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„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – 
ten cytat Jana Pawła II zdobi wejście do nowo otwartego 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego im. ks. Prałata Adama 
Drewniaka w Krzemiennej.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. miało miejsce uroczyste 
otwarcie placówki oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
jej patrona. Poświęcenia obiektu dokonał ks. abp Adam 
Szal, tablicę odsłonił honorowy gość uroczystości – Pan 
Antoni Drewniak (brat ks. Prałata Adama Drewniaka), na-
tomiast przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Dydnia Ali-
cja Pocałuń, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta 
Brzozowski Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Gminy 
Dydnia Piotr Szul, Kierownik Centrum Opiekuńczo - Miesz-
kalnego w Krzemiennej Agnieszka Jatczyszyn oraz Pan An-
toni Drewniak.

- Bez wątpienia ks. Prałat Adam Drewniak jest solą 
naszej dydyńskiej ziemi – mówiła w okolicznościowym 
przemówieniu Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń – Przez 
lata swojej pracy, posługi pokazywał, jak być niezwykłym w 
swojej zwyczajności... Codziennie zajmował się sprawami 
parafian, troszcząc się i martwiąc zarówno o sprawy ducho-
we, jak i życia codziennego... Skupiał się na przygotowaniu 
młodego pokolenia do pomocy i współpracy. Chciał, aby pa-
rafianie byli wrażliwi na krzywdę, zło, cierpienie, samotność 
i brak zainteresowania. Ks. Adam miał pomysł stworzenia 
miejsca, w którym osoby chore, w potrzebie, znajdą opiekę 
i pomoc... Pomysł ... Marzenie... Mając to na względzie, od 
początku kadencji podejmowałam działania związane z za-
pewnieniem opieki tym najsłabszym – i seniorom i najmłod-
szym.  Stąd też powstał żłobek, dwa Kluby Seniora, a teraz 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które dzisiaj otwieramy. 
Dla mnie pomysłodawcą i patronem tej placówki był zawsze 
ks. Prałat Adam Drewniak, czemu dziś dajemy wyraz nazy-
wając centrum Jego imieniem.

W uroczystości udział wzięli również: reprezentująca 
Senator Alicję Zając - Iwona Trawińska, ks. Andrzej Pilch, 
ks. Jakub Kostrząb, ks. Tomasz Węgrzyński, Dyrektor Pod-
karpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, Prezes 
WFOŚiGW Adam Skiba, Kierownik PZDR w Brzozowie To-
masz Bartnicki, Dyrektor PCPR w Brzozowie Zofia Foryś, 
Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie Piotr Organ, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Zastęp-
ca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, Sekretarz Gminy 
Bukowsko Diana Błażejowska, Sekretarz Gminy Nozdrzec 

Agnieszka Baran, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, 
Kierownik GOPS w Dydni Teresa Szelest, Komendant Po-
wiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. 
Wojciech Twaróg, Kierownik Posterunku Policji w Dydni 
Albert Adam, Kierownik BP ARiMR w Brzozowie Bożena 
Paczkowska, Radni Rady Gminy Dydnia, Sołtysi, Kierowni-
cy i pracownicy referatów gminnych oraz jednostek organi-
zacyjnych, a także Uczestnicy Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego w Krzemiennej. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni przygoto-
wali na tę okoliczność piękną, wzruszającą, pełną empatii 
część artystyczną. „Życie nie tylko po to jest by brać, życie 
nie po to by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego trze-
ba dać” – tak brzmiało głównie przesłanie występu młodych 
mieszkańców Gminy Dydnia.
Idea

Ideą powstania Centrum było zapewnienie wsparcia 
osobom niepełnosprawnym, stworzenie im warunków do 
godnego i niezależnego funkcjonowania na miarę indywi-
dualnych możliwości, a także zapewnienie profesjonalnej 
opieki zdrowotnej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej. 

Centrum będzie zapewniało usługę zamieszkiwania 
całodobowego dla 13 dorosłych osób niepełnosprawnych 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności oraz pobytu dziennego dla 7 dorosłych osób niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. 

Środki
W maju 2020 r. ogłoszono listę wniosków zatwierdzo-

nych do dofinansowania w ramach Programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo
-mieszkalne”. Do przyznania dofinansowania zakwalifiko-
wały się wówczas łącznie 3 wnioski, a wśród nich również 
wniosek Gminy Dydnia. Kwota dofinansowania wyniosła 
ponad 1 milion złotych. Środki pochodziły z Państwowego 
Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 1 800 000 
złotych.
Program 

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” został 
stworzony z myślą o wsparciu jednostek samorządu teryto-
rialnego w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dzienne-
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go lub całodobowego przeznaczonych dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności. Głównym celem tego typu placó-
wek jest udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w 
zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulacji 
i rozwoju sprawności ruchowych oraz polepszania kompe-
tencji społecznych.
Budynek Centrum

Na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego został zaadaptowany budynek po byłej szkole pod-
stawowej. Pomieszczenia szkolne pozostawały nieużytko-
wane od 2016 roku. 

Przetarg na wykonanie przebudowy centrum został 
rozstrzygnięty na początku grudnia 2020 roku. W przetargu 
wzięło udział 13 oferentów. Kryteriami wyboru wykonawcy 
robót były cena oraz okres udzielonej gwarancji na wyko-
nane roboty. W drodze przetargu wykonawcą został Zakład 
Usługowo - Handlowy „Elektrobud” z Golcowej. 

W ramach prac budynek został rozbudowany i prze-
budowany, zamontowano windę dla niepełnosprawnych, 
zmieniono rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeń 
dla potrzeb centrum, w tym utworzono pokoje mieszkalne 
dla 13 osób, stołówkę z zapleczem kuchennym, sale zajęć 
i rehabilitacji.

Wykonano instalacje elektryczne, monitoringu i sys-
tem przywołujący opiekę pielęgniarską, przebudowano 
instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania 
oraz zmodernizowano kotłownię, wykonano prace wykoń-
czeniowe, a także zagospodarowano teren wokół budynku. 
Prace budowlane trwały rok.

Na początku grudnia 2021 roku rozpoczęto wypo-
sażanie obiektu, ogłoszono nabory zarówno dla zespołu 
obsługującego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, jak i dla 
uczestników chcących skorzystać z oferty centrum. 

W listopadzie 2021 r. Gmina Dydnia otrzymała dofi-
nasowanie do funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalengo. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 
ponad 800 000 zł.

Patron 
31 marca 2022 r. z inicjatywy Alicji Pocałuń Wójta 

Gminy Rada Gminy Dydnia podjęła uchwałę w sprawie 
nadania imienia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 
Krzemiennej. Patronem placówki został śp. ks. Prałat Adam 
Drewniak, wieloletni proboszcz parafii w Dydni, Honorowy 
Obywatel Gminy Dydnia. 

W uzasadnieniu uchwały napisano:
„Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne jest elementem 

uzupełnienia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, 
poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnie-
nia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego 
lub całodobowego.

Nadanie imienia Centrum Opiekuńczo - Mieszkal-
nemu Księdza Prałata Adama Drewniaka jest dla społecz-
ności Gminy Dydnia wyrazem wdzięczności za jego wielo-
letnią posługę i cytując słowa księdza arcybiskupa Adama 
Szala: „spełnieniem jego marzeń o uwrażliwieniu wiernych 
na pomoc najbiedniejszym”.

Pragnę podnieść, iż Rada Gminy Dydnia na sesji w 
dniu 26 stycznia Uchwałą Nr XXVII/184/2017 nadała Księ-
dzu Prałatowi Adamowi Drewniakowi tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Dydnia.

„Ksiądz Adam Drewniak od 1 lipca 1986 r. pełnił 
funkcję administratora, a od 7 stycznia 1991 r. funkcję pro-
boszcza w Dydni. W latach 1997-2010 był dziekanem de-
kanatu grabownickiego. Przez ponad 30 lat pobytu w Dydni 
posługiwał przy ołtarzu, w konfesjonale, w klasie szkolnej, 
przy łóżku chorych, odwiedzał parafian w domach podczas 
wizyt duszpasterskich, włączał do wspólnoty Kościoła no-
wych członków przez sakrament chrztu św.

Działalność ks. Adama Drewniaka miała ogromne 
znaczenie dla społeczności Gminy Dydnia i jej rozwoju. 
Angażował się bowiem w sprawy lokalnej edukacji i opie-
ki społecznej. Przyczynił się do powstania Stacji Caritas 
w Dydni. Zdecydował, by budynek dawnej ochronki sióstr 
Szarytek mógł nadal służyć lokalnej wspólnocie i dzięki 
temu możliwe było utworzenie Gminnego Żłobka i dodatko-
wego oddziału przedszkolnego. Troszczył się o kulturę – był 
inicjatorem powołania i działalności Orkiestry Dętej Gminy 
Dydnia. Ks. Adam Drewniak był Człowiekiem serdecznym 
i życzliwym, o szlachetnym sercu, społecznikiem, skrom-
nym i bezinteresownym, był wychowawcą wielu pokoleń. 
Był wspaniałym i gorliwym Kapłanem. Człowiekiem wiel-
kiego serca i ogromnej życzliwości. Aktywnie zaangażowa-
nym w życie Parafii, a także w sprawy mieszkańców Gminy 
Dydnia. Swoim życiem i postępowaniem stworzył wspaniały 
wzór do naśladowania, przyczyniając się do rozwoju Gminy 
Dydnia i trwale zapisując się w kartach jej historii.

Dziś rozpoczynamy kolejny rozdział historii Gminy 
Dydnia i mamy pragnienie, aby Ks. Prałat Adam Drewniak 
nam patronował i tym samym wypełniał niedokończone pla-
ny i marzenia”.

Aleksandra Florczak

Budynek Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Krzemiennej
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Dla uczczenia pamięci ks. Prałata Adama Drewniaka
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Scenariusz przedstawienia przygotowanego przez 
uczniów i pedagogów Szkoły Podstawowej w Dydni, wy-
stawionego podczas otwarcia Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego w Krzemiennej w dniu 1 kwietnia 2022 r. Autorem 
scenariusza jest Zespół Humanistyczny SP Dydnia.

SCENA I – FUNDACJA „BĄDŹMY RAZEM”
(Biuro pani prezes. Biurko, regał z książkami, segre-

gatorami. Na biurku tabliczka z nazwiskiem, aparat telefo-
niczny, jakieś długopisy, na ścianie plakat z nazwą fundacji. 
Pani prezes wchodzi, siada, zaczyna przeglądać dokumen-
ty. Dzwoni do sekretarki.)
Pani Prezes: Pani Kasiu, poproszę kawę.
Sekretarka I: (Przynosi kawę.) Pani Prezes, dzwonili z wy-
dawnictwa. Proponują spotkanie w przyszłą środę o 15.00.
Pani Prezes: (Z przekąsem) Świetnie… Nie dość, że mam 
tyle pracy, to jeszcze muszę biegać na te bezsensowne 
spotkania… (Sekretarka wychodzi, a pani prezes wybiera 
numer.) Halo? Mówi Barbara Pomocna. Dzwonię w sprawie 
artykułu. Rozumiem, że wam się spieszy, ale proszę dać mi 
jeszcze tydzień na jego dokończenie. Wiem, że gonią pań-
stwa terminy, ale mnie też… Tak… Pamiętam, że obieca-
łam, ale ostatnio na wszystko brakuje mi czasu… Dziękuję, 
do widzenia. 
(Wchodzi sekretarka II)
Sekretarka II: Pani Prezes, dzwonią z telewizji lokalnej. (Po-
daje telefon.)
Pani Prezes: (Wzdycha) Halo?... Niestety w tym miesiącu 
nie mam ani jednego dnia wolnego. Może w przyszłym? … 
Świetnie, proszę dzwonić. Do usłyszenia. (Wchodzi Sekre-
tarka I ze stertą dokumentów.)
Sekretarka I: Przyniosłam dokumenty do podpisania.
Pani Prezes: (Widać coraz większe zdenerwowanie, znie-
cierpliwienie.) Nie teraz!
Sekretarka I: Ale to bardzo ważne…
Pani Prezes: Wszystko jest bardzo ważne. (Sekretarka I 
wychodzi. Pani prezes niechętnie podpisuje i mówi.) Nie 
dadzą człowiekowi ani chwili spokoju. (Wchodzi Sekretarka 
II.)
Sekretarka II: Poczta przyszła.
Pani Prezes: Aż tyle?... Kiedy mam to wszystko przeczy-
tać? (Przegląda koperty.) Potrzebujący, ubodzy, bezrobot-
ni… Czy ci ludzie nie mogą sami wziąć się w garść? Najła-

