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Co roku 8 marca na świecie obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Kobiet. Historia tego święta sięga począt-
ków XX wieku, kiedy to kobiety w wielu krajach na świecie 
zaczęły domagać się uznania swoich praw w sferze spo-
łecznej, ekonomicznej, politycznej, kulturalnej. Działania te 
dały początek procesowi głębokich przemian społecznych 
- nadaniu kobietom praw wyborczych, możliwości edukacji, 
doskonalenia zawodowego, obejmowania stanowisk pub-
licznych. 

W Polsce czynne oraz bierne prawa wyborcze kobie-
ty uzyskały w 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej. 
Wojna, do której udziału powołano wielu młodych mężczyzn, 
sprawiła, że pełnione przez nich dotąd role w rodzinie i spo-
łeczeństwie musiały zająć kobiety. Straciło wówczas zna-
czenie wiele dotychczasowych konwenansów i przekonań 
marginalizujących kobiety. Te trudne czasy zweryfikowały 
jednoznacznie wartość społeczną kobiet. W dekrecie o or-
dynacji wyborczej wydanym 28 listopada 1918 r. przez Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego zawarto zapisy: „Wy-
borcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy 
płci” oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki) 
państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Uznanie 
praw wyborczych kobiet w oficjalnym dokumencie państwo-
wym w ówczesnej Europie miało znaczenie przełomowe.  

Od tamtych wydarzeń minęło ponad 100 lat. Polskie 
społeczeństwo wiele w tym czasie przeszło i wiele się zmie-
niło. Równość płci w Polsce jest zagwarantowana m.in. w 
art. 33 Konstytucji RP: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczy-
pospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 
politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i męż-
czyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, 
zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania 
za pracę tej samej wartości, do zabezpieczenia społecz-
nego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz 
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.”

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 r. wskaźnik 
aktywności zawodowej kobiet w wieku 15–74 lat w Unii Eu-
ropejskiej wynosił 59%, natomiast w Polsce 54,1%. Luka 
płacowa (różnica wynagrodzeń mężczyzn i kobiet) w Polsce 
wynosi 17% (GUS). Według danych raportu „Kobiety na po-
litechnikach” w 2020 roku kobiety stanowiły 58% wszystkich 
studentów w Polsce i 36% studentów publicznych uczelni 
technicznych. Odsetek kobiet zatrudnionych na uczelniach 
publicznych wyniósł 48%, natomiast na politechnikach 
34%. Z badania firmy Grant Thornton dotyczącego sytuacji 
kobiet w biznesie wynika, że kobiety stanowią 38% wyż-
szej kadry kierowniczej w polskich firmach, 25% ekspertów 
cytowanych w polskich mediach ekonomicznych oraz 21% 
prelegentów występujących na największych polskich kon-
ferencjach biznesowych. 

Jeśli chodzi o politykę, dysproporcje płci są nadal 
znaczące. Reprezentacja kobiet w Parlamencie Europej-
skim wynosi 36,1%, w polskim Sejmie to 28,7%, w Senacie 
13%, natomiast na stanowiskach wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast 12%. Z badań nad przyczynami tego zja-
wiska wypływa wniosek, że duże znaczenie ma tutaj brak 
czasu wynikający z dużej ilości obowiązków domowych 
kobiet oraz trudność w przebiciu się w dziedzinie tak silnie 
zdominowanej przez mężczyzn. 

Zmiany społeczne są płynne, stopniowo znikają ba-
riery na drodze rozwoju osobistego i zawodowego kobiet. 
Mimo, że obecność kobiet w pewnych dziedzinach życia 
społecznego jest niższa, to w porównaniu z minionymi de-
kadami obserwowana jest ciągła tendencja wzrostowa. Ko-
biety nabierają odwagi do tego, by przełamywać stereotypy, 
by realizować się już nie tylko w życiu rodzinnym, ale także 
zawodowym i osobistym. 
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O wartościach, ideałach, inspiracjach rozmawiamy 
z Alicją Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia, Izabelą Leszczyk 
– Radną Gminy Dydnia, Anetą Rzeszut – Instruktor Klubu 
Seniora w Temeszowie oraz Gabrielą Czebieniak – Sołtys 
Wsi Końskie.
Jakie kobiety są dla Pani autorytetami i dlaczego?
Alicja Pocałuń: Autorytet to dla mnie kobieta, której moż-
na ufać, jest sprawiedliwa w osądach, szczera... To osoba, 
która coś w życiu przeżyła, zmagała się z trudnościami i je 
przezwyciężyła. To moja mama, babcia, siostra, przyjaciół-
ka, czyli osoby z najbliższego otoczenia. Przy nich dora-
stałam, przy nich kształtował się mój charakter. One prze-
kazywały życiową mądrość, dawały wsparcie, motywowały 
do rozwoju, uczyły jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. 
A dziś są jak bezpieczny port podczas sztormu, do którego 
zawsze mogę zawinąć. To takie moje osobiste autorytety. 
Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to moim kobiecym autory-
tetem jest Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Bryta-
nii. Przeszła do historii jako żelazna dama – konsekwentna, 
stanowcza, autentyczna, elegancka. Świetnie radziła sobie 
w męskim świecie polityki.

Izabela Leszczyk: Każda kobieta jest godna naśladowa-
nia. W każdej z nas drzemie siła, odwaga i miłość. Lubię 
kobiety charyzmatyczne, energiczne, z nieszablonowym 
stylem życia. Lubię kobiety, które nie boją się wyrażać włas-
nego zdania, które przyciągają swoją wiedzą i mądrością. 
Lubię kobiety zaradne oraz inteligentne. Takimi też się ota-
czam. Najbardziej jednak lubię te kobiety, które myślą także 
o sobie oraz o swoim rozwoju, które górnolotnie mówiąc, o 
siebie walczą. O swoje plany, marzenia i ambicje. Lubię te 
kobiety, które dążą do własnego rozwoju, mimo że jest im 
ciężko i często trudno pogodzić im pracę oraz dom. To te 
kobiety są dla mnie największą inspiracją. 
Aneta Rzeszut: Spotykałam i wciąż spotykam na swej dro-
dze wiele wspaniałych kobiet, którym wiele zawdzięczam, 
kobiet o przeróżnych talentach, które uznaję za autorytety. 
W każdym okresie życia i w różnych dziedzinach. Mama 
- przede wszystkim, babcie, wychowawczynie, nauczyciel-
ki, z których wiedzy, doświadczenia i mądrości czerpię do 
dziś. Oczywiście, znam biografie wielu wspaniałych, inspi-
rujących kobiet z historii, polityki, literatury, kultury, sportu, 
ale mimo tego, kobiecych autorytetów doszukuję się, i co 
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W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Dydnia, podczas której uchwalony został plan bu-
dżetu gminy na 2021 rok. Jest on jak dotąd najwyższy w 
historii gminy, wynosi bowiem 48 227 821 zł. Oznacza to, 
że przekroczy ubiegłoroczny budżet o ponad 4,3 miliona 
złotych, a budżet z 2016 roku (sprzed 5 lat) o ponad 17,6 
miliona złotych. 

Plan Budżetu Gminy Dydnia na 2021 rok zakłada:
• 48 227 821 zł – wydatki ogółem (ogół środków pienięż-

nych przeznaczonych na realizację zadań i funkcjono-
wanie jednostki administracji publicznej)

• 511 532 zł – rozchody (spłaty pożyczek i kredytów, wy-
kup papierów wartościowych)

• 42 004 965 zł – dochody ogółem (dochody własne, sub-
wencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa)

• 6 734 388 zł – przychody (kredyty, pożyczki, nadwyżka 
budżetowa, przychody z obligacji)

Deficyt w wysokości 6 222 856 zł zostanie sfinansowany:
• 3 850 000 zł – z dochodów otrzymanych w 2020 r., któ-

re stanowią przychody niewykorzystane na rachunkach 
bieżących jednostki 

• 2 372 856 zł – przychodami z tytułu kredytów i poży-
czek.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek planu-
je się zaciągnięcie kredytu. W 2020 r. przy planowanym 
deficycie 1 662 879 zł gmina nie zaciągała kredytów ani 
pożyczek. Zaciągnięte zobowiązania spłacała z dochodów 
bieżących budżetu.

Największą część wydatków stanowią działy Opie-
ka Społeczna i Rodzina (łącznie 38%) oraz Oświata (28% 

najważniejsze - odnajduję, gdzieś obok mnie.
Gabriela Czebieniak: Dla mnie autorytetem są kobiety, 
które potrafią spełniać się w sferze zawodowej, jednocześ-
nie nie rezygnując z roli dobrej matki i żony. Uważam, że są 
one silnym fundamentem kochającej się rodziny.
Jakie cechy podziwia Pani u kobiet?
Alicja Pocałuń: U kobiet podziwiam wewnętrzną siłę, wal-
kę o siebie i determinację, pracowitość i upór. To, że potrafią 
“być ponad”, czyli nie skupiają się na drobnostkach, dzięki 
czemu widzą więcej i dalej. Inspirują mnie kobiety, które 
dbają o siebie - swój wygląd, zdrowie i rozwój. Chcąc być 
dla innych, same musimy być na 100%. Cenię u kobiet od-
wagę, gotowość do zmian i przede wszystkim to, że mimo 
porażki i upadku potrafią wstać i iść dalej silniejsze. Piękną 
cechą jest bycie wdzięczną i doceniane tego, co się ma.
Izabela Leszczyk: Poświęcenie. Nie znam mężczyzny, któ-
ry zostałby ,,kogutem domowym” i na przykład, na rzecz 
wychowywania dzieci, zrezygnowałby z pracy. My kobiety 
– często świadomie i bardzo chętnie – wiele w swoim życiu 
poświęcamy, a rzadko jesteśmy przez to doceniane. 
Gabriela Czebieniak: Uważam, że odważna, pewna sie-
bie, znająca swoją wartość i kochana kobieta może przeno-
sić góry. Dlatego podziwiam takie kobiety.
Aneta Rzeszut: Ujmują mnie kobiety przede wszystkim 
takie, które swoją dobrocią, mądrością i pasją zarażają in-
nych, dzielą się wiedzą i same ciągle pracują nad swoim 
rozwojem. Dzielne, empatyczne i „popychające” do działa-
nia, na które zawsze można liczyć. Inspirujące.
Z czego czerpie Pani siłę do działania?
Alicja Pocałuń: Siła do działania bierze się z chęci zro-
bienia czegoś dobrego, wprowadzania zmian na lepsze 
wokół siebie, dążenia do realizacji pomysłów. Myślę, że to 
też kwestia charakteru, pozytywnego nastawienia do życia. 
Lubię to, co robię, a do pracy podchodzę z pasją, więc nie 
tracę siły na marudzenie.
Izabela Leszczyk: Siła jest w nas. Każde poznanie i spot-
kanie to jest nowa energia, z której warto wyciągnąć jak 
najwięcej. Siła jest też w miłości, wystarczy tylko ją dostrzec 
i docenić. Rodzina to siła. Nasze wspólne podróże i spę-
dzany razem czas. 
Gabriela Czebieniak: Największą satysfakcję i jedno-
cześnie motywację do dalszego działania mam wówczas, 
gdy widzę, że to, co robię, jest potrzebne i doceniane w 

środowisku. 
Aneta Rzeszut: Czerpię siłę ze wspomnień, zarówno o 
sukcesach jak i porażkach. Uczucia dodają mi siły. Lubię 
pomagać i być potrzebna. Niestety, często działam sponta-
nicznie, ale gdy widzę powodzenie moich działań nabieram 
wiary.
Co pomaga Pani radzić sobie z trudnościami?
Alicja Pocałuń: Trudności w życiu  są jak chleb powsze-
dni. Spotykają każdą z nas. Jak sobie radzę? To zależy z 
jaką trudnością mam do czynienia. Bezsprzecznie mogę 
stwierdzić, że najważniejsze jest zdrowie. Jak jest zdrowie, 
to nie ma takiej trudności, z którą nie można sobie poradzić. 
Na wszystko jest sposób. Czasem się buntuję, a czasem 
myślę, że kiedyś miałam gorzej i wtedy uśmiecham się do 
siebie i działam. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nikt mi nie 
obiecał, że będzie łatwo. Tak, to prawda. W życiu nie ma 
takiej gwarancji. Zmagania i trudności są po to, aby rosnąć 
w siłę, zbierać doświadczenia, aby móc się realizować.
Izabela Leszczyk: Jest chyba tylko jedna taka rzecz, po 
której zawsze myślę sobie: ,,Izabela, koniec dramatyzowa-
nia, będzie dobrze!” To uśmiech mojego męża.
Gabriela Czebieniak: Bliskość przyjaciół i rodziny.
Aneta Rzeszut: Kiedy spotyka mnie w życiu jakaś trudność, 
zawsze staram się w głowie zmieniać przycisk „muszę” na 
„chcę”. Mam wtedy moc!
Co jest dla Pani w życiu najważniejsze?
Alicja Pocałuń: Najważniejsze jest zdrowie. Wiem, co mó-
wię i jestem tego pewna. Trzeba doceniać to, co się w życiu 
ma i cieszyć się z każdej chwili. 
Izabela Leszczyk: Jeszcze rok temu odpowiedziałabym, 
że rodzina, praca, rozwój, spełnianie marzeń. Ale po tym 
bardzo trudnym dla każdego roku, dzisiaj wiem, że najważ-
niejsze jest nasze zdrowie… Brzmi banalnie, ale niestety 
dopiero, kiedy tego zabrakło, zrozumiałam, że wszystko 
inne jest niczym. Można mieć najlepszą pracę, zarabiać 
świetne pieniądze, rozwijać się, mieć w domu kochającą ro-
dzinę, ale dopiero kiedy nie ma się siły, rozumie się, że tak 
po prostu to właśnie zdrowie jest najważniejsze. 
Gabriela Czebieniak: Budowanie dobrych relacji rodzin-
nych i spędzanie czasu z najbliższymi.
Aneta Rzeszut: Rodzina!
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ogółu wydatków). 
Na inwestycje (wydatki majątkowe) zaplanowano przezna-
czyć 19% ogółu wydatków. W ramach tegorocznych wydat-
ków inwestycyjnych zaplanowano m.in:
• Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krze-

miennej, 
• Budowę hali sportowo-widowiskowej w Niebocku, 
• Utworzenie targowiska gminnego w Dydni, 
• Budowę chodników w Krzemiennej, Dydni, Niebocku, 

