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Przemówienie Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń 
wygłoszone podczas Dożynek Gminnych w Niebocku w 
dniu 22 sierpnia 2021r.

Szczęść Boże!
Nasze powszednie i codzienne pozdrowienie... Uczy-

ły go nas nasze mamy i babcie, mówiły: “Jak widzisz kogoś 
pracującego w polu, to powiedz ładnie Szczęść Boże! A jak 
do Ciebie ktoś tak powie, to odpowiedz, Daj Boże i Wam! 
Bóg zapłać!”

To pozdrowienie oznacza najlepsze życzenie, proś-
bę o błogosławieństwo dla bliźniego. Jan Paweł II podczas 
wizyty na naszej podkarpackiej ziemi w 1997 roku, w Kroś-
nie, prosił, aby z ust rolnika to pozdrowienie nie znikło... Ży-
czyć szczęścia od Boga jest bezcenne, bo Boża życzliwość 
i opatrzność jest podstawą naszej egzystencji.

Praca
To fundament naszego istnienia. Żeby żyć, trzeba 

pracować... Bez pracy niczego nie osiągniemy zarówno w 
sensie materialnym, jak i duchowym. Praca, którą się ko-
cha, jest przyjemnością i daje satysfakcję. To radość i god-
ność. Biblia podaje, że sam Bóg pracował przez 6 dni, a 
siódmego odpoczywał i cieszył się ze swojego dzieła. Rytm 
dnia, tygodnia i roku mają coś wspólnego. Czas na pracę, 
czas na odpoczynek i świętowanie. Dziś przyszedł piękny 
czas świętowania i radości z dobrze wykonanej pracy i jej 
owoców.

Wdzięczność
Człowiek wdzięczny to człowiek szczęśliwy i zado-

wolony. To nie tylko słowo „dziękuję”, a postawa i styl życia 
– bez zazdrości, żywienia urazy oraz przeświadczenia, że 
coś się nam należy. Kiedy jesteśmy wdzięczni, sprawiamy, 
że druga osoba jest doceniona i czuje się ważna. 

Dziś okazujemy tę wdzięczność. Mówimy „dziękuję” 
Bogu i ludziom pracy. Ciężkiej pracy... 

Jest rolnik, jest żywność, a żywność to życie. To pod-
stawowa potrzeba wszystkich żywych istot, to wyznacznik 
dobrobytu społeczności. Społeczeństwo zabezpieczone 
w żywność jest samowystarczalne, bezpieczne i stabilne. 
Niestety, coraz częściej jest tak, że rolnik ciężko pracuje, a 
satysfakcja finansowa jest marna. Koszty produkcji rosną, 
a ceny płodów nie bardzo. Tylko wewnętrzny upór trzyma 
przy pracy na roli. Wielu rolników pracuje na etacie i dzie-
li swoje obowiązki pomiędzy zakładem pracy i gospodar-
stwem. To ogromny wysiłek organizacyjny. Dziś zależy nam 
na tym, żeby nasz kraj był samowystarczalny i bezpieczny. 
Aby żywności było pod dostatkiem i nikt nie był głodny. Rol-
nik powinien czuć się doceniony i za pracę otrzymywać sto-
sowne profity. Nie można zapomnieć, że w polu nic samo 
nie urośnie, samo się nie zbierze. To ogromne koszty pali-
wa, środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, 
a ceny płodów są relatywnie niskie. Musi być opłacalność.

Co można zrobić na poziomie gminy? Wspierać, 

zachęcać? Tak. Ale trzeba też brać sprawy w swoje ręce. 
Obecnie trwają prace nad utworzeniem Gminnego Targowi-
ska w Dydni, gdzie każdy, kto coś produkuje, będzie mógł 
bezpośrednio sprzedać. Bez pośredników i procedur. Masz 
coś, co ci zbywa, to sprzedaj, bo potrzeby są. A my chcemy 
kupić zdrowe i z pierwszej ręki. Tu na miejscu. Kupujmy u 
swoich, bo pieniądz zostawiony na lokalnym rynku ma duży 
zwrot tu na miejscu. Ze złotówki wydanej u swojego 70 gro-
szy wraca do nas. W marketach z obcym kapitałem jest to 
zwrot na poziomie ok. 30 groszy. 

Targowisko to mały krok, może jedna kropla w mo-
rzu, ale przecież kropla drąży skałę. Chcę też powiedzieć, 
że Wasz głos jest słyszany i przekazywany. Upominam się 
i mówię o naszych problemach i trudnościach parlamenta-
rzystom i przedstawicielom różnych instytucji. 

Za cel postawiłam sobie obudzić uśpioną ziemię ży-
wicielkę. Wiem, że to bardzo trudne do osiągnięcia, ale war-
to podjąć wyzwanie... Dziś rozstrzygamy konkurs z „Dydyń-
skiego ogrodu na stół”. Może to mała kropla, ale ważna... 
Pokazuje pracę dla domu i wokół domu – dbałość, estetykę, 
gospodarność... 

Solidarność 
Ostatni czas był trudny. Pandemia, żywioły... To był 

dla nas sprawdzian i zdaliśmy go na piątkę. Nauczyliśmy 
się pokory i docenienia prostych, zwykłych rzeczy. Nasza 
wspólnota potrafiła się zorganizować, dawać sobie pomoc 
i wsparcie. Za to ogromnie Państwu dziękuję. Pandemia 
pokazała, jak ważne jest zdrowie, obecność i możliwość 
spotkania.

Dziś jesteśmy tu Razem. Przedstawiciele ducho-
wieństwa, organizacji społecznych, przedstawiciele służb 
mundurowych, tj: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, La-
sów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, przed-
stawiciele oświaty i Wy Drodzy Rolnicy i mieszkańcy na-
szej pięknej Gminy Dydnia. Cieszę się, że mogę przekazać 
Wam osobiście życzenia – zdrowia, pomyślności, obfitości 
plonów, żeby nigdy nie brakowało chleba powszedniego... 
Niech nasza piękna dożynkowa tradycja daje nam radość i 
zadowolenie. Szczęść Boże!

„Dziś przyszedł piękny czas świętowania...”

fot. M. Wójcik
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Dożynki to w naszym kalendarzu wyjątkowe święto 
– radosne, kolorowe, nasycone tradycją. To święto wyraża-
nia wdzięczności za dobro, jakie nas na co dzień spotyka 
– za ludzką pracę, za jej efekty, za żywność na naszych 
stołach.

Dydyńskie Dożynki Gminne w tym roku odbyły się 
22 sierpnia w Niebocku. Rozpoczęły się mszą świętą w 
kościele parafialnym, koncelebrowaną przez ks. Wicedzie-
kana Andrzeja Pilcha i ks. Proboszcza Andrzeja Szkołę. 
Wspólna modlitwa była podziękowaniem za miniony rok i 
za zebrane plony. 

W tym roku pogoda nam dopisała – to było piękne, 
ciepłe, niedzielne popołudnie. Korowód dożynkowy spod 
kościoła przemaszerował główną drogą Niebocka na sta-
dion. W sierpniowym słońcu mienił się tysiącem barw. Na 
jego czele maszerowała orkiestra dęta i mażoretki, dalej 
Starostowie dożynek, młodzieżowe zespoły ludowe – „Ka-
lina” i „Młoda Przepióreczka”, Koła Gospodyń Wiejskich z 
wieńcami, przedstawiciele władz samorządowych, zapro-
szeni goście i mieszkańcy gminy. 

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od za-
prezentowania Starostów tegorocznych dożynek. Sta-
rościna dożynek Barbara Dżoń z Niebocka jest mamą 
wychowującą dwójkę dzieci, prowadzi własną działalność 
gospodarczą, a oprócz tego – wraz z mężem i teściową 
– 10-hektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na pro-
dukcję roślinną i zwierzęcą. Starosta dożynek Kamil Zubel 
z Niebocka jest rolnikiem z wykształcenia i z zamiłowania. 
Ukończył studia rolnicze, a obecnie zajmuje się prowadze-
niem 12-hektarowego gospodarstwa rolnego, nastawione-
go głównie na produkcję zbóż. Prowadzi również szkółkę 
roślin ozdobnych. Starostowie w symbolicznym geście 
przekazali gospodarzowi gminy – Wójtowi Alicji Poca-
łuń, bochenek chleba upieczonego z tegorocznych plo-
nów. Wójt przyjęła chleb słowami: „Dziękuję za ten chleb, 
będę go dzielić sprawiedliwe, aby nikomu go nie zabrakło”. 
Wójt powitała serdecznie wszystkich gości i uczestników 
dożynek, a także wygłosiła przygotowane specjalnie na 
tę okazję przemówienie. Korzystając z okazji, złożyła rów-
nież serdeczne życzenia rolnikom i ich rodzinom, a także 
wszystkim uczestnikom uroczystości. Do życzeń przyłączyli 
się również Poseł RP Adam Śnieżek oraz Wicestarosta Ja-
cek Adamski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku do doży-

nek przygotowywało się przez kilka dni, aby móc ugościć 
uczestników wydarzenia lokalnymi, domowymi pysznościa-
mi. Był barszcz czerwony, grochówka, leczo, a także pie-
czywo i ciasta. Oprócz tego, że Panie przygotowały swoje 
stoisko, przystroiły je i suto zastawiły stół, to znalazły rów-
nież czas na to, by wesprzeć w przygotowaniach stoisko 
myśliwskie.

Stoisko myśliwskie na dożynkach to nowość. Po-
mysłodawcą jego utworzenia był ks. Proboszcz Andrzej 
Szkoła. Na rozpoczęcie dożynek sygnaliści Adam Kusiń-
ski z Koła Łowieckiego „Bażant” w Brzozowie oraz Maciej 
Atemborski z Nadleśnictwa Brzozów odegrali na scenie 
sygnał myśliwski „Dzik na rozkładzie” oraz „Posiłek”. Abso-
lutnym hitem okazał się przygotowany specjalnie na dożyn-
ki gulasz z dzika. Gulasz ugotował Adam Kusiński (z drobną 
pomocą KGW Niebocko), natomiast w wydawaniu dania z 
kuchni polowej pomógł mu Wojciech Adamski. Chyba naj-
lepszą rekomendacją dla kucharza był fakt, że w ciągu go-
dziny od rozpoczęcia wydawania gulasz rozszedł się do 
ostatniej łyżki.

Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek ważną uroczy-
stość gminną bez udziału Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. 
Jej obecność jest ważnym elementem naszych obrzędów. 
Co roku podczas dożynek orkiestra zapewnia oprawę mu-
zyczną mszy świętej, później maszeruje na czele korowodu 
dożynkowego muzyką wyznaczając jego takt, rozpoczyna 
oficjalną część uroczystości odegraniem polskiego hymnu 
państwowego, a później gra dla mieszkańców koncert. To 
wszystko nadaje charakteru uroczystości, sprawia, że jest 
wyjątkowo. 

Nowością na tegorocznych dożynkach był występ 
mażoretek, które maszerowały paradnie do muzyki or-
kiestry dętej, a później zadebiutowały przed publicznością 
przygotowanym specjalnie na tę okazję układem tanecz-
nym. Swoimi strojami w kolorze chabrowym, ze złotymi 
bukietami zbóż i nawłoci w dłoniach dodały uroczystości 
koloru, a swoim występem - radości i energii. Mażoretki są 
nowo utworzoną formacją prowadzoną przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Dydni.

Niebocko wita gości w swoich progach muzyką i tań-
cem. I w tym roku goście dożynek zostali powitani przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. Zespół działa od prawie 
dwudziestu lat przy Zespole Szkół w Niebocku. Od tamtej 
pory jest ozdobą wielu uroczystości szkolnych i gminnych. 
Ma w swoim repertuarze bardzo bogaty wachlarz polskich 
tańców regionalnych i narodowych. 

Na scenie wystąpiła również młodzieżowa Kapela 
Ludowa „Młoda Przepióreczka”, działająca przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dydni. Kapela składa się z młodych 
muzyków Gminy Dydnia, wielu z nich jest uczniami lub ab-
solwentami szkoły muzycznej w Dydni. „Młoda Przepiórecz-
ka” jest w pewnym stopniu kontynuacją muzycznego dzieła 
pochodzącej z Niebocka Kapeli Ludowej „Przepióreczka”, 
która przez ponad 30 lat występowała dla mieszkańców 
gminy i regionu. 

Bardzo ekspresyjny koncert muzyki klasycznej za-
grał dla uczestników uroczystości Dawid Siwiecki, młody 
akordeonista pochodzący z Krzywego, absolwent Szkoły 
Muzycznej w Dydni. Styl gry Dawida bardzo trafnie podsu-
mował kiedyś Maxim Vengerov, jeden z najsłynniejszych 

Przyjęcie chleba przez Wójta Gminy

fot. M. Wójcik

Alicja Pocałuń
Aleksandra Florczak
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skrzypków świata, wielki autorytet w dziedzinie muzyki kla-
sycznej. Powiedział, że kiedy Dawid gra, staje się jednością 
ze swoim akordeonem „czasem tracę orientację gdzie koń-
czysz się Ty, a gdzie zaczyna instrument. Kiedy scalasz się 
z nim – staje się on częścią Ciebie, a to wielki talent.” I taki 
właśnie jest Dawid, gdy gra. Cały staje się muzyką. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich ubrane w swoje 
odświętne, kolorowe stroje z ręcznie wyszywanymi hafta-
mi i koronkami, zgodnie z tradycją przyjechały na gminne 
dożynki z wieńcami uwitymi pieczołowicie z kłosów zbóż, 
kwiatów, roślin polnych. Wieńce dożynkowe są elementem 
bardzo symbolicznym. Z jednej strony pokazują efekt pracy 
rolników, zebrane w danym roku plony. Z drugiej natomiast 
prezentują kunszt osób, które je wykonały i są bardzo cen-
nym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Każdy 
wieniec jest inny, wyjątkowy, każdy opowiada jakąś inną 
historię, każdy jest dziełem sztuki. 

Tradycją wywodzącą się jeszcze z czasów, gdy do-
żynki świętowano na dworach, są okolicznościowe przy-
śpiewki, wierszyki i opowiastki. Opowiadają one o codzien-
nym życiu, obyczajach, mieszkańcach, komentują lokalne 
wydarzenia. Często są pełne humoru, czasem wzruszają. 
Każde koło gospodyń przygotowuje coś od siebie i następ-
nie prezentuje na scenie.