twiej to do Fundacji napisać i czekać na mannę z nieba… 
(Wchodzi Sekretarka I)
Sekretarka I: Znów przyszła pani Renata. Prosi o spotka-
nie…
Pani Prezes: Dzisiaj? Wykluczone!
Sekretarka II: Mam jej powiedzieć, żeby przyszła za ty-
dzień? (Nagle wchodzi pani Renata.)
Pani Renata: Już trzeci raz tu przychodzę, a pani jak zwykle 
nie ma czasu.
Pani Prezes: Musi pani zrozumieć, że…
Pani Renata: To raczej pani musi zrozumieć, że tak nie trak-
tuje się ludzi…
Pani Prezes: Nie potrzebuję pani uwag i nie mam na to cza-
su. Do widzenia! (Petentka wychodzi. Pani Prezes włącza 
radio i zasiada do papierów.)
Radio, Lektor I: Witajcie, tu radio „Platynowe Przeboje”. 
Dziś mamy piątek, 1 kwietnia. Jest to 91. dzień roku. 
Słońce wzeszło o 6:10, a zajdzie o 19:08. Imieniny obcho-
dzą: Grażyna, Katarzyna, Miłość i Teodora. Drodzy Soleni-
zanci, przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia! Dziś 
obchodzimy również Prima Aprillis. Nie dajcie się wkręcić! 
A teraz poranny skrót wiadomości, który przedstawi Marcin 
Sroka.
Lektor II: Dziś wielkie otwarcie „Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnego w Krzemiennej. Placówka powstała w ra-
mach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, 
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Po uroczystościach odbędzie się debata na temat „Co to 
znaczy dobrze żyć”, którą poprowadzi pani Barbara Pomoc-
na – prezes Fundacji „Bądźmy razem”. Pani Barbara to ko-
bieta o wielkim sercu. Od lat bezinteresownie angażuje się 
w pomoc potrzebującym. Zawsze znajduje czas dla innych.
Lektor I: A teraz chwila muzyki… („Tolerancja” Sojki)
(Pani prezes jest zamyślona… Po chwili zaczyna się pako-
wać do torebki część dokumentów z biurka. Wzywa sekre-
tarkę.)
Pani Prezes: Pani Kasiu, proszę do mnie. (Sekretarka I 
wchodzi.) Zostawiam na biurku listę spraw do załatwienia. 
(Sekretarka zabiera segregatory. Obie wychodzą.)
SCENA II – DEBATA
Pani Prezes: Szanowni Państwo, zapraszam do przysłuchi-
wania się debacie przy udziale młodzieży uczęszczającej 
do Szkoły Podstawowej w Dydni. Poruszymy temat „Co to 
znaczy dobrze żyć”. Wszyscy pamiętamy słowa Świętego 
Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”. Przekonajmy się, co myślą na ten 
temat nasi młodzi dyskutanci. Oddaję wam głos…
UNICEF: Według mnie nieważne, kim jesteśmy i ile mamy 
na koncie, liczy się nasza chęć pomocy.
Szkolne Koło CARITAS: Zgadzam się z kolegą, u nas w 
szkole organizujemy bardzo wiele akcji pomocowych i 
wszyscy bardzo chętnie się w nie angażujemy. Od dawna 
zbieramy surowce wtórne, dzięki czemu pomagamy budo-
wać studnie w Darfurze. Od wielu lat prowadzimy Adopcję 
Serca.
Pani Prezes: A na czym polega Adopcja Serca?
Szkolne Koło CARITAS: Pomagamy dziecku z Rwandy – 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP Dydnia

fot. M. Wójcik
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wysyłamy zebrane w klasach pieniądze, za które nasz pod-
opieczny otrzymuje jedzenie, przybory szkolne i możliwość 
nauki, a w razie potrzeby ma zapewnioną opiekę medycz-
ną. Co roku uczestniczymy też w akcji „Kolędnicy Misyjni” 
organizowanej przez Papieskie Dzieło Misyjne. Zbieramy 
fundusze na pomoc dla dzieci z różnych stron świata. Ze-
brane w ostatnim roku pieniądze przekazaliśmy dzieciom z 
Azji Środkowej.

UNICEF: Nie zapomnijcie o akcjach UNICEF, w których 
również bierzemy udział. Zbieramy pieniądze na zakup 
szczepionek dla dzieci z Azji i Afryki, a ostatnio prowadzi-
liśmy zbiórkę na rzecz ukraińskich dzieci, które zostały w 
strefie wojny. 
Szkolne Koło Wolontariatu: Wszyscy zbieramy i przynosi-
my plastikowe nakrętki, które później przekazujemy na za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego. Członkowie Szkolnego Koła 
Wolontariatu od wielu lat odwiedzają domy dziecka i domy 
opieki. Udzielają przy tym potrzebnego wsparcia, a przygo-
towanymi występami wywołują wzruszenia. 
Harcerz I: Nasza drużyna harcerska razem z gromadą zu-
chową ostatnio prowadziła zbiórkę artykułów szkolnych i 
zabawek dla dzieci z Ukrainy, które z powodu wojny musiały 
opuścić swój kraj.
Zuch: A to tylko wierzchołek góry lodowej… 
Pani Prezes: Rzeczywiście wasza szkoła bardzo prężnie 
wspomaga potrzebujących. Organizujecie mnóstwo akcji, 
ale czy nie jesteście tym zmęczeni?
UNICEF: Wręcz przeciwnie! Bardzo chętnie biorę udział 
w akcjach charytatywnych, ponieważ dzięki nim czuję, że 
choć w niewielkim stopniu zmieniam świat na lepsze.
Szkolne Koło CARITAS: Nie mogę stać bezczynnie, widząc, 

że tylu ludzi nie ma dachu nad głową, choruje, cierpi głód. 
Harcerz: Chcę pomagać tym, którzy mają mniej szczęścia 
ode mnie. To mój obowiązek jako człowieka żyjącego w 
wolnym i bezpiecznym kraju! 
Szkolne Koło Wolontariatu: Kiedy słyszę, że udało nam się 
komuś pomóc, czuję zastrzyk pozytywnej energii.
Strażak: Ja też!
Zuch: Ja też!
KGW: Nasi rodzice również angażują się w różnego typu 
akcje. Mamy, babcie i siostry należące do Kół Gospodyń 
Wiejskich ostatnio przygotowują posiłki, które następnie są 
dostarczane na granicę polsko-ukraińską. 
Strażak: Żywność i inne potrzebne artykuły wożą na przej-
ścia graniczne nasi bracia, ojcowie i dziadkowie – członko-
wie ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. 
Pani Prezes: To naprawdę wspaniałe. Widzę, że jesteście 
bardzo dojrzali. Powiedzcie mi w takim razie, co sądzicie o 
polityce senioralnej?
Harcerz: Ludzie starsi to często ludzie samotni. Dzisiaj nie 
ma tylu wielopokoleniowych domów. Dlatego wspaniałą ini-
cjatywą jest otwieranie Klubów Seniora w naszej gminie. 
UNICEF: Również nowo powstałe Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalne będzie sposobem na zapewnienie opieki oso-
bom, które jej najbardziej potrzebują.
Pani Prezes: Jestem pod wrażeniem, że potraficie tyle robić 
dla innych. Zanim zakończymy, muszę się wam do czegoś 
przyznać. Ostatnio odczuwałam zmęczenie i brak satysfak-
cji z mojej pracy. Byłam coraz bardziej samotna i nieszczę-
śliwa, ale dzięki wam zrozumiałam, że sama jestem sobie 
winna. Tak odgrodziłam się od świata stertami dokumen-
tów, że przestałam zza nich dostrzegać ludzi, a to właśnie 
oni są najważniejsi…Po dzisiejszej debacie na nowo obu-
dziła się we mnie radość i chęć pomagania innym. Jestem 
wam bardzo wdzięczna.
(Wstaje) Dziękuję wam wszystkim za udział w tej krótkiej, 
ale jakże konstruktywnej dyskusji.
Uczniowie: To, co najważniejsze na tym świecie, to być 
człowiekiem. Wszystkim zgromadzonym życzymy: by ser-
ca wasze były zawsze przepełnione miłością… Miłością do 
drugiego człowieka. Zawsze gotowe nieść pomoc tym, któ-
rzy jej potrzebują. A za każdy gest dobroci i życzliwości, za 
pomagające wciąż dłonie, za okazane serce…

Dziękujemy!
(„Tolerancja” – refren 2x)

Scenariusz: 
Zespół Humanistyczny 

SP Dydnia

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy Gmina Dydnia zorganizowała pomoc zarówno fi-
nansową, jak i materialną dla uchodźców z tego państwa.

W dniu 25.02.2022 r. odbyło się pierwsze posie-
dzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 
Dydni, na którym była omówiona sytuacja, jaka ma miej-
sce na Ukrainie oraz przygotowano plan działania na 
przyjęcie uchodźców na teren Gminy Dydnia. Następne 
posiedzenie  zespołu odbyło się 07.03.2022 r. W spotka-
niu udział wzięli dyrektorzy szkół z terenu gminy Dydnia 

oraz kierownik posterunku policji w Dydni. 
Na spotkaniu omówiono zadania, jakie należy wy-

konać w związku z wprowadzeniem drugiego stopnia 
alarmowego na terenie Polski.

Gmina jako samorząd jest przygotowana na przy-
jęcie 70 uchodźców w trzech lokalizacjach.

Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Dydnia w 
prywatnych domach mieszkańców przebywa ok. 65 
uchodźców. Liczba ta zmienia się z powodu migracji tych 
ludzi do innych miejscowości w głąb Polski.

„To, co najważniejsze na tym świecie, to być człowiekiem”

fot. M. Wójcik

Kamila Sokołowska-Białas
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W dniach od 27.02.2022 r. do 03.03.2022 r. we 
wszystkich miejscowościach Gminy Dydnia była zorga-
nizowana zbiórka żywności, artykułów higienicznych, 
chemii, odzieży oraz kocy i wózków dla dzieci. Zebrane 
dary zostały zawiezione przez OSP Dydnia do magazy-
nu zbiorczego w Przemyślu. W dniu 27.02.2022 r. OSP 
Dydnia zawiozło zebraną żywność, koce, pampersy na 
przejście graniczne w Krościenku. Gmina wraz OSP 
Dydnia w dniach 05.03.2022 r. i 12.03.2022 r. po raz ko-
lejny zawiozła zebrane dary na przejście graniczne w Kro-
ścienku. Ochotnicy OSP Dydnia również w tych dniach 
pomagali na przejściu granicznym jako wolontariusze w 
przewożeniu uchodźców do miejscowości Równe.

W pomoc dla uchodźców zaangażowały się 
wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dydnia; szkoły 
z miejscowości: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, 
Niebocko, Wydrna; Koła Gospodyń Wiejskich z miejsco-
wości Końskie, Krzywe, Niewistka, Temeszów, Witryłów; 
GOKBPiW w Dydni, Kluby Seniora z Temeszowa i Ja-
błonki, ŚDS Krzywe oraz Caritas Dydnia.

Jednostki OSP w swoich miejscowościach zorga-
nizowały zbiórkę żywności, odzieży, artykułów higienicz-
nych, kocy, wózków dla dzieci i przewiozły to do magazy-
nu zbiorczego w Caritas Dydnia oraz ŚDS Krzywe. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Końskiego, Te-
meszowa i Witryłowa ulepiły 5 tys. pierogów z własnych 
środków finansowych. Natomiast Panie z Koła Gospodyń 
w Krzywem przygotowały 1000 bułek, a Panie z KGW w 
Niewistce 500 bułek. Zakup pieczywa, wędlin, sera był 

finansowany ze zbiórek do puszek w sklepach na terenie 
gminy oraz wśród pracowników UG w Dydni, natomiast 
panie z kół dokładały od siebie pozostałe składniki np. 
ogórki czy paprykę. Wszystkie pierogi i kanapki dyrek-
tor GOKBPiW zawoził do punktu zbiorczego w Sanoku, 
skąd pan Piotr Kibała – Dyrektor DPS Sanok dostarczał 
na przejścia graniczne w Medyce czy Krościenku.

