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Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w 
państwie, stanowi o jego ustroju, sposobie powoływania 
i sprawowania władzy, strukturach społeczno-gospodar-
czych, określa prawa, wolności i obowiązki obywatelskie. W 
tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, dokumentu pionierskiego na arenie międzynaro-
dowej, będącego pierwszą spisaną Konstytucją w Europie 
i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych 
uchwalonej cztery lata wcześniej).

Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku była 
pierwszą polską ustawą zasadniczą. Składała się z uro-
czystej preambuły i 11 artykułów. Konstytucja wprowadziła 
m.in. funkcjonujący do dzisiaj, jako podstawa demokracji, 
trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądow-
niczą. Podtrzymywała dotychczasową strukturę stanową 
społeczeństwa, jednak uwzględniała możliwość społecz-
nych awansów, dlatego stała się ważnym krokiem dalszych 
przemian.

„Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek 
swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność 
obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na 
zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego skła-
dać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać 
będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzo-
nych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży, i wła-
dza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowio-
nych, lub ustanowić się mających.”

Dzień 3 Maja został ustanowiony świętem narodo-
wym w 1791 roku, tuż po uchwaleniu Konstytucji. Świadczy-
ło to o wadze wydarzenia. Jednak już w 1792 roku Polska 
znalazła się pod zaborami, wówczas celebrowanie święta 
zostało zabronione i oficjalnie nie obchodzono go przez 
prawie 130 lat. 3 Maja na krótko wrócił do kalendarza świąt 
narodowych po zakończeniu I wojny światowej, ale tuż po II 
wojnie światowej i przejęciu władzy w Polsce przez komuni-
stów obchodzenie święta zostało ponownie zakazane. 

Możliwość organizowania uroczystych obchodów 
związanych ze świętem została oficjalnie przywrócona do-
piero w 1990 roku. Przez prawie 200 lat sprawowania władzy 
w Polsce przez siły zewnętrzne, najpierw zaborców, później 
władze komunistyczne, różnymi sposobami próbowano po-
zbawić Polaków poczucia tożsamości. Dlatego pod groźbą 

represji, zakazywano organizacji obchodów świąt mających 
znaczenie z perspektywy poczucia jedności i tożsamości 
narodowej. Polacy potajemnie, w kręgu najbliższych, pod-
trzymywali pamięć o świętach, ważnych postaciach, tradycji 
i historii, przekazując sobie wzajemnie to, o czym oficjalnie 
nie można było mówić. 
Obchody związane z upamiętnieniem 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Dydnia 

3 maja 2021 r. Niebocku oraz w Dydni zorganizowa-
no uroczystości upamiętniające to ważne w historii Polski 
wydarzenie. 

W Niebocku uroczystość odbyła się na placu przed 
Domem Ludowym. Na maszt podniesiono flagę Polski, od-
śpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Alicja Po-
całuń zaznaczyła, że ustanowienie Konstytucji było aktem 
jedności i porozumienia – wartości uniwersalnych dla każ-
dej społeczności ludzkiej, w każdym momencie historii.

W obchodach udział wzięli: Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, 
Radni Rady Gminy Dydnia – Krzysztof Kopczyk, Paweł Kop-
czyk, Tomasz Żaczek, Andrzej Orłowski, ksiądz proboszcz 
Andrzej Szkoła, sołtys wsi Maciej Dżoń, dyrektor GOKBPiW 
Rafał Czopor, dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Bożena 
Chorążak, prezes OSP Niebocko Maciej Oleniacz, repre-
zentacja OSP Niebocko z pocztem sztandarowym, repre-
zentacja KGW Niebocko z przewodniczącą Elżbietą Fijałka, 
mieszkańcy wsi. 

W Dydni podobna uroczystość miała miejsce przy 
Dębie Katyńskim na placu przed Szkołą Podstawową. War-
tę honorową przy pomniku sprawowali dydyńscy harcerze. 
Wspólnie  oddano cześć bohaterom, którzy poświęcili swo-
je życie walce o wolną ojczyznę.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr 
Szul, Radni Rady Gminy Dydnia – Marek Pocałuń, Grze-
gorz Wójcik, Stanisław Sąsiadek, Marek Orłowski, Iwona 
Rachwalska, kapelan OSP ksiądz Artur Dyrda, sołtys wsi 
Gabriela Wójtowicz, dyrektor GOKBPiW Rafał Czopor, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Dydni Iwona Pocałuń, dyrek-
tor Szkoły Muzycznej w Dydni Elżbieta Przystasz, dyrektor 

3 maja w Niebocku...

... i w Dydni
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przedszkola i żłobka w Dydni Dorota Bluj, komendant Gmin-
ny OSP Roman Janowicz, reprezentacje i poczty sztandaro-
we Ochotniczych Straży Pożarnych z Dydni, Krzemiennej, 
Obarzyma, Krzywego, Temeszowa i Wydrnej, przedstawi-
ciele ZHP Hufiec Brzozów, mieszkańcy Dydni. 
Święta Majowe w Gminnym Ośrodku Kultury

Oprócz tradycyjnych uroczystości upamiętniających 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminny Ośrodek 
Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni we współ-
pracy z Szkołą Podstawową w Dydni,  Zespołem Szkół w 
Niebocku oraz Urzędem Gminy w Dydni zrealizował z tej 
okazji serię okolicznościowych filmów. 

W pierwszym filmie, emerytowany nauczyciel oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni Henryk Dąbrowie-
cki opowiada o swojej osobistej podróży do poznawania 
lokalnej historii poprzez odkrywanie historii szkoły w Dydni. 
Mówi między innymi o tym, jak wraz ze zmieniającymi się 
warunkami politycznymi w Polsce zmieniano imię patrona 
szkoły, o funkcjonowaniu placówki w różnych reżimach, a 
także o tym, jak na początku lat 90. grono pedagogiczne 
podjęło starania o przywrócenie szkole historycznego imie-
nia Świętej Królowej Jadwigi.

W drugim filmie emerytowane nauczycielki Szkoły 
Podstawowej w Dydni Zofia Żebrak i Halina Pocałuń opo-

wiadają o tym, jak wyglądała praca w szkole w systemie 
komunistycznym, o zmianach i procesach, jakie zaszły w 
społeczeństwie w czasie ich wieloletniej pracy pedagogicz-
nej, a także o ludziach, którzy kształtowali umysły kolejnych 
pokoleń mieszkańców Dydni.

Trzeci film został zrealizowany przy współpracy z 
Zespołem Szkół w Niebocku oraz Szkołą Podstawową w 
Dydni. Uczniowie prezentują w nim współczesne podejście 
do obchodów święta – pełne muzyki, poezji, tańca, z nutą 
historii w tle. W ostatnim roku Internet był głównym narzę-
dziem kontaktu społeczności szkolnych ze swoim środowi-
skiem i z sobą nawzajem, a więc ta „wirtualna akademia” 
jest w pewnym sensie znakiem współczesnych czasów.

Filmy dostępne są w Internecie na kanale YouTube. 
Do filmów można przejść, skanując poniższe kody QR za 
pomocą aplikacji na smartfonie.

Aleksandra Florczak

Piękny, słoneczny, temeszowski poranek powitał 
uczestników I Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Błę-
kitny San”, który rozpoczął się w piątek 4 czerwca 2021 r. w 
Temeszowie. Trasa spływu prowadziła przez niezwykle ma-
lownicze tereny Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, od 
Temeszowa poprzez Słonne i Krasiczyn, aż do Przemyśla. 

Na kolejnych przybywających uczestników spływu 
już od rana w temeszowskim parku czekały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które częstowały wszystkich ciepłym, 
domowym żurkiem. Po śniadaniu uczestnicy zebrali się na 
polu namiotowym przy parku, z którego mieli wyruszyć w 
dalszą podróż. Zanim spokojny, przejrzysty San poniesie do 
Przemyśla, trzeba wybrać idealny kajak, dopasować kapok, 
znaleźć grupę do wspólnej odprawy. Organizacyjną krząta-
ninę przerwał nagle napad Karpackich Zbójów, którzy po-
mylili kajakowiczów z flisakami i strasząc ich bronią, chcieli 
odebrać zboże i kosztowności. W obronie gości na swojej 
ziemi stanął Jacek Dydyński, szlachcic z Niewistki, który 
szablą rozprawił się ze zbójnikami. Napad był w rzeczy-
wistości sceną odegraną przez grupę teatralną „Scutum”, 
specjalizującą się w rekonstrukcjach historycznych. Była to 

mała niespodzianka przygotowana dla uczestników przez 
Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń.

Słońce, delikatny wietrzyk, śpiew ptaków, żywa zie-
leń drzew – w takich okolicznościach natury rozpoczął się 
I Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Błękitny San”. Głównym 
celem wydarzenia było wypromowanie aktywnego wypo-
czynku w Dolinie Sanu, pokazanie turystycznych walorów 
nadsańskich gmin, upowszechnianie turystyki wodnej. 

Organizator spływu to: Podkarpacka Regionalna Or-
ganizacja Turystyczna we współpracy z Związkiem Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz Związkiem Gmin 
Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Realizatorem spływu była 
firma Water Team z Zaczernia. Pomoc organizacyjną w 
przygotowaniu pierwszego etapu spływu zapewniła Gmina 
Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypo-
czynku w Dydni, Koło Gospodyń Wiejskich w Temeszowie 
oraz OSP Temeszów. 

Aleksandra Florczak

Spływ kajakowy w Temeszowie
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Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 
24 czerwca 2021 r. Rada jednogłośnie udzieliła  Wójtowi 
Gminy Dydnia wotum zaufania i absolutorium, a także za-
twierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2020 rok. Podjęcie uchwał 
poprzedzone było przedłożeniem Radzie danych z Raportu 
o Stanie Gminy Dydnia za 2020 rok oraz debatą nad jego 
treścią. 

Udzielenie absolutorium oznacza akceptację Rady 
wobec sposobu wykonania przez wójta budżetu gminy, na-
tomiast wotum zaufania odnosi się do ogólnej działalności 
wójta, a szczególnie do poprawności realizowanych pro-
gramów, strategii, polityk, wykonania uchwał rady i budżetu 
obywatelskiego. W debacie nad Raportem o Stanie Gminy, 
poza radnymi, mogą brać udział również mieszkańcy.

Obowiązek przedłożenia Radzie przez wójta Rapor-
tu o Stanie Gminy za rok poprzedni obowiązuje od 2019 

roku, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym. W raporcie przedstawione są kom-
pleksowe informacje dotyczące kwestii społecznych, go-
spodarczych, finansowych, a także całorocznej działalności 
organu wykonawczego.

Aleksandra Florczak

Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespo-
le Szkół w Niebocku została oficjalnie zainaugurowana. 1 
czerwca 2021 r. w Dniu Dziecka, odbyła się uroczystość po-
święcenia placu budowy oraz symbolicznego wbicia „pierw-
szej łopaty”.

Hala to przede wszystkim inwestycja w rozwój kultu-
ry fizycznej młodych mieszkańców Gminy Dydnia, stworze-
nie im nowych możliwości i perspektyw. Obiekt będzie pełnił 
funkcję hali sportowej, ale będzie również dawał możliwość 
organizacji wydarzeń kulturalnych. Zostanie wyposażony w 
rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację fotowoltaiczną, 
będzie spełniał warunki dostępności architektonicznej dla 
osób z niepełnosprawnością fizyczną. To pierwsza tego 
typu inwestycja w naszej gminie. Na realizację zadania 
Gmina Dydnia pozyskała 3 000 000 zł dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Nadszedł ważny i długo wyczekiwany moment. Po 
czasochłonnym etapie organizacji prac formalnych oraz 
prac związanych z przygotowaniem projektu dotarliśmy do 
miejsca, w którym plany i wyobrażenia zostają wreszcie 
przekute w rzeczywistość. To bardzo emocjonująca chwi-

la i ogromnie się cieszę, że możemy ją wspólnie uczcić. 
Budowa hali sportowo-widowiskowej to duża inwestycja, 
nad której przygotowaniem pracowało bardzo wiele osób. 
Chciałabym dzisiaj wszystkim tym osobom serdecznie po-
dziękować” – mówiła wójt Alicja Pocałuń.