 „Dziś wielkie święto w naszej gminie, dożynek w 
Niebocku nikt nie ominie. My z pięknym wieńcem też przy-
bywamy i dla obecnych słów kilka mamy. W tym wieńcu 
zboża, kwiaty i zioła, praca rolników, krople potu z czoła i 
nasze serca wplecione w kłosy, zebrane w polu z porannej 
rosy.”- recytowały panie z KGW Wydrna.

Podczas tegorocznych dożynek został rozstrzygnięty 
gminny konkurs „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”. Kon-
kurs miał na celu pokazać bogactwo, jakim są przydomowe 
ogródki. Są one efektem całorocznej pracy, wytrwałości, tro-
ski o szczegóły. Nagrody zostały wręczone laureatom przez 
Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń oraz Przewodniczącego 
Komisji Konkursowej Tomasza Bartnickiego. Na dożynkach 
znajdowało się również konkursowe stoisko, na którym go-
ście mieli możliwość zdegustowania dobrodziejstw dydyń-
skich ogródków i kunsztu naszych gospodyń.

Po emocjach związanych z ogłoszeniem wyników 
zebrani mogli bawić się przy muzyce granej przez Zespół 
Sykowni z Podhala. Góralska muzyka została przyjęta z 
wielkim entuzjazmem, parkiet zapełnił się gdy muzycy jesz-
cze stroili instrumenty. Zabrzmiały takie przeboje jak „Hej 

Bystra woda” i „Przez Twe Oczy Zielone”. Goście dożynek 
bawili się tak dobrze, że w pewnym momencie zabrakło 
miejsca na parkiecie i trzeba było tańczyć na murawie. Po 
góralskich przyśpiewkach przyszedł czas na zabawę ogro-
dową z zespołem biesiadnym. Atmosfera była tak dobra, że 
nikogo nie trzeba było zbyt długo przekonywać do przyłą-
czenia się do wspólnej zabawy. 

Dużą popularnością cieszyły się również stoiska 
Nadleśnictwa Brzozów, Nadleśnictwa Dynów, Podkarpa-
ckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni, wystawa za-
bytkowych motocykli, a także stoiska lokalnych produ-
centów: Gospodarstwo u Leśnego, Piekarnia „Tadeusz”, 
„Pasja Sera”, „U Orłosia”, Browar „Duch Pogórza”.

Wśród gości obecnych na Dożynkach Gminnych w 
Niebocku znaleźli się m.in.: wicedziekan Dekanatu Gra-
bownickiego ks.  Andrzej Pilch, ks. Andrzej Szkoła pro-
boszcz Parafii pw. św. Jana Kantego w Niebocku, Adam 
Śnieżek Poseł na Sejm RP, podinsp. Wojciech Twaróg Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, mł. 
bryg. Bogdan Biedka Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Biernacki Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Brzozów, Krzysztof Strzyż Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dynów, Piotr Szul Przewodniczący Rady 
wraz Radnymi Gminy Dydnia, Dyrektorzy Szkół z terenu 
Gminy Dydnia, Kierownicy Gminnych Jednostek i Refera-
tów Gminy z Edytą Kuczmą Sekretarzem Gminy na czele, 
przedstawiciele organizacji społecznych w tym OSP i KGW. 
W sposób szczególny przywitane zostały delegacje wień-
cowe z miejscowości: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Koń-
skie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, 
Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna oraz wszyscy obecni 
na dożynkowym placu.

Do pracy przy organizacji wydarzenia włączyli się: 
Gmina Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promo-
cji i Wypoczynku w Dydni, Parafia pw. św. Jana Kantego w 
Niebocku, Zespół Szkół w Niebocku, Sołectwo Niebocko, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku, OSP Niebocko. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal Brzozowia-
na.pl oraz InfoPodkarpacie.pl. Dydyńskie Dożynki Gminne 
dofinansowano ze środków budżetu Gminy Dydnia oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypo-
czynku w Dydni.

Alicja Pocałuń, Aleksandra Florczak

Korowód dożynkowy

Prezentacja poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich

fot. M. Wójcik

fot. M. Wójcik
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konkurs „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół” został roz-
strzygnięty, nagrody rozdane, pora zatem na podsumowa-
nie.

Do konkursu można było zgłaszać się w następują-
cych kategoriach:
- Przydomowy ogródek
- Ogródek przyjazny pszczołom
- Danie z produktów z własnego ogródka.
Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 32 uczestni-
ków.

Głównym celem konkursu było promowanie idei 
przydomowych ogródków warzywnych, owocowych, zioło-
wych, kwiatowych. 

Oceny ogrodów oraz potraw dokonała komisja kon-
kursowa w składzie: 
- Tomasz Bartnicki – kierownik Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego w Brzozowie, przewodniczący ko-
misji,

- Edyta Kuczma- Sekretarz Gminy Dydnia, 
- Małgorzata Jakiel-Kiełbasa – pracownik Powiatowego 

Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
- Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty 

Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu w Starostwie 
Powiatowym w Brzozowie,

- Aleksandra Florczak – pracownik Urzędu Gminy w Dyd-
ni.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród 
laureatom odbyło się podczas Dożynek Gminnych w Nie-
bocku, w dniu 22 sierpnia 2021 r. Nagrody wręczała Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Komisji 
Konkursowej Tomasz Bartnicki.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie zdobytej 
liczby punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 
wynosiła 125. Po podliczeniu punktów postanowiono przy-
znać następujące nagrody:
W kategorii „Przydomowy ogródek”
- I miejsce – Zofia Tyczka 
- II miejsce – Alina Florko 
- III miejsce – Anna Gładysz
W kategorii „Ogródek przyjazny pszczołom”
- I miejsce – Emil Zarzyka
- II miejsce – Bogdan Marel
- III miejsce – Krystyna Toczek
W kategorii „Danie z produktów z własnego ogródka”
- I miejsce – Irmina Flis-Brewczak
- II miejsce – Wiesława Fejdasz
- III miejsce – Marta Wydrzyńska
Wyróżnienia:

- Elżbieta Fijałka
- Krystyna Tućka
- Elżbieta Pocałuń

Zdjęcia ogrodów i potraw biorących udział w konkur-
sie pojawią się w kalendarzu gminnym na 2022 rok. Konkurs 
został objęty patronatem honorowym Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza. 

Na realizację konkursu Gmina Dydnia otrzymała 
środki w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-
2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się 
jako partner KSOW znajdują się na portalu internetowym 
http://ksow.pl/

Mój ogród
Piękny ogród jest pokłosiem wysiłku i wyobraźni
Jest zwycięstwem kunsztu i estetyki nad naturą
Nie szukajmy w nim mitycznych odniesień
Ogród, przekaźnikiem ciebie i twoją recepturą
Nie pytam o sekrety, arkana, piękna ogrodów
Kto ma we krwi ich urok, nastrój, drogę do nich zna
Żyje fascynacją, kolorem, urodą
Wysiłkiem potwierdza dążenie do krasy każdego dnia
Czy można przybliżyć piękno i powab ogrodu
Twój ogród informację niejawną opowie ci sam
Każdy owoc, kwiatek, listek, poezję ukaże
Ja to czuję, to widzę, czytam, to znam.
Rośliny ogrodowe intensywnie pachnące 
Koją zmysły, uczynki, tęsknoty, wabią urodą
Są tańcem, zabawą, koncertem, baletem
A proszą o jedno, wołają o wodę.
Piękno ogrodów, jak wiersze miłosne
Pełne uniesień, wrażliwość dają z siebie
Czym więcej uczucia, marzeń w to włożysz
Tym więcej dobroci, wonności powróci do ciebie.
Każdy ogród sam mówi o sobie
Piękno, tworzy kolor tęczy w ogrodzie
Wiatr gra i tańczy magicznie kwiatami
Widownią, radosną publicznością, jesteśmy my sami.
Przestrzeń porośniętą różnościami traktujemy jak dzieło
Ogród można wysłuchać, rozumieć, z nim rozmawiać
Dostarcza bodźców, pobudza nam zmysły
Wiosną latem, niestrudzenie dąży,
By każdego dnia piękniejszym się stać.

Zenon Kochanowski

fot. K.Ruszel

Degustacja potraw

Aleksandra Florczak
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Strategia rozwoju gminy to podstawowy dokument 
określający kierunki działań samorządu lokalnego. Prace 
nad stworzeniem strategii to wieloetapowy proces wyma-
gający zaangażowania bardzo wielu osób: pracowników 
gminy, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli or-
ganizacji i instytucji, a także ekspertów w dziedzinie rozwo-
ju lokalnego.

W Gminie Dydnia od kilku miesięcy trwają prace nad 
stworzeniem nowej strategii rozwoju. W lipcu odbyły się 
dwa spotkania konsultacyjne, podczas których przy jednym 
stole zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, sołectw, in-
stytucji, organizacji oraz mieszkańcy gminy. Wspólnie diag-
nozowaliśmy główne problemy, z jakimi zmaga się gmina, a 
także szukaliśmy rozwiązań dla tych problemów. W jednym 
ze spotkań udział wziął Andrzej Kuźmiński, ekspert w za-
kresie rozwoju lokalnego, który udzielił wielu cennych wska-
zówek dotyczących potencjału Gminy Dydnia i możliwości 
jego właściwego wykorzystania.

4 sierpnia odbyło się spotkanie konsultacyjne z par-
lamentarzystami oraz przedstawicielami instytucji, z którymi 
gmina współpracuje. W spotkaniu uczestniczyli Posłowie: 
Adam Śnieżek, Kazimierz Gołojuch, Piotr Babinetz, asy-
stent Posła Marka Kuchcińskiego Andrzej Paniw, Starosta 
Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wojciech Wdowik, 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, Rzecznik 
Prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie Krzysztof Gwizdak,  przedstawiciele biura in-
żynierskiego MostRES Damian Kaleta oraz Agata Dąbal, 
reprezentujący firmę Green Lynx Michał Sadecki, członek 
Fundacji Ułani Króla Jana Sławomir Kwoka oraz gospoda-

rze spotkania - Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń i Sekre-
tarz Gminy Edyta Kuczma.

Na spotkaniu zostały poruszone bardzo ważne kwe-
stie dotyczące lokalnych i regionalnych planów inwestycyj-
nych, takich jak: budowa mostu na Sanie, utworzenie wie-
lofunkcyjnego zbiornika na Sanie, eksploatacja gminnych 
złóż kruszywa, przebudowa głównego traktu komunikacyj-
nego w gminie - drogi wojewódzkiej nr 835, a także rozwoju 
turystyki w gminie. 

Dzięki spotkaniom mieliśmy okazję skonfrontować 
różne punkty widzenia i wspólnie wypracować najważniej-
sze zagadnienia, które zostały uwzględnione w strategii. 
Projekt dokumentu jest dostępny do pobrania na stronie 
internetowej Gminy Dydnia.

Aleksandra Florczak

Leopold Staff
„Matka Boska Jagodna”
Matka Boska Jagodna, Panienka Maryja
Która owocnym, rodnym drzewom sprzyja
Chodzi po sadzie kwitnącym i śpiewa
Pocałunkami budząc w wiosnę drzewa
Nocą wieśniaczki jej śpiew słyszą we śnie,
Wieść, aby jagód nie jadły przedwcześnie,
Każdą jagodę z ust matce odjętą
Da zmarłym dziatkom Panna w jagód święto
Święto wspominające nawiedzenie św. Elżbiety 

przez Maryję powstało w roku 1263 z inicjatywy św. Bona-
wentury, generała zakonu franciszkańskiego, który wpro-
wadził je we wszystkich wspólnotach Braci Mniejszych. Do 
liturgii powszechnej zostało wprowadzone przez papieża 
Bonifacego IX w roku 1389. Oficjalnie ustanowione zostało 
w 1441 roku podczas Soboru w Bazylei. Aż do Reformy Li-
turgicznej Pawła VI obchodzono je 2 lipca. W 1969 papież 
przesunął obchody tego święta na dzień 31 maja.

W Polsce uroczystość ta była bardzo popularna i ze-
spalała się z przedchrześcijańskim świętem płodności, pod-
czas którego składano bóstwom ofiary z płodów ziemi, aby 
zapewnić sobie urodzaj. Ludowy przekaz głosił, że spodzie-
wająca się Dziecka Maryja wędrowała samotnie 150 km po-

przez góry i lasy, żywiąc się zrywanymi po drodze owocami. 
Dlatego w Polsce powstała tradycja, aby w dniu 2 lipca nie 
zrywać poziomek, jagód, agrestu, malin, wiśni i porzeczek. 
Miały pozostać dla Maryi – Jej nie mogło zabraknąć w dro-
dze pożywienia.

Matka Boża Jagodna została patronką matek i kobiet 
brzemiennych, które wierzyły, że jeśli nie będą zrywać ja-
gód i powierzą się opiece Maryi, to za Jej przyczyną urodzą 

Spotkanie konsultacyjne

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Święto Jagodnej

Grzegorz Rachwalski
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Szymon Świątek „Jagódki”
Jagódki, jagódki
W Wydrnej jagód w bród
Słodziutkie niczym miód.
Jagódki są zdrowe
Do zerwania gotowe.
Zjadamy je chętnie,
Bowiem Święty Jan
Przynosi nam w czerwcu 
Pełen jagód dzban.

Michał Mazur „Moja wieś”
Moja miejscowość
To raj dla dzieci,
Wiejskie zoo wokoło
Bocian na niebie leci,
Wesołe zwierzątka w zagrodzie mamy.
Na siłownię i plac zabaw 
Zabierają nas mamy
Na grządce marchew
Na drzewie jabłuszka
Trawa polna miękka
Jak moja poduszka.
Na drzewach co rok jagody dojrzewają
Nawet patronkę tu swoją mają.

Julia Żaczek „Moja Wieś”
Piękna jest moja wieś,
Świeże powietrze tutaj jest.
A gdy ochotę na spacer masz
Po polnych drogach z radością gnasz.
Wiatr włosy rozwiewa.
Ptak w drzewach śpiewa.
Cicho szumi rzeka.
Czas wolniej ucieka.
Wieś Wydrna piękne widoki ma.
Każdy mieszkaniec ją dobrze zna.
Gdy odpoczynku potrzebujesz,
W Wydrnej się zrelaksujesz.