Krzywem, 
• Kontynuację budowy kanalizacji w Grabówce,
• Modernizację oczyszczalni ścieków w Jabłonce,
• Kontynuację przebudowy Domu Ludowego w Koń-

skiem, 
• Kontynuację przebudowy Izby Regionalnej w Krzywem, 
• Kontynuację prac projektowych sieci kanalizacji w Oba-

rzymie i Niewistce, 
• Kontynuację prac projektowych rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Obarzymie oraz sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Temeszowie,

• Budowę mostów w Witryłowie, Krzemiennej, Końskiem, 

• Remonty i przebudowy dróg w Krzywem, Dydni, Krze-
miennej, Wydrnej, Witryłowie, Obarzymie, 

• Budowę oświetlenia w Niewistce i Krzemiennej, 
• Stworzenie miejsc rekreacji w Temeszowie, Krzywem, 

Niebocku, Dydni, 
• Rewitalizację parków w Niebocku, Dydni, Temeszowie, 
• Dokończenie budowy remizy OSP w Obarzymie, 
• Rozpoczęcie budowy remizy OSP w Temeszowie,
• Rozpoczęcie prac projektowych budowy remizy OSP w 

Niewistce.  
Środki wyodrębnione w budżecie na realizację zadań 

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. wyniosą łącznie 
431 923 zł. Zostaną one przeznaczone na:
• Budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej,
• Zagospodarowanie terenu na cele kulturalne i rekreacyj-

ne,
• Zakup wyposażenia domów ludowych,
• Zakup wyposażenia dla OSP,
• Utrzymanie zieleni,
• Bieżące remonty dróg.
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W dniu 1 kwietnia 2021 r. na terenie całej Polski 
rozpoczęło się najważniejsze obowiązkowe badanie staty-
styczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021 (NSP 2021), które zgodnie z nowelizacją ustawy 
o NSP 2021 potrwa do 30 września 2021 r.

Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców 
Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne 
istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeń-
stwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu pań-
stwem, ale także województwem, powiatem czy gminą.  

Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spi-
sie zapewnia ustawa o spisie ludności.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chro-
nione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane 
tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań 
statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfi-
kacja poszczególnych osób.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązkiem spisowym są objęte:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywają-
ce w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie 
Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszka-
nia;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwatero-
wania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, objęte spisem są to:
• mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy 

(za dzieci i młodzież do 17. roku życia spisu dokonać 

muszą rodzice lub opiekunowie prawni),
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za 

granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 

Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany 
samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjal-
nej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie interne-
towej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.
gov.pl.

Metody spisu
Do aplikacji można się zalogować, korzystając z Kra-

jowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając nu-
mer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzo-
ziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb 
logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie posiadają komputera lub telefonu z 
Internetem, mogą zwrócić się o pomoc do  najbliższych lub 
udać się do Urzędu Gminy w Dydni i zgłosić chęć udziału 
w NSP 2021.  Na spisującą się osobę będzie czekać spe-
cjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci inter-
netowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie 
służyć wyznaczony do tego pracownik Gminnego Biura 
Spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześ-
niej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  spisowego 
i umówić się w Urzędzie  na konkretną godzinę. Nr telefo-
nu do Gminnego Biura Spisowego w Dydni: (13) 4308146. 
Członkowie Gminnego Biura Spisowego w Dydni dyżurują 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 
7.15 do 15.15.

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania 
się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99. Lektor podpowie nam, co 
mamy zrobić, by rozpocząć spis: 
- najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Naro-

dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
- potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.  

Beata Czerkies
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Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, 
który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowe-
go i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od py-
tania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji 
spisowej. Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 - 18:00.

Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, 
ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie 
musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczegól-
nie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

Rachmistrzowie spisowi.
Z mieszkańcami, którzy nie dokonają spisu przez in-

ternet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi 
telefonicznie lub bezpośrednio (jeżeli sytuacja pandemicz-
na na to pozwoli), aby przeprowadzić spis. Rachmistrzowie 
rozpoczynają pracę 4 maja 2021 r. Będą oni wyposażeni w 
identyfikatory ze zdjęciem, a ich tożsamość będzie można 
dodatkowo zweryfikować, dzwoniąc pod wyżej wymieniony 
numer infolinii, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie 
spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycz-
nych. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przeka-
zania danych rachmistrzowi. Osoby wykonujące pracę rach-
mistrza są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania 
tajemnicy statystycznej, o czym zostali dokładnie poinfor-
mowani przed rozpoczęciem spisu, podobnie jak również o 
sankcjach grożących za niedochowanie tajemnicy. 

Na terenie Gminy Dydnia wyznaczonych zostało 3 
rachmistrzów spisowych, którzy będą dokonywać wywia-
dów telefonicznych i jak sytuacja na to pozwoli wywiadów 
bezpośrednich.

Po otrzymaniu urządzeń mobilnych przez rachmi-
strzów spisowych na stronie www.gminadydnia.pl będą 
udostępnione numery telefonów do rachmistrzów.

Formularz spisowy ma jeden wzór dla wszystkich i 
jest podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. 
W formularzu znajduje się osiem bloków tematycznych: 
https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodo-
wym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021:  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-
nsp-2021/

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed 
spisem – odpowiedź na zdecydowaną większość pytań 
nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale zdarzyć się 
może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpli-
wości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o oso-
bach z rodziny przebywających za granicą). 

Jeżeli chodzi o pytania zawarte w formularzu to 
mamy obowiązek odpowiedzieć na wszystkie,  ale w kilku 
miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na 
to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii 
zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesfor-
malizowanych. 

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za po-
średnictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, 
nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza 
zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać 
się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione 
tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące po-
szczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być 
ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Loteria spisowa.
Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszech-

nego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczęła się 
Loteria promocyjna NSP 2021. Aby wziąć udział w Loterii, 
Uczestnik musi: 1. w Okresie Promocyjnym, dokonać samo-
spisu przy użyciu Aplikacji; 2. zachować Kod Potwierdzają-
cy Dokonanie Samospisu; 3.w Okresie Przyjmowania Zgło-
szeń dokonać prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem 
Strony Internetowej. Uczestnik, który dokonuje Zgłoszenia 
zobowiązany jest zachować Kod Potwierdzający Dokona-
nie Samospisu oraz Kod Zgłoszenia.

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o warto-
ści 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich  
- Toyota Yaris.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. 
dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znako-
wym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

Szczegóły dotyczące loterii znajdują się na stro-
nie Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2021 (https://loteria.spis.gov.pl/).

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 
maja 2021 r.

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi usta-
wa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym gro-
zi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za 
przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tego ważnego 
badania. Więcej informacji o NSP 2021 można znaleźć na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod 
adresem:spis.gov.pl

Beata Czerkies

Pierwsze wzmianki o powstaniu KGW w Niebocku 
pochodzą od starszych pań, które uczestniczyły w zakła-
daniu koła, takich jak: Franciszka Adamska, Janina Sabat, 
Maria Krzysik. Twierdzą one, że koło powstało w 1957r. 
Pierwszą przewodniczącą koła była p. Józefa Żak. Była 
to kobieta z wielką charyzmą i pasją społecznikowską, 
czemu dała wyraz prowadząc Koło Gospodyń Wiejskich. 
Kobiety pod przewodnictwem p. Józefy wykonywały wiele 
dobrego dla wsi. Spotykały się na zebraniach, uczyły się 
pożytecznych prac na różnego rodzaju kursach: szycia, 

gotowania, haftowania itp. Brały również udział w szkole-
niach rolniczych, zdobywając potrzebną wiedzę do prowa-
dzenia gospodarstw rolnych. Organizowane były zabawy 
taneczne, dożynki wiejskie, spotkania noworoczne itp.

Następną przewodniczącą koła była Antonina Ole-
niacz. Pani Antonina kontynuowała prace zapoczątkowa-
ne przez jej poprzedniczkę. Nadal odbywały się cykliczne 
zebrania kursy i pokazy prowadzone przez fachowców.

Następną przewodniczącą została p. Adela Jatczy-
szyn. Praca p. Adeli była pełna zapału i energii, jednak ze 

Elżbieta Fijałka
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W każdym miejscu i czasie żyją ludzie, którzy wy-
jątkowo zapadają w pamięć mieszkańców, stanowiąc jakby 
integralną część danej miejscowości i dodając jej specyficz-
nego kolorytu. Ludzie ci często kojarzą się z konkretnymi 
przedsięwzięciami, które realizowali w określonym środo-
wisku i ze swoimi talentami, którymi dzielili się z innymi. 
Niekiedy nie dostrzegało się tak bardzo ich zaangażowania 
na co dzień, bo z biegiem czasu stawało się ono czymś 
oczywistym i naturalnym… Jednak, życie płynie szybko i w 
pewnym momencie ludzie ci odchodzą. Wówczas dopiero 
odczuwa się dziwną pustkę, tęsknotę i żal, bo wtedy wyraź-
nie dociera do nas, że coś się nagle skończyło, przeminęło 

i już nie powróci…
W Niebocku pożegnaliśmy ostatnio dwie takie oso-

by, Ryszardę Żaczek i Danutę Młynarską-Marel. Obie panie 
były silnie związane ze swoją wsią i zawsze chętne do spo-
łecznego udzielania się dla miejscowości. 

Ryszarda Żaczek odeszła 10 marca 2021r. w wieku 
74 lat. Była rodowitą niebocczanką. Każdy z mieszkańców 
kojarzył ją jako wspaniałą gospodynię, która „wykarmiła” 
niejedno wesele, zorganizowała wiele wigilii środowisko-
wych, biesiad przy dożynkowym stole, spotkań dla Matek 
i Kobiet, imprez sylwestrowych i opłatkowych. Przez po-
nad 30 lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń 

Jadwiga Rajtar- Żaczek

względu na chorobę męża zrezygnowała ona z przewod-
nictwa, a na walnym zebraniu został powołany nowy za-
rząd, którego przewodniczącą została p. Cecylia Biedka. 
Pani Cecylia angażowała się w życie lokalnej społeczno-
ści. Zorganizowała wiele spotkań oraz wycieczek krajo-
znawczych.

Po p. Cecylii przewodniczącą KGW została p. Ma-
ria Fejdasz. Za jej kadencji koło działało prężnie i liczyło 
80 członkiń. Wówczas z inicjatywy mieszkańców zaczęto 
budowę Domu Strażaka, która trwała 5 lat i działalność 
koła została mocno ograniczona. Korzystano z pomiesz-
czeń w szkole podstawowej, co było dużym utrudnieniem 
działalności KGW.

W 1991r. przewodniczącą koła została p. Ryszarda 
Żaczek. Pani Ryszarda cieszyła się dużym szacunkiem i 
powodzeniem. Była bardzo dobrą gospodynią wielu we-
sel, a także organizatorką uroczystych imprez wiejskich, 
gminnych, powiatowych. Aktywnie włączała się w organi-
zację uroczystości kościelnych. Angażowała się w wielu 
dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Przełamy-
wała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwa-
rzała okazję do nabycia przydatnych w życiu umiejętności 
i wzbogacała wiedzę oraz możliwość dokształcenia się w 
różnych dziedzinach, takich jak: szkolenia, pokazy, kursy 
m.in: kulinarne – pieczenia, gotowania. Również sama wy-
myślała różne smaczne potrawy. Była pomysłodawczynią 
„Wigilii dla samotnych”. Jej osobowość wzbudzała podziw 
i szacunek dla pracy, w którą wkładała całe swoje serce. 
Potrafiła zmobilizować wszystkie panie w kole do wspól-

nych i słusznych działań. Nie traktowała pracy w kole jako 
obowiązku, ale jako przyjemność. Zawsze gotowa była do 
pomocy każdemu, służyła mądrą radą w podejmowaniu 
trudnych decyzji. Potrafiła pozyskiwać przychylność i po-
moc wielu organizacji, sponsorów i innych osób. Była nie-
oceniona w tym, co robiła. Współpracowała ze Strażą Po-
żarną, Radą Sołecką, Szkołą Podstawową, Gimnazjum, 
Urzędem Gminy w Dydni, Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Brzozowie. Jej odej-
ście do Pana było ogromną stratą dla koła i całej spo-
łeczności gminy. Jednak na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako osoba uśmiechnięta, odważna, pracowita i 
gotowa zawsze do nowych wyzwań.