W uroczystości uczestniczyli: poseł Adam Śnieżek, 
starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, wójt gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń, proboszcz parafii w Niebocku ks. Andrzej 
Szkoła, przewodniczący rady gminy Piotr Szul, sekretarz 
gminy Edyta Kuczma, dyrektor szkoły w Niebocku Bożena 
Chorążak, sołtys wsi Maciej Dżoń, radni: Krzysztof Kop-
czyk, Paweł Kopczyk, Tomasz Żaczek, Iwona Rachwalska, 
kierownik referatu inwestycji Krzysztof Wal, wykonawca in-
westycji Dominik Oleszko, reprezentujący europosła Bog-
dana Rzońcę Jerzy Adamski, grono pedagogiczne i ucznio-
wie Zespołu Szkół w Niebocku.

W specjalnym liście wystosowanym z okazji uro-
czystości Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart, napisała: 
„Sport jest niezwykle istotnym czynnikiem wspomagającym 
rozwój młodych ludzi. Uczy dokonywania wyboru, dyscy-

Poświęcenie placu budowy

fot. A. Florczak

Wbicie „pierwszej łopaty”
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W niedzielę 27 czerwca 2021 r. w Niebocku odbyła 
się muzyczno-taneczna impreza „Popołudnie z Folklorem”. 
Po prawie dwóch latach przerwy bez dorocznych imprez 
letnich - bez festiwalu Dzieci Gór i Dolin, Święta Truskawki 
- w Niebocku znów zabrzmiała folklorystyczna muzyka. Na 
scenie pojawili się pełni energii artyści w kolorowych stro-
jach ludowych, stoły zapełniły się lokalnym jedzeniem, a 
mieszkańcy wsi mogli się spotkać i wspólnie cieszyć piękną 
niedzielą. 

Podczas „Popołudnia z Folklorem” na scenie wystą-
pili lokalni artyści prezentujący tradycyjną ludową muzykę 
i taniec: działający przy Zespole Szkół w Niebocku Zespół 
Pieśni i Tańca „Kalina”, działająca przy GOK-u Kapela Lu-
dowa „Młoda Przepióreczka”, Młodzieżowa Kapela Ludowa 
„Wisienka” z Wiśniowej. Ponadto swój muzyczno-taneczny 
repertuar przygotowali również uczniowie Zespołu Szkół w 
Niebocku: uczniowie klasy 0 pod opieką Małgorzaty Dmi-
trzak, uczniowie klasy I oraz Zespół Wokalny „Mansarda” 
pod opieką Jadwigi Rajtar-Żaczek. Goście mieli również 
przyjemność posłuchać występów dwóch wspaniałych mło-
dych akordeonistów – Filipa Siwieckiego i Mateusza Zajdla, 
absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, laurea-
tów wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. 
Wieczorem odbył się festyn z zespołem Cool Band. Całą 
imprezę poprowadziła Karina Markowska.

Wokół stadionu rozstawione były stoiska z różnego 
rodzaju atrakcjami, m.in: stoisko KGW Niebocko, w któ-
rym Panie częstowały gości domowymi przysmakami: go-
łąbkami, proziakami, naleśnikami, goframi, drożdżowymi 
bułeczkami na słodko i słono, ciastami i ciasteczkami, tru-
skawkowym kompotem; stoisko Związku Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego, w którym goście mogli poznać 
atrakcje turystyczne regionu, a także wziąć udział w cie-
kawych grach i zabawach; wystawy prac uczestników Klu-
bów Seniora w Jabłonce i Temeszowie oraz Środowisko-

wego Domu Samopomocy w Krzywem; kiermasz lokalnego 
rękodzieła, stoisko Klubu Strzeleckiego „Sokół” Jedlicze 
LOK,  w którym prezentowano różne rodzaje broni; Stoisko 
PWSZ Sanok, w którym studenci i absolwenci kierunków 
medycznych uczelni prezentowali zasady udzielania pierw-
szej pomocy, pokaz wyposażenia policyjnego zorganizowa-
ny przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie; pokaz 
wyposażenia strażackiego zorganizowany przez OSP Nie-
bocko; atrakcje dla najmłodszych: malowanie twarzy, zaba-
wy z animatorem, dmuchane zamki i zjeżdżalnie; stoiska 
z jedzeniem i lokalnymi produktami: „Pasja Sera”, „Lody u 
Orłosia”, „U Schabińskiej”.

Ponadto podczas wydarzenia rozstawione były 
punkty:
• Gminnego Biura Spisowego, w którym mieszkańcy mo-

gli uzyskać informacje na temat Spisu Powszechnego 
2021, a także mieli możliwość spisania się na miejscu. 

• Programu „Czyste Powietrze”, w którym  były udziela-
ne informacje na temat możliwości uzyskania dotacji 
na wymianę centralnego ogrzewania, instalację ciepłej 
wody użytkowej, ocieplenie budynku, wymianę okien i 
drzwi, instalację fotowoltaiczną itp.

• Mobilny Punkt Szczepień, w którym chętne osoby mogły 
zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson lub dwudawkową szczepion-
ką Pfizer, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku 
w Dydni, Sołtys Wsi Niebocko wraz z Radą Sołecką, Zespół 
Szkół w Niebocku, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku. 

Aleksandra Florczak

pliny i współdziałania, a nade wszystko konsekwencji w 
osiąganiu wyznaczonego sobie celu. Jednak, aby młodzież 
miała szansę rozwijać swoje sportowe zdolności potrzebna 
jest odpowiednia infrastruktura sportowa: boiska, właściwie 
przystosowane sale i hale gimnastyczne oraz baseny. Dla-
tego bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu finansowemu z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w Niebocku 

powstanie nowoczesna hala sportowa, w której młodzi lu-
dzie będą mogli rozwijać swoje sportowe talenty. Nie ma 
lepszej wizytówki, lepszego świadectwa dobrze funkcjonu-
jącego samorządu niż świetnie opracowane i zrealizowane 
inwestycje, dlatego cieszę się, że dzisiaj Gmina Dydnia in-
auguruje kolejną”.

Aleksandra Florczak

Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka”

Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”
fot. A. Florczak
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W dniu 22 czerwca 2021 r. 
zmarł Roman Korfanty, naczel-
nik Gminy Dydnia (1987-1990), 
a później Wójt Gminy Dydnia 
(1990-1994) powołany na urząd 
w pierwszych wolnych wyborach 
samorządowych w Polsce w 1990 
r. Poniżej znajduje się jego bio-
grafia, pochodząca z książki Ro-
berta Ostrowskiego „Grabownica 
Starzeńska. Dzieje wsi od XIV do 
końca XX wieku.” (s. 368-369).

„Urodził się 17 października 1935 roku w Grabownicy, 
tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończe-
niu podjął naukę w Technikum Budowy Wagonów we Wroc-
ławiu, którego absolwentem został w 1954 roku. W latach 
1969-1974 kontynuował naukę w Akademii Ekonomicznej 
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, otrzymując dyplom 
28 czerwca 1974. W latach 1954-1982 pracował w wielu 
instytucjach na terenie Śląska jako: konstruktor w Wytwórni 
Konstrukcji Stalowych „Konstal” w Chorzowie, dyrektor w 
Centrali Zbytu Wyrobów Metalowych „Metalzbyt” w Bytomiu 
(1967-1973), projektant w Biurze Studiów i Projektowania 
Rozwoju Przemysłu Maszynowego „Promasz”, a następ-
nie Przemysłu Elektromaszynowego „Elmasz” w Gliwicach 
(1973-1976), dyrektor Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji 
Budowlanej „Izolacja” w Gliwicach, zastępca dyrektora w 
Katowickich Centralach Zbytu „Izolacja” i „Elmet” (1978-
1982). Do rodzinnej Grabownicy powrócił 15 kwietnia 1982 
roku. W latach 1982-1986 pełnił funkcję zastępcy prezesa 
Spółdzielni Pracy „Elektromet” w Brzozowie, natomiast od 
1987 do 1994 stał na czele gminy Dydnia – początkowo 

jako jej naczelnik, a następnie wójt. W działalności samo-
rządowej zapisał się jako radny Miejskiej Rady Narodowej w 
Brzozowie (1984-1988) i Rady Miejskiej w Brzozowie (1994-
2006). W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczące-
go brzozowskiej rady. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX 
wieku rozpoczął działalność w organizacji strażackiej jako: 
prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Dydni (1987-1994), prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
w Brzozowie (1996-2006), członek prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Krośnie (1997-1998), wiceprze-
wodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w 
Rzeszowie (2002-2006). W 2002 roku był delegatem na XI 
Zjazd Krajowy ZOSP RP oraz Zjazd Nadzwyczajny w tym 
samym roku. 

Za swą działalność otrzymał szereg odznaczeń i wy-
różnień: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Złoty Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Medal im. Bolesława Chomicza, 
brązowy i srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, 
srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, srebrną 
i złotą odznakę Zasłużony dla Rozwoju Województwa Kato-
wickiego, odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, odznakę 
Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego I i II stopnia, 
odznakę Zasłużony Działacz Ludowych Zespołów Sporto-
wych, medal 40-lecia Polski Ludowej, srebrną odznakę im. 
Janka Krasickiego. Otrzymał także tytuł „Indywidualność 
Roku 1998” w regionie brzozowskim. Warto wspomnieć, że 
w młodości tańczył w balecie Domu Kultury „Kościuszko” 
w Chorzowie, a w okresie późniejszym śpiewał w chórze 
parafialnym w Grabownicy”.

Robert Ostrowski

Mowa pożegnalna wygłoszona podczas pogrze-
bu śp. Tadeusza Kraczkowskiego w dniu 28 czerwca 
2021 r. przez Komendanta Gminnego OSP Romana Ja-
nowicza.

Na wielu strażackich sztandarach widnieje hasło: 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Słowa te stanowiły 
motto życiowe śp. dh. Tadeusza, a najważniejsze dla niego 
wartości to: oddawanie czci Bogu, służba ojczyźnie, ratowa-
nie ludzkiego życia i mienia, pomoc drugiemu człowiekowi.

Śp. Tadeusz od młodzieńczych lat związał swoje 
życie z OSP Dydnia, bowiem wstąpił w jej szeregi w 1948 
roku. Brał udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Razem z dydyńską jednostką świętował wiele jubileuszy. Za 
ofiarną służbę strażacką otrzymał srebrny medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” oraz odznakę „Wzorowy Strażak”.

Śp. Tadeusz oddawał cześć Bogu poprzez pełnienie 
corocznej honorowej warty przy Bożym Grobie oraz nosze-
nie białej chorągwi w kościelnych procesjach. Początkiem 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia został wybrany 
sztandarowym i funkcję tę sprawował przez długie lata, 
prawie do końca swojego życia. Z naszym sztandarem brał 
udział w wielu uroczystościach kościelnych i państwowych.

Druhu Tadeuszu,
Dzisiaj ten sztandar żegna Ciebie, żegnają Cię 

sztandary gminnych jednostek OSP, bo przecież zasłuży-
łeś na takie pożegnanie. Byłeś wzorem i przykładem do na-
śladowania dla młodych strażaków. Tacy ludzie, jak Ty, nie 
odchodzą na zawsze. Pozostaniesz w naszej pamięci jako 
człowiek skromny, pracowity, pogodny i pełen życzliwości. 
Na kartach historii naszej społeczności zapisałeś się nie tyl-
ko jako strażak, ale także jako organizator pielgrzymek do 

Uhonorowanie Tadeusza Kraczkowskiego podczas obchodów 
110-lecia OSP Dydnia
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18 maja to ważna data dla społeczności Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce – w tym dniu 
pamiętamy o rocznicy urodzin Patrona naszej szkoły.

