodyni 
Izby – Bogusława Krzywonos – wręczyła uczestnikom dy-
plomy – podziękowania. Również podziękowania na piśmie 

otrzymały osoby, które czynnie włączyły się w organizację 
koncertu „Polskie Pieśni Pasyjne” – dyrektor gimnazjum w 
Dydni, oraz nauczyciele: Zofia Sokołwska–Chorążak – po-
lonistka i Witold Pocałuń – muzyk.

To kameralne spotkanie z muzyką pasyjną swoją 
obecności zaszczycili: Henryk Dąbrowiecki – członek rady 
powiatu brzozowskiego, Stanisław Pałys – v-ce wójt gminy 
Dydnia, twórcy kultury – Halina Kościńska z Małżonkiem 
–emerytowana dyrektor  Muzeum Regionalnego w Brzozo-
wie, Krzysztof Kamiński – znany pisarz i redaktor „Reporte-
ra” z Krosna, Zofia Olejko – kierownik kapeli „Graboszcza-
nie”, Urszula Skrabalak – poetka z Temeszowa, Małgorzata 
Turopolska – instruktor GOK-u w Dydni oraz Jadwiga Kracz-
kowska – przewodnicząca KGW w Krzywem.

Przed zaproszeniem znakomitych gości na wysta-
wę „Pasja Chrystusa w sztuce” – prezentację wspaniałych 
zbiorów z kolekcji muzeów polskich i świata – XV/ XVI wiek, 
Bogusława Krzywonos wręczyła Halinie Kościńskiej – zna-
komitej etnografce – dyplom - podziękowanie za popula-
ryzowanie działalności mini- muzeum etnograficznego w 
Krzywem oraz przekazywanie informacji o tradycjach, zwy-
czajach, obrzędach ludowych podczas imprez organizowa-
nych przez Izbę Regionalną.

Tradycyjną „herbatką” zakończyło się spotkanie 
– goście podzielili się wrażeniami i refleksjami na temat pie-
lęgnowania i przekazywania wydarzeń historycznych mło-
demu pokoleniu

Na zakończenie bardzo proszę,  aby Krystyna Bok 
i Wojtek Bok przyjęli podziękowanie za pomoc techniczną 
włożoną w organizację koncertu. 

Bogusława	Krzywonos
Społeczny	Animator	Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni re-
alizuje politykę społeczną państwa na poziomie gminy. W 
pierwszym półroczu br. z pomocy tut. Ośrodka skorzysta-
ło ogółem 384 rodziny. Głównymi powodami, dla których 
udzielono pomocy, było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwa-
ła choroba, niepełnosprawność i wielodzietność. Rodziny 
otrzymały pomoc w postaci świadczeń pieniężnych i nie-
pieniężnych. Pomoc finansowa świadczona była w formie: 
zasiłków stałych, okresowych i celowych. Świadczenia 
niepieniężne objęły m.in.: pracę socjalną, poradnictwo i 
interwencję kryzysową, opłacanie składek zdrowotnych i 
społecznych. Jak co roku, w okresie od września 2008r. do 
maja 2009r. Ośrodek Pomocy w szkołach podstawowych 
i gimnazjach na terenie gminy prowadził dożywianie ucz-
niów. Siedmioro dzieci z rodzin wielodzietnych mogło zaś w 
lipcu br wyjechać na nieodpłatne kolonie do Iwonicza Zdro-
ju i Mrzeżyna nad morzem. Organizatorami wypoczynku 
było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie oraz Związek 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Rzeszowie.

Odpowiedniego wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów wymagają osoby starsze, samotne i niepełno-
sprawne. We współpracy ze Stacją „Caritas” w Dydni peł-
nione są dla nich usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze. Mimo realizowanych form pomocy, w 
niektórych sytuacjach niemożliwe jest utrzymanie osoby w 
jej dotychczasowym miejscu zamieszkania. 

Z tego względu 8 osób przebywa na stałe w domach 

pomocy społecznej w Brzozowie i Iwoniczu Zdroju. Za ich 
pobyt gmina ponosi znaczną odpłatność. Osoby niepełno-
sprawne z terenu gminy mają możliwość uczestniczyć w 
zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Brzozowie. Na zajęcia w nim zakwalifikowanych 
jest 5 osób, które mają zapewniony przez ŚDS bezpłatny 
dojazd do Brzozowa. 