Szkoły, które przyłączyły się do zbiórek dla uchodź-
ców zbierały:
- szkoła w Dydni pod patronatem ZHP – gry i plansze 

dla dzieci oraz pod patronatem UNICEF w szkole 
znajduje się skarbonka na datki pieniężne dla uchodź-
ców.

- szkoła w Grabówce środki czystości, żywność i za-
bawki dla dzieci.

- szkoła w Jabłonce chemię i artykuły spożywcze oraz 
poduszki wykonane przez dzieci.

- szkoła w Końskiem pod patronatem ZHP – przybory 
szkolne oraz pod patronatem MOSiR Sanok środki 
czystości.

- szkoła w Niebocku pod patronatem Szkolnego Koła 
Caritas – żywność i chemię. 

- szkoła w Wydrnej środki higieniczne i chemię.
- szkoła Muzyczna w Dydni art. medyczne.

W Klubach Seniora w Jabłonce i Temeszowie pod-
opieczni złożyli się na zakup środków higienicznych dla 
dzieci i kobiet.

Oprócz tego we wszystkich sklepach na terenie 
Gminy Dydnia znajdują się koszyki, w których mieszkań-
cy mogą zostawić żywność, artykuły higieniczne czy che-
mię.

Została również zorganizowana zbiórka Kobie-
ty Gminy Dydnia – Kobietom z Ukrainy, podczas której 
zbierane były artykuły higieniczne tj.: podpaski, tampony, 
płyny do higieny intymnej itd.

Kluby sportowe z terenu gminy zorganizowały 
zbiórkę artykułów opatrunkowych i leków.

Stacja Caritas Dydnia prowadziła zbiórkę żywno-
ści, środków higienicznych, leków, środków medycznych, 
odzieży, kocy, wózków dla dzieci oraz utworzyła maga-
zyn zbiorczy. 

Szkolne Koła Caritas przeprowadziły zbiórkę pie-
niędzy przy kościołach.

Kamila Sokołowska-Białas

Wojna niesie ze sobą strach, śmierć i spustoszenie. 
Ofiarami są nie tylko żołnierze, ale i zwykli ludzie, w tym 
osoby starsze, a także kobiety i dzieci. Bardzo ważna jest 
pomoc w tych trudnych chwilach poszkodowanym w wyniku 
tak wielkiego nieszczęścia. Liczą się chęci i określone dzia-
łania w celu wsparcia ludzi, których dotyka wojna. 

8 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich Kobiet. 
Składane życzenia, kwiaty, prezenty od mężczyzn to znak 
ich szacunku za dobro, które ze sobą niosą kobiety – mat-
ki, żony, babcie, siostry. W tym dniu warto pomyśleć o ko-
bietach Ukrainkach, które przeżywają ogromną tragedię: 
opuszczanie domów rodzinnych, śmierć bliskich, rozłąka z 
mężem, synem, bratem, ojcem… W ludzkich sercach rodzi 
się wtedy ogromny żal i współczucie, a przede wszystkim 

chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Wójt Gminy Dydnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w Dydni zorganizowali z okazji Dnia Kobiet zbiórkę cha-
rytatywną „Kobiety z Gminy Dydnia Kobietom z Ukrainy”, 
która trwała od 1 do 8 marca br. W bibliotekach i świetlicach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbyła się zbiórka arty-
kułów higienicznych niezbędnych dla kobiet i małych dzieci. 
Zgromadzone artykuły zostały przekazane potrzebującym 
kobietom na granicy. 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dary dla kobiet 
i małych dzieci z Ukrainy,  za tak duże wsparcie i pomoc w 
tym trudnym czasie, w jakim się znalazły.

Ponadto Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Końskie-
go, Temeszowa, Niewistki, Krzywego i Witryłowa przygoto-

fo
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Zebrane dary dla uchodźców 
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W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyła się XLVIII Se-
sja Rady Gminy Dydnia, podczas której podjęta została 
Uchwała Budżetowa Gminy Dydnia na 2022 rok.

Plan budżetu zakłada:
- Dochody ogółem 39 585 006 zł
- Przychody 7 191 551 zł
- Wydatki ogółem 46 265 025 zł
- Rozchody 511 532 zł
- Deficyt 6 680 019 zł.

Deficyt zostanie pokryty w 67% z wolnych środków, 
w 30% z przychodów z kredytów i pożyczek i w 3% z przy-
chodów ze spłaty udzielonej pożyczki.

Wydatki majątkowe gminy w 2022 roku wyniosą 
10 966 213 zł. Będą one stanowić 23,7% wszystkich wy-
datków i jednocześnie będą wyższe od ubiegłorocznych 
wydatków majątkowych o 47,9%.

W strukturze budżetu wydatki poniesione na oświatę 
wyniosą 34%, natomiast na pomoc społeczną 27%.

W budżecie wyodrębniono 470 112 złotych z prze-
znaczeniem na Fundusz Sołecki.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji 
w 2022 roku:

BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NIEBOCKU

Trwają prace związane z rozbudową sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół w Niebocku. Obiekt zostanie 
wyposażony w rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację 
fotowoltaiczną oraz będzie spełniał warunki dostępności 
architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja 
inwestycji możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 3 
000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

PROJEKT CHODNIKOWY GMINY DYDNIA
Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin 
górskich w wysokości 2 227 463 zł (100% wnioskowanej 
kwoty) na rozbudowę infrastruktury komunalnej niezbędnej 
do świadczenia i rozwoju usług turystycznych oraz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na drogach. Pozyskane środki 
zostaną przeznaczone na budowę chodników w ciągu drogi 

wojewódzkiej i powiatowej, a także budowę mostów oraz 
przebudowę uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych. 
Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku (chodnik 
w Krzemiennej i Krzywem, przebudowa drogi w Dydni na 
przekaźnik) i zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY DYDNIA

W listopadzie 2021 r. Gmina Dydnia otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 4 750 000 zł z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 
budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Dydnia. Wartość planowanej inwestycji wynosi w 
sumie 5 000 000 zł, a więc dofinansowanie pokryje 95% 
całości kosztów zdania. Środki zostaną przeznaczone na 
budowę przepustów w Końskiem i Witryłowie, remont po-
mostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem do kładki, 
przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy 
Dydnia. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA
Pozyskano środki na budowę wodociągu i kanalizacji 

wsi Temeszów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Stra-
tegicznych w kwocie 4 940 000 zł (95% wartości inwestycji). 

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

DOSTĘPNA SZKOŁA
Rozpoczęła się realizacja zadania „Dostępna Szkoła 

– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej prze-
strzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 
otoczenia”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej 
w Dydni i Zespole Szkół w Niebocku. Wysokość otrzyma-
nego dofinansowania wynosi 1,3 mln zł. Realizacja projektu 
ma na celu dostosowanie szkół w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu zniwelować bariery dostępności szkół 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnić wsparcie 
uczniom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Aleksandra Florczak

wały poczęstunek dla uchodźców z Ukrainy, w tym 1500 
kanapek i 5000 pierogów. Żywność ta została przekazana 

na przejścia graniczne. 
GOKBPiW w Dydni

fot. A. Florczak

Dyskusja nad budżetem

Wprowadzenie do uchwały budżetowej

fot. A. Florczak
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Barwne jasełkowe parady na świeżym powietrzu, 
popularne od lat w miastach Hiszpanii czy Meksyku, w 
pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku zaczęły także wplatać 
się w polską tradycję bożonarodzeniową. Pierwszy Orszak 
Trzech Króli w Polsce miał miejsce w 2008 roku, a w ko-
lejnych latach chęć udziału w nim zaczęło zgłaszać coraz 
więcej miast, miasteczek oraz wsi. Tradycja ta więc, choć 
młoda, staje się coraz bardziej popularna, co potwierdza 
także tegoroczny korowód w jednej z wiosek naszej gminy, 
w Niebocku. 

W miejscowości tej orszak zorganizowany 6 stycznia 
2022 roku przeszedł do historii jako drugi z kolei, po rocznej 
przerwie spowodowanej pandemią. Pierwszy miał miejsce 
w styczniu 2020 roku. 

Przed rozpoczęciem parady odbyła się msza św. w 
miejscowym kościele, którą sprawowali ksiądz proboszcz 
Andrzej Szkoła i ksiądz wikariusz Szczepan Wiśniewski. 
W homilii wygłoszonej przez księdza Andrzeja podkreślo-
na została waga podtrzymywania i kultywowania tradycji 
chrześcijańskich, wśród których są też uroczyste obchody 
Święta Objawienia Pańskiego. Padły ważne słowa, że nale-
ży okazywać pełnię chrześcijańskiej radości z tego, że Bóg 
stał się człowiekiem i rodząc się w betlejemskiej stajni obja-
wił swoją Osobę światu pogańskiemu, czego symbolem jest 
pokłon złożony Mu przez pasterzy i Mędrców ze Wschodu.

Po mszy św., przy głośnym śpiewie kolęd, wyruszył 
do miejscowego parku barwny korowód, na czele z posta-
ciami z betlejemskiej szopki i Trzema Królami. Piękną at-
mosferę spotęgował padający śnieg, na którego tle jeszcze 
wznioślej zabrzmiała stara polska kolęda „Mędrcy świata, 
Monarchowie”. Mieszkańcy wioski, zaproszeni goście oraz 
uczniowie z niebockiej szkoły także ubarwili orszak prezen-
tując się w czasie przemarszu w złotych koronach na gło-
wie, o które wcześniej zadbał ksiądz proboszcz. Dodatko-
wego szyku całej paradzie dodały piękne konne sanie dla 
Trzech Króli i innych jasełkowych bohaterów, które udostęp-
nił i poprowadził pan Dominik Cyparski z Jabłonki.

Orszak doszedł do parku, gdzie na placu przed 
przedszkolem miała miejsce dalsza część uroczystości. 
Pani dyrektor Bożena Chorążak podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji całego przedsięwzię-
cia: księdzu proboszczowi, nauczycielom, dzieciom, kołu 
gospodyń, strażakom, pracownikom szkoły, radzie rodzi-

ców, pracownikom GOK, koordynatorce występu Ewie Za-
wadzie-Chorążak oraz współorganizatorom Małgorzacie 
Adamskiej oraz ks. Szczepanowi Wiśniewskiemu, akom-
paniatorom Monice Krowiak i Jadwidze Rajtar-Żaczek i w 
końcu wszystkim zebranym na Orszaku mieszkańcom Nie-
bocka i okolic. Obecna na uroczystości Wójt Alicja Pocałuń 
również podziękowała za zaproszenie i życzyła wszystkim 
zebranym szczęścia i zdrowia w nowym roku oraz tego, aby 
wędrowanie z Trzema Królami na stałe zagościło w naszej 
lokalnej tradycji.

Po powitaniach i podziękowaniach młodzież szkolna 
wystawiła plenerowe jasełka opowiadające między innymi 
o trzech Mędrcach ze Wschodu i ich drodze do Betlejem, a 
także o odwiecznej walce dobra ze złem, której symbolem 
były sceny z aniołami i diabłami. Dziewczęta ze szkolnego 
chórku zaśpiewały też kilka radosnych kolęd i pastorałek do 
akompaniamentu gitar.

Po występie dzieci i młodzieży ksiądz proboszcz An-
drzej Szkoła zaprosił wszystkich do wspólnego kolędowa-
nia przy ognisku. Zebrała się tam spora grupa mieszkań-
ców i przyjezdnych, którym nie przeszkadzał chłód i niezbyt 
sprzyjająca aura. Jednak zapasy energii i siłę do kolędo-
wania uzupełniało zorganizowane zaplecze kulinarne, które 
zapewniła szkolna Rada Rodziców, pracownicy przedszkol-
nej kuchni oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z 
przewodniczącą Elżbietą Fijałką. Uczestnicy Orszaku czę-
stowali się więc pyszną grochówką, ciepłą herbatą i kawą, 
smakowitymi kapuśniaczkami, rogalikami i ciastkami. Nad 
bezpieczeństwem korowodu oraz nad płonącym w parku 
ogniskiem czuwali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Niebocka, wszystko więc przebiegało bez zastrzeżeń. 
Ponadto przy ognisku na akordeonie przygrywał do śpie-
wanych kolęd pan Szymon Rachwał, a wsparcie wokalne 
zapewniła jego żona Wanda – wieloletnia solistka Kapeli 
Ludowej „Przepióreczka”. Radość i sympatyczna atmosfera 
Święta Objawienia Pańskiego trwała do późnego wieczoru, 
dokąd tylko płonęło ognisko, a ludzie byli jeszcze w stanie 
śpiewać kolędy mimo zimnych podmuchów wiatru i poja-
wiającej się od czasu do czasu mżawki.