Chciałam podziękować jej wraz z całym KGW za 
wspólnie spędzony czas, za jej 30-letnią pracę na rzecz 
koła, za miłą atmosferę, którą tworzyła, za jej trud. Skła-
dam wyrazy uznania, za wszelkie działania na rzecz wio-
ski i gminy.

Dziękujemy „Nasza Kochana Prezesko”.
Następnie nową przewodniczącą KGW została p. 

Elżbieta Struś. Działalność p. Elżbiety przyczyniła się do 
rozwoju koła. Była organizatorką „Wigilii dla samotnych” 
oraz „Sylwestra”. Miała wiele pomysłów, była otwarta 
i chętna do działania. Dziękujemy p. Eli za jej aktywną 
działalność i wytrwałą pracę.

Obecnie przewodniczącą KGW jest p. Elżbieta Fi-
jałka. W KGW jest 45 członkiń. Koło posiada wypożyczal-
nię naczyń i zastaw stołowych. Wypożyczane są naczynia 
na wesela czy imprezy okolicznościowe, a skromny do-
chód z wypożyczania naczyń przeznaczony na bieżące 
wydatki koła. Bierze ono czynny udział w organizowaniu 
imprez na terenie wsi i gminy, takich jak Dożynki Gminne, 
przygotowanie regionalnych potraw na różnego rodzaju 
biesiady itp.

Spośród członków KGW w 1981r. wyłoniła się gru-
pa śpiewająca. Tworzyli ją: Wanda i Szymon Rachwał, 
Zofia Myćka, Zofia Kostecka, Anna Adamska oraz śp. Ur-
szula Wojtowicz.

Zespół był bardzo aktywny, jego działalność trwała 
34 lata. Na chwilę obecną na akordeonie przygrywa nam 
w kole utalentowany akordeonista Szymon Rachwał, a 
swoim uroczym śpiewem rozweselają nas: Wanda Ra-
chwał i Zofia Kostecka.

Dziękujemy im, że są z nami.
Elżbieta Fijałka

Dożynkowa prezentacja

fot. archiwum
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Wiejskich w Niebocku. Była też wieloletnią reprezentantką 
miejscowości w radzie sołeckiej. Pani Rysia, bo tak każdy 
o niej mówił, była nieoceniona w promowaniu naszych ro-
dzimych tradycji, szczególnie kulinarnych i ludowych. To 
ona zawsze piekła prawdziwy chleb na dożynki, czy inne 
uroczystości, gdzie po staropolsku witała przybyłych gości. 
Jej postawa bezinteresownego i aktywnego społecznika 
doceniana była wielokrotnie przez władze gminne, powia-
towe, a nawet wojewódzkie. Jednym z takich odznaczeń 
był Order Serca Matki Wsi wręczony dla najbardziej zasłu-
żonych członkiń Kół Gospodyń w 2016 r. Pani Rysia do-
brze wiedziała, że nic tak Polaków nie jednoczy, jak suto 
zastawiony stół, pełen dobrego jedzenia. Dlatego stawiała 
sobie zawsze za punkt honoru, by na większej czy mniej-
szej wioskowej uroczystości każdy czuł się nakarmiony, 
nie tylko pysznościami z kuchni, ale także uśmiechem i 
dobrym słowem gospodyni.

Choroba pani Ryszardy w ostatnich kilku latach 
uniemożliwiła jej dalszą pracę. W końcu zaś jej odejście do 
Pana wywołało prawdziwe poczucie straty dla mieszkań-
ców Niebocka. Jednak na zawsze pozostanie ona  w naszej 
pamięci jako uśmiechnięta i zawsze gotowa do nowych wy-
zwań aktywna działaczka społeczna i wzorowa gospodyni. 
Szczególnym sentymentem darzyć ją będą panie z niebo-
ckiego KGW, gdyż była z nimi bardzo długo, jednoczyła je 
w atmosferze przyjaźni i serdeczności, dzieląc się przy tym 
swoją wiedzą i umiejętnościami kulinarnymi.

Pani Danuta Młynarska-Marel także od zawsze 

udzielała się w niebockim środowisku. Jako oczytana i bły-
skotliwa osoba oraz wieloletnia pracownica wiejskiej biblio-
teki publicznej, sama w końcu podjęła się pisania tekstów i 
tworzenia prostych, ale trafnych w swych treściach rymów. 
Zapewne większość z nich trafiało do tak zwanej szuflady, 
ale niektórymi ze swoich wierszy dzieliła się z niebocką i 
gminną społecznością. Lekki sarkazm wpleciony w strofy 
jej wierszy czy przyśpiewek był bardzo trafny i obiektyw-
nie potrafił, na przykład w czasie dożynkowych prezenta-
cji, wychwycić różne drobne niedociągnięcia chociażby w 
działalności samorządowców. Umiała ich pochwalić, ale też 
i żartobliwie zawalczyć o swoje. 

„…Ale nam w Niebocku wszystkiego jest mało
chodnika nie mamy i drogę dziurawą.
Więc myślimy wójcie, że się poprawicie
i nasze potrzeby szybciutko spełnicie…”
(Fragment wiersza D. Młynarskiej –Marel odczyta-

nego w czasie Dożynek Gminnych w Niebocku, sierpień 
2017r.)

Drugą pasją, po pisaniu wierszy, był dla pani Dan-
ki ogród. Wspaniały i ubogacany przez nią z roku na rok 
w różnorodną roślinność i dekoracje ogrodowe, zachwycał 
wielu mieszkańców Niebocka. Pewnie właśnie w nim, po-
śród szumiących traw i kwiatów, budziła się w Danusi wena 
twórcza, ale także życzliwość i uśmiech dla każdego czło-
wieka, który ją spotkał na swojej drodze… Dom i ogród leżą 
zresztą u stóp malowniczej Kopernicy, skąd rozpościera się 
wspaniały widok na całą wioskę. Pięknie więc i o samym 
Niebocku pisała pani Danka, bo kochała tę miejscowość ca-

Reprezentacja koła na „Staropolskiej Biesiadzie”

fot. archiwum

Baczne oko Pani Rysi

fot. archiwum

Przy biesiadnym stole

fot. archiwum

fot. G. Cipora

Podziękowanie za działalność społeczną
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łym sercem, wszak tutaj się urodziła i tutaj było jej miejsce 
na ziemi.

„… Bo w naszym Niebocku góry, piękne lasy
zapraszamy wszystkich tu do nas na wczasy.
Bo u nas naprawdę piękna okolica,
nad wszystkim króluje góra Kopernica…”
(fragment wiersza D. Młynarskiej –Marel odczytane-

go na I Święcie Truskawki w Niebocku , czerwiec 2019r.)
Danusia Młynarska posiadała też talenty krawieckie. 

Wykorzystywała je przez wiele lat, szyjąc kolorowe stroje 
dla koleżanek z Koła Gospodyń, w których potem nasze 
krajanki prezentowały się podczas różnorodnych gminnych 
uroczystości.

Danuta Młynarska-Marel, tylko rok starsza od Ry-
szardy Żaczek, odeszła niemal w tym samym czasie, bo 
początkiem marca br. Widać, jednak blisko im było do sie-
bie. Mimo, że różniło obie panie wiele, to jednak łączyło je 
Niebocko i praca na rzecz tutejszego środowiska. Odeszły 
ciałem, ale zostawiły w naszej miejscowości swojego du-

cha, bo wiele nam będzie o nich przypominać. 
Oby tylko przyszłe pokolenia nie zaprzepaściły tego, 

co pozostawiają po sobie takie osoby, jak Danusia czy Ry-
sia… Pamiętajmy więc o nich i nie wstydźmy się swoich 
korzeni. Doceńmy naszą rodzinną miejscowość i jej uroki, 
bo jak pisała pani Danusia w swej piosence i jak zapewne 
odczuwała pani Rysia: Tu jest nasz dom.

„…W dole srebrzy się rzeczka
Wśród zielonych pól.
Tu jest moja ojczyzna
Tu jest rodzinny mój dom.
Mój dom, mój dom, drogi rodzinny dom.
Niebockie polany, niebocki las, niebockie dziewczy-

ny kochają was
Niebockie polany, niebocki las, wszystko tu kocha 

was.”
(Piosenka „Niebocko mój dom” Tekst i melodia Da-

nuta Młynarska – Marel, Niebocko 2015r.)
Jadwiga Rajtar-Żaczek

Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku przez ponad 
60 lat istnienia, może pochwalić się wieloma osiągnięciami 
kulinarnymi. Koło nasze brało udział w wielu konkursach i 
zdobywało nagrody. W cyklicznej imprezie organizowanej 
przez Urząd Gminy w Dydni i Gminny Ośrodek Kultury w 
Dydni – pod nazwą „Staropolska Biesiada” koło uzyskało 
2. nagrodę w kategorii „Najlepsze ciasto” oraz wiele innych 
wyróżnień. Przepisy p. Ryszardy Żaczek znajdują się w 
książce kulinarnej „Smaki Ziemi Brzozowskiej”. Członkinie 
naszego koła są bardzo utalentowane i posiadają różne pa-
sje.

Pani Jadwiga Chmiel wspaniale haftuje. Wyhaftowa-
ne przez nią dzieła – czy to obrazy, portrety świętych,  mar-
twej natury - zdobią niejedną ścianę w naszych domach. 
Obrusy haftowane systemem richelieu ozdabiają niejeden 
stół zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pani Krystyna Targowska zajmuje się wyrobem pi-
sanek wielkanocnych. Jej misternie wykonane, drapane 
pisanki są ozdobą naszych koszyków w czasie Świąt Wiel-

kanocnych. Panie te przekazują swoją wiedzę koleżankom 
z koła.

Nie sposób tu nie wspomnieć o Pani Irenie Rajtar, 
która rokrocznie wykonuje wieńce dożynkowe. Wieńce te 
uplecione są z kłosów zbóż i innych ziół. Co roku p. Irena 
ma inny pomysł i wzór na wieniec. Wieńce są tak piękne i 
misternie wykonane, że przykuwają wzrok niejednego ob-
serwatora.

Nieżyjąca już p. Hermina Zubel była tzw. poetką wiej-
ską, jej wiersze zostały wydane przez kilka wydawnictw. Z 
inicjatywy Jerzego Adamskiego ukazały się publikacje  pt. 
„Minia” i „Zbiór wierszy”. Rozsławiła p. Hermina naszą wieś 
i okolicę pięknym opisem zarówno naszej przyrody, jak i 
obyczajów.

Koło nasze coraz bardziej się rozwija, mamy dużo 
pomysłów dotyczących własnej działalności i wprowadza-
my je w życie. 

Elżbieta Fijałka

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XXIV) Zbigniew Wincenty Dwernicki

W umówiony dzień przyjechałem do Osowej Sieni, 
siedziby PGR, ale tow. Dyrektor wyjechał. Wróciłem więc do 
Poznania. Rozmów o innych obiektach nie było.

Pałacem zabytkowym, w którym Arpex-West przez 
dwa lata rekonstruował bogatą sztukaterię elewacji, był pa-
łac w Błociszewie, własność rodziny Kęszyckich. Na zlece-
nie WKZ odtworzono na podstawie zachowanych fotografii i 
ikonografii sztukaterie trzech elewacji frotowych. Ktoś może 
zapytać, dlaczego nie zrekonstruowano czwartej? Na to jest 
odpowiedź. Pozostawiono ją taką na pamiątkę, jak wyglą-
dały wszystkie cztery w okresie władzy ludowej. Bowiem ja-
kiś natchniony pezetperowiec kazał skuć wszystkie ozdoby 
świadczące o okresie, w którym obiekt powstał i upodobnić 

go do budowli socrealizmu. Jest to przykład prymitywnego 
sposobu myślenia decydentów ludowych. Ten okres naszej 
historii z jego „wypaczeniami” powinien być prawdziwie ma-
terialnie dokumentowany.

Przy remoncie pałacu w Sapowicach miałem cieka-
wą rozmowę z kierownikiem budowy mgr. inż. K., któremu 
jakoś ciężko układała się współpraca z załogą, a roboty były 
opóźnione. Pan inżynier nie miał uprawnień budowlanych i 
ja za niego podpisałem ten dokument.

