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W dniu 23 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu Gmi-
ny w Dydni odbyła się konferencja pn. „Dostępność i eduka-
cja włączająca – szanse i zagrożenia” z udziałem ministra 
Pawła Wdówika, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób niepeł-
nosprawnych.

Pośród obecnych na konferencji byli również m.in. Jo-
lanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, Alicja Poca-
łuń – wójt Gminy Dydnia, Edyta Kuczma – sekretarz Gminy 
Dydnia, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, 
Dominika Tadla – zastępca dyrektora Departamentu Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Beata Stankiewicz – dyrektor Biura 
Dostępności w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go, Marek Zaleśny – starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, Grażyna Tereszkiewicz – wizytator Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Śnieżek – kierow-
nik Oddziału Edukacji w Departamencie Edukacji, Nauki i 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Szymański – dy-
rektor podkarpackiego oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ks. Paweł Koniecz-
ny – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 
Zdzisław Szmyd – starosta brzozowski, Szymon Stapiński 
– burmistrz Brzozowa, Aneta Kowalska – sekretarz Woje-
wódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 

Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Anna 
Lenart – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Brzozowie, radni Rady Gminy Dydnia, kierownicy re-
feratów Urzędu Gminy w Dydni, samorządowcy, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele zespołów obsługi jednostek oświato-
wych sąsiednich samorządów, nauczyciele.

Podczas konferencji wygłoszone zostały następują-
ce prelekcje:
- Sytuacja ucznia ze specjalnymi wymaganiami w szko-

łach podstawowych na terenie Gminy Dydnia – Alicja 
Pocałuń, Wójt Gminy Dydnia

- Edukacja włączająca w organizacji kształcenia specjal-
nego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej – Grażyna Tereszkiewicz, Podkarpackie Kuratorium 
Oświaty

- Możliwości wspierania dzieci z niepełnosprawnościami 
w szkole. Sukcesy i wyzwania z perspektywy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej – Anna Lenart, Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie

- „Dostępność Plus – wyzwania i możliwości dla dostęp-
nej edukacji” – Dominika Tadla, Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej

- „Projekt „Dostępna Szkoła” a edukacja włączająca” – 
Beata Stankiewicz, Rzeszowska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego

- Aktywność Caritas Archidiecezji Przemyskiej na rzecz 
inkluzji społecznej – ks. Paweł Konieczny, Zastępca Dy-
rektora CARITAS Archidiecezji Przemyskiej

Głównym założeniem edukacji włączającej jest 
zorganizowanie systemu edukacji w taki sposób, aby dać 
równe szanse na edukację uczniom o różnorodnych moż-
liwościach, w tym również uczniom z różnego rodzaju 
trudnościami, czy niepełnosprawnościami. Celem takiego 
sposobu kształcenia jest przede wszystkim umożliwienie 
uczniom pełnego rozwoju swojego potencjału, tak by w 
przyszłości mogli realizować się w życiu osobistym, za-
wodowym, społecznym. Szkoła ogólnodostępna to szkoła 
bez barier, otwarta dla każdego ucznia, dająca możliwość 
uczestniczenia zarówno w procesie kształcenia, jak i życiu 
społecznym szkoły.

Aleksandra Florczak

W dniach 23-24 czerwca 2022 r. gościliśmy w Gmi-
nie Dydnia ministra Pawła Wdówika. Minister rozpoczął 
swoją wizytę od udziału w konferencji dotyczącej dostęp-
ności szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, zorga-
nizowanej w Urzędzie Gminy w Dydni. Podczas konferencji 
miał okazję porozmawiać z samorządowcami, dyrektorami 
szkół oraz nauczycielami, zapoznać się ze specyfiką pracy 
z uczniami niepełnosprawnymi w naszej gminie oraz regio-
nie, a także poznać trudności, wyzwania oraz potrzeby z 
jakimi muszą się mierzyć małe samorządy w obliczu no-
wych regulacji prawnych dotyczących zapewnienia szeroko 
rozumianej dostępności w placówkach oświatowych. 

W drugim dniu wizyty minister wziął udział w uroczy-
stościach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawo-

wej w Dydni oraz Zespole Szkół w Niebocku. Obydwie te 
placówki biorą udział w programie „Dostępna Szkoła”, w ra-
mach którego realizowane są gruntowne przebudowy infra-
struktury, aby w jak największym stopniu zniwelować barie-
ry dostępności dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz 
zapewnić dobre warunki rozwoju dla uczniów ze specjalny-
mi potrzebami. Minister zapoznał się z bieżącym postępem 
prac oraz planami realizacji kolejnych etapów projektu.

Następnie udał się z wizytą do podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem. Rozmawiał 
z nimi o tym, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć w 
codziennym życiu. Poprosił o ich szczere opinie na temat 
tego, co można zmienić, aby ułatwić im funkcjonowanie i 
jakie obszary wymagają poprawy. Uczestnicy bardzo chęt-

fot. A. Florczak

Prelekcja dotycząca sytuacji oświaty
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Rada Gminy Dydnia jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
Gminy Dydnia wotum zaufania oraz absolutorium.

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się LVI sesja Rady 
Gminy Dydnia, podczas której rozpatrzony został Raport o 
stanie Gminy Dydnia za 2021 rok oraz zatwierdzone spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji obec-
nych było 13 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 
o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, a następnie o udzie-
leniu absolutorium.

Udzielenie wotum zaufania oznacza akceptację 
Rady wobec działalności Wójta, realizowanych programów, 
polityk i strategii, natomiast absolutorium odnosi się do po-
prawności wykonania budżetu w roku poprzedzającym.

Od 2019 roku, zgodnie ze znowelizowanymi przepi-
sami ustawy o samorządzie gminnym, wójtowie gmin zobo-
wiązani są w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie 
raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Treść Raportu o stanie Gminy Dydnia za 2021 r. do-

stępna jest na stronie internetowej www.gminadydnia.pl.
Aleksandra Florczak

nie dzielili się swoimi uwagami, m.in. dotyczącymi trudności 
osób poruszających się na wyspecjalizowanych wózkach 
inwalidzkich z transportem do specjalistów, ponieważ po-
trzebują do tego celu specjalnie dostosowanych samocho-
dów, których dostępność w naszych obecnych warunkach 
jest bardzo ograniczona. Minister obiecał, że przekaże 
wszystkie uwagi uczestników rządowi i dołoży starań, aby 
nasze lokalne potrzeby zostały uwzględnione. 

Ostatnim punktem wizyty ministra Pawła Wdówika 
w Gminie Dydnia było odwiedzenie niedawno otwartego 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzemiennej. Mini-
ster zwiedził placówkę, bardzo szczegółowo zapoznał się 
z dostosowaniem poszczególnych pomieszczeń do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zapoznał się również z kwestia-
mi formalnymi otwarcia i prowadzenia placówki. Uczestnicy 
centrum, którzy zdążyli się już bardzo zadomowić w pla-
cówce, opowiedzieli ministrowi jak wygląda ich pobyt w tym 
miejscu, w jakiego rodzaju zajęciach biorą udział, a także 
podzielili się swoimi opiniami na temat tego miejsca. 

- Ta wizyta jest efektem spotkania, jakie odbyliśmy 

wraz z Panem Posłem Adamem Śnieżkiem w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej. Do ministerstwa pojecha-
łam po pomoc w zabezpieczeniu potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Chodzi tutaj zarówno o uczniów szkół Gminy 
Dydnia, jak i o osoby dorosłe, które z różnych przyczyn 
nie mogą samodzielnie funkcjonować. – mówi wójt Alicja 
Pocałuń – Minister Paweł Wdówik postanowił odwiedzić 
Gminę Dydnia, ponieważ chciał bezpośrednio poznać sytu-
ację osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Przyjechał 
tutaj aby porozmawiać z mieszkańcami, samorządowcami, 
przedstawicielami instytucji oświatowych i opiekuńczych. 
Poznał nasze problemy, pomysły i założenia dotyczące za-
pewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym. Mam na-
dzieję, że ta wizyta dała Panu Ministrowi pełny obraz sytu-
acji i zaowocuje przyjęciem pewnych zmian systemowych, 
które ułatwią samorządom zapewnienie wsparcia osobom 
niepełnosprawnym. 

Aleksandra Florczak

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywem

Zwiedzanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej

Sesja absolutoryjna
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Informacje ogólne
- Liczba mieszkańców: 7 751 osób (49,7% kobiety, 50,3% 

mężczyźni)
- Powierzchnia gminy: 130,3 km2
- Gęstość zaludnienia: 60 os/km2
- Liczba urodzeń: 62 dzieci (50% dziewczynki, 50% chłop-

cy)
- Liczba zgonów: 107 osób (45,8% kobiety, 54,2% męż-

czyźni)
- Ubytek naturalny: -45
- Saldo migracji wewnętrznych: -99.
Budżet gminy
- Dochody ogółem: 52 284 921,66 zł
- Wydatki ogółem: 47 920 923,89 zł

W latach 2016-2020 dochody budżetu Gminy Dydnia 
ulegały corocznemu zwiększeniu. W 2016 roku wyniosły 
one ponad 32,5 mln zł, a w roku 2020 wzrosły do blisko 
49 mln zł. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca 
w Gminie Dydnia (6 745,57 zł) był wyższy od średniej wy-
znaczonej dla powiatu brzozowskiego (5 504,03 zł), a tak-
że nieco wyższy niż średnia wyznaczona dla województwa 
podkarpackiego (6 055,73 zł). Gmina Dydnia osiągnęła też 
najwyższy wynik wśród jednostek porównywalnych. W roku 
2021 dochody gminy przekroczyły 52 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada niespła-
coną pożyczkę w kwocie 3 324 980 zł, zaciągniętą w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Rze-
szowie na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzemienna II etap”.  
(Całkowita kwota pożyczki wynosiła 4 859 576 zł). Termin 
spłaty do 30 czerwca 2028 r.
Realizowane inwestycje
BUDYNKI KOMUNALNE
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Niebocku
- Realizacja projektu „Dostępna Szkoła” w SP Dydnia i ZS 

Niebocko
- Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krze-

miennej
- Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni
- Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce
- Remont/doposażenie sal w Domach Ludowych w Wy-

drnej, Jabłonce, Niebocku, Krzywem
- Ukończenie realizacji zadań rozpoczętych w 2020 r.: 

modernizacja Domu Ludowego w Wydrnej, przebudowa 
Domu Ludowego w Końskiem, remont świetlicy wiejskiej 
w Krzywem