Ta kolejna udana uroczystość w Niebocku pozwoliła 
na piękne zwieńczenie okresu Bożego Narodzenia. Bardzo 
pocieszające jest to, że mimo trudnych, pandemicznych 
czasów udało się połączyć działanie lokalnych instytucji, 

fot. T. Żaczek

Kolędowanie przy ognisku

„Wielopokoleniowy” Orszak

fot. T. Żaczek

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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organizacji oraz indywidualnych osób w jeden wspólny cel. 
Wspaniałe też jest to, że społeczność Niebocka odpowie-
działa na tę inicjatywę w sposób ciepły i pozytywny, czego 
odzwierciedleniem była nie tylko sama obecność ludzi na 
uroczystości, ale też wyraźna potrzeba wspólnego kolędo-

wania i życzliwej, pełnej uśmiechu, bezpośredniej rozmowy 
w blasku zimowego ogniska. Dziękujemy więc raz jeszcze 
wszystkim za wszystko i miejmy nadzieję, do zobaczenia za 
rok na kolejnym Orszaku Trzech Króli w Niebocku!

Jadwiga Rajtar-Żaczek

11 stycznia 2021 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w 
Dydni odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów i peda-
gogów szkoły. W koncercie udział wzięli: Jego Ekscelencja 
ks. abp Adam Szal, a także Wójt Gminy Dydnia Alicja Po-
całuń, Sekretarz Edyta Kuczma, Skarbnik Anna Stachyrak, 
Radni Rady Gminy Dydnia na czele z przewodniczącym 
Piotrem Szulem, ks. dziekan Andrzej Pilch, ks. proboszcz 
Jan Dąbal, ks. Jakub Kostrząb, ks. Szczepan Wiśniewski 
oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni dr hab. 
Elżbieta Przystasz.

Koncert rozpoczął się od wykonania utworu „Czas 
na cud”. W ubiegłym roku uczniowie szkoły muzycznej w 
Dydni wraz z uczniami szkół muzycznych z Jeżowego, Ry-
manowa, Ropczyc i Strzyżowa wykonali ten utwór wspólnie 
w studiu nagrań. Do utworu nakręcono również klip wideo 
opowiadający historię rodziny, która zagubiona w natłoku 
codziennych spraw, dzięki cudowi Bożego Narodzenia od-
najduje na nowo istotę świąt, wzajemną miłość i bliskość.

Następnie uczniowie wraz z pedagogami wykonali 
najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki, a także popularne 
zagraniczne utwory świąteczne. Podobny koncert, którego 
nagranie znajduje się w internecie, został nagrany i opubli-
kowany 24 grudnia, jako prezent świąteczny od społeczno-
ści szkoły.

Natomiast podczas wtorkowego koncertu przed pu-
blicznością wystąpili:
- Hanna Hałka, Helena Hałka, Patrycja Pietrasz, Iga Sa-

bat „Czas na cud” 
- Aleksandra Turopolska, Adrian Turopolski „Wśród noc-

nej ciszy” (naucz. Tomasz Putrzyński)
- Lena Zarzyka „Pójdźmy wszyscy do stajenki” (naucz. 

Grzegorz Bednarczyk)
- Dominik Oleniacz, Jowita Nidecka-Kordas, akomp. Łu-

kasz Kot „Do szopy hej pasterze” (naucz. Jowita Nidec-
ka-Kordas)

- Martyna Orłowska, Jowita Nidecka-Kordas, akomp. Łu-
kasz Kot „Tryumfy Króla Niebieskiego” (naucz. Jowita 
Nidecka-Kordas)

- Dominik Sobolak, akomp. Łukasz Kot „Przybieżeli do 
Betlejem” (naucz. Bartosz Głowacki)

- Milena Korfanty, Helena Hałka „Jingle bells” (naucz. Mo-
nika Śliwka)

- Paweł Kopiec, Gabriela Sołkowicz, Kacper Urban 
„Wśród nocnej ciszy” (naucz. Paweł Kopiec)

- Krzysztof Bielański „Jezus malusieńki” (naucz. Grze-
gorz Bednarczyk)

- Magdalena Kędra, Natalia Kędra „Przybieżeli do Betle-
jem”, „Gdy śliczna Panna”, „Gdy się Chrystus rodzi” (na-
ucz. Ariadna Pacześniak, Tomasz Putrzyński)

- Michalina Florczak, Iga Sabat „We wish you” (naucz. 
Małgorzata Zając, Monika Śliwka)

- Ariadna Pacześniak, Jowita Nidecka-Kordas, Łukasz 
Kot „Bóg się rodzi”

- Patrycja Pietrasz, Katarzyna Urban, Weronika Wacek 
„Cicha noc”, „Nad Betlejem” (naucz. Dorota Zubel)

- Magdalena Zajdel „Lulajże Jezuniu” (naucz. Dorota Zu-
bel)

- Paulina Rzepka „Gdy się Chrystus rodzi” (naucz. Dorota 
Zubel).

Aleksandra Florczak

fot. A. Florczak

Wykonawcy i słuchacze koncertu

Dostojni Goście 

Młodzi artyści

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak
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„Wszystkim człowiek może się podzielić, mamusia 
moja mówiła, że nawet jagódką można się podzielić” – sło-
wa te pisarka Justyna Bednarek usłyszała jako mała dziew-
czynka od swojej niani, Cecylii Kot. Zapadły jej one głęboko 
w serce i towarzyszą do teraz. 

W dniu 3 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni odbyło się spotkanie z Justyną Bednarek, autor-
ką bestsellerowych książek dla dzieci. Autorka została ser-
decznie powitana w naszych stronach przez Wójta Gminy 
Dydnia Alicję Pocałuń oraz Dyrektora GOKBPiW w Dydni 
Rafała Czopora. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół 
z terenu Gminy Dydnia. Pani Justyna rozmawiała z nimi 
na różne ważne tematy, czytała fragmenty swoich książek, 
opowiadała inspirujące historie ze swojego życia. Na po-
czątek jednak opowiedziała dzieciom o kimś niezwykle w 
jej życiu ważnym.

Cecylia Kot pochodziła z Krzywego. Pracowała jako 
pomoc domowa u dziadków Pani Justyny w Warszawie i 
byłą ukochaną nianią małej wtedy Justynki oraz jej brata. 
Przez wiele spędzonych wspólnie lat opowiadała im najróż-
niejsze historie ze swoich rodzinnych stron, uczyła prawdzi-
wej i szczerej dobroci, czytała książki, recytowała wiersze. 
Po latach opowieści te stały się dla Pani Justyny inspiracją 
literacką. Autorka przyznaje, że to w dużej mierze Cecylia 
„wyhodowała w niej pisarkę”. Pani Justyna zadedykowała 
Cecylii swoją książkę pt. „Babcocha”, opowiadającą o przy-
godach dobrej czarownicy, która pomaga ludziom rozumieć 
dobro i zmieniać świat na lepszy. 

- Babcocha czarownicą jest tylko z nazwy, dlatego, 
że to jest taka osoba, która robi dobro – mówiła autorka 
– I Cesia była właśnie taką osobą, która robiła dobro, któ-
ra pocieszyła, wszystkim się podzieliła, która zrobiła ładne 
kwiatki z papieru, uszyła coś, jak bolało to pomasowała, jak 
człowiekowi było smutno to dała coś dobrego do jedzenia. 
Dlatego z Dydnią łączy mnie coś niesamowicie ważnego, 
takiego na całe życie.

Z tego też powodu Cecylia była pierwowzorem Bab-
cochy. 

- Skąd się wzięła Babcocha tam gdzie się wzięła? 
Niby mówi się, że wiatr wieje tam gdzie chce, ale tak na-
prawdę to od wyżu do niżu. A że w wiosce Grajdołek, między 
Krzywym, Końskim i Dydnią jest niż jak się patrzy, to które-
goś dnia przywiał tam Babcochę. Babcocha była czarownicą, 

z wielkim nosem, małym oczkiem i walizką pełną czarodziej-
skich mazideł. Nie została jednak przywiana do Grajdołka 
ani na miotle ani na parasolu, jak to zwykle bywa, Babcocha 
przyleciała uczepiona wielkiej, gradowej chmury, która niosła 
ją najpierw nad morzami, górami, lasami i miastami, żeby 
wreszcie zatrzymać się nad starym orzechem rosnącym 
obok opuszczonej grajdołkowej chaty. Babcocha oceniła z 
góry miejsce, doszła do wniosku, że jej się podoba, a potem 
pociągnęła krańce chmury jak lejce i powiedziała „Prr! Lądu-
jemy!” – rozpoczyna opowieść o Babcosze autorka.

Babcocha ma w Grajdołku do spełnienia misję. Chce 
poprawić humor Bernadecie, dziewczynce, która wychowu-
je się bez mamy. A więc opiekuje się dziewczynką, gotuje 
jej różne smakołyki, zabiera ją na wycieczki. Oprócz tego 
odmienia również serca tych mieszkańców Grajdołka, któ-
rzy źle postępują. Pomaga zrozumieć im ich własne błędy, 
naprawić je i być lepszymi w przyszłości. 

Pani Justyna zwróciła się do zgromadzonych na sali 
dzieci z pytaniem, o co poprosiliby Babcochę, gdyby mogła 
spełnić ich jedno życzenie. „O pokój na świecie”, „żeby nie 
było wojny”, „żeby nie było bezdomnych ludzi”, „żeby dzieci 
z Ukrainy miały gdzie mieszkać”, „żeby ludzie byli dla sie-
bie mili” – takie szlachetne i poruszające życzenia wyraziły 
dzieci. 

Justyna Bednarek urodziła się w 1970 r. w Warsza-
wie. Jest absolwentką romanistyki na Uniwersytecie War-
szawskim. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w 
pismach dla kobiet, natomiast wiersze i opowiadania pisała 
„do szuflady”. Swoją pierwszą książkę dla dzieci „Niesamo-
wite przygody dziesięciu skarpetek” napisała w wieku 45 
lat. Jak przyznaje autorka, w napisaniu tej książki pomógł 
jej los.

- Pewnego dnia dostałam awizo. Wzięłam je i wyru-
szyłam na pocztę. Idę sobie idę i nagle patrzę, a na chod-
niku przede mną leży skarpetka. Ale nie była to taka sobie 
zwykła skarpetka, tylko to była dokładnie taka skarpetka, 
jaką poprzedniego dnia wsadziłam do prania. Wsadziłam 
do prania dwie skarpetki, a po praniu wyjęłam jedną. No 
i patrzę, leży skarpetka, która wyglądała identycznie jak 
skarpetka mojego synka Antosia, czarna z granatowym au-
tkiem i napisem „wtorek”. Poprzedniego dnia taka skarpet-
ka zginęła mi w praniu, a tutaj, patrzę, leży przede mną na 
chodniku. No więc co ja mogłam sobie pomyśleć… Pomy-
ślałam, że zwiała cwaniara. A druga myśl była taka, że to 

Zasłuchani w słowa pisarki

Pani Justyna wśród uczestników spotkania

Aleksandra Florczak

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak
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1 lutego 2022 r. rozpoczęło funkcjonowanie Gminne 
Targowisko w Dydni. Targowisko jest obiektem całorocz-
nym, ogólnodostępnym. 

Targowisko czynne jest (z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy):
- we wtorki (dni targowe) od godz. 5.00 do 13.00, 
- w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 7.00 do 

godz. 15.00, 
- w soboty od godz. 7.00 do godz. 13.00.
Targowisko posiada 2 rodzaje stanowisk:
- 13 stanowisk zadaszonych (o powierzchni 2 m2 i 4 m2),
- 10 stanowisk niezadaszonych.

Liczba planowanych stanowisk handlowych dla rol-
ników wynosi 15, w tym 12 z nich zarezerwowanych jest do 
sprzedaży produktów rolno – spożywczych, a 3 stanowiska 
do sprzedaży produktów rolno - spożywczych wyproduko-
wanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Stanowiska 
te są odpowiednio oznakowane. W przypadku braku zain-
teresowania sprzedażą towarów rolno - spożywczych, na 
wolnych miejscach możliwa będzie sprzedaż pozostałych 
towarów.