Dla mieszkańców gminy realizowana jest przez 
Ośrodek wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i świad-
czeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego. Do końca czerwca powyższe świadczenia zostały 
wypłacone łącznie dla 900 rodzin.

Dodatkowo GOPS w Dydni jest wykonawcą progra-
mów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

W wyniku podpisanej umowy pomiędzy Wójtem Gmi-
ny Dydnia, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie, uczniowie z orzeczoną 
niepełnosprawnością mogli liczyć na wsparcie finansowe w 
zdobywaniu wykształcenia. Z programu finansowanego ze 
środków PFRON o nazwie „Uczeń na wsi” w okresie od wrześ-
nia ubiegłego roku do czerwca br. pomoc na cele związane z 
nauką uzyskało ogółem 43 uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy.

Od maja br do grudnia przez Ośrodek realizowany 
jest projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie 
Dydnia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOPS W DYDNI Teresa Szelest
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W czerwcu br. Podkarpacie nawiedziła klęska powo-
dzi. Jedną z gmin, która została szczególnie dotknięta, była 
Gmina Wielopole Skrzyńskie k. Strzyżowa. 

Gmina ta, jest naszą Gminą partnerską w ramach re-
alizowanego Programu Integracji Społecznej. Na ręce Cze-

sława Leji Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Wójt Gminy 
Dydnia skierował list z wyrazami solidarności i wsparcia w 
trudnych chwilach. Dla najbardziej poszkodowanych rodzin 
powodzian przekazano natomiast środki czystości.

Teresa	Szelest

Powódź

Dnia 11 października 2007r. Rada Gminy Dydnia 
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dydnia”. Jest to dokument określają-
cy w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania 
całego terytorium gminy, zawierający informacje o położe-
niu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, 
o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów 
chronionych itp. Określa politykę przestrzenną gminy. Pełni 
trzy funkcje: kształtowanie polityki rozwoju przestrzennego 
gminy, koordynacja ustaleń planów miejscowych oraz pro-
mocja gminy na zewnątrz. Dokument ten zawiera bardzo 
szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego 
gminy, jej społeczności i gospodarki. 

Wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia 
zlecono Pracowni Usług Architektonicznych Stowarzysze-

nia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Nadzór 
nad wykonawstwem objęli - prof. dr hab. Jan Malczewski 
i mgr inż. arch. Wiesław Pankiewicz. Wnioski składane do 
projektu studium zostały rozpatrzone, naniesione w części 
graficznej projektu, który następnie został przedstawiony 
Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz in-
stytucjom uzgadniającym i opiniującym. Kolejnym etapem 
prac nad studium będzie wniesienie ewentualnych popra-
wek, ogłoszenie o wyłożeniu projektu (co najmniej 14 dni 
przed wyłożeniem), wyłożenie projektu (na co najmniej 
30 dni) i dyskusja publiczna o projekcie oraz ustanowie-
nie co najmniej 21-dniowego terminu do wnoszenia uwag. 
Prace merytoryczne nad treścią studium kończy uchwała 
Rady Gminy. Powyższą dokumentację planistyczną wraz z 
uchwałą o uchwaleniu studium Wójt przedstawia Wojewo-
dzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

Aneta	Rzeszut

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dydnia

Fundusz sołecki to środki finansowe przeznaczone w 
budżecie gminy dla danego sołectwa. Pieniądze z funduszu 
mogą być wykorzystane np. na  budowę lub modernizację 
świetlicy wiejskiej, klubu wiejskiego, placu zabaw dla dzie-
ci, budowę lub naprawę chodników, przystanków autobuso-
wych,  boisk i stadionów. Za pieniądze z funduszu można 
sfinansować prace budowlane lub remontowe, albo doko-
nać zakupu samych materiałów budowlanych, jeśli miesz-
kańcy są w stanie i chcą sami przeprowadzić remont lub 
rozbudowę albo adaptację. Środki z funduszu można tak-
że przeznaczyć na zakup wyposażenia obiektów, sprzętu, 
drzewka, krzewy, kwiaty, nasiona roślin ozdobnych, sprzęt 
do pielęgnacji zieleni itp. Bardziej kosztowne przedsięwzię-
cia mogą być realizowane etapami i wsparciem zewnętrz-

nym np. od sponsorów. 
W ustawie o funduszu sołeckim znajduje się wzór 

do obliczania pieniędzy przypadających na dane sołectwo. 
Kwoty te uzależnione są m.in. od dochodów gminy i liczby 
jej mieszkańców, a także od liczby mieszkańców danego 
sołectwa. 