INFRASTRUKTURA DROGOWA
- Drogi publiczne gminne – przeprowadzono remonty, 

przebudowy, naprawy dróg gminnych na łączną kwotę 
1 387 687 zł

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krze-
miennej (udział gminy 408 541 zł)

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Krzywem 
(udział gminy 268 631 zł)

- Remont drogi w Wydrnej „na Waśkówkę” (112 111 zł)
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 

Grabówce i Wydrnej (115 000 zł)
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Krze-

miennej oraz w parku w Temeszowie.
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce
- Pozyskanie środków na budowę wodociągu i kanalizacji 

wsi Temeszów
- Wykonanie projektu i pozyskanie środków na budowę 

kanalizacji wsi Obarzym.
Dotacje z budżetu Gminy Dydnia  na realizację zadań z 
zakresu kultury fizycznej i sportu
- UKS „Grabowianka” Grabówka 39 000 zł
- LKS „Victoria” Niebocko 23 200 zł
- LKS „Zryw” Dydnia 16 000 zł
- UKS „Orły” Jabłonka 16 000 zł
- UKS „Olimpijczyk” Dydnia 2 800 zł
Dotacje z budżetu Gminy Dydnia na ochronę zabytków
- Parafia Rzymskokatolicka w Dydni – „Prace konserwa-

torsko - restauratorskie wybranych elementów wyposa-
żenia kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krze-
miennej” – 21 000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka w Końskiem – „Wykonanie 
prac polegających na wymianie istniejącej podłogi drew-
nianej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Koń-
skiem” – 21 000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka w Grabówce – „Wykonanie 
prac budowlano- konserwatorskich polegających na 
częściowej wymianie pokrycia dachowego w Cerkwii 
pw. św. Mikołaja w Grabówce” – 5 500 zł

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki św. 
Jana Nepomucena w Wydrnej” – 2 500 zł

Pozyskane środki zewnętrzne
- „Z dydyńskiego ogrodu na stół” – dofinansowanie 5 

609,77 zł. 
- Rozbudowa, przebudowa infrastruktury komunalnej nie-

zbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych 
– dofinansowanie 2 227 463 zł. 

- „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowa-
niu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów oraz otoczenia” – dofinansowanie 1 330 
000 zł. 

- Remont wraz z wyposażeniem sali w budynku Urzędu 
Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy ,,Uniwersytet 
Samorządności” – dofinansowanie 15 000 zł. 

- Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu 
Ludowym w Krzywem – dofinansowanie 11 316 zł. 

- Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” w ramach 
Funduszu Solidarnościowego Moduł II - funkcjonowanie 
centrum – dofinansowanie 800 663 zł. 

- Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową ka-
nalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesy-
łowej dla miejscowości Temeszów – dofinansowanie 4 
940 000 zł. 

- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na tere-
nie Gminy Dydnia – dofinansowanie 4 750 000 zł. 

- II Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych ,,Dydnia 
2022” – dofinansowanie 35 000 zł. 

- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
Grabówce i Wydrnej – dofinansowanie 100 000 zł.

Aleksandra Florczak
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Infrastruktura OSP
- Remont remizy OSP Obarzym. Wartość robót: 29 500 zł 

w tym dofinansowanie: 8 000 zł z MSWiA, budżet gminy: 
21 500 zł.

- Rozbudowa i przebudowa garażu OSP Niewistka. War-
tość robót: 15 000 zł z budżetu gminy.

- Budowa garażu OSP Temeszów. Wartość robót: 60 000 
zł z budżetu gminy.

- Modernizacja sanitariatów w OSP Niebocko. Wartość 

robót: 6 000 zł z budżetu gminy.
- Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce na cele 

kulturalne. Całkowita wartość inwestycji: 549 074,66 zł 
(koszty kwalifikowalne, niekwalifikowalne i roboty dodat-
kowe, wyposażenie nieobjęte wnioskiem). Dofinanso-
wanie: 299 853 zł PROW. Dotacja Gminy Dydnia: 249 
203 zł. Wkład własny: 18,66 zł.

Aleksandra Florczak

W dniu 30 maja 2022r. 
Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń została wyróżniona 
przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Ma-
riusza Kamińskiego odznaką 
honorową „Za zasługi dla Sa-
morządu Terytorialnego”.

Wręczenie odznaki od-
było się w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w Warszawie, 
podczas uroczystości ogłosze-

nia wyników naboru II edycji Rządowego Programu Polski 
Ład. W uroczystości uczestniczyli również Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki, Wiceminister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, a także sa-
morządowcy z całej Polski.

Podczas uroczystości Wójt Alicja Pocałuń opowie-
działa zgromadzonym gościom o Gminie Dydnia, o naszym 
potencjale, o możliwościach rozwoju oraz o inwestycjach, 
które udało się dotąd zrealizować, a także o tych, które 
planujemy zrealizować w najbliższej przyszłości, dzięki po-
zyskanym środkom zewnętrznym, w tym również środkom 
z Programu Polski Ład. Kończąc swoje wystąpienie, Wójt 
zaprosiła serdecznie wszystkich zgromadzonych do odwie-
dzenia naszego pięknego zakątka Polski.

Aleksandra Florczak

W dniu 19 maja 2022 r. podpisana została umowa z 
wykonawcą na realizację zadania „Budowa i przebudowa 
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”. 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków 
pozyskanych przez Gminę Dydnia z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość do-
finansowania 4 750 000 zł.

W drodze przetargu wykonawcą zadania została Fir-
ma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk 
Biłas z Zawadki. W ramach zadania zrealizowane zostaną 
następujące roboty budowlane:
- Przebudowa nawierzchni 16 dróg gminnych wewnętrz-

nych na terenie Gminy Dydnia,
- Budowa przepustów na potokach w miejscowości Koń-

skie w ciągu dróg gminnych,

- Budowa przepustu na potoku w ciągu drogi gminnej w 
miejscowości Witryłów,

- Remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i doj-
ściem do kładki w Witryłowie.

- Dzięki pozyskanym przez Gminę Dydnia środkom 
z programu Polski Ład będziemy mogli dokonać bardzo du-
żych napraw gminnej infrastruktury drogowej, bez koniecz-
ności zaciągania kredytów i bez nadwyrężania własnego 
budżetu – mówi wójt Alicja Pocałuń. – Jest to inwestycja 
przede wszystkim w bezpieczeństwo na naszych drogach, 
ale również w komfort podróżowania zarówno dla miesz-
kańców, jak i dla turystów.

W ramach realizowanego zadania zostanie między 
innymi przebudowana piesza kładka na Sanie w Witryło-
wie. Obecnie pomost kładki wykonany jest z drewna, które 
w wyniku dużej wilgotności nadsańskiego powietrza bardzo 
szybko koroduje. W ramach zaplanowanych prac pomost 
drewniany zostanie zastąpionym dużo trwalszym pomo-
stem kompozytowym. Ponadto przebudowana i poszerzo-
na zostanie droga wewnętrzna prowadząca do kładki, a tak-
że wykonana zostanie zatoka postojowa dla samochodów. 

Przebudowanych zostanie również 16 odcinków 
dróg gminnych wewnętrznych o łącznej długości prawie 
7 kilometrów, w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Ja-
błonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewist-
ka, Temeszów, Wydrna.

Ponadto wybudowane zostaną trzy żelbetowe prze-
pusty na potokach w ciągu dróg gminnych, dwa w Końskiem 
i jeden w Witryłowie, wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni 
oraz kamiennego zabezpieczenia skarp wzdłuż potoków.

Aleksandra Florczak

fot. A. Florczak

Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych
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W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w 
Dydni podpisana została umowa z wykonawcą zadania pn. 
„Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kana-
lizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla 
miejscowości Temeszów” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało Przed-
siębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z Rze-
szowa. Szacowany koszt inwestycji wynosi 6 054 257 zł, w 
tym 4 940 000 zł to środki pochodzące z dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych.

W podpisaniu umów uczestniczyli: wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń, skarbnik gminy Anna Stachyrak, pre-
zes Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMONT” Robert 
Krakowski oraz kierownik budowy Marek Szpak.

– Dążenie do budowy wodociągu w Gminie Dydnia 
było jednym z moich priorytetów. Od początku kadencji po-
dejmowaliśmy intensywne działania związane z przygoto-
waniem potrzebnej dokumentacji oraz pozyskaniem środ-
ków na realizację zadania. Jest to inwestycja niezwykle 
ważna, ponieważ zasoby wody pitnej w gminie są bardzo 
ograniczone. Jak dotąd Gmina Dydnia pozostawała jedną 
z nielicznych gmin nieposiadających sieci wodociągowej. A 
więc planowana inwestycja jest pierwszym krokiem do za-
bezpieczenia mieszkańców gminy w stały dostęp do wody 
pitnej – podkreśla wójt Alicja Pocałuń.

Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w Teme-

szowie jest kolejnym etapem sukcesywnego kanalizowania 
Gminy Dydnia. W ubiegłym roku wybudowana została ka-
nalizacja sanitarna w Grabówce, a także zmodernizowana 
według współczesnych standardów oczyszczalnia ścieków 
w Jabłonce. Teraz rozpoczynamy etap projektowania, a 
następnie budowy kanalizacji w Temeszowie. Ponadto w 
ostatnim czasie Gmina Dydnia pozyskała również środki na 
budowę kanalizacji oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Obarzymie. 

Aleksandra Florczak

Gmina Dydnia po raz kolejny otrzymała pomoc finan-
sową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021-2025 na rok 
2022 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii 
Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„Remont budynku i schodów zewnętrznych w Domu 
Ludowym w Krzywem”. 

Wysokość otrzymanego wsparcia to 12 000,00 zł. W 

ramach zadania wyremontowane zostaną schody wejścio-
we do budynku wraz z cokołem. 

Przyznawana pomoc finansowa z budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego przekazywana jest gminom na 
realizację zadań w sołectwach uczestniczących w Podkar-
packim Programie Odnowy Wsi, które przystąpiły do Pro-
gramu w roku ubiegłym i obecnym.

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

Katarzyna Stadnik

W naszej Gminie kontynuowane są kolejne ważne 
inwestycje, które znacząco poprawią komfort życia miesz-
kańców.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 
miejscowości Jabłonka i Niebocko zakończono prace dot. 
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – 
Grabownica Starzeńska. Realizacja inwestycji była możliwa 
dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – Wsparcie dla gmin górskich.