Patryk Wójtowicz „Gdzieś na Podkarpaciu”
Gdzieś na Podkarpaciu leży wioska mała
Która każdemu z nas dużo dobra dała.
Pośród pól, łąk i drzew – leży w dolinie
A dołem mała rzeczka płynie.
To właśnie Wydrna jak pewnie wiecie,
Najpiękniejsza ze wszystkich wioska na świecie.
Powietrze tu świeże i czyste mamy,
Żadnymi spalinami nie oddychamy.
A ludzie w miastach na to ciągle narzekają
I choćby na wakacje do nas uciekają.
Ludzie tu są mili, uczynni i wspaniali
Bo pośród przyrody się wychowali.
W lasach mamy grzyby, maliny, jagody.
Sam jeszcze tam nie chodzę, bo jestem za młody
Ale z rodziną dziarsko maszeruję
I pięknego śpiewu ptaków czujnie nasłuchuję.
Czasem tylko sarenka podje nam buraczki
Albo znowu dziki podkopią ziemniaczki
Ale nikt się tym nie przejmuje
I z zachwytem dziką przyrodę obserwuje. 
Od niedawna mamy też fitness, na którym dnia każdego
Szlifujemy formę by kiedyś zastąpić Lewandowskiego.
Mamy też altanę i scenę, na której to właśnie
Śpiewamy i tańczymy zanim słonko zgaśnie.
I oto malownicza wioska moja
Spokoju i ciszy ostoja!
Bawmy się i śpiewajmy póki święto mamy
Bo przecież naszą Wydrną nad życie kochamy.

Fabian Maniawski „Lubię swoją wioskę”
Lubię swoją wioskę, bo kwitną kwiaty i jest zdrowe powie-
trze.
A najbardziej lubię szkołę bo mogę się tam uczyć i bawić.
Mam fajnych kolegów i lubię swoich nauczycieli.
Mogę zbierać jabłka na ładnych drzewach i chodzić po la-
sach.

zdrowe dzieci, a narodzone potomstwo będzie odporne na 
choroby i czary. Wierzono też, że Matka Boża opiekuje się 
duszami zmarłych dzieci i w tym dniu zabiera je do nieba na 
poziomki. W krakowskim Muzeum Narodowym i w Muzeum 
Miejskim w Żywcu znajdują się wizerunki przedstawiające 
Matkę Bożą z poziomką.

W kościele filialnym pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny święto to i związane z nim uro-
czystości odpustowe obchodzono 2 lipca aż do 2015 roku. 
W 2016 obchody pierwszy raz odbyły się 31 maja. Chcąc 
jednak zachować tradycję świętowania „Jagodnej”, posta-
nowiono zorganizować w Wydrnej zabawę ogrodową, któ-
rej motywem byłyby jagody oraz róże, które niegdyś święci-
ło się w trakcie mszy 2 lipca.

Święto Jagodnej odbyło się w sobotę, 10 lipca 2021 
roku. Organizatorem imprezy była Wójt Gminy Dydnia przy 
współpracy z Radą Sołecką Wsi Wydrna, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, 
Kołem Gospodyń Wiejskich w Wydrnej oraz OSP Wydrna. 
W programie uroczystości znalazły się m.in: rozstrzygnię-

cie konkursu plastycznego dla dzieci „Na jagody”, występy 
uczniów Szkoły Podstawowej w Wydrnej, grupy tanecznej 
„Stokrotki” działającej przy GOK, nowo powstałej formacji 
muzycznej Anawanowa Ars, duetu akordeonowego Filip & 
Kacper, kapeli Ludowej „Młoda Przepióreczka”, Moniki Kro-
wiak i Joanny Kulon.

Świętowanie zakończyła zabawa taneczna.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować 

to wydarzenie oraz artystom, którzy zechcieli uświetnić ob-
chody Jagodnej. Dziękujemy Niebiosom za dobrą pogodę. 
Dziękujemy serdecznie Sponsorom za wkład w przygoto-
wanie poczęstunku.

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim, któ-
rzy przybyli na tę zabawę. Mamy nadzieję, że każdy zna-
lazł na niej coś dla siebie. Pragniemy również przeprosić za 
wszelkie błędy i niedociągnięcia, które popełniliśmy przy or-
ganizacji wydarzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
uda się zorganizować jeszcze lepszą “Jagodną”.

 Grzegorz Rachwalski
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Lena Zarzyka „Takie jedyne na ziemi to miejsce”
Takie jedyne na ziemi to miejsce,
Gdzie każdy wita Cię z otwartym sercem
Łąki pełne kwiatów, pszczoły pracowite,
Las i błękit nieba – tu chcesz spędzić życie!
Każdy już teraz to na pewno przyzna
Mały raj na ziemi to na pewno Wydrna!
Nikomu tutaj niczego nie braknie
Ta urocza wioska serce Twoje skradnie!
Ruszaj więc czym prędzej w nasze okolice
Cisza dookoła, czujesz serca bicie?
Sielska ta dolina zaprasza Cię szczerze
Pieszo, hulajnogą, albo na rowerze.

Julia Kraczkowska „Kocham moją wieś”
Kocham moją wieś bo leży na terenach górzystych.
Znajduje się w niej sklep Pana Gomółki i szkoła.
Koło sklepu znajduje się siłownia i scena.
Jest też we wsi piękny kościół.
Ale najlepsze są nasze Panie w szkole.

Izabela Tymińska „Wydrna”
Nasza Wydrna ma piękne krajobrazy,
Łąki, wzgórza, piękne lasy
Z jagodami, malinami, borówkami.
W Wydrnej jest szkoła z boiskiem małym
I placem zabaw
Do zabawy doskonałym.
Jest sklep, gdzie dla ochłody
Mogę kupić pyszne lody.
Jest siłownia, altana i scena,
I straż pożarna, kościół i rzeka.
Czas wolniej leci, tak nie ucieka.
Kocham swoją wieś
Nawet gdy pada deszcz.
Ale kiedy słońce świeci
Cieszę się ja i wszystkie dzieci.

Adam Harnowski „Wydrna to jest piękna wieś”
Wydrna to jest piękna wieś
gdzie słońce najpiękniejsze świeci,
odwiedź nas jeśli chcesz, 
są tu nie tylko najfajniejsze dzieci…
Widoki na pagórki i lasy wspaniałe,
dwór zabytkowy i kapliczki liczne,
Warzywa i owoce u nas doskonałe,
Powietrze czyste a kwiaty śliczne.
I chociaż nie ma miastowych wygód,
Można tu zasmakować niezwykłych przygód.

Adrian Morawa „Moja Wieś”
Nasza Wydrna, chociaż mała
To jest piękna i wspaniała.
Jest w niej szkoła, kościół też
no i sklep, żeby coś zjeść.
Ja w niej mieszkam, Adam też,
Szymek i Kuba też tu jest.
Kocham ją bardzo,
całym sercem swym,
bo gdyby nie ona
gdzież ja bym żył.

Jakub Kaszowski „Nasza wieś”
Nasza wieś Wydrna bardzo wesoła,
Dzieci się cieszą, jest ładna szkoła.
W sklepie Pana Gomółki
Można kupić świeże bułki.
Gdy się zapali jakaś chałupa
Zaraz się zleci strażaków kupa.
Dzisiaj festyn przy altance,
Wszyscy bawią się jak w bajce.
Koło gospodyń dzisiaj przy garach
A faceci przy browarach. 

1 sierpnia 2021 r. w Uluczu odbył się I EkoBieg w Do-
linie Sanu. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło w Uluczu 
115 miłośników biegania z całej Polski, m.in: Podkarpacia, 
Małopolski, Śląska, Mazowsza. W inauguracji wydarzenia 
udział wzięli: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt 

Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Zastępca Wójta Gminy Sa-
nok Paweł Wdowiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni Rafał Czopor, za-
łożycielka Klubu Biegacza w Dydni Anna Żak.

Trasa biegła od Ulucza wzdłuż Sanu poprzez Dobrą, 
Hłomczę, Łodzinę, Witryłów, a po przeprawieniu się przez 
pieszą kładkę powracała do Ulucza. Łącznie 15 kilometrów. 
Na ostatnim odcinku trasy w Uluczu na uczestników biegu 
czekało spore wyzwanie – musieli przeprawić się przez bar-
dzo strome wzgórze Dębnik, na którego szczycie znajduje 
się najcenniejszy zabytek gminy Dydnia – greckokatolicka 
cerkiew z 1659 roku. Wszystkim uczestnikom udało się 
ukończyć bieg.

Pierwszy do mety dobiegł Damian Dziewiński z cza-
sem 57:33, drugi był Maciej Kiper (58:00), natomiast trzeci 
Michał Gazdowicz (59:51). Spośród kobiet najlepszy czas 
osiągnęła Agnieszka Bodzioch (1:10:20), druga na mecie 
była Aneta Toczek (1:11:48), natomiast trzecia Joanna Te-
reszkiewicz (1:13:00). 

Elektroniczny pomiar czasu zapewniła firma Time-
keeper z Ropczyc. Bieg został zrealizowany dzięki wspar-

Do biegu gotowi - start!

fot. A. Florczak

Aleksandra Florczak
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W niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. 10 par małżonków 
z terenu Gminy Dydnia obchodziło Jubileusz 50 – lecia Po-
życia Małżeńskiego. Łącznie w Gminie odznaczonych Me-
dalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostało 14 par, 
jednak 4 z nich ze względów zdrowotnych nie wzięły udzia-
łu w uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele 
Parafialnym w Jabłonce pod przewodnictwem Ks. Probosz-
cza Bogusława Zajdla, w trakcie której Jubilaci odnowili zło-
żoną przed 50 laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. od-
było się okolicznościowe spotkanie w sali domu ludowego 
w Jabłonce. „Złoci Jubilaci” zostali odznaczeni przyznanymi 
przez Prezydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i oko-
licznościowymi upominkami wręczyła Wójt Gminy Alicja Po-
całuń, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem 
Szulem oraz Kierownikiem USC Małgorzatą Pomykałą. Nie 
zabrakło również życzeń, tradycyjnej lampki szampana oraz 
wspólnego odśpiewania „Sto lat”.  Przy akompaniamencie 
weselnej muzyki Jubilaci razem z rodzinami wesoło bawili 
się w niedzielne popołudnie. 

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy otrzymały następujące pary 
małżonków: Kazimiera i Edward Bluj, Krystyna i Henryk 

Chorążak, Zofia i Eugeniusz Cipora, Wanda i Zygmunt 
Fejdasz, Józefa i Franciszek Kędra, Maria i Bolesław Kot, 
Aleksandra i Tadeusz Lichoccy, Józefa i Leopold Nowak, 
Maria i Stanisław Pocałuń, Henryka i Stanisław Sabik, Zofia 
i Czesław Stanisławczyk, Bogumiła i Franciszek Świątek, 
Zofia i Kazimierz Wójcik, Helena i Wacław Żaczek.

Małgorzata Pomykała

W sierpniu swoje 101. urodziny obchodził Pan Mie-
czysław Pytlowany z Dydni, natomiast we wrześniu również 
101 lat skończyła Pani Anna Kot z Krzemiennej.

Zgodnie z naszą gminną tradycją Jubilatów w dniu 
urodzin odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy – wójt Ali-
cja Pocałuń oraz kierownik USC Małgorzata Pomykała. W 
imieniu społeczności Gminy Dydnia złożyły Jubilatom naj-
serdeczniejsze życzenia, przynosząc urodzinową kartkę, 
kwiaty i prezent. 

„Z okazji 101. rocznicy urodzin składamy serdeczne 
gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią 
aktywność w życiu społeczności gminy, za wszelkie trudy i 
owoce pracy minionych stu jeden lat. Życzymy dużo zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, spokoju, radości i pogody du-

cha na dalsze lata życia.”
Aleksandra Florczak

ciu: Projekt PODIUM, YO4U, Sylveco, Serowarnia Karpa-
cka Pasja Sera, Firma DREWKOT, Bodymax, PBS Mrówka, 
Pizzeria Francesca, JAVA Naturalna Woda Mineralna, Gran-
Pik Liwocz. 

Statuetki dla zdobywców drugich i trzecich miejsc 
wykonali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krzywem. 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Gminę 
Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wy-
poczynku w Dydni, Klub Biegacza w Dydni, przy współpra-
cy z Gminą Sanok.

Organizację wydarzenia dofinansowano ze środków 
budżetu Gminy Dydnia.

Podczas wydarzenia odbyła się charytatywna zbiórka 
nakrętek na rzecz leczenia serduszka Poli, małej mieszkan-
ki Gminy Dydnia, w ramach akcji „Pola. Nasze małe wiel-
kie serce.” Zbiórka nakrętek na ten cel odbywa się obecnie 
również przy Urzędzie Gminy w Dydni – w metalowym ser-

duszku na nakrętki ustawionym przy wejściu głównym do 
urzędu.

Aleksandra Florczak

Statuetki dla najszybszych

Dostojni Jubilaci

Gratulacje dla Pana Mieczysława

fot. A. Florczak

fot. T. Żaczek

fot. T. Żaczek
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Klub Seniora w Temeszowie został oficjalnie otwarty. 
W obecności zaproszonych gości – przedstawicieli władz 
samorządowych, instytucji lokalnych i regionalnych, w dniu 
17 sierpnia 2021 r.  uroczyście zainaugurowano powstanie 
placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości oraz 
symbolicznego przecięcia wstęgi rozpostartej przy drzwiach 
wejściowych budynku. Ksiądz Bartosz Rakoczy – wikary 
parafii w Dydni, dokonał poświęcenia Klubu. Krótkie oko-
licznościowe występy na tę specjalną okazję przygotowały 
temeszowskie dzieci, a także uczestnicy Klubu Seniora w 
Temeszowie. Przed publicznością wystąpił również Dawid 
Siwiecki – pochodzący z Krzywego akordeonista.

Uczestnicy Klubu Seniora z tej wyjątkowej okazji 
otrzymali od reprezentującej lokalny samorząd Wójt Gminy 
Dydnia Alicji Pocałuń obraz z wizerunkiem świętego Micha-
ła Archanioła – Patrona Gminy Dydnia. Ten sam wizerunek 
świętego znajduje się we wszystkich instytucjach publicz-
nych Gminy Dydnia. Oprócz tego otrzymali w prezencie 
drobny sprzęt AGD, ponieważ zajęcia kulinarne są jedny-
mi z ulubionych zajęć klubowiczów. Od pozostałych gości 
dostali m.in: książki, gry planszowe, płyty z muzyką, które 
będą umilać im wspólnie spędzony w klubie czas.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić świeżo wy-

remontowany budynek Klubu Seniora, a także obejrzeć wy-
stawy prac artystycznych uczestników klubu.

W uroczystości wzięli udział m.in: Senator RP Alicja 
Zając, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń, Radni Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Adam Drozd i Monika Brewczak, Zastępca Dy-
rektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie Małgorzata Guła, Wójt Gminy Sanok 
Anna Hałas, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, 
Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, Skarbnik Gminy 
Dydnia Anna Stachyrak, Przewodniczący Rady Gminy Dyd-
nia Piotr Szul, reprezentujący Posła Adama Śnieżka Andrzej 
Wrona, reprezentujący Europosła Bogdana Rzońcę Jerzy 
Adamski, Kierownik PODR Tomasz Bartnicki, Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie Krzysztof Folta, Komendant 
Powiatowy Policji w Brzozowie Joanna Kędra, Kierownik 
Posterunku Policji w Dydni Albert Adam oraz dzielnicowa 
Magdalena Kaszowska, Radni, Sołtysi, Kierownicy Gmin-
nych Referatów oraz Gminnych Jednostek Organizacyj-
nych, Pracownicy GOPS w Dydni, Pracownicy Instytucji 
Gminy Dydnia, Uczestnicy Klubu Seniora w Jabłonce, a 
także Uczestnicy Klubu Seniora w Temeszowie wraz z ani-
matorem klubu Anetą Rzeszut.

Aleksandra Florczak

W niedzielę 8 sierpnia 2021 roku w Krzywem odbył 
się Turniej Wsi – czyli rozgrywki między miejscowościami 
Gminy Dydnia o Puchar Wójta. Turniej połączony był z fe-
stynem oraz wystawą grafiki Karoliny Kwiatkowskiej zorga-
nizowanej w sali Domu Ludowego.

Uczestników turnieju oraz przybyłych gości serdecz-
nie powitały Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Sołtys 
Krzywego Zofia Turoń. W tym roku w turnieju wzięły udział 
drużyny: z Krzywego, Wydrnej, Obarzyma oraz Końskiego. 
Drużyny rywalizowały ze sobą w następujących konku-
rencjach: gąsienica na skrzynkach, rzut balonem z wodą, 
„Wczasy Janusza”, hydronetka, bieg z noszami, przeciąg-
nie liny. Po podliczeniu punktów z wszystkich konkurencji 
zwycięzcą zawodów oraz zdobywcą Pucharu Wójta została 
drużyna z Krzywego.

Podczas wydarzenia na scenie wystąpili:

Okolicznościowy występ Seniorek

Symboliczne przecięcie wstęgi

Puchar w rękach najlepszych

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak
Aleksandra Florczak
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W sobotnie popołudnie 21 sierpnia br. w pięknej sce-
nerii Parku Dworskiego w Temeszowie odbył się turniej stra-
żacki „Oldboys”. Turniej połączony był ze Świętem Proziaka 
oraz festynem.

Strażaków oraz przybyłych gości serdecznie powita-
ła Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

Po kilkuletniej przerwie na start  stanęły  drużyny 
Oldboysów z: Jabłonki, Wydrnej, Dydni, Krzywego i Teme-
szowa. Drużyny rywalizowały ze sobą w następujących kon-
kurencjach: przeciąganie liny, bieg z „rannym” na noszach, 
ubieranie w mundur ratownika, wspinaczka po linie, hydro-
netka. Po podliczeniu punktów z wszystkich konkurencji 
zwycięzcą zawodów  została drużyna z Dydni. Zawodnicy 
z: Wydrnej, Temeszowa oraz Jabłonki uzyskali  identyczną 
ilość punktów, kapitanowie uzgodnili między sobą, że wszy-
scy  zgodnie biorą II miejsce, III miejsce przypadło straża-
kom z Krzywego.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe sfinansowane z 
budżetu Gminy Dydnia w ramach projektu realizowanego 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dydni „Każdy strażak 
każdemu pomoże żyć zdrowo i na wesoło”. Wójt Gminy 
Dydnia  Alicja Pocałuń  składając gratulacje zawodnikom- 
strażakom, powiedziała m.in., że oczywiście każdy lubi wy-
grywać, ale celem turnieju była przede wszystkim integracja 
strażaków. Mimo że w nazwie zawodów figurują “oldboy’e”, 
strażacy ci są nadal aktywni, czynnie uczestniczą w życiu i 
działalności macierzystych jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych gminy Dydnia czy powiatu brzozowskiego.
Strażacy „Oldboy’e”, mają bagaż doświadczeń i wie-

dzę, którą przekazują młodemu pokoleniu. Stanowią dużą 
część strażackiej społeczności, a dzięki udziałowi w tego 
rodzaju wydarzeniach pokazują, że wciąż są pełni zaanga-
żowania, energii i dobrego humoru. „Zapraszam już dzisiaj 
do rywalizacji w przyszłym roku” - powiedział na zakończe-
nie Turnieju Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP 
Stanisław Pytlowany.

Turniej przebiegał w sportowej atmosferze, strażacy 
z uśmiechem i swobodnie podchodzili do wykonywanych 
konkurencji, uśmiech nie znikał nawet wtedy, gdy poszło 

- Kapela „Młoda Przepióreczka” – działająca przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dydni młodzieżowa kapela lu-
dowa, prowadzona przez Dariusza Klimowicza. Tworzą  
ją bardzo młodzi mieszkańcy gminy, w dużej mierze 
uczniowie oraz absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dydni. Kapela jest młodszą wersją działającej wcześ-
niej, od lat 80., kapeli „Przepióreczka”. W ten sposób 
zespół podtrzymuje tradycje lokalnego, muzycznego 
dziedzictwa kulturowego

- Ewa Haduch – podopieczna Brzozowskiego Domu 
Kultury, gdzie uczy się śpiewu pod okiem Klaudii Kik-
ta. Laureatka konkursów piosenki m.in. wojewódzkiego 
konkursu piosenki bieszczadzkiej

- Dawid Siwiecki – pochodzący z Krzywego młody akorde-
onista, absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, 
doceniany i nagradzany na wielu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursach. Zwycięzca, m.in. między-
narodowego talent show muzyki klasycznej Virtuosos 
V4+ 

- Kapela „DoOporó” – zespół pochodzący z Pilzna, wy-
konujący stylizowany folklor, opracowany na podstawie 
tradycyjnych melodii, w nowoczesnych aranżacjach.

W Sali Domu Ludowego w Krzywem miała miejsce 
wystawa grafiki Karoliny Kwiatkowskiej pt. „Niedaleko Pada 
Jabłko od Jabłoni”, zorganizowanej przez Salonik „W Krzy-
wem Zwierciadle” prowadzony od 2014 r. przez Bogusławę 
Krzywonos. 

Karolina Kwiatkowska jest absolwentką Liceum Pla-
stycznego w Krośnie o specjalności snycerstwo oraz Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, specjalność grafika i malarstwo. 
Artystka tworzy w technikach druku wklęsłego, szczególnie 
akwaforcie i akwatincie. Oprócz tego zajmuje się również 
malarstwem olejnym, rysunkiem klasycznym i eksperymen-
talnym. 

Organizatorem wydarzenia było Stowaryszenie na 
Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka przy współpracy 
z Wójtem Gminy Dydnia, Gminnym Ośrodkiem Kultury Bi-
bliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Radą Sołecką Wsi 
Krzywe, Salonikiem „W Krzywem Zwierciadle”, Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Krzywem, Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Krzywem.

Aleksandra FlorczakJedna z turniejowych konkurencji

Wspinaczka po linie

fot. A. Florczak
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coś nie tak, dali dobrą lekcję przestrzegania zasady Fair 
Play.

Podczas zawodów strażacy, zaproszeni goście oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy nie mogli się po-
wstrzymać  przed spróbowaniem proziaków serwowanych 
z różnymi smarowidłami przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Temeszowa. Ten najbardziej charakterystyczny 
wypiek w naszym regionie, „uczestnik” praktycznie wszyst-
kich lokalnych imprez, jest obecny na każdym stole przy-
gotowanym przez panie z kół gospodyń wiejskich. Proziak 
można by rzec, to przysmak każdej podkarpackiej wsi. Są 
to placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej, zwanej 
kiedyś „prozą”. Stąd właśnie ich nazwa. Przepis na pro-
ziaka jest bardzo prosty – mąkę wystarczy wymieszać z 
maślanką lub kefirem, dodać niewielką ilość sody oczysz-
czonej, lekko posolić, zagnieść ciasto, podzielić na kawałki, 
rozwałkować na płaski, okrągły krążek i upiec na rozgrzanej 
blasze kuchni opalanej drewnem. Dzięki temu szybkiemu 
przepisowi proziaki były przygotowywane przez gospodynie 
w wielu domach, w których często zabrakło już chleba. Każ-
dy, kto spróbował temeszowskiego proziaka, poczuł smak  

dzieciństwa.
Święto zakończyło się festynem, który trwał do póź-

nych godzin nocnych.
Stanisław Pytlowany

Urodził się 22 czerwca 1922 
roku w Jabłonce. Jego rodzicami 
byli Aniela i Ludwik Sokołowscy. W 
wieku 6 lat, w 1928 roku rozpoczął 
naukę w szkole powszechnej w Ja-
błonce.  Uczęszczał do niej do roku 
1934.

W szeregi Armii Wojska Pol-
skiego został powołany w 1944r. 
Jak wspominał w książce „Szepty 
Historii. Szkoła w Jabłonce w la-
tach 1894-2010”:

„Po skończeniu szkoły poszedłem do stolarza by na-
uczyć się zawodu. Wybuchła wojna. Mój rocznik obowiązko-
wo poszedł do wojska. Dostałem się do Jednostki Wojskowej 
w Przemyślu. Tam mnie skierowali do Szkoły Podoficerskiej 
– trwała ona 3 miesiące. Po jej ukończeniu – na front, pod 
Warszawę. Dostałem stopień kaprala, zostałem dowódcą dru-
żyny w wieku 22 lat. Przeszedłem front aż po Kołobrzeg. To 
było w 1945 r. Tam zginął dowódca plutonu i musiałem prze-
jąć dowodzenie. Zostałem ciężko ranny. 9 miesięcy byłem w 
szpitalu polowym. Po powrocie dostałem stopień oficera. Z 
sześciu braci, trzech z nas zostało wcielonych do wojska. Je-
den dostał się do niewoli, wrócił po wojnie z Niemiec, drugi 
do armii generała Andersa, walczył pod Monte Cassino. Po 
wojnie wyjechał do Anglii i tam zamieszkał. A ja wróciłem do 
Jabłonki. W sumie z całej wsi 11 mężczyzn poszło na wojnę. 
Czterech nie wróciło.”

Pan Piotr walczył w szeregach 16. Kołobrzeskiego Puł-
ku Piechoty (16 pp), który od chwili uformowania w 1944 roku 
do rozformowania w 1957 roku walczył w składzie 6 Pomor-
skiej Dywizji Piechoty (6 DP), tworząc (wraz z 14 pp i 18 pp) 
główną siłę dywizji. 

Formowanie pułku rozpoczęło się w lipcu 1944 roku. 
Po kilku miesiącach szkolenia, w październiku 1944 roku w 
Przemyślu żołnierze złożyli przysięgę i wyruszyli na front. W 
szeregach 16 pp w styczniu 1945 roku Piotr brał udział w 

walkach o Warszawę. Jego pułk jako pierwszy zdołał prze-
bić się do centrum miasta. Spod Warszawy pułk wyruszył w 
ponad 300-kilometrowy marsz, by wziąć udział w walkach o 
przełamanie Wału Pomorskiego, stanowiącego graniczną linię 
umocnień III Rzeszy. 2 lutego 1945 r. 16 pp zdobył Jastrowie, 
natomiast 7 lutego wziął udział w niezwykle krwawych wal-
kach pod Nadarzycami. W marcu 1945 r. dywizja dotarła do 
Kołobrzegu, gdzie wzięła udział w wielodniowych walkach o 
odbicie miasta. Wówczas Piotr pełnił obowiązki dowódcy plu-
tonu. Podczas przeprowadzania jednego ze zwiadów został 
ciężko ranny.

Od 1974 roku prężnie działał w Związku Inwalidów Wo-
jennych (ZIW). Był członkiem zarządu brzozowskiego oddziału 
związku. Przez wiele lat pomagał poszkodowanym w wojnach 
żołnierzom m.in. w załatwianiu spraw formalnych związanych 
z uzyskiwaniem inwalidztwa wojennego oraz praw do wspar-
cia finansowego. W związku pełnił również funkcję chorążego 
pocztu sztandarowego. 

Został mianowany na stopień oficerski podporucznika, 
odznaczony, m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawaler-

W turniejowym szyku

Pogrzeb śp. Piotra Sokołowskiego

Aleksandra Florczak
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Chodniki
W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 

miejscowości Krzemienna rozpoczęła się budowa odcinka 
chodnika o dł. 281,0 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 
Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska (od drogi do 
Ośrodka Zdrowia w kierunku Kościoła). Na budowę chodni-
ka Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwo-
tę 170 000 zł, natomiast Gmina Dydnia dołożyła kolejne 170 
000 zł. Łączny koszt budowy wyniesie 340 000 zł. 

Natomiast w miejscowości Krzywe powiat brzozow-
ski rozpoczął budowę chodnika o dł. 480,0 m przy drodze 
powiatowej. Całkowita wartość zadania to 537 263,27 zł, z 
czego udział Gminy Dydnia to 268 631,00 zł.

Drogi
W miejscowości Grabówka i Wydrna rozpoczęto 

modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwe-
stycja jest możliwa dzięki dotacji pozyskanej od Wojewody 
Podkarpackiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w wysokości 100 tys. zł oraz ze środków własnych Gminy 
Dydnia w wysokości 15 tys. zł. W ramach zadania zrealizo-
wana zostanie budowa drogi o nawierzchni z płyt JOMB w 
m. Grabówka o dł. 350,0 m i w m. Wydrna o dł. 150,0 m.

Zakończone i wykonywane są przebudowy, remon-
ty dróg: remont drogi w m. Wydrna „Waśkówka” na dz. nr 
1805, drogi na dział w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem 
mostu, drogi na działce nr 359 /do Łącznych/, drogi na dział-
ce nr 802 / na Przekaźnik/ w Krzemiennej, drogi  na działce 
nr 1854 w Wydrnej Studzionki, drogi w Dydni na działce 

nr 810, przebudowa drogi w miejscowości Krzywe Średnie, 
przebudowa drogi w Dydni na przekaźnik.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Niebocku

Kontynuowana jest rozbudowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Niebocku. Obiekt zostanie 
wyposażony w rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację 
fotowoltaiczną oraz będzie spełniał warunki dostępności 
architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja 
inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej 
Trwają prace inwestycyjne związane z przebudową 

budynku szkoły na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które 
będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego 
dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jak również 
usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełno-
sprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności.  Planowany termin otwarcia centrum to 
2022 rok. Zadanie realizowane jest w ramach resortowego 
programu MRPiPS ,,Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finan-
sowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
– Funduszu Solidarnościowego.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce
Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja 

wybranych urządzeń oczyszczalni w celu zwiększenia bez-

skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Piotr Sokołowski zmarł w dniu 22 kwietnia 2021 roku, 

dwa miesiące przed swoimi 99 urodzinami. Został pochowa-

ny na cmentarzu parafialnym w Jabłonce, a w jego pogrzebie 
uczestniczyła wojskowa asysta honorowa.

Aleksandra Florczak

W Sołectwie Krzywe zakończono realizację zada-
nia pn. „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w 
Domu Ludowym w Krzywem” współfinansowanego z bu-
dżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpa-
ckiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na dzia-
łania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Dzięki realizacji zadania w Domu Ludowym w Krzy-
wem zamontowano instalację klimatyzacji. Sala taneczna 
zyskała również nowy wygląd dzięki nowym firanom, które 
zostały uszyte przez członków Grupy Odnowy Wsi Krzywe. 

Gmina Dydnia od wielu lat korzysta ze wsparcia fi-
nansowego na realizację ważnych dla mieszkańców na-
szej gminy inwestycji z Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi.

Katarzyna Stadnik

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Droga rolna w Grabówce

Rozbudowa sali gimnastycznej w Niebocku

Katarzyna Stadnik
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W dniu 14 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego odbyło się podpisanie umów 
z przedstawicielami podkarpackich gmin na inwestycje 
związane z projektem „Uniwersytet Samorządności” realizo-
wanym w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. 

W podpisaniu umów uczestniczył Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, natomiast Gminę 
Dydnia reprezentowały Wójt Alicja Pocałuń oraz Skarbnik 
Anna Stachyrak.

„To jest nasz innowacyjny pomysł, dzięki któremu 
chcemy wspierać działania ukierunkowane, kształtujące fun-
damenty społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiej-

skich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” 
jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw 
edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, 
kursów, warsztatów, które będą odpowiadały na potrzeby 
lokalnych społeczności w zakresie samorządności - podkre-
ślał w czasie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch – Chce-
my, aby sprzyjało to podnoszeniu poziomu świadomości i 
aktywności społecznej na obszarach wiejskich regionu.”

Na realizację projektu Gmina Dydnia otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 15 000 zł.

Celem inicjatywy jest stworzenie warunków do prze-
prowadzania kursów, szkoleń oraz różnego rodzaju działań 
edukacyjnych wspomagających rozwój obszarów wiejskich, 
wspierających idee samorządności i społeczeństwa obywa-
telskiego, przygotowujących lokalną społeczność do realiza-

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na reali-
zację zadania pn. „Dopracowanie infrastruktury kultury dla 
potrzeb mieszkańców Gminy Dydnia”. Zadanie obejmu-
je modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domu 
Ludowym w Niebocku, malowanie i doposażenie sali 
widowiskowo-tanecznej w Domu Ludowym w Jabłonce, 
modernizację sali widowiskowo-tanecznej w Domu Ludo-

wym w Wydrnej (mała sala). Zadanie ma na celu poprawę 
infrastruktury kultury w poszczególnych miejscowościach, 
stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działal-
ności kulturalnej, jak również zwiększenie dostępu i pod-
niesienie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców 
Gminy Dydnia. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Katarzyna Stadnik

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce przy wspar-
ciu finansowym i merytorycznym Gminy Dydnia zakończyła 
realizację operacji pn. „Przebudowa Domu Ludowego w 
Grabówce na cele kulturalne”. Operacja współfinansowa-

na jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano m.in. prze-
budowę schodów, wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian 
zewnętrznych wraz z elewacją, malowanie. Celem zadania 
jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój in-
frastruktury i oferty spędzania wolnego czasu.

Katarzyna Stadnik

pieczeństwa procesów technologicznych i poprawy uciążli-
wości zapachowej wraz z doposażeniem oczyszczalni ście-
ków w Jabłonce”. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 
prac polegających na demontażu starych urządzeń i monta-
żu nowych urządzeń na oczyszczalni ścieków. Wymienione 
zostaną m.in. urządzenia w pompowni ścieków, w pomiesz-
czeniu sita, w reaktorze biologicznym oraz w pomieszcze-
niu dmuchaw i zagęszczacza. W zakresie inwestycji ujęto 
również montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Inwestycja zostanie sfinansowana z 
pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Budowa targowiska gminnego ,,Mój Rynek” w 
Dydni

W Dydni rozpoczęto budowę targowiska gminnego 
,,Mój Rynek”. Budowa targowiska ma na celu wspieranie 
lokalnych rolników, przedsiębiorców, produkcji i promocji 
produktów lokalnych na terenie Gminy Dydnia. Operacja 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej 
infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Katarzyna Stadnik
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cji różnych ważnych funkcji społecznych.
Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Pierw-

szy etap będzie realizowany w 2021 roku i zakłada przy-
stosowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji 
przyszłych działań edukacyjnych. Warunkiem jest, że otrzy-
mane środki finansowe zostaną przeznaczone na ulepsze-
nie już istniejących i funkcjonujących obiektów. W ramach 
realizacji pierwszego etapu projektu zostanie wyremontowa-
na i doposażona sala w budynku Urzędu Gminy w Dydni. 
Drugi etap będzie realizowany w latach 2022-2025. Jego 
założeniem będzie realizacja działań edukacyjnych wska-
zanych we wniosku, przy wykorzystaniu przygotowanej do 
tego celu infrastruktury.

Wsparcie finansowe na realizację „Uniwersytetu Sa-
morządności” w ramach PPOW mogło wynieść maksymal-
nie do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 
15 000 zł. Każda jednostka samorządowa mogła ubiegać 
się o wsparcie finansowe jednego projektu. Gmina Dydnia 
otrzymała najwyższe możliwe dofinansowanie.

Aleksandra Florczak

OSP Dydnia oraz OSP Krzywe otrzymały po 
10 000 zł dofinansowania na zakup sprzętu i wyposa-
żenia jednostek.

W dniu 4 sierpnia 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy 
w Dydni odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinan-
sowanie jednostek OSP z terenu powiatu brzozowskiego 
w ramach programu „Mały Strażak”. Przedstawiciele OSP 
otrzymali umowy z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Adama Skiby. 

W uroczystości udział wzięli również: Poseł Adam 
Śnieżek, Poseł Kazimierz Gołojuch, asystent Posła Marka 
Kuchcińskiego Andrzej Paniw, Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. 
Krzysztof Folta, Kierownik RGGNiSO Stanisław Pytlowany 
oraz przedstawiciele jednostek OSP Dydnia, Krzywe, Brzo-
zów, Przysietnica, Turze Pole, Barycz, Golcowa, Buków, 

Jabłonica Polska, Wesoła. 
Aleksandra Florczak

We wtorek, 17 sierpnia 2021 r. w sali narad Urzę-
du Gminy w Dydni odbyło się uroczyste wręczenie aktów 
powierzenia stanowisk dyrektorskich. Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń wręczyła je 5 osobom, które 1 września 2021 
r. obejmą funkcję dyrektorów placówek oświatowych. Akty 
powierzenia stanowisk otrzymały: 
Dorota Bluj dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dyd-

ni
Bożena Chorążak dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku
Zuzanna Dmitrzak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Jabłonce
Iwona Pocałuń dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Kró-

lowej Jadwigi w Dydni
Marta Rybczak p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Gra-

bówce.
Wójt Gminy Dydnia wręczając akty powierzenia,  po-

gratulowała objęcia stanowiska oraz złożyła życzenia sa-
tysfakcji z pracy zawodowej oraz powodzenia w pełnieniu 

powierzonej funkcji.
Jolanta Bieda

fot. M. Romankiewicz, UMWP  

Podpisanie umowy

Dofinansowanie dla strażaków

Gratulacje od Wójta Gminy Alicji Pocałuń

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak
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W środę, 1 września 2021 r. rozpoczął się rok szkol-
ny 2021/2022. Tego dnia w placówkach oświatowych Gmi-
ny Dydnia odbyły się uroczystości inauguracyjne.

W Szkole Podstawowej w Grabówce obchody pierw-
szego dnia nauki rozpoczęły się od Mszy Świętej w Koście-
le Parafialnym, następnie uczniowie wraz z nauczycielami i 
rodzicami przenieśli się do szkoły. Tam dyrektor Marta Ryb-
czak powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczegól-
nie tych uczniów, którzy rozpoczynają w tym roku pierwszą 
klasę. Krótką powitalną część artystyczną zaprezentowa-
ły uczennice klas II i III. Dyrektor szkoły doceniła fakt, że 
dziewczynki poświęciły ostatnie dni wakacji na to, aby przy-
gotować się do występu.

W uroczystości wzięły udział Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń oraz dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jo-
lanta Bieda, które życzyły uczniom wszystkiego, co naj-
lepsze w nowym roku szkolnym, powodzenia oraz wielu 

sukcesów w nauce.
Aleksandra Florczak

Przed Urzędem Gminy w Dydni stanęło serduszko 
przeznaczone do zbiórki plastikowych nakrętek, które na-
stępnie będą przekazywane na akcje charytatywne.

Zużyte nakrętki z butelek często bez zastanowienia 
lądują w koszu na śmieci. A przecież można je jeszcze wy-
korzystać do dobrych i ważnych celów! Przez zbieranie na-
krętek możemy w prosty sposób wesprzeć ludzi w potrzebie 
–  pomóc komuś w zbieraniu środków na leczenie czy na 
potrzebny sprzęt rehabilitacyjny.

Zapraszamy Państwa do napełniania naszego dy-
dyńskiego serduszka nakrętkami!

Aleksandra Florczak

Czas słonecznych, upalnych  dni powoli dobiega 
końca. Dlatego korzystając z uroków ostatnich letnich dni 
oraz zaproszenia Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Brzozowie, 9 września br. wybraliśmy się na ognisko inte-
gracyjne połączone z grzybobraniem. W miłej, przyjaznej 
atmosferze razem z przyjaciółmi z Brzozowa powoli żegna-
liśmy kończące się lato. 

Oprócz tradycyjnego smażenia kiełbasek oraz zaja-
dania się innymi smakołykami przygotowanymi specjalnie 
na tę okazję, był również czas na śpiew, spacery po pobli-
skich leśnych ścieżkach w poszukiwaniu grzybów, rozmowy 
oraz gry i zabawy. Wygrzewając się w promieniach słońca, 
wspominaliśmy miniony rok, dzieliliśmy się wrażeniami z 
wycieczek, opowiadaliśmy o planach na najbliższy czas, 
zacieśniając w ten sposób relacje koleżeńskie. 

Koniec lata i początek jesieni to dla okolicznych rol-
ników czas intensywnej pracy i przygotowań do zimy. Stare 
powiedzenie mówi, że „wspólna praca popłaca”, dlatego my 
także zaangażowaliśmy się w pomoc przy wykopkach. Tego 
dnia dopisywała nam piękna pogoda i dobry humor. Wbrew 

pozorom wcale nie była to taka ciężka praca, zwłaszcza że 
odbywa się w tak koleżeńskiej i życzliwej atmosferze. Nie 
zabrakło czasu na żarty oraz wspólny odpoczynek zakoń-
czony biesiadowaniem i pieczeniem kiełbasy. W ramach za-

Pamiątkowe zdjęcie

Nakrętkowe serduszko

Chwila relaksu

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. archiwum

Agnieszka Indyk
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Koncert poprzedzały często programy jasełkowe 
przygotowane przez dzieci i młodzież, na które składały 
się tradycyjne polskie kolędy i pastorałki, zagrane w cieka-
wych, często własnych aranżacjach. Usłyszeć można było 
również obcojęzyczne pastorałki np. „White Christmas” 
– Bing Crosby. Świąteczne utwory śpiewane są przez 2-3 
solistów: Magdalenę Stareńczak, Aleksandrę Kułak, We-
ronikę Nieznańską, Jakuba Owoc, Annę Rygiel, a w ostat-
nich latach także Naomi Achirico Zarzyka. Oprócz wystę-
pów solowych orkiestra również wykonywała tylko wersje 
instrumentalne. Magiczny klimat świąt udzielał się również 
słuchającym, którzy wielokrotnie włączali się do wspólne-
go śpiewania podczas koncertu.  

Dożynki. Od 2001 roku, od dożynek w Temeszowie 
zaczynając, po 2019 rok gdy odbywały się we wsi Końskie 
corocznie orkiestra brała udział w tych imprezach. To or-
kiestra prowadziła korowód wieńców do kościoła, gdzie 
zwyczajowo rozpoczynały się uroczystości dożynkowe. 
Dla orkiestry występ rozpoczynał się z chwilą wyruszenia 
korowodu. W drodze do kościoła (w zależności od odle-
głości) zagrała od jednego do kilku utworów marszowych, 
aby następnie uczestniczyć w przebiegu mszy. Po  za-
kończeniu dożynkowych uroczystości kościelnych orkie-
stra odprowadzała wszystkich na stadion, boisko lub inny 
plac, gdzie odbywały się dalsze części programu; Dydnia 
(2002, 2003); Wydrna (2004); Niebocko (2005); Jabłonka 
(2006); Niewistka (2007); Końskie (2008); Obarzym (2009); 
Grabówka (2010); Ulucz (2011); Witryłów (2012); Krzywe 
(2013); Dydnia (2014); Grabówka (2015); Witryłów (2016); 
Niebocko (2017); Jabłonka (2018) i Końskie (2019). Po czę-
ści oficjalnej uroczystości, zgromadzonym licznie uczestni-
kom dawano zazwyczaj krótki koncert, na który to składały 
się znane utwory, marszowe, ale też muzyki popularnej np. 
przeboje zespołu „Boney M.” przywołujące wśród starszego 
grona słuchających wiele wspomnień z młodzieńczych lat. 

Gminne obchody Święta Niepodległości odbywały 
się w Dydni. 

W okresie działania orkiestry tylko dwa razy uroczy-
stości miały miejsce w innych niż Dydnia miejscowościach: 
Grabówka (2002) oraz Niebocko (2019). Uroczystość za-
wsze miała ten sam przebieg. Rozpoczynała się prowadzo-
nym przez orkiestrę przemarszem pocztów sztandarowych 
z miejsca zbiórki do kościoła. W trakcie mszy orkiestra 
wykonywała znane pieśni patriotyczne, w których śpiew 
niejednokrotnie włączali się uczestnicy uroczystości. Po 
mszy był czas na okolicznościowy występ przygotowywany 
przez uczniów miejscowej szkoły. Orkiestra uatrakcyjniała 
to zazwyczaj utworami patriotycznymi. Nie sposób było w 
tym dniu nie usłyszeć, np. „Roty”. Kiedy nie było okolicz-
nościowej akademii muzycy zachęcali do śpiewania pieśni 
patriotycznych, podczas ich krótkiego koncertu. Występ taki 
kończył pierwszą część uroczystości. Po nim w rytm grane-
go marsza lub utworu marszowego miał miejsce przemarsz 
w okolice pomnika upamiętniającego poległych w strajku 

chłopskim w 1937 roku, gdzie po odegraniu hymnu pań-
stwowego, rozpoczynało się składanie wieńców lub wiąza-
nek kwiatów przez przedstawicieli władz gminy, organizacji  
i instytucji działających na tym terenie oraz młodzież szkol-
ną – wszystko przy orkiestrowych werblach.

Zawody OSP. W 2007 i 2014 roku orkiestra popro-
wadziła na boisko szkolne w Dydni drużyny jednostek OSP 
podczas gminnych eliminacji Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowo Pożarniczych. Uczestniczącym w otwarciu tej  im-
prezy orkiestra zagrała mini koncert utworów marszowych.

W minionym okresie na terenie gminy miało miej-
sce dziewięć rocznic utworzenia jednostek strażackich. W 
tych uroczystościach udział orkiestry był nieodzowny. Ca-
łość uroczystości rozpoczyna się zbiórką orkiestry, pocztów 
sztandarowych wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, 
służb mundurowych i władz gminnych, powiatowych pod 
budynkiem straży. Następnie wszyscy zgromadzeni pro-
wadzeni przez orkiestrę udawali się do kościoła na mszę, 
w której oprawę muzyczną, oprócz organisty zapewniała 
również orkiestra. Po mszy wszyscy w pochodzie udawali 
się na dalszy ciąg uroczystości zazwyczaj odbywających 
się w pobliżu Domu Strażaka. Grabówka (2004); Krzemien-
na (2008); Niebocko (2009); Jabłonka (2011); Obarzym 
(2012); Niewistka (2013); Grabówka (2014); Krzywe (2016) 
i Dydnia (2019).

W podobny sposób przebiegały obchody jubileuszu 
powstania wsi. Tam też wszystko zaczynało się zbiórką pod 
domem strażaka w danej miejscowości i przemarszem do 
miejscowego kościoła. Po mszy również orkiestra prowa-
dzi zgromadzonych do miejsca dalszej części uroczystości 
– najczęściej do domu ludowego, do remizy OSP lub na 
miejscowy stadion czy boisko szkolne.

W sierpniu 2003 roku odbył się w Dydni VIII Zjazd 
Orkiestr Dętych. Zaproszenie do udziału w tej  imprezie 
przyjęły orkiestra z Harty, Haczowa, Beska, Brzozowa. Był 
to dobry moment do zaprezentowania swoich muzycznych 
umiejętności na tle innych orkiestr.

Jubileusz 10-lecia powstania orkiestry – to ważne 
wydarzenie kulturalne dla dydyńskiej społeczności odbyło 
się 29 listopada 2008 roku. Jak wszystkie ważniejsze uro-
czystości – zapoczątkowała je msza święta, której prze-
wodniczył jeden z założycieli orkiestry, a jednocześnie jej 
kapelan - ksiądz Adam Drewniak. 

Wówczas mówił w czasie mszy: „Dzisiaj chcemy 
specjalnie podziękować Bogu za tę siłę twórczą, artystycz-
ną, za te lata wysiłku spędzone na próbach, przygotowywa-
niu tej oprawy muzycznej dla wielu uroczystości zarówno 
patriotycznych jak i religijnych. Chcemy za wszystkich ludzi, 
którzy jakiś tam wkład w to 10-lecie istnienia naszej orkie-
stry włożyli, nie po to, aby jakoś specjalnie szukać wdzięcz-
ności i chwały, ale po to, aby przed Bogiem podziękować 
za to wszystko co tworzy się i tworzyliśmy wspólnie.(…)”. 
(cdn.)

Monika Krowiak

płaty otrzymaliśmy ziemniaki, które z całą pewnością wyko-
rzystamy w pracowni kulinarnej do przygotowania pysznych 
potraw.

W grupie zawsze raźniej. Tego typu wydarzenia 
sprzyjają nie tylko integracji czy budowaniu poczucia więzi 

grupowej,  ale są też doskonałą okazją do podejmowania 
aktywności na miarę swoich możliwości, niwelowania po-
stawy bierności czy rozwijania umiejętności społecznych 
przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. 

Agnieszka Indyk
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Sezon letni upłynął uczestnikom Klubów Seniora w 
Temeszowie i Jabłonce w większości na wspólnych dzia-
łaniach.  Program zajęć skierowany na integrację obydwu 
klubów sprawił, że były one ciekawe i urozmaicone. Senio-
rzy podczas zajęć mieli okazję uczestniczyć w wielu cieka-
wych i przydatnych spotkaniach, m.in. z dzielnicowymi oraz 
ratownikami medycznymi, którzy podczas swoich prelekcji 
dostarczyli im sporej dawki wiedzy z zakresu pierwszej po-
mocy, a także na temat bezpieczeństwa i działań w przy-
padku różnych zagrożeń. 

Uroczyste otwarcie klubu Senior+ w Temeszowie 
przyczyniło się do poznania uczestników od strony arty-
stycznej. Debiutującym wówczas na scenie seniorom wy-
stępy przypadły do gustu, a kolejne wyzwanie aktorskie ja-
kim był udział w Narodowym Czytaniu dramatu „Moralność 
pani Dulskiej”, okazało się być miłym doświadczeniem i nie-
zapomnianą przygodą. 

Uczestnicy obydwu klubów są w trakcie realizacji 
dwóch projektów skierowanych dla osób powyżej 60. roku 
życia: „Aktywni i bezpieczni Seniorzy Gminy Dydnia w sieci 
realizowanym w ramach programu Wieloletniego na rzecz 
Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” oraz „SE-
NIOroom” – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie po-
zytywnego wizerunku osób starszych.

W czasie trwania realizacji projektów seniorzy mają 

możliwość podniesienia swoich kompetencji cyfrowych 
oraz poprawienia umiejętności korzystania z komputera. 
Natomiast istotą kolejnego projektu jest wdrożenie działań 
promujących zdrowy styl życia, kreowanie pozytywnego wi-
zerunku seniorów oraz wzbogacenie oferty w zakresie ak-
tywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów. Oferta tejże 
inicjatywy obejmuje: zajęcia Nordic walking i jogi, warsztaty 
taneczne i artystyczne, treningi pod hasłem „siłowania dla 
umysłu”.

W bogaty harmonogram zajęć wpisała się wyciecz-
ka do pobliskiego sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Starej Wsi, uznawanego za Perłę Podkarpa-
cia. Grupa zwiedziła barokową bazylikę z cudownym obra-
zem, klasztor ojców jezuitów, kaplicę nowicjacką pw. św. 
Stanisława Kostki, muzeum, a także piękny Ogród Biblijny. 
Seniorzy udali się także w gościnne progi Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek w Starej Wsi. Następnie zwiedzili mu-
zeum misyjne, które znajduje się na terenie Zgromadzenia i 
składa się głównie z eksponatów przyrodniczych i etnogra-
ficznych przywiezionych przez siostry z różnych kontynen-
tów świata, gdzie prowadzą swą posługę misyjną. Wyciecz-
kę zakończył z dbałością przygotowany obiad w restauracji 
Alta, podczas którego seniorzy mieli okazję zrelaksować się 
i odpocząć.

Aneta Rzeszut

Narodowe Czytanie to akcja organizowana od 2012 
roku przez Prezydenta RP, której celem jest odkrywanie 
najważniejszych dzieł polskiej literatury poprzez ich wspól-
ne czytanie.  Co roku udział w niej biorą instytucje z ca-
łej Polski, a także spoza granic kraju. Lekturą tegorocznej, 
jubileuszowej edycji wydarzenia była „Moralność pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. 

Do udziału w akcji Narodowego Czytania włączyli się 
uczestnicy Klubu Seniora w Temeszowie. Przy współpra-
cy z GOKBPiW w Dydni oraz Klubem Seniora w Jabłonce 
w piątek 3 września 2021 r., w siedzibie temeszowskiego 
klubu zostało zorganizowane popołudnie z twórczością Za-
polskiej. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń odczytała list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy wystosowany specjalnie na 
tę okazję.

Dzięki profesjonalnej scenografii i charakteryzacji 
postaci, słuchacze przenieśli się do początków XX wieku, 
do domu Państwa Dulskich, w którym rozegrały się nasyco-
ne emocjami sceny. 
DULSKA: Zabijać się!… I dla kogo? Dla mężczyzny. A ża-

den mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez nie-
go iść na potępienie wieczne.

LOKATORKA: Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, 
ale o męża.

DULSKA: E!
LOKATORKA: Nie mogłam ścierpieć tego pod moim da-

chem.
DULSKA: Lepiej pod swoim, niż pod cudzym. Mniejsza 

publika. Nikt nie wie.

LOKATORKA: Ale ja wiem.
DULSKA: Moja pani! Na to mamy cztery ściany i sufit, aby 

brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
Rozwłóczyć je po świecie, to ani moralne, ani uczciwe. 
Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, 
iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść 
przez życie cicho i spokojnie. Tak już to jest i żadne nic 
nie pomoże.

W postaci wcielili się: Pani Dulska – Krystyna Kocaj, 
Zbyszko Dulski – Stanisław Milczanowski, Hesia – Alina Ki-
bała, Mela – Barbara Paraniak, Hanka – Władysława Kuź-
niar, Lokatorka – Stanisława Milczanowska, Juliasieiczowa 
– Bogumiła Pytlowana, Felicjan Dulski – Marian Chorążak.

Dom Państwa Dulskich... w Temeszowie

fot. A. Florczak

Aleksandra Florczak
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Scenografią, charakteryzacją oraz obsługą technicz-
ną zajęli się: animator klubu Aneta Rzeszut oraz pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni. 

Dramat „Moralność pani Dulskiej” jest opowieścią o 
hipokryzji i pokrętnie rozumianej moralności. Utwór okre-
ślany jest jako tragifarsa, ponieważ łączy w sobie elemen-
ty tragedii i komedii. Pani Dulska, bezlitośnie krytykująca 
słabości innych ludzi, jednocześnie sama prowadzi pełne 
obłudy życie, usilnie starając się zachować jedynie pozory 
przyzwoitości. Prowadzi życie na pokaz, ponieważ spra-
wianie odpowiedniego wrażenia jest dla niej ważniejsze niż 
szczere mierzenie się z rzeczywistością. Książka zwraca 
uwagę na pewną postawę społeczną, charakteryzującą się 
podwójnymi standardami przy ocenie własnego postępo-
wania, a postępowania innych ludzi.

Aleksandra Florczak

Założenie było proste – stworzyć cykliczny coroczny 
międzynarodowy festiwal teatralno-muzyczny we wsi Teme-
szów, nad Sanem i żeby było kolorowo, rozmaicie, niefor-
malnie i nietrywialnie. Festiwal, nie festyn.

I tego się trzymaliśmy.
Choć dobrze wiemy, że zdania nie zaczyna się od 

„i”, to jednak nasze „i” jest wiążące i metaforyczne, otwiera 
drzwi na inspirację, zaprasza do snucia dalszych planów, 
więc nie zważajcie prosimy na pozorne błędy, gdyż każda 
kosmetyczna pomyłka może nabrać nowego znaczenia, 
gdy ściągniemy z niej codzienny makijaż. 

I o taki właśnie festiwal nam chodziło, bez makijażu. 
Ludzki, bliski, gościnny.  

Międzynarodowy, bo czyż można inaczej na Podkar-
paciu? Tu, gdzie niejednolite kultury przenikają się z dziada 
pradziada, a różno-przyczynowe migracje od zarania pol-
skich dziejów tworzyły wieloetniczne siedliska na zboczach 
swej górzystej geografii?

I właśnie migracje stały się tematem przewodnim te-
gorocznej edycji.

Dwie grupy teatralne: Teatro Due Mondi i Entre dos 
Aguas un Teatro. Oni z Faenza, z Włoch, my z Boliwii, tej 
teraz już polskiej Boliwii, tutejszej, lokalnej. Gdyby przetłu-
maczyć na język polski to nawet same nazwy grup odzwier-
ciedlają nam wędrówki, sugerują wzajemne przenikanie. 
Teatr Dwa Światy i Między dwiema Wodami jeden Teatr. A 
sztuki?

Due Mondi – doświadczone, wytrawne ugrupowanie 
założone w 1979 roku przywiozło spektakl uliczny zatytu-
łowany „Como Crepe nei Muri” Jak Pęknięcia w Murach. 
Znaleźliśmy dla nich dogodne miejsce na prezentację na 
dużym parkingu pod temeszowskim kościołem. Proboszcz 
parafii udostępnił prąd, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni 
przywiózł całe swe nagłośnienie do jak najlepszego odbio-
ru sztuki, z Sanoka sprowadziliśmy niezbędne elementy do 
inscenizacji. Było gorąco, ale pomimo upału zarówno pub-
liczność jak i grubo ubrani do sztuki aktorzy przeżyli go-
dzinę wspólnego przekraczania granic, omijania podziałów, 
burzenia murów. Po sztuce wspólne refleksje, wzruszenia 
i taniec. Miejsce na dialog, nawet po włosku! Okazuje się, 
że i w Temeszowie mamy włoską tłumaczkę, Pani Małgosia 
kiedyś migrowała w tamte strony, więc spektakl odbiera na 

swój osobisty powiązany z wspomnieniami sposób.
Entre dos Aguas un Teatro - czyli nasza grupa działa-

jąca na stałe przy stowarzyszeniu – nareszcie, dla szerszej 
publiczności, w Domu Ludowym w Temeszowie pokazali-
śmy „Pass-Port, Puerto de Paso” /Pass-Port, Port Przej-
ściowy. Sztuka, która miała swoją premierę w 2011 roku i 
od tego czasu przemierzyła Amerykę Południową i część 
Europy. Spektakl o pozbywaniu się wszystkiego, co mogło-
by być przeszkodą do przekroczenia wymarzonej granicy. 
Wszystkiego; dobytku, zawodu, rodziny, własnej godności 
i nawet części naszego ciała i duszy. Było dużo śmiechu, 
gdyż sztuka oparta jest o technikę klauna teatralnego, a 
śmiech rozbraja. Z rozbrojoną publicznością dzielimy się 
tym co głęboko w człowieku najbardziej boli – rozstaniem. 

I nie tylko teatr
Taniec. Ten do tańczenia, do ruszania nogą, nie do 

oglądania z boku. Piotr i Bogusia Zgorzelscy z Akademii 
Tańca Tradycyjnego z Warszawy nie dali nikomu posie-
dzieć. Są w tym bardzo wprawieni, od lat jeżdżą po kraju 
i za polskie granice, przekazując w praktyce, że taniec tra-
dycyjny to nie wystawa, lecz wspólne przebywanie, zabawa 
przy żywej muzyce, odnajdywanie esencji wspólnoty, gdzie 
indywidualizm i wyrafinowane maniery pozostają na boku i 
nikt nikogo nie ogląda, nie ocenia. Gdzie tworzą się nowe 
relacje, a czasem miłości, gdzie wielopokoleniowa rodzina 
spaja więzi, więc na Letniej Gościnie w Temeszowie tańców 
nie brakowało. 

I muzyka
Bez syntetyzatorów, bez gwiazdy wieczoru, bez in-

synuowanych choreografii dziewczyn za stylizowanym wo-
kalistą. Nie nasza bajka. Owszem, były dziewczyny i to nie 
lada dziewczyny. Zespół Widymo – żeński wielogłos Karpat 
z Sanoka. W repertuarze nawet lokalne, uratowane od za-
pomnienia pieśni z Ulucza. Utwory śpiewane po rusińsku, 
które rozbrzmiewały nie tak dawno w okolicznych wsiach i 
urozmaicały i przeplatały się z muzyką po tej stronie Sanu.

Z Sanoka również przyjechał zespół Wernyhora z 
koncertem „Karpackie Nuty”. Przedstawili się w sali Domu 
Ludowego, bo drewniane instrumenty wymagają dogodnej 
przestrzeni, bez różnic temperatury i wilgoci, a bojkowskie 
utwory śpiewane przez Darię lepiej wysłuchać w zacisznym 
pomieszczeniu, gdzie odgłosy codziennego życia nie roz-

Seniorzy w roli bohaterów „Moralności pani Dulskiej”

fot. A. Florczak

Danuta Zarzyka
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praszają zaczarowanej atmosfery. Ich troje i pies. Nic dodać 
nic ująć: kolorowo, rozmaicie, nieformalnie i nietrywialnie, 
bo przecież nie chcieliśmy artystów na scenie, tylko luźną, 
miłą atmosferę, a cóż bardziej domowego jak pies leżący 
na dywanie u stóp muzyków, wsłuchany w głos bojkowskich 
historii?

I znowu do parku
Festiwal miał różne miejsca swych artystycznych 

wydarzeń, trzeba było coś wymyślić, by nasza publiczność 
trafiła na wyznaczony punkt. I wymyśliliśmy. Korowód! Wóz 
i traktor i oczywiście Sołtys Temeszowa na traktorze, za kie-
rownicą, jak przystało na gospodarza. Na udekorowanym 
wozie ławeczki a na ławeczkach Kapela Drewutnia i dzieci z 
sąsiedztwa, którym udało się po cichutku wdrapać. Dookoła 
przy muzyce kapeli cała zebrana publiczność i wio!

W parku wieczorny koncert muzyki z repertuaru no-
wej płyty Kapeli Drewutnia „Na Gościńcu” i potańcówka do 
tej muzyki pogranicza wschodniego i południowego, przy 
której trudno spokojnie usiedzieć! 

I działo się więcej
Była wspólna kolacja na wzór boliwijskiego Aphtapi 

i było wspólne granie, muzyczna wymiana akordeonowa z 

temeszowskimi sąsiadami, wspólne śpiewy, wspólne ogni-
sko.

I za rok będzie znów festiwal
Zostawiamy podziękowania dla całej wsi Temeszów, 

która w tak aktywny sposób przyczyniła się do realizacji 
tegorocznej edycji. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich, 
OSP, wszystkim naszym niesamowitym Wolontariuszom. 
Pani Wójt Gminy Dydnia i GOKowi z Dydni za wszelki wkład 
rzeczowy i merytoryczny. Naszym sponsorom. Dziękujemy 
Włoskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie za wkład dla Te-
atro Due Mondi i Starostwu Powiatowemu w Brzozowie za 
dofinansowanie całego wydarzenia. Dzieciom za wymalo-
wanie drogowskazów i wozu, młodzieży za zaciemnienie 
Sali Domu Ludowego, dorosłym za skoszenie trawy, przy-
gotowanie bigosu, poczęstunków! Wszystkim za przybycie 
i udział.

A tych, którzy czytają te słowa, a nie mieli okazji zo-
baczyć festiwalu, zapraszamy za rok.

Zostawiamy Wam otwarte „i” na to co może zdarzyć 
się jeszcze. Może w 2022 roku będziecie z nami i Wy.

Stowarzyszenie Artystyczne Gościniec Południa
Danuta Zarzyka

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni przez cały rok pro-
wadzi działalność kulturalną i edukacyjną. Jednak w sezonie 
letnim pracuje szczególnie intensywnie, aby zapewnić miesz-
kańcom gminy dostęp do bogatej oferty kulturalnej.

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dydni pełne 
były ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży. 

Biblioteka Publiczna w Dydni oraz jej filie i świetli-
ce z poszczególnych miejscowości zorganizowały wakacyjne 
zajęcia, m. in.: „Na dzikim zachodzie” - Indianie, „Na dzikim 
zachodzie” – Kowboje; zajęcia plastyczne – „Wesołe słonecz-
ko”, „Przyjdź  i zmaluj coś w bibliotece”, „Dmuchawce…La-
tawce…Wiatr…” (konstruowanie kolorowych latawców), „Ro-
bimy coś z niczego” (tworzenie pojemników na kredki), „Coś z 
niczego, nic prostszego”, „Moja wakacyjna przygoda”; zajęcia 
edukacyjno-plastyczne z masą szybkoschnącą – „Fabryka 
kreatywności”; zajęcia literacko-plastyczne – „Z legendą po 
regionach Polski”; zajęcia edukacyjne „Wyprawy książkowe 
w krainy bajkowe”; zajęcia kulinarne – „Owocowy zawrót gło-
wy”, Coś słodkiego dla każdego”; rozgrywki, gry, i zabawy ru-
chowe „Sport to zdrowie”; warsztaty tworzenia T-shirtów „ Zo-

stań żywą reklamą książki”; turniej gier planszowych, rebusy, 
zagadki „ Łamigłówki mądrej główki”; wakacyjny turniej w pił-
karzyki; Turniej tenisa stołowego; Turniej Fifa 19; Turniej bilar-
dowy; konkurs czytelniczy „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 
2021”; gry i zabawy animacyjne na zakończenie wakacji.

Oprócz wymienionych zajęć podczas wakacji na sta-
dionach sportowych w Dydni i Niebocku odbyły się zaję-
cia ogólnorozwojowe. Organizatorem było Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka, natomiast part-
nerem projektu Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. Zajęcia 
organizowane były w ramach projektu „Zaszczep się Kulturą 
– spotkanie z kulturą w Gminie Dydnia”.

W dniach 17.-19.07.2021r. na stadionie sportowym w 
Dydni otwarty był przystanek tzw. „Happy Bus”, gdzie odby-
wały się różne gry, animacje dla dzieci. Organizatorami byli: 
Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni oraz 
Szkoła Podstawowa w Dydni. Dofinansowanie uzyskano z 
budżetu Gminy Dydnia oraz budżetu GOKBPiW w Dydni. 

GOK w Dydni był jednym z organizatorów I EkoBiegu 
w Dolinie Sanu, który odbył się w dniu 1.08.2021r. Trasa, 
jaką uczestnicy pokonali, to 15 km, a start i meta znajdowały 
się obok dawnej szkoły w Uluczu.

Podczas wakacji w dniu 13 sierpnia 2021r. w parku w 
Temeszowie odbyły się warsztaty robienia wiązanek i bu-
kietów z Panią Janiną Paszko, gdzie dzieci z terenu Gmi-
ny Dydnia mogły samodzielnie wykonać „ziela”, by w Święto 
Matki Boskiej Zielnej poświęcić je w swoich kościołach. Orga-
nizatorem tego spotkania był m. in. Gminny Ośrodek Kultury 
w Dydni. 

Oprócz tego swoją działalność wznowiła Biblioteka 
Mobilna. Nasz Bibliobus przyjeżdżał ponownie do Temeszo-
wa, Krzywego, Witryłowa, Ulucza i Niewistki.

GOK w Dydni w dniu 10.07.2021r. był współorganiza-
torem imprezy „Święto Jagodnej”, która odbyła się w Wyd-
rnej.

W dniu 19.08.2021r. w budynku Gminnego Ośrodka Było wesoło i przyjemnie
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Kultury w Dydni odbyło się przedstawienie muzyczne pt. Wi-
tajcie w naszej bajce” oparte na motywach „Pchły Szachraj-
ki” i „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Spektakl w re-
żyserii Anny Seniuk skierowany do dla dzieci w wieku 3-10 
lat. Dofinansowanie uzyskano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni rozpoczęły 
swoją działalność Mażoretki, które zadebiutowały podczas 
Dożynek Gminnych w Niebocku (dnia 22 sierpnia 2021r.). 
Dziewczyny prowadzące Korowód Dożynkowy wzbudziły za-
interesowanie uczestników uroczystości. 

W dniu 24 września na zakończenie trzeciego kwartału 
2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni odbyły się warszta-
ty plastyczne dla  dzieci pt. „Barwy Jesieni” realizowane w 
ramach zadania „Zaszczep się kulturą” – spotkania z kulturą 
w Gminie Dydnia. Organizatorem warsztatów było Stowarzy-
szenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka.

Anna Wójcik

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni podczas tegorocz-
nych wakacji zorganizował letnie półkolonie dla dzieci z te-
renu Gminy Dydnia w terminach: 5.07.-16.07.2021r.- I tur-
nus, 19.07.-30.07.2021r.- II turnus. Zadanie dofinansowano 
z budżetu Gminy Dydnia oraz budżetu GOKBPiW w Dydni. 

Podczas dziesięciu dni tematycznych najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy przeżyli niezwykłą wakacyjną 
przygodę, którą będą wspominać przez długie lata. Wspól-
ne zabawy, tańce, gry, konkurencje, wycieczki, rozmowy to 
idealna integracja podczas letniego odpoczynku. 

Każdy dzień turnusu był o innej tematyce. Wyróżnia-
liśmy następujące dni: zapoznawczy, sportu i gier planszo-
wych, wycieczkowicza, mody i urody, muzyki, teatru i filmu, 
samodzielności, wędrownika i animacji. Na półkoloniach 
dzieci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wzięły 
udział w kursie pierwszej pomocy, zostały zapoznane z za-
sadami bezpieczeństwa podczas wakacji, brały udział, m.in: 
w zajęciach sportowych, gimnastycznych, muzycznych, ta-
necznych, aktorskich, kulinarnych, animacyjnych, plastycz-
nych oraz warsztatach garncarskich, pszczelarskich. Czy 
mogłaby się odbyć półkolonia bez zabaw tanecznych i in-

tegracyjnych, zawodów sportowych czy gier planszowych? 
Tych propozycji spędzania wolnego czasu nie zabrakło 
podczas wakacyjnego wypoczynku. Dzieci uczestniczyły w 
wycieczkach, m.in: do kina, gospodarstwa tematycznego w 
Harcie, na Zamek Kamieniec w Odrzykoniu , do Ośrodka 
Wypoczynkowego „U Schabińskiej – Krzemienna nad Sa-
nem” (pokaz ratownictwa wodnego przedstawiony przez 
strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie) oraz 
w pieszych wędrówkach. Wspólne leżakowanie, udział w 
Karaoke, malowanie kredą na placu przy GOK w Dydni to 
kolejne atrakcje półkolonii. Ciekawą propozycją było zorga-
nizowanie pokazu mody, gdzie uczestniczki prezentowały 
się we wspaniałych stylizacjach, a w Jury zasiedli chłopcy 
– uczestnicy półkolonii. Nie obeszło się bez czytania bajek, 
zabaw sportowych czy wykonania własnych prac plastycz-
nych.

Letnie półkolonie zorganizowane przez Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Dydni dały dużo radości dzieciom 
z naszej gminy. Zdobyte doświadczenia w trakcie zajęć i 
warsztatów będą kształtować osobowość u młodych ludzi. 
Kto wie czy spotkania, m.in: z policjantem, strażakiem, po-

Uczestnicy półkolonii

Wytchnienie dla utrudzonych wędrówką

Strażacy pokazują jak udzielać pierwszej pomocy

Anna Wójcik
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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmi-
ny Dydnia bierze udział w projekcie „Aktywni i Bezpieczni 
Seniorzy Gminy Dydnia w Sieci” realizowanym w ramach 
Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „AK-
TYWNI+” na lata 2021-2025”. W czasie trwania realizacji 
projektu seniorzy z terenu Gminy Dydnia mają możliwość 
poprawienia umiejętności korzystania z komputera. Projekt 
realizowany jest w Klubie Seniora w Jabłonce i Klubie Se-

niora w Temeszowie. Uczestnicy projektu podnoszą swoje 
kompetencje cyfrowe podczas szkoleń odbywających się w 
terminie 01.08.2021 – 30.11.2021. 

Został zakupiony sprzęt elektroniczny, w tym: lap-
topy, aparaty fotograficzne, drukarka, materiały biurowe. 
Dofinansowanie w kwocie 52 800 zł otrzymano ze środków 
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYW-
NI+” na lata 2021-2025.

Projekt wspomaga seniorów z terenu Gminy Dydnia, 
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności dotyczące 
pracy z komputerem. Jesteśmy pewni, że po takich szkole-
niach, starsze społeczeństwo naszej gminy będzie spraw-
niej funkcjonowało w internetowym świecie, gdzie sprzęt 
elektroniczny odgrywa ważną rolę.