W tym roku, ze względu na trwającą wciąż epide-
mię koronowirusa oraz obostrzenia z tym związane, Dy-
rekcja i Rada Pedagogiczna szkoły, postanowiła podjąć 
szereg działań upamiętniających to wydarzenie.

Wychowawcy oraz nauczyciele zaplanowali różne 
formy, przypominające uczniom postać Karola Wojtyły, 
późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II. 

Poszczególne klasy, wraz z wychowawcami, od-
wiedzały Muzeum Św. Jana Pawła II w Centrum Kultury 
w Jabłonce, utrwalając w ten sposób wiedzę o życiu Pa-
trona szkoły. Oglądały tam również pamiątki z pielgrzy-
mek Św. Jana Pawła II do Polski oraz wiele zdjęć, przed-
stawiających Ojca Świętego w różnych sytuacjach.

Wszyscy wiemy o zamiłowaniu Karola Wojtyły do 
sportu. Dlatego też wychowawcy niektórych klas posta-
nowili uczcić 101. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II 
właśnie na sportowo.

Wychowawca oddziału przedszkolnego – Ewa 
Cioban, zorganizowała dla dzieci „Majówkę przy kaplicz-
ce”. W dniu 11 maja br. dzieci z „zerówki” wraz z wycho-
wawczynią i pomocą wychowawcy – Anną Podczaszy, 
wyruszyły pieszo do kapliczki Matki Bożej, znajdującej na 
posesji Państwa Joanny i Wojciecha Myćka, w okolicach 
sklepu Lewiatan w Jabłonce. Podczas przemarszu, dzie-
ci trzymały własnoręcznie wykonane papieskie flagi. Na 
miejscu odmówiły Litanię Loretańską, a następnie wróciły 
do szkoły. Pogoda była wymarzona, a dzieci zadowolo-
ne z takiej formy modlitewnego spotkania ze Św. Janem 
Pawłem II.

Tegoroczną „Majówkę ze Św. Janem Pawłem II” 
klasa VI postanowiła spędzić na rajdzie rowerowym do 
parku w Dydni. Do ostatnich chwil nie było wiadomo czy 
wyjazd dojdzie do skutku, bo prognozy pogody nie były 

najlepsze.  Z pewnością Nasz Wielki Patron czuwał, by 
rankiem 17 maja br., uczniowie mogli wyruszyć i cieszyć 
się nie tylko piękną pogodą, ale przede wszystkim możli-
wością wspólnego spotkania. Pod okiem wychowawczyni 
– Doroty Szajnowskiej oraz nauczycielki wych. fiz. – Wio-
letty Ryń, dotarli szczęśliwie do parku, gdzie śmiechom i 
radościom nie było końca. Chłopcy, jak na prawdziwych 
mężczyzn przystało, rozpalili ognisko i nawet nie bardzo 
sprzeciwiali się, jak trzeba było zatańczyć ,,Belgijkę”. Po 
południu wszyscy cali i zdrowi wrócili do swoich domów 
bogatsi o nowe doświadczenia.

W dniu 20 maja br. uczniowie klasy VII wraz z wy-
chowawczynią - Anną Piegdoń oraz opiekunami – Lilianą 
Żaczek (nauczycielem j. niemieckiego) i Bogdanem Mi-
siem (nauczycielem j. polskiego), wybrali się na „Rowe-
rową Majówkę dla Św. Jana Pawła II.”

Od samego ranka niecierpliwie wszyscy czekali na 
odpowiednią pogodę, która okazała się bardzo łaskawa. 
We wspaniałych nastrojach, że w końcu można spędzić 
ten czas razem, po długim odosobnieniu, uczniowie wy-
ruszyli do Dydni, gdzie mieści się „Mała Kalwaria Ró-
żańcowa Św. Jana Pawła II”. Po zdobyciu wzgórza i po 
krótkim złapaniu oddechu oraz podziwianiu przepięknej 
panoramy, pod kapliczką wspólnie odśpiewano Litanię do 
Najświętszej Maryi Panny oraz ulubioną pieśń Patrona 
naszej szkoły - „Barkę”. Kolejnym miejscem na mapie tej 
wycieczki była  Dolina Sanu koło Temeszowa. Tu nie za-
brakło ogniska, pieczenia kiełbasek, wspólnych rozmów, 
a nawet starczyło sił na krótką zabawę piłką. Zmęczeni, 
ale wszyscy z uśmiechami na buziach zakończyli szczęś-
liwie ten wspaniały dzień.

Przed uroczystymi obchodami 101. rocznicy uro-
dzin Św. Jana Pawła II, uczniowie klas młodszych wy-
konali dekorację w postaci „Serca dla Jana Pawła II” 
– umieścili w nim swoje myśli, modlitwy, wspomnienia 
związane z Ojcem Świętym.

sanktuariów maryjnych oraz fundator kaplicy Św. Jana Pa-
wła II wzniesionej obok Twojego domu. Dzisiaj ostatni raz 
odwiedziłeś swoją kaplicę, gdzie pożegnał Cię Św. Florian.

Dzisiaj odchodzisz na wieczną służbę. Ostatni raz 
zawyją dla Ciebie strażackie syreny, pochylą się strażackie 

sztandary. 
Żegnaj, Druhu Tadeuszu.
Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczy-

wanie.
Roman Janowicz

„Żywe serce” dla Jana Pawła II

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Ewa Cioban

Okolicznościowa część artystyczna



�Nasza Gmina Dydnia II/2021

W dniu 18 maja br. pogoda pokrzyżowała nasze 
plany – chcieliśmy się spotkać przy pomniku naszego Pa-
trona. Ze względu na padający deszcz uroczystość prze-
niesiono do szkoły. 

Zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej w gronie 
naszej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Dydnia 
– Alicja Pocałuń, radny wsi Jabłonka - Robert Kulon oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Dmitrzak. 

Wszystkich zebranych, pięknym przemówieniem, 
powitała dyrektor szkoły – Zuzanna Dmitrzak. Następ-
nie wszyscy odśpiewaliśmy Litanię do Matki Bożej, któ-
rą poprowadził ks. Bogusław Zajdel wraz z uczennicami 
starszych klas. Kolejno, mogliśmy wysłuchać krótkiego 
życiorysu pisanego wierszem przedstawionego przez 
uczniów klasy II i III. Nie zabrakło również wzruszających 
piosenek oraz pieśni wykonanych przez uczniów naszej 
szkoły.

Oprawę artystyczną przygotowali: Joanna Kulon 

oraz Wojciech Zajdel. Na koniec wszyscy uczniowi ufor-
mowali „żywe serce” dla Św. Jana Pawła II.

Ewa Cioban

W dniu 25 czerwca 2021 r. w polskich szkołach za-
kończył się rok szkolny 2020/2021. Również uczniowie 
szkół Gminy Dydnia tego dnia odebrali swoje świadectwa i 
mogli rozpocząć długo wyczekiwane wakacje. 

Był to rok szczególny, dla wszystkich bardzo trudny. 
Przez panującą sytuację epidemiczną cały system szkolni-
ctwa musiał zostać przeorganizowany na pracę zdalną, co 
wiązało się z wieloma trudnościami zarówno dla uczniów, 
nauczycieli, a także rodziców. Mimo tego, dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu i pracy, udało się ten trudny rok zakończyć 
pozytywnie. Uczniowie, wbrew trudnościom, dawali z siebie 
wszystko, cały czas brali udział w konkursach, olimpiadach, 
aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, wraz z nauczycielami 
organizowali uroczystości on-line. 

Wielu uczniów pracowało w tym roku wyjątkowo pil-
nie. Oprócz tego, że zdobyli bardzo wysoką średnią ocen 
na świadectwie, to brali również udział w wielu konkursach 
na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym 
roku po raz pierwszy uczniom tym została przyznana spe-
cjalna nagroda. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Dydnia 
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia Piotr Szul wręczyli uczniom dydyńskich szkół 
Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne lub sportowe. W tym roku tę wyjątkową 
nagrodę zdobyli: Amelia Żak (Zespół Szkół w Niebocku), 
Weronika Kulon (Szkoła Podstawowa w Dydni), Natalia Ku-

fel (Szkoła Podstawowa w Dydni), Milena Szul (Szkoła Pod-
stawowa w Dydni), Anna Szajnowska (Szkoła Podstawowa 
w Jabłonce), Mateusz Zajdel (Szkoła Muzyczna w Dydni), 
Krzysztof Źrebiec (Szkoła Muzyczna w Dydni). 

Podczas uroczystości kończących rok szkolny Wójt 
Gminy Dydnia przekazała serdeczne podziękowania na-
uczycielom, uczniom i rodzicom, za wytężoną pracę, zaan-
gażowanie, zrozumienie i wzajemne wsparcie, które było 
w tym trudnym roku tak ważne. Życzyła wszystkim również 
dużo zdrowia oraz bezpiecznych, spokojnych i radosnych 
wakacji.

Aleksandra Florczak

29 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyło się uro-
czyste wręczenie Certyfikatu “Najlepsi z Najlepszych Mło-
dego Europejczyka”.

Uroczystość została uświetniona występem uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, koła teatralnego dzia-

łającego przy Zesole Szkół w Niebocku pod kierunkiem Mał-
gorzaty Adamskiej przy współpracy Jadwigi Rajtar - Żaczek 
oraz grupy wychowanków Samorządowego Przedszkola w 
Dydni przygotowanej przez Dorotę Brewczak.

Po występie odbyła się uroczystość wręczenia certy-
fikatów i statuetek przez Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń 

Jolanta Bieda

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

fot. A. Florczak
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oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia Piotra Szula.
Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów 

jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 certyfikaty otrzymali na-
stępujący uczniowie:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni:
• Nikodem Zubel
• Antoni Sabat
• Wiktoria Zajdel
• Mateusz Zajdel
• Julia Gliściak
• Krzysztof  Źrebiec
Zespół Szkół w Niebocku:
• Amelia Żak
• Hubert Czajkowski
• Julia Stabryła
• Jagoda Jarosz
• Sandra Wanic
• Oliwia Pawlikowska
• Szymon Mazur
Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni:
• Natalia Kufel
• Milena Szul
• Amelia Czopor
• Martyna Siedlecka
• Joanna Janowicz
• Zuzanna Adamska
• Julia Chuchra
• Weronika Kulon
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce:
• Mateusz Krupiński
• Żaneta Sokołowska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 
Końskiem:
• Wiktoria Stabryła

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

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

• udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, 
olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, 
artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, wo-
jewództwa i kraju,

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

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Jolanta Bieda

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

Patrząc obecnie na miniony okres mojej zawodowo 
aktywnej działalności, zastanawiam się, jakie błędy popełni-
łem, co było pozytywne i korzystne, a co nie.

Do dwunastego roku mojego życia, gdy mieszkali-
śmy w Witryłowie, a później aż do matury, rodzice wpajali 
mi, że liczy się uczciwość, honor i wiara. To zawsze będzie 
docenione, mówiono. Jeśli coś obiecałeś i ustaliłeś, to mu-
sisz dotrzymać, szanuj ludzi i cudzą własność. Po zdaniu 
matury, gdy sam decydowałem o swoim losie, stwierdziłem, 
że te ideały w socjalizmie nie sprawdzają się, ale one tkwiły 
we mnie głęboko i ciągle odzywały się. Zacytuję dwa przy-
kłady sprzed wojny, które zasłyszałem, a tworzyły atmosfe-
rę otaczającą mnie.

Mój stryj Ksawery, kapitan wojsk polskich, był w Armii 
Hallera i walczył z bolszewikami i Ukraińcami, za co nale-
żał mu się awans. W roku 1938, tak mi opowiadał, dostał 
propozycję awansu na stopień majora, ale pod warunkiem, 
że opracuje plan obrony miejscowości Grabownica, gdzie 
były kopalnie ropy naftowej. Nie miał ochoty jednak tego 
zrobić. Ktoś doradził mu, aby zapłacił za takie opracowa-
nie jakiemuś pułkownikowi i jako swoje złożył w Komendzie 
garnizonu. Stryj się mocno oburzył i powiedział, że byłoby 

to oszustwo i do tego ręki nie przyłoży. Dzisiaj takie rzeczy 
są na porządku dziennym i akceptowane przez wielu ludzi.

Drugi przykład. Bogaty obecnie pan, ale uczciwy i 
honorowy, opowiedział mi, że jego ojciec był przed wojną 
głównym geodetą w jednym z wojewódzkich miast. Miasto 
rozwijało się i przejęło leżące w pobliżu tereny. Ojciec dzielił 
je na działki budowlane z przeznaczeniem do sprzedaży. 
Na pytanie syna, dlaczego nie kupił kilku działek za poło-
wę późniejszej ceny, z oburzeniem odpowiedział „Jak to, ja 
urzędnik państwowy miałem wykorzystać swoje stanowisko 
dla prywatnego interesu?”. W rezultacie kupił działkę, gdy 
miasto oficjalnie je sprzedawało. Z tego wniosek, że więk-
szość inteligencji była godna zaufania i uczciwa. Czy dzi-
siaj, gdy ludzie są inaczej wychowani, taki wypadek mógłby 
zaistnieć? Chyba nie. Trzeba lat, aby społeczeństwo zrozu-
miało, jak należy zachować się w różnych sytuacjach.

Wyznawałem zawsze zasadę, że gdy komuś coś 
obiecałem, to starałem się dotrzymać. To był sukces, bo 
ułatwiał współpracę. Sukcesem również było ukończenie 
studiów wyższych i zdobycie uprawnień budowlanych oraz 
bogate doświadczenie zawodowe. Oficjalne wypowiadanie 
się za wiarą i swoimi poglądami było powodem mojego odej-

Gala wręczenia certyfikatów

fot. A. Florczak
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ścia z PKZ O/Poznań. Czy było to słuszne zachowanie? Dla 
samopoczucia i satysfakcji na pewno tak, na pewno nie dla 
łatwiejszego życia, które wybrało wielu ludzi i do dzisiaj żyje 
im się bardzo dobrze.

Trudno powiedzieć, czy był to błąd, że podczas mo-
jego ostatniego pobytu w USA nie zostałem tam, aby praco-
wać, bo miałem takie możliwości. Zarobione dolary mogłem 
przysyłać do kraju na utrzymanie rodziny, jak robiło wielu 
ludzi. Jako dyrektor, a później pełnomocnik, mogłem częś-
ciowo nielegalnie wzbogacić się cudzym kosztem. Czy to 
był błąd? Nie wiem. Bo wielu ludzi tak robi.

Opisałem okres, w którym przyszło mi żyć i działać, 
czasy walki klasowej, terroru, głupoty i zakłamania oraz 
tego konsekwencje. Naród jako taki przetrwał poważnie 
okaleczony, pozbawiony przez niemieckiego okupanta i 
władze komunistyczne twórczej inteligencji, która wyginę-
ła, a część uciekła za granicę, tworząc tam elity społeczne. 
Nasza  nowo powstała inteligencja, nie mając w kraju od-
powiednich wzorców, zachowuje się tak, jak to widzimy w 
życiu codziennym. Ja, ciężko pracując, przeszedłem przez 
ten okres stosunkowo dobrze, może umiałem się znaleźć i 
nie zgubić własnego ja, a może miałem szczęście.

Dziwne, ale kilka razy w trudnych dla mnie chwilach 
ktoś prawie obcy pomagał mi wyjść z impasu i stanąć na 
tzw. nogi, widocznie pozytywnie oceniano moje zachowa-
nie. Nie wiem, jak to nazwać i ocenić.

Jestem synem ziemianina, moja rodzina była jedną 
z 20 tysięcy rodzin ziemiańskich, które dekretem o reformie 
rolnej z 1944 roku, wydanym przez PKWN, w więc przez 
przedstawicieli Moskwy, pozbawione zostały majątków i da-
chów nad głową. Brutalnie wyrzuceni ze swoich posiadłości, 
często aresztowani pod zmyślonymi zarzutami, pozbawieni 

środków do  życia, bo nie otrzymali żadnych rekompensat, 
byli warstwą ludzi najbardziej prześladowanych w okresie 
PRL-u. Nieco później inne dekrety i ustawy pozbawiły wie-
le tysięcy ludzi środków do życia. Skonfiskowano fabryki, 
kopalnie, większe warsztaty, młyny, tartaki, sklepy, a nawet 
reprezentacyjne budynki mieszkalne. Wszystko stawało 
się państwowe. Po przełomie w Polsce w roku 1989 moż-
na się było spodziewać zwrotu majątków lub rekompensat. 
W okresie ostatnich piętnastu lat wpłynęło do sejmu kilka 
projektów ustaw reprywatyzacyjnych. Jeden z nich po wielu 
poprawkach i zmniejszeniach, po zatwierdzeniu przez sejm 
i senat został skierowany do zatwierdzenia przez prezy-
denta RP, który go zawetował. Polska jest jedynym krajem, 
gdzie problem ten nie został załatwiony, a przecież sprze-
daż czyjegoś mienia jest korupcją i niezgodna z prawem 
naturalnym. Dzisiaj korupcja jest zjawiskiem powszechnym, 
zaczynając od administracji przez służbę zdrowia na sę-
dziach sportowych i sportowcach kończąc. A przykład dają 
politycy i ludzie biznesu.

W III RP nie zrobiono nic, aby wykształceni ludzie 
pochodzenia polskiego powrócili do kraju i tu aktywnie dzia-
łali.

Trudno się dziwić, że nasz establishment nie był tym 
zainteresowany, bo jest to przecież konkurencja dla nich i 
inny sposób działania. Stąd ostatnio wiele niepotrzebnych 
napięć społecznych. Rządzić krajem trzeba  umieć, nie 
może tu być amatorszczyzny. W moich refleksjach starałem 
się przypomnieć, bardzo schematycznie tylko, te problemy, 
które wielu Polaków nurtują i nie są do dzisiaj załatwione, a 
pokrzywdzeni są bezsilni i nie mogą nic zmienić. Stale cze-
ka się na sprawiedliwsze czasy, które może już były.

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Rekultywacja dróg rolniczych w Grabówce i Wy-
drnej

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 100 000,00 zł z dotacji Wojewody Podkarpackiego 
pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 
rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miej-
scowości Grabówka i Wydrna. Dzięki pozyskanym środkom 
zostaną wyremontowane drogi: w Grabówce odcinek o dłu-
gości 450 m na działce nr 140, natomiast w Wydrnej odci-
nek o długości 200 m na działce nr 1819. 

Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Niebocku 

Rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudo-
wą sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Niebocku na 
halę sportowo-widowiskową. Obiekt będzie pełnił funkcję 
hali sportowej, ale będzie również dawał możliwość or-
ganizacji wydarzeń kulturalnych. Zostanie wyposażony w 
rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację fotowoltaiczną, 
będzie spełniał warunki dostępności architektonicznej dla 
osób niepełnosprawnych. Na realizację inwestycji Gmina 
Dydnia pozyskała 3 000 000 zł dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej
Trwają prace przy przebudowie budynku szkoły na 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej. Centrum 
będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego 

dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ponad-
to usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Planowany termin otwarcia centrum 
to pierwszy kwartał 2022 r. Zadanie realizowane jest w ra-
mach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej „Centra Opiekuńczo - Mieszkalne” finan-
sowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
- Funduszu Solidarnościowego.

Katarzyna Stadnik

Budowa hali sportowo - widowiskowej w Niebocku

fot. A. Florczak
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Gmina Dydnia otrzymała pomoc finansową w wyso-
kości 12 000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackie-
go w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności” z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Remont wraz z wyposażeniem sali w budynku Urzędu 
Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Sa-

morządności”. 
Zadanie realizowane będzie dwuetapowo. W I eta-

pie poprzez remont i doposażenie sali w budynku Urzędu 
Gminy stworzone zostaną warunki umożliwiające przepro-
wadzenie inicjatyw edukacyjnych. W II etapie koncepcji 
„Uniwersytetu Samorządności” w roku 2022 przeprowadzo-
ne zostaną inicjatywy edukacyjne dla mieszańców Gminy 
Dydnia. 

Katarzyna Stadnik

1.3. Orkiestra i jej muzycy
W marcu 1998 roku w Urzędzie Gminy w Dydni od-

było się spotkanie – zebranie osób muzykujących i zain-
teresowanych grą w orkiestrze. Na spotkanie organizacyj-
ne przybyło około 40 chętnych. Tego dnia ustalono liczbę 
członków, pierwszy skład orkiestry - miał liczyć  27 osób. 
Najstarszy z muzyków miał wówczas 67 lat, najmłodszy 
zaledwie 10. Przyszłą orkiestrę podzielono na sekcje, każ-
demu z muzyków przekazano instrument, ustalono zasady 
korzystania  i warunki przechowywania. 

Pierwszy skład orkiestry:
Saksofony tenorowe: Adamski Witold, Pilszak Ryszard, 

Siwiecki Henryk
Saksofony altowe: Dąbrowiecki Wojciech, Rachwał Rafał
Saksofon barytonowy: Podulka Aleksander 
Klarnety: Gosztyła Marcin, Krowiak Tomasz, Podulka Ma-

teusz
Trąbki: Kopija Łukasz, Krowiak Mariusz, Podulka Piotr, 

Rachwał Grzegorz, Szuba Jacek, Wójcik Jan
Helikon: Pocałuń Witold, Rozmus Paweł, Stanisławczyk 

Maciej
Talerze: Krowiak Witold
Bęben wielki: Krowiak Bronisław
Sakshorny tenorowe: Kłodowski Józef, Krowiak Łukasz, 

Wójcik Janusz

Na pierwszych zajęciach metodycznych muzycy 
zapoznali się z podstawowymi wiadomościami z zakresu 
muzyki, poznali również swoje instrumenty. Na tym spot-
kaniu okazało się, że większość członków orkiestry ma 
braki w podstawowych informacjach z zakresu muzyki, a 
kilkoro z nich nie zna ich w ogóle. Zaistniała więc potrzeba 
kształcenia nie tylko praktycznie, ale również trzeba było 
poświęcić czas na metodyczne przygotowanie muzyków.

Pierwszym utworem, nad którym zaczęła pracować 
orkiestra był marsz pt. „Pierwszy krok”. Nauka tego pierw-
szego utworu, jak i późniejszych nie sprawiała większych 
problemów młodzieży chodzącej do szkół, gdyż dla nich 
uczenie się nowych rzeczy było codziennością. Młode 
umysły szybko chłonęły przekazywaną im wiedzę. Trud-
ności w nauce czytania nut, pauz mieli zazwyczaj najstarsi 
członkowie orkiestry i to im trzeba było poświęcać sporo 
czasu na tłumaczenie podstawowych wiadomości. Niekie-
dy właśnie trudności wynikające z braku wiedzy, połączone 
ze złością i brakiem czasu na ćwiczenia na instrumencie 
były przyczyną, że takie osoby rezygnowały ze swojego 
uczestnictwa w życiu orkiestry. W tym czasie miał miejsce 
także niecodzienny epizod. W gronie muzyków był nieży-
jący pan Eugeniusz Wójtowicz z Wydrnej. 

W czasie powstawania orkiestry był najstarszym jej 
członkiem. Wielka miłość do muzyki sprawiła, że pomimo 

Targowisko gminne ,,Mój Rynek” w Dydni
Gmina Dydnia podpisała umowę z wykonawcą inwe-

stycji wyłonionego w drodze przetargu na budowę targowi-
ska gminnego „Mój Rynek” w Dydni. W ramach inwestycji 
powstanie nowoczesne targowisko z zadaszonymi wiatami 
targowymi i placem handlowym ze stołami. Inwestycja jest 
obecnie na etapie opracowania projektu Operacja współfi-
nansowana jest ze środków Unii Europejskiej „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziała-
nia ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Budowa kanalizacji w Grabówce
W bieżącym kwartale kontynuowana jest budowa ka-

nalizacji 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 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2014 -2020.

Katarzyna Stadnik

Monika Krowiak

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Krzemiennej

fot. A. Florczak
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wieku i trudności z zapamiętywaniem nut, problemami z 
nauką nie zrażał się, był na każdej próbie. Mimo wielu sta-
rań poczynionych ze strony kapelmistrza Podulki ciężko 
mu było nauczyć się czytać nuty, w związku z tym każdy 
utwór grał ze słuchu. Każda próba była okazją do tego, 
aby mógł nauczyć się rzeczy, które w tym utworze mu nie 
wychodziły, doprowadzając do sytuacji, kiedy utwór miał 
opanowany w 100%.

Prace z programem orkiestry zaczęto od pierw-
szych prób dość intensywnie kiedy okazało się, że orkie-
stra ma zagrać swój pierwszy publiczny występ podczas 
odpustu parafialnego w Dydni. Podczas tej uroczystości 
różnorodnymi pieśniami w swoim wykonaniu urozmaicili 
odpustową mszę. Po niej zaś wszystkim zgromadzonym 
zaprezentowali swój pierwszy marsz, co spotkało się z 
wielkimi brawami. Kolejny występ dobrze zapowiadającej 
się orkiestry w Gminie Dydnia miał miejsce podczas wiel-
kiego miejscowego wydarzenia jakim była wojewódzka 
inauguracja nowego roku szkolnego, a razem z nim od-
dania do użytku publicznego budynku miejscowej szkoły. 
Organizatorzy tego przedsięwzięcia już na etapie założeń 
organizacyjnych przyjęli, że w programie artystycznym 
wystąpi miejscowa, własna orkiestra. Stąd też 1 września 
1998 roku, po  niecałych pięciu miesiącach prób Orkie-
stra Gminy Dydnia wystąpiła z koncertem, w swej miej-
scowości, ale przed szerokim audytorium w tym licznych 
władz wojewódzkich Podkarpacia. W programie znalazły 
się między innymi marsze oraz okolicznościowe utwory 
przygotowane na tę uroczystość. 

Ilustracja obrazuje orkiestrę w 18 osobowym skła-
dzie. Jak wspomina Z. Podulka, w występie nie mogło 
wziąć udziału kilku muzyków ze względów osobistych, a 
kilku innych rozstało się z orkiestrą nie wiele czasu wcześ-
niej, podejmując pracę zawodową poza Podkarpaciem 
lub wyjeżdżając za granicę. Ten brak stabilności osobo-
wej orkiestry uwidaczniał się okresowo przez cały czas 
jej istnienia. Jednak stan muzyków w liczbie około 25-27 
był stały. Do orkiestry w miejsce ubywających wstępowali 
nowi muzycy, wracali także wcześniej już grający, którym 
pozwalały na to warunki rodzinne lub pracy zawodowej, 
podejmowanej ponownie na miejscu lub w okolicy W tym 
okresie odeszli z orkiestry między innym: Witold Pocałuń, 
Pilszak Ryszard, Witold Adamski, Henryk Siwiecki, Janusz 
Wójcik, Marek Bocoń, Maciej Stanisławczyk, Paweł Roz-
mus, Marcin Gosztyła, Jacek Szuba, Renata Wydrzyńska, 

Katarzyna Janowicz – Krowiak i Paweł Bogaczewicz. Uzu-
pełnili skład nowi muzycy w orkiestrze, np. Marek Sztaba, 
Aneta Sztaba (Bluj), Zuzanna Stadnik, Kamila Krowiak, 
Jakub Rysz, Marek Marszałek oraz powrócili do składu 
dawniej grający muzycy, choćby: Henryk Siwiecki, Marek 
Bocoń czy Janusz Wójcik.

Rozdział 2 
Działalność programowo-organizacyjna
Jednym z inicjatorów powstania orkiestry był ksiądz 

proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej Adam 
Drewniak. Stąd też, trudno było się nie zgodzić z nim, aby 
próby brzmienia i akustyki sprawdzić w miejscowym koś-
ciele. I tak w dydyńskim kościele zabrzmiały dźwięki orkie-
stry jeszcze przed inauguracyjnym występem, który odbył 
się także w tej świątyni. Miejsce to godne było orkiestry, 
a i akustyka odpowiednia, pozwalająca uzyskać dobre 
efekty brzmienia dźwięku instrumentów, które dotychczas 
trenowane były w zwykłych salach. Okazja ku temu także 
nadarzała się niecodzienna, bowiem zbliżał się coroczny 
odpust parafialny – św. Anny. Orkiestra została włączona 
w obchody tego święta. W trakcie mszy wykonanych zo-
stało pięć pieśni kościelnych ubogacających jej przebieg.  
Po jej zakończeniu muzycy zaprezentowali swój repertuar 
rozpoczynając go marszem „Pierwszy krok”. Trwający pół 
godziny występ został nagrodzony licznymi brawami.

2.1. Występy środowiskowe i regionalne
Orkiestra bardzo szybko doczekała się kolejnego 

występu. Miał on miejsce 1 września podczas Wojewódz-
kiej Inauguracji Roku Szkolnego 1998/99 odbywającej się 
właśnie w Dydni. Okazją ku temu było oddanie do użytku 
nowego i nowoczesnego jak na te czasy, budynku Szkoły 
Podstawowej w Dydni. Podczas tych uroczystości orkiestra 
wystąpiła z koncertem pieśni i piosenek wykonywanych na 
jej lipcowym występie inauguracyjnym, ale wzbogaconym 
kilkoma nowymi utworami opracowanymi w sierpniu. Ten 
koncert miał szersze o wiele spektrum odbiorców, bowiem 
do Dydni zjechało wiele osób z kręgu władz wojewódzkich 
nie tylko szczebla oświatowego. Wszyscy byli zachwyce-
ni kunsztem gry młodych stażem muzyków, czego dawa-
no wyraz kilkakrotnymi brawami na stojąco. Można więc 
uznać, że orkiestra tak naprawdę rozpoczęła swą działal-
ność od poziomu wojewódzkiego nie gminnego. Stwier-
dzić można, że tak naprawdę pierwszy koncert kościelny 
to była generalna próba przed pokazaniem się w szerszym 
środowisku. Dość dużą dozą zaufania obdarzono  kapel-
mistrza Podulkę, wierząc mu, że koncert wrześniowy bę-
dzie owocny. Była to też jego wielka odpowiedzialność, 
bowiem w zasadzie nikt poza nim nie mógł zagwaranto-
wać, że koncert będzie udany.

Gmina Dydnia jest dość aktywną w zakresie orga-
nizacji imprez kulturalnych w szerokim tego słowa zna-
czeniu. Stąd też orkiestra, jako pewnego rodzaju novum 
została włączona do organizacji i udziału we wszystkim, co 
działo się corocznie we wsiach gminy, a to: 

Koncerty kolęd. Najczęściej miały miejsce w Dydni 
(1999, 2003, 2013-2019),  poza tą miejscowością, co roku 
występ odbywał się innej wiosce gminy, np. w Grabówce 
(2012); Jabłonce (2014); Grabówce, Wydrnej, Krzywem i 
Końskiem (2015) oraz we wsi Górki (gm. Brzozów w 2012 
roku). (cdn.)

Monika Krowiak

Orkiestra podczas Dożynek Gminnych w Wydrnej

fot. G. Cipora
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Za nami bardzo trudny i wymagający rok. Przebiegał 
pod znakiem pandemii koronawirusa, ograniczeń i stoso-
wania reżimu sanitarnego. Mimo, że odbywały się różne 
ciekawe zajęcia, imprezy i wydarzenia, to powrót do nor-
malności bardzo nas wszystkich ucieszył. 

20 czerwca odbył się długo wyczekiwany Piknik Ro-
dzinny. Po bardzo długiej przerwie do przedszkola mogliśmy  
zaprosić naszych bliskich oraz gospodarza Gminy Alicję Po-
całuń. Tradycyjnie już impreza rozpoczęła się od przywita-
nia gości przez panią dyrektor Dorotę Bluj, następnie odbyła 
się część artystyczna w wykonaniu dzieci z poszczególnych 
grup. Przedszkolaki w piosenkach i wierszach pokazały, jak 
bardzo kochają swoich rodziców oraz złożyły im najserdecz-
niejsze życzenia. Oczywiście nie obyło się bez wielu wzru-
szeń. Po przedstawieniu przyszedł czas na wręczenie pre-
zentów i laurek dla rodziców oraz upominków z okazji Dnia 
Dziecka. Aby umilić rodzicom i dzieciom wspólne spędzenie 
czasu, przygotowaliśmy wiele atrakcji, a mianowicie: dmu-
chańce, malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy w kąciku 
sensorycznym oraz wielką bitwę na balony wodne. Były też 
atrakcje kulinarne: grill i szwedzki stół pełen pysznych, zdro-
wych przekąsek i napojów. Podczas imprezy został także 
zorganizowany kiermasz dla malutkiej Poli.

Piknik rodzinny był dla dzieci źródłem wielkiej radości 
i wspaniałej zabawy. Ważne było to, że w końcu mogliśmy 
wspólnie spędzić czas na zabawie, rozmowach i po prostu 
cieszyć się piękną pogodą. 

Dzieci uwielbiają, gdy odwiedzają je różni goście. 
Dlatego też tuż przed wakacjami odbyło się spotkanie z 
policjantami z Komisariatu Policji w Dydni oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Brzozowie. Podczas wizyty przed-
szkolaki utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze, przypomniały symbole kolorów świateł sygnaliza-
tora, znaczenie charakterystycznych znaków drogowych i 
oznakowanie przejścia dla pieszych oraz numery alarmo-

we. Policjanci wytłumaczyli także, jak należy zachować się 
w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo 
własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytu-
acji zagrożenia. Poinformowali i zademonstrowali również 
dzieciom, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas 
ataku psa. Największym zainteresowaniem przedszkolaków 
jak zawsze, cieszyło się wyposażenie policjanta do służby, 
a przede wszystkim radiowóz policyjny. Wszystkie dzieci, 
zarówno z Przedszkola jak i Żłobka z dużym zaintereso-
waniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na 
koniec spotkania miały okazję obejrzeć policyjne radiowozy  
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ich tle wspólnie z po-
licjantami. Nasze przedszkole posiada własne Edukacyjne 
Miasteczko Ruchu Drogowego, które było świetną atrakcją 
podczas spotkania z policjantami.

Dzięki poluzowaniu restrykcji mogliśmy wszyscy ra-
zem pożegnać kolejne pokolenie wspaniałych dzieci, które 
z bagażem przedszkolnych doświadczeń „wyruszy w szkol-
ny świat”. Spędzone u nas lata to czas wspólnej pracy, za-
bawy, nawiązywania przyjaźni, rozwijania pasji i zaintereso-
wań. Starszaki zaprezentowały przygotowany na tę okazję 
program artystyczny. Nie zabrakło podziękowań dla pani 
wójt, pani dyrektor, pani wychowawczyni i wszystkich na-
uczycieli i pracowników przedszkola. Na zakończenie ab-
solwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, albumy i książki. 

Popularną „wisienką na torcie” była wspólna wypra-
wa do pobliskiego parku, aby miło i aktywnie spędzić czas 
na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się świetnie przy muzyce 
a także szukaliśmy przyrodniczych skarbów. Po zjedzeniu 
pysznych kiełbasek wróciliśmy do przedszkola. 

 Mamy nadzieje, że nowy rok przedszkolny będzie-
my realizować w standardowy sposób, czyli jak przed pan-
demią.

Joanna Hocyk

Wycieczka do Zagórza
Korzystając z pięknej pogody grupa uczestników 

ŚDS w Krzywem wyruszyła na wycieczkę do Ruin Klasztoru 
Karmelitów Bosych w Zagórzu. Podczas naszej wędrówki 
podziwialiśmy piękne drewniane rzeźby stacji Drogi Krzy-

żowej oraz wspaniałe widoki rozciągające się dokoła. Po 
krótkim odpoczynku w ogrodzie przyklasztornym weszliśmy  
na wieżę, z której oglądaliśmy krajobraz miasta. Wycieczka 
dała nam dużo radości i przyniosła wiele wrażeń.

fot. archiwum

fot. archiwum

Malowanie twarzy

Występ przedszkolaków
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Bolestraszyce
W dniu 29 czerwca 2021r. uczestnicy ŚDS w Krzy-

wem odwiedzili kolejne ciekawe miejsce, tym razem regionu 
przemyskiego, mianowicie Arboretum w Bolestraszycach. 
Mogli podziwiać nie tylko majestatyczne drzewa, krzewy i 
rośliny kwitnące, ale także okazy zwierząt, owadów wystę-
pujące nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Spacer w 
cieniu drzew, aleją cisową był na pewno doskonałą formą 
spędzania czasu, odpoczynku, a jednocześnie, dawał moż-
liwość obcowania z przyrodą, poznania nowych gatunków 
roślin i zwierząt.

Po zwiedzaniu ogrodów w Bolestraszycach wybra-
liśmy się na przemyski Rynek, gdzie zjedliśmy obiad. Od-
wiedziliśmy również Katedrę Przemyską, gdzie każdy miał 
chwilę czasu dla siebie. Następnie każdy skosztował słyn-
nych przemyskich lodów przy fontannie na Rynku.

Wycieczka pozwoliła wszystkim cieszyć się pięknem 
przyrody, wielu z nas było zaskoczonych jej różnorodnoś-
cią. Uczestnicy mieli możliwość integracji, poznali nowe 
miejsca, do których warto wracać.

Spacer nordic walking
Spacer nordic walking, czyli relaks połączony z ak-

tywnością fizyczną. Aby zachować jak najdłużej sprawność 
fizyczną oraz poprawić swoją kondycję, uczestnicy ŚDS w 
Krzywem starają się jak najczęściej uprawiać różne dyscy-
pliny sportu. Jedną z nich jest nordic walking. Spacerom 
sprzyjała piękna, letnia pogoda. W ten sposób możemy roz-
wijać zainteresowania przyrodnicze oraz odwiedzać lokalne 
zakątki przyrody. Tym razem odwiedziliśmy jeden z jabłoń-
skich przysiółków tak zwane „Łączki”. Wspólna wędrówka z 

całą pewnością sprzyjała integracji, podnoszeniu kondycji 
fizycznej, prezentowania różnych ciekawych form spędza-
nia wolnego czasu.

Wycieczka w Bieszczady 
Dnia 17.06.2021 r. uczestnicy ŚDS w Krzywem wy-

ruszyli w Bieszczady po zdobycie kolejnego szczytu gór-
skiego. Celem naszej wędrówki była Połonina Caryńska, 
szczyt o wysokości 1297 m n.p.m. Gotowi do pieszej wę-
drówki wyruszyliśmy z Brzegów Górnych czerwonym szla-
kiem. Wejście zaczynało się przy łemkowskim cmentarzu. 
Po pokonaniu dość stromych schodów  wyszliśmy na łącz-
kę, z której podziwialiśmy Wielka i Małą Rawkę.

Kolejny przystanek na naszej trasie był we wiacie, 
gdzie mogliśmy się posilić i nabrać sił do dalszej wędrówki.

Wychodząc na odkrytą przestrzeń, podziwialiśmy 
jedno z ramion połoniny Caryńskiej. Idąc jeszcze wyżej, 
doszliśmy na Kruhly Wierch, a stamtąd na szczyt. Tam po-
dziwialiśmy piękne widoki i zachwycaliśmy się panoramą 
całych Zachodnich Bieszczad. Był też czas na pamiątkowe 
zdjęcie oraz wymianę wrażeń.

Droga powrotna wiodła nas zielonym szlakiem do 
Przełęczy Wyżniańskiej, gdzie czekał na nas gorący posi-
łek.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był rejs statkiem 
po Solinie oraz  przejście przez zaporę solińską. Uśmiech 
na twarzy naszych uczestników mówił wszystko. Z pewnoś-
cią wrócimy zdobywać inny szczyt za rok.

Beata Jatczyszyn, Agnieszka Indyk

fot. archiwum
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Wycieczka do Zagórza

Aktywność na świeżym powietrzu

Spacer po Arboretum

Na bieszczadzkim szlaku
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Kluby Seniora w Temeszowie i Jabłonce to miejsca 
spotkań osób, które nie są już czynne zawodowo, ale chcą 
pozostać aktywne i w atrakcyjny sposób zagospodarować 
swój czas. Seniorzy po okresie zamknięcia w domach chcą 
znów przebywać w towarzystwie, dlatego chętnie biorą 
udział w różnych zajęciach i wydarzeniach, jakie orgaznizo-
wane są w klubach z myślą o nich. Oprócz stałych i cyklicz-
nych zajęć m.in: rękodzielniczo-manualnych, kulinarnych, 
gimnastyczno-rekreacyjnych, wzbogacano Seniorom czas 
w oparciu o integrację między klubami. Pierwszym wspól-
nym spotkaniem uczestników obu klubów były warsztaty ze 
splotów makramy. Mile spędzony czas przy makramowych 
sznureczkach, ciastku i kawie, w pięknej, przestronnej sali 
temeszowskiego klubu był motorem do organizacji kolej-
nych spotkań integracyjnych. Jednym z nich był pomysł 
wspólnej wycieczki, a relacja z niej dowodzi, że była ona 
udana: „Gdy tydzień temu, 25 maja, pojawiliśmy się na 
miejscu zbiórki wycieczki do Krasiczyna, Przemyśla, Bole-
straszyc i Kalwarii Pacławskiej - przywitała nas nieciekawa 
pogoda. Od rana było pochmurno, a gdy wsiadaliśmy do 
autokaru, towarzyszył nam już deszcz. Generalnie, nie była 
to wymarzona pogoda na wycieczkę. Mimo wszystko po-
stanowiliśmy nie rozmyślać o pogodzie i wnet autobus roz-
brzmiewał wesołym śpiewem Seniorów. Przemiły przewod-
nik, pan Zygmunt Pelczar ciekawie i dowcipnie umilał nam 
dojazd do pierwszego punktu wycieczki - zamku w Krasi-
czynie. I oto, ku naszej radości, gdy wysiadaliśmy z auto-
karu zaświeciło słoneczko i zrobiła się wręcz letnia pogoda. 
W Krasiczynie położonym nieopodal Przemyśla zwiedzili-
śmy piękny renesansowy zamek z XVI w. Jego przepiękna 
architektura sprawiła, iż wpisał się on do najważniejszych 
zabytków dziedzictwa kulturowego i materialnego Polski. 
Dowiedzieliśmy się o wielu interesujących, a czasami bar-
dzo tragicznych losach zamku oraz jego mieszkańców. 
Szczyt świetności zamku to przede wszystkim wiek XVI i 
XVII, kiedy to zamkiem władał ród Krasickich oraz wiek XIX 
i początki XX, kiedy zamek stał się własnością rodu Sapie-
hów. Okres świetności zamku zakończył się wraz z II wojną 
światową, kiedy to rosyjscy żołdacy dokonali ogromnych 
zniszczeń w zamku i przez 1,5 tygodnia palili na dziedzińcu 
zamku cały jego dobytek. Wielkość zniszczeń sprawiła, że 
do dnia dzisiejszego zachował się tylko oryginalny wystrój 
malutkiej sali myśliwskiej oraz już w części odrestaurowa-
na kaplica zamkowa w Baszcie Boskiej. Mimo tego, że lata 
świetności zamek ma za sobą, obecnie czynione są prace 
konserwatorskie, przywracające jego okazałość.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Arboretum 
w Bolestraszycach, jedno z najpiękniejszych arboretów w 
Polsce. Arboretum to, założone w 1975r. posiada w swej 
kolekcji ponad 2200 drzew i krzewów. Jego położenie spra-
wia, że ze wzgórza można podziwiać piękne stawy dwor-
skie. Wśród cudnych zapachów, żabiego rechotu i śpiewu 
ptaszków, podziwialiśmy pięknie kwitnące w tym okresie 
różaneczniki, azalie i piwonie krzewiaste. To była uczta dla 
wszystkich zmysłów!

Następny punkt wycieczki zawiódł nas do Przemyśla, 
miasta pamiętającego pierwszych Piastów. Tam zjedliśmy 
pyszny obiad i tak wzmocnieni udaliśmy się podziwiać Sta-
re Miasto. Położone na wzgórzach prezentuje się okazale, a 
zabytki robią duże wrażenie. Zobaczyliśmy Katedry dwóch 

obrządków rzymsko i greckokatolickiego, a ze względu na 
ograniczony czas przewodnik jedynie, ale bardzo ciekawie, 
opowiedział nam o Zamku Kazimierzowskim i kryptach, w 
których chowano biskupów, w tym biskupa Aleksandra Fre-
drę i szlachetnie urodzonych przemyślan. Na pożegnanie 
z Przemyślem zebraliśmy się na rynku, potrzymaliśmy wo-
jaka Szwejka za nos i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia 
pod symbolem Przemyśla – niedźwiadkiem. 

Pogoda wciąż nas rozpieszczała, gdy odwiedziliśmy 
ostatni punkt wycieczki Kalwarię Pacławską – Sanktuarium 
Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tam pomodlili-
śmy się przed cudownym, słynącym z wielu łask obrazem. 
Po wrażeniach duchowych przyszedł czas, by wracać do 
domu. Gdy nieco zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wsia-
daliśmy w drogę powrotną do autobusu - rozpadało się… 
A niech już sobie pada!  

To była bardzo udana wycieczka. Dziękujemy organi-
zatorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się, by zintegro-
wani uczestnicy Klubów Senior+ w Temeszowie i Jabłonce, 
w tak miły i aktywny sposób spędzili czas.

Integracyjne spotkania przypadły do gustu uczestni-
kom obu kubów, czego odzwierciedleniem było zorganizo-
wanie ogniska świetojańskiego w pięknym parku w Teme-
szowie. „Była muzyka, tańce... a wesoły śpiew seniorów 
niósł się po Temeszowie. Kiełbaski z ogniska, ciasta i inne 
przekąski smakowały wyśmienicie! Atmosfera była równie 
ciepła jak słoneczko, które tego wieczoru długo, długo nas 
rozpieszczało...”

Sukcesywnie poszerza się wachlarz umiejętności 
manualnych seniorów. Delegaci obu klubów prezentowali 
swe rękodzieła na stoisku podczas festynu folklorystyczne-
go w Niebocku i na „Jagodnej” w Wydrnej, gdzie Seniorki 
dzieliły się swoimi umiejętnościami, przeprowadzając tam 
mini warsztaty wyplatania makramowych listków.

Uczestnicy klubów nie tylko nabywają nowych umie-
jętności, ale także z satysfakcją dzielą się swoimi. Tak było 
chociażby na zajęciach manualnych, gdzie powstały piękne 
tradycyjne wianki wite z okazji zakończenia Oktawy Bożego 
Ciała oraz zajęciach kulinarnych, gdzie w klubowej kuch-
ni odtwarzane są coraz częściej zapomniane potrawy, np. 
„szwaby” (kluski ziemniaczane z farszem) – nazywane tak 
przez tutejszych.

Aneta Rzeszut

fot. archiwum

Seniorzy w Bolestraszycach
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Kwitną nagietki, lilie, goździki

Kwitną nagietki, lilie, goździki
Po bzach, akacjach nie ma już śladu
Pąki ku górze wznoszą mieczyki
Brzęczą owady w objęciach sadu

Nareszcie lato w pełnym rozkwicie
W kreacji zwiewnej wśród zboża tańczy
Zatem łap chwilę! Krótkie jest życie!
Mimo to... ciągle czegoś nas uczy

Patrz tam na miedzy wiśnia dojrzewa
Suknię włożyła w grochy czerwone
Pszczoły wśród kwiecia i słowik śpiewa
Dusze poetów rozanielone

Kwietnym kobiercem łąki powędruj
Z latem igrając w tęczy motyli
Zwiedzaj odkrywaj z przyrodą obcuj
Odkryj to o czym inni nie śnili

Magdalena Kondracka

Rozkochało mnie poziomek aromatem.

Rozkochało mnie poziomek aromatem.
Ciepłym słońcem i schadzkami w maliniaku.
W złotym zbożu mak zatańczył dla nas latem.
Zapach lata miał też bukiet na stoliku.

Dziś herbaty smak maliniak przypomina.
I czerwienią się policzki jak poziomki.
Skosztowałam po raz pierwszy uczuć wina.
Razem do dna je piliśmy, z jednej słomki.

Pokochałam tak po prostu, bez pamięci.
W Twych ramionach, tak jak dziecko zasypiałam.
Na wspomnienie dziś się łezka w oku kręci,
gdy Twą miłość, dar od losu otrzymałam.

Do tej pory tak błękitnie chabry kwitną,
w Twoich oczach, choć niejedna przeszła zima.
Pielęgnujmy więc uczucia niech nie więdną...
Niech czas biegnie, nasza miłość go zatrzyma.

Magdalena Kondracka

Kuszą nas czerwienią poziomki

Kuszą nas czerwienią poziomki
Fioletem przyciągają dzwonki
A wszędzie tak gwarno, wesoło
Kolorowo na każdej łące
Z młodymi wybiegły zające
I pszczoły tak brzęczą wokoło

To lato tę suknię włożyło
Aż wszystkim zrobiło się miło
I nastał czas letnich wakacji
Zapraszamy  chętnych w te strony
Gdzie dzikie zwierzęta i wrony
Ukoisz się wonią akacji

W surowych warunkach pomieszkasz
Podrzucisz wiewiórce orzeszka
Zobaczysz jak ludzie tu żyją
Zapewniam, żałował nie będziesz
I za rok tu znowu przybędziesz
Choć wilki po nocach tu wyją

Magdalena Kondracka

Lato w kwiaty założyło pelerynę

Lato w kwiaty założyło pelerynę
W strugach deszczu tańczy z wiatrem wciąż fokstrota
Stopy bose przemoczyło odrobinę
Deszczu dreszczyk ciągle ciałem jego miota

Lato proszę zakończ wreszcie z wiatrem harce
Załóż szaty promieniami słońca tkane
Odgoń deszcze i rolnikom okaż serce
Spójrz na ręce o chleb jutra zatroskane

Kłosy zboża napęczniałe żniw czekają
Sierpień wchodzi na rabaty i w ogrody
Kiście kalin wśród listowia dojrzewają
Pełno jeżyn grzyby rosną i jagody

Mokre lato tego roku zawitało
Jabłka gruszki obrodziły znakomicie
Od pasieki świeżym miodem zapachniało
Kroczy jesień... już ją wkrótce zobaczycie...

Magdalena Kondracka
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Wójt Gminy Dydnia zachęca wszystkich niezaszcze-
pionych jeszcze mieszkańców Gminy Dydnia, aby się 
szczepić. Szczepienia przeciwko COVID-19 to podstawowy 
sposób powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa.

Wszyscy mówią o zbliżającej się 4. fali zachorowań. 
Przygotujmy się do niej. Słuchajmy epidemiologów, przeko-
nujmy tych, którzy ulegają fałszywym informacjom. Walczmy 
z fake newsami. Szczepmy się dla naszego dobra i dobra 
naszych najbliższych. Pamiętajmy przede wszystkim o na-
szych seniorach, zgłaszajmy chęć ich szczepień, pomóżmy 
w rejestracji. Przypominam, że Gmina Dydnia w dalszym 
ciągu świadczy pomoc w nieodpłatnym dowozie osób do 
punktów szczepień. Ponadto na stronie internetowej oraz 
stronie Facebook Gminy Dydnia, jak i rozwieszanych pla-
katach,  będą umieszczane informacje na temat możliwości 

szczepień jednodawkową szczepionką firmy J&J w mobil-
nych punktach szczepień, tworzonych przy okazji plene-
rowych wydarzeń kulturalnych w poszczególnych miejsco-
wościach naszej gminy. 

W obecnej chwili na terenie gminy punkt szczepień 
funkcjonuje w Ośrodku Zdrowia w miejscowości Krzemien-
na.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Dydnia 
o przekazywanie sobie nawzajem informacji o punktach 
szczepień. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do 
kontaktu z punktem informacyjnym dotyczącym szczepień 
przeciwko COVID zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w 
Dydni.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do wspólnego zaangażowania się w Narodo-
wy Program Szczepień przeciwko COVID-19.

Po raz jedenasty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zorganizowała konkurs plastyczny dla ucz-
niów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wieko-
wych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs 
przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim,  
ogólnopolskim.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.

W tym roku konkurs ten został ogłoszony pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”. Jego celem było promowanie wśród ucz-
niów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych 
zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospo-
darstwa rolnego oraz popularyzowanie „Wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych związanych z  prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzie-
ciom poniżej 16 lat”.

Do konkursu zaproszone zostały wszystkie wiejskie 
szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozow-
skiego. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynę-
ło 205 prac plastycznych z 21 szkół. 

7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji 
konkursowej etapu powiatowego. Przy ocenie prac konkur-
sowych komisja szczególną uwagę zwracała na zgodność 
z  tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i walory 
estetyczne pracy. Komisja po długich i trudnych obradach 
wyłoniła najlepsze prace oraz nadała wyróżnienia w dwóch 
kategoriach wiekowych. Oto wyniki konkursu: 

I grupa – Klasy 0 – III
1. Anastazja Kawa  - klasa II SP  w Izdebkach
2. Amelia Śmigiel     – klasa I SP w Grabówce
3. Krystian Janiec     – klasa II SP w Starej Wsi
II grupa – klasy IV – VIII 
1. Julia Kozubek - klasa VI ZSP w Domaradzu
2. Julia Janusz   - klasa VI ZSP w  Domaradzu
3. Nikola Rajchel  - klasa VI SP w Zmiennicy.

Powyższe  prace zakwalifikowały się do etapu woje-
wódzkiego konkursu, odbywającego się w Oddziale Regio-
nalnym KRUS w Rzeszowie.

Uczniowie  wyróżnionych prac plastycznych w I gru-
pie wiekowej (klasy 0-3): 
1. Oliwia Gancarz ,Kl. III, SP w Starej Wsi.
2. Michał Kuźniar, Kl. III, SP Nr 1 w Wesołej.
3. Michał Adamski, Kl. III, SP we Wzdowie.
4. Zuzanna Czapor,  Kl. I SP we Wzdowie.
5. Michał Kawa, Kl. 0, SP w Izdebkach.

Uczniowie  wyróżnionych  prac plastycznych w II gru-
pie wiekowej (klasy 4-8):
1. Mateusz Krupiński, Kl. VII, SP w Jabłonce.
2. Julia Fiedeń, Kl. IV, SP w Turzym Polu.
3. Tobiasz Łukasik, Kl. IV, SP w Malinówce.
4. Hubert Pelc, Kl. VI, SP w Starej Wsi.
5. Gabriel Komorkiewicz, SP Nr 1 w Przysietnicy.

Na etapie wojewódzkim reprezentantki naszego po-
wiatu zdobyły aż dwie nagrody. 

Praca Julii Kozubek, zwyciężczyni pierwszego etapu 
w drugiej grupie wiekowej zajęła II miejsce na etapie wo-
jewódzkim oraz otrzymała wyróżnienie Prezesa KRUS na 

fot. A. Florczak

Rozdanie nagród finalistom

Tomasz Żaczek
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etapie ogólnopolskim. Nagrody, jakie otrzymała, to m.in: 
tablet, głośnik bezprzewodowy, gadżety z KRUS oraz upo-
minki ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Wójta 
Gminy Dydnia  i Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ubezpie-
czenia Pocztowe”. Młodej artystce serdecznie gratulujemy. 

III miejsce, również na etapie wojewódzkim zajęła 
Nikola Rajchel z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Zmien-
nicy. Dla niej nagrodą były m. in: słuchawki firmy Sony, ga-
dżety z KRUS oraz upominki ufundowane przez Starostę 
Brzozowskiego i Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ubezpie-
czenia Pocztowe”.

Rozdanie nagród odbyło się odpowiednio:
1 czerwca Wójt Gminy Haczów, Stanisław Jakiel wrę-

czył nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu tejże gminy.
21 czerwca Wójt  Gminy Dydnia,  Alicja Pocałuń 

wraz z kierownikiem Placówki Terenowej w Brzozowie 
Krystyną Paradysz oraz pracownikiem prewencji Agniesz-
ką Seńko wręczyły dyplomy i upominki uczestnikom kon-
kursu tejże gminy.

22 czerwca  nastąpiło rozdanie nagród w gminie Do-
maradz. Julia Kozubek, uczestniczka etapu krajowego oraz 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy 
z rąk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lucyny 
Cichockiej – Gosztyły, kierownika PT KRUS w Brzozowie 
Krystyny Paradysz oraz Agnieszki Seńko.

23 czerwca  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zmienni-
cy Jan Piotrowski, kierownik PT KRUS w Brzozowie Krystyna 
Paradysz oraz Agnieszka Seńko wręczyli dyplomy i  upomin-
ki laureatom i uczestnikom konkursu tej szkoły.

Dyplomy oraz upominki dla wszystkich pozosta-
łych laureatów i uczestników konkursu zostały dostarczo-
ne przez Agnieszkę Seńko do szkół, z których dzieci brały 
udział w konkursie.

Na spotkaniach w Dydni, w Domaradzu oraz w 
Zmiennicy odczytany został list Prezes KRUS dr Aleksan-
dry Hadzik do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpie-
czeństwa podczas wakacji.

Na zakończenie Placówka Terenowa w Brzozowie 
pragnie złożyć podziękowania Zdzisławowi Szmydowi, 
Staroście Powiatu Brzozowskiego za ufundowanie nagród 
dla laureatów oraz wyróżnionych uczestników konkursu na 
szczeblu powiatowym. Alicji Pocałuń Wójtowi Gminy Dyd-
nia za nagrody dla laureatów konkursu oraz uczestników z 
Gminy Dydnia, jak również Stanisławowi Jakielowi, Wójto-
wi Gminy Haczów za dyplomy i nagrody dla uczestników z 
gminy Haczów oraz Janowi Kędrze Wójtowi Gminy Doma-
radz za nagrody dla Julii Kozubek.

Krystyna Paradysz 
Kierownik PT KRUS w Brzozowie 

Od 1 lipca 2021 r. w ramach porozumienia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) w Urzędzie Gminy w 
Dydni zostanie uruchomiony punkt informacyjny programu 
„Czyste Powietrze”.

W ramach działalności punktu informacyjnego 
mieszkańcy Gminy Dydnia otrzymają pomoc w procesie 
składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach 
programu „Czyste Powietrze”.

Punkt zlokalizowano na parterze Urzędu Gminy w 
Dydni (Biuro Obsługi Klienta), działał będzie we wtorki od 
godz. 8.00 do 13.00 i środy od 10.00 do 15.00.