Na terenie Gminy Dydnia rozpoczęto przebudowę 
nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych w ramach re-

alizacji zadania pn. ,,Budowa i przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Dydnia” – zadanie realizowane 
z Rządowego Funduszu  Polski Ład. Program Inwestycji 
Strategicznych. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo
-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawad-
ka. W kolejnym etapie planowana jest budowa przepustów 
w m. Końskie i Witryłów oraz remont pomostu kładki pieszej 
wraz z dojazdem i dojściem do kładki w Witryłowie. Całko-
wita wartość inwestycji to ok. 4,6 mln. zł

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Marszał-
kiem Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dydnia prze-

Katarzyna Stadnik

fot. A. Florczak

Podpisanie umowy na budowę 
kanalizacji i wodociągu w Temeszowie
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prowadzona zostanie rekultywacja dwóch dróg rolniczych w 
miejscowości Końskie i Witryłów. (Końskie na długości 270 
m na działce nr 68, Witryłów na długości 400 m na działce 
nr 359). Wysokość dotacji na realizację zadania z budżetu 
Województwa Podkarpackiego to 125 tys. zł.

Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa 
i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku 
dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią”.

Nowy obiekt będzie pełnił funkcję hali sportowej, jak 
również będzie dawał możliwość organizacji wydarzeń kul-
turalnych. Zostanie wyposażony m.in. w rozkładane trybu-
ny, klimatyzację oraz będzie spełniał warunki dostępności 
architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Planowane 
zakończenie realizacji zadania to sierpień 2022 r. Inwesty-
cje dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych w wysokości 3 mln. zł całkowita wartość 
inwestycji to ok. 3,1 mln. zł

W Szkole Podstawowej w Dydni i w Szkole Podsta-
wowej w Niebocku kontynuowane są prace inwestycyjne 
związane z dostosowaniem szkół dla osób niepełnospraw-
nych w ramach realizacji projektu „Dostępna szkoła – in-
nowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 
edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz oto-
czenia”. 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 obszarze architektonicznym, technicznym, edu-
kacyjno-społecznym i organizacyjnym. W ramach projektu 
zaplanowano działania modernizacyjne zwiększające do-

stępność architektoniczną budynków, zakup wyposażenia i 
pomocy dydaktycznych oraz działania tzw. miękkie podno-
szące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjali-
stów szkolnych. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współ-
praca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne. 
Zakończenie realizacji projektu to 30.04.2023 r.

Rozpoczęto prace projektowe dot. budowy kanali-
zacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla 
miejscowości Temeszów. Następnie po opracowaniu doku-
mentacji rozpocznie się realizacja inwestycji.  Zadanie wy-
konywane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., Rze-
szów. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ok. 6,0 mln zł.

Gmina Dydnia uzyskała kolejne promesy na reali-
zację ważnych inwestycji dla mieszkańców w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strate-
gicznych. Łącznie ponad 9 mln. zł na: budowę kanalizacji 
sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urzą-
dzeń do budowy sytemu nadzoru nad produkcją i jakością 
sieci dostaw wody, modernizację infrastruktury oświetlenia 
ulicznego oraz przebudowę infrastruktury drogowej na te-
renie Gminy Dydnia. Zgodnie z regulaminem drugiej edy-
cji naboru wniosków Gmina ma 9 miesięcy na ogłoszenie 
przetargu. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwe-
stycji to 2023 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje bieżące 
remonty i naprawy dróg gminnych w ramach Funduszy 
Sołeckich. W ostatnim czasie realizowane były zadania: 
w Witryłowie: bieżące utrzymanie dróg i remonty - ukła-
danie płyt JOMB; w Końskiem: bieżące utrzymanie dróg 
gminnych - układanie płyt JOMB, w Krzemiennej: zakup 
i montaż domku narzędziowego- schowku ogrodowego na 
potrzeby sołectwa, roboty budowlane związane z wykona-
niem ciągów pieszych, zatoki postojowej oraz roboty ziem-
ne i niwelacja terenu Skweru Dydyńskich w Krzemiennej, w 
tym utwardzenie nawierzchni przy siłowni zewnętrznej; w 
Wydrnej: remont i utrzymanie dróg gminnych - układanie 
płyt JOMB, przebudowa przepustu, transport płyt JOMB; w 
Jabłonce: naprawy i wykonanie utwardzenia dróg.

Katarzyna Stadnik

fot. A. Florczak
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fot. A. Florczak

Nowy odcinek chodnika w Jabłonce

Łazienka dla niepełnosprawnych w SP w Dydni

Prace wykończeniowe w hali sportowej w Niebocku
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Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realiza-
cję projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego 
instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cy-
berbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania i urządzeń 
zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych 
na systemach informatycznych m.in. poprzez modernizację 

i doposażenie serwerowni, zakup zestawów komputero-
wych, licencji i oprogramowania.

Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie w 
instytucji samorządowej odporności na zagrożenia oraz 
wsparcie w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu to 236 580,00 zł.
Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT
-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia.

Katarzyna Stadnik

Gmina Dydnia otrzymała pomoc finansową z budże-
tu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na reali-
zację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w 
wysokości 11 625,00 zł z przeznaczeniem na organizację 
bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla 
mieszkańców. 

Zgodnie z Podkarpackim Programem Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 powstanie „Uniwersytetu Samorządno-
ści” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na 
wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obsza-
rach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samo-
rządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia 
inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szko-
leń, zajęć, kursów, warsztatów które stanowiłyby odpowiedź 

na całość zapotrzebowań lokalnych społeczności w zakre-
sie samorządności, których realizacja pozwoli podnieść 
poziom świadomości i aktywności społecznej na obszarach 
wiejskich województwa podkarpackiego.

I etap Inicjatywy został zakończony w 2021 roku, w 
trybie konkursu wybrano 18 gmin, reprezentujących po-
szczególne powiaty, które otrzymały pomoc finansową na 
wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na utworze-
niu obiektów szkoleniowych.

Beneficjenci, którzy wykonali I etap zobowiązani są 
do realizacji II etapu szkoleniowego w latach 2022-2025 w 
każdym roku jego trwania.

Gmina Dydnia wybrana w ubiegłym roku do realizacji 
I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” z otrzyma-
nych środków wyremontowała i doposażyła salę w urzędzie 
gminy.

Natomiast w bieżącym roku w ramach realizacji II 
etapu projektu w sali budynku urzędu gminy odbędą się bez-

W dniu 19 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyło się uroczyste 
wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-ga-
śniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
województwa podkarpackiego.

Promesy otrzymało łącznie 41 jednostek OSP z wo-
jewództwa podkarpackiego. Z powiatu brzozowskiego pro-
mesy otrzymały dwie jednostki, w tym Ochotnicza Straż 
Pożarna w Niebocku. Promesa została przekazana na 
ręce Wójt Gminy Dydnia Alicji Pocałuń oraz Naczelnika 
OSP Niebocko Krzysztofa Kopczyka.

Pozyskane środki pozwolą jednostce na zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja 
pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Aleksandra Florczak

fot. archiwum

Odebranie promesy na zakup samochodu dla OSP Niebocko
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

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

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

Gmina Dydnia informuje, że w ramach Planu Działa-
nia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako partner Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pt. „Z Dydyń-
skiego Ogrodu na Stół – warsztaty kulinarne”.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, 
ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obsza-
rach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron 
we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych 
beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i 

wsparciu finansowym
Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich
Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu 

warsztatów kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich z tere-
nu Gminy Dydnia. 

Celem operacji jest promowanie lokalnego dziedzic-
twa kulinarnego oraz miejscowych producentów żywności i 
dostępnych regionalnych produktów spożywczych. 

Będzie ona również aktywizowała lokalną społecz-
ność do wykorzystywania potencjału drzemiącego w dzie-
dzictwie kulturowym, drobnym rolnictwie, przetwórstwie, 
gastronomii, a w efekcie wspieranie rozwoju gospodarcze-
go regionu.

Miejsce realizacji operacji: Gmina Dydnia, miejsco-
wość Krzywe.

Termin: 01.04.2022-31.10.2022
Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się 
jako partner KSOW  znajdują się na portalu internetowym 
http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej 
EFRROW: https://ec.europa.eu/ariculture/rural-develop-
ment-2014-2020.pl

Katarzyna Stadnik

Z okazji 102. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w 
Szkole Podstawowej w Jabłonce zorganizowana została 
uroczystość upamiętniająca Patrona placówki. 

W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń, sekretarz gminy Edyta Kuczma, przewod-
niczący rady gminy Piotr Szul, radni: Iwona Rachwalska i 
Robert Kulon, proboszcz parafii w Jabłonce ks. Bogusław 
Zajdel, dyrektor SP w Jabłonce Zuzanna Dmitrzak, prze-
wodnicząca rady rodziców Agata Sokołowska, uczniowie i 
pedagodzy SP w Jabłonce.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w koście-
le parafialnym w Jabłonce. Po niej, uczestnicy uroczysto-
ści, na czele z pocztem sztandarowym, wspólnie przema-
szerowali pod pomnik Jana Pawła II przy budynku szkoły. 
Delegacja Gminy Dydnia złożyła pod pomnikiem kwiaty, a 
następnie odbyła się przygotowana przez uczniów „majów-
ka dla Jana Pawła II”. Podczas gdy odczytywany był tekst 
Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, ucznio-
wie podchodzili pod pomnik z wypisanymi na karteczkach 
w kształcie kwiatów kolejnymi wersami modlitwy. W efek-

cie utworzyli pod pomnikiem żółto-biały bukiet składający 
się niesionych w majówkowej modlitwie intencji. Następnie 
uczniowie zaprezentowali słowno-muzyczny występ arty-
styczny, w którym wspominali najważniejsze momenty ży-
cia oraz kapłańskiej posługi św. Jana Pawła II.

Aleksandra Florczak

płatne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców w 6 blokach 
tematycznych: historycznym, promocyjno-gospodarczym, 
ekologicznym, samorządowo-obywatelskim i praktycznym. 
Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej. Harmonogram 
i tematyka wszystkich zajęć dydaktycznych niebawem bę-
dzie udostępniona na stronie internetowej Gminy Dydnia.

Zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie 

Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i 
zajęć praktycznych dla mieszkańców” mające na celu prze-
prowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Pro-
gramem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym 
ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

Katarzyna Stadnik
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Majówka dla Jana Pawła II
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Dzień 8 czerwca jest świętem Patrona Szkoły Pod-
stawowej w Dydni – św. Królowej Jadwigi. Patronka szkoły 
była pierwszą kobietą na polskim tronie, a także jedynym 
polskim monarchą, który został ogłoszony świętym. Jej ka-
nonizacji dokonał w 1997 r. papież Jan Paweł II.

