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Z Wójtem Gminy Dydnia Alicją Pocałuń rozmawia Aleksan-
dra Florczak.
A. F. Koniec roku to dobry powód, aby dokonać podsumo-
wania tego, co dotąd udało się zrobić, z czym udało się 
zmierzyć, a co nadal wymaga nakładów pracy. Wobec tego 
jakie były najważniejsze zadania, które udało się w Gminie 
Dydnia zrealizować w 2021 roku?

A. P. Rok 2021 - kolejny rok 
pandemii. Pierwszy szok minął i 
trzeba było nauczyć się żyć i pra-
cować pod presją ograniczeń i 
obostrzeń, aby płynnie realizować 
zadania bieżące i inwestycyjne. 
Uważam, że udało się nam dużo 
zrealizować. Zawalczyć o zada-
nia, które wydawały się kiedyś 
niemożliwe. Determinacja, kon-
sekwencja i przede wszystkim 
bardzo ciężka praca dała efekty 
w postaci zrealizowanych i roz-

poczętych inwestycji, a skuteczność i rozwój każdej gminy 
mierzone są właśnie ilością inwestycji. 
Warte podkreślenia jest to, że zadania inwestycyjne 
realizowaliśmy ze środków pozyskanych i własnych, a 
nie z kredytu. 
Podsumowanie zacznę od tych najbardziej oczekiwanych 
zadań realizowanych przez Gminę Dydnia. Zakończyliśmy 
prace przy przebudowie budynku Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnego w Krzemiennej. Prace trwały ponad rok, a 
ich koszt to ponad 1,5 mln zł.

Po 20 latach od pierwszych przymiarek, udało się wresz-
cie pozyskać środki i dokończyć budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Grabówce. Inwestycja o wartości ok. 2 mln zł, 
z czego ok. 700 000 zł to środki zewnętrzne. Z kanalizacji 
korzysta  ok. 100 rodzin. Uważam, że to duży krok do przo-
du, bo nareszcie mieszkańcy mają dostęp do rozwiązań na 
miarę XXI wieku. 
Rozpoczęła się budowa hali widowiskowo - sportowej w 
Niebocku. Jedno z największych zadań inwestycyjnych w 
tej kadencji, bo jej wartość to około 3,2 mln zł. Co najważ-
niejsze, dofinansowanie wynosi 3 mln zł, a więc pokrywa 
90% kosztów. Zaawansowanie prac to ok. 50%.
Jeśli chodzi o remonty dróg – one nigdy nie wywierają 
spektakularnego wrażenia, choć są niezwykle potrzebne i 

ważne. Jakość dróg ma bezpośredni wpływ na jakość życia 
mieszkańców i atrakcyjność gospodarczą czy turystyczną 
terenu. W minionym roku wyremontowaliśmy ponad 50 
odcinków dróg, krótszych i dłuższych, w każdej z 13 miej-
scowości Gminy Dydnia. 
Wybudowane zostało targowisko gminne „Mój Rynek” w 
Dydni za ok. 700 tys. zł.
Sukcesywnie poprawiamy infrastrukturę domów kultury. Za-
kończone zostały przebudowy Wiejskich Domów Kultury 
w Końskiem i Grabówce. Każda inwestycja warta ok. 500 
tys. zł. Tyle też udało się pozyskać środków zewnętrznych. 
Obydwie miejscowości zyskały piękne i funkcjonalne obiek-
ty, które będą służyć mieszkańcom. Realizowane były rów-
nież przebudowy i doposażenia wiejskich domów kultury w 
Niebocku, Jabłonce, Wydrnej i Krzywem o łącznej war-
tości ok. 300 000 zł. 

Wspólnie z samorządem Województwa Podkarpackiego i 
Powiatu Brzozowskiego wybudowaliśmy ponad kilometr 
chodników (550 m w Krzemiennej i 480 m w Krzywem) o 
wartości ok. 1 mln zł. 
Inwestowaliśmy w budowę oświetlenia ulicznego oraz 
parkowego w Krzemiennej i Temeszowie, wykonany został 
również projekt oświetlenia w Niewistce.
Bardzo udaną realizacją  jest rewitalizacja parku w Teme-
szowie. To miejsce już po pierwszym etapie prac całkowicie 
zmieniło oblicze.
Inwestujemy w bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez 
budowy, przebudowy, remonty i doposażenia remiz strażac-
kich. Zakończyła się budowa remizy strażackiej w Oba-
rzymie, trwają prace przy przebudowie garażu w Niewi-
stce i budowie garażu w Temeszowie. Remiza strażacka 
w Niebocku zyskała zaplecze kuchenne i sanitarne. 
Wspieramy OSP w zakupach sprzętu i środków ochrony 
poprzez przekazywanie dotacji i udzielanie wsparcia mery-
torycznego przez pracowników urzędu. 
Infrastruktura wypoczynku i rekreacyjna dopełnia całości 
i sprawia że otoczenie jest przyjazne... To takie „wisienki 
na torcie...” W ostatnich dwóch latach nowe obiekty rekre-
acyjne zyskały: Jabłonka, Wydrna, Niewistka, Krzemienna, 
Witryłów, Obarzym.
Gmina i jej zadania to nie tylko inwestycje... To opieka, po-
moc społeczna, edukacja, kultura... I mogę powiedzieć, że 
udało się płynnie realizować wszystkie zadania. Pomimo 
trudnej pandemicznej sytuacji  otworzyliśmy w Temeszo-
wie drugi w gminie Klub Seniora, działa żłobek i zorgani-
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zowaliśmy kilkanaście imprez i uroczystości. 
A. F. W 2021 roku Gmina Dydnia zrealizowała budżet w 
wysokości ponad 47 milionów złotych. Jaka była struktura 
tego budżetu i na jakie zadania przeznaczono największe 
środki?
A. P. Plan wydatków budżetu po zmianach w ciągu roku 
osiągnął wartość prawie 48 milionów złotych. Pozyska-
ne środki zewnętrzne stanowiły prawie 9 milionów, nato-
miast dotacje prawie 16 milionów. Największą część sta-
nowiły wydatki na oświatę (31,5%) oraz pomoc społeczną 
(37,6%). Natomiast udział wydatków majątkowych stanowił 
15% ogółu wydatków.
A. F. Proszę powiedzieć kilka słów o dość odważnym po-
myśle rozwiązania problemu budowy chodników przy dro-
dze wojewódzkiej. Czym jest program chodnikowy Gminy 
Dydnia i dlaczego wzbudził on zainteresowanie innych sa-
morządów w województwie?
A. P. Problem z brakiem chodników był znany od lat, a 
mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze woje-
wódzkiej nr 835 wielokrotnie podnosili ten temat. Problem  
ten był złożony i wieloaspektowy. Właścicielem drogi jest 
Samorząd Województwa, zaś zarządcą Podkarpacki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Ale teren wokół drogi należy do 
Gminy Dydnia i jej mieszkańców i to my jesteśmy jej głów-
nymi użytkownikami. Przez ostatnie 20 lat wybudowano 
łącznie 4 kilometry chodnika, a więc po 200 metrów rocznie 
na całą gminę. W tym tempie, aby zrealizować to zadanie 
do końca, trzeba by było czekać kolejne 20 lat. Koszt budo-
wy 100 m chodnika to ok. 100 000 zł, a koszty budowy były 
dzielone po połowie na gminę i województwo. To duży wy-
siłek finansowy dla gminy, a efekt dla mieszkańców ciągle 
niewystarczający. Czas biegnie, ruch na drodze rośnie, a 
cierpliwość mieszkańców spada... Sytuacja wymagała pod-
jęcia odważnych kroków i wykorzystania każdej sprzyjają-
cej okazji do rozwiązania problemu. 
Taką okazją było zakwalifikowanie się Gminy Dydnia do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla 
Gmin Górskich. Na etapie składania wniosku do Fundu-
szu zaproponowałam złożenie wniosków m.in. na bu-
dowę chodników przy drodze wojewódzkiej i powiato-
wej. Dokonałam analiz co do kwalifikowalności zadania i 
uzgodnień z właścicielami dróg. W ramach programu prze-
znaczyliśmy ok. 2 mln zł na budowę chodników. 
Owszem, było wiele niewiadomych, czasem nawet krytyki, 
ale Rada Gminy Dydnia, Samorząd Województwa Podkar-
packiego, Starosta Brzozowski i PZDW pomysł zaakcepto-
wali i przyjęli. A krytyka... Ona jest zawsze. I tu przebijały się 
partykularne interesy osób, które widzą tylko swoje, „rzu-
cają piachem w tryby”, nic nie oferując w zamian. Byłam 
bardzo zdeterminowana i uparta, bo teraz są takie czasy, 
że trzeba wykorzystywać każdą szansę i szukać dobrych 
rozwiązań dla mieszkańców. 
Takim rozwiązaniem jest opracowany program budowy 
chodników w Gminie Dydnia, który został usankcjonowa-
ny umową z Samorządem Województwa Podkarpackiego. 
Dzięki niemu wybudujemy chodniki w miejscowościach: 
Krzemienna, Dydnia, Jabłonka i Niebocko. Wkład Wo-
jewództwa Podkarpackiego to 440 tys. zł. Program rozpi-
sany jest na 2 lata, a jego realizacja rozpoczęła się w 2021 
roku od budowy chodnika w Krzemiennej. W grudniu 2021r. 
podpisane zostały umowy  z wykonawcami poszczególnych 
odcinków chodników w Dydni, Jabłonce i Niebocku. Roboty 

budowlane w terenie rozpoczną się, gdy tylko pozwolą wa-
runki pogodowe. 
Warto tutaj dodać, że w miejscowości Krzywe został 
wybudowany chodnik o długości ok. 500 m, a Gmina 
Dydnia przekazała pomoc o wartości ok. 300 tys. zł Powia-
towi Brzozowskiemu, co stanowiło 50 % kosztu inwestycji. 
W tym miejscu chcę podziękować  Zarządowi Wojewódz-
twa Podkarpackiego z Marszałkiem Władysławem Ortylem i 
Piotrem Pilchem na czele, Sejmikowi Województwa z Prze-
wodniczącym Jerzym Borczem za uchwalenie programu na 
rzecz budowy chodników. Podziękowanie składam również 
na ręce Dyrektora PZDW Pana Piotra Miąso oraz Starosty 
Brzozowskiego Zdzisława Szmyda.
Dlaczego pomysł wzbudził zainteresowanie innych samo-
rządów? Bo brak chodników przy drogach wojewódzkich to 
palący problem wielu gmin, a formuła wykorzystania środ-
ków z RFIL do inwestycji chodnikowych odciąża budżet 
gminy i województwa. Taki sposób realizacji inwestycji 
pozwala na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej 
przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. 
Muszę tutaj podkreślić, że niewiele jest programów pomo-
cowych, które pozwalają na tego typu montaż finansowy, 
tak jak RFIL. Można powiedzieć, że była to niepowtarzalna 
okazja i samorząd Gminy Dydnia ją efektywnie wykorzystał. 
Struktura samorządu w Polsce, podział administracyjny de-
cydują o własności dróg i kompetencji zarządców. A prawda 
jest taka, że użytkownik drogi nie musi dociekać czyja ona 
jest. Droga ma być bezpieczna i prowadzić do celu. Na-
szym zadaniem jest respektować prawo i działać na rzecz 
mieszkańców, a program budowy chodników realizuje inte-
resy wszystkich. 
A. F. W ubiegłym roku udało się wybudować sieć kanaliza-
cyjną w Grabówce. Jakie są plany związane z dalszą rozbu-
dową sieci wodno-sanitarnej w gminie?
A. P. Do skanalizowania została jeszcze Dolina Sanu, czyli 
Temeszów, Obarzym i Niewistka oraz przysiółki miej-
scowości m.in. w Jabłonce. Jednocześnie musimy rozbu-
dować oczyszczalnię ścieków w Obarzymie, aby mogła 
przyjąć zwiększone ilości ścieków. Żadna z tych miejsco-
wości nie posiadała dokumentacji projektowej i dopiero w 
2019 r. rozpoczęły się intensywne prace zmierzające do 
uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. Obecny stan 
prawny inwestycji pozwolił na pozyskanie dofinansowa-
nia w wysokości 5 mln zł z Polskiego Ładu na budowę 
wodociągu i kanalizacji w miejscowości Temeszów, a 
na tę chwilę trwają przygotowania do ogłoszenia przetar-
gu. Szansą na realizacje inwestycji kanalizacyjnych są ko-
lejne edycje Polskiego Ładu, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Fundusze dla Podkarpacia. Najważniejsze 
to przygotować się jak najlepiej dokumentacyjnie i nad tym 
intensywnie pracujemy. 
A. F. Zakończono prace budowlane w Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnym w Krzemiennej, obecnie trwa wyposażanie 
obiektu i przygotowywanie go do użytkowania. Co to będzie 
za placówka i jaka będzie jej misja? 
A. P. Centrum będzie zapewniało dzienną oraz całodobo-
wą, specjalistyczną opiekę dla dorosłych osób niepełno-
sprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności. Misją placówki będzie przede wszystkim 
wsparcie tych osób oraz ich rodzin, zapewnienie im możli-
wie najlepszych warunków życia i funkcjonowania. Będzie 
to druga tego typu placówka w Polsce. Zadanie zreali-
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zowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 
ponad 1 mln zł z resortowego programu Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuń-
czo-Mieszkalne” finansowanego ze środków Państwo-
wego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościo-
wego. Niedawno otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie 
z tego funduszu w wysokości 800 000 złotych z prze-
znaczeniem na funkcjonowanie placówki. Centrum roz-
pocznie działalność w kwietniu 2022 r.
A. F. W trakcie realizacji jest również kilka dużych projektów 
związanych z dostosowaniem infrastruktury oświaty. Pro-
szę opowiedzieć co to za projekty.
A. P. Stawiamy na dobrą jakość oświaty poprzez realiza-
cję programów inwestycyjnych i tak zwanych „miękkich”. 
Taka kompilacja pozwala na wieloaspektowy rozwój ucznia 
i kadry nauczycielskiej. Obecnie realizujemy program „Do-
stępna Szkoła”. Dostępna czyli jaka? Bez barier, tych 
architektonicznych i psychologicznych. Ma być miejscem 
przyjaznym, ciekawym i bezpiecznym. Ma sprawiać, że 
uczeń chce w niej przebywać, a nauczyciel odczuwać sa-
tysfakcję. 
W naszej gminie program „Dostępna Szkoła” realizują dwie 
szkoły – SP Dydnia i ZS Niebocko. W obydwu szkołach 
zbudujemy windy, przestrzeń zostanie dostosowana do 
osób o specjalnych potrzebach.
Szkoła w Niebocku jeszcze w tym roku będzie korzystać 
z hali widowiskowo - sportowej z widownią. To było ma-
rzenie kilku pokoleń mieszkańców Niebocka i ich przedsta-
wicieli w samorządzie, a teraz to marzenie się zrealizuje. 
Dodam, że bez kredytu, za to z dofinansowaniem 3 mln 
zł, czyli 90% wartości inwestycji.
A. F. W tym roku zostanie oficjalnie otwarte targowisko 
gminne „Mój Rynek”. Jaka jest idea tego miejsca i jak 
mieszkańcy Gminy Dydnia, a także odwiedzający nas go-
ście, będą mogli z niego korzystać?
A. P. Główną ideą powstania targowiska była promocja 
tego, co mamy w naszej gminie i regionie najlepsze – eko-
logicznych produktów pochodzących prosto od rolników, a 
także piękne, wykonywane własnoręcznie rękodzieło. Gmi-
na Dydnia chce się otwierać na handel bezpośredni produk-
tami prosto z gospodarstwa, zdrowymi i smacznymi.
Targowisko umożliwi zakup świeżych warzyw, owoców 
i przetworów od lokalnych producentów. To przede 
wszystkim miejsce, w którym handlować mogą rolnicy, 
drobni przetwórcy i rękodzielnicy, ale nie braknie też 
miejsca dla innych producentów i handlowców. Pre-
ferencyjnie traktowani są tutaj rolnicy i ich domowni-
cy, bo w piątki i soboty mogą handlować bez żadnych 
opłat. 
Targowisko jest zadaszone, utwardzone, oświetlone, przy-
łączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektro-
energetycznej. Na terenie targowiska znajduje się budynek 
stanowiący zaplecze biurowe i higieniczno-sanitarne.
Co najważniejsze targowisko, położone jest przy drodze 
wojewódzkiej w centrum Dydni, co sprawia, że jest łatwo 
dostępne zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.
A. F. W ostatnich latach obserwujemy duże nasilenie ruchu 
turystycznego w naszym regionie. Jak Gmina Dydnia może 
ten fakt wykorzystać?
A. P. To prawda, że zainteresowanie turystów terenem na-
szej gminy rośnie. Wynika to z ogólnego trendu, jaki obser-
wujemy w ostatnich latach. Turyści wybierają odpoczynek 