To zobowiązywało do dodatkowej opieki nad tą budo-
wą, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków międzyludzkich. 
Na tym polu było najwięcej problemów do uzgodnienia.
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Problemy musiałem wyjaśnić i spowodować napra-
wienie błędów. Postanowiłem rozmawiać z kierownikiem. 
Nasza rozmowa miała na celu przekonanie młodego czło-
wieka do zmiany sposobu kierowania grupą niewykształco-
nych ludzi. Po dyskusji ustaliliśmy, że robotnik musi znać 
cel swojej pracy i czuć, że kierownik opiekuje się nim, być 
traktowanym partnersko, a rozdział zadań  i wysokość za-
robków muszą być uczciwe. Z początku mój rozmówca miał 
zastrzeżenia co do partnerstwa z robotnikami, uważał, że 
dzieli ich za duża przepaść intelektualna, ale argument, że 
mamy XX wiek i ludzie są równi, przekonał go.

Po tej rozmowie stosunki na budowie zmieniły się. 
Wyremontowany obiekt został w terminie przekazany do 
użytkowania bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

Dyrektor PGR, do którego obiekt przedtem należał, 
ze zdziwieniem stwierdził, że budowa została zakończona z 
pełnym sukcesem i to na terenie, gdzie działała jego grupa 
remontowo-budowlana. 

W rezultacie dostaliśmy od PGR zlecenia na remont 
budynku mieszkalnego. Pan dyrektor, mgr inż. Tadeusz 
Kościuszko, zaprosił mnie na rozmowy w sprawie remon-
tów innych obiektów zabytkowych, którymi administrował, 
ale niestety nic twórczego z tego spotkania nie wynikło. 
Dziwiłem się, że chce na ten temat rozmawiać, bo w po-
przednich latach ten problem dla niego zupełnie nie istniał. 
Wyremontowane obiekty zabytkowe i przekazane różnym 
instytucjom do użytkowania zmusiły wielu ludzi do przemy-
ślenia, że obowiązkiem każdego pokolenia jest dbałość o 
to, co pozostawiła nam historia, tak abyśmy nie zatracili toż-
samości narodowej.

Wiosną 1988 roku zostaliśmy zaproszeni na oficjalne 
uruchomienie Fabryki Mebli w Mosinie.

Na tę uroczystość przyjechało kilku VIP-ów, z pre-
mierem Mieczysławem Rakowskim na czele, oraz ambasa-
dorowie krajów, które wyposażały w maszyny uruchamianą 
fabrykę. Wszyscy zaproszeni goście spotkali się w dużej 
sali konferencyjnej. Były podziękowania i nagrody. W chwili, 
gdy wywołano Arpex-West, Adamczyk powiedział do mnie, 
„idę z panem”. Podeszliśmy do stołu prezydialnego i wte-
dy wręczający nam dyplom i medal Dyrektor Fabryki Mebli 
powiedział: „Do roboty jest Dwernicki, a po nagrody przy-
chodzi Adamczyk”. „No nie. My jesteśmy razem” i odebrane 
odznaczenia Adamczyk wręczył mnie. Później była przerwa 
na naradę w mniejszym gronie, a po niej oficjalnie przyję-
cie.

W kołowrocie pracy i różnych wydarzeń czas mijał 
szybko, ale również sprawy rodzinne dawały znać o sobie. 
W roku 1982  Karol zdał maturę. Razem z żoną zastana-
wialiśmy się, co mu radzić. Babcia Maria Porembalska bar-
dzo chciała, by Karol studiował w Krakowie i zamieszkał 
u niej przy ulicy Smoleńsk. Zresztą  nie po raz pierwszy 
deklarowała, że wszystko, co ma, chce przekazać Karolowi. 
Wspólnie z Teresą namówiliśmy Karola, aby spełnił prośbę 
babci. Nie miał ochoty, ale w końcu się zgodził. Najpierw 
układało się wszystko dobrze, studia na Akademii Ekono-
micznej, nawiązywanie nowych znajomości itd. Po pewnym 
czasie babcia chciała zdominować Karola i w związku z 
tym dochodziło do scysji pomiędzy nimi. Było to nie tylko 
uciążliwe w życiu, ale odbijało się na studiach. Karol zali-
czał rok po roku, ale zrobił to bez entuzjazmu. Aby zmie-
nić tę sytuację, postanowiliśmy odkupić od babci jej drugie 
mieszkanie, po jej zmarłej siostrze, Stefie Rychter, przy ul. 

Botanicznej  w Krakowie. Miałem trochę uskładanych dewiz 
i transakcja doszła do skutku. Karol otrzymał własne miesz-
kanie (78 m2) w centrum Krakowa. Była to połowa budynku 
dwurodzinnego z małym ogródkiem. W roku 1987 znowu 
przeżyliśmy maturę naszego drugiego syna Tadeusza i jego 
egzamin wstępny na Politechnikę w Poznaniu. Tadeusz do-
stał się na wydział budownictwa lądowego, chciał tam stu-
diować i był zadowolony, ale nim to się stało, przeżyliśmy 
chwile niepokoju.

Tymczasem z naszą gospodarką i z moralnoś-
cią społeczeństwa działo się coraz gorzej. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych duża inflacja uniemożliwiła stabilną go-
spodarkę finansami przedsiębiorstwa. Brak podstawowych 
materiałów, złodziejstwo i brak perspektyw uniemożliwiało 
realizację zadań. W tej sytuacji zwróciłem się do p. Ry-
szarda Adamczyka, aby załatwił jakieś zlecenie na roboty 
budowalne za granicą. Moje dawne kontakty z Dieterem 
Drewsem zostały zerwane, a możliwości pracy w Berlinie 
były minimalne. Obraził się na nas Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, bo pan Adamczyk wspaniałomyślnie ofia-
rował Muzeum w Szamotułach fortepian. Przy pierwszym 
strojeniu fortepianu okazało się, że ma on pękniętą płytę 
ołowianą i nie nadaje się do koncertowania. Jak się oka-
zało, ofiarodawca o tym wiedział. Był to więc gruby nietakt, 
bo takiego eksponatu muzeum nie potrzebowało. Wybuchła 
awantura, fortepian musieliśmy zabrać, lecz p. Adamczyk 
nie komentował tego wydarzenia. Odpowiadając na moją 
prośbę, Adamczyk obiecał, że coś załatwi. Uwierzyłem, bo 
przecież będąc obywatelem angielskim miał możliwości. 
Niestety, nic z tego nie wyszło.

W roku 1989 upadł rząd komunistyczny. Ster władzy 
objęła Solidarność, premierem został p. Tadeusz Mazowie-
cki, a ministrem finansów Leszek Balcerowicz. W Polsce 
zapanowała olbrzymia radość, ale w gospodarce, a przede 
wszystkim w budownictwie, nastąpił regres.

Minister Pracy i Płacy p. Jacek Kuroń przeforsował 
w Sejmie bardzo korzystną dla emerytów i rencistów usta-
wę. Postanowiłem z niej skorzystać. Stanąłem przed komi-
sją lekarską i otrzymałem 3. a później 2. grupę inwalidzką 
z uwagi na słaby wzrok. Złożyłem wymówienie w pracy. 
Adamczyk je przyjął, bo myślał, że to blef. Po trzech mie-
siącach zapytałem, komu mam przekazać swoje obowiązki. 
Był zaskoczony i prosił, abym jeszcze pracował do chwili 
znalezienia następcy. Po dwóch miesiącach przekazałem 
swoje obowiązki wyznaczonemu kandydatowi, ale Adam-
czyk na dzień przekazania nie przyjechał, mimo, że obiecał. 
Dokładnie spisany protokół został podpisany przez mojego 
następcę w obecności głównej księgowej bez zastrzeżeń. 
W roku 1991 przeszedłem po czterdziestu latach pracy na 
rentę.

Następca na stołku ministerialnym po Jacku Kuro-
niu przeprowadził w sejmie nową ustawę, która zmniejszy-
ła moją rentę o 30%. Zaznaczyć trzeba, że ustawa ta nie 
zmniejszyła renty ani emerytury pracownikom służb mun-
durowych, tzn. wojskowym, służbom bezpieczeństwa oraz 
policji. Czy to można nazwać uczciwym rządzeniem?

W każdej sytuacji trzeba sobie jakoś radzić. Założyli-
śmy z synem Tadeuszem spółkę cywilną „Tarnawa”, zajmu-
jącą się również działalnością budowlaną.

Po roku mojego pobytu na rencie otrzymałem od 
pana Ryszarda Adamczyka list z pretensjami, że nie prze-
kazałem swoich obowiązków wyznaczonemu przez niego 
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następcy, co spowodowało bałagan w przedsiębiorstwie i 
straty. Na każdy list tego typu należy odpowiedzieć. Odpi-
sałem, protokół przekazania został sporządzony  i jest w 
przedsiębiorstwie, a to, że p. Adamczyk w ustalonym dniu 
przekazania nie przyjechał, to nie moja sprawa.

Po jakiś czasie zostałem wezwany do prokuratora. 
Telefonicznie dowiedziałem się, o co chodzi, powiedziano 
mi, że jest skarga Adamczyka. Na drugi dzień stawiłem 
się zgodnie z wezwaniem z plikiem dokumentów. Zaczęło 
się przesłuchanie. Na każdy zarzut, a było ich tam kilka, 

przedkładałem odpowiedni dokument wyjaśniający sprawę. 
Na tym została zakończona rozmowa i przesłuchanie, po-
nieważ zarzuty pod moim adresem w całości okazały się 
bezzasadne.

Tak zamknął się okres mojego życia, w którym za-
wsze byłem zależny od kogoś wyżej postawionego. Obec-
nie prowadzę z synem małe przedsiębiorstwo  i, co ważne, 
nie muszę nikogo słuchać. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Chodnik w Krzemiennej
Według uchwały przyjętej przez Zarząd Wojewódz-

twa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich, chodnik 
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Krzemienna 
został uwzględniony do realizacji w 2021 roku. Całkowity 
koszt realizacji zadania to 340 000 zł, z czego 170 000 zł 
pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego, nato-
miast kolejne 170 000 zł z budżetu Gminy Dydnia. Inwesty-
cja pozwoli wybudować chodnik od drogi na Temeszów w 
kierunku kościoła.

2,2 miliona zł na chodniki
Gmina Dydnia jest jedną z 27 gmin województwa 

podkarpackiego, które otrzymały środki finansowe z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin 
górskich.  W ramach naboru gminy mogły się starać o finan-
sowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z 
usługami turystycznymi. Gmina Dydnia otrzymała 2,2 mln 
zł, 100% wnioskowanej kwoty. Środki będą przeznaczo-
ne na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska 
w miejscowościach: Dydnia, Jabłonka, Niebocko, budowę 
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywe, 
budowę 3 mostów /przepustów/ w ciągu dróg gminnych w 
m. Krzemienna, Witryłów, Końskie, przebudowę uszkodzo-
nych nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Dydnia. 
Zadanie będzie realizowane do końca 2022 roku.

Remont drogi w Wydrnej
Gmina Dydnia otrzymała wsparcie finansowe z 

Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 210 
000,00 zł na realizacje zadania pn. „Remont drogi w m. 
Wydrna „Waśkówka” na dz. nr 1805 w km 0+000 – 0+480” 
– obecnie przygotowuje się przetarg na realizację tego za-
dania. 

Budowa kanalizacji w Grabówce
Realizując jedno z zadań gminy, jakim jest gospodar-

ka wodno-ściekowa, Gmina Dydnia w br. kontynuuje wyko-
nanie ważnego dla ochrony środowiska zadania – budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka. Inwestycja 
ta realizowana jest w oparciu o otrzymane dofinansowanie 
z funduszy unijnych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej
Kontynuowane są prace przy przebudowie budynku 

Katarzyna Stadnik

Droga w Krzemiennej, przy której zaplanowano chodnik

Kontynuacja budowy chodnika - Niebocko Prace przy kanalizacji w Grabówce

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak fot. A. Florczak
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szkoły na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej. 
Przebudowę rozpoczęto w 2020 roku. Centrum będzie za-
pewniało usługę zamieszkiwania całodobowego dla 13 osób 
dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, ponadto usługę poby-
tu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści. Planowany termin otwarcia centrum to pierwszy kwartał 
2022 r.

Zadanie realizowane jest w ramach resortowego pro-
gramu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra 
opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Pań-

stwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościo-
wego.

Budynki komunalne
W br. kontynuowane są prace związane z przebu-

dową Domu Ludowego w Grabówce, Domu Ludowego w 
Końskiem oraz utworzeniem Izby Regionalnej w dawnym 
budynku świetlicy wiejskiej w Krzywem.

Dostępna Szkoła
Gmina Dydnia znalazła się na liście wniosków o po-

wierzenie grantu w ramach realizacji projektu pn: „Dostępna 
Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów 
oraz otoczenia”. Projekt realizowany będzie w SP w Dydni 
oraz SP w Niebocku. Wysokość otrzymanego grantu to 1,3 
mln zł. Celem projektu jest dostosowanie szkół, tak by w jak 
największym stopniu zniwelować bariery dostępności szkół 
dla osób z niepełnosprawnościami. Z grantu można będzie 
sfinansować działania modernizacyjne budynków, zakup 
specjalistycznego wyposażenia, a także prowadzenie dzia-
łań podnoszących świadomość i kompetencje pracowni-
ków oświaty w zakresie dostępności. Projekt realizowany 
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Po-
litechniką Gdańską. Projekt jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś prioryteto-
wa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

Katarzyna Stadnik

W związku z planowanym otwarciem Centrum Opie-
kuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej, Urząd Gminy w 
Dydni zaprasza wszystkich zainteresowanych podjęciem 
pracy w ww. placówce do składania CV za pośrednictwem 
poczty e-mail: gopsdydnia@gmail.com oraz kontaktu tele-
fonicznego  z Panią Teresą Szelest - Kierownikiem GOPS 
w Dydni  pod numerem telefonu: 134303027.
Poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:
1. KIEROWNIK 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• udokumentowany co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym 

przynajmniej 3 - letni staż pracy w pomocy społecznej, 
oraz specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,

• doświadczenie w zakresie problematyki pomocy spo-
łecznej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi i star-
szymi.