Imię Królowej Jadwigi widniało na szkolnych świa-
dectwach uczniów dydyńskiej szkoły jeszcze przed II woj-
ną światową. Jednak tuż po jej wybuchu, w wyniku polity-
ki władz okupacyjnych dążącej do pozbawienia Polaków 
narodowej tożsamości, zakazano używania jej imienia na 
szkolnych dokumentach. Do historycznego imienia, po wie-
lu latach i wysiłkach, udało się powrócić dopiero w 1991 
roku. W tym roku minęła 31. rocznica przywrócenia szkole 
imienia jej patronki.

Uroczystości związane z upamiętnieniem św. Królo-
wej Jadwigi odbyły się w środę 8 czerwca 2022 r. Udział w 
nich wzięli m.in. wójt gminy Alicja Pocałuń, dyrektor szkoły 
Iwona Pocałuń, zastępca dyrektora Marta Rachwał, dyrek-
tor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, dyrektorzy szkół z te-
renu Gminy Dydnia, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele 
szkoły, pedagodzy, uczniowie i rodzice. Dyrektor szkoły wy-
raziła szczególną radość z faktu, że po dwóch latach nie-
pewności związanych z pandemią, wszystko powoli wraca 
do normalności i znów możliwe jest wspólne świętowanie 
ważnych dla społeczności szkoły momentów. W tych wy-
jątkowych okolicznościach wyróżnieni zostali uczniowie, 
którzy w minionych miesiącach zostali laureatami różne-
go rodzaju konkursów i olimpiad. Dyrektor Iwona Pocałuń, 
wraz z wójt Alicją Pocałuń oraz wicedyrektor Martą Rachwał 
wręczyły wyróżnionym uczniom nagrody oraz gratulacje.

W okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym 
podczas szkolnej uroczystości wójt Alicja Pocałuń opowie-
działa uczniom jedną z zapamiętanych z dzieciństwa le-
gend o Królowej Jadwidze:

„Kiedy myślę o Królowej Jadwidze, powracają do 
mnie wspomnienia z czasów, kiedy byłam małą dziewczyn-
ką i uwielbiałam słuchać opowieści mojej babci albo cioci, 
emerytowanej nauczycielki. Szczególnie uwielbiałam opo-
wieści o Krakowie. Wyobrażałam sobie, że jest to miasto 
jak z bajki. Król Krak, Wanda, zamek, baszta, smok wawel-
ski, a także dobra i piękna królowa Jadwiga… Ale jedna z 
tych opowieści szczególnie zapadła mi w serce i pamięć.

Pomiędzy zamkiem na wzgórzu wawelskim, a błę-
kitną wstęgą Wisły, rozciągała się łąka kwietna, po której 
Królowa Jadwiga lubiła się przechadzać. Był październik, a 
więc łąka przybrała już swoje jesienne szaty. Sucha trawa, 
osty, gdzieniegdzie tylko ostatnie kwiaty, które przetrwały 
pierwsze przymrozki. W takich okolicznościach Królowa Ja-
dwiga postanowiła pójść na spacer i uzbierać sobie jeszcze 
bukiet tych ostatnich, jesiennych kwiatów. Spacerując tak 
zauważyła, że nie jest jednak na tej łące sama.

Zauważyła chłopca, który biegał po łące i zbierał nit-
ki babiego lata, chowając je następnie za ubogą koszulę. 
Królowa przystanęła i z zaciekawieniem obserwowała przez 
chwilę dziecko. Chłopczyk biegał od kępy trawy do krza-
czka i nawijał na rączkę coraz to nowe niteczki. Jeszcze tu, 
jeszcze tam i jeszcze jedną… Królowa w końcu zawołała na 
chłopca: „co dziecię robisz? Po co ci babie lato?” Chłopiec 

najpierw się wystraszył, nie chciał odpowiedzieć. Ale kiedy 
przyjrzał się pięknej pani, jej dobrej i radosnej twarzy ośmie-
lił się i powiedział: „nie mam koszuli na zimę, a mama nie ma 
pieniędzy żeby mi ją kupić. A tu tyle przędzy… Tyle nitek… 
Zbieram więc te niteczki, żeby mama mogła mi utkać nową 
koszulkę”. Królowa wtedy zrozumiała, jak bardzo jej podda-
ni są biedni i cierpią, że matki nie mają w co ubrać i czym 
nakarmić swoich dzieci. Bez chwili zastanowienia, wzięła 
chłopca za rękę i zaprowadziła na zamek. Poleciła służbie 
ubrać i nakarmić chłopca, a także przygotować dla niego 
wyprawkę, którą będzie mógł zabrać dla swojej rodziny.

Królowa Jadwiga czynem umiłowała swój naród, 
swoich poddanych. W imię tej miłości fundowała szpitale, 
przytułki, szkoły. Dzięki swojej mądrości, przenikliwości, 
stworzyła fundament polskiej edukacji, z którego i Wy, Dro-
dzy Uczniowie, możecie dzisiaj korzystać”.

Św. Królowa Jadwiga
Królowa Jadwiga (1373-1399) pochodziła z dyna-

stii Andegawenów, była trzecią, najmłodszą córką Ludwika 
Węgierskiego (króla Węgier i Polski) i Elżbiety Bośniaczki. 
W 1384 roku, po śmierci swojego ojca, w wieku 11 lat zosta-
ła koronowana na króla Polski (in regem Polonie coronata). 
Po koronacji została pełnoprawnym władcą, co było sytu-
acją bezprecedensową, ponieważ dotąd urząd ten sprawo-
wali jedynie męscy potomkowie władców. Jadwiga zacho-
wała tytuł króla Polski, nawet po zawarciu małżeństwa z 
Władysławem Jagiełłą.  

Jadwiga, ze względu na swój młody wiek, początko-

Aneta Rzeszut
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wo sprawowała rządy przy wsparciu polskich możnowład-
ców oraz swojej matki. To właśnie oni zaaranżowali jej zwią-
zek z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Jednym z 
warunków zawarcia tego związku, było zobowiązanie Ja-
giełły do przyjęcia chrztu, zarówno przez niego samego, jak 
i przez całe Księstwo Litewskie. Ceremonia chrztu Włady-
sława Jagiełły odbyła się w Krakowie w dniu 15 lutego 1386 
r., natomiast trzy dni później miały miejsce jego zaślubiny 
z Jadwigą. 4 marca 1386 r. Jagiełło został koronowany na 
króla Polski.

Jadwiga brała czynny udział w rządach, angażowała 
się w działalność polityczną i dyplomatyczną. Bardzo dużo 
uwagi poświęcała literaturze, sztuce, nauce, a także dzia-
łalności charytatywnej. Zachowała niezależność od męża, 
utrzymywała swój własny dwór, na którym skupiła polską 
elitę intelektualną. Z jej inicjatywy przetłumaczono na język 
Polski wiele dzieł m.in. Księgę Psalmów (Psałterz floriań-
ski). Wspierała finansowo działalność kościołów, klasz-
torów, uniwersytetów, szpitali. Reaktywowała działalność 
Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu Jagiellońskiego), a 
także postarała się o zgodę papieża na utworzenie w niej 
fakultetu teologicznego.

W 1399 roku urodziła córkę, która zmarła trzy tygo-
dnie po porodzie. Cztery dni później, 17 lipca 1399, zmarła 
również Jadwiga, mając zaledwie 26 lat. Została pocho-
wana w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Zgodnie z wolą 
zapisaną w testamencie posiadany przez siebie majątek 
przekazała na rzecz Akademii Krakowskiej. Rektor uczel-
ni, w mowie wygłoszonej podczas jej pogrzebu, powiedział: 
„Królowa była ozdobą kleru, rosą dla biednego, kolumną 
Kościoła, łaskawością dla dostojników, czułą opiekunką 
obywateli, matką biednych, ucieczką nędzarzy, obrończynią 
sierot, kotwicą słabych, opiekunką wszystkich poddanych”.

Kanonizacja
W 1974 r. arcybiskup krakowski Karol Wojtyła wydał 

orzeczenie na temat istnienia publicznego kultu, oddawa-
nego Jadwidze w archidiecezji krakowskiej. Sprawując już 
funkcję papieża, Jan Paweł II rozpoczął jej proces beatyfi-
kacyjny, a następnie kanonizacyjny.

Uroczysta kanonizacja św. Królowej Jadwigi odbyła 
się podczas VI pielgrzymki papieża do Polski, 8 czerwca 
1997 r. W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyj-
nej na krakowskich błoniach papież powiedział:

„Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem 
miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję spo-
łeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie 
oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale 
zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę 
powierzonego jej ludu. Duch służby ożywiał jej społeczne 
zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie poli-
tyczne swej epoki. A przy tym ona, córka króla Węgier, po-
trafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konse-
kwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując wielkie 
dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego 
nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym 
dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w dy-
plomatycznym kunszcie, położyła podwaliny pod wielkość 
XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współ-
pracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy spo-
łeczne wielekroć była sławiona przez poddanych.

Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą 
Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła 
mają swoje źródło w starannej edukacji narodu; że droga do 
dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie 
wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała 
Jadwiga, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrze-
buje kultury i kulturę tworzy, że żyje w przestrzeni kultury. I 
nie szczędziła niczego, aby ubogacić Polskę w całe ducho-
we dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków 
średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała Uniwersy-
tetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym drewnianym. 
Fakt ten, mając konkretne znaczenie, jest także wielkim 
symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła du-
cha, głębia umysłu i wrażliwość serca dawały jej autorytet 
i posłuch. Po śmierci – jej ofiara zaowocowała bogactwem 
mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za 
to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą 
wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas od zało-
żenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w 
Krakowie – lat, rzec można, nieprzerwanej świetności na-
uki polskiej. A gdybyśmy zdołali nawiedzić średniowiecz-
ne szpitale w Bieczu, Sandomierzu, Sączu, na Stradomiu, 
dostrzeglibyśmy dzieła miłosierdzia, których wiele podjęła 
polska władczyni. W nich chyba najwymowniej zrealizowała 
wezwanie Chrystusa do miłowania czynem i prawdą.”

Aleksandra Florczak

13 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to dzień, w którym przez sym-
boliczne gesty, oddajemy hołd Polakom brutalnie zamordo-
wanym w 1940 r. w Katyniu przez radzieckie NKWD. W tym 
roku mija 82. rocznica tych tragicznych wydarzeń.