W piątki i soboty rolnicy oraz domownicy rolników są 
zwolnieni z ponoszenia opłaty targowej.

Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączo-
ne do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenerge-
tycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, ma zada-
szone stanowiska handlowe, miejsca parkingowe, budynek 
sanitarno – biurowy i urządzenia sanitarno-higieniczne oraz 
instalację odnawialnego źródła energii.

ADMINISTRATOR 
Administratorem Targowiska Gminnego „Mój Rynek” 

w Dydni jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
„KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Obarzymie. 

Do zadań administratora należy m.in. pobór opłaty 
targowej, utrzymanie porządku i czystości na targowisku 
oraz dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie. 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za targowisko: 
Halina Ankowska, tel. 602 592 224.

OPŁATA TARGOWA
Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, 

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na 
targowisku oraz innych miejscach w których prowadzona 
jest sprzedaż na terenie Gminy Dydnia. W piątki i soboty 
bez opłaty targowej mogą być sprzedawane produkty rolne 
lub spożywcze, wytworzone w gospodarstwie rolnym rolni-

ków dokonujących sprzedaży.
Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od doko-

nujących sprzedaży na targowisku gminnym „Mój Rynek” 
w Dydni:
- od sprzedaży na stanowisku zadaszonym o powierzchni 

2 m2 - 15,00 zł,
- od sprzedaży na stanowisku zadaszonym o powierzchni 

4 m2 - 20,00 zł,
- od sprzedaży na stanowisku niezadaszonym - 10,00 zł.

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od doko-
nujących sprzedaży w miejscach poza wyznaczonym targo-
wiskiem gminnym w wysokości:
- od sprzedaży na powierzchni handlowej do 6 m2 - 8,00 

zł,
- od sprzedaży na powierzchni handlowej powyżej 6 m2 - 

12,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest w gotówce w dniu do-
konywanej sprzedaży. Poborem opłaty targowej zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Obarzymie (tel. 602 592 224).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjo-
nowania targowiska znajdują się w Regulaminie Gminne-
go Targowiska „Mój Rynek” w Dydni (Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 
listopada 2021 r.) oraz w Uchwale NR XLV/358/2021 Rady 
Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie opłaty 
targowej. 

Informacje znajdują się na stronie www.gmina-
dydnia.pl.

Aleksandra Florczak

jest pomysł, na który czekam. Napiszę książkę dla dzieci o 
skarpetkach, które przez dziurę pod pralką uciekają, idą w 
świat i każda ma swoją przygodę.

Od tamtej pory poświęciła się pisaniu i jak dotąd 
napisała już ponad 60 książek. Za swoją twórczość otrzy-
mała wiele nominacji oraz nagród literackich m.in. Nagrodę 
Literacką Miasta Stołecznego Warszawy (wraz z autorem 
ilustracji Danielem de Latour), Nagrodę Koziołka Matołka 
- Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, pierw-
sze miejsce w konkursie Przecinek i Kropka organizowa-
nym przez sieć salonów Empik, nominacje do tytułu Książki 

Roku Polskiej Sekcji IBBY czy Najpiękniejszej Książki Roku.
Podczas spotkania autorka wyróżniła bibliotekę w 

Dydni wyjątkowym prezentem. Przekazała nam egzem-
plarz swojej nowej książki pt. „Smopsy”, która w księgar-
niach ukaże się dopiero pod koniec marca. A więc jesteśmy 
pierwszą biblioteką w Polsce, która ma tę książkę w swoich 
zbiorach. 

Po spotkaniu wszyscy chętni mogli podejść do Pani 
Justyny ze swoim egzemplarzem książki i otrzymać od niej 
dedykację z autografem.

Aleksandra Florczak

Po kwiaty na dydyński ryneczek

fot. A. Pocałuń
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W I kwartale br. rozpoczęto budowę chodników przy 
drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeń-
ska w miejscowości Dydnia, Jabłonka, Niebocko. W pierw-
szej kolejności prowadzone są prace w miejscowości Ja-
błonka. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – Wsparcie dla gmin gór-
skich.

Kontynuowane są prace związane z rozbudową i 
przebudową budynku Zespołu Szkół w Niebocku dot. roz-
budowy sali gimnastycznej wraz z widownią. Obiekt bę-
dzie pełnił funkcję hali sportowej, ale będzie również da-
wał możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych. Zostanie 
wyposażony w rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację 
fotowoltaiczną, będzie spełniał warunki dostępności archi-
tektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje dofi-
nansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 3 000 000 zł, całkowita wartość in-
westycji to ok. 3 187 451,00 zł.

W lutym bieżącego roku zakończono modernizację 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka. Przed-
miotem inwestycji było wykonanie prac polegających na 
demontażu starych i montażu nowych urządzeń na oczysz-
czalni ścieków w celu przywrócenia niezawodności, pełnej 
zdolności technologicznej, eliminację uciążliwości zapa-
chowej, a zarazem poprawę jakości życia mieszkańców i 
środowiska naturalnego. Inwestycja została sfinansowana 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 850 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to 
906 938,05 zł.

W Szkole Podstawowej w Dydni i Zespole Szkół w 
Niebocku rozpoczęto prace inwestycyjne związane z do-
stosowaniem szkół dla osób niepełnosprawnych w ramach 
realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwią-
zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 
uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  

Celem projektu jest dostosowanie szkół podstawo-
wych tak, by w jak największym stopniu zniwelować bariery 
dostępności dla osób z różnego rodzaju trudnościami fi-
zycznymi w zakresie architektonicznym, technicznym, edu-
kacyjno-społecznym i organizacyjnym.

W ramach projektu zaplanowano działania moder-
nizacyjne zwiększające dostępność architektoniczną bu-
dynków, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 
działania tzw. miękkie podnoszące świadomość oraz kom-
petencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, finan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.
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fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Rozbudowa sali gimnastycznej ZS w Niebocku

Chodnik w Jabłonce

Projekt „Dostępna szkoła” w Niebocku

Dom Ludowy w Grabówce

Katarzyna Stadnik
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Gmina Dydnia znalazła się na liście jednostek sa-
morządowych, które zakwalifikowały się do dofinansowania 
w ramach projektu Granty PPGR. Przyznana kwota dofi-
nansowania po weryfikacji wynosi 317 000 zł, czyli 100% 
wnioskowanej kwoty. Środki pozwolą na zakup 128 sztuk 
sprzętu komputerowego. 

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie 
ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów 
popegeerowskich.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczegól-
nych gmin określano jako iloczyn ilości dzieci i wnuków by-
łych pracowników PGR i maksymalna stawka za jednostkę 
komputera, która uległa zmianie na etapie weryfikacji wnio-
sków i wynosi 2 500 zł za komputer stacjonarny oraz laptop 
i 1000 zł za tablet.

Środki otrzymano w ramach projektu „Cyfrowa Gmi-
na – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Alokacja 
środków na projekt „Granty – PPGR” wynosi ponad 586 366 
068 mln zł.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-p-
pgr

Aleksandra Florczak

Program „Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie 
na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe 
normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynku, w tym stolarka okienna, drzwiowa 

i ocieplenie budynku.
Dotacja wynosi 30 000 zł dla podstawowego pozio-

mu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofi-
nansowania.

Obecnie jest trzy stopnie dofinansowania:
a) 30% o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 

100 100,00 zł,
b) 60% - kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną 

osobę w gospodarstwie domowym:
- do 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
c) 90% - kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną 

osobę w gospodarstwie domowym:
- do 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMA-
CYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Dydni można 
uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowa-

Dobiega końca realizacja 2-letniej inwestycji zwią-
zanej z utworzeniem Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 
w Krzemiennej. W ubiegłym roku wykonano roboty budow-
lane i zakupiono część wyposażenia. W br. zakończono 
wyposażanie i uruchamianie obiektu. Gmina Dydnia na 
funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego pozy-
skała środki finansowe w wysokości 800 663,00 zł. Centrum 
Opiekuńczo - Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Osoby te, obok różnorodnego wspar-
cia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyj-
nych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i 
rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych 

oraz społecznych), będą mieć zapewnioną możliwość nie-
zależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na 
miarę swoich potrzeb. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w 
Krzemiennej będzie zapewniało usługę zamieszkiwania ca-
łodobowego z zapewnieniem wyżywienia dla 13 osób doro-
słych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz usługę pobytu dzienne-
go dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu 
Gminy Dydnia. Zadanie jest realizowane w ramach resor-
towego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej „Centra Opiekuńczo - Mieszkalne” finansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu 
Solidarnościowego.

Katarzyna Stadnik

Joanna Pajęcka
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Świadoma konsumpcja nabiera dzisiaj coraz więk-
szego znaczenia. Każda decyzja zakupowa, jaką podej-
mujemy ma znaczenie, ponieważ wybierając konkretny 
produkt, usługę czy sklep wspieramy tym samym konkret-
ną firmę, koncern, a także państwo, w którym firma ta jest 
zarejestrowana i płaci podatki. A więc wybierając polskie 
produkty, wspieramy polskich przedsiębiorców i polską go-
spodarkę. Ma to znaczenie zarówno z perspektywy ogólno-
krajowej, jak i regionalnej. 

Patriotyzm konsumencki może być również elemen-
tem walki politycznej. W ostatnim czasie, w odpowiedzi na 
agresję Rosji na Ukrainę, polscy, europejscy i światowi kon-
sumenci bojkotują rosyjskie i białoruskie marki, a także te 
zachodnie firmy, które mimo obecnej sytuacji geopolitycz-
nej, postanowiły, że nie wycofają swoich biznesów z Rosji. 
Bojkot firm to z jednej strony indywidualny manifest ludzi, 
którzy nie godzą się na okrutną politykę prowadzoną przez 
te państwa, z drugiej zaś realne narzędzie oporu, które jako 
uczestnicy globalnej gospodarki mamy w swoich rękach. 

Z perspektywy postępującego kryzysu gospodar-
czego szczególnie istotne jest, abyśmy kupowali polskie 
produkty i wspierali w ten sposób rodzimą gospodarkę. 
Świadome wybory produktów i usług są również pewną 
deklaracją obywatelską, świadczą bowiem o naszym po-
czuciu odpowiedzialności za sprawy oraz przyszłość swo-
jego kraju czy regionu. Silna gospodarka ma przełożenie 
na wewnętrzną stabilność i bezpieczeństwo, ale również na 
jakość życia przeciętnego obywatela. 

Jak rozpoznać polskie produkty?
Źródłem informacji na temat pochodzenia produktu 

jest jego etykieta. Początek kodu kreskowego (prefiks) in-
formuje nas o tym, w jakim kraju zarejestrowany jest dany 
produkt. Produkty polskie rozpoczynają się od cyfr „590”. 
Jednak czasami samo rozpoznanie kodu nie wystarcza, 
ponieważ niekiedy produkty są wyprodukowane w innych 
krajach, a jedynie dystrybuowane przez polskie oddziały, co 
również uprawnia ich do używania kodu 590. Wówczas naj-
lepiej odszukać na etykiecie dopisek „Wyprodukowano w 
Polsce”. Będzie to gwarancja, że faktycznie mamy do czy-
nienia z polskim produktem. 

Aplikacje 
Pomocne w weryfikacji pochodzenia produktu mogą 

być aplikacje na urządzenia mobilne np. bezpłatna apli-
kacja „Pola”. Jest to polska aplikacja, która na podstawie 
zeskanowanego kodu kreskowego podaje nam informacje 

o tym, w jakim kraju działa dany producent, jaka jest wła-
sność kapitałowa przedsiębiorstwa, czy producent zatrud-
nia polskich pracowników oraz czy wchodzi on w skład za-
granicznego koncernu. Innymi aplikacjami, które pozwalają 
na identyfikację podobnych informacji, są np. „Wspieram 
Rynek” oraz „Polskie Marki”.

Produkt Polski
Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rol-

no-spożywczych polscy producenci mają możliwość ozna-
kowania swoich produktów znakiem graficznym „Produkt 
Polski”. Znak ten przyznawany jest według ściśle określo-
nych kryteriów dotyczących sposobu wyrobu produktu oraz 
jego składu. A więc dla konsumenta stanowi gwarancję naj-
wyższej jakości produktu.