2. SPECJALISTA 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe II stopnia na jednym z kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika tera-
peutyczna, psychologia, oligofrenopedagogika, terapia 
zajęciowa, fizjoterapia;

• co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi w zakresie usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych albo w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach 
oświatowych, 

3. OPIEKUN (OPIEKUN NOCNY)
Wymagania:

• dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym 
z wymienionych zawodów: opiekun medyczny, opiekun 
domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opie-
kun osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa,

• co najmniej półroczne udokumentowane doświadczenie 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

4. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Wymagania:

• dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawo-
dzie asystent osoby niepełnosprawnej 

• lub wykształcenie  co najmniej średnie i przynajmniej 
roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy z 
osobami niepełnosprawnymi;

5. PIELĘGNIARKA
Wymagania:

• wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo, 
• aktualne prawo do wykonywania zawodu,
• co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w 

pracy z osobami niepełnosprawnymi;
6. REHABILITANT 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia,
• co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w 

pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Krzemiennej 

fot. A. Florczak
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1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Jest to polskie święto państwowe upa-
miętniające żołnierzy polskiego podziemia niepodległoś-
ciowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej stawiali 
czynny opór narzuconemu Polsce reżimowi komunistycz-
nemu. Władze komunistyczne określiły ich mianem wrogów 
ludu, wymierzając w nich brutalne środki represji połączone 
ze szkalującymi działaniami propagandowymi. 

Zbrojne działania Żołnierzy Wyklętych wymierzone 
były przede wszystkim w komunistyczne służby UB, KBW, 
MO. Szacuje się, że w wyniku tych starć śmierć poniosło 
około 9 tysięcy żołnierzy polskiego podziemia niepodległoś-
ciowego. Kolejnych kilka tysięcy osób zginęło wskutek re-
presji ze strony władz komunistycznych, tortur, egzekucji, a 
także zmarło w więzieniach. 

Data 1 marca została wybrana na pamiątkę rocz-
nicy śmierci Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowni-
ków, ostatnich przywódców polskiej konspiracji podziemnej 

kontynuującej od 1945 roku działalność AK, którzy 1 marca 
1951 roku zostali zamordowani w mokotowskim więzieniu 
przez komunistyczne służby strzałem w tył głowy. Po eg-
zekucji ich ciała nie zostały wydane rodzinom, do dziś nie 
wiadomo gdzie je złożono.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak 
głosi uzasadnienie do projektu ustawy powołującej to świę-
to, „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i 
przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny”. Inicjatywę ustanowienia święta pod-
jął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Projekt ustawy 
trafił pod obrady Sejmu 2 lutego 2011 roku i został przyjęty 
niemal jednogłośnie przez wszystkie kluby parlamentarne 
(97% głosów poparcia). Prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku.

Aleksandra Florczak

7. TRENER
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: asy-

stent osoby niepełnosprawnej lub pracownik socjalny
• lub wykształcenie  co najmniej średnie w zawodzie asy-

stent osoby niepełnosprawnej 
• co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w 

pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!

GOPS Dydnia

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to ob-
chodzone corocznie 21 lutego święto mające uświadomić 
nam, jak wielka jest różnorodność i wartość języków oj-
czystych. Zostało ono ustanowione 17 listopada 1999 roku 
przez UNESCO, aby upamiętnić wydarzenia z lat 50. XX 
wieku, do których doszło w Dhace (stolicy obecnego Ban-
gladeszu). W 1947 roku Bengal został podzielony pomiędzy 
Indie a Pakistan. Licząca niemal 200 milionów społeczność 
tej krainy geograficznej nie miała własnego państwa. 21 lu-
tego 1952 roku studenci tamtejszego uniwersytetu zorgani-

zowali demonstrację, która miała na celu skłonienie rządu 
Pakistanu do uznania języka bengalskiego za urzędowy. Na 
ulice miasta wyszło ok. 30 tys. osób. W wyniku starć z poli-
cją zginęło pięciu studentów, a wiele osób zostało rannych. 
W roku 1956 – po czterech latach konfliktu – protestujący 
osiągnęli zamierzony cel.

W tym roku po raz kolejny obchodziliśmy ten dzień w 
naszej szkole. Z tej okazji 22 lutego zorganizowany został 
konkurs ortograficzny pn. „Szkolny Mistrz Ortografii”, w któ-
rym udział wzięli uczniowie klas 2-8. Ponadto, w tym dniu 

Nasza szkoła od wielu lat prowadzi zbiórki nakrę-
tek na cele charytatywne. Rada Rodziców pod przewod-
nictwem Pani Reginy Tyczki już w roku 2019/2020 wyszła                        
z inicjatywą umieszczenia przed budynkiem naszej pla-
cówki serca – pojemnika na nakrętki. Trafiło ono do nas 
2 października 2020 roku i zostało ustawione na miejscu 
przeznaczenia 14 października, czyli w Dniu Edukacji Na-
rodowej. Jest to pierwsze takie serce w Dydni.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy 
aktywnie włączyli się w pomoc potrzebującym. Do tej pory 
serce już trzykrotnie napełniło się nakrętkami, dzięki cze-
mu pomogliśmy wspieranej przez nas osobie. Zbiórka trwa 
nadal. 

Szkolne Kółko Dziennikarskie: Kornelia Dmi-
trzak, Marcin Wolwowicz, Gabriela Czebieniak, Nikola 
Filak, Opiekun: Monika Kij

Nakrętkowe serduszko w Dydni

fot. A. Florczak
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Nowy Rok rozpoczął się u nas bardzo aktywnie, gdyż 
jest to okres kojarzący się z nowymi wyzwaniami, zimą, kar-
nawałem oraz...Babcią i Dziadkiem.  Ten czas zawsze był 
momentem intensywnych przygotowań każdej grupy do wy-
stępów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety, w tym roku 
pandemia zostawia ślady w każdej sferze życia i nie ominę-
ła również życia przedszkolnego. Nasi kochani Dziadkowie 
nie mogli spotkać się ze swoimi wnukami na corocznym 
balu, ale ani przedszkolaki, ani panie nauczycielki nie zapo-
mniały o tych wyjątkowych członkach naszych rodzin. Jak 
zwykle w takich sytuacjach pomocny okazał się Internet. 
Dzieciaki złożyły życzenia swoim Babciom i Dziadkom w 
formie nagrań. Każda grupa przygotowała wiersze, piosen-
ki, tańce i piękne prezenty, które zostały doręczone do rąk 
własnych Dziadków.

 Bal to dla przedszkolaków niezwykły czas, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. To niezwykłe wydarze-
nie, dostarczające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć 
i radości również ze względu pandemii musiało odbyć się 
nieco inaczej. Po śniadaniu w każdej grupie pojawiały się 
kolorowe postacie. Wśród dziewczynek dominowały wróżki 
i księżniczki, motylki i biedronki, a chłopcy to super-bohate-
rowie: Spider-Man, policjant, pirat, kucharz, kowboj...  nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Dzieci 
świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi pa-
niami w zabawach i pląsach. W sali w czasie tańców było 
bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka 
wyczekiwane wydarzenie. Ogromne emocje wśród dzie-
ci wzbudziły już same przygotowania, które rozpoczęli-
śmy dużo wcześniej niż kalendarzowe nadejście wiosny. 
Podczas licznych spacerów szukaliśmy oznak nowej pory 
roku, poznaliśmy również piosenki o tematyce wiosennej, 
a także sadziliśmy do doniczek wiosenne kwiaty. Dzieci z 

ogromnym zapałem pomagały w wykonaniu kukły Marzan-
ny. Najbardziej oczekiwaną przez dzieci atrakcją był spacer 
po najbliższej okolicy. Wszystkie grupy, wraz ze swoimi pa-
niami, wyruszyły barwnym korowodem, trzymając w rękach 
Marzanny. W ten sposób wyrażały swoją radość z nadejścia 
wiosny.  Marcowa pogoda troszkę nas zaskoczyła, bo za-
czął padać śnieg, ale dzielnie maszerowaliśmy, śpiewając 
piosenkę o Marzannie i upragnionej wiośnie.

Jak co roku, w naszym przedszkolu odbył się kon-
kurs na „Palmę i Pisankę Wielkanocną”. W kategorii “pi-
sanka” nagrodę otrzymali: Anna Bacior, Antonina Śmigiel 
i Alicja Różycka, natomiast w kategorii “palma” nagrodę 
zdobyli: Karol Kułak, Wiktoria Zarzyka oraz Miłosz Stadnik. 
Nagrodzone prace zostały zakwalifikowane do następnego 
- gminnego etapu konkursu. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i cieszymy się, że dzieci chętnie podtrzymują trady-
cje związane z Wielkanocą.

Wszystkie nasze podejmowane działania wspiera-
ły rozwój naszych podopiecznych, kształtowały poczucie 
własnej wartości i uczyły empatii.

W czwartek 11 lutego 2021 roku klasa V SP Dyd-
nia miała okazję uczestniczyć w konferencji online „Asów 
Internetu” poświęconej bezpieczeństwu w sieci. Dowie-
dzieliśmy się, jak tworzyć niepowtarzalne i jednocześnie 
łatwe do zapamiętania hasła. Zrozumieliśmy konsekwencje 
udostępniania informacji w przestrzeni wirtualnej. Rozma-
wialiśmy również o odpowiedzialności za swoje działania 
w Internecie oraz o tym, że nie powinniśmy pozostawać 
obojętni wobec cyberprzemocy. Nauczyliśmy się odróżniać 
fałszywe informacje od prawdziwych, a także rozpoznawać 
próby wyłudzenia danych. Pogłębiliśmy też swoją wiedzę 
na temat szerzenia dobra w sieci. 

Podczas spotkania zachęcano nas do gier drużyno-

wych sprawdzających i poszerzających wiadomości o In-
ternecie („Siła”, „Odwaga”, „Uważność” i „Życzliwość”). Po-
lecono nam również pełną przygód grę „Interlandia”, dzięki 
której można poznać w praktyce podstawowe zasady bez-
piecznego udziału w wirtualnej społeczności.

Konferencja bardzo nam się podobała. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w kolejnych edycjach „Asów Inter-
netu”.

Szkolne Kółko Dziennikarskie: Gabriela Czebie-
niak, Kornelia Dmitrzak, Julia Frydryk, Nikola Filak, 
Maja Kopija, Daria Kot, Marcin Wolwowicz, Opiekun: 
Monika Kij

na lekcji języka polskiego dowiedzieliśmy się, które języki 
są najczęściej używane na świecie oraz poznaliśmy pierw-
sze zdanie zapisane po polsku. Nasza klasa nauczyła się 
zapomnianej odmiany czasownika mleć. Rozmawialiśmy 
także o poprawności językowej i najczęściej popełnianych 
błędach.

To święto uświadomiło nam, jak piękny i oryginalny 
jest nasz język ojczysty. 

Szkolne Kółko Dziennikarskie: Gabriela Czebie-
niak,  Kornelia Dmitrzak , Nikola Filak, Marcin Wolwo-
wicz, Opiekun: Monika Kij

Joanna Hocyk

fot. archiwum

Bal karnawałowy
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Oprócz kapeli ludowej od ponad 20 lat przy GOK-
u działa orkiestra dęta. Historię jej utworzenia, działalność, 
twórczość oraz jej wpływ na miejscową kulturę przedsta-
wiam w niniejszej pracy.

Powstawanie i początki działalności orkiestr dętych 
w powiecie brzozowskim, w regionie dynowskim (do 1975 
roku w powiecie brzozowskim) oraz w sąsiednich powia-
tach np.: sanockim sięgają okresu przed I wojną światową. 
Najstarsza w tym regionie Orkiestra Dęta „Hejnał” w Ha-
czowie powstała właśnie w tym okresie, bowiem w 1901 
roku. Powstanie pozostałych datuje się na okres 20-lecia 
międzywojennego.  W 1921 roku powstała Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce, a w 1924 roku 
– Orkiestra Dęta „Lutnia” w Zarszynie i orkiestra OSP w 
Harcie.  W tym też czasie swe początki miała Orkiestra Dęta 
z Beska. Orkiestra w Dynowie sięga 1930 roku, natomiast 
w 1933 roku pojawiają się pierwsze wzmianki o orkiestrze 
w Brzozowie. Według szczątkowych wiadomości w drugiej 
połowie lat 30. także w Dydni miała istnieć orkiestra pod 
patronatem miejscowego Stronnictwa Ludowego. Kilka lat 
po drugiej wojnie światowej przedwojenne orkiestry, którym 
udało się uchronić przed wojenną zawieruchą instrumenty 
muzyczne, wznawiały swoją działalność artystyczną. Orkie-
stra dydyńska została w czasie wojny okradziona przez sta-
cjonujących w tej miejscowości żołnierzy niemieckich. 