W Gminie Dydnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej uczczono poprzez złożenie kwiatów pod pomni-
kami katyńskimi w Obarzymie i Dydni. W uroczystościach 
udział wzięli: wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, dyrektor SP 
w Dydni Iwona Pocałuń, wicedyrektor SP w Dydni Marta 
Rachwał, dyrektor SP w Obarzymie Dorota Sidor, nauczy-
ciele i uczniowie szkół. 

Zbrodnia Katyńska
W wyniku Zbrodni Katyńskiej zginęło co najmniej 21 

768 obywateli Polski. Egzekucji ofiar dokonywano poprzez 

strzał w tył głowy. Zbrodnia ta posiada znamiona ludobój-

fot. A. Florczak

Przy Dębie Katyńskim w Dydni
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W tym roku w Gminie Dydnia Dzień Dziecka świę-
towaliśmy po strażacku. W ramach obchodów święta we 
wtorek (31 maja) w parku w Dydni zorganizowane zostały 
zawody pożarnicze dla najmłodszych, czyli przedszkolaków 
z Samorządowego Przedszkola w Dydni oraz uczniów klas 
„0” SP w Dydni. Natomiast w środę (1 czerwca) na stadio-
nie przy SP w Dydni odbyły się międzyszkolne zawody Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Podczas wtorkowych zawodów przedszkolaki i ze-
rówkowicze mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat 
tego, na czym polega praca strażaka. Strażacy z OSP 
Dydnia pokazali małym mieszkańcom gminy jak wypo-
sażony jest wóz strażacki, jakiego rodzaju ubrania noszą 
strażacy podczas akcji ratowniczych oraz jaki sprzęt wyko-
rzystują. Oprócz tego strażacy zorganizowali dla nich małe 
zawody sportowo – pożarnicze. Dzieci zmierzyły się ze 
sobą w konkurencjach zręcznościowych oraz taktycznych.

Z wizytą na zawodach pojawiła się Wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń, aby złożyć dzieciom życzenia z oka-
zji ich święta, podarować drobny, słodki upominek, a także 
podopingować im podczas zawodów. Niespodziankę dzie-
ciom postanowiły sprawić również panie z Klubu Seniora 
w Jabłonce, które przyjechały z wielkim pudłem domowej 
roboty ciasteczek, które upiekły specjalnie dla maluchów. 

Po zawodach dzieci usiadły wspólnie do stołu, na którym 
czekały już upieczone na ognisku kiełbaski.

Natomiast w środę maluchy mogły zasiąść na trybu-
nach stadionu Sportowego w Dydni i dopingować swoich 
starszych kolegów, którzy brali udział w zawodach spor-
towo pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
a także podziwiać występy i pokazy zorganizowane przez 
uczniów i pedagogów SP w Dydni, Klub Karate Kyokushin 
„Byakko” w Dydni, mażoretki – podopieczne GOKBPiW w 
Dydni oraz brać udział w grach, zabawach oraz atrakcjach 
towarzyszących temu wydarzeniu.

Aleksandra Florczak

stwa, kwalifikowana jest jako zbrodnia wojenna, zbrodnia 
przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi oraz 
zbrodnia komunistyczna. Zbrodnia popełniona została na 
mocy decyzji władz Związku Radzieckiego z dn. 5 marca 
1940 roku (tzw. „decyzja katyńska”). 

Przez 50 lat ZSRR nie przyznawało się do odpowie-
dzialności za masowy mord Polaków. W Związku Radziec-
kim prowadzona była szeroko zakrojona działalność pro-
pagandowa mająca na celu zatajenie faktów dotyczących 
zbrodni. 

Ofiarami zbrodni byli przede wszystkim oficerowie, 
podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, naukow-
cy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy 
państwowi, przedsiębiorcy, funkcjonariusze Policji Pań-
stwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Gra-
nicznej i Służby Więziennej, którzy zostali pojmani jako jeń-
cy wojenni i uznani za „wrogów władzy sowieckiej”, a także 
ponad 7 tysięcy osób cywilnych i nieposiadających statusu 
jeńca wojennego.

Ofiary zbrodni katyńskiej zostały pogrzebane w ma-
sowych grobach w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni 

koło Kijowa. Masowe mogiły zostały odkryte w 1943 roku 
przez Niemców. 13 kwietnia niemieckie MSZ podało ofi-
cjalną informację o dokonanym odkryciu. W odpowiedzi 15 
kwietnia 1943 r. Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło, że 
polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych w 
rejonach Smoleńska, gdzie zostali pojmani i zamordowani 
przez „niemieckich katów faszystowskich”. Propaganda ta 
była podtrzymywana przez władze radzieckie przez kolej-
ne pół wieku. Oficjalnie dopiero w 1990 roku władze ZSRR 
przyznały, że zbrodnia katyńska była udziałem służb ra-
dzieckich. 

Miejsca pamięci
W Gminie Dydnia znajdują się trzy miejsca upamięt-

niające tę tragiczną dla Narodu Polskiego zbrodnię. „Dęby 
Pamięci” Ofiar Zbrodni Katyńskiej znajdują się przy szko-
łach w Dydni, Obarzymie oraz Końskiem. W Dydni Dąb 
Pamięci poświęcony jest pamięci porucznika Bronisława 
Wanata, w Obarzymie pamięci aspiranta Jana Kowala oraz 
Józefa Dwernickiego, natomiast w Końskiem pamięci pod-
pułkownika Adolfa Zygmunta Fiszera.

Aleksandra Florczak

W dniu 1 czerwca 2022 r. w ramach gminnych ob-
chodów Dnia Dziecka na stadionie sportowym w Dydni 
odbyły sie międzyszkolne zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy 
Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Dydni, którego prezesem jest Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń przy współpracy i zaangażowaniu Gminne-
go Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 

Dydni, Szkoły Podstawowej w Dydni, Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej w Dydni, Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Dydni, Niebocka, Jabłonki i Wydrnej, a także przy ogrom-
nym wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie.

Strażacki Dzień Dziecka rozpoczął sie od występów i 
pokazów zorganizowanych przez uczniów i pedagogów SP 
w Dydni, Klub Karate Kyokushin „Byakko” w Dydni, mażo-
retki – podopieczne GOKBPiW w Dydni. Głównym punktem 

fot. A. Florczak

Po sportowych zmaganiach

Aleksandra Florczak
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programu były zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych Gminy Dydnia.

– Dlaczego „Strażacki Dzień Dziecka”? W myśl za-
sady czym skorupka za młodu nasiąknie… – mówi Wójt Ali-
cja Pocałuń – Młodych trzeba zachęcać do działania, uczyć 
konkretnych zadań i pokazywać, jaki efekt daje współpraca 
różnych środowisk. W naszych jednostkach OSP widać nie-
dobór młodych, widać odpływ młodego pokolenia, więc po-
stanowiłam wszelkimi możliwymi sposobami zachęcać mło-
dą generację do przyłączenia się do strażackiej braci. Dziś 
strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym, 
a ja mam nadzieję, że spośród naszej młodzieży wyrośnie 
nowe pokolenie strażaków ochotników i zawodowych.

Obchody Dnia Dziecka w Dydni uświetnili również 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, któ-
rzy oprócz tego, że pozwolili dzieciom obejrzeć swoje służ-
bowe samochody oraz wyposażenie, przywieźli ze sobą 
również maskotkę – dużego pluszowego misia-policjanta. 
Na placu przy szkole były rozstawione dmuchane zjeżdżal-
nie, a także zorganizowane zabawy z animatorem. Rada 
Rodziców SP w Dydni oraz GOKBPiW w Dydni przygoto-
wali dla dzieci poczęstunek – były kiełbaski, wata cukrowa, 
popcorn i inne uwielbiane przez nie smakołyki.

W zawodach sportowo-pożarniczych udział wzię-
ło łącznie 7 drużyn MDP chłopców i dziewczyn z: Dydni, 
Niebocka, Jabłonki oraz Wydrnej. Zmierzyli się ze sobą w 
dwóch konkurencjach – pierwszą był bieg sztafetowy na 
400 m, natomiast drugą rozwinięcie bojowe. Do zawodów 

drużyny przygotowywały się wcześniej w swoich miejsco-
wościach pod okiem strażaków OSP.

Zawody otworzyła Wójt Gminy Dydnia Alicja Poca-
łuń, natomiast poprowadził je Stanisław Pytlowany. Goto-
wość drużyn do startu w zawodach zameldował komendant 
gminny OSP Roman Janowicz. Komisję sędziowską sta-
nowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzo-
zowie oraz druhowie OSP z terenu gminy Dydnia. Sędzią 
głównym zawodów był kpt. Maciej Białas.

Klasyfikacja generalna zawodów:
MDP DZIEWCZĄT

- OSP Niebocko – 971,6 pkt
- OSP Dydnia – 949,9 pkt
- OSP Jabłonka – 942,8 pkt

MDP CHŁOPCÓW
- OSP Dydnia – 999,2 pkt
- OSP Jabłonka – 979,7 pkt
- OSP Wydrna – 970,4 pkt
- OSP Niebocko – 969,1 pkt

Nagrody, gratulacje i dyplomy zwycięzcom oraz 
uczestnikom zawodów przekazali Poseł na Sejm RP Adam 
Śnieżek, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta oraz 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mariusz 
Bieńczak. Poseł Adam Śnieżek wyróżnił uczestników do-
datkowymi nagrodami – zwycięzcy otrzymali nagrodę pie-
niężną, natomiast pozostali uczestnicy gadżety Sejmu RP 
oraz słodycze.

Aleksandra Florczak

Po dwuletniej, pandemicznej przerwie, 12 czerwca 
2022 r., dzieci, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłonce mogli się wreszcie spotkać na 
Festynie Rodzinnym, który odbył się na boisku „Orlik”.

Jak przystało na nowy początek – pogoda nie za-
wiodła i słońce od rana zachęcało do spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu. Dopisali również główni uczestnicy – 
dzieci z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, którzy chętnie 
przybyli na rodzinne świętowanie.

Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły – Zuzanna Dmi-
trzak, witając wszystkich zebranych oraz zaproszonych go-
ści: Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń, Sekretarz Gminy  
Edytę Kuczmę oraz radnych z Wydrnej i Jabłonki Iwonę Ra-

chwalską oraz Roberta Kulona i Andrzeja Pajęckiego.
Następnie Joanna Kulon – prowadząca całą uroczy-

stość, zaprosiła zebranych do obejrzenia części artystycz-
nej w wykonaniu uczniów klas „0” – 3. Dzieci złożyły życze-
nia swoim rodzicom, śpiewając piosenki, recytując wiersze 
oraz tańcząc z sercami, a także z kwiatami.