Rada Gminy Dydnia podjęła Uchwałę Nr 
XXVII/181/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.w sprawie wyra-
żenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. Wójt Gminy Dydnia podał 
informację o wysokości funduszu sołeckiego dla poszcze-
gólnych sołectw na 2010 r.

 Sołectwo (wieś) Kwota środków
 Dydnia  21.038 zł.

Fundusz Sołecki w Gminie Dydnia

Do projektu zakwalifikowanych zostało 13 bezrobot-
nych kobiet. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w 
ich postawie życiowej w kierunku zwiększenia mobilności 
społecznej i zawodowej. Projekt zakłada cykl szkoleń przy-
gotowujących panie do podjęcia pracy w charakterze: opie-
kunki dla osób starszych przez 7 osób oraz sprzedawcy z 
obsługą kasy fiskalnej – 6 osób.

W ramach Programu Integracji Społecznej przy 
Ośrodku został uruchomiony dla potrzeb mieszkańców 
gminy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. Do czerwca br 
pełnione były w nim dyżury radcy prawnego, psychologa i 
pracownika socjalnego. 

Dzięki programowi w gminie funkcjonuje Klub Se-
niora „Pogodne Życie” w Dydni oraz jego Filia w Niebocku, 
łącznie kluby liczą ok. 30 osób. Spotkania w Klubach od-
bywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Organizowane są na 
nich różnorodne zajęcia plastyczne, manualne, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, ćwiczenia gimnastyczne pod opieką 
rehabilitanta. Atrakcją dla klubowiczów są spotkania wyjaz-
dowe i wycieczki krajoznawcze.

Z programu, również przez Ośrodek Pomocy i Sta-
cję „Caritas” w Dydni prowadzone są usługi sąsiedzkie dla 
10 osób starszych i niepełnosprawnych, oczekujących na 
wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Do pomocy po-
trzebującym zostały zaangażowane osoby z ich najbliższe-
go otoczenia (sąsiedzi, krewni). Wśród działań podejmowa-
nych w ramach PIS na uwagę zasługuje zorganizowanie 
wypoczynku letniego w Zakopanem dla 22 osób - dzieci  i 
młodzieży w okresie od 28 lipca do 4 sierpnia br. 

Programy pomocowe adresowane do takich gmin jak 
nasza, niewątpliwie pozwolą na podejmowanie szeregu in-
nych inicjatyw na rzecz jej mieszkańców oraz na niesienie 
niekonwencjonalnych form pomocy.

Teresa	Szelest



21Nasza Gmina Dydnia II/2009

W roku szkolnym 2008/2009r. uczniowie Gimna-
zjum w Niebocku  startując w następujących konkurencjach 
sportowych: indywidualne mistrzostwa w L.A, indywidual-
ne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe , liga L.A, 
uni-hokej, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy- zajęli I 
miejsce  w klasyfikacji powiatowej we Współzawodnictwie 
Sportowym Gimnazjów.

Największe osiągnięcia sportowe:
I miejsce Henryka Olejarczyka w wojewódzkich  biegach 

przełajowych LZS w Łańcucie.
III miejsce Henryka Olejarczyka w wojewódzkich biegach 

przełajowych w Kolbuszowej.
V miejsce  Mateusza Śmigla w wojewódzkich zawodach w 

pchnięciu kulą w Rzeszowie.
I miejsce w zawodach rejonowych w sztafetowych biegach 

przełajowych chł.w Ustrzykach Dolnych
V miejsce w zawodach wojewódzkich w sztafetowych bie-

gach przełajowych chł. W Kolbuszowej.
I miejsce w zawodach powiatowych w lidze lekkoatletycznej 

chł. 
VIII miejsce w zawodach wojewódzkich w lidze lekkoatle-

tycznej chł. w Rzeszowie.
Ogólna klasyfikacja na rok szkolny 2008/2009 przed-

stawia się następująco:
1. Gimnazjum Niebocko - 299,0 pkt.
2. Gimnazjum Brzozów 1 - 251,0 pkt.
3. Gimnazjum Humniska 1 - 198,0 pkt.

4. Gimnazjum Blizne - 143,0 pkt.
5. Gimnazjum Haczów – 139.0 pkt.
6. Gimnazjum Stara Wieś – 131,0 pkt.
7. Gimnazjum Jasienia Rosielna - 122,5 pkt.
8. Gimnazjum Golcowa – 113,5 pkt.
9. Gimnazjum Dydnia – 103,0 pkt.
10. Gimnazjum Domaradz - 99,00 pkt.
11. Gimnazjum Jasionów - 90,0 pkt.
12. Gimnazjum Turze Pole - 80,0 pkt.
13. Gimnazjum Wzdów - 71,0 pkt
14. Gimnazjum Górkim - 60,0 pkt
15. Gimnazjum Izdebki - 56,0 pkt.

SUKCES SPORTOWY UCZNIÓW GIMNAZJUM W NIEBOCKU

Wójt Gminy w celu przeciwdziałaniu bezrobociu w 
roku bieżącym zorganizował 48 miejsc pracy: w ramach 
prac interwencyjnych 2 miejsca i 46 miejsc w ramach robót 
publicznych.

Ponadto została przyjęta 1 osoba do odrobienia sta-
żu absolwenckiego, a 9 osób zostało przyjętych do prac 
społeczno - użytecznych w miejscowościach: Grabówka, 

Niebocko, Dydnia, Krzemienna, Krzywe, Witryłów, Ulucz, 
Obarzym i Niewistka.

2 osoby (kobiety) zostało zatrudnione na okres 3 i 5 
miesięcy, którym tyle brakowało do nabycia prawa do zasił-
ku dla bezrobotnych.

Krystyna	Węgłowska

Informacja o bezrobotnych

Udostępnienie dzieciom i młodzieży (także osobom 
starszym) możliwości aktywnego spędzania wolnego cza-
su, a dokładniej mówiąc aktywnego uprawiania sportu, wią-
że się bezpośrednio z koniecznością rozbudowy infrastruk-
tury sportowej Gminy Dydnia. Mowa tu przede wszystkim 
o miejscowościach z terenu gminy, które jak dotąd nie po-
siadają takowych obiektów. W związku z powyższym Pan 
Wójt na jednym z posiedzeń Rady Gminy Dydnia poddał 
pomysł utworzenia boisk sportowych w gminie tak aby w 
każdej z jej miejscowości boisko takie było zlokalizowane. 
Inicjatywę tę Rada Gminy przyjęła pozytywnie i w wyniku 

tego powstaną boiska sportowe w takich miejscowościach 
jak: Obarzym (jako pierwsze), Końskie, Krzemienna, Nie-
wistka, Witryłów, Temeszów. Będą to boiska sportowe o 
nawierzchni trawiastej, wyposażone w dwie bramki. Celem 
utworzenia takich boisk jest zachęcenie do uprawiania spor-
tu a przede wszystkim udostępnienie dzieciom i młodzieży 
możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu – a ten 
spędzony aktywnie zaowocuje zdrowym ciałem i duchem 
naszej społeczności. 

Maciej	Dżoń

Wszystko dla młodzieży

 Grabówka 17.963 zł.
 Jabłonka 21.038 zł.
 Końskie  15.560 zł.
 Krzemienna 15.226 zł.
 Krzywe  14.884 zł.
 Niebocko 21.038 zł.
 Niewistka 11.804 zł.

 Obarzym 13.228 zł.
 Temeszów 12.878 zł.
 Witryłów  16.027 zł.
 Wydrna  18.896 zł.
 Ulucz  7.209 zł.

Alina	Maślak
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Gminne Obchody Patrona Strażaków św. Floriana - Krzywe 2009
10 maja br. Mszą św., którą w intencji strażaków 

odprawił ks. Dziekan Adam Drewniak, rozpoczęto gminne 
obchody Patrona Strażaków Św. Floriana w Krzywem. Po 
części religijnej w Domu Strażaka w Krzywem odbyło się 
okolicznościowe spotkanie strażaków z władzami. Życze-
nia strażakom z okazji ich święta złożył Pan Henryk Kozik 
- przewodniczący rady powiatu oraz Pan Jerzy F. Adamski 
- Wójt Gminy Dydnia. W imieniu komendanta powiatowego 
PSP w Brzozowie list gratulacyjny odczytał st.kpt. Stanisław 
Wielobób. W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli tak-
że: Pan Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Sta-
nisław Pałys – Z-ca Wójta Gminy Dydnia, Pani Maria Bieda 
– Skarbnik Gminy Dydnia, Pani Krystyna Toczek – Kierow-
nik Filii SP w Krzywe.

SUKCESY LEKKOATLETÓW Z GIMNAZJUM W NIEBOCKU
20 kwietnia odbyły się zawody rejonowe w sztafeto-

wych biegach przełajowych w Ustrzykach Dolnych. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się w nich uczniowie z Gimnazjum w 
Niebocku. Zajęli zdecydowanie I m. zostawiając  w pokona-
nym polu  Narciarską Szkołę Sportową z Ustrzyk Dolnych, 
szkoły z Sanoka, Leska, Humnisk, Tarnawy Dolnej.

Następnym etapem były zawody wojewódzkie, które 
odbyły się 28 kwietnia w Kolbuszowej. Startowało 12 zespo-
łów. Drużyna z Niebocka osiągnęła duży sukces zajmując 
wysokie V m. Aż 7 z 10 biegnących w sztafecie osiągnęło 
czas poniżej 3 minut na 1000 m.

14 maja w Brzozowie odbyły się zawody powiato-
we - Liga Lekkoatletyczna. Również te zawody zakończyły 
się sukcesem zawodników z Niebocka. Drużyna chłopców 
zajęła I m. ustanawiając rekord powiatu w ilości zdobytych 
punktów 1211, drugi był Brzozów 1078 pkt. Najlepsze wy-
niki uzyskali: Śmigiel Mateusz 13,23 w pchnięciu kulą, Ole-
jarczyk Henryk 2.55,20 sek. i Wojtowicz Krystian 2.57,30 
sek. na 1000 m, Zarzyka Łukasz 41,66 sek. na 300 m, szta-
feta 4x100 51,30 sek. Drużyna dziewcząt zdobyła 968 pkt. 
Zajęła II m. przegrywając  z Humniskami różnicą tylko 10 
pkt. Najlepsze wyniki uzyskały: Milczanowska Regina 9,88 

w pchnięciu kulą, Barszczowska Weronika 14,23 sek. na 
100m, Czernich Sabina 50,44 sek. na 300m.

27 maja odbył się finał Ligi Lekkoatletycznej w Rze-
szowie. Startowało 28 szkół. Bardzo dobry występ Gimna-
zjum w Niebocku. Chłopcy zajęli IX m zdobywając 1230 pkt. 
Najlepszy wynik uzyskała sztafeta 4x100 m 49,20 sek. w 
składzie: Cipora, Sabat, Wojtowicz, Zarzyka, Śmigiel Ma-
teusz 13.16 m w pchnięciu kulą, Olejarczyk Henryk 2.54,30  
sek. na 1000 m, Zimoń Mateusz 2.57,60 sek. na 1000 m, 
Zarzyka Łukasz 41,85 sek. na 300m.
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16. Gimnazjum Końskie - 40,0 pkt.
17. Gimnazjum Przysietnica – 36,0 pkt.
18. Gimnazjum Barycz - 32,0 pkt.
19. Gimnazjum Grabownica - 30,0 pkt.
20. Gimnazjum Hłudno - 22,5 pkt.
21. Gimnazjum Orzechówka - 20,0 pkt.
22. Gimnazjum Wesoła - 20,0 pkt.
23. Gimnazjum Wara - 16,0 pkt.
24. Gimnazjum Jabłonica Polska - 12,5 pkt.
25. Gimnazjum Humniska - 26,0 pkt.

Sukces jest tym większy,że szkoła licząc zaledwie 

115 uczniów wygrywa z dużymi szkołami takimi jak: Brzo-
zów, Domaradz, Blizne, Haczów, Stara Wieś itd.

Również w ubiegłych latach Gimnazjum w Niebocku 
zajmowało wysokie pozycje w klasyfikacji będąc na V,IV,III i 
pięć razy na II miejscu.

W uznaniu zasług szkoły na arenie sportowej Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy Adamski ufundował nagrodę w wyso-
kości 2500 zł. (najwyższa nagroda przekazana dotychczas 
za zwycięstwo w klasyfikacji) z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu sportowego.
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