W pierwszych latach powojennych najszybciej odro-
dziła się orkiestra w Brzozowie i Haczowie. Do końca lat 
siedemdziesiątych minionego wieku zauważa się brak za-
interesowania w tworzeniu zorganizowanych form muzycz-
nych. Zapewne wśród powodów była cena poszczególnych 
instrumentów i trudności w ich nabyciu. W 1981 roku utwo-
rzono Orkiestrę Dętą w sąsiedniej gminie Nozdrzec.

W Dydni i okolicznych wsiach nadal grywali muzycy 
wiejscy - będący samoukami. Oni to przygrywali na impre-
zach rodzinnych typu wesela, chrzciny czy pogrzeby, ale i 
na miejscowych zabawach ludowych czy choćby podczas 
szkolnych choinek odbywających się w domach ludowych 
na wsiach. Wśród instrumentów dominował akordeon, 
skrzypce, bęben, kontrabas, rzadko perkusja czy gitara. W 
okolicznych wsiach odbywały się zabawy wiejskie, na któ-
rych to bardzo często oprawę muzyczną zapewniały właś-
nie takie wiejskie orkiestry. 

W Dydni taki zespół tworzyła umuzykalniona rodzina 
Czoporów, w Krzywem – Julian Bocoń, Edmund Cipora i 
Eugeniusz Szuba, wspomina Dorota Krowiak.

1.2. Działania zmierzające do utworzenia orkie-
stry

Pod koniec lat 90. oprócz typowych orkiestr dętych 
strażackich, zaczęły powstawać Młodzieżowe Orkiestry 
Dęte, np.: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti” w Sanoku 
czy Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Jaćmierzu.

To właśnie u grona muzykujących mieszkańców 
Dydni zrodził się pomysł utworzenia w gminie orkiestry. Było 
to na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 
Wszystko nabrało wymiaru działań organizacyjnych w 1994 
roku, kiedy to na stanowisko wójta został wybrany Henryk 
Dąbrowiecki – ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Dydni, nauczyciel, mieszkaniec tej wsi, znany w środowisku 
działacz społeczny, sympatyk sportu, instruktor harcerski. 

Jak mówił w wywiadzie udzielonym dla Brzozowskiej Ga-
zety Powiatowej: „pomysł zorganizowania orkiestry zrodził 
się tak naprawdę z mało szlachetnych pobudek - a mia-
nowicie z zazdrości”. Będąc wójtem gminy bardzo często 
bywał na różnorodnych uroczystościach odbywających się 
na terenie naszego powiatu; w Brzozowie czy innych pod-
brzozowskich gminach, a także w innych powiatach. Tam 
najczęściej oprawę muzyczną zapewniały właśnie orkiestry 
dęte gminne czy też strażackie w zależności kto patronował 
ich powstaniu lub utrzymywaniu. „Postanowiliśmy więc taką 
orkiestrę zorganizować i w Dydni”. Oprócz mało pozytyw-
nych czynników, czyli zazdrości, która kierowała Henrykiem 
Dąbrowieckim w okresie powstawania orkiestry, istniały 
również pozytywne strony, a mianowicie zamiłowanie do 
takiego rodzaju muzyki u wójta Dąbrowieckiego.

Pomysł utworzenia w gminie orkiestry popierał rów-
nież nieżyjący już ksiądz proboszcz Adam Drewniak, który 
zadeklarował swoją pomoc przy jej tworzeniu. Początki były 
jednak dość trudne, ponieważ w gminie wcześniej nie było 
żadnej orkiestry, czy choćby zespołu muzycznego, stąd też 
nie było tradycji do wspólnego muzykowania. Byli jednak 
w środowisku muzykujący mieszkańcy, grający na skrzyp-
cach, akordeonie czy perkusji. Było też grono byłych ucz-
niów szkół podstawowych, którzy posiadali na różnorodnym 
poziomie umiejętność grania na instrumentach, głównie na 
gitarach, lecz było to czysto amatorskie. Kiedy więc zrodził 
się pomysł z orkiestrą, to poza gronem przychylnym temu 
pomysłowi, znalazły się osoby, które nie wierzyły w moż-
liwość jego zrealizowania i były jawnie przeciwne. Swoje 
stanowiska uzasadniali tym, że wydawanie pieniędzy z bu-
dżetu gminy na ten cel, to rzecz, która jest zupełnie bezsen-
sowna i niecelowa. Już wtedy trzeba było mieć świadomość 
tego, że założenie orkiestry nie może być przedsięwzięciem 
bardzo kosztownym, że na drodze do osiągnięcia tego celu 
napotka się na wiele trudności, czy w środowisku można 
będzie spotkać się z negatywnymi ocenami ze strony ludzi 
złośliwych czy zazdrosnych. Na szczęście istniały również 
inne, pozytywne aspekty, które dawały nadzieję na powo-
dzenie w utworzeniu orkiestry. Zaliczyć do nich można: duże 
zaangażowanie, pomoc i udział we wszystkich działaniach 
organizacyjnych ks. Adama Drewniaka, szansę na nieod-
płatne pozyskanie używanych instrumentów dętych, czy też 
zgodę Zygmunta Podulki  na pełnienie funkcji kapelmistrza 

Monika Krowiak

Przemarsz Orkiestry Dętej, Niebocko 2019 r.

fot. A. Florczak
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Z okazji Dnia św. Walentego zachęcaliśmy do two-
rzenia własnych tekstów walentynkowych. Natomiast pod-
czas ferii zimowych odbyły się warsztaty online: kulinarne 
– robienie sałatki owocowej oraz plastyczne - wykonanie 
serduszka na Dzień Babci i Dziadka. W czasie zapustów 
GOK w Dydni  opublikował film jak wykonać domowe pączki 
z okazji tłustego czwartku.

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni bierze udział w 
projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. W 
projekcie uczestniczy 7 dzieci, a jego tematem jest Eduka-
cja online. Podczas kursu poznają one popularne platformy 
i interaktywne narzędzia wspomagające edukację.

W związku z tym, że w budynku GOK w Dydni znaj-
duje się punkt szczepień przeciw Covid 19 uruchomiona 
została akcja „Nie daj się nudzie, zaszczep się… książką!”. 
W oczekiwaniu na szczepienia pacjenci poznają literaturę i 
pogłębiają swoją wiedzę.

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy Mobilny 
Dzień Kobiet, podczas którego panowie na terenie Gminy 
Dydnia wręczyli drobne upominki napotkanym kobietom w 
podziękowaniu za ich trud i poświęcenie. GOK w Dydni zor-
ganizował konkurs na najładniejszą ekologiczną Marzannę. 

Konkurs odbył się drogą elektroniczną, zdjęcia wykonanych 
Marzann były udostępnione na portalu społecznościowym 
Facebook.

W czasie Świąt Wielkanocnych został opubliko-
wany film, przedstawiający tradycje i obrzędy związane 
z tymi świętami. W Niedzielę Palmową święci się palmy 

w powstającej orkiestrze. Jego osoba już wówczas cieszyła 
się wielkim uznaniem nie tylko wśród muzyków, ale rów-
nież wśród osób zajmujących stanowiska urzędnicze. Jak 
wspomina H. Dąbrowiecki w cytowanym wywiadzie: „nasz 
kapelmistrz to człowiek niezwykłej wiedzy, wytrwałości, pra-
cowitości, osobistego wdzięku i kultury, którą tak pięknie 
propaguje wśród młodych” .

Zaczęto więc poszukiwania potrzebnych instrumen-
tów. Z dostępnej dokumentacji wynika, że orkiestra potrze-
bowała: klarnetów, altów, puzonów, trąbek „B”, kornetów, 
saksofonu barytonowego, helikonu oraz pulpitów. Z prośbą 
o ich udostępnienie zwrócono się do kilku sanockich firm, 
między innymi do: „Kopalnictwa Nafty i Gazu”, „Stomilu Sa-
nok”, „Sanockiego Domu Kultury”, „Autosanu S.A.”. Dopiero 
w tym ostatnim przedsiębiorstwie zrodziła się szansa na po-
zyskanie potrzebnych instrumentów. W związku z tym wójt 
gminy wystosował odpowiednie pismo do władz „Autosanu 
S.A.”, w którym prosił o nieodpłatne przekazanie lub uży-
czenie na czas określony zestawu instrumentów niezbęd-
nych do utworzenia orkiestry. 

Na jednym z ostatnich spotkań, w którym oprócz 
wójta gminy Dydnia i kierownika do spraw socjalnych sa-
nockiego przedsiębiorstwa uczestniczyli dodatkowo: ks. 
Adam Drewniak i Tadeusz Podulka, okazało się, że przeka-
zanie instrumentów przez „Autosan S.A.” jest niemożliwe, 
ponieważ Zakładowy Dom Kultury, a wraz z nim instrumen-
ty muzyczne zostały przejęte przez Kuratorium Oświaty w 
Krośnie, stąd prośbę o przekazanie instrumentów należy 
skierować do nich jako właściciela instrumentów. Po otrzy-
maniu takiej informacji wójt zwrócił się ze stosowną prośbą 
do kuratora oświaty. W odpowiedzi otrzymał informację, że 
instrumenty muzyczne zostały przejęte z „Autosanu S.A” i 
przekazane do Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. 
Zorganizowano więc spotkanie z ówczesną panią dyrektor 
MDK-u w Sanoku, na którym to utworzono listę potrzebnych 
instrumentów, oraz sporządzono umowę nieodpłatnego 

użyczenia. Wypożyczone instrumenty zostały przywiezione 
do Urzędu Gminy w Dydni, jednak nieużytkowane przez lata 
były w złym stanie technicznym. Większości z nich brako-
wało podstawowego wyposażenia, np. ustników. Przez ko-
lejne miesiące dokupywano brakujące części instrumentów, 
część z nich przeszła gruntowne remonty oraz zakupiono 
nowe, np.: talerze, bęben wielki itp.

Pismo to jest w zasadzie pierwszym dokumentem 
pisanym świadczącym o poważnym zaangażowaniu się w 
powstanie orkiestry władz gminnych. Poprzedziło to kilka 
spotkań roboczych organizatorów, gdzie zastanawiano się 
kto, jaka firma lub instytucja mogłaby odsprzedać lub uży-
czyć sprzęt muzyczny, bowiem zakup nowego nie był brany 
pod uwagę, ze względu na wysokie ceny i niedostępność 
na rynku. Podobne w treści pisma skierowano do Kurato-
rium Oświaty w Krośnie oraz dyrekcji Młodzieżowego Domu 
Kultury w Sanoku. Działania te w wyniku okazały się trafio-
nymi. (cdn.)

Monika Krowiak

Pod batutą Pana Zygmunta Podulki

Kwiatek dla Pani

fot. A. Florczak

fot. archiwum
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Za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Mimo czasów pandemii Sztab Dydnia zagrał dla cho-
rych dzieci. W tym roku zbieraliśmy środki na laryngologię, 
otolaryngologię i diagnostykę głowy. W tegorocznym finale 
Sztab Dydnia z puszek stacjonarnych oraz kwest wolonta-
riuszy uzyskał kwotę 22 004,01 zł. Trwały też licytacje na 
Allegro, była także aktywna e-skarbonka. Końcowy wynik 
naszego sztabu to 26 733,26 zł.

W niedzielę – 31 stycznia 2021r. o godz. 12.00 w 
Krzemiennej odbyło się morsowanie w rzece San. Partne-
rami morsowania były Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” i 
„Morsy Dynów” , a wirtualnemu biegowi patronował „Klub 
Biegacza Dydnia”.

Od godziny 14.00 na placu przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Dydni można było wesprzeć Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy poprzez nabycie firmowych gadżetów 
bądź skosztować grochówki prosto ze strażackiej kuchni 
polowej.  Przed budynkiem GOK Dydni odbyła się także ak-
cja „Góra Grosza”.

Wolontariuszami Sztabu Dydnia były osoby dorosłe i 
młodzież z terenu Gminy Dydnia. Kwestowali oni w pobliżu 
kościołów i w większych miejscowościach przy sklepach. 
Kwesty odbyły się w: Niewistce, Obarzymie, Krzemiennej, 
Temeszowie, Witryłowie, Końskiem, Krzywem, Dydni, Wyd-
rnej, Jabłonce, Niebocku, Grabówce, a także w Grabowni-
cy, Humniskach i w Brzozowie.

Wszystkie te wydarzenia odbyły się w odpowiednim 
reżimie sanitarnym rekomendowanym przez Główny In-
spektorat Sanitarny.

Głównym patronatem medialnym Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Sztabie Dydnia był portal Brzozo-
wiana.pl.

Szczególne podziękowania za pomoc i organizację 
należą się wszystkim 20 wolontariuszom: Marcinowi Łyba-
ckiemu, Martynie Rzeszut, Antoninie Rzeszut, Annie Gła-
dysz, Julii Wójcik, Pawłowi Wojtoniowi, Monice Krowiak, 
Emilii Wójcik, Emilii Zdybek, Magdalenie Łybackiej, Alek-
sandrze Howorko, Dominice Pocałuń, Weronice Hocyk, 
Oliwii Czopor, Danielowi Czoporowi, Wioletcie Ryń, Bea-
cie Jatczyszyn, Agnieszce Indyk, Ilonie Wójcik, Małgorza-
cie Howorko oraz ich pomocnikom: Małgorzacie Krowiak, 
Marcinowi Howorko, Oliwii Głuszkiewicz, Anecie Rzeszut, 
Annie Ryń i Kai Czopor.

Serdeczne podziękowania należą się dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni – Rafałowi Czoporowi 
wraz z pracownikami oraz Waldemarowi Niemcowi; Mag-
dalenie Frydryk; portalowi Brzozowiana - Janowi Wolakowi 
oraz księżom okolicznych parafii za życzliwość.

Wielkie podziękowania należą się również firmom i 
ludziom wspierających 29. finał WOŚP. Są to:
-Stacja Paliw „Petro-San” Dydnia

-Stacja Paliw Wiesław Kiełbasa Dynów 
- Zajazd Biesiada u Kiełbasy
-Delikatesy Centrum Dydnia 
-Delikatesy Centrum Przysietnica 
-Lewiatan Jabłonka 
-Lewiatan Grabownica 
-Delikatesy Premium Niebocko 
- Sklep “Sezamek” Wydrna
- Ardik - sklep papierniczy Brzozów
- Monika Nowak
- Łukasz Gomółka
- Grażyna, Marek Fejdasz
-  Małgorzata Stabryła
- Waldemar Niemiec 
- Iwona Szczepek 
- Diana Myćka
 -Agata Krzysztyńska
- Rafał Czebieniak
- D G A dess Deysi Gil Amador
- Anita Howorko
- ArtBy Zarzyka
-  PORTRETY-Marzena GŁÓD
- Jakub Dymnicki/maskit/ IluzjaRecords
- ŚDS Krzywe
- Karolina Rachwalska/ C.J. Morgan Art
- DianaSobolak.art
- Agnieszka Indyk
- Agnieszka Mrozek
- Margita Majzner
- Stanisław Pytlowany
- Polsal
- Elan
- Darek Jatczyszyn/ epaka.pl Brzozów Epaka.pl Sanok
-  4fun Rally Team
-  Zielona Oaza

wielkanocne, które dawniej robiono z wierzbowych gałą-
zek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek 
i kwiatów. Wielkanocne tradycje to również zwyczaj malo-
wania pisanek. Istotną rolę podczas Świąt Wielkanocnych 
ma przygotowanie koszyka wielkanocnego, gdzie znajdują 
się poświęcone pokarmy spożywane podczas śniadania w 

Niedzielę Wielkanocną. Nie można zapomnieć o tradycji 
oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny (tzw. śmi-
gus dyngus).

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni jest nadal otwarty 
na inicjatywy kulturalne i społeczne.

Anna Wójcik

Punkt WOŚP przed Wiejskim Domem Kultury w Dydni

fot. archiwum
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Za nami XIV edycja gminnego konkursu na wyko-
nanie Palmy i Pisanki Wielkanocnej, którego celem jest 
nawiązanie do bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych, kul-
tywowanie wykonywania palm i pisanek oraz rozwijanie 
zainteresowań plastycznych uczniów i mieszkańców Gminy 
Dydnia.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Wójt 
Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i 
Wypoczynku w Dydni i Szkoła Podstawowa w Dydni. 

Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych 
z terenu Gminy Dydnia (z: Dydni, Niebocka, Grabówki, 
Jabłonki, Wydrnej, Niewistki, Końskiego, Obarzyma), z 
Przedszkoli (z Dydni i Niebocka), członkowie Klubu Senio-
ra w Jabłonce i Klubu Seniora w Temeszowie, podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, artyści 
reprezentujący „Salonik w Krzywem Zwierciadle” i osoby 
prywatne z naszej gminy.

Na konkurs zgłoszono 26 Palm i 74 Pisanki Wiel-
kanocne, które uczestnicy składali do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dydni, gdzie w dniu 22.03.2021r. odbyło się po-
siedzenie komisji  konkursowej. Jury pod przewodnictwem 
Agnieszki Adamskiej – dyrektor Muzeum Regionalnego im. 
Adama Fastnachta w Brzozowie przyznało następujące na-

grody:
W kategorii  Palma Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy 0
1. miejsce – Karol Kułak (Samorządowe Przedszkole w 
Dydni)
2. miejsce – Krzysztof Biesiada (SP w Grabówce)
3. miejsce – Magdalena Gromek (Przedszkole w Niebocku)
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. miejsce –  Klasy I-III (SP w Niewistce) – praca zbiorowa
2. miejsce – Sabina Bocoń (SP w Dydni)
3. miejsce – Miłosz Kopiczak (ZS w Niebocku)
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. miejsce – Anita Myćka (ZS w Niebocku)
2. miejsce – Adrian Ćwiąkała (SP w Jabłonce)
3. miejsce – Gabriel Sawicki (ZS w Niebocku)
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
1. miejsce – Gabriela Kułak (SP w Dydni)
2. miejsce - Mateusz Krupiński (SP w Jabłonce)
3. miejsce – Łukasz Owsiany (SP w Jabłonce)
Kategoria otwarta  
1. miejsce – Klub Seniora w Jabłonce
2. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem
3. miejsce – Krystyna Mazur (Wydrna)
W kategorii  Pisanka Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy 0
1. miejsce – Hubert Kopiczak (Przedszkole w Niebocku)
2. miejsce – Aleksandra Kaseja (Przedszkole w Niebocku)
3. miejsce – Amelia Bieleń (SP w Grabówce)
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. miejsce – Milena Wójcik (SP w Dydni)
2. miejsce – Magdalena Sołkowicz (ZS w Niebocku)
3. miejsce – Lena Bryczek (ZS w Niebocku)
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. miejsce – Dominik Sobolak (SP w Jabłonce)
2. miejsce – Julia Sawa (SP w Jabłonce)
3. miejsce – Jakub Myćka (ZS w Niebocku)
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
1. miejsce – Filip Sokołowski (ZS w Niebocku)
2. miejsce – Patrycja Owsiana (SP w Jabłonce)
3. miejsce – Emilia Sokołowska (SP w Dydni)

- GASTROmania
 - GRAN-PIK Liwocz
- Daniel Harydczak
- Krzysztof Kopiczak
- Krusz Bud Temeszów
- DARNET.net.pl
- Jan Piskorowski
- Wacław Skiba - Firma Usługowo - Handlowa  
- Arkadiusz Zając
- Adrianna Oleniacz
- Domicela 
- Marcin Wydro
- Arkadiusz Guzek
- Daniel Czopor -Usługi Transportowe
- „Aktywny Dynów”
- „Morsy Dynów”
- „Klub Biegacza Dydnia”
- „Pasja Sera” Stanisław i Magdalena Strzęp 

- Shopping u Muzyków
- Aneta Rzeszut
- drewkot.pl
- Najmodniej - Stylowy Butik
- „U Schabińskiej - Krzemienna nad Sanem”
- FENIX.MARKET
- Piekarnia “Tadeusz” Dydnia
- Java Sp.z o.o.
- OSC
- Sklep „Bajka” Brzozów
- Wojciech Nycz
- Edek Dłutoręki Wood Carving
- Sklep i hurtownia elektryczna Brzozów: ZIB24.PL
- Piotr Nieznański
- OSP KSRG Dydnia
- OSP Obarzym

Anna Wójcik

Pokonkursowa wystawa

fot. archiwum

Anna Wójcik
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W związku ze Świętami Wielkanocnymi, uczestnicy 
Klubu Seniora w Jabłonce i w Temeszowie podczas zajęć 
rękodzielniczych przygotowywali ozdoby świąteczne. Mo-
tywacja uczestników klubów do wykonywania prac była 
ogromna, a wzajemnej wymianie doświadczeń związanych 
z pielęgnowaniem tradycji Wielkanocnych nie było końca. 
Klubowicze podczas zajęć wykonywali przepiękne pisanki 
wykończone różnymi technikami, palmy wielkanocne itp. 

Uczestnicy obydwu Klubów Senior + z terenu gminy 
wzięli udział w konkursie „Palma i Pisanka Wielkanocna” or-
ganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni. Klub Seniora w Temeszowie 
spróbował swych sił w otwartej wiekowo kategorii PISAN-
KA, natomiast Klub Seniora w Jabłonce w otwartej wiekowo 
kategorii PALMA. 

Seniorzy z Klubu w Temeszowie wykonali pisankę 
w stylu ludowym. Gigantyczne jajo zostało oklejone koloro-
wym filcem, zamontowane na wiklinowym wianku w towa-
rzystwie wiosennych, również filcowych kwiatów. Uczestni-
cy Klubu wykonali również palmę wielkanocną tradycyjną 
techniką z wykorzystaniem traw zimozielonych, bazi i kwia-
tów z bibuły. Palma zdobiła ołtarz główny kościoła w Teme-
szowie podczas Niedzieli Palmowej. 

Natomiast Seniorzy z Klubu w Jabłonce przygoto-
wali oryginalną palmę wielkanocną, używając naturalnych 
materiałów roślinnych oraz ręcznie wykonanych kwiatów z 
bibuły. Wykonanie palmy pochłonęło bardzo dużo czasu, jej 

wysokość była równie imponująca – 230 cm!
Dzieła klubowiczów w ocenie konkursowego Jury za-

służyły na I miejsca w ww. kategoriach. 
Wszystkie prace wykonywane podczas zajęć w Klu-

bie Senior + w Jabłonce i Klubie Senior + w Temeszowie 
można obserwować na stronach internetowych klubów.

Zyta Sokołowska

Kategoria otwarta   
1. miejsce – Klub Seniora w Temeszowie
2. miejsce – Kacper Wójcik 
3. miejsce – Katarzyna Frydryk

W dniu 26.03.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni z zachowaniem reżimu sanitarnego laureaci kon-
kursu odebrali dyplomy za poszczególne miejsca. Nagro-
dy wręczyli: Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dydni – Iwona Pocałuń oraz Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni – Rafał Czopor. 

Prace konkursowe można było podziwiać na wysta-
wie, która znajdowała się w kościele parafialnym w Dydni.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Natomiast po-
dziękowania należą się wszystkim uczestnikom oraz orga-
nizatorom konkursu.

Anna Wójcik

Jak co roku, w marcu w naszym ośrodku obchodzi-
liśmy Dzień Kobiet i Mężczyzn. Doskonałym efektem kil-
kudniowego przygotowania do tego wydarzenia był pełen 
humoru występ artystyczny poświęcony zarówno Paniom, 
jaki i Panom, który rozbawił całą publiczność. W finale pro-
gramu mogliśmy obejrzeć krótki pokaz mody, który także 
spotkał się z przychylnym odbiorem. Po występie przyszedł  
czas na życzenia, złożone na ręce wszystkich kobiet, na 
czele z Panią Kierownik, jak i mężczyzn z naszego ośrodka.  

Nie zabrakło też  upominków oraz słodkiego poczęstunku. 
Bez wątpienia ten świąteczny dzień upłynął nam w 

miłej, przyjaznej atmosferze. Był doskonałą okazją do wza-
jemnego okazywania sobie życzliwości i szacunku. Z całą 
pewnością to spotkanie integracyjne uświadomiło nam rów-
nież, jak duże znaczenie w naszym życiu ma płeć przeciw-
na.

Agnieszka Indyk

„Zwycięska” pisanka

Własnoręcznie wykonane palmy

fot. archiwum

fot. archiwum
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W dniu 20.03.2021 r. strażacy jednostek OSP Gminy 
Dydnia przeprowadzili akcję dystrybucji maseczek oraz ma-
teriałów informacyjnych dotyczących narodowego progra-
mu szczepień. Materiały roznoszono we wszystkich miej-
scowościach Gminy Dydnia. Łącznie rozdano mieszkańcom 
4 362 sztuk maseczek. Przekazane przez gminę maseczki 

zostały uszyte w ubiegłym roku podczas akcji szycia mase-
czek, będącej efektem współpracy Urzędu Gminy w Dydni 
z mieszkańcami. 

Serdecznie dziękujemy Strażakom OSP za udział w 
akcji!

Aleksandra Florczak

Jedną z form rozwijania zainteresowań uczestni-
ków Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem jest 
prężnie działająca grupa teatralna. Jej celem jest kształto-
wanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie umiejętno-
ści aktorskich oraz ich prezentacji na scenie,  wyrażania 
uczuć poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę.

Tematem ostatnich poczynań aktorskich naszych 
uczestników były wiersze Jana Brzechwy.

Poezja Brzechwy towarzyszy chyba każdemu z nas 
od najmłodszych lat, kojarzy się z dzieciństwem, bezpiecz-
nym światem dziecięcej wyobraźni. Dlatego też uczestnicy 
ŚDS postanowili przypomnieć sobie i lepiej poznać twór-
czość i sylwetkę tego poety.