W dalszej części zaprezentowali swoje umiejętno-
ści laureaci Szkolnego Konkursu Talentów: śpiew: Adrian-
na Jatczyszyn, Zuzanna Kulon, Anastazja Tymińska, ta-
niec: Jakub Kaszowski, gimnastyka artystyczna: Zuzanna 
Bukład.

Ciekawym punktem festynu był pokaz karate przy-
gotowany przez członków UKS Karate Kyokushin „Byak-

Zuzanna Dmitrzak

fot. A. Florczak

Rozwinięcie bojowe

Bieg sztafetowy

fot. A. Florczak
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Konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry począ-
tek!” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji. 
Program zakłada wspieranie rozwoju dzieci poprzez reali-
zację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, 
wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również umożliwia-
nie nauczycielom podniesienia kompetencji. 

W ramach XIV edycji konkursu grantowego „Na do-
bry początek!” - 2021, Stowarzyszenie Ziemia Dydyńska 
Przyjazna Dzieciom od lutego do czerwca 2022 roku reali-
zowało projekt „Nasze rączki małe, do pracy doskonałe…” 
wspólnie z Samorządowym Przedszkolem w Dydni.  Projekt 
skierowany był do dzieci w wieku 3 - 5 lat uczęszczających 
do Samorządowego Przedszkola w Dydni. W projekcie 
uczestniczyły przedszkolaki i  nauczyciele oraz pracownicy 
przedszkola jako wolontariusze. 

Projekt „Nasze rączki małe, do pracy doskonałe…” 
zakładał wykorzystanie i pobudzanie wszystkich zmysłów 
dzieci, aby stymulować ich wszechstronny rozwój. Nauczy-
ciele - edukatorzy odbyli szkolenia: „Praca z dzieckiem za-

burzonym sensorycznie” oraz „Wykorzystanie naturalnych 
materiałów w zabawie,” dzięki którym zdobyli wiedzę na 
temat  wykorzystania innowacyjnych metod pracy z dziećmi 

ko” Dydnia. Mogliśmy podziwiać młodych karateków oraz 
doświadczonych instruktorów, tj. sensei. To było wspaniałe 
widowisko!

Ważnym akcentem naszej imprezy był pokaz dru-
hów z OSP w Jabłonce. Wszyscy chętni mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy, przymierzyć część umundurowania, spróbować swoich 
sił w posługiwaniu się wężem strażackim, sprawdzić, jak 
wygląda świat przez narko- lub alkogogle, czy też obejrzeć, 
co kryje w sobie wóz strażacki.

Ponadto druhowie pilnowali także, by kiełbaski na 
grillu były dobrze wysmażone.

Po zakończonych pokazach, pałeczkę przejęły ani-
matorki „Zakręcone Animacje Nakręcają Akcje”. I wtedy 
zaczęła się prawdziwa zabawa! Były tańce przy muzyce, 
konkurencje rodzinne np. przeciąganie liny, zabawy z pi-

łeczkami, wodą, chustą animacyjną, duże bańki mydlane i 
malowanie twarzy.

A chętni mogli sobie nawet zrobić zdjęcie z Myszką 
Miki.

Po wspólnej zabawie, nastąpił czas na sportowe roz-
grywki – mecze sędziował Wiesław Sowa.

Podczas festynu nie zabrakło także poczęstunku 
przygotowanego przez Radę Rodziców i Akcję Katolicką.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację naszego festynu rodzinnego. W tym miejscu słowa 
podziękowań kierujemy do dyrektora GOKBPiW w Dydni – 
Rafała Czopora za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego 
oraz rozkładanych namiotów.

To był bardzo udany dzień!
Zuzanna Dmitrzak

Anna Wolwowicz
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Rodzinna zabawa Pokaz sprzętu strażackiego

Zajęcia twórcze
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Zakończenie roku szkolnego to dzień, w którym mie-
szają się różne emocje. To duma i satysfakcja z osiągnię-
tych wyników w nauce, zdobycia nowej wiedzy i nowych 
umiejętności, z ukończenia kolejnej klasy i kolejnego etapu 
edukacji. To również radość na myśl o upragnionym odpo-
czynku od szkolnych obowiązków i o perspektywie realizacji 
wakacyjnych planów. Ale to również smutek z konieczności 
pożegnania absolwentów ósmych klas, którzy kończą na-
ukę w szkołach podstawowych i wyruszają w dalszą drogę 
do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. 

W piątek, 24 czerwca 2022 r. uczniowie szkół Gminy 
Dydnia uroczyście zakończyli rok szkolny, odebrali świa-
dectwa, dyplomy, wyróżnienia i rozpoczęli długo wyczeki-
wane wakacje. 

angażujących wszystkie zmysły. Poprzez udział w doskona-
leniu zawodowym nauczyciele podnieśli swoje kompeten-
cje w zakresie stymulowania motorycznego i poznawczego 
rozwoju dzieci poprzez zabawę. Zdobytą wiedzę nauczy-
ciele wykorzystali do organizacji warsztatów, które miały 
usprawniać małe rączki przedszkolaków, tak doskonałe do 
wszelkich zabaw i działań manualnych. 

Przedszkolni edukatorzy podczas prowadzonych 
warsztatów skupiali się na rozwoju motoryki małej i dużej, 
jak również rozwoju integracji sensorycznej przedszkola-
ków. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty sensoryczne, 
florystyczne, ceramiczne, nauka nakrywania do stołu oraz 
wielozmysłowe poznanie owoców i warzyw. Udział w różno-
rakich zajęciach pozytywnie wpływał na interakcje między 
dziećmi, na rozwijanie umiejętności komunikacji i współpra-
cy w grupie, a tym samym na rozwój kompetencji społecz-
nych przedszkolaków. Warsztaty były okazją do ekspery-
mentowania, rozwoju kreatywności, zdolności manualnych, 
rozwoju aktywności ruchowej, poszerzania wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania poprzez zabawę. 

W ramach projektu została zakupiona eko - kuchnia 
wraz z akcesoriami do zabawy dla dzieci oraz zbudowana 
została ścieżka sensoryczna. W przedszkolnym ogrodzie 
powstały miejsca, gdzie dzieci mogą wielozmysłowo pozna-
wać świat. Oba miejsca są uwielbiane przez przedszkola-
ków. Zarówno materiały wykorzystane podczas warsztatów, 

jak i materiały pod montaż kuchni oraz budowę ścieżki sen-
sorycznej, zostały zakupione z funduszy programu.

Kolejnym założeniem projektu była organizacja ro-
dzinnego konkursu na „Błotną książkę kucharską”. Konkurs 
cieszył się dużą popularnością, a prace konkursowe były 
niezwykle ciekawe i pomysłowe. Rozstrzygnięcie konkursu, 
oraz podsumowanie całego projektu,  odbyło się podczas 
tegorocznego Pikniku Rodzinnego organizowanego w Sa-
morządowym Przedszkolu w Dydni. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zakupione z 
funduszy projektu. Dzieci wraz ze swoimi bliskimi mogły 
wypróbować prezentowane przepisy podczas zabawy w 
kuchni błotnej zakupionej w ramach projektu. Wielu wrażeń 
zmysłowych, oprócz kuchni błotnej, zapewniała również 
ścieżka sensoryczna. 

Udział w projekcie umożliwił dzieciom spędzenie 
wolnego czasu w aktywny i kreatywny sposób, przez co 
rozwijał dziecięcą wyobraźnię, zainteresowania dzieci oraz 
ich zdolności plastyczne i techniczne. Dał przedszkolakom 
szansę na rozwój ich zdolności manualnych oraz zdobycie 
nowych doświadczeń sensorycznych. Co więcej projekt 
umożliwił rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, a 
zastosowanie nowatorskich rozwiązań uatrakcyjniło proces 
nauczania.

Anna Wolwowicz

Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Dydnia w podziale na poszczególne klasy.

0 I II III IV V VI VII VIII Suma
SP Dydnia 33 25 27 18 27 25 17 36 31 239
ZS Niebocko 75 9 17 15 17 18 8 30 30 219
SP Jabłonka 15 12 10 8 15 12 6 14 20 112
SP Końskie 5 1 10 12 8 6 10 13 5 70
SP Grabówka 4 7 3 3 - - - - - 17
SP Wydrna 5 4 5 6 - - - - - 20
Przedszkole Samorządowe w Dydni 74 - - - - - - - - 74
Szkoła Muzyczna - 40 19 28 28 8 11 134
SP Niewistka 3 2 4 3 - - - - - 12
SP Obarzym 5 1 4 0 - - - - - 10

Łącznie do placówek oświatowych w Gminie Dydnia uczęszczało 907 uczniów. 

fot. A. Florczak

Zakończenie roku szkolnego w Niebocku
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W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Dydnia była or-
ganem prowadzącym dla:
- Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni,
- Szkoły Podstawowej im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka 

w Końskiem,
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce,
- Szkoły Podstawowej w Grabówce,
- Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
- Zespołu Szkół w Niebocku, w skład którego wchodzi 

Szkoła Podstawowa w Niebocku i Przedszkole Gminne 
w Niebocku

- Samorządowego Przedszkola w Dydni
- Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni
- Żłobka Gminnego w Dydni.

W roku szkolnym 2021/2022 Stowarzyszenie „Zie-
mia Dydyńska Przyjazna Dzieciom” było organem prowa-
dzącym dla:
- Szkoły Podstawowej w Obarzymie
- Szkoły Podstawowej w Niewistce 

W tym roku szkolnym szkołę podstawową w Gminie 
Dydnia ukończyło łącznie 86 absolwentów ósmych klas.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w dniach 24-26 maja 2022 r. Wyniki wyrażone zostały w 9-cio 
stopniowej skali staninowej (gdzie 1 stanowi wynik najniższy, natomiast 9 wynik najwyższy). 