Zgodnie z ustawą produkt może zostać oznaczony 
znakiem „Produkt Polski”, jeżeli:
- jego produkcja odbyła się na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki 
dla oznaczenia „Produkt polski”;

- w przypadku produktów zwierzęcych, jeżeli mięso oraz 
produkty pochodzenia zwierzęcego zostały pozyskane 
ze zwierząt urodzonych i wyhodowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

- w przypadku produktów przetworzonych, do produkcji 
których użyto innych składników niż te, które można 
oznaczyć informacją „Produkt polski” (czyli np. przy-
praw), oznaczenie to można zastosować pod warun-
kiem, że łączna masa tych składników wynosi nie więcej 
niż 25% łącznej masy produktu. 

Lokalne inicjatywy 
Wsparciem w skracaniu drogi od producenta do 

konsumenta są inicjatywy podejmowane przez samorządy, 
instytucje czy klastry, na szczeblach regionalnych i lokal-
nych, czyli np. tworzenie targowisk, bazarków, informacyj-
nych stron internetowych. Wszystko to ma na celu przede 
wszystkim promowanie i wspieranie lokalnej gospodarki. 

Inicjatywą taką jest między innymi stworzona przez 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwa-
le strona internetowa „podkarpacki e-bazarek” (www.pod-
karpackiebazarek.podrb.pl), która ma zbliżyć do siebie 
lokalnych producentów i konsumentów. Producenci mogą 
zamieszczać na stronie informacje o oferowanych przez 
siebie produktach, konsumenci natomiast mogą te informa-
cje wyszukiwać według określonych kryteriów (np. według 
rodzaju produktu lub miejscowości).

Innym przykładem działania na rzecz lokalnej go-
spodarki jest również funkcjonujące od niedawna w naszej 
gminie targowisko, którego głównym założeniem było stwo-
rzenie specjalnego miejsca dedykowanego lokalnym pro-
ducentom do zbytu swoich produktów. A jednocześnie miej-
sca, w którym mieszkańcy gminy będą mogli bezpośrednio 
od producentów zakupić dobre, jakościowe produkty.

Aleksandra Florczak

nie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Zapraszamy w dniach:
wtorek: 8:00 – 13:00
środa: 10:00 – 15:00

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny, pod nr tel. 13 430 81 56.

Joanna Pajęcka
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Po raz kolejny 8 marca w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Krzywem odbył się uroczysty Dzień Kobiet 
połączony z Dniem Mężczyzny, który w kalendarzu przypa-
da 10 marca.

Od samego rana w naszym Ośrodku panował pogod-
ny, odświętny nastrój, wszyscy aktywnie przygotowywali się 
do tego wydarzenia. Uczestnicy przy pomocy terapeutów 
specjalnie na ten dzień przygotowali kilka niespodzianek 
m.in. krótki reportażowy film, który w humorystyczny spo-
sób ukazywał sposoby postrzegania poszczególnych płci 
przez płci przeciwne. Panowie, jak co roku, wręczyli wszyst-
kim Paniom wspaniałe kwiaty oraz słodycze. Nie zabrakło 
też życzeń oraz wspólnego poczęstunku przygotowanego 
na tę okazję w pracowni kulinarnej.

Panie też nie zapomniały o męskiej części naszej 
społeczności. Podobnie jak Panowie, obdarowały ich 
skromnymi upominkami oraz złożyły życzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie uroczystości. Spotkanie było doskonałą 
okazją do integracji, zacieśniania więzi grupowej, wzajem-
nego okazywania sobie szacunku i życzliwości. Warto pie-

lęgnować tego typu tradycje, bo „świat bez kobiet byłby jak 
ogród bez kwiatów”, a życie kobiet bez mężczyzn na pewno 
byłoby nudne.

Agnieszka Indyk

Miniony kwartał w obydwu Klubach Seniora minął na 
intensywnej pracy. Zajęcia w klubie w Jabłonce skoncentro-
wały się na pracach nad ikonami wykonywanymi starodaw-
ną, trudną i czasochłonną metodą tempery jajowej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również te wykonywane z 
użyciem papieru ryżowego. Dzieła będą prezentowane na 
wernisażu, który odbędzie się na początku lata. Będą też 
wówczas wystawione prace wykonane przez uczestników 
Klubu Seniora w Temeszowie m.in. chrobotkowe obrazy, 
ikony w technice decupage i inne. 

„Tłusty czwartek” był okazją do spotkania integracyj-
nego uczestników obydwu klubów, którzy wspólnie spędzili 
czas, ciesząc się swoim towarzystwem, przy śpiewie, ostat-
kowych tańcach, swojskich pączkach smażonych w klu-
bowej kuchni przez panie z Temeszowa oraz popisowych 
przekąskach seniorek z Jabłonki. 

Okolicznościowe spotkania w obydwu klubach odby-

ły się także z okazji Dnia Kobiet. Świętując, nie zapomniano 
o potrzebujących. Z tej okazji uczestniczki solidaryzując się 
uchodźczyniami z Ukrainy, włączyły się w akcję pomocową 
dla nich i zebrały najbardziej potrzebne środki higieniczne.

Cykliczny, wielkanocny konkurs organizowany przez 
GOK w Dydni, jest motywacją do pokazania talentów drze-
miących w seniorach. W Temeszowie klubowicze wyko-
nali palmę z materiałów naturalnych, zebranych podczas 
jesiennych spacerów nad Sanem. Z kolei seniorki z klubu 
w Jabłonce stworzyły wiosenno-świąteczną kompozycję 
z pisankami, wykonaną z makramowych i szydełkowych 
kwiatów.

Okres przedświąteczny to czas, gdy w klubach po-
wstają również ozdoby okolicznościowe. Kolorowe sznur-
kowe pisanki, kurczaki i króliczki, będą cieszyły oko pod-
czas wielkanocnego świętowania.

Aneta Rzeszut

Życzenia dla Pań i Panów

Spotkanie przy tradycyjnych pączkach

fot. archiwum

fot. A. Rzeszut

fot. A. Rzeszut

Przygotowanie palmy na wielkanocny konkurs
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W trakcie homilii dodał: „Niech to piękno, które bę-
dzie dzisiaj pomagać nam przeżyć liturgię i później, niech 
pomoże w tym tworzeniu pięknego obrazu naszego życia. 
Ogromnie nam w tym pomaga muzyka i śpiew szczególnie, 
ale myślę, że nie ma takich, którzy by powiedzieli, że nie 
można, nie chcą słuchać orkiestry dętej. Ona dla każdego 
jest miła w słuchaniu, a jeżeli jest jeszcze wykonywana…, 
to już jest ta pełnia radości, która będzie towarzyszyć nam 
kiedyś (…) bo to piękno Bożej doskonałości się w tych do-
brze zagranych i wyliczonych odległościach się w muzyce 
realizuje (…)”. Po mszy dalsza część uroczystości zosta-
ła przeniesiona do miejscowej szkoły.  Tam dyrektor GOK 
Jacek Adamski przypomniał historię utworzenia orkiestry 
natomiast Jerzy Ferdynand Adamski – wójt gminy dokonał 
wręczania okolicznościowych albumów dla członków or-
kiestry oraz listów gratulacyjnych dla osób, które do jej po-
wstania się przyczyniły. Takie listy otrzymali: Henryk Dąbro-
wiecki, ks. prałat Adam Drewniak i Zygmunt Podulka, który 
dodatkowo otrzymał pamiątkowy grawerton, z tekstem: 
„Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dydnia 
z okazji 10-lecia działalności artystycznej. Najlepsze ży-
czenia pomyślności, dużo sukcesów oraz powodzenia w 
dalszej pracy na rzecz rozwoju kulturowego gminy. Życzą 
ksiądz dziekan Adam Drewniak i wójt gminy Dydnia – Jerzy 
Adamski”. Na końcu uroczystości zabierający głos Dąbro-
wiecki odniósł się do pracy dyrygenta Podulki: „Dyrygent  to 
ktoś taki, kto macha rękami, zawsze chce być ważny, staje 
na przodzie (…) i nie wiadomo co to za człowiek. Ale to co 
myśmy widzieli i to, co myśmy w panu zobaczyli nie ulega 
wątpliwości – jest pan prawdziwym pedagogiem, dydakty-
kiem, nauczycielem. Pański warsztat muzyczny, znajomość 
przedmiotu, te metody, którymi się pan posługiwał w pracy, 
cierpliwość niesamowita. Jest pan nauczycielem, jest pan 
wychowawcą dla mnie, jest pan opiekunem, jest pan ojcem, 
jest pan przyjacielem, jest pan kolegą i za to panu serdecz-
nie dziękuję. Za to, że jest pan prawdziwym dyrygentem…”. 
Po części oficjalnej orkiestra zagrała koncert, na który skła-
dały się różne utwory, np.: pieśni z repertuaru zespołu „Ma-
zowsze” w aranżacji orkiestry, między innymi: walc „Fran-
cois”, wiązankę melodii góralskich, balladę w której solo na 
trąbce wykonał gościnnie Piotr Podulka, „Tequilla”, „Orkie-
stry dęte”, „Guantanamera”, „Happy Marsching Band”. Na 
zakończenie uroczystości rocznicowych wystąpiła Kapela 
Ludowa „Przepióreczka”, która dla zebranych wykonała, 
krótki koncert piosenek ludowych. 

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Dydni, której oficjalne otwarcie nastąpiło 1 września 2012 
roku, było kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu dy-
dyńskiej społeczności. Tego właśnie dnia została otwarta 
pierwsza na Podkarpaciu szkoła muzyczna w środowisku 
wiejskim. W tych uroczystościach orkiestra nie brała udzia-
łu, jednak należy o tym wspomnieć, bowiem utworzenie 
szkoły wiązało się z innym ważnym wydarzeniem, które 
miało miejsce 4 lata później. 

Po czterech latach funkcjonowania szkoły, 21 listo-
pada 2016 roku, orkiestra zagrała po raz pierwszy w szkole 
muzycznej. Okazją ku temu było otwarcie Domu Sztuki Mu-
zycznej, który stał się oficjalną prawdziwą siedzibą Szkoły 
Muzycznej I st. w Dydni. Uroczystość była kolejną, gdzie 

występy orkiestry oceniane były przez liczną rzeszę gości 
z udziałem arcybiskupa Adam Szala z Archidiecezji Prze-
myskiej, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych. Gospodarzami tej uroczystości byli: wójt gminy 
Jerzy Adamski oraz dyrektor Szkoły Muzycznej – Elżbieta 
Przystasz. Orkiestra była tu jednym z wykonawców progra-
mu muzycznego, obok koncertującej młodzieży ze szkoły 
muzycznej oraz jej nauczycieli. Wśród wykonawców zna-
leźli się najlepsi uczniowie, laureaci wielu konkursów regio-
nalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

12 kwietnia 2018 roku odbywały się uroczystości 
jubileuszowe 20-lecia orkiestry. Miało to miejsce w sali wi-
dowiskowej GOK w Dydni. Koncert ten zgromadził wielu 
pasjonatów muzyki wykonywanej przez tę orkiestrę. Ju-
bileusz rozpoczęła swoim pierwszym występem publicz-
nym Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka” 
prowadzona przez  Dariusza Klimowicza i działająca przy 
GOK-u w Dydni. Kapela ta jest kontynuacją kapeli „Prze-
pióreczka”. Młodzi muzycy zaprezentowali się w utworach: 
„Jakżem Młodą Panną Była”, „Wieź mnie koniu wieź”, „To i 
hola”, „Miele Młyn”, czy  „Lipka”.  Wśród gości na tę uroczy-
stość, zaproszenie przyjęli i przybyli, witani przez dyrektora 
GOK-u, przedstawiciele władz wojewódzkich, gminnych, 
radni, dyrektorzy szkół i sołtysi. Na tej uroczystości nie 
mogło zabraknąć osób związanych z założeniem orkiestry 
a to: Henryka Dąbrowieckiego, Zofii Rychlickiej (w czasie 
powstawania orkiestry była pracownikiem urzędu bardzo 
zaangażowanym w jej powstanie) i Małgorzaty Turopolskiej 
(w okresie  pracy w GOK do jej obowiązków należała opie-
ka nad orkiestrą). Po części oficjalnej przyszedł czas na 
koncert, który poprzedziło przypomnienie historii 20 lat or-
kiestry. W trakcie koncertu zgromadzona publiczność usły-
szała utwory muzyki klasycznej, marszowej, rozrywkowej, 
popularnej czy swingowej, między innymi „Marsz nr 14”, 
„Dziadek Polka”, „Maple Leaf Rag”, „Glenn Miller Medley”, 
„Feeling Good”, czy „Czardasza”. Po koncercie nastąpił 
czas na podziękowania kierowane od zaproszonych gości 
i przedstawicieli władz gminnych. Muzycy oraz kapelmistrz 
otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne, dodatkowo na 
ręce kapelmistrza został przekazany okolicznościowy gra-
werton. Wystroju sali w tym dniu dopełniła wystawa fotogra-
fii ukazująca orkiestrę podczas różnych wydarzeń kultural-
nych odbywających się na terenie gminy.