Na scenie pojawiły się inscenizacje dobrze znanych, 
ale też tych mniej znanych wierszy Brzechwy. Podobnie jak 
Jan Brzechwa, również nasi uczestnicy wystąpili pod pseu-
donimami. Aktorzy zadbali o dopracowaną charakteryzację, 
rekwizyty i odpowiednią scenografię.

Wystąpili: 
Sara z wierszem „Stonoga”
Myśliciel z wierszem „Na straganie”,
Rekordzista z wierszem „Jajko”,
Pyskula – wiersz „Samochwała”,

Jabłuszko – „Entliczek Pentliczek”,
Gringo – „Kłamczucha”,
Szeryf – wiersze z serii „Zoo”,
Koteczek – „Tańcowała igła z nitką”,
Fazi – „Katar”,
oraz Gość z Hawajów z wierszem „Leń”, 

Wszyscy włożyli dużo pracy i zaangażowania, była 
trema i dużo emocji, ale także mnóstwo dobrej zabawy. Bra-
wo!

Anna Kłodowska

Czas przed Świętami Wielkanocnymi wypełniony 
jest intensywnymi przygotowaniami zarówno w wymiarze 
duchowym, jak i fizycznym. Również i uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzywem rozpoczęli twór-
cze przygotowania do Świąt. Wykorzystując swoje możli-
wości, dostępne materiały i zmysł artystyczny, wykonali 
piękne prace rękodzielnicze. Wykonane ozdoby pomimo 
swojej różnorodności łączy nawiązanie do tradycji wielka-

nocnych. Z całą pewnością, trud i praca uczestników, której 
efektem są m.in: pisanki, baranki, zajączki czy papierowe 
kwiaty, świadczą o dużej kreatywności naszych podopiecz-
nych, chęci rozwijania swoich umiejętności i sprzyjają budo-
waniu poczucia własnej wartości. Wyrazem uznania naszej 
pracy są nagrody zdobyte w konkursie na Palmę i Pisankę 
wielkanocną, co stało się motywacją  do dalszej pracy nad 
promowaniem naszego Ośrodka w środowisku.

Wójt Gminy Dydnia serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w gminnym konkursie „Z DYDYŃ-
SKIEGO OGRODU NA STÓŁ”

Celem konkursu jest popularyzacja idei przydomo-
wych ogródków warzywnych, owocowych, ziołowych, kwia-
towych, które są naszą piękną i niepowtarzalną wizytówką.

Kategorie konkursowe:
• Przydomowy ogródek - w tej kategorii można zgłaszać 

przydomowe ogródki warzywne, owocowe, sady.
• Ogródek przyjazny pszczołom - w tej kategorii można 

zgłaszać przydomowe ogródki kwiatowe i ziołowe, obfi-
tujące w rośliny miododajne.

• Danie z produktów z własnego ogródka - w tej kategorii 
można zgłosić potrawę, przetwory, wypieki, słodycze. 
Najważniejsze, by były przygotowane z produktów z 
własnego ogródka. Dodatkowym walorem będzie wyko-
rzystanie tradycyjnej receptury.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laurea-
tom odbędzie się w sierpniu 2021 r. 

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłosze-
niowym dostępny jest na stronie www.gminadydnia.pl

Aleksandra Florczak

Anna Kłodowska

Krzywieccy artyści

fot. archiwum
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Pula środków finansowych przeznaczona na dofi-
nansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu 
na 2021 r. została rozdysponowana. Łączna wartość przy-
znanego dofinansowania dla 5 klubów sportowych to kwota 
100 tys. złotych.

Realizując Uchwałę Rady Gminy Dydnia Nr 
IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie „Określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 
Dydnia”, w dniu 25 lutego 2021 r. Wójt Gminy Dydnia ogło-
siła otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w 
zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 r. 
Ogłoszenie konkursu zostało umieszczone na stronie BIP 
Gminy Dydnia oraz na  tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 
Składanie ofert odbywało się w dniach od 25 lutego 2021 r. 
do 18 marca 2021 r. W dniu 19 marca 2021 r. Komisja Kon-
kursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia Nr 
501/2021 dokonała oceny złożonych ofert, przedstawiając 
Wójtowi propozycję przyznania dotacji. Wójt Gminy po za-
poznaniu się z propozycją komisji konkursowej Zarządze-
niem nr 516/2021 z dnia 19 marca 2021 r. dokonała roz-
strzygnięcia  konkursu.

Podział środków przedstawia się następująco:
1 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” Jabłonka, „Or-

ganizacja oraz uczestnictwo w zawodach sportowych 
ULKS „Orły” Jabłonka”, 16 000 zł

2 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Dydnia, „ Poza-
lekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - piłka 
siatkowa”, 2 800 zł

3 Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niebocko, „Po mistrzo-
stwo - organizacja oraz udział w zawodach sportowych 
LKS „Victoria” Niebocko”, 24 700 zł

4  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” Gra-
bówka, „Organizacja zawodów sportowych i uczestni-
ctwo w tych zawodach”, 39 000 zł

5 Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dydnia, „Organiza-
cja i uczestnictwo w zawodach sportowych klubu LKS 
”ZRYW” Dydnia”, 17 500 zł

Razem: 100 000 zł.
Dofinansowanie z budżetu gminy Dydnia trafiło do 

klubów sportowych, które szkolą zawodników w różnych 
dyscyplinach sportowych. Efekty tej pracy widać, ponieważ 
zdobywają wysokie wyniki na różnych zawodach czy kon-
kursach. Wśród nich jest piłka nożna i siatkówka. 

Dotacje będą przeznaczone na przedsięwzięcia 
klubów sportowych z zakresu organizacji i rozgrywek spor-
towych, realizację programu szkoleniowego, utrzymanie 
obiektów oraz urządzeń sportowych oraz organizację za-
jęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
o zasięgu lokalnym i pozalokalnym.

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 roku” – to konkurs, 
do którego co roku mogą przystąpić podmioty realizujące 
zadania publiczne w tym zakresie. 

Dodajmy, że Prezesem Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego „Orły” Jabłonka jest Artur Piegdoń, Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Dydni” – An-
drzej Pytlowany, Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” 
Niebocko – Paweł Kopczyk, Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Grabowianka” Grabówka - Jacek Adamski i Ludowe-
go Klubu Sportowego „Zryw” Dydnia - Kazimierz Indyk. 

Wiesława Bukład

Znaczenie pszczół w ekosystemie jest nieocenione, 
gdyż są one głównymi zapylaczami roślin owadopylnych 
(czyli ok. 78% wszystkich roślin na naszej szerokości geo-
graficznej). Z pracy pszczół korzystają nie tylko pszczela-
rze, ale również sadownicy, hodowcy roślin i my wszyscy 
jako konsumenci żywności. 

W wyniku zanieczyszczenia środowiska, a także 
nieodpowiedniego stosowania środków ochrony roślin po-
pulacja pszczół spada. Co roku dochodzi do wielu zatruć 
pszczół, w najgorszych przypadkach nawet całych pasiek. 
Najwięcej z nich ma miejsce w okresie kwitnienia rzepa-
ku, a także w okresie zwalczania kwitnących chwastów na 
plantacjach ziemniaków i zbóż. W jaki sposób zminimalizo-
wać ryzyko zatruć pszczół?

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY STOSOWANIA ŚROD-
KÓW OCHRONY ROŚLIN:
• Nie stosujemy środków ochrony roślin w okresie kwitnie-

nia roślin uprawnych i kwitnienia chwastów; 
• Zabiegi ochronne wykonujemy po zakończonych oblo-

tach pszczół, czyli w godzinach wieczornych;
• Zachowujemy minimalne odległości od pasiek (tj. min. 

20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
• Nie wykonujemy zabiegów w warunkach sprzyjających 

znoszeniu cieczy użytkowej (przy prędkości wiatru więk-

szej niż 4 m/s);
• Bezwzględnie przestrzegamy okresów prewencji (wy-

bieramy preparaty o możliwie najkrótszym okresie pre-
wencji dla pszczół);

• Wybieramy środki jak najmniej toksyczne dla pszczół;
• Stosujemy wyłącznie środki dopuszczone do obrotu 

i stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi; 

• Dokładnie czytamy etykietę środka ochrony roślin i prze-
strzegamy zawartych na niej zasad.

W Polsce występuje ok. 450 gatunków pszczół. Ich 
wyłącznym pożywieniem jest nektar i pyłek kwiatowy. Ciała 
pszczół pokryte są włoskami, do których przyczepia się py-
łek kwiatowy. W ten sposób zostaje on przeniesiony przez 
pszczoły na inne kwiaty zapylając je, co w efekcie prowadzi 
do zawiązania się owocu. 

Ekosystem jest dużym, wrażliwym mechanizmem, w 
którym wszyscy są od siebie wzajemnie uzależnieni - lu-
dzie, zwierzęta, rośliny, klimat. Zmiany w funkcjonowaniu 
jednego z elementów pociągają za sobą konsekwencje dla 
pozostałych.

Aleksandra Florczak
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Podstawowym zadaniem gminy jest służenie miesz-
kańcom w najskuteczniejszy sposób w ramach posiadanych 
środków. Gmina realizuje swoje zadania między innymi przy 
pomocy organizacji pozarządowych, skupiających najak-
tywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne 
obywateli danego środowiska. Współpraca gminy z pod-
miotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych 
pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju 
społeczno - ekonomicznego gminy oraz poprawy warunków 
i jakości życia jej mieszkańców.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji organizacjom 
pozarządowym następuje zgodnie z przepisami ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w 
przypadku innych zadań niż określone w tej ustawie - na 
podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z 
określonym podmiotem.

W celu realizacji zadań przy pomocy organizacji po-
zarządowych, gmina co roku opracowuje „Roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”, w którym 
określa się obszary, formy i zasady współpracy. Aby był on  
realny gmina w poprzednim roku zaprosiła wszystkie orga-
nizacje do konsultacji projektu, przesyłając do wszystkich 
stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie gminy 
formularz zgłaszania opinii, który mógł być przesłany do 
urzędu pocztą lub drogą e-mail.

W dniu 29 października 2020 roku została podjęta 
uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy 
Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r. 

W dniu 29 stycznia 2021 roku Wójt Gminy  Dydnia 
ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicz-
nych Gminy Dydnia na rok 2021 w zakresie:
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym,

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego,

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz-

nym,
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz-

ności lokalnych,
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypo-

czynku dzieci i młodzieży,

9. Ratownictwa i ochrony ludności.
Składanie ofert odbywało się w dniach od 29 stycz-

nia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. W dniu 23 lutego 2021 r. 
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gmi-
ny Dydnia Nr 500/2021 dokonała oceny złożonych ofert, 
przedstawiając Wójtowi propozycję przyznania dotacji. Wójt 
Gminy po zapoznaniu się z propozycją komisji konkursowej 
Zarządzeniem nr 508/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. dokona-
ła rozstrzygnięcia  konkursu.

Podział środków przedstawia się następująco:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku, Dożynki wiejskie 

i spotkanie wigilijne dla seniorów i osób samotnych”, 
2 800 zł

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie,„Końskie, Nasze 
miejsce na Ziemi”, 1 500 zł

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Gra-
bówka „„Zaszczep się kulturą”- Spotkania z kulturą w 
Gminie Dydnia”, 12 700 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce, „Mały Strażak - 
Wielki Bohater”, 800 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni, „Każdy strażak po-
może każdemu żyć zdrowo i na kolorowo”, 1 800 zł

6. Stowarzyszenie Obarzym 2009, „Dbałość o społeczność 
poprzez edukację w zakresie ratownictwa, rozwijanie we 
wspólnocie dobrych praktyk”, 1 500 zł

7. Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom”, 
„Nasz zielony ogród”, 900 zł

Razem: 22 000 zł.
Stowarzyszenia wydają pozyskane środki na działa-

nia miękkie (szkolenia, warsztaty, zajęcia dla dzieci i doro-
słych oraz imprezy kulturalno – sportowo - rozrywkowe), ale 
także na działania, które powodują zmiany w przestrzeni 
gminy. Wszystkie działania podejmowane przez organiza-
cje pozarządowe we współpracy z samorządem gminnym 
opierają się o zasadę „By wszystkim żyło się lepiej”.

Stowarzyszenia z terenu naszej Gminy biorą także 
udział w projektach organizowanych i ogłaszanych przez: 
Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski 
oraz różne ministerstwa czy fundacje. 

Tu nasuwa się stwierdzenie: “Stowarzyszenia boga-
ctwem Gminy”. Tak, to mieszkańcy Gminy Dydnia są naj-
ważniejszym jej zasobem i na ich aktywności można opie-
rać rozwój całej Gminy i budować ofertę dla turystów i osób 
odwiedzających te przepiękne okolice. Stwierdzenie to jest 
jak najbardziej słuszne, bowiem w każdej miejscowości 
gminy wykonuje się zadania: od małych projektów po duże 
realizacje, których nie powstydziłby się niejeden samorząd. 

Wiesława Bukład