Język polski Język angielski Matematyka Średnia szkoły
SP Niebocko 6 5 7 6,00
SP Dydnia 7 5 4 5,33
SP Jabłonka 2 3 3 2,66
SP Końskie 2 3 1 2,00

Piknik rodzinny 
Początkiem czerwca, tradycyjnie  jak co roku, w 

naszym ośrodku świętowaliśmy Dzień Matki i Dzień Ojca. 
W tym dniu z radością przyjmowaliśmy rodziców naszych 
uczestników. Wykorzystując tę  okazję  uczestnicy mogli w 
przygotowanym programie artystycznym wyrazić wdzięcz-
ność i podziękować  rodzicom za ich miłość, obecność i 
wsparcie. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i 
symbolicznych upominków dla rodziców.
Odwiedziny w Samorządowym Przedszkolu w Dydni

 Swoje zdolności artystyczne i recytatorskie nasi 
uczestnicy zaprezentowali również przy okazji Dnia Dziec-
ka, kiedy to odwiedzili przedszkole w Dydni. Nasi artyści 
przedstawili utwory Jana Brzechwy dodając szczyptę hu-
moru i obdarowując dzieci przygotowanymi w ośrodku pre-
zentami. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 
Wyjazd do kina

W czerwcu nie zabrakło również wspólnych wyjaz-
dów. Pierwszym był wyjazd do kina Helios w Krośnie.  Nasi 
uczestnicy rozwijali swoje zainteresowanie filmem. Tym ra-
zem obejrzeliśmy film z gatunku kina familijnego pt. „Pan 
Wilk i Spółka”. Wyjazd był przykładem ciekawej formy spę-
dzania czasu wolnego, ale także sprzyjał integracji w gru-
pie. 
Wycieczka - Karpacka Troja 

Kolejny wyjazd, to bardzo oczekiwana przez naszych 
uczestników wycieczka do Trzcinicy. Celem wycieczki był 

Skansen Archeologiczny – Karpacka  Troja. W tym miej-
scu można przenieść się do przeszłości, do czasów śre-
dniowiecza. Mieliśmy możliwość poznać zwyczaje i kulturę 
dawnych plemion słowiańskich zamieszkujących te tereny. 
Nasi uczestnicy mogli wejść do chat zrekonstruowanych na 
wzór zabudowań z epoki brązu i wczesnego średniowiecza, 
a także zobaczyć wykopaliska znalezione na tym terenie 
również z tamtych epok. Wszystko to wzbogaciło naszą 
wiedzę historyczną, jak również dostarczyło wielu wrażeń i 
tematów do  wspólnych rozmów.    

Anna Chorążak - Kłodowska

W roku szkolnym 2021/2022 najlepszym uczniom z 
terenu Gminy Dydnia, którzy odznaczyli się wybitnymi osią-
gnięciami naukowymi, artystycznymi, a także szczególnie 
angażowali się w życie społeczności szkoły przyznane zo-
stały certyfikaty Najlepsi z Najlepszych – Certyfikat Młode-
go Europejczyka oraz Nagrody Wójta Gminy Dydnia. 

Łącznie przyznano 27 Certyfikatów Najlepsi z Naj-
lepszych. Certyfikaty otrzymali uczniowie szkół:
- Zespół Szkół w Niebocku – 13 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Dydni – 7 uczniów

- Szkoła Muzyczna I st. w Dydni – 4 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 3 uczniów
Łącznie przyznano 9 Nagród Wójta Gminy Dydnia. Nagrody 

otrzymali uczniowie szkół:
- Zespół Szkół w Niebocku – 5 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Dydni – 2 uczniów
- Szkoła Muzyczna I st. w Dydni – 1 uczeń
- Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 1 uczeń.

Aleksandra Florczak

fot. archiwum

Zwiedzanie Karpackiej Troi
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20 maja dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni wzięliśmy udział 
w zajęciach sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelni-
czych połączonych z rekreacją w bibliotece w Krzemiennej. 

Pani bibliotekarka przyjęła nas bardzo życzliwie. Do 
wspólnej lektury wybraliśmy „Legendy i opowieści ziemi 
dydyńskiej”. Książka okazała się dla uczestników bardzo 
ciekawa. Przybliżyła podopiecznym historię powstania lo-
kalnych miejscowości oraz etymologię ich nazw. Następnie 
zapoznaliśmy się z pracą biblioteki, dostępnym księgozbio-
rem, możliwością wypożyczania książek i czasopism oraz z 
różnymi formami zajęć oferowanych odwiedzającym nieza-
leżnie od wieku. Wszystkim bardzo spodobały się kolorowe 
księgozbiory oraz bogato ilustrowane książki, które z chęcią 
oglądali i komentowali. 

Nie zabrakło również czasu na wspólną zabawę. Mę-
ska część naszej grupy z chęcią spędzała czas przy stole 
ping-pongowym lub bilardzie. Panie z kolei zdecydowanie 
wolały rozwijać swoją sprawność ruchową czy spostrze-

gawczość korzystając z gier dydaktycznych.  Na zakończe-
nie spotkania podopieczni wręczyli Pani Danusi skromny 
upominek wykonany w pracowni plastycznej. 

Serdecznie dziękujemy za tak miło spędzony czas, 
pełen wrażeń i uśmiechu oraz mamy nadzieję na dalszą 
współpracę.

Agnieszka Indyk

Po raz kolejny z ogromną przyjemnością nasz Ośro-
dek wziął udział w VI edycji Konkursu Filmowego, którego 
tematem przewodnim było hasło „Reporter w akcji”. Nasz 
zespól filmowy złożony z 6 uczestników – aktorów oraz re-
żysera podszedł do tematu w sposób humorystyczny. W 
swoim filmie przedstawiliśmy zaczerpniętą z życia scenkę 
ukazującą spór sąsiedzki, którym zainteresowała się Elż-

bieta Jaworowicz.
Podczas tegorocznej uroczystej Gali Filmowej zor-

ganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Spiach, która odbyła się 22.06.2022 r. wszyscy zgromadze-
ni goście mogli zobaczyć nagrodzone prezentacje filmowe. 
Każda placówka zaprezentowała bardzo ciekawe filmy, któ-
re odznaczały się wysokim poziomem. Wielką radością i za-
szczytem było dla nas zdobycie wyróżnienia dla najlepsze-
go aktora, którym był Piotr Pawłowski odgrywający główną 
rolę w naszym filmie, czyli Elżbietę Jaworowicz. Uczestnik 
z wielkim przejęciem, krocząc po czerwonym dywanie, w 
blasku fleszy odebrał zasłużoną nagrodę co dało mu dużą 
motywację do udziału w kolejnych występach.

Gala filmowa przebiegała w bardzo miłej atmosferze, 
sprzyjała integracji uczestników oraz nawiązywaniu nowych 
znajomości. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, za 
bardzo miłe spotkanie w doborowym towarzystwie. Każde 
takie spotkanie daje nam motywację do rozwijania zaintere-
sowań filmowych, poszerzania umiejętności aktorskich oraz 
zdobywania nowych doświadczeń w dziedzinie filmowej. 
Dziękujemy.

Beata Jatczyszyn

24 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć w na-
szym Ośrodku Pana Ministra Pawła Wdówika.

Podczas wspólnych rozmów Pan Minister chęt-
nie wysłuchał wypowiedzi Naszych podopiecznych, któ-
rzy przedstawili mu swoje problemy z jakimi borykają się 
w codziennym życiu: trudności z dostępem do świadczeń 
lekarskich, medycznych, problemy osób na wózkach inwa-
lidzkich z dotarciem do jednostek ochrony zdrowia oraz wy-

kluczenie społeczne itd.
Pan Minister zaznaczył, że głównym celem jego 

starań jest zorganizowanie takiego systemu pomocy, aby 
osoby niepełnosprawne, zmagające się z różnego rodza-
ju trudnościami, które niejednokrotnie uniemożliwiają im 
samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu, miały 
równe szanse  na realizację swoich pasji, zainteresowań. 
Pan Minister podkreślił także, że niepełnosprawność nie 

fot. archiwum

fot. archiwum

Wspólne czytanie „Legend i opowieści ziemi dydyńskiej”

Najlepszy aktor nagrodzony
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Na przełomie wiosenno-letnich miesięcy, w klubach 
seniora w Jabłonce i Temeszowie odbyło się wiele intere-
sujących spotkań integracyjnych oraz tematycznych. W 
ramach zajęć manualnych uczestnicy wykonywali m.in. 
dekoracyjne naczynia i elementy zdobnicze z glinki samo-
utwardzalnej oraz zapoznawali się z techniką foamirowych 
kwiatów. Precyzji i zaangażowania wymagało wykonanie 
przez seniorki filcowych motylków-niespodzianek z okazji 
Dnia Dziecka. Również z tej okazji - tym razem w ramach 
zajęć kulinarnych - seniorki wymieniając się przepisami, 
upiekły stosy przepysznych ciasteczek dla najmłodszych 
dzieci ze szkół i przedszkola, odwdzięczając się tym sa-
mym za niespodzianki od nich z okazji Dnia Seniora.

W programie majówkowych zajęć nie mogło obejść się 
bez wspólnie przygotowanego grilla. Natomiast w kalenda-
rzu spotkań cyklicznych wpisało się „Przywitanie lata”, a jest 
to jedno z tych spotkań integracyjnych, na które uczestnicy 
obydwu klubów z radością czekają. Piękna pogoda sprzyjała 
również relaksującym, wspólnym spacerom z kijkami. 

Kolejne półrocze za nami. Jak co roku, pomimo trud-
nej sytuacji pandemicznej, był to dla nas czas intensywnej 
pracy i przygotowań do różnych wydarzeń, które wspomi-
namy z uśmiechem  na ustach.

14.04.2022 r. w naszym ośrodku odbyło się kolejne 
już  spotkanie wielkanocne. Wszyscy sumiennie przygoto-
wywaliśmy się do tego wydarzenia, które stało się już naszą 
tradycją wewnątrzośrodkową. Doskonałym wprowadze-
niem w uroczysty nastrój świąt wielkanocnych była Droga 
Krzyżowa, w której uczestniczyliśmy kilka dni wcześniej, 
korzystając  z zaproszenia Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Bliznem. Zasiadając po raz kolejny wspólnie przy 
świątecznym stole nie zabrakło czasu na wspomnienia o 
tych, których w tym roku już między nami nie ma. Po uro-
czystym występie podopiecznych i wysłuchaniu tekstu z  Pi-
sma Świętego podzieliliśmy się jajkiem, składaliśmy sobie 
świąteczne życzenia oraz dzieliliśmy się przemyśleniami, 
jakie niesie ze sobą czas związany ze zmartwychwstaniem 
Jezusa Chrystusa. Spotkanie było także doskonałą okazją 
do zaprezentowania nowych prac wielkanocnych przygo-

towanych przez naszych podopiecznych, które w tym dniu 
dekorowały stół wielkanocny.