Anna Wójcik

W dniu 25.07.2021r. na stadionie sportowym w Gra-
bówce odbył się XV Międzyregionalny Festiwal Folklory-
styczny „Grabowiańskie Święto Fajki”. 

Impreza ta ma wieloletnią tradycję. Dawnymi czasy 
na terenach miasta Brzozów, w tym również na Grabówce 
produkowano i sprzedawano fajki, różnej postaci. Ludzie 
często palili fajki nie tylko w domach. Pewnego razu w kar-
czmie w Grabówce podczas biesiadowania doszło do kłót-
ni, a potem bójki pomiędzy Łukaszem Hryceńko i Antkiem 
Mazurem. Łukasz uderzył swoją fajką Antka. Legenda gło-
si, że od cybucha fajki zginął człowiek. Palenie fajek było 
popularne a tradycje z tym związane przetrwały aż do dzi-
siejszych czasów o czym świadczy organizowanie co roku 
„Grabowiańskie Święto Fajki”. 

Patronat honorowy objął Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Piotr Uruski. Organizatorami 15. edycji 
tego festiwalu byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i 
Rozwoju Wsi Grabówka, Gmina Dydnia i Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni. Dofinansowanie uzyskano ze środków Sta-

rostwa Powiatowego w Brzozowie, Budżetu Gminy Dydnia 
oraz GOKBPiW w Dydni. Patronat medialny objęli: portal 

dróżnikiem, kosmetyczką, sportowcem nie zachęcą dzieci 
do nauki poznanych zawodów. Najważniejsze jest to, aby 
najmłodsi mieszkańcy Gminy Dydnia mieli duży wachlarz 
możliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, również 
poprzez zabawę i gry w trakcie odpoczynku od nauki szkol-
nej. Wakacje to idealny czas, aby pokazać dzieciom, że 

warto brać udział w półkolonii, która „otwiera drzwi” do od 
krywania własnych zainteresowań i buduje pozytywne rela-
cje, integruje jej uczestników.

Anna Wójcik

Komputer - nie taki straszny...

„Oswoić” laptop

Miłośnicy palenia fajek

Anna Wójcik
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Brzozowiana.pl, eSanok.pl, Podkarpacie24.pl, Brzozów24.
pl.

Sponsorami byli: Przedsiębiorstwo Produkcji Mate-
riałów Drogowych w Rzeszowie TRANSPRZĘT, Nadleśni-
ctwo Brzozów, Nadleśnictwo Dynów, Gmina Dydnia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Dydni.

Tradycyjnie podczas festiwalu odbył się Konkurs 
Wolnego Palenia Fajki. Do konkursu zgłosiło się siedmiu 
uczestników: Bogdan Cybuch, Grzegorz Cybuch, Michał 
Osiecki, Artur Zgud, Tomasz Hnat, Stanisław Kuliga, Daniel 
Francesco. Fajkę najdłużej palił Grzegorz Cybuch, który po 
odpadnięciu ostatniego rywala w konkursie, po kilku minu-
tach sam zakończył palenie. Drugie miejsce zajął Michał 
Osiecki (26 min. 39 s.) Natomiast trzecie miejsce zdobył  
Stanisław Kuliga (19 min. 36 s.)

W trakcie imprezy można było podziwiać ekspozycję 
fajek „Bróg” z Przemyśla.

Nie zabrakło również wystawy rękodzieła artystycz-
nego, stoisk lokalnych producentów oraz atrakcji dla dzieci.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty garncar-
stwa specjalnie dla najmłodszych uczestników imprezy.

Podczas XV Międzyregionalnego Festiwalu Folklory-
stycznego wystąpili: Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka” 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, zespół 
Calvados, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” z 

Dynowa, zespół Disco Polo „Suski”. Natomiast gwiazdą 
wieczoru był zespół „Dobryje Grajki.” Muzycy tego zespołu 
zagrali wspaniały koncert muzyki ludowej zza wschodniej 
granicy Polski. 

Jak co roku, na grabowiańskim niebie można było 
podziwiać fajerwerki. Pokaz sztucznych ogni wzbudził za-
chwyt uczestników festiwalu. Na zakończenie imprezy od-
była się zabawa ogrodowa z zespołem biesiadnym.

Anna Wójcik

12 września w Końskiem hucznie pożegnaliśmy lato 
2021.

Organizatorami i sponsorami imprezy „Pożegnanie 
Lata” były: Firma „Lody u Orłosia”, Gmina Dydnia, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Końskie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni. Patronatem 
honorowym wydarzenie to objęła Wójt Gminy Alicja Poca-
łuń.

W programie imprezy było moc atrakcji m.in. wystę-
py artystyczne uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej 
w Końskiem oraz wschodzących gwiazd sceny muzycznej 
Sabiny Kułak i Oliwii Mielcarek. Na najmłodszych czeka-
ło wiele wrażeń, m.in. dmuchańce oraz wspólna zabawa z 
animatorkami Dreams Animacje z Sanoka. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć lokalnych przedsię-
biorców, którzy swoją obecnością i produktami uatrakcyjnili 

to wydarzenie. Można było spróbować pysznych serów z 
„Pasji Sera” Stanisława Strzępa z Krzemiennej oraz kupić 
piękne sadzonki roślin ogrodowych od Kamila Zubla z Nie-
bocka, a na stoisku z rękodziełem zakupić piękne ozdoby. 
Miejscowa Firma „Lody u Orłosia” świadcząca usługę ca-
teringową zadbała o to, aby tego dnia nikt nie był głodny ani 
spragniony. 

To był wieczór pełen wrażeń i świetnych koncertów. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Rompey tworzący muzykę di-
sco polo, który swoją karierę rozpoczął w 2015 r. w Jaśle. 
Następnie na scenie pojawił się duet Maskit i Bandi z Krze-
miennej, a jako trzeci zagrał zespół Greso.  Do późnych 
godzin wieczornych trwała zabawa z zespołem Kwinto New 
Band. 

Patronem medialnym tego wydarzenia był portal 
eSanok oraz Brzozów24.

Coś dla ucha

„I szła muzyka coraz szersza...”

Wielopokoleniowe spotkanie
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W niedzielę 11 lipca 2021 r. w parku w Dydni odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. W zawodach 
wzięło udział 7 drużyn: 6 drużyn w grupie A seniorów oraz 
1 drużyna MDP mieszana chłopców i dziewczyn. Komisję 
sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiato-
wej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP Gminy Dydnia. 
Sędzią głównym zawodów był kpt. Maciej Białas.

Zawody zostały rozegrane w następujących konku-
rencjach:
- Bieg sztafetowy 400 m (MDP)
- Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami (grupa A)
- Rozwinięcie bojowe (MDP)
- Ćwiczenie bojowe (grupa)
Klasyfikacja generalna zawodów

MDP:
1.Jabłonka 

Grupa A:
1.OSP Niebocko 
2.OSP Dydnia
3.OSP Jabłonka
4.OSP Niewistka
5.OSP Obarzym
6.OSP Wydrna

Zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów nagrody, 
gratulacje i dyplomy wręczali: Poseł Adam Śnieżek, Staro-

sta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. 
Krzysztof Folta oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP Stanisław Pytlowany. 

Wydarzeniu towarzyszyło również wiele dodatko-
wych atrakcji, m.in: pokazy sprzętu ratowniczego, pokazy 
udzielania pierwszej pomocy, zabawy i animacje dla dzieci, 
Edukacyjne Miasteczko Ruchu Drogowego, stoiska gastro-
nomiczne oraz lokalnego rękodzieła.

Stanisław Pytlowany

W dniu 15 lipca br. o godzinie 8.30 na obiekcie i 
terenie wokół zabytkowej cerkwi pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Uluczu odbyły się ćwiczenia jednostek straży 
pożarnych. Ćwiczenia te zaplanowane i przeprowadzone 
były zgodnie z istniejącym „Planem Ćwiczeń na Obiektach 
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie” na rok bieżący.

Celem głównym ćwiczeń było ugaszenie symulowa-
nego pożaru obiektu, poprzez budowę linii gaśniczej w trud-
nodostępnym, zalesionym i górzystym terenie.

Celem pośrednim było zapoznanie się z obiektem, 
rozpoznanie dojazdów, dróg i dojść w jego obrębie. Po-
nadto zdiagnozowano zaopatrzenie wodne i tym samym 
najdogodniejsze możliwości jej czerpania. Ustalono także  
potencjalne utrudnienia, jakie mogą wystąpić podczas rze-
czywistej akcji.

W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy z JRG 
Brzozów oraz sześć zastępów OSP, w tym z terenu Gminy 
Nozdrzec: OSP Wesoła, OSP Siedliska i OSP Wara oraz 

Gminy Dydnia: OSP Dydnia, OSP Jabłonka i OSP Witry-
łów.

Stanisław Pytlowany

Rolnicy kończą swoją pracę w polu, a dziki przeno-
szą się z pól do lasu. Nastaje okres wzmożonych działań 
myśliwych. Członkowie kół łowieckich szacują szkody w 
uprawach rolniczych spowodowane przez zwierzynę łowną, 
a na co dzień polują na tę zwierzynę. Tak właśnie wygląda 
każda jesień w rolnictwie. Jest to okres wielu intensywnych 
czynności, jakie wykonują myśliwi bezinteresownie, nieod-

płatnie, tylko i wyłącznie z powinności i z zamiłowania do 
przyrody.

Okres jesienny to czas intensywnych polowań. Ich 
kalendarz, rozpoczynający się w tym okresie, otwiera więk-
sze możliwości na pozyskanie szerszej puli gatunków. Jest 
to też czas na pilnowanie tego, czego jeszcze rolnicy nie 
wykosili i nie wykopali. Poluje się indywidualnie lub zbioro-

Nagrody wręczono

Przygotowanie do ćwiczeń

fot. A. Florczak

fot. G. Cipora

Adam Kusiński
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wo, z psami lub bez nich. Polowania wykonuje się na tzw. 
ambonach lub wysiadkach stawianych przez myśliwych w 
ramach prac gospodarczych danego koła łowieckiego, w 
porozumieniu z rolnikiem, na polu którego ta budowla wy-
stępuje. W ciągu dnia poluje się na zwierzynę płową np. 
jelenie, a w nocy na dziki i drapieżniki. 

Myśliwi mają określoną ilość zwierzyny do pozyska-
nia w ciągu roku łowieckiego, która ustalana jest z wyprze-
dzeniem. Jeśli liczba zarejestrowanych szkód łowieckich 
jest znacznie wyższa niż w latach ubiegłych, zarząd dane-
go koła łowieckiego może złożyć wniosek do właściwego 
dla siebie Nadleśnictwa, o zwiększenie planu pozyskania 
zwierzyny. Mowa tu przede wszystkim o dzikach. Jednakże, 
ilości zwierzyny nie redukuje się tylko i wyłącznie z powo-
du występowania szkód łowieckich. Najważniejszą kwestią 
selekcji zwierzyny łownej jest ograniczenie ilości tych osob-
ników, którzy nie są pożądani w puli genowej i którzy stwa-
rzają zagrożenie dla danego gatunku np. szydlarze (samce 
saren i jeleni o niewykształconych odnogach poroża, mogą 
być niebezpieczne dla innych samców podczas walk w rui 
czy walkach rykowiskowych). 

Odpowiedzialność za szkody łowieckie, wyrządzone 
w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę, spoczywa na 
myśliwych danego koła łowieckiego. Odszkodowania rolni-
kom wypłacane są z budżetu koła łowieckiego, który zasila-
ny jest corocznymi składkami członkowskimi oraz środkami 

finansowymi pozyskiwanymi ze sprzedaży tusz zwierzyny. 
Jeżeli wartość poniesionych szkód przekracza budżet dane-
go koła łowieckiego, to pokrywa się je z budżetu zapasowe-
go, utworzonego przez myśliwych. Jeśli dane koło takiego 
budżetu nie ma lub wyczerpało środki w nim zgromadzone 
w latach ubiegłych, to kwotę pozostałą do wypłaty rolnikom, 
dzieli się solidarnie równo na wszystkich myśliwych z da-
nego koła. Ponadto, środki z budżetu koła przeznaczane 
są na budowę np. lizawek czy liściarek  w paśnikach, któ-
re pomagają utrzymywać dobrą kondycję populacji danej 
zwierzyny, szczególnie w okresie zimowym.

Adam Kusiński
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W dniu 22.08.2021 r. odbyły się Dożynki Gminne, 
podczas których jednym z najchętniej odwiedzanych sto-
isk był namiot kół łowieckich działających na terenie Gminy 
Dydnia, tj. Koło Łowieckie „Bażant” oraz „Jeleń”. 

Na stoisku znajdowały się przykładowe trofea my-
śliwskie, leśne kolorowanki dla dzieci. W namiocie wyda-
wany był gulasz myśliwski z dzika przygotowany we współ-
pracy z ks. proboszczem Andrzejem Szkołą oraz KGW w 
Niebocku. Sygnaliści myśliwscy w składzie: Adam Kusiński 
(Koło Łowieckie „Bażant” w Brzozowie) oraz Maciej Atem-
borski (Nadleśnictwo Brzozów) przed podaniem gulaszu 
zagrali sygnał „Dzik na rozkładzie” oraz „Posiłek”. Gulasz 
cieszył się tak wielkim zainteresowaniem, że po zaledwie 
jednej godzinie już się skończył. Powodzeniem cieszyła się 
także grochówka, leczo oraz barszcz czerwony przygoto-
wany przez KGW Niebocko, wydawany w kuchni polowej 
razem z gulaszem myśliwskim przez Adama Kusińskiego 
oraz Wojciecha Adamskiego. 

Koła łowieckie działające na terenie naszej gminy 
co roku dbają o stany i dobrą kondycję zwierzyny łownej. 
Wykładają sól do lizawek, wykonują liściarki, a w okresie 
zimowym dokarmiają zwierzynę poprzez podsypy i paśniki. 
Myśliwi ograniczają szkody łowieckie poprzez odstrzał okre-

ślonej ilości zwierzyny, dbając i zachowując równowagę w 
przyrodzie. Dlatego takie imprezy plenerowe pokazują, jak 
bardzo ważna jest współpraca myśliwych z samorządami i 
okolicznymi mieszkańcami.

Adam Kusiński

Przed wyruszeniem na łowy

Zapach gulaszu z dzika przyciągał smakoszy

fot. A. Kusiński

fot. M. Wójcik