w kraju. Gmina Dydnia leży na trasie w Bieszczady, a tam 
panuje spore obłożenie noclegów i tłumy na szlakach, co 
może w końcu zniechęcać. Turyści coraz częściej poszu-
kują spokojnych, mniej znanych miejsc do odpoczynku. 
Według mnie Gmina Dydnia ze swoim urokiem, spokojem 
i brakiem tłumów jest idylliczna i bardzo atrakcyjna. Zwięk-
szony ruch turystyczny to impuls rozwojowy, szansa na 
pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 
Samorząd ze swojej strony sukcesywnie inwestuje w po-
prawę infrastruktury przyjaznej turystom. Są to miejsca 
wypoczynku i rekreacji w Temeszowie, Dydni, Witryłowie, 
Wydrnej. Już przygotowujemy kolejne wnioski o dofinanso-
wanie do Polskiego Ładu i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Pozyskane środki na zadania związane z infra-
strukturą turystyczną poprawią atrakcyjność terenu Gminy 
Dydnia, a już w rękach samych mieszkańców spoczywa ini-
cjatywa zatrzymania turystów na dłużej i zachęcenia ich do 
korzystania z miejscowych usług. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy coraz chętniej będą tworzyć miejsca noclegowe i w 
ten sposób zarobkować. 
Zdaję sobie sprawę, że nie da się założyć działalności tak 
ad hoc bez przygotowania, dlatego w tym roku zrealizuje-
my cykl szkoleń i warsztatów w ramach „Uniwersytetu 
Samorządności”, właśnie z myślą o osobach, które chcą 
podjąć wyzwanie i świadczyć usługi pod turystykę.
Nie bez znaczenia jest promocja uroków i specyfiki na-
szej gminy prowadzona kompleksowo m. in. poprzez 
organizowane imprezy sportowe i kulturalne. Przykła-
dem takich wydarzeń jest m.in. spływ kajakowy Błękitny 
San czy EkoBieg w Dolinie Sanu. Organizujemy imprezy 
integracyjne z sentymentalną nutą, takie jak Jagodna czy 
Pożegnanie Lata. Czasem z humorem, gdzie pod pozorem 
rywalizacji jest świetna zabawa i tutaj przytoczę Turniej Po-
żarniczy Oldboys czy Turniej Wsi. Prezentowanie kultury, 
tradycji, gościnności, wyjątkowych smaków i całego 
uroku naszej gminy jest nieodzownym dopełnieniem 
walorów przyrodniczych i historycznych. 
A. F. Jakie są plany samorządu Gminy Dydnia na 2022 rok?
A. P. Chcemy utrzymać dynamikę rozwoju, kontynuować 
już rozpoczęte zadania inwestycyjne, pozyskiwać środki na 
kolejne i przede wszystkim utrzymać bieżącą działalność. 
Gmina to nie tylko inwestycje, to szereg ważnych zadań, 
jak utrzymanie czystości, bezpieczeństwo, opieka społecz-
na, oświata, sprawne systemy reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, czy ogólnie administrowanie. W czasie pan-
demii najprostsze i oczywiste zadania urastały do trudnych 
i skomplikowanych. Okazało się, że nic nie jest pewne, ale 
niezmiennie najważniejszy jest zawsze człowiek, jego po-
trzeby i zdrowie. 
Samorząd tworzą ludzie. „Urząd” to tylko budynek, który 
sam niczego nigdy nie wykona, nie zrealizuje i nie sfinan-
suje. Realizacją zadań gminy i spraw jej mieszkańców zaj-
mują się odpowiedni, przygotowani do tego merytorycznie 
ludzie. Dlatego też chcę z tego miejsca serdecznie podzię-
kować Radzie Gminy Dydnia, Sołtysom, Stowarzyszeniom, 
Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiej-
skich, pracownikom Urzędu Gminy w Dydni oraz Mieszkań-
com Gminy Dydnia za wszelką pomoc, wsparcie i owocną 
współpracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Mam 
nadzieję, że ten rozpoczynający się rok przyniesie Gminie 
Dydnia i wszystkim jej mieszkańcom jak najwięcej dobrego.
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„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. To 
jedno krótkie zdanie rozpoczynające polski hymn państwo-
wy zawiera w sobie pewną bardzo ważną treść. Kraj tworzy 
naród, a naród to serca, które czują się Polakami. Dzisiaj 
hymn państwowy śpiewamy podczas ważnych dla nas, Po-
laków, wydarzeń. Kiedyś te same słowa śpiewali żołnierze 
walczący na polach bitew, bo wyrażały dla nich głęboką 
nadzieję i marzenie o niepodległości, za które gotowi byli 
umierać. 103 lata temu Polska powróciła na mapy świata. 
Po 123 latach zaborów odzyskaliśmy swoje państwo i moż-
liwość decydowania o jego losie. Ten ważny moment w na-
szych dziejach świętujemy co roku w całym kraju w dniu 11 
listopada, w Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości związane z obchodami Narodowego 
Święta Niepodległości w Gminie Dydnia w tym roku odbyły 
się w Wydrnej. O godzinie 11:00 w kościele pw. Nawiedze-
nia NMP w Wydrnej została odprawiona Msza Święta za 
Ojczyznę, którą koncelebrowali ks. Bogusław Zajdel – pro-
boszcz parafii w Jabłonce oraz ks. Andrzej Szkoła – pro-
boszcz parafii w Niebocku. O godzinie 12:00, w ramach ak-
cji „Niepodległa do Hymnu”, w całym kraju wybrzmiał polski 
hymn państwowy. Również uczestnicy uroczystości w Wy-
drnej połączyli się w tej chwili pieśnią z Polakami zgroma-
dzonymi na uroczystościach w swoich miastach, wioskach, 
czy domach – w Polsce i za granicą.

Po mszy, uroczysty pochód z orkiestrą dętą, mażo-
retkami i pocztami sztandarowymi na czele przemaszero-
wał spod kościoła na plac przy Wiejskim Domu Kultury. Tam 
Poczet Flagowy OSP Wydrna podniósł flagę na maszt, a 
następnie wszyscy wspólnie, przy akompaniamencie Or-
kiestry Dętej Gminy Dydnia, ponownie odśpiewali hymn. 
Dowódcą uroczystości był komendant gminny dh Roman 
Janowicz, natomiast poprowadził ją Wiceprezes Odziału 
Gminnego ZOSP RP dh Czesław Serafin.

Ważną częścią obchodów było odsłonięcie okolicz-
nościowej tablicy upamiętniającej rodzinę Cyparskich z 
Wydrnej. Radna Rady Gminy Dydnia Iwona Rachwalska 
odczytała tekst kwerendy dotyczącej okoliczności śmierci 
rodziny Cyparskich, zbadanej przez Oddziałową Komisję 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN Od-
dział w Rzeszowie.

Młode małżeństwo Wojciech (29 lat) i Stefania (24 
lata) Cyparscy oraz czwórka ich małych dzieci: Alfred (6 
lat), Maria (4 lata), Stanisława (3 lata) i Tadeusz (5 miesię-
cy) zostali zamordowani, za  ukrywanie żołnierza polskiego 
podziemia. Ich dom został ograbiony, a następnie doszczęt-
nie spalony. Za gest ludzkiej solidarności zapłacili najwyż-
szą cenę. Zostali pozbawieni godności, wolności i prawa 
do życia.

Według notatki sporządzonej przez IPN początkiem 
marca 1943 roku do domu Cyparskich przybył ranny po po-
strzale Józef Cyparski, kuzyn Wojciecha, któremu rodzina 
udzieliła schronienia. Jednakże w ślad za Józefem pod dom 
Cyparskich przybył również wywiadowca z posterunku nie-
mieckiej policji w Krzemiennej, który go szukał. Józef Cy-
parski, ostrzeliwując się, uciekł, ale Wojciecha Cyparskiego 
aresztowano i osadzono na posterunku w Krzemiennej.

Następnego dnia do domu Cyparskich przybył funk-
cjonariusz niemieckiej żandarmerii Willibald Häupl wraz z 
policjantami granatowymi i ukraińskimi. Stefanię Cyparską 
przesłuchano na okoliczność ukrywania zbiega, a następ-
nie wraz z czwórką jej dzieci zamordowano, dom ograbiono 
i spalono. W pożarze spłonęły ciała Stefanii i dzieci. Na-
zajutrz, na rozkaz Häupla, na posterunku w Krzemiennej 
zamordowano również Wojciecha Cyparskiego.

W odsłonięciu pamiątkowej tablicy udział wzięli: 
Poseł RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław 
Szmyd, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodni-
czący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Proboszcz Parafii w 
Jabłonce Bogusław Zajdel, Dyrektor SP w Wydrnej Halina 
Skawińska.

„Polska to kraj, który w sercu się zaczyna” –  mówiła 
w okolicznościowym przemówieniu Wójt Alicja Pocałuń – 
„trzeba pamiętać, czerpać naukę z historii naszej Ojczyzny. 
Pamięć jest ważna, bo bez niej tracimy tożsamość, stajemy 
się nikim. Dziś przywracamy pamięc o Stefanii, Wojciechu 
i ich czwórce dzieci, mieszkańcach Wydrnej, którzy za po-
moc bliźnim ponieśli największą ofiarę – zostali rozstrzela-
ni”.

Pod tablicą kwiaty złożyli: przedstawiciele Gminy 
Dydnia: Wójt Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Edyta Kucz-

fot. M. Wójcik

fot. M. Wójcik

Uroczysty pochód

„Polska to kraj, który w sercu się zaczyna...”
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Wspomnienie Pana Czesława Rynia, pochodzą-
cego z Wydrnej, obecnie mieszkańca Dydni. Tragedia, 
która spotkała rodzinę Państwa Ryniów łączy się z tra-
gedią rodziny Cyparskich. Ojciec Pana Czesława, Adolf 
Ryń, również udzielił pomocy Józefowi Cyparskiemu, 
za co później został zamordowany.

„Ja miałem wtedy siedem lat, to było chyba jesienią 
1943 roku. Pewnego wieczoru, godzina była ósma czy dzie-
wiąta, stuka ktoś w okno. Ojciec się pyta „Kto tam jest?”. 
Ojcu było na imię Adolf. A ten człowiek, który pukał mówi 
„Adolf, wpuść! Wpuść mnie, pomóż, bo jestem wyczerpa-
ny”. Ojciec otworzył drzwi. Wszedł Józef Cyparski.

Był uzbrojony, w kurtce skórzanej, w spodniach skó-
rzanych, buty po kolana, pilotka skórzana, pas, wkoło pasa 
pełno granatów, automat przez plecy. Wszedł. My, nas było 
troje małych dzieci i mama nasza, wszyscy powstawaliśmy 
ze strachu. A on mówi „Nie bójcie się, to swoi”. 

Rozebrał się, ściągnął broń, pas z granatami, położył 
to wszystko w kąt i mówi: „Dajcie mi coś jeść, poratujcie bo 
jestem strasznie wyczerpany i głodny, a już dalej nie dojdę”. 
Ojciec się go pyta „A skąd ty się tu wziąłeś?”, na co Józef 
„Niosę meldunek z Krosna do Harty. I już dalej nie dojdę, 
słaby jestem, dajcie mi coś jeść.”. A to był ojca z młodych 
lat, ze szkoły, kolega. 

I tak mama dała co mogła, co w domu było, chleb, 
mleko – zjadł. Zapalili w piecu, obsuszył się jeszcze, bo 
mokry był. I ojciec się go pyta „To w jakiej Ty organizacji 
jesteś?”, odpowiedział „W armii ludowej pod nadzorem ar-
mii krajowej. Dostałem rozkaz i niosę meldunek”. I chwilę 
porozmawiali z ojcem, posilił się, obsuszył, no i broń z po-
wrotem wziął na siebie, załadował te granaty, podziękował i 
poszedł. Tyle było wszystkiego.

Za kilka tygodni przychodzi gestapo. Też był wieczór. 
Stukają w okna, w drzwi „Czy tutaj mieszka Ryń?”. „Tak”- 
ojciec się odezwał. Na to mówią „Za ukrywanie bandytów 
leśnych jesteś aresztowany”. Był gestapowiec, wysoki taki i 
polski granatowy policjant. Ojciec się zebrał i go wzięli.

Za trzy miesiące rozwiesili afisze po gminie. W Wy-
drnej na afiszu był między innymi mój ojciec i jeszcze sze-
ściu innych. Zostali wszyscy skazani na śmierć. 

Moja mama na podstawie tych afiszy zwróciła się 
do sądu o kartę pośmiertną. To przeszło przez sąd, który 

orzekł, że ojciec zginął w więzieniu Montelupich w Krako-
wie. Niemcy wydali na niego wyrok śmierci przez rozstrze-
lanie, za udzielanie pomocy partyzantce. 

Ja to wszystko bardzo dobrze pamiętam, bo to było 
przeżycie ogromne dla małych dzieci i dla całej rodziny. To 
mi utkwiło w pamięci i to powtarzaliśmy nieraz, rozmawiali-
śmy o tych rzeczach.”

W chwili aresztowania Adolf Ryń, miał 41 lat. Osie-
rocił trójkę dzieci – Pan Czesław miał wówczas 7 lat, jego 
siostra 9, natomiast brat 3. W 1947 roku Aleksandra Ryń, 
wdowa po Adolfie, zwróciła się z wnioskiem do Sądu Grodz-
kiego w Brzozowie o stwierdzenie zgonu jej męża. Sąd w 
uzasadnieniu wydanego postanowienia napisał:

„Na podstawie zaprzysiężonych zeznań świadków 
(…) stwierdzonym zostało, że w dniu 9 marca 1944 roku 
gestapo aresztowało kilku mężczyzn w Wydrnej, a między 
innymi i Adolfa Rynia, który został osadzony początkowo 
w więzieniu w Jaśle a następnie w Krakowie. W kwietniu 
1944 roku władze niemieckie ogłosiły na podstawie afiszów 
w gromadzie Wydrna i Dydnia, na którym to ogłoszeniu fi-
gurowało nazwisko Adolfa Rynia, że został skazany na karę 
śmierci przez rozstrzelanie za udzielanie pomocy bandom 
leśnym. Do tej pory – jak wynika z zaświadczenia gminnego 
– Adolf Ryń do gromady nie powrócił, nie ulega tedy wątpli-
wości, że zginął.”

Józef Cyparski, a właściwie Bolesław Kulon ps. „Ryś” 
(imienia „Józef Cyparski” zaczął używać w celach konspira-
cyjnych po ucieczce z aresztu) był łącznikiem Oddziałów 
Specjalnych Batalionów Chłopskich. Jednostki te zajmo-
wały się głównie antyniemiecką działalnością dywersyjną. 
W książce „Konspiracyjny Ruch Ludowy w powiecie brzo-
zowskim 1940-1944” autorstwa W. Dudka, B. Gajewskiego 
i T. Miciaka napisano, że został on zatrzymany pod koniec 
1943 roku, przez nocną wartę w Grabówce, w trakcie prze-
wożenia poczty konspiracyjnej z Sanoka do Dydni. Został 
wówczas bardzo mocno pobity, a następnie osadzony w 
więzieniu w Jaśle. Po zakończeniu śledztwa prowadzonego 
przez gestapo w jego sprawie przewieziono go do Oświę-
cimia, a stamtąd do obozu w Dachau, gdzie został zamor-
dowany.

Aleksandra Florczak

ma, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, Radna Iwona 
Rachwalska; Poseł RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski 
Zdzisław Szmyd; Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski; 
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Ko-
zik; Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądo-
wych kpt. Jan Jastrzębski; reprezentujący 35 Batalion Lek-
kiej Piechoty Sanok ppor. Mateusz Kielar; reprezentujący 
WKU w Sanoku kpt. Tomasz Kuzdro; Dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Jacek Kędra; reprezentują-
cy Policję: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji po-
dinsp. Wojciech Twaróg oraz Kierownik Posterunku Policji 
w Dydni Albert Adam; reprezentujący Posła do Parlamentu 
Europejskiego Bogdana Rzońcę Jerzy Adamski; reprezen-
tująca Senator RP Alicję Zając Iwona Trawińska; reprezen-
tująca Posła RP Piotra Uruskiego Małgorzata Szewczyk; 

reprezentujący Nadleśnictwo Dynów Adam Tarabuła oraz 
Jarosław Gosztyła; reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 
2222 Brzozów; I Dydyńska Drużyna Harcerska Białe Wilki.

Po oficjalnej części obchodów uczestnicy przenieśli 
się do Sali Wiejskiego Domu Kultury, gdzie Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wydrnej przygotowały obiad i słodki 
poczęstunek. Na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Wydrnej oraz wokalistki z terenu Gminy Dydnia, 
które pod okiem Moniki Krowiak przygotowały repertuar 
pieśni patriotycznych. Obchody święta zostały zorganizo-
wane przy współpracy Gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dydni, Parafii w Jabłonce, Szkoły Podstawowej w 
Wydrnej, Rady Sołeckiej Wsi Wydrna, KGW Wydrna oraz 
OSP Wydrna.

Aleksandra Florczak
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Podczas sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 22 listo-
pada 2021 r. zaprzysiężona została nowa radna Gminy 
Dydnia Iwona Dauksza, która objęła tę funkcję po ustępują-
cym Andrzeju Orłowskim. 

Radna, w obecności władz gminy, radnych, zapro-
szonych gości oraz mieszkańców gminy oglądających in-

ternetową transmisję sesji, złożyła uroczyste ślubowanie: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul pogratulowali nowej 
radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, 
życząc powodzenia i owocnej pracy. Jednocześnie złoży-
li serdeczne podziękowania Andrzejowi Orłowskiemu za 7 
lat wspólnej pracy w radzie gminy. „Dziękujemy za Pana 
wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Gminy Dydnia, za 
ogromne zaangażowanie i serce włożone w pracę dla na-
szej Małej Ojczyzny oraz za troskę o dobro jej mieszkań-
ców.”

Mandat radnego Andrzeja Orłowskiego wygasł z 
dniem 13 sierpnia 2021 r. w wyniku złożenia przez niego 
pisemnej rezygnacji. W związku z tym, na podstawie zarzą-
dzenia Wojewody Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2021 
r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia 
w okręgu wyborczym nr 11 – Końskie. W ich wyniku nową 
radną została wybrana Iwona Dauksza.

Aleksandra Florczak

Na XLV posiedzeniu Rady Gminy Dydnia, które odby-
ło się 22 listopada 2021 r. mieliśmy zaszczyt gościć Posła RP 
Adama Śnieżka, Wicemarszałka Województwa Podkarpac-
kiego Piotra Pilcha oraz Starostę Brzozowskiego Zdzisława 
Szmyda. 

Zaproszeni goście mówili o planach i perspektywach 
Gminy Dydnia, a także odnieśli się do zrealizowanych w 
ostatnich latach zadań i inwestycji gminy. Pan Poseł zapre-
zentował dane dotyczące pozyskanych przez gminę dotacji 
rządowych, Pan Wicemarszałek przedstawił inwestycje re-
alizowane przy drodze wojewódzkiej nr 835, natomiast Pan 
Starosta omówił sytuację związaną z budową mostu na Sa-
nie. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Dydnia Piotr Szul złożyli podziękowania zapro-
szonym gościom za wsparcie i wszelką pomoc okazywaną 

Gminie Dydnia.
W listopadzie minęło trzy lata od wyboru i zaprzysię-

żenia nowych Władz oraz Rady Gminy Dydnia. W związku 
z tym Wójt Alicja Pocałuń dokonała podsumowania najważ-
niejszych inwestycji i programów, które udało się zrealizować 
w tym czasie. Omówiła również potencjał rozwojowy gminy, 
plany na przyszłość, a także inwestycje strategiczne, które 
będą miały duży wpływ na rozwój gospodarczy całego re-
gionu. 

Kontynuując wypowiedź Wójt, Poseł Adam Śnieżek 
przypomniał o ostatnich dotacjach pozyskanych z funduszy 
rządowych: „Nawiązując do tego, co przed chwilą omówiła 
Pani Wójt, o tej dużej ilości różnych inwestycji i pozyskanych 
funduszy, chciałbym przypomnieć to, co w tej kadencji Gmina 
Dydnia pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych w trzech 
transzach. Gmina Dydnia pozyskała razem z funduszem dla 
gmin górskich 6 577 000 zł, z pierwszego naboru Funduszu 
Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu wasza 
gmina uzyskała dwie dotacje, na sieć sanitarno-wodociągo-
wą 4 940 000 zł i na infrastrukturę drogową 4 750 000 zł, 
wsparcie z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwesty-
cje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 4 236 000 
zł. Daje to sumę dwadzieścia i pół miliona złotych. Oczywi-
ście oprócz tego są też środki pozyskane przez gminę, o któ-
rych Pani Wójt mówiła, z Funduszu Dróg Samorządowych, 
z różnych resortowych programów, z Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. (…) Jak się podsumuje te kwoty, te dotacje, to 
ja myślę, że nie było w ciągu trzydziestu lat istnienia Gminy 
Dydnia takiego okresu o tak skumulowanych środkach na 
rozwój miejscowości gminy.”  

Gratulacje dla radnej

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Sesja z udziałem gości
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Pan Poseł podsumowując powiedział, że w skali po-
wiatu brzozowskiego Gmina Dydnia jest na pierwszym miej-
scu pod względem sumy pozyskanych środków. Dodał rów-
nież, że jest to efekt dobrze przygotowanych wniosków, które 
były podstawą uzyskania tak dużych kwot.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr 
Pilch w swoim wystąpieniu odniósł się do inwestycji realizo-
wanych przez województwo na terenie Gminy Dydnia, czy-
li przede wszystkim przebudowy drogi nr 835 oraz budowy 
chodników przy tej właśnie drodze: „To za co chciałem Pań-
stwu szczególnie podziękować, i prosiłem też Panią Wójt, 
że jeśli będzie taka okazja, to chętnie przyjadę do Państwa 
na posiedzenie Rady Gminy, żeby podziękować za złożenie 
projektu chodnikowego w ramach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Pozyskaliście Państwo ponad 2 miliony 
złotych i zdecydowana większość z tego pójdzie na chodni-
ki przy drogach wojewódzkich. I załatwicie Państwo sprawę 
bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich niejako jednym 
projektem, jednym pomysłem, jednymi środkami. My też 
dokładamy do tego większe środki niż normalnie by wyni-
kało, bo też chcemy docenić takie dobre wyjście naprzeciw 
województwu. A dlaczego szczególne podziękowania – bo 
byliście Państwo i Pani Wójt jedynymi, którzy wpadli na taki 
świetny pomysł, pozyskania rządowych środków na realiza-
cję tych chodników. Gdybyśmy to chcieli realizować w spo-
sób tradycyjny, to chcę Państwu powiedzieć, pierwsza rzecz 
– realizowany jest jeden chodnik w jednej gminie, bo na tyle 
mamy niestety środków. I kwoty, które tutaj są pozyskiwa-
ne to około 170 tysięcy po każdej ze stron. A tutaj są dużo 
większe środki, przez co ten program można będzie zreali-
zować dużo, dużo szybciej. I nie ukrywam, proszę Państwa, 
że podaję Gminę Dydnia jako przykład dobrej współpracy i 
też rozwiązania tego typu programów chodnikowych innym 
wójtom, innym samorządom”. 

Wicemarszałek odniósł się tutaj do projektu chodniko-
wego, w ramach którego do końca 2022 roku Gmina Dydnia 
wybuduje chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej w Niebocku, 
Jabłonce, Dydni, Krzemiennej, a także przy drodze powia-
towej w Krzywem. Ponadto wybudowane zostaną mosty na 
drogach gminnych oraz przebudowane drogi gminne. 

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd opowiedział 
natomiast o sytuacji związanej z budową mostu na Sanie w 
Gminie Dydnia oraz o trudnościach proceduralnych, z jaki-
mi musiał zmierzyć się Powiat Brzozowski, dążąc do urze-
czywistnienia tej inwestycji: „Ja chciałem zabrać głos dzisiaj 
na różne tematy, ale zacznę od mostu, żebyśmy wszyscy 
mieli świadomość, co się w tym temacie dzieje. (…) W pla-
nach był most zaprojektowany na rzece San w miejscowości 
Krzemienna, obok promu. Kiedy trzeba było uzyskać zgodę 

rady, nie było to takie łatwe. Dlatego, że większa część rady 
początkowo była przeciwna temu, na zasadzie – czy damy 
radę. Bo mimo, że 80% dofinansowania z Budżetu Państwa, 
ale 20% trzeba dać. I wtedy pierwsza wersja upadła. Nato-
miast myśmy nie dali za wygraną. Jako zarząd postanowili-
śmy procedować dalej, a do tego procedowania zaprosiliśmy 
przedstawicieli wojewody i osobę, która za to odpowiada 
w województwie, czyli dyrektor (Wydziału Infrastruktury – 
przyp.red.), Pan Sopel. I znamienny moment kiedy wicewo-
jewoda i dyrektor są u nas na sesji, pan dyrektor mówi tak, 
zwracając się do rady: Proszę Państwa, na ten most czekali 
ludzie 2000 lat. A Wy? Macie teraz możliwość, zastanawiacie 
się jeszcze? I z tym pytaniem zostawił nas samych. Wydaje 
mi się że był to moment decydujący, wtedy radni już nie mieli 
wątpliwości, zaakceptowali. 

Pierwsza wersja Krzemienna. Zleciliśmy wykonanie 
oceny projektu. Ocena wyszła na tyle fatalna, że koszt, we-
dług pierwszego biegłego był szacowany na około 100 mi-
lionów. Wprawdzie 80% dofinansowania, ale 20% czyli 20 
milionów, prawda? Na nasze i wasze możliwości, nie do wy-
trzymania. W związku z tym poprosiliśmy jeszcze ekspertów 
o to, aby próbowali znaleźć w okolicy i ulokować ten most 
tak, aby ten koszt był odpowiednio mniejszy i możliwy do zre-
alizowania. I okazało się, że znalazło się takie miejsce. Były 
trzy warianty rozpatrywane, ale to, które ostatecznie zwycię-
żyło, to jest właśnie Niewistka. To jest to miejsce, które w tej 
chwili jest procedowane.(…) 

Następny proces – ocena środowiska. I tu dalej barie-
ry. Kiedy Pan inżynier Kaleta dokonał takiej oceny wstępnej 
(oddziaływania na środowisko – przyp. red.) zaprojektował 
ten most, trafiło to na posiedzenie do RDOŚ. I tam się oka-
zało, że Wody Polskie powiedziały „my się nie zgadzamy na 
to”. Dlatego, że przestrzennie ten most jest za wysoki i ptaki, 
które będą tamtędy przelatywać mogą się uderzać o most. 
Więc dalej zwróciliśmy (projekt – przyp. red.) panu Kalecie, 
czyli głównemu projektantowi, aby tak zrobił, żeby te ptaki 
przelatywały bezpiecznie. (…)

Jeżeli dziś albo jutro otrzymamy z RDOŚ-u pozytyw-
ną opinię, zlecamy to oczywiście Wam i w terminie byśmy się 
zmieścili, kontynuujemy. Obecna wartość mostu to około 45 
milionów złotych, czyli 20% my, przy pomocy troszkę waszej, 
około 9 milionów byśmy finansowali.”

Po spotkaniu w Gminie Dydnia Starosta Brzozowski 
Zdzisław Szmyd poinformował, że otrzymał z RDOŚ pozy-
tywną opinię. A więc budowa mostu na Sanie jest już o ko-
lejny krok bliżej.

Aleksandra Florczak

W 2021 roku została zakończona inwestycja pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka”.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowości Grabówka.

Wykonano kanalizację grawitacyjną długości 9 527 
m z rur PVC o średnicach ø160 ÷ 200 mm Studzienki ka-
nalizacyjne wykonano jako teleskopowe ø 400 mm PVC z 
włazami żeliwnymi . Przyłącza kanalizacyjne fi 160 długości 

1 695 m do 100 budynków. 
Kanalizację ciśnieniową wykonano z rur PE o średni-

cy ø 63mm na odcinku 317 m.
Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na reali-

zację zadania z  EFRR w ramach RPO WP na lata 2014 
– 2020.

Koszt zadania wyniósł 1 910 190,00 zł, w tym dofi-
nansowanie 669 924,20 zł.

Tomasz Wójcik
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Gmina Dydnia zakończyła realizację zadania pn. 
„Dopracowanie infrastruktury kultury dla potrzeb mieszkań-
ców Gminy Dydnia”, którego celem była poprawa infrastruk-
tury kultury w poszczególnych miejscowościach, stworze-
nie optymalnych warunków do prowadzenia działalności 
kulturalnej, jak również zwiększenie dostępu i podniesienie 
atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy 
Dydnia.

W ramach inwestycji: zmodernizowano pomieszcze-
nie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Niebocku, sala 

widowiskowo-taneczna w Domu Ludowym w Jabłonce zo-
stała pomalowana i doposażona w nowe krzesła, natomiast  
w Wydrnej zmodernizowano małą salę. 

Realizację inwestycji dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego fun-
duszu celowego.

Katarzyna Stadnik

9 mln 690 tys. zł – tyle wynosi dofinansowanie dla 
Gminy Dydnia w ramach pierwszej edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Za otrzymane środki Gmina Dydnia zamierza zreali-
zować dwie niezwykle ważne inwestycje, które w zasadni-

czy sposób poprawią warunki życia mieszkańców i pozy-
tywnie wpłyną na poprawę środowiska naturalnego gminy.

Jedną z nich jest opracowanie projektu budowlane-
go wraz z budową kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej 
i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów. Dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 mln 
940 tys. zł,  co stanowi 95% całkowitej wartości inwestycji. 
Udział własny samorządu to 260 tys. zł.

Druga inwestycja, która zrealizowana zostanie ze 
środków Rządowego Funduszu Polski Ład będzie związa-
na z budową i przebudową infrastruktury drogowej na tere-
nie Gminy Dydnia. Wartość planowanej inwestycji wynosi 
5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład 4 mln. 750 tys. zł, co stanowi 95% wszystkich kosztów. 
Wkład własny samorządu wyniesie 250 tys. zł.

Katarzyna Stadnik

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

Zakończona została inwestycja pn. „Budowa targowi-
ska gminnego „Mój Rynek” w Dydni” realizowana w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach inwestycji wybudowano zadaszoną wiatę 
targową z 13 stoiskami handlowymi, plac niezadaszony ze 
stołami handlowymi w ilości 10 szt., drogi dojazdowe i miej-
sca parkingowe. 

Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączo-
ne do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenerge- Targowisko gminne

fot. A. Florczak
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tycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, budynek 
sanitarno – biurowy i urządzenia sanitarno-higieniczne oraz 
instalację odnawialnego źródła energii pokrywającą w 30% 
zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Celem realizacji inwestycji jest wspieranie lokalnych 
rolników, przedsiębiorców, produkcji i promocji produktów 
lokalnych na terenie Gminy Dydnia. 

Targowisko przeznaczone będzie dla mieszkańców 
gminy, osób przejezdnych, a przede wszystkim dla rolników 
pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz produk-
tów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rol-
nictwa ekologicznego.

Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni 
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, reali-
zowana w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lo-
kalnych produktów”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w 
tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i 
powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Katarzyna Stadnik

25 czerwca 1361 r. Dydnia po raz pierwszy pojawiła 
się na kartach źródeł historycznych. 660 lat temu Król Kazi-
mierz Wielki nadał braciom, Piotrowi i Pawłowi, rycerzom z 
Węgier, miejsca puste (względnie opustoszałe) to jest: Ju-
rowce, obydwa Srogowy, Dydnię i Temeszów. Ten królew-
ski przywilej był nagrodą dla wspomnianych rycerzy za ich 
wierną służbę. Co ciekawe, stanowi on najstarsze znane 
królewskie nadanie ziemskie na rzecz rycerzy w ziemi sa-
nockiej. W osobnym, ale wystawionym tego samego dnia, 
dokumencie rycerze Piotr i Paweł otrzymali także obszary 
położone nad górnym Sanoczkiem zwane Boyszcza (Zbo-
iska), u źródeł Wisłoka i Osławicy (Radoszyce), czyli wprost 
przylegające do granicy Królestwa Polskiego i węgierskiego 
(dzisiaj granica polsko-słowacka). Prawdopodobnie tereny 
te były już wcześniej w jakiejś formie zamieszkałe, jednak-
że niewielka skala zasiedlenia w porównaniu z rozległością 
całego obszaru powodowała, iż w dokumencie królewskim 
użyto określenia „loca deserta” – miejsca opustoszałe.  

Dopiero od momentu nadania królewskiego mamy 
do czynienia ze zorganizowaną i potwierdzoną przez doku-
menty z epoki akcją zagospodarowania Dydni i okolic.

Większość informacji na temat najdawniejszych 
dziejów Dydni, którym poświęcony jest niniejszy artykuł, 
zebrał nieoceniony badacz historii ziemi sanockiej, Adam 
Fastnacht. W „Osadnictwie ziemi sanockiej w latach 1340-
1650” oraz w części pierwszej jego „Słownika historycz-
no-geograficznego ziemi sanockiej w średniowieczu” pod 
hasłem „Dydnia” znajdziemy wyczerpujące zestawienie 
wiadomości pozyskiwanych przez autora głównie w Aktach 
Grodzkich i Ziemskich z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z 
Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, a dotyczących 
właśnie interesującego nas tematu. 

Z kolei o najdawniejszych właścicielach Dydni i oko-
lic przeczytać możemy w przedwojennej pracy Przemysła-
wa R. Dąbkowskiego zatytułowanej „Szkice z życia szlachty 
sanockiej w XV stuleciu”. W pracy tej znajdziemy rzecz ja-
sna wiadomości o, wspomnianych już, rycerzach Piotrze i 
Pawle z Węgier. 

Nasi bohaterowie pieczętowali się herbem Gozda-
wa, czyli srebrną lilią w polu czerwonym, a choć przybyli z 
Węgier to nie ma pewności, co do ich narodowości, gdyż, 
jak zauważył prof. Dąbkowski, mogli być oni niemieckimi 
osadnikami, którzy w niemałych ilościach trafiali wówczas 
do Królestwa Węgier. Wspomniany badacz pokusił się na-
wet o próbę ustalenia dokładnego miejsca, z którego mieli 
wywodzić się obaj przybysze. Możliwe, iż była to wioska 

Bal-potoka w komitacie szaroskim. Przemawiałby za tym 
przydomek „Bal”, jakiego używał wnuk Piotra z Węgier, Jan. 
Przydomek ten stał się w końcu oficjalnym nazwiskiem, a 
kolejne pokolenia rodziny Balów mocno zapisały się w hi-
storii tej części Królestwa Polskiego. 

Rycerze z Węgier dali początek także innym znamie-
nitym rodom, a wśród nich Humnickim i Dedeńskim (Dy-
dyńskim). Dla nas szczególnie interesujący będą Ci ostatni, 
gdyż ich nazwisko bierze się właśnie od Dydni, której byli 
właścicielami.

Protoplastą rodu Dydyńskich był młodszy z braci – 
Paweł (Paszko, Paithko Ungarus). Wiadomości o nim po-
chodzą z lat 1388–1402. Za swoje siedziby obrał Dydnię i 
Temeszów. Był rycerzem poważanym w całej ziemi sanoc-
kiej. Zasiadał na sądach, jego nazwisko było zapisywane 
przez sądowego pisarza zaraz po nazwisku starosty kró-
lewskiego, a przed całym szeregiem nazwisk innych szla-
chetnie urodzonych osobistości z ziemi sanockiej. 

Żoną Pawła „Węgra”, była Wichna, która już po 
śmierci męża prowadziła spory z budzącym postrach w 
całej ziemi sanockiej rycerzem Fryderykiem Jacimirskim, 
miecznikiem sanockim.

W roku 1448 doszło do próby nagany (podważenia 
autentyczności) szlachectwa braci Pawła i Mikołaja Dydyń-
skich. Bracia oczyścili się z fałszywych zarzutów dzięki ze-
znaniom 6 świadków – dwóch herbu Gozdawa (po ojcu), 
dwóch herbu Janina (po babce) i dwóch herbu Gryf (po 
matce). Fakt ten unaocznia nam z jak znamienitymi rodami 
rycerskimi byli spokrewnieni ówcześni właściciele Dydni. 

Pisząc na temat stanu rycerskiego, do którego zali-

Opowieści o początkach Dydni

fot. A. Florczak

Paweł Skowroński
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czał się ród Dydyńskich, należy wspomnieć o najważniej-
szym obowiązku, jaki spoczywał na jego przedstawicielach 
– służbie zbrojnej podejmowanej na królewskie wezwanie. 

W 1361 r. rycerze Piotr i Paweł, otrzymując Dydnię 
i Temeszów, zobowiązani zostali przez Kazimierza Wielkie-
go do służby z kopią i dwoma strzelcami. Występowanie z 
kopią oznacza służbę w charakterze ciężkozbrojnego wo-
jownika, którego głównym uzbrojeniem zaczepnym była, 
rzecz jasna, kopia – długa broń drzewcowa, zakończona 
żelaznym grotem. Po skruszeniu kopii, ciężkozbrojny rycerz 
sięgał po miecz lub broń obuchową – topór, czekan lub buz-
dygan. Wsparciem dla kopijnika byli strzelcy, czyli najpew-
niej kusznicy, również występujący do walki konno. 

Warto w tym miejscu dodać, iż znane są także powin-
ności wojskowe innych mieszkańców miejscowości z ziemi 
sanockiej, wchodzących obecnie w skład Gminy Dydnia.

Z 1373 r. pochodzi akt nadawczy księcia Władysła-
wa Opolczyka dla Przybysława, syna Fala, dotyczący Ja-
błonicy Ruskiej. Wynika z niego, iż obdarowany rycerz miał 
obowiązek stawać na wyprawy wojenne z jednym dobrze 
uzbrojonym kusznikiem na koniu.

W 1433 r., Piotr Awiszkowicz, wzmiankowany w źró-
dłach historycznych w kontekście wsi Końskie, zobowiąza-
ny był do osobistej służby zbrojnej, w czym pomagać mieli 
mu kmiecie płacąc daninę określaną, jako wojenne.

Sprawy wojskowe w późnym średniowieczu często 
leżały w gestii sołtysów. Warto wspomnieć w tym miejscu, iż 
pierwszym znanym sołtysem Dydni był Bartold. Informacja 
o nim pochodzi z 1407 r., a sądząc po imieniu był z pocho-
dzenia najprawdopodobniej Niemcem.

W 1402 r. bracia Jurko, Zanko i Dymitr z Ulucza, 
służkowie królewscy, otrzymali pole Dobre, za co zobowią-
zani byli do służby konnej „wobec zamku sanockiego”, czyli 
zapewne na wezwanie starosty królewskiego, który tam re-
zydował. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zamek królów 
polskich w Sanoku pełnił w tamtych czasach funkcje cen-
trum administracyjnego całego regionu ziemi sanockiej, któ-
ra obejmowała swym zasięgiem znaczną część dzisiejsze-
go województwa podkarpackiego. Z tej to racji mieszkańcy 
różnych miejscowości wchodzących w jej skład zobowiąza-
ni byli do specjalnych świadczeń na rzecz sanockiego zam-
ku. Dla przykładu wymienić można obowiązek nałożony 
w 1448 r. na mieszkańców Hroszówki (Gruszówki), którzy 
mieli wykonać naprawy umocnień zamkowych (parkanów) 
na odcinku o długości 8 łokci.

Ze swego rycerskiego zobowiązania do służby zbroj-
nej z pewnością wywiązał się właściciel Dydni i Temeszowa 
Stanisław Dedeński, który roku Pańskiego 1497 wyruszył 
pod wodzą króla Jana Olbrachta na ekspedycję określaną 
dziś, jako „wyprawa czarnomorska”. Jej celem było odbicie 
ważnych dla polskiego handlu portów nad Morzem Czar-
nym – Kilii i Białogrodu, które zajęte zostały przez Turków, 
a które uprzednio należały do uznającego polską zwierzch-
ność hospodara Mołdawii. Niestety cała wyprawa zakoń-
czyła się niepowodzeniem, a rycerz Stanisław Dedeński za 
pewne poniósł w jej czasie najwyższą ofiarę, gdyż z 1499 
r., pochodzi wiadomość, iż nie powrócił on z wojny i jest 
rzeczą wątpliwą czy żyje. 

Następstwem niefortunnej wyprawy wojennej Jana 
Olbrachta były dwa odwetowe najazdy tureckie na zie-
mie polskie. W 1498 r., oddziały Bali Beja baszy Sylistrii 
spaliły szereg miast i wsi wzdłuż południowej granicy Kró-

lestwa Polskiego. W ziemi sanockiej były to z pewnością 
Pakoszówka i Lalin, lecz niewykluczone, iż ucierpiały także 
miejscowości położone obecnie w Gminie Dydnia. Szacuje 
się, iż Turcy podczas omawianego najazdu uprowadzili w 
jasyr łącznie ok 15–20 tys. mieszkańców Królestwa Pol-
skiego. 

Groźba najazdów tureckich i tatarskich na przełomie 
XV i XVI w. stała się tak duża, iż w 1504 r., podczas zjazdu 
rycerstwa ziemi sanockiej, podjęto uchwałę o krokach, jakie 
należy podejmować na wypadek nieprzyjacielskiego najaz-
du. Celem spowolnienia pochodu obcych wojsk zarębiane 
miały być lasy, zamykane drogi nad Sanem i Stobnicą, a 
rycerstwo gromadzić się miało w miejscach wyznaczonych 
przez starostę królewskiego, a w razie nagłego najazdu – 
pod Temeszowem.  

Najazdy nieprzyjacielskie nie były jednak jedynym 
zmartwieniem mieszkańców omawianej części ziemi sa-
nockiej. Z XV w. zachował się cały szereg wiadomości o 
sąsiedzkich zatargach i rozbojach. 

Jeden z nich dotyczył zagarnięcia 12 baranów w le-
sie w Dydni, o co oskarżał Jakub Calecha rycerza Kmitkę 
z Niewistki. W 1442 r., Pakosz z Pakoszówki pozwał przed 
sąd Pawła z Dydni za pobicie kmiecia. W roku 1463 r., służ-
ba Mikołaja Dedeńskiego została oskarżona o rabunek na 
kmieciach Pakosza z Pakoszówki. Łupem paść miały m.in.: 
siekiery, tarcze i noże. 

W Hroszówce (Gruszówce) w 1465 r., urzędnik są-
dowy naliczył ślady osiemnastu ciosów (ictus alias czoszny) 
na wrotach i bramie domostwa tamtejszego podwójciego, a 
ponadto zniszczone i rozrzucone ogrodzenie oraz zabra-
ny stóg owsa. W roku 1478 rycerz Szczęsny z Niewistki 
zgłaszał, iż zbójcy i złodzieje napadli zbrojnie jego dom i 
zabrali przywileje i dokumenty dotyczące jego dóbr. W 1488 
r., wedle pozwu sądowego Rafała z Humnisk bracia Jan, 
Stanisław i Zygmunt Dedeńscy ze swą służbą i kmieciami, 
wyszedłszy z Dydni i Krzemiennej, mieli zniszczyć owies 
na jego polach w Witryłowie. W roku 1493 ofiarami napa-
du zostali z kolei mieszkańcy Krzemiennej, Jabłonicy, Wy-
drnej i Dydni. Według relacji woźnego sądowego, służący i 
kmiecie Jana Denowskiego, wpadłszy na pola Dedeńskich 
stratowali niezżętą pszenicę, i zabrali dwa sierpy, dalej  po-
bili dziewczynę, której zabrali sierp, później wywrócili wóz i 
pobili dwóch ludzi, zabrali dwie siekiery, później uszkodzili 
proso i ciężko pobili uciekającą kobietę, której też ukradli 
sierp. W 1496 r., doszło z kolei do napadu kmieci z Dydni, 
z Andrissem i jego synem Janem na czele, na dom Wojcie-

„Przenieść się” w czasy królów i rycerzy

fot. A. Florczak
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cha w Niebocku, w wyniku czego gospodarze – Wojciech i 
Helena byli pobici („rany sine”) i poranieni („rany krwawe”), 
a dom „rozbity”.

Źródłem konfliktów pomiędzy właścicielami intere-
sujących nas miejscowości bywać mogły czasem spory 
graniczne. Wśród licznych spraw sądowych, dotyczących 
rozgraniczenia Dydni i okolicznych wiosek, wymienić moż-
na tę z 1435 r., kiedy to Fienna Pełczyna z dziećmi wraz z 
Małgorzatą wdową po Mikołaju Dedeńskim z synami uzgod-
niły dzień ugody z braćmi Janem, Mikołajem, Piotrem, Je-
rzym i Wilamem z Grabownicy w sprawie granic między 
Dydnią, Srogowem i Grabownicą. W późniejszym czasie 
bracia Paweł i Mikołaj z Dydni, Temeszowa i Krzemiennej 
procesowali się o granice kolejno z Małgorzatą z Dynowa 
(1458-1460); Pakoszem z Pakoszówki (1458) – chodziło w 
tym wypadku o granicę z Lalinem, należącym do Pakosza; 
Stanisławem z Dynowa (1468) – w sprawie rozgraniczenia 
pomiędzy Warą, Izdebkami i Niewistką, a Dydnią, Wydrną i 
Jabłonką. Warto wspomnieć także informację z 1535 r. do-
tyczącą rozgraniczenia między Izdebkami, a Wydrną, które 
rozpoczęto od usypania trzech kopców narożnych oddzie-
lających te wioski i Dydnię.

Późnośredniowieczne dokumenty, czy to w formie 
aktów nadawczych czy spraw sądowych, dotyczące Dydni i 
okolicznych miejscowości podają także takie informacje, jak 
imiona jej mieszkańców. W XV w. wzmiankowani są: Bar-
told, Mika, Drogosch, Chodor, Iacobus Calecha, Pyotrek, 
Syemon, Syenko Trzihubka, Martinus, Laurencius, Strzy-
ga, Andriss. Imiona te, choć nieco zniekształcone, bo za-
pisywane w sporządzanych po łacinie dokumentach zdają 
się wskazywać na różny etnos ich właścicieli – Polaków, 
Niemców, Rusinów, być może Węgrów. W Dydni obok sie-
bie funkcjonowały także dwie świątynie: dla chrześcijan 
wschodnich – cerkiew – od 1491 r., a dla rzymskich kato-
lików – kościół – od 1497 r. Istniały tutaj także karczma i 
młyn, będące nieodzownym elementem funkcjonowania 
rozwijającej się średniowiecznej wioski. 

Ważnym obiektem dla całej okolicy był także dwór 
rycerski. W Temeszowie potwierdza go informacja z 1460 
r. W Dydni istniał na pewno w 1491 r., kiedy to Zygmunt 
Dedeński dawał tamtejszy dwór swej żonie, Jadwidze, która 
otrzymywała ponadto prawo do połowu ryb w potoku Ded-
nya, a także rozciągające się nad nim łąki od Krzemiennej 
do dworu. 

Kolejny dwór wzmiankowany jest w Niebocku w 
1479 r., a z lat 1483-84 pochodzi wiadomość o zasiewach 
zbóż dla tego dworu oraz o małej sadzawce, jaka miała pod 
nim funkcjonować.

Z czasów wcześniejszych, bo z 1446 r. pochodzi z 
kolei informacja o roli i dworzysku w Jabłonicy Ruskiej. W 
tym samym roku jest także wymieniany dwór będący wła-
snością królewską w Uluczu. Ciekawe są okoliczności, w 
jakich pojawia się ta wzmianka. Otóż mieszczanin tyczyń-
ski, Jost, skarżył się przed sądem, iż został napadnięty i 
obrabowany przez Maksyma, kniazia z Birczy, na drodze 
publicznej, w okolicy Ulucza. W tamtejszym dworze miał 
być następnie złożony zrabowany łup.

Z niniejszego, dość pobieżnego, zestawienia fak-
tów i postaci związanych z początkami Dydni i miejscowo-
ści okolicznych wyłania się obraz interesujący: szlachetni 
rycerze, choć cudzoziemcy, to jednak wierni słudzy króla 
Polski, otrzymują za zasługi tutejsze ziemie. Ich potomko-
wie rozwijają ojcowiznę, budują dwory, czasem popadają 
w zatargi z sąsiadami, ale gdy trzeba stają zbrojnie na kró-
lewskie wezwanie, aby zadośćuczynić staremu rycerskie-
mu obowiązkowi. Czasem przypłacają to życiem. Historia 
ta jak w soczewce skupia się w postaci żyjącego w póź-
niejszych czasach Jacka Dydyńskiego z Niewistki, bodaj 
najsłynniejszego mieszkańca okolic Dydni. Siedemnasto-
wieczny szlachcic, lisowczyk, znakomity „gracz na szable” 
(szermierz), niezawodny żołnierz do wynajęcia, biorący 
udział w rozlicznych prywatnych wojnach i sąsiedzkich za-
jazdach, w końcu szlachetny rycerz, który oddał swe życie 
w obronie Ojczyzny w bitwie pod Zborowem. Bohater prac 
naukowych, licznych powieści, oraz dzieł kinematograficz-
nych, stał się dla wielu symbolem burzliwych dziejów całe-
go regionu w epoce staropolskiej. Jego pasjonująca historia 
to jednak temat na zupełnie inną opowieść…

Paweł Skowroński 
Muzeum Historyczne w Sanoku

Pamiątki po dawnych greckokatolickich mieszkań-
cach naszego województwa uwikłane są w bolesną pamięć 
II wojny światowej. Wielowiekowe sąsiedztwo Polaków i 
Ukraińców na ziemiach Polski południowo – wschodniej, a 
więc również naszej Gminy przerwane zostało przez burz-
liwe wydarzenia XX wieku. Czas nasilających się tendencji 
nacjonalistycznych w okresie międzywojennym, a w końcu 
II wojna światowa wraz z antagonizującą polityką niemiec-
kiego okupanta poskutkowała ostrym konfliktem polsko – 

ukraińskim. 
W związku z taką sytuacją w latach 1944-1947 na 

mocy układu zawartego 9 września 1944 r. w Lublinie mię-
dzy Edwardem Osóbką – Morawskim, przewodniczącym 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a Nikitą 
Chruszczowem, przewodniczącym Rady Komisarzy Lu-
dowych USRR podjęto działania przesiedleńcze ludności 
ukraińskiej.

Walki pomiędzy Ukraińską Powstańczą Armią i nowo 

fot. A. Florczak

Grupa rekonstrukcyjna „Scutum”

Helena Urbańczyk



14 Nasza Gmina Dydnia IV/2021

powstałą strukturą państwową ustały, podobnie jak odwety i 
samosądy przeprowadzane przez obie strony konfliktu. Na-
stała również duża zmiana...

Opowiadając o tradycjach roku obrzędowego na te-
renach nadsańskich, etnograf Danuta Blin – Olbert zwraca 
uwagę, że moment wysiedlenia ludności greckokatoliciej 
był czasem, kiedy stopniowo zaczęło zanikać wiele starych 
zwyczajów charakterystycznych dla terenów nadsańskich. 
I rzeczywiście, przysłuchując się wspomnieniom z okresu 
międzywojennego, jednoznacznie można stwierdzić, że 
tam gdzie mieszkali Polacy i Ukraińcy, powszechne były 
rodziny mieszane, a święta obchodzono wspólnie. Po wy-
siedleniach tereny te stały się jednokulturowe, rzymskoka-
tolickie. Nie jest celem niniejszego tekstu osądzanie ówcze-
snego wyboru politycznego, jakim były wysiedlenia ludności 
ukraińskiej. Temat ten jest wciąż bolesny i budzi wiele kon-
trowersji. Jest jednak oczywistym, że deportacje  najbole-
śniej dotknęły sporą część lokalnej społeczności, która nie 
była zaangażowana politycznie, a także pochodziła z rodzin 
mieszanych.

Po wysiedleniach, które w Gminie Dydnia przypadły 
na 1946 rok, większość cerkwi społeczność lokalna zaaran-
żowała na kościoły i te miały najwięcej szczęścia. Tam jed-
nak gdzie już wcześniej był kościół, cerkwie przestały być 
potrzebne i popadały w ruinę albo były niszczone. Taki los 
spotkał wiele świątyń w Bieszczadach, Beskidzie Niskim. 
Taki sam los spotkał też cerkiew w Grabówce,  która dopie-
ro po 70 latach doczekała się pierwszych remontów. 

Zorganizowane 21 listopada w Domu Ludowym 
„Jesienne Spotkanie przy Cerkwi w Grabówce” było próbą 
odpowiedzenia na pytania, dlaczego tak trudno ratować 
zabytki greckokatolickie i czy istnieje szansa na ponowne 
„przywrócenie” ich do życia społecznego? 

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie 
Ratowania Cerkwi w Grabówce, a współorganizatorami  
Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich. Spotkanie odbyło się przy współ-
pracy Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, 
oraz Towarzystwa Karpackiego i zostało objęte honorowym 
patronatem Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta 
w Brzozowie i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od-
dział Rzeszów.  

I choć po przeczytaniu tej listy można odnieść wra-
żenie, że wydarzenie miało charakter bardzo oficjalny w 
rzeczywistości jego naczelną ideą było stworzenie wśród 

obecnych atmosfery ciepłego, towarzyskiego spotkania 
przy kawie i ciastku. Niedzielne popołudnie miało służyć in-
tegracji mieszkańców wsi, pracowników z sektora kultury, 
stowarzyszeń pozarządowych, a także samorządowców. 
Jednym słowem wszystkich, którym na sercu leży historia 
naszej gminy oraz jej pamiątki materialne. 

W czasie pierwszej części spotkania Helena Urbań-
czyk podjęła próbę przybliżenia obecnym wielokulturowej 
przeszłości przedwojennej Grabówki. Przytaczając zebrane 
podczas badań terenowych rozmowy z najstarszymi miesz-
kańcami wsi, starała się ukazać jak interesująca, a przy tym 
nie zawsze zgodna z założeniami oficjalnej historiografii 
- pisanej przez profesjonalistów - może być perspektywa 
małych historii lokalnych. Dzięki uprzejmości Pana Szy-
mańskiego podczas spotkania zaprezentowano historyczny 
sztandar Stronnictwa Ludowego, który poświęcony został 
podczas obchodów założenia pierwszego koła PSL w Gra-
bówce w 1926 roku.

Katarzyna Winnicka, historyk sztuki i pracownik Mu-
zeum Historycznego w Sanoku opowiedziała o Władysławie 
Lisowskim, autorze polichromii w grabowiańskiej cerkwi, 
którego działalność sięgała w okresie międzywojennym aż 
po Lwów. Ten wybitny malarz – samouk jest autorem malo-
wideł m.in. w kościele franciszkanów w Sanoku, czy Bazyli-
ki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Drugą część spotkania otwarła opowieść Zbigniewa 
Kaszuby. Szczęśliwa odbudowa bieszczadzkiej cerkwi w 
Łopience  jest przykładem, że niezachwiana konsekwencja 
i determinacja może owocować powstaniem wspaniałego 
miejsca. Towarzystwo Karpackie integruje wokół Łopienki 
kolejne pokolenia, nawiązując w ten sposób do przedwo-
jennych tradycji miejsca. Obecny w Grabówce Witold Grze-
sik podzielił się z obecnymi relacją z odbudowy dzwonnicy 
w Polanach Surowicznych. Przedsięwzięcie, które trwało 
od 2012 do 2019 roku - pomimo rozlicznych przeciwieństw 
losu, zostało sfinalizowane dzięki bezinteresownej pomocy 
społeczników, którzy nieprzerwanie sprawują pieczę nad 
tym zabytkiem. Swoimi doświadczeniami w walce o ra-
towanie pamięci podzielił się z obecnymi również Marcin 
Michańczyk, który z wielką determinacją walczy o restau-
rację pomnika w Grabownicy Starzeńskiej i armaty ZIS-3. 
Pomnik ów, będący pamiątką minionego ustroju i świadec-
twem wyzwolenia Grabownicy spod okupacji niemieckiej w 
1944 roku, stanowi swego rodzaju wizytówkę wsi znajdują-
cej się przy ważnym węźle komunikacyjnym.

Spotkanie zostało ukoronowane występem pieśniar-
ki Agaty Rymarowicz, której piosenki przeniosły uczestni-
ków w świat górskich pejzaży dawnych Karat. O ciepłą, 
gościnną atmosferę zadbały panie z KGW. Przy suto zasta-
wionych stołach zawiązały się nowe znajomości i pomysły. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii starych chałup 
z Grabówki pochodząca ze zbiorów Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt 
osób reprezentujących różne środowiska połączone ideami 
ożywiania lokalnej pamięci i odnajdywania marginalizowa-
nych przez oficjalną wielką narrację kart historii regionalnej. 
Organizatorzy mają cichą nadzieję, że wydarzenie to stanie 
się zaczynem i inspiracją dla kolejnych wydarzeń i działań 
w przyszłości. Działań, które przyciągną przede wszystkim 
mieszkańców wsi naszej gminy i powiatu, których sprawa 
cerkwi dotyczy bezpośrednio.

Helena Urbańczyk

fot. E. Wilk, Tygodnik Sanocki

„Jesienne spotkanie przy cerkwi w Grabówce”
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To już drugi rok działań naszego stowarzyszenia 
artystycznego na terenie Gminy Dydnia. Drugi rok wplata-
nia się w życie społeczne nadsańskich wsi. Krok po kroku 
staramy się w spokojny i naturalny sposób dokładać naszą 
artystyczną przędzę do krosna, na którym się tka lokalna 
historia. Czerpać z tego co już z dawna utkane, dodawać 
nieśmiało nowe barwy, delikatnie przeplatać nowe wzory, 
które mogłyby upiększyć, uprzyjemnić, skłonić do refleksji. 

Zaczęliśmy tak jak każdy rok wypada zacząć – wio-
sennymi porządkami. Tak dosłownie, worki na śmieci, rę-
kawiczki na dłonie i skomponowana do okazji piosenka w 
rytmie bluesa, by nam i naszym sąsiadom Wolontariuszom 
miło się zbierało odpady znad brzegów Sanu w Temeszo-
wie i Starej Rzeki na błoniach pod Obarzymem, a wszystko 
to w ramach utworzonych lokalnych sztabów ogólnopolskiej 
Akcji Czysta Rzeka.

Latem, choć światowa pandemia wciąż nie daje za 
wygraną, udało nam się zorganizować drugą odsłonę „Let-
niej Gościny Artystycznej” – międzynarodowego festiwalu 
teatralno-muzycznego w Temeszowie. Była muzyka, był 
teatr, były tańce. Przyjechała grupa teatralna Due Mondi 
z Włoch (Faenza), Akademia Tańca Tradycyjnego z War-
szawy, Kapela Drewutnia z Lubelszczyzny, a z bliskich nam 
okolic była polsko-boliwijska grupa aktorska Entre dos Agu-
as un Teatro i  zespoły muzyki tradycyjnej Widymo i Wer-
nyhora. 

W Letniej Gościnie Artystycznej brali udział jako wi-
dzowie uczestnicy projektu „Korzenie” realizowanego przez 
nasze stowarzyszenie w partnerstwie ze Szkołą Podstawo-
wą w Dydni od końca lata do jesieni. W projekcie tym dzieci, 
młodzież i ich rodziny ze wsi położonych na brzegach Sanu 
Gminy Dydni i Nozdrzca podążali artystyczną drogą wła-
snych korzeni, poznając, dzieląc się z innymi i przekazując 
swe refleksje na plenerze malarskim, warsztacie aktorskim, 
wspólnych poszukiwaniach.

Kolejny rok udało nam się również zrealizować arty-
styczne pokazy w ramach projektu „ARTemeszów”. W ze-
szłym roku był on pod hasłem „ Gościńcem do rozwoju!” w 
tym roku jako „Teatralne Wędrówki”. Zorganizowaliśmy trzy 
pokazy sztuk teatralnych Entre dos Aguas un Teatro: „Pass
-Port, Puerto de Paso/Pass-Port, Port Przejściowy” w Dydni 
i Grabownicy Starzeńskiej i nowo powstałą sztukę grupy w 

wersji polskojęzycznej „ Na Drugim Brzegu” w Dydni.
Z dumą ogłaszamy, ze proces twórczy sztuki „Na 

Drugim Brzegu” powstał dzięki programowi OFF POLSKA 
realizowanemu na poziomie ogólnopolskim przez Instytut 
Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Trwał długie 
miesiące i na miejsce premiery wybraliśmy Gminny Ośro-
dek Kultury w Dydni. Potem był Rzeszów i Chełmek. Cho-
ciaż GOK nie posiada sali teatralnej, to jednak jesteśmy 
przekonani, że premiera należy się w pierwszym miejscu 
mieszkańcom naszej gminy, zanim grupa pojedzie z nią 
dalej na sceny teatrów w Polsce, innych krajów Europy i 
Ameryki Południowej. W końcu to tu przeplatamy i snujemy 
naszą artystyczną osnowę.

Tutaj również zaczęliśmy wątek cyklu nagrań o lo-
kalnej kulturze i pamięci, o lokalnych mieszkańcach zwią-
zanych z historią tutejszych wsi lub własną artystyczną 
ścieżką życiową, często nawet nie spostrzeganych jako 
artystów, sąsiadów nie wszystkim znanych od tej twórczej, 
czy muzycznej strony. „Kultura Sklepiona, Kultura Zasob-
na” jest długoterminowym projektem audiowizualnym, który 
można obejrzeć gdy tylko ma się ochotę na kanale YouTu-
be Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa. Wy-
starczy wpisać naszą nazwę lub skorzystać z kodu QR.

Zapraszamy oczywiście do subskrypcji, by być z 
nami na bieżąco, a jeśli znacie kogoś, kto pięknie by się 
wpisał w kolejny odcinek zapraszamy do kontaktu z nami. 
Zawsze możecie nas znaleźć na portalu socjalnym Face-
book, lub zagadnąć w Temeszowie, Obarzymie lub tak po 
prostu, gdy spotykamy się na dydyńskich drogach.

Snujemy, pleciemy, przeplatamy, a wszystko dzięki 
wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzozowie, MKDNiS 
(OFF POLSKA), NIW (PIL 2020, 2021) i współpracy Pani 
Wójt Gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka Kultury,  stowarzy-
szenia Grupa „Dobra Myśl” oraz licznych sąsiadów, dzięki 
którym z odwagą spoglądamy w nowy rok na tej nadsań-
skiej ziemi, którą wybraliśmy na dom i na wspólne działania.      

Danuta Zarzyka

Kod QR do kanału YouTube Stowarzyszenia Artystycznego 
„Gościniec Południa”

Projekt „Kultura sklepiona, kultura zasobna”

fot. archiwum

Sztuka „Na drugim brzegu”

fot. archiwum
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Ruch stanowi niezbędny element życia każdego 
człowieka, a szczególnie ważny jest w przypadku dzieci 
i młodzieży. Dotyczy to wszystkich dzieci, zarówno małych  
do 3 r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym 
jak i szkolnym. Człowiek na różnych etapach swojego życia 
wykazuje odmienne zapotrzebowanie na ruch, jednak na 
etapie przedszkolnym jest ono największe. Jakie konse-
kwencje pociąga niezaspokojenie tej potrzeby?

 Jak pokazują aktualne badania, co czwarty uczeń 
szkoły podstawowej w Polsce ma nadwagę, z danych ra-
portu Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że polskie 
dzieci tyją najszybciej w Europie. Wpływ na ten stan ma 
zarówno coraz częściej pojawiająca się wybiórczość pokar-
mowa, przetworzona żywność, ale przede wszystkim nieza-
spokajanie potrzeby ruchu u dzieci. Alternatywą dla aktyw-
nego spędzania czasu u dzieci stał się telewizor, telefon, 
komputer. Aktywność ruchowa to jeden z najważniejszych 
bodźców w rozwoju dziecka. Pełni funkcję stymulacyjną, 
adaptacyjną oraz korekcyjną. W okresie przedszkolnym 
najmocniej kształtuje się motoryka dziecka, dlatego duże 
dawki ruchu pozwalają  rozwijać pozytywne nawyki rucho-
we i utrwalać prawidłową postawę ciała. Zabawy ruchowe 
pomagają kształtować koordynację ruchową i orientację 
przestrzenną. U dzieci, u których mowa nie jest jeszcze 
rozwinięta na tyle mocno, aby stać się narzędziem komu-
nikacji, taką funkcję pełni ruch, poprzez który wyrażają one 
swoje emocje, niechęć lub aprobatę czy sygnalizują potrze-

by. Wysoka aktywność dzieci pomaga również wzmacniać 
odporność oraz płynnie adaptować się w otoczeniu. 

Jak wynika z powyższych informacji, zapewnienie 
dzieciom możliwości ruchu ma ogromne znaczenie dla ich 
rozwoju i zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. 
Bardzo ważne jest organizowanie dzieciom zróżnicowa-
nych zabaw ruchowych indywidualnych jak i grupowych, ale 
w różnorodnych warunkach. 

Dzieci uczęszczające do Samorządowego Przed-
szkola w Dydni potrzeby ruchu mają zaspokajane w róż-
noraki sposób. Organizowane są zajęcia rytmiczne,  pod-
czas których u dzieci kształtuje się kultura muzyczna i 
słuch dziecka. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe uczą kon-
centracji, poprawiają pamięć, mają korzystny wpływ na 
motorykę i orientację w przestrzeni. Przedszkolaki swoją 
potrzebę ruchu zaspokajają również na zajęciach gimna-
stycznych, podczas których poprzez zabawy ruchowe i 
ćwiczenia kształtują prawidłowe nawyki ruchowe, postawę 
i bezpieczne zachowania. W przedszkolu dzieci mogą ko-
rzystać także z zajęć tanecznych. Pozwalają one dzieciom 
na przeżywanie i przekazywanie emocji oraz wyrażanie 
siebie. Są sposobem na rozwój wyobraźni, mobilizują do 
działania, łagodzą kompleksy, nieśmiałość i lęk. Dostarcza-
ją nowych wrażeń w zakresie komunikacji i współdziałania 
w grupie rówieśniczej. Dużo aktywności ruchowej mają 
dzieci podczas zabaw na macie interaktywnej oraz w sali 
sensorycznej przedszkola. Jeżeli pogoda na to pozwala, 
przedszkolaki biorą udział w spacerach lub zabawach na 
świeżym powietrzu. Do zaspokajania potrzeby ruchu mają 
do dyspozycji ścieżkę sensoryczną i ogród przedszkolny, 
gdzie mogą realizować swoje kreatywne pomysły. Oprócz 
zajęć ruchowych zorganizowanych w przedszkolu, dzieci 
są w ciągłym ruchu podczas zabawy swobodnej. 

Każda forma ruchu u dziecka może być przyjemna. 
Podczas aktywności fizycznej wytwarzają się endorfiny – 
czyli hormon szczęścia, który odpowiada za nasz dobry na-
strój. Dlatego dajemy dzieciom okazję i przestrzeń do ulu-
bionej formy ruchu i zabaw, aby czerpały z tego wszystko 
co najlepsze.

Dorota Bluj

Klub UKS KARATE KYOKUSHIN BYAKKO prowa-
dzony jest od września w Szkole Podstawowej w Dydni 
przez trzech instruktorów Rafała Hajduka, Krzysztofa Kota 
oraz Łukasza Palucha z wieloletnim doświadczeniem za-
wodniczym oraz różnymi tytułami. Klub należy do polskiego 
karate kontaktowego oraz organizacji SO Kyokushin kiero-
wanego przez Shihan Krzysztof Borowiec 6 Dan, natomiast 
prosektorem i założycielem jest Hanshi Daigo Ohishi 9 Dan 
z Japonii. 

Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu podzie-
lone na dwie sekcje: młodsza dzieci w wieku od 4 do 8 lat i 
starsza od 9 lat w górę. Łącznie klub liczy około 50 uczniów. 

Karate Kyokushin to nie tylko walki, na treningach 
młodzi karatecy uczą się także samoobrony, techniki kata 
(układów bloków, kopnięć, uderzeń), a przede wszystkim 
sprawności fizycznej. Na zajęciach wpajane są zasady ta-

Zabawa przez ruch

fot. archiwum

Rodzina Kyokushin

fot. archiwum



17Nasza Gmina Dydnia IV/2021

kie jak: dyscyplina, powstrzymanie się od gwałtowności, 
poszanowanie starszych, dążenie do celu, nauka pracy w 
grupie. Poprzez rywalizację w walce uczą się przegrywać i 
wygrywać oraz szanować przeciwnika. Dzięki tym zasadom 
dzieci w dorosłym życiu łatwiej radzą sobie z rozwiązywa-

niem konfliktów oraz podejmowaniem decyzji... 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na za-

jęcia i do dołączenia do naszej rodziny Kyokushin.
Klub UKS KARATE KYOKUSHIN BYAKKO

Kolejny już raz uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Dydni uczestniczyli w akcji „Kolędnicy Misyjni” organizowa-
nej przez Papieskie Dzieło Misyjne. W tym roku celem akcji 
była pomoc dzieciom z Azji Środkowej – Kazachstanu, Uz-
bekistanu i Kirgistanu.

Z powodu pandemii Kolędnicy Misyjni przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy poprzez sprzedaż stroików świątecznych. 
Uczniowie SP w Dydni – Kolędnicy Misyjni – przedstawiali 
w Święto Trzech Króli w kościele parafialnym w Dydni krót-
kie jasełka, których tematem była troska o misjonarzy i mło-
dzież z krańców świata. Po jasełkach została zebrana ofia-
ra, która w połączeniu z pieniędzmi ze sprzedaży stroików 
dała kwotę 2988 zł.

Dziękujemy wszystkim za życzliwość. Zebrane środ-
ki przekażemy na cel wskazany przez papieża Franciszka.

Katarzyna Pytlowany 
Monika Kij

 Światło Nadziei – to tegoroczne przesłanie towarzy-
szące wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju.

Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Po-
koju w Dydni liczy już ponad 20 lat.

W tym roku harcerze Pierwszej Dydyńskiej Druży-
ny Harcerskiej i Gromady Zuchowej działających w Szkole 
Podstawowej w Dydni uczynili to w dniu 18 grudnia przy 
dydyńskiej szopce betlejemskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokal-
nych władz, na czele z Wójtem Gminy Dydnia Alicją Poca-
łuń oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie 
Gminy Dydnia.

W niedzielę 19 grudnia harcerze wraz z instruktorami 
przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom gmi-
ny i parafii w kościele w Dydni. 

Beata Malawska
Witold Pocałuń 

Zasadniczym celem powołania Szkolnego Koła 
Caritas jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie 
pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu 
– czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowi-
sku lokalnym; parafii czy miejscowości, na terenie której 
znajduje się szkoła. W miarę możliwości członkowie SKC 
włączają się również w akcje sięgające poza środowisko 
lokalne.

SK Caritas w ZS w Niebocku skupia w swoich sze-
regach 49 wolontariuszy. Nominacje do tak zaszczytnego 
tytułu otrzymują oni w dniu, które jest świętem tej szkolnej 
organizacji, czyli 20 października, kiedy to w liturgii ko-

ścioła wspomina się św. Jana Kantego obranego przez 
wolontariuszy za Patrona.

Podjęte przez SK Caritas działania skupiają się na 
zbiórce nakrętek gromadzonych w przeznaczonym do 
tego „sercu” umieszczonym obok budynku szkoły, które 
przez cały rok zostało napełnione 10 razy. Nakrętkami 
dzieliliśmy się z najbardziej potrzebującymi, którzy wyko-
rzystali je bądź na rehabilitację, bądź na sprzęt medycz-
ny. Pomogliśmy Oli, Kubusiowi, Kacperkowi, Poli oraz 
Olusiowi.

Wolontariusze SK Caritas zorganizowali trzy kier-
masze. Dwa z nich odbyły się na terenie szkoły, kolejny 

Uczniowie SP w Dydni jako Kolędnicy Misyjni

fot. archiwum

fot. archiwum

Harcerze przekazują światło pokoju
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Ostatni kwartał roku każdemu z nas kojarzy się 
z dużą ilością pracy i przygotowań do różnego rodzaju 
wydarzeń, jakie niosą poszczególne dni kalendarza. Dla 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Krzywem również był to czas intensywnej pracy i przed-
sięwzięć, które zaowocowały różnymi wydarzeniami na 
terenie naszej placówki. Podsumowując miniony kwartał, 
nie można zapomnieć o takich wydarzeniach wewnątrz 
-ośrodkowych jak zabawa andrzejkowa czy spotkanie wi-

gilijne. 
Pierwsze z nich miało miejsce 27 listopada 2021 

r. Fantastyczna atmosfera, która towarzyszyła nam pod-
czas zabawy z całą pewnością sprzyjała integracji, zacie-
śnianiu więzi grupowej czy niwelowaniu postawy bierno-
ści poprzez wspólne tańce w rytm muzyki, gry i zabawy. 
W chwilach odpoczynku, każdy z nas mógł poczęstować 
się pysznym ciastem upieczonym specjalnie na tę okazję 
w ramach treningu kulinarnego. Nie zabrakło też uroczy-

zaś rozszerzony został na teren parafii. Zebrane środki 
pieniężne przekazane zostały na subkonta „małych wo-
jowników o życie” Kacperka oraz Olusia.

SK Caritas włączyło się również do akcji „Wszyst-
kie dzieci zbierają elektrośmieci”. Jej celem było wsparcie 
Kościołów na Wschodzie, gdzie mieszkają nasi Rodacy.

Bardzo ważnym działaniem wolontariuszy jest 
współpraca z Kierownikiem Gminnej Stacji Caritas - Ga-
brielą Wójtowicz. Wspólnie niosą pomoc i wsparcie w lo-
kalnym środowisku, i uczą się tego, aby nie pozostawać 
obojętnymi dla ludzi, którzy potrzebują odrobiny wsparcia, 
czy zwykłej ludzkiej życzliwości. To wsparcie uzupełniają 
jeszcze co roku występem podczas Gminnej Wigilii dla 
samotnych osób.

Cyklicznym działaniem SK Caritas jest całoroczna 
zbiórka pieniążków w klasowych skarbonkach, która ma 
na celu wsparcie misyjnej działalności naszej Rodaczki 
s. Rozalii Oleniacz pracującej w Domu Dziecka w Kame-
runie.

Młodzi ludzie należący do SK Caritas, mocno 
wspierani przez swoje rodziny oraz przez nauczycieli, 

poprzez podejmowanie dzieł miłosierdzia mają ogromną 
możliwość kształtowania swoich postaw duchowych oraz 
społecznych.

Szkolne Koło Caritas w ZS Niebocko

BO NA TEJ ZIEMI JESTEŚ PO TO WŁAŚNIE
BY Z OGNIA ZGLISZCZA

MÓGŁ POWSTAĆ DYJAMENT…
[C. Norwid, Po to właśnie]

W roku 2021 obchodziliśmy dwusetną rocznicę uro-
dzin Cypriana Norwida. W związku z tym w kalendarzu uro-
czystości Szkoły Podstawowej w Dydni nie mogło zabrak-
nąć konkursu recytatorskiego jego poezji, który odbył się 
16 grudnia. Wydarzenie to patronatem honorowym objęła 
Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia. 

Zebranych przywitała Iwona Pocałuń – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dydni. Motywem przewodnim kon-
kursu był utwór Stana Borysa „Popiół i diament” do słów 
wiersza Norwida „Po to właśnie”. Po wspólnym wysłuchaniu 
utworu uczniowie recytowali wiersze Norwida, a jury wyło-
niło najlepsze interpretacje. Pierwsze miejsce przyznano 
Julii Żytce (kl. IV), drugie – Miłoszowi Szulowi (kl. V), a trze-
cie – Sabinie Bocoń (kl. IV). Pani Wójt wręczyła laureatom 

nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i 
słodkie upominki. 

Monika Kij

Zwycięzcy konkursu

fot. archiwum

Fotograficzna dokumentacja działalności
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stego 100 lat odśpiewanego specjalnie na tę okazję na-
szemu solenizantowi.

Okres przedświąteczny to z kolei czas na spotka-
nie wigilijne, które odbyło się 22 grudnia 2021 r. Pomimo 
trudnej sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa, któ-
ra nieustannie nakłada na nas różnego rodzaju ograni-
czenia, pomimo zmartwień czy trosk jakie dostarczył nam 
kończący się rok, po raz kolejny wspólnie zasiedliśmy 
przy wigilijnym stole, aby dzielić się magią świąt Bożego 
Narodzenia. Z radością i uśmiechem na ustach składali-
śmy sobie życzenia, spożywaliśmy samodzielnie przygo-
towane potrawy wigilijne, śpiewaliśmy kolędy. Na każde z 
tych wydarzeń podopieczni czekali z utęsknieniem, aby z 
zapałem i workiem pełnym pomysłów wejść w Nowy Rok.

ŚDS Krzywe

„Siedzę cichuteńko
patrzę na okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę, zabrzęczały
jego sanek dzwonki
Dzyń. Dzyń. Dzyń
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty”
 5 grudnia w naszej miejscowości, jak co roku, po-

jawił się długo oczekiwany gość - Święty Mikołaj. Gość od-
wiedzał wszystkie dzieci w towarzystwie swojego pomocni-
ka - Renifera.

„Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontaria-
tu integracyjnego” to tytuł projektu, w którym wzięli udział 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzy-
wem.

Szkolenie to skierowane było głównie do osób nie-
pełnosprawnych, a jego głównym zamierzeniem było po-
kazanie, że w pokonywaniu codziennych trudności oso-
by niepełnosprawne nie są pozostawione same sobie. 
Poprzez udział w szkoleniu nasi podopieczni nabyli m.in. 
umiejętność wypowiadania się we własnym imieniu, co dało 
im możliwość poczucia się pełnowartościowym i ważnym 
członkiem społeczeństwa.

Z naszego Ośrodka udział w szkoleniu wzięło dwóch 
uczestników Bogdan Poworoźniak i Paweł Dąbrowiecki. 
Podczas wspólnych spotkań każdy z nich mógł opowie-
dzieć o swoim życiu, zainteresowaniach, swoich pasjach, 
o tym jak spędza czas wolny w domu lub na zajęciach pod-
czas pobytu w Ośrodku. Uczestnicy nawiązali kontakt z 
uczestnikami z innych ośrodków m. in. z ŚDS w Izdebkach,  
Zagórzu, Nowym Żmigrodzie, przez co mieli okazję do wy-
mienienia się swoimi doświadczeniami oraz wrażeniami z 
przebytego projektu.

Bardzo ważnym punktem szkolenia były praktyki, 
które pozwoliły uczestnikom na  zaprezentowanie swoich 

talentów i umiejętności. Dzięki temu Bogdan Poworoźniak 
przez cały miesiąc pracując w pracowni komputerowej, pod 
okiem terapeuty stworzył metodą grafiki komputerowej – 
obraz zabytkowego dworu w Jabłonce. Efektem końcowym 
pracy z uczestnikiem był reportaż streszczający efekty pra-
cy w programie Point za pomocą pędzla i ołówka. Zwień-
czeniem projektu był udział w spotkaniu integracyjnym, na 
które zostaliśmy zaproszeni w celu zaprezentowania efek-
tów naszej półrocznej pracy.

ŚDS Krzywe

fot. archiwum
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Uczestnicy projektu

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem
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Zimowe zajęcia w klubach Senior+ skoncentrowane 
były na działaniach okołoświątecznych. Nie od dziś wiado-
mo, że odświętnego charakteru nadaje wspólne ubieranie 
choinek. Ręcznie robione ozdoby wykonywane w obydwu 
klubach podczas zajęć manualnych cieszą oko i są powo-
dem dumy wykonujących je seniorów.

Talent artystyczny uczestników klubu seniora w Ja-
błonce został doceniony orzez jury w konkursie szopek i 
stroików bożonarodzeniowych organizowanym przez GOK 
w Dydni, gdzie zajęli III miejsce w kategorii „szopka”. Wy-
korzystując swoje umiejętności uczestniczki klubu seniora 
w Jabłonce postanowiły mieć swój skromny udział w ak-
cji charytatywnej „Kolędnicy Misyjni” organizowanej przez 
Szkolne Koło Caritas w Dydni dla dzieci z Azji Środkowej, 
przygotowywując i przekazując na ten cel rękodzielnicze 
karteczki świąteczne. 

Z kolei w klubie Senior+ w Temeszowie zorganizo-
wano spotkanie wigilijne, na którym oprócz pysznych dań 
wigilijnych przygotowanych przez uczestniczki klubu nie za-
brakło wspólnego kolędowania i rodzinnej atmosfery. 

Korzystając z okazji, uczestnicy klubów Senior+ 
w Jabłonce i Temeszowie wraz z opiekunami i kierow-
nictwem, życzą czytelnikom kwartalnika Nasza Gmina 
Dydnia, by nowy rok 2022 był radosny, niech przyniesie 
wszystkim zdrowie i tylko szczęśliwe chwile. Wszelkiej 
Pomyślności!

Aneta Rzeszut

W dniu 16 października 2021r. w Domu Ludowym w 
Krzemiennej odbyły się warsztaty tkackie dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Dydnia. Organizatorem tego wyda-
rzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Dydni.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość wykonać wła-
snoręcznie małe formy tkackie. Uczestnicy warsztatów byli 
bardzo zainteresowani tą dziedzininą rękodzieła. Każdy z 

nich nauczył się podstaw rzemiosła artystycznego i z pew-
nością wyniósł wiele informacji i doświadczeń z tej lekcji.

W trakcie spotkania dzieci wzięły aktywny udział 
w inscenizacji bajek przygotowanych na tę okazję przez 
Panie z Pracowni „Wierzbinowe Cuda” w formie teatrzyku 
kamishibai. Chętne osoby miały okazję spróbować swoich 
sił w czytaniu z podziałem na role, a także poczuć się jak 
prawdziwy aktor występujący przed publicznością.

Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej at-
mosferze i przyniosło dzieciom wiele radości. Św. Mikołaj 
obdarował wszystkie dzieci prezentami. Cieszymy się, że 
Św. Mikołaj o nas pamiętał i czekamy na jego wizytę w przy-
szłym roku.

Od kilku lat Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie 
we współpracy z lokalnym przedstawicielem Rady Gminy 
Dydnia oraz Sołtysem Wsi Końskie stara się kontynuować 

raz zapoczątkowane wydarzenie, jakim jest Spotkanie z Mi-
kołajem, a wydarzenie to stało się już tradycją wsi.

Mieszkańcy Końskiego całymi rodzinami czekają na 
ten ważny dzień i przez okna wypatrują Świętego Mikołaja. 
Poprzez zaangażowanie w tego typu wydarzenia chcemy 
pokazać troskę o najmłodszych mieszkańców oraz zinte-
grować lokalną społeczność.  

Natalia Faciszewska - Bok

fot. archiwum

Kartki wykonane na aukcję charytatywną

Instruktaż rękodzielniczy
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Twórcze skupienie
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Głównym celem projektu „Sieć na kulturę” jest: 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracow-
ników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) 
poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów 
edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, dzieci i 
młodzieży w wieku 10 - 18 lat poprzez prowadzenia atrak-
cyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie placówek 
GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Szkolenia w formie zajęć online zostały przeprowa-
dzone w dwóch filiach bibliotecznych (Niebocko i Wydrna).  
GOK pozyskał w ramach przeprowadzonego projektu 
nowy sprzęt komputerowy (3 laptopy i 3 tablety), które zo-
staną rozdysponowane na poszczególne filie biblioteczne 
w celu modernizacji sprzętu komputerowego. Dziękujemy 
dzieciom i rodzicom uczestniczącym w projekcie, którzy 
zgłosili chęć uczestnictwa i solidnie wywiązali się z przy-

jemnego obowiązku.
GOKBPiW

W dniu 26.11.2021 r. w Sali Widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się eliminacje gminne 
konkursu muzycznego Mikołajkowe Debiuty. W konkursie 
wzięło udział 21 dzieci z Przedszkoli (Dydni, Niebocka) i  
Szkół Podstawowych (Dydni, Niebocka, Jabłonki, Końskie-
go, Niewistki i Wydrnej). Każdy uczestnik konkursu zapre-
zentował się w wyjątkowy sposób. Występujące dziewczy-
ny zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, co zgodnie 
potwierdziło Jury. 

Jury w składzie: Zygmunt Podulka, Dariusz Klimo-
wicz i Monika Krowiak wybrało spośród utalentowanych 
dzieci te, które w sposób szczególny zachwyciły swoimi 
zdolnościami muzycznymi. Do następnego etapu konkur-
su przeszły: Zofia Stabryła (Samorządowe Przedszkole w 
Dydni), Adrianna Jatczyszyn (Szkoła Podstawowa w Ja-

błonce), Zofia Piotrowska (Szkoła Podstawowa w Wydrnej), 
Karolina Kolencio (Szkoła Podstawowa w Końskiem). 
Dziewczyny reprezentowały Gminę Dydnia w Koncercie Fi-
nałowym. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów artystycznych.

Podczas eliminacji gminnych nie zabrakło niespo-
dzianek. Uczestniczki konkursu dostały nagrody rzeczo-
we oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczali: Wójt Gminy 
Dydnia – Alicja Pocałuń, dyrektor GOK w Dydni – Rafał 
Czopor, jurorzy konkursu i Mikołaj. 

Dla wszystkich dzieci, które znajdowały się na sali 
WDK w Dydni Mikołaj miał słodkie podarunki. Każdy mógł 
zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Podczas tego spo-
tkania odbyły się wspólne zabawy oraz tańce. 

GOKBPiW

Serdecznie dziękujemy Paniom z Pracowni Rę-
kodzieła Artystycznego „Wierzbinowe Cuda” w Dynowie 
za tak cenną lekcję. Będziemy miło wspominać wspólnie 

spędzony czas przy obcowaniu z prawdziwą  sztuką, która 
kształtuje osobowość młodego człowieka.

GOKBPiW w Dydni

Nowy sprzęt dla bibliotek

fot. archiwum

Mała artystka

fot. archiwum

fot. archiwum

Pamiątkowe zdjęcie
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Podkarpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 2020 
r., kiedy to pandemia ograni-
czyła możliwości kontaktów 
między sprzedającymi a ku-
pującymi, wyszedł z inicjatywą 
stworzenia „Podkarpackiego 
e-bazarku”, strony interneto-
wej, która stała się pomocna dla 
rolników czy producentów do 
bezpłatnego zaprezentowania 
swoich ofert, tj. produktów rol-
nych, przetworów regionalnej i 

ekologicznej żywności, rękodzielnictwa, ofert agroturystycz-
nych itp. Producenci chcący zbywać swoje produkty, mogą je 
prezentować bezpłatnie na uruchomionej platformie interne-
towej (www.podkarpackiebazarek.podrb.pl/). Warto odwie-
dzić ww. stronę i sprawdzić oferty zamieszczone w swojej 
okolicy, wielu z państwa może być zaskoczonym jak cieka-
we i różnorodne produkty powstają w Waszym sąsiedztwie. 
Utworzenie platformy ogłoszeniowej na Podkarpaciu okazało 
się wielkim sukcesem, dlatego wszystkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego w Polsce utworzyły takie platformy. Powstał rów-
nież „Polski e-bazarek” (www.polskiebazarek.pl), który łączy 
w jednym miejscu wszystkie powstałe bazarki. 

Odbierając sugestie od rolników jak i klientów, PODR 
w Boguchwale wyszedł z propozycją utworzenia stacjonarnej 
wersji „e-bazarku”, który odbywa się przy Ośrodku pod nazwą 
„Podkarpacki Bazarek”. Inicjatywa ta ma na celu umożliwie-
nie sprzedaży bezpośrednio od producentów konsumentom, 
a przede wszystkim skrócenie tzw. łańcucha dostaw. Skró-
cenie „odległości” pomiędzy producentami, a konsumentami 
przyczynia się do ochrony środowiska, ma pozytywny wpływ 
na jakość produktów oraz ogranicza liczbę pośredników. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż nawiązanie bezpo-
średnich kontaktów między producentami a konsumentami 
wpływa na lepsze poznanie produktów, poznanie drogi „od 
pola do stołu”, oraz wzrost zaufania i lojalności konsumen-
tów w stosunku do producentów i ich produktów. Pozwala 
także na zachowanie i przekazanie cech, takich jak: auten-
tyczność i oryginalność produktu, związane z tradycyjnymi 
metodami produkcji i pochodzeniem składników. Producenci 
rolni, którzy sprzedają na bazarku swoje produkty robią to 
bez pośredników, co powoduje, że ceny są niewygórowane i 
adekwatne do ich jakości. Każdy rolnik, przetwórca żywności 
czy producent współpracujący z PODR może bezpłatnie wy-
stawiać  swoje produkty i je sprzedawać. Musi tylko wypełnić 
kartę zgłoszeniową (można pobrać ze strony internetowej 
PODR) i przesłać ją w terminie 3 dni roboczych przed termi-
nem „Podkarpackiego Bazarku” na adres: ul. Suszyckich 9, 

W sobotę, 18 grudnia 2021 r. na nowo powstałym 
targowisku gminnym w Dydni odbył się pierwszy Jarmark 
Bożonarodzeniowy.

Pośród wystawców znaleźli się lokalni producenci 
żywności oferujący m.in: wołowinę, sery, miody, suszone 
owoce, zioła, nalewki, szkółkarze sprzedający żywe cho-
inki, rękodzielnicy sprzedający m.in. ozdoby choinkowe, 
ręcznie ozdabiane pierniki, stroiki, a także ozdoby wyko-
nane technologią cięcia laserowego i druku 3D. Ozdoby 
świąteczne sprzedawali także członkowie Szkolnego Koła 
Caritas działającego przy SP Dydnia, którzy biorą udział w 
akcji charytatywnej „Kolędnicy Misyjni”, natomiast dochód 
ze sprzedaży ozdób został przekazany na pomoc dzieciom 
z Azji Środkowej.

W inauguracji wydarzenia udział wzięli: Wójt Gmi-
ny Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta 

Kuczma, Radni Rady Gminy Dydnia na czele z przewod-
niczącym Piotrem Szulem, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni Rafał 
Czopor, sołtysi, mieszkańcy Gminy Dydnia.

Odwiedzającym jarmarkowe stoiska czas umilały ko-
lędy i świąteczne utwory w wykonaniu uczniów dydyńskich 
szkół oraz kapeli ludowej „Młoda Przepióreczka”.

Jednocześnie przy szopce przed Szkołą Podstawo-
wą dydyńscy harcerze z Hufca ZHP Brzozów dzielili się z 
mieszkańcami gminy Betlejemskim Światłem Pokoju. Co 
roku droga światła rozpoczyna się w Betlejem, gdzie w 
Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To od 
niego, świeczka po świeczce, harcerze przekazują światło 
pokoju na cały świat. W tym roku akcja odbywa się pod ha-
słem „Światło Nadziei”.

Aleksandra Florczak

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wy-
poczynku w Dydni otrzymał dofinansowanie w wysokości 
7500 złotych w ramach zadania pn. „Dofinansowania dla 
bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz 
usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków 

i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kieru-
nek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025.

GOKBPiW
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36-040 Boguchwała bądź e-mailem. 
Stacjonarna wersja Bazarku odbyła się już dwa razy 

i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pierwszy „Pod-
karpacki Bazarek” odbył się 6 listopada i zapoczątkował cy-
kliczny, comiesięczny handel na terenie PODR w Boguchwa-
le. Zainteresowani kupowali tam m.in: wędliny, sery, wypieki 
pieczywa i ciast, wyroby pszczelarskie, warzywa, owoce, wy-
roby rękodzielnicze, ozdoby świąteczne i wiele innych wspa-
niałych produktów. Kolejny „Podkarpacki Bazarek” odbył się 
18 grudnia, na którym liczba wystawców znacznie wzrosła 
od poprzedniego, było ich aż 170. Na kupujących czekało 
tam mnóstwo atrakcji, np. Święty Mikołaj z prezentami, żywa 
szopka z alpakami, owcami, osłami i kózkami, rozdawano 

sianko na stół wigilijny, nawet można było wygrać choinkę 
czy karpia w loterii. Bazarek odwiedziło kilka tysięcy osób. 
Zakupione produkty trafiły na świąteczne stoły, choinki, po-
mogły urządzić jeszcze piękniejsze Święta. Odwiedzający 
zakupili tam produkty wysokiej jakości, które gościły na świą-
tecznych stołach, ozdoby świąteczne, stroiki, rękodzieła itp. 
„Podkarpacki Bazarek” w okresie przedświątecznym przygo-
towany został przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta 
Boguchwała.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ser-
decznie zaprasza na kolejne „Podkarpackie Bazarki” w 
Ośrodku w Boguchwale.

Kamila Bieńko

9 października 2021 roku w Domu Ludowym w 
Krzywem odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uczestniczyli w nim delegaci z 11 jednostek OSP z terenu 
gminy, ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni, ustępujący Prezesi 
i Naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni 
goście.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego obrady otwo-
rzył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Dydni druh Stanisław Pytlowany.

Ustępującym Prezesom i Naczelnikom w jednost-
kach oraz zasłużonym działaczom OSP wręczono albumy i 
statuetki. Otrzymali je: Czesław Serafin, Adam Szul, Marek 
Bocoń, Stanisław Myćka, Eugeniusz Sokołowski, Ryszard 
Milczanowski, Marian Paraniak, Maciej Oleniacz, Adam Ko-
piczak, Dominik Barszczowski, Roman Janowicz, Kacper 
Pałys, Marek Węgrzyński, Paweł Kraczkowski, Kazimierz 
Wójcik oraz Michał Pałys.

 Na przewodniczącego zjazdu wybrano dha Stanisła-
wa Pytlowanego, a na sekretarza dha Macieja Rachwała. 
Powołano Prezydium zjazdu w następującym składzie:
- Adam Śnieżek- Poseł na Sejm RP,
- Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski,
- St. bryg. Krzysztof Folta- Komendant Powiatowy PSP w 

Brzozowie,

- Dh Edward Rozenbajgier- Członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Brzozowie,

-  Alicja Pocałuń- Wójt Gminy Dydnia.
W czasie obrad druh Prezes złożył sprawozdanie z 

działalności za lata 2016 – 2021 ustępującego Zarządu Od-
działu Gminnego, a druh Adam Szul z działalności komisji 
rewizyjnej.

W podjętych uchwałach zjazdu udzielono absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd 
Oddziału Powiatowego i uchwalono program działania od-
działu Gminnego na lata 2021 – 2026.

Delegaci zjazdu zatwierdzili nowy skład Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni na kadencję 
2021 – 2026, który ukonstytuował się następująco:
- Prezes – Alicja Pocałuń
-  Wiceprezes – Czesław Serafin
-  Wiceprezes – Marek Węgrzyński
-  Komendant gminny – Roman Janowicz
-  Sekretarz – Dariusz Klimowicz
-  Skarbnik – Krzysztof Kopczyk
-  Członek Prezydium – Waldemar Kondracki.

Pozostali członkowie Zarządu: Mateusz Kozłowski, 
Kacper Pałys, Wojciech Janowicz, Maciej Rachwał, Józef 
Pelczar, Piotr Dmitrzak, Robert Pocałuń, Michał Pałys, Ka-
mil Kic, Kazimierz Wójcik, Andrzej Kłyż, Mieczysław Bielań-
ski, Paweł Kraczkowski, Dominik Barszczowski, Stanisław 
Zarzyka.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP:
-  Przewodniczący – Piotr Frydryk
-  Wiceprzewodniczący – Wojciech Bok
-  Sekretarz – Mirosław Mućka.

W trakcie obrad zaproszeni goście podziękowali 
druhom strażakom za wkład pracy włożony w działalność 
i rozwój OSP, a nowym władzom życzyli trafnych decyzji 
i skutecznego działania. Szczególne słowa uznania zosta-
ły skierowane do dha Stanisława Pytlowanego, któremu 
oprócz upominku wręczonego przez Wicestarostę Brzo-
zowskiego na stojąco odśpiewano „Sto lat”.

Podziękowania strażakom w imieniu  Piotra Uruskie-
go Posła na Sejm RP przekazała Aneta Figiel Dyrektor Biu-

Prezydium zjazdu

fot. G. Cipora

Stanisław Pytlowany
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ra Poselskiego w Sanoku.
Podziękowania za trud i zaangażowanie Paniom z 

KGW Krzywe złożył dh Stanisław Pytlowany: „Dziękuję, że 
jesteście, że jesteście wizytówką każdej strażackiej uro-
czystości. Wszyscy strażacy są pod ogromnym wrażeniem 
Waszego zaangażowania w przygotowanie dzisiejszego 
poczęstunku. Dużo zdrowia i uśmiechu”. Słowa podzięko-
wania skierował także do Rafała Czopora Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni i jego pracowników, za współpracę i pomoc w dzia-
łaniu.

Po odśpiewaniu hymnu strażackiego dh Alicja Po-
całuń, nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Dydni, dokonała zamknięcia obrad zjazdu.

Stanisław Pytlowany

BUDYNKI KOMUNALNE
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy Zespole 
Szkół w Niebocku. Trwają prace związane z rozbudową 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niebocku. 
Obiekt zostanie wyposażony w rozkładane trybuny, klimaty-
zację, instalację fotowoltaiczną oraz będzie spełniał warun-
ki dostępności architektonicznej dla osób niepełnospraw-
nych. Realizacja inwestycji możliwa dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. 

Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 
Krzemiennej. Zakończono roboty budowlane, obecnie trwa 
wyposażanie obiektu. Koszt realizacji zadania ok. 1 500 
000 zł. Centrum będzie zapewniało usługę zamieszkiwania 
całodobowego dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności oraz pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Zadanie realizowane w ramach resor-
towego programu MRPiPS ,,Centra Opiekuńczo-Mieszkal-
ne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Budowa Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Dydni. 
W ramach inwestycji wybudowano zadaszoną wiatę targo-
wą z 13 stoiskami handlowymi, plac niezadaszony ze sto-

łami handlowymi w ilości 10 szt., drogi dojazdowe i miej-
sca parkingowe. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, 
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elek-
troenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, 
budynek sanitarno – biurowy i urządzenia sanitarno-higie-
niczne oraz instalację odnawialnego źródła energii pokry-
wającą w 30% zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Koszt realizacji zadania 718 472,16 zł. Dofinansowanie w 
wysokości 272 639 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce.  W ramach 
zadania wykonano m.in. przebudowę schodów, wymianę 
okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ele-
wacją, malowanie wnętrz. Na realizację zadania pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 299 853 zł z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dotację 
z budżetu Gminy Dydnia w kwocie 249 221,66 zł. Łączny 
koszt realizacji zadania 549 074,66 zł. 
Dopracowanie infrastruktury kultury. Remonty Domów 
Ludowych w Wydrnej, Jabłonce, Niebocku. Na realiza-
cję zadania Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 150 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury- państwowego 

Uczestnicy zjazdu

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Niebocku

Sala Domu Ludowego w Grabówce

fot. G. Cipora

fot. A. Florczakfot. G. Cipora

Aleksandra Florczak
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funduszu celowego. Zadanie obejmuje modernizację po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Nieboc-
ku, malowanie i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej 
w Domu Ludowym w Jabłonce, modernizację małej sali w 
Domu Ludowym w Wydrnej. 

Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w 
Domu Ludowym w Krzywem. Zadanie współfinansowane 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025.
Modernizacja Domu Ludowego w Wydrnej. Realizację 
zadania rozpoczęto w 2020 roku, przeprowadzono wów-
czas termomodernizację budynku. W 2021 r. kontynuowa-
no zadanie – uporządkowano teren wokół, wykonano na-
wierzchnię z kostki brukowej na dojazdach i dojściach od 
tylnej strony budynku, wykonano ogrodzenie. Obecnie pro-
wadzony jest remont małej sali. 
Przebudowa Domu Ludowego w Końskiem. Realizację 
zadania rozpoczęto w 2020 roku, natomiast prace konty-
nuowano w 2021 r. W ramach prac przeprowadzono ter-
momodernizację budynku wraz z gruntowną przebudową 
wnętrza. Na realizację zadania Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Wsi Końskie otrzymało dofinansowanie z MKiDN. 
Remont świetlicy wiejskiej w Krzywem.  Realizację za-
dania rozpoczęto w 2020 roku, natomiast prace kontynu-
owano w 2021 r. W ramach prac przeprowadzono grun-
towny remont nieużytkowanego budynku świetlicy wiejskiej 
w celu utworzenia w niej Izby Regionalnej. Na realizacje 
zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem otrzymała 
dofinansowanie z MKiDN w ramach programu Infrastruktu-
ra Kultury w wysokości 200 tys. zł. 
INFRASTRUKTURA DROGOWA
CHODNIKI
Projekt chodnikowy Gminy Dydnia. Gmina Dydnia otrzy-
mała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – wsparcie dla gmin górskich w wysokości 2 
227 463 zł (100% wnioskowanej kwoty) na rozbudowę in-
frastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i roz-
woju usług turystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na drogach. Pozyskane środki zostaną przezna-
czone na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 
i powiatowej, a także budowę mostów oraz przebudowę 
uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych. Realizacja za-
dania rozpoczęła się w 2021 roku (chodnik w Krzemiennej 
i Krzywem, przebudowa drogi w Dydni „Na przekaźnik”) i 
zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

Chodnik w Krzemiennej. Zakończono budowę chodnika o 
długości 510 m przy drodze wojewódzkiej w Krzemiennej. 
Wartość zadania 578 541,34 zł, w tym udział Gminy Dydnia 
to 408 541,34 zł.
Chodnik w Krzywem. Zakończono budowę chodnika o 
długości 480 m przy drodze powiatowej w Krzywem. War-
tość zadania 537 263,27zł, w tym udział Gminy Dydnia to 
268 631 zł.
DROGI
- Przeprowadzono remont drogi w Wydrnej „Na Waśków-

kę” (480m). Wartość zadania 112 111 zł, dofinansowanie 
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

- Zakończono modernizację dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w Grabówce (350 m) i Wydrnej (150m). Do-
finansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 
wysokości 100 tys. zł, całkowity koszt 115 000 zł.

- Przeprowadzono remonty 37 odcinków dróg gminnych 
za łączną kwotę 427 944,21 zł w Jabłonce, Niebocku, 
Grabówce, Wydrnej, Dydni, Krzemiennej, Niewistce, 
Końskiem, Obarzymie, Witryłowie.

- Przeprowadzono przebudowę 5 odcinków dróg gmin-
nych za łączną kwotę 130 926,12 zł w Uluczu, Teme-
szowie, Dydni, Witryłowie. 

Przeprowadzono remonty, przebudowy, naprawy następu-
jących odcinków dróg gminnych:

- „Na Dział” w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem mostu 
(15 000 zł)

- Na działce nr 359 w Witryłowie (50 000 zł)
- „Na przekaźnik” w Krzemiennej (50 000 zł)
- „Studzionki” w Wydrnej (39 000 zł)
- Na działce 810 w Dydni (30 000 zł)
- Krzywe-Średnie (98 000 zł)
- k. Pytlowanego w Dydni 
- w Dydni „Na przekaźnik”
- w Dydni k. Kaplicy. 
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na tere-
nie Gminy Dydnia. W listopadzie 2021 r. Gmina Dydnia 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 750 000 zł z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strate-
gicznych na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
na terenie Gminy Dydnia. Wartość planowanej inwestycji 
wynosi w sumie 5 000 000 zł, a więc dofinansowanie po-
kryje 95% całości kosztów zadania. Środki zostaną prze-
znaczone na budowę przepustów w Końskiem i Witryłowie, 
remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem 

Chodnik w Krzemiennej

fot. A. Florczak

Świetlica wiejska w Niebocku

fot. A. Florczak
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do kładki, przebudowę nawierzchni dróg gminnych na te-
renie Gminy Dydnia. Zadanie realizowane będzie w latach 
2022-2023.
OŚWIETLENIE
- Wybudowano oświetlenie przy drodze powiatowej w 

Krzemiennej. 
- Wybudowano oświetlenie w parku w Temeszowie.
- Wykonano projekt oświetlenia w Niewistce.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
- Zakończono budowę kanalizacji w Grabówce, koszt 1 

910 190 zł, w tym dofinansowanie 669 924,20 zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WP na lata 2014 – 2020.

- Rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Ja-
błonce, koszt 913 000 zł, w tym dofinansowanie 850 000 
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Pozyskano środki na budowę wodociągu i kanalizacji 
wsi Temeszów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwe-
stycji Strategicznych w kwocie 4 940 000 zł (95% warto-
ści inwestycji). Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na 
opracowanie projektu budowlanego i budowę sieci wraz 
z przyłączami.

- Wykonano projekt budowlany kanalizacji wsi Obarzym, 
obecnie trwają uzgodnienia formalne z Wodami Pol-
skimi. Koszt wykonania projektu wyniósł 67 650 zł. In-
westycja planowana do zgłoszenia w programie Polski 
Ład.

Dostępna Szkoła. Rozpoczęła się realizacja zadania „Do-
stępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem po-
trzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt realizowany będzie 
w Szkole Podstawowej w Dydni i Zespole Szkół w Nieboc-
ku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1,3 mln 
zł. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie szkół w 
taki sposób, aby w jak największym stopniu zniwelować ba-
riery dostępności szkół dla osób niepełnosprawnych oraz 
zapewnić wsparcie uczniom ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi. 
Program wsparcia uzdolnionych uczniów w Gminie 
Dydnia. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie 
gminy Dydnia” został uchwalony w dniu 28 grudnia 2020 
r. Uchwałą Rady Gminy Dydnia. W jego ramach uczniowie 
odznaczający się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, 
sportowymi, artystycznymi mają szansę na otrzymanie spe-
cjalnej nagrody finansowej. W 2021 nagrodę otrzymało 7 
uczniów.
Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha. Jest to autorski 
program Gminy Dydnia, wprowadzony w 2020 roku. Jego 
ideą jest obdarowanie każdego nowo narodzonego miesz-
kańca gminy, powitalnym prezentem. W 2021 roku wypraw-
ki otrzymało 52 dzieci.

Uniwersytet Samorządności. Zakończono realizację I 
etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności w Gminie 
Dydnia”, w ramach którego została wyremontowana i do-
posażona sala narad w budynku Urzędu Gminy w Dydni. 
Drugi etap projektu będzie realizowany w latach 2022-2025 
i będzie obejmował realizację działań szkoleniowych i edu-
kacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Dydnia. 
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkar-
packiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021-2025.
Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach 
województwa podkarpackiego. Gmina Dydnia przystąpi-
ła do udziału w projekcie „Wysokie standardy obsługi in-
westora w samorządach województwa podkarpackiego”, 
realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regio-
nalnego S.A. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi 
inwestora, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 
przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, obsługa 
informacyjno-promocyjna inwestorów, a także współpraca 
z instytucjami prowadzącymi w zakresie pozyskiwania in-
westorów.
Program Czyste Powietrze. W ramach porozumienia z 
WFOŚiGW od lipca 2021 w Urzędzie Gminy w Dydni został 
uruchomiony Punkt Informacyjny Programu „Czyste Powie-
trze”. Mieszkańcy gminy mogą w nim otrzymać pomoc w 
procesie składania wniosku o dofinansowanie termomo-
dernizacji domu. Punkt czynny we wtorki od godz. 8.00 do 
13.00 i środy od 10.00 do 15.00.
Dokumenty Strategiczne
- Zakończono prace projektowe oraz uchwalono projekt 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dydnia.

- Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Dydnia na lata 
2021-2030.

Aleksandra Florczak

Doposażona sala narad urzędu gminy

fot. A. Florczak