ŚDS w Krzywem

może stać się powodem do rezygnacji z wyboru własnej 
ścieżki życiowej i zawodowej. Istotne jest podjęcie takiego 
typu działań, które w przyszłości pozwolą osobom niepeł-
nosprawnym na rozpoczęcie zatrudnienia w warunkach do-
stosowanych do ich możliwości. 

Wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek 
pracy to trudna i ciężka praca, ale z pewnością dla tych 
osób praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale 
także doskonałą formą terapii. Dzięki pracy osoby niepełno-
sprawne stają się bardziej niezależne, wzrasta ich poczucie 
własnej wartości, przez co i kontakty interpersonalne stają 
się lepsze.

ŚDS w Krzywem

fot. archiwum

fot. A. Florczak

Rozmowy uczestników z ministrem

Przy wielkanocnym stole

Zajęcia rękodzielnicze

fot. archiwum
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24 czerwca do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
im. Księdza Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej przy-
był z wizytą minister Paweł Wdówik.

W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, Poseł na 
Sejm RP Adam Śnieżek, kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dydni Teresa Szelest, przewodniczący 
Rady Gminy Dydnia Piotr Szul oraz kierownik Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Krzywem Małgorzata Jamru-
giewicz.

Podczas tej wyjątkowej wizyty Pan minister zwiedził 
Centrum i spotkał się z uczestnikami. W trakcie spotkania 
wszyscy mieli możliwość porozmawiać z wiceministrem na 
tematy dotyczące osób starszych. Pan Minister okazał wie-
le zrozumienia i zainteresowania problemami osób niepeł-
nosprawnych.

Kluczowym programem wspierającym osoby niepeł-
nosprawne jest Program „Centra Opiekuńczo - Mieszkal-
ne”. Do jego celów należą: pomoc dorosłym osobom nie-
pełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i spe-
cjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Agnieszka Jatczyszyn

W 2002 roku koncertowała w Wiśniowej (powiat 
strzyżowski) podczas „Dni Wiśniowej”. „Zresztą mieliśmy 
bardzo ścisłą współpracę z GOK w Wiśniowej, gdzie or-
kiestra była zapraszana często, ale już nie jako orkiestra 
uczestnicząca w konkursie, tylko po prostu jako ktoś, kto 
umila występ, umila dożynki, kto umila imprezy strażackie, 
kto umila spotkania ludzi na wszelkiego rodzaju imprezach. 
Grali repertuar różny: ludowy, patriotyczny, współczesny 
tak, że to repertuar taki naprawdę zróżnicowany, aczkol-
wiek bardzo dobrze odnajdowali się w tym repertuarze. 
Zresztą z tego, co wiem to odnajdują się w nim bardzo 
dobrze i w tej chwili” [Relacja Małgorzaty Turopolskiej z 
dnia 22.04.2020r.]. W Lutowiskach (powiat bieszczadzki), 
muzycy nasi, na zaproszenie miejscowego GOK-u zagrali 
okolicznościowy koncert z okazji Dnia Kobiet. 

2.2. Koncerty zagraniczne
Oprócz lokalnych i regionalnych koncertów, orkie-

stra ma na swym koncie także trzy występy zagraniczne: 
we Włoszech (w Watykanie), na Słowacji i na Ukrainie. Or-
kiestra, przypomnijmy, rozpoczynała swą działalność nie-
typowo, nie koncertami w gminie, a po występie inaugu-
racyjnym w miejscowym kościele od razu zaprezentowała 
się szerokiej publiczności ponad gminnej z władzami Pod-
karpacia w tle. Podobnie było z pierwszym zagranicznym 
wyjazdem, nie była to sąsiednia Słowacja czy Ukraina, ale 
od razu Włochy, Watykan i występ przed samym papieżem 
Janem Pawłem II. Temu pierwszemu koncertowi za grani-
cą poświęcam nieco więcej miejsca, bowiem także było to 

niecodzienne.
W 1998 roku w wyniku wyborów samorządowych, 

wójtem gminy został Jerzy Ferdynand Adamski. Już na po-
czątku jego kadencji zrodził się pomysł nadania papieżowi 
Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy 
Dydnia i wyjazd delegacji gminnej do Watykanu, aby taki 
tytuł papieżowi wręczyć. Delegacji miała towarzyszyć or-
kiestra. Jednak w tamtym momencie nikt z muzyków nie 
wierzył w powodzenie takiego pomysłu. Wójtowi Adam-
skiemu najbardziej zależało na wyjeździe najmłodszych 
muzyków z orkiestry, ponieważ prawdopodobnie nigdy w 
życiu nie mieliby okazji pojechać do Rzymu i zagrać przed 
papieżem. Kiedy zapadła ostateczna decyzja co do wyjaz-
du, rozpoczęły się przygotowania 25 osobowego składu 
orkiestry. Działania szły w kilku kierunkach. Po pierwsze 
wójt szukał sponsorów, aby orkiestra mogła pojechać do 
Rzymu. „Po drugie, należało znaleźć odpowiednio wyso-
kie „dojścia”, aby orkiestra z Dydni mogła stanowić opra-
wę muzyczną w czasie mszy świętej odprawianej przez 
papieża, a potem spotkać się z nim na prywatnej audien-
cji”[Stanisław Siwak. Dydnia w Castel Gandolfo, „Nowiny”, 
1999, s. 9. ]. Aby mogło dojść do spotkania z papieżem 
podczas audiencji, wójt Adamski uruchomił swoje prywat-
ne znajomości: „wiedziałem, że najważniejsze będzie zna-
lezienie kontaktu do księdza biskupa Stanisława Dziwisza 
- osobistego sekretarza Ojca Świętego. Na szczęście, od 
wielu już lat przyjaźnię się z proboszczem podkrakowskich 
Podstolic, księdzem Janem Pałaszem. Znają się z Dziwi-

Uczestnicy klubu seniora w Jabłonce mieli okazję 
obejrzeć przepiękne wyroby rękodzielnicze, gdy gościliśmy 
Panią Ewę Czyżewską z pracowni Wierzbinowe Cuda z 
Dynowa. Niedługo Pani Ewa przeprowadzi dla uczestników 
klubów warsztaty z tkania gobelinów. 

Niestety, wśród radosnych spotkań w klubie są też i 

takie, które napawają smutkiem. Z wielkim żalem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci naszej klubowej koleżanki Anny 
Sokołowskiej, która pozostanie w naszej pamięci jako oso-
ba uprzejma, sumienna, taktowna, uśmiechnięta i zaanga-
żowana w życie klubu.

Aneta Rzeszut

fot. A. Florczak

Pamiątkowe zdjęcie z ministrem
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szem dosłownie od dziecka (…). I dodaje, że duży udział 
w doprowadzeniu do audiencji Dydnian u papieża miał też 
ksiądz arcybiskup – senior Ignacy Tokarczuk”[ Ibidem, s. 
9. ].

Orkiestra w tym czasie zaczęła ćwiczyć repertu-
ar na to ważne wydarzenie. Ich repertuar był dość moc-
no rozbudowany. Ćwiczyli marsze np. „Happy marching 
band”, „Pierwszy krok”, piosenki ludowe: „Krakowiaczek”, 
pieśni kościelne: np. „Kłaniam się Tobie”, wśród których 

nie mogło zabraknąć lubianej przez Ojca Świętego „Barki”.
12 sierpnia 1999 r. w Urzędzie Gminy w Dydni miało 

miejsce nadanie papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Dydnia. Tytuł ten został na-
dany „Za szczególne zasługi dla Kościoła Powszechnego, 
a przede wszystkim za nieustanną troskę o teraźniejszą 
i pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny.”[ Ibidem, s. 9. ] 
(cdn.)

Monika Krowiak

W dniu 9 kwietnia 2022 r. na Targowisku Gminnym w 
Dydni odbyła się Giełda Wiosenna. Jej organizatorami  byli: 
Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. 

Podczas tego wydarzenia swoje wyroby sprzedawa-
li producenci zdrowej żywności, dekoracji, koła gospodyń 
wiejskich. Na targowisku „Mój Rynek” znaleźli się również 
lokalni artyści, rzemieślnicy, twórcy ludowi ze swoimi pra-
cami artystycznymi. Nie zabrakło sprzedawców kwiatów, 
krzewów i roślin ozdobnych. 

W dniu Giełdy Wiosennej można było zakupić prozia-

ki, naturalne miody, sery górskie, mięso wołowe, rękodzieła 
artystyczne, w tym: tradycyjne pisanki, palmy, koszyczki, 
kurczaczki, zajączki wielkanocne, różnego rodzaju ozdoby 
związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także obrazy.

Na Giełdzie Wiosennej można było również obejrzeć 
wystawę prac pokonkursowych z gminnego konkursu na 
wykonanie palm i pisanek wielkanocnych organizowanego 
przez Wójt Gminy Dydnia oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Dydni.

Serdecznie dziękujemy za tak wielkie zaintereso-
wanie Giełdą. Podziękowania należą się organizatorom, a 
przede wszystkim osobom sprzedającym swoje wyroby. 

GOKPBiW

Urodził się 5 września 
1959 roku w rodzinie Heleny i 
Karola Fejdasz. Miał czwórkę ro-
dzeństwa, brata i trzy siostry. Po 
ukończeniu Technikum Elektrycz-
nego w Turaszówce, na początku 
lat 80. odbył służbę wojskową. To 
właśnie tam zaczął pisać wier-
sze. Za swoją twórczość został w 
wojsku odznaczony. Po odbytej 
służbie powrócił do rodzinnego 
Obarzyma, rozpoczął pracę jako 
elektryk w Sanoku, jednocześnie 

pomagał rodzicom w pracy w gospodarstwie. Swoje wier-
sze „pisał do szuflady”, nigdy ich nie opublikował. Zmarł 15 
grudnia 2021 r., dwa tygodnie po śmierci ukochanej mamy.

Las 
Zaprowadź mnie tam gdzie śpiewa las
Gdzie słońce pada przez gęste listowie
Chcę iść przez chaszcze bujne po pas
Chwilę odpocząć w cienistym parowie
Tam chcę odpocząć, zapomnieć o problemach
Przy trelach ptaków napisać poemat
O życiu, młodości, miłości i o tym
Co niegdyś przeżyłem gdy byłem młodym

Powrót
Wróciłem do Ciebie z ptakami na wiosnę 
Świeciło już słońce wysoko na niebie
Czy przeżyłem z Tobą chwile radosne 
I teraz piszę