6 stycznia 2020 roku w Niebocku zorganizowano 
„Orszak Trzech Króli” jako pierwszą imprezę, która stanie 
się cykliczną. Tutaj także orkiestra miała swój udział, sta-
nowiła bowiem oprawę muzyczną mszy świętej w miejsco-
wym kościele, do którego prowadził orszak królewski. Po 
mszy orkiestra wykonała koncert kolęd dla zgromadzonych 
tu mieszkańców wsi.

Orkiestra kilka razy koncertowała poza gminą. Pierw-
szy występ miał miejsce 28 stycznia 1999 roku w Kolegiacie 
Brzozowskiej. Był to koncert kolęd dla uczestników kongre-
su Polskiego Związku Niewidomych odbywającego się w 
Brzozowie z udziałem władz podkarpackich i krajowych tej 
organizacji. 

(cdn.)
Monika Krowiak
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Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku, z Orkiestrą zagrał również Sztab 
Dydnia. Podczas tego finału zbierane były środki dla za-
pewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci. 

W dniu finału (30 stycznia 2022 r.) Sztab Dydnia 
kwestował na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Dydni. W programie były: animacje, gry i zabawy dla dzieci, 
mobilna sauna, akcja Góra Grosza, zapisy do DKMS, moż-
liwość pomiaru ciśnienia i cukru we krwi. Podczas tego wy-
darzenia czynne były stoiska gastronomiczne z: kiełbasą z 
grilla, watą cukrową, popcornem, słodkim poczęstunkiem 
oraz ciepłymi napojami. Chętne osoby mogły uczestniczyć 
w Rajdzie Nordic Walking oraz w biegu „Policz się z cu-
krzycą”. Odbyły się również licytacje na rzecz 30. Finału 
WOŚP, darmowe przejazdy Quadami (Quad Team Pogó-
rze) oraz morsowanie z „Morsami Dydnia”, możliwość sko-
rzystania z sauny.

W dniu Finału WOŚP 25 wolontariuszy Sztabu 
Dydnia kwestowało od wczesnych godzin porannych w 
okolicy kościołów oraz w sklepach. Naszych wolontariuszy 
można było spotkać w miejscowościach: Niewistka, Oba-
rzym, Krzemienna, Temeszów, Witryłów, Końskie, Krzywe, 
Dydnia, Wydrna, Jabłonka, Niebocko, Grabówka, Lalin, 
Grabownica, Górki, Humniska oraz Brzozów. 

Cały czas trwały aukcje WOŚP dostępne w serwi-
sie Allegro, czynna była e-skarbonka. Wspierać Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy  można było także poprzez 
wrzucanie wolnych datków do puszek stacjonarnych, znaj-
dujących w 15 punktach na terenie Gminy Dydnia, powiatu 
brzozowskiego oraz w Dynowie. Kierownictwu oraz pra-
cownikom wszystkich tych miejsc bardzo dziękujemy za 
okazaną pomoc, życzliwość i wsparcie. 

Osoby i firmy, które wsparły Sztab Dydnia podczas 
30. finału WOŚP: Ardik - sklep papierniczy Brzozów, Aga-
ta Krzysztyńska, Danfarm  apteka Dydnia, Joanna Jarosz, 
Lewiatan Jabłonka, Diana Myćka, Zielony Koszyk Dynów, 
Robert Marszałek, Sklep „Sezamek” Wydrna, Łukasz 
Gomółka, Stacja Paliw Wiesław Kiełbasa Dynów - Zajazd 
Biesiada u Kiełbasy, Krystian Folta, Kwiaciarnia Orchidea 
Brzozów, Adrianna Oleniacz, Gminny Ośrodek Kultury, Bi-

bliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Restauracja Do-
mowy Zakątek, Monika Supel, Karolina Rachwalska/ C.J. 
Morgan Art., Joanna Zarzyka ArtBy Zarzyka, Katarzyna 
Kot, GASTROmania, Art.Gallery Artur Guzik, OSP KSRG 
Jabłonka, Kadimex, FENIX.MARKET, Joanna Marczak, 
Anna Żak, EkoBieg w Dolinie Sanu, Klub Biegacza Dydnia, 
Pasja Sera, Pośrednik Ubezpieczeniowy, Zielona Oaza, 
Aneta Rzeszut, GRAN-PIK Liwocz, Margita Majzner, Darek 
Jatczyszyn/ epaka.pl Brzozów epaka.pl Sanok, Łobuzioł-
ki - lalki szyte ręcznie – Sylwia Dziadosz-Panek, Katarzy-
na Czopor, Jacek Adamski, Wiceprezes PZPN Rzeszów, 
uczestnicy aerobiku w Krzemiennej, Blanka Fedak, Dan-
farm - punkt apteczny Grabownica Starzeńska, Andrzej 
Orłowski, Lody „U Orłosia”, Witold Biłas, Pasieka Biłas 
Jabłonka, Glazer Brzozów, Turze Pole, Edek Dłutoręki 
Wood Carving, - Deysi Gil Amador/ @D G A Dess, Sklep 
spożywczy „Asia” Grabówka, Katarzyna Jarosz, Shopping 
U MUZYKÓW, Anita Howorko, Quad Team Pogórze, Ra-
fał Czebieniak, Agnieszka Pelc – Sławińska, HBO Polska, 
Polsal, Elan, Polikat, Irena Rzepka, Techno-Drew, drewkot.
pl, Krzywe ŚDS, Sklep „Bajka” Brzozów, Piekarnia „Tade-
usz” Dydnia. Zachęcamy do korzystania z ich usług. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
i pomocnikom: Danielowi Czopor, Oliwii Czopor, Kai Czo-
por, Emilii Seman, Aleksandrze Herbut, Michałowi Czopor, 
Dawidowi Hawrylak, Zuzannie Adamskiej, Annie Gładysz, 
Marcinowi Łybackiemu, Martynie Rzeszut, Julii Tućka, An-
dżelice Seman, Magdalenie Łybackiej, Weronice Hocyk, 
Małgorzacie Howorko, Aleksandrze Howorko, Waldema-
rowi Niemiec, Antoninie Rzeszut, Emilii Wójcik, Julii Wój-
cik, Ilonie Wójcik, Dorocie Telega, Kamilowi Kic, Pawłowi 
Wojtoń, Oliwii Kielar, Klaudii Kot, Izabeli Futyma, Karoli-
nie Godek, Małgorzacie Barszczowskiej, Piotrowi Seman, 
Oskarowi Szul, Annie Łysoń, Agnieszcze Indyk, Ewelinie 
Ćwian.  

Podziękowania należą się darczyńcom, sklepom, 
które przyjęły puszki stacjonarne, jednostkom OSP, które 
wspierały wolontariuszy, Rafałowi Czoporowi - dyrektoro-
wi GOKBPiW w Dydni wraz z pracownikami,  ekipie Quad 
Team Pogórze, klubowi Biegacza Dydnia, Morsom Dydnia, 
Grupie Nordic Walking. Serdeczne podziękowania za przy-
bycie w dniu finału i wsparcie należą się Alicji Pocałuń – 

Jedna z finałowych atrakcji
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„Razem możemy wszystko”
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Ferie zimowe to czas odpoczynku dzieci od nauki 
szkolnej. Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, 
Promocji i Wypoczynku w Dydni przedstawił najmłodszym 
mieszkańcom Gminy Dydnia liczne atrakcje podczas tego 
wyjątkowego, dwutygodniowego wypoczynku. 

Każde dziecko znalazło odpowiednią rozrywkę dla 
siebie, gdyż propozycje spędzania wolnego czasu były 
różnorodne. We wszystkich filiach bibliotecznych i świetli-
cach GOKBPiW w Dydni zostały zorganizowane zajęcia 
plastyczne (biblioteki: w Dydni, Krzemiennej, Wydrnej, 
Niebocku, Grabówce, Końskiem, Jabłonce i w Obarzymie, 
świetlica w Witryłowie), kulinarne (biblioteki: w Krzemien-
nej i Końskiem oraz świetlica w Witryłowie), literacko-pla-
styczne (biblioteka w Niebocku), techniczne (biblioteka w 
Jabłonce – wykonanie karmnika dla ptaków), artystyczne 
i sportowe (świetlica w Witryłowie). Podczas  warsztatów 
plastycznych uczestnicy samodzielnie przygotowali m. in. 
biżuterię, kartki walentynkowe, malowali odlewy gipsowe, 
natomiast w trakcie zajęć kulinarnych upiekli pyszne gofry 
i babeczki.

W trakcie ferii zimowych odbył się również turniej 
FIFA (czytelnia w Krzemiennej), turnieje: tenisa stołowego 
oraz piłkarzyków stołowych (świetlica w Niewistce), a tak-
że otwarty turniej szachowy o puchar Dyrektora GOKBPiW 
w Dydni (sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w 
Dydni). Podczas zajęć w bibliotekach i świetlicach dzieci i 
młodzież miały możliwość grać w gry planszowe, a nawet 
dokarmiać ptaki (biblioteka w Obarzymie).

W czasie ferii zimowych zostały zorganizowane wy-
jazdy: na ślizgawkę MOSiR w Sanoku, kryty basen Posej-
don w Brzozowie. Dużym zainteresowaniem  cieszyło się 
kino sferyczne, które było dostępne w Wiejskim Domu Kul-
tury w Dydni oraz w Domu Ludowym w Niebocku. Ponad-

to w budynku Gminnego Ośrodku Kultury w Dydni odbyły 
się zajęcia kulinarno-zapustowe, podczas których dzieci i 
młodzież mogły spróbować swoich sił w przygotowaniu tra-
dycyjnych oponek, rogalików i różyczek. Te pyszności były 
serwowane podczas balu karnawałowego, który odbył się 
w „tłusty czwartek”. Właśnie w tym dniu dzieci i młodzież 
przebrali się w przepiękne stroje. Podczas tanecznej impre-
zy przygotowano liczne zabawy i konkursy, a szczególną 
niespodzianką było pojawienie się jednej postaci z bajek 
Disneya – Myszki Miki.

W atrakcjach przygotowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni 
uczestniczyło łącznie 567 uczestników. Wszystkie zajęcia i 
wyjazdy zintegrowały młode pokolenie Gminy Dydnia. Pod-
czas ich trwania widać było uśmiechy na twarzach.

GOKBPiW w Dydni

 „Marzanna” (Wanda Chotomska)

Ruszamy gromadą,
wesołym pochodem,
niesiemy marzannę
nad zieloną wodę.
Płyń sobie, marzanno,
szumiącym potokiem,
na morze szerokie,
na morze głębokie.
Zgiń, przepadnij, zimo,
i nie wracaj do nas,
na przyjęcie wiosny
Otwórzmy ramiona.
A teraz, gdy zima

poszła już daleko –
zatańcz z nami, wiosno,
nad zieloną rzeką.

Słowa wiersza Wandy Chotomskiej odnoszą się  do 
symboliki tradycji związanej z marzanną. Kukłę tę palono 
bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby 
przywołać wiosnę. Do jej wykonania wykorzystywano paty-
ki, słomę, siano oraz białe płótno. 

W dniu 21 marca 2022r. dzieci z Gminy Dydnia wyru-
szyły z parku w Temeszowie z ekologicznymi marzannami 
nad wodę, aby pożegnać Zimę, a przywitać kolejną, cieplej-
szą porę roku.

W każdej filii bibliotecznej i w świetlicach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dydni zostały wykonane marzanny. De-

wójtowi Gminy Dydnia, radnym Gminy Dydnia oraz Gabrieli 
Wójtowicz – sołtysowi wsi Dydnia. Dziękujemy za wszyst-
kie datki do puszki, miłe gesty wobec naszych wolontariu-
szy i wszystkim tym, dzięki którym ten finał się odbył.  