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinan-
sowanie, należy telefonicznie ustalić termin wizyty z pra-
cownikiem punktu, tel. nr 13 430 81 46. 

Wizyty osobiste w punkcie odbywać się będą według 
następujących zasad:
• przyjmowane będą jedynie osoby zapisane na wizytę 

(nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypeł-
nianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny, a czas między 
wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia po-
mieszczenia i dezynfekcji),

• na wizytę należy założyć maseczkę,
• przed wejściem dezynfekcja dłoni,
• posiadanie własnego długopisu.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami do-
mów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych 
(maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na: 
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-

wej, 
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
• mikroinstalację fotowoltaiczną, 
• ocieplenie przegród budowlanych, 
• stolarkę drzwiową i okienną, 
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja pro-

jektowa). 
Forma dofinansowania:
• dotacja 
Terminy:
• realizacja programu lata 2018-2029 r. 
• podpisywanie umów do 31.12.2027 r. 
• zakończenie wszystkich prac objętych umową do 

30.06.2029 r. 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako 

poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wy-
stawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu 

Joanna Pajęcka
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Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw. 

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie w odnie-
sieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. 
Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie de-
klaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 
lipca 2021 r. oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Deklarację będzie można złożyć on-line za pośredni-
ctwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w wersji pa-
pierowej w urzędzie gminy - wypełniony dokument będzie 
można złożyć osobiście w UG w Dydni lub wysłać pocztą 
na adres urzędu. 

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak: 
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy bu-

dynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub 

siedziby;
- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane 

jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrę-

bie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania pa-
liw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach;

- numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje na temat CEEB, można 
uzyskać u pracownika Urzędu Gminy w Dydni pod nr tel. 13 
430 81 46. lub na stronie internetowej:   https://www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-
faq

Do pobrania formularz zgłoszenia  do CEEB http://
www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Joanna Pajęcka

księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć mie-
sięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Kosz-
ty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawa-
ne są za niekwalifikowane. 

Szanowni Państwo 
Jeśli nie zdecydujecie się na samodzielne złożenie 

wniosku – możecie skorzystać z usług przeszkolonych pra-
cowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy 
Dydnia.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypeł-
nicie podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Następuje to po 
etapie doradczym. Wasze wnioski zostaną na miejscu wy-
drukowane, a po jego podpisaniu zarejestrowane w Urzę-
dzie i przekazane do WFOŚiGW w Rzeszowie. Zabierają 
Państwo ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestra-
cji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio 
przez WFOŚiGW w Rzeszowie. Data wpływu podpisanego 
wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Urzędu Gminy 
(potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku 
poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku 
do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Państwa wniosek do 
WFOŚiGW.

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później 
niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazać wniosek 
do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie 
procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje 
o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej 
oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami ja-
kościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny do-
konuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Mogą Państwo zostać poproszeni o uzupełnienie 
wniosku.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfiku-
je braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Zanim zadzwonicie i umówicie się na spotkanie, 
przygotujcie koniecznie:
• numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której pla-

nujecie inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w 

szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku 
ujawnienia w KW zmiany – należy przygotować akt no-
tarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nie-
aktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania 
spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do 
nieruchomości, 

• numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodaw-
cy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działal-
ności gospodarczej), 

• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania 
(tylko polskie rachunki prowadzone w zł.), 

• rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgło-
szenia użytkowania budynku, 

• powierzchnię całkowita budynku, 
• faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczę-

cia inwestycji) 
• ostatni formularz PIT 

Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia 
wniosku przychodzą wszyscy współwłaściciele nierucho-
mości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświad-
czenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem 
wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Progra-
mie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli 
oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy 
dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą 
osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o do-
finansowanie.

Informacje na temat Programu Czyste powietrze 
można uzyskać:
1. WFOŚiGW  w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 2 (czynny 

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)  - tel. 17 853 
63 61

czystepowietrze@wfosigw.rzeszow.pl 
2. Urząd Gminy Dydnia, we wtorki od godz. 8.00 do 13.00 

i środy od 10.00 do 15.00, tel. 13 430 81 46.
LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Joanna Pajęcka
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1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci.  
W tym roku Wójt Gminy Dydnia w porozumieniu z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Dydni zorganizowała gminne 
obchody Dnia Dziecka w miejscowościach: Dydnia, Oba-
rzym, Grabówka, Niebocko, Wydrna, Krzemienna, Jabłon-
ka, Końskie, Witryłów. Zostały  przygotowane gry i zabawy 
dla dzieci i młodzieży. Każde z nich przeżyło niezapomnia-
ne chwile.

Miłą niespodzianką była wizyta Wójta Alicji Pocałuń,  
która wręczyła słodkie upominki uczestnikom tego wyda-
rzenia. 

Z okazji Dnia Dziecka w dniach: 31.05-2.06.2021r. na  
dzieci czekały wspaniałe atrakcje, m.in: malowanie twarzy, 

tworzenie balonowych postaci, bajkowe kalambury, zabawy 
z chustą animacyjną, zabawy taneczne, gry na świeżym po-
wietrzu, Turniej FIFA 19, zawody w bilarda, konkursy z na-
grodami, turniej gier planszowych, zabawy podwórkowe, gry 
i zajęcia ruchowe, wata cukrowa, tworzenie  baniek mydla-
nych, popcorn, pokaz wozu strażackiego i wiele innych nie-
spodzianek. Serdeczne podziękowania należą się placów-
kom szkolnym z terenu Gminy Dydnia (Szkoła Podstawowa 
w Grabówce, Zespół Szkół w Niebocku, Szkoła Podstawowa 
w Wydrnej), które współpracowały z GOK w Dydni. 

Podczas spotkań nie zabrakło uśmiechu na twarzach 
dzieci, radosnej rozmowy, żartów, a także integracji. 

Anna Wójcik

W dniu 18 czerwca 2021r. w Krzemiennej na placu 
przy Serowarni Karpackiej „Pasja Sera”odbyły się plene-
rowe warsztaty serowarskie, podczas których dzieci i mło-
dzież z terenu Gminy Dydnia nauczyły się wyrabiać sery 
górskie pod okiem profesjonalnego serowara – pana Sta-
nisława Strzępa. 

Warsztaty rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni – Rafał 
Czopor, a oficjalnego otwarcia dokonała Wójt Gminy Dyd-
nia – Alicja Pocałuń. Podczas spotkania Stanisław Strzęp 
dokładnie wytłumaczył i pokazał, jak prawidłowo wyrabia 
się sery górskie. Dzieci miały możliwość samodzielnie wy-
robić krzemyki, korbacze, gołki i obłoczki. Jak się okazało, 
w wyrobie sera górskiego potrzebne są: precyzja i zręczne 
dłonie. Po owocnej lekcji każdemu udało się wykonać nie 
tak łatwe zadanie. Własnoręcznie wyrobione sery zostały 
zdegustowane przez każdego uczestnika warsztatów. Naj-
wyższa jakość serów górskich, jaką proponują Państwo 
Magdalena i Stanisław Strzępowie – założyciele Serowarni 
Karpackiej „Pasja Sera” sprawiła, że degustacja serów to 
była uczta dla podniebienia. 

Dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach będą 
długo wspominać tę wspaniałą przygodę z wytwórstwem 
sera górskiego. Nie jedno z nich zapamięta tę lekcję do 
końca życia. Kto wie czy któreś z nich nie zostanie w przy-
szłości prawdziwym serowarem? Serdecznie dziękujemy 

Panu Stanisławowi za tak interesujące warsztaty.
Dofinansowanie pozyskano z Budżetu Gminy Dyd-

nia w ramach projektu „Zaszczep się kulturą – spotkanie z 
kulturą w Gminie Dydnia”. Organizatorem było Stowarzy-
szenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka. Partner 
projektu Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wy-
poczynku w Dydni. Patronat medialny portal Brzozowiana.
pl.

Anna Wójcik

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. archiwum

Miło spędzony czas

Zabawy z chustą

Doścignąć „mistrza”
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OSP Jabłonka realizuje program „Mały Strażak 
– Wielki Bohater” przeznaczony dla młodych druhów ochot-
ników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy 
OSP Jabłonka. W ramach programu młodzież bierze udział 
w praktycznych zajęciach dotyczących pracy straży pożar-
nej, poznaje działanie i obsługę sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego, a także zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i udzielania pomocy innym. Zajęcia odbywają się w każdą 
sobotę w świetlicy strażnicy OSP w Jabłonce. Program ma 
na celu zaznajomienie młodzieży z kulisami służby w szere-
gach OSP, a także budowanie poczucia odpowiedzialności, 
empatii, potrzeby niesienia pomocy innym.

Podczas dotychczasowych zajęć członkowie MDP 
w Jabłonce poznali budowę oraz zasady działania aparatu 
ODO (do ochrony dróg oddechowych), będącego częścią 
wyposażenia bojowego strażaków. Uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość sprawdzenia, jak działa taki sprzęt, a także 
ile waży po założeniu go na plecy. Omówiono również ze-
staw do ratownictwa technicznego marki „Lukas”. Młodzież 
poznała sposób działania i łączenia narzędzi hydraulicz-
nych z dedykowanymi przewodami, a także nauczyła się 
bezpiecznie nimi posługiwać. Uczestnicy poznali zasady 
budowy linii głównej i gaśniczej. Mogli samodzielnie wypró-
bować, jak buduje się taką linię w pełnym umundurowaniu 
bojowym – z hełmem, w rękawicach bojowych, z aparatem 

ODO na plecach. Mieli więc szansę poczuć, jak w rzeczy-
wistości wygląda praca strażaka. Uczestnicy warsztatów 
otrzymali również swoje pierwsze strażackie koszulki – z 
logo OSP Jabłonka oraz herbem Gminy Dydnia.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze 
środków Gminy Dydnia.

Daniel Rachwalski

Szanowni Państwo, 
Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie tworzenia Bazy 

Informacji Turystycznej – czyli źródła kompleksowej wiedzy 
dla turystów na temat lokalnych atrakcji i usług. W związku 
z tym, jeżeli chcieliby Państwo poszerzyć widoczność swo-
jej oferty poprzez umieszczenie jej w Bazie (tj. na stronie in-
ternetowej Gminy Dydnia oraz w materiałach promocyjnych 
realizowanych przez gminę), zwracamy się do Państwa z 
propozycją przesłania wypełnionego formularza zgłoszenio-
wego do Urzędu Gminy w Dydni. Wzór formularza dostępny 
jest na stronie inetrnetowej Gminy Dydnia. Do formularza 
mogą Państwo dołączyć również zdjęcia.

Do przesłania formularza serdecznie zachęcamy 
wszystkich Państwa, którzy prowadzą działalność agrotu-

rystyczną, usługi noclegowe, gastronomiczne, oferują 
lokalne produkty, wyroby, a także inne usługi z branży 
okołoturystycznej (np. sklepy, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego).

Na podstawie przesłanego zgłoszenia Państwa ofer-
ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 
Dydnia, a także będzie uwzględniana w publikacjach, folde-
rach turystycznych i innego rodzaju materiałach promocyj-
nych realizowanych przez gminę. 

Jest to szansa na dodatkową promocję działalności i 
oferowanych przez Państwa usług. 

W ostatnim czasie nasila się ruch turystyczny w na-
szej gminie. W związku z tym otrzymujemy wiele pytań do-
tyczących zakwaterowania oraz dostępu do różnego rodza-
ju produktów i usług. Wkrótce planujemy otworzyć również 
Punkt Informacji Turystycznej w Gminie Dydnia, z którego 
korzystać będą odwiedzający nas turyści. Dlatego też mają 
Państwo teraz wyjątkową możliwość nieodpłatnej promocji 
swojej działalności. 

Aleksandra Florczak

Warsztaty w OSP Jabłonka

fot. D. Rachwalski