Łączna kwota zebrana podczas 30. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Sztab Dydnia to 

39 301,19 zł. Wierzymy, że w przyszłości kwota ta będzie 
jeszcze większa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

GOKBPiW w Dydni

Aktywny wypoczynek

fot. GOKBPiW
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legacje z poszczególnych miejscowości wrzucały je do rze-
ki San na znak odejścia Zimy, a rozpoczęcia Wiosny. Każda 
kukła była pomysłowa i wyjątkowa, gdyż wykonały je dzieci 
według własnego pomysłu wraz z opiekunami – pracowni-
kami GOKBPiW w Dydni.

W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni 
– Rafał Czopor, radny wsi Temeszów – Marek Orłowski oraz 
sołtys wsi - Andrzej Kłyż.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie „odwo-
łać Zimę” przy tak pięknej, wiosennej pogodzie. Wielu z nas 
będzie miło wspominać czas radości z nadejścia Wiosny. 
Jesteśmy pewni, że dzieci z Gminy Dydnia będą chętnie  
uczestniczyć w przyszłych, podobnych wydarzeniach orga-
nizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni.

GOKBPiW w Dydni

Ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele 
tradycji, choćby tworzenie pisanek, palm i stroików. Cały 
czas są one kultywowane w naszej Gminie. Jest wiele wy-
darzeń kulturalnych dotyczących tych wyjątkowych świąt. 

W dniu 23 marca 2022r. w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się Warsztaty Tra-
dycji Wielkanocnych przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Dydnia. Warsztaty otworzył Rafał Czopor 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i 
Wypoczynku w Dydni, a zarazem wiceprezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia.

Podczas zajęć uczestnicy wykonywali pisanki skro-
bane oraz pisanki zdobione techniką decoupage. W trak-
cie warsztatów można było nauczyć się  tworzyć palmy i 
stroiki Wielkanocne, wykonywać świąteczne kurczaki z 
papieru czy z tekturowych rolek. Pomysłów było wiele, by 
kreatywnie spędzić czas. Uczestnicy bardzo dobrze pora-
dzili sobie z zadaniami, które na nich czekały. Każdy z nich 
zdobył  nowe umiejętności plastyczne i techniczne. Zajęcia 
te poprowadziły: pani Zofia Żebrak – emerytowana dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dydni, pani Katarzyna Frydryk oraz 
pani Agnieszka Górniak. 

Uczestnicy zajęć z pewnością będą wykorzystywać 
zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykony-
wania w domu tradycyjnych pisanek, palm i stroików Wiel-
kanocnych. Wszystko to z pewnością zaowocuje w przy-
szłości. Mamy nadzieję, że wielu z nich będzie artystami 

rękodzieła artystycznego. Życzymy im wielu sukcesów w 
tej dziedzinie i zachęcamy do uczestnictwa w podobnych 
wydarzeniach kulturalnych, a zarazem dalszej nauki w  szli-
fowaniu swoich umiejętności.

Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia, a Partnerem pro-
jektu Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. Dofinansowanie 
uzyskano z budżetu Gminy Dydnia w ramach zadania „Za-
szczep się kulturą w Gminie Dydnia”.

GOKBPiW w Dydni

WYJAZDY JEDNOSTEK OSP GMINY DYDNIA W 
2021 R. (wyjazdy ogółem)
Dydnia  60
Grabówka  3
Jabłonka 19
Krzemienna 8
Krzywe  11
Niebocko 12

Niewistka 2
Obarzym 5
Temeszów 2
Witryłów  15
Wydrna  6

INFRASTRUKTURA POŻARNICZA
PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W GRABÓW-

CE NA CELE KULTURALNE

Podsumowanie roku 2021 w Ochotniczych Strażach
Pożarnych Gminy Dydnia

Symboliczne pożegnanie zimy

Rękodzielnicze zajęcia

Aleksandra Florczak

fot. GOKBPiW

fot. GOKBPiW
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Zakres robót: przebudowa schodów zew. z sali ta-
necznej, przebudowa schodów wewnętrznych do sali ta-
necznej wraz z klatką schodową, wymiana okien i drzwi 
w sali tanecznej z zapleczem, świetlicy, wymiana okien i 
drzwi pozostałych w budynku, docieplenie ścian zewn. z 
elewacją, malowanie + gładzie na sali tanecznej, świetlicy, 
bibliotece, holu, wc, biurze, docieplenie stropu na poddaszu 
nad salą taneczną, wymiana drzwi wewnętrznych - świetli-
ca biblioteka, hol, wc i biuro, częściowa wymiana instalacji 
elektrycznej w sali tanecznej z zapleczem, instalacja c.o. 
dla części kulturalnej, tj: sali tanecznej, świetlicy, bibliote-
ki, holu, wc, biura,  wymiana okien i drzwi w pozostałych 
pomieszczeniach budynku tj. sklepu z zapleczem i garażu, 
docieplenie ścian zewn. z elewacją (sklep, garaż). 

Zakup wyposażenia: wykonanie liter na budynku, fi-
rany, zasłony, karnisze, aneks kuchenny wraz z montażem, 
montaż grzejników płytowych wraz z osprzętem (garaż), 
montaż zestawu hydroforowego wraz z osprzętem w bu-
dynku DL.

Całość: 549 074,66 zł (koszty kwalifikowalne, nie-
kwalifikowalne, roboty dodatkowe, wyposażenie nieobjęte 
wnioskiem)
- Koszty kwalifikowane: 427 572,67 zł
- Koszty niekwalifikowane: 69 837,69 zł
- Roboty dodatkowe: 28 656,70 zł
- Zakup wyposażenia: 23 007,60 zł
- Dofinansowanie: 299 853 zł PROW Poddziałanie, 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020)

- Dotacja Gminy Dydnia: 249 203 zł 
- Wkład własny: 18,66 zł.

MODERNIZACJA SANITARIATÓW W OSP NIE-
BOCKO

Zakres robót: okładziny ścian, położenie glazury, 
malowanie, montaż drzwi zewnętrznych, montaż biały wraz 
z armaturą.

Wartość robót: 6 000 zł środki z budżetu gminy.
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAŻU OSP 

NIEWISTKA
Zakres robót: montaż automatycznych drzwi gara-

żowych, wykonanie niezbędnych wykuć w ścianach celem 
poszerzenia otworów, wykonanie przesklepień nadproży z 
belek stalowych, uzupełnienie tynków i malowań ościeżnicy 

po wymianie drzwi, remont podjazdu.
Wartość robót: 15 000 zł środki z budżetu gminy.

REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W OBARZYMIE
Zakres robót: ułożenie glazury na ścianach, montaż 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą, elewacja 
- wykonanie tynku zewnętrznego, montaż podsufitki, mon-
taż systemu rynnowego, wykonanie opaski wokół budyn-
ku wraz z wejściem i wjazdem do garażu, wykonanie stu-
dzienki kanalizacyjnej, studzienki deszczowej, plantowanie 
terenu, wykonanie studni, doprowadzenie wody, wykonanie 
hydroforni.

Wartość robót: 29 500 zł, w tym dofinansowanie: 8 
000 zł z MSWiA, środki z budżetu gminy: 21 500 zł.

BUDOWA GARAŻU OSP TEMESZÓW
Zakres robót: roboty ziemne, fundamenty, ściany ze-

wnętrzne, dach (zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na 
budowę), pokrycie dachu blachą trapezową, montaż drzwi 
garażowych składanych, wykonanie podłoży, izolacji, strop 
nad poddaszem.

Wartość robót: 60 000 zł, środki z budżetu gminy.
ZAKUPY SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA OSP
OSP DYDNIA
Zakupiony sprzęt (środki z budżetu gminy): mundur 

wyjściowy damski, koszula wyjściowa krótki rękaw, czapka 
rogatywka OSP z okuciem, sznur do koszuli, sznur do mun-
duru, krawat, pagony. 

Zakupiony sprzęt (środki własne): ubranie specjalne, 
rękawice strażackie, myjka do węży, suszarka do węży, zwi-
jadło do węży, zestaw do taśmowania węży, suszarka do 
ubrań, ubranie specjalne, najaśnica przenośna, parawan, 
ochrona na kierownice.

OSP Dydnia otrzymała dotację celową na realizację 
zadania pn: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
miejscowości Dydnia” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
Wartość zadania: 12 270 zł, w tym udział własny (dotacja 
celowa z gminy): 2 270 zł, dofinasowanie z NFOŚiGW: 
10 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 3 000 
zł do zakupu zestawu lanc mgłowych do gaszenia sadzy w 
kominach. 

Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 2 600 
zł do zakupu sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej, 

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Gminne zawody pożarnicze

Remiza strażacka w Obarzymie
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sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobiste-
go i ochronnego”.

OSP GRABÓWKA 
Zakupiony sprzęt: ubranie fhr max 2-cz, buty stra-

żackie skórzane, hełm strażacki heros, rękawice Proline.
OSP JABŁONKA
Zakupiony sprzęt (środki własne): dyski sygnaliza-

cyjne, koszulki z logo MDP, rękawice techniczne, pralka do 
ubrań specjalnych, ubranie strażackie specjalne, kominiar-
ka strażacka, pompa zatapialna, hydronetka plecakowa, 
koło ratunkowe, lina ratownicza 50m/6, zbieracz 2*75, wier-
tarko-wkrętarka, mostek przejazdowy.

Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 3000 
zł na zakup suszarki do mundurów.

OSP KRZEMIENNA 
Zakupiony sprzęt (środki własne): mundur strażacki, 

czapka rogatywka, koszula krótki rękaw, sznur galowy, tłu-
mica gumowa z drążkiem, buty gumowe.

OSP KRZYWE 
Zakupiony sprzęt (środki własne): wodery, latarki, 

ubranie specjalne piaskowe, kominiarki strażackie. 
OSP Krzywe otrzymała dotację celową na realizacje 

zadania pn: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
miejscowości Krzywe” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
Wartość zadania: 13 494,05 zł,  w tym udział własny(dota-
cja celowa z gminy): 3 494,05 zł, dofinasowanie z NFOŚi-
GW: 10 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 3 500 
zł do zakupu zestawu lanc mgłowych do gaszenia sadzy w 
kominach.

OSP NIEBOCKO
Zakupiony sprzęt (środki z budżetu gminy): koszula 

OSP biała, sznur do koszuli, koszulka polo z nadrukiem.

Zakupiony sprzęt (środki własne): hełm dragon.
OSP OBARZYM 
Zakupiony sprzęt (środki własne): koszula wyjścio-

wa.
OSP WITRYŁÓW
Zakupiony sprzęt (środki własne): kamizelka KDR, 

łańcuchy na koła, wąż pożarniczy, narzędzie wielofunkcyj-
ne teleskopowe, szufla, siekiera, szpadel, widły, tłumica z 
teleskopem, siodełko na węże, ubranie specjalne, buty stra-
żackie, hełm dragon, rękawice, kominiarka.

OSP WYDRNA
Zakupiony sprzęt (środki z budżetu gminy): kame-

ra z oprzyrządowaniem, myjka wysokociśnieniowa Dedra 
1700w, mundur strażaka.

Zakupiony sprzęt (środki własne): hełm dragon, buty 
skórzane, uchwyt do montażu drabiny, prostownik Charge, 
podkoszulek z nadrukiem.

WAŻNE WYDARZENIA:
- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kalwarii Pa-

cławskiej
- Gminne Obchody Dnia Strażaka 
- Gminne Zawody Pożarnicze w Dydni
- Zawody Strażackie Oldboysów w Temeszowie
- Podpisanie umów na dofinansowania z programu „Mały 

Strażak” w UG w Dydni
- Ćwiczenia w Uluczu
- Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
W ROKU 2021 R. NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ ODESZLI:
- Roman Korfanty, Prezes Zarządu OSP RP w Dydni w 

latach 1987 -1996
- Andrzej Klimowicz, OSP Witryłów
- Tadeusz Kraczkowski, OSP Dydnia
- Tadeusz Szul, OSP Obarzym
- Marian Fejdasz, OSP Niebocko
- Józef Nabywaniec, OSP Krzywe.
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Ćwiczenia strażackie w Uluczu

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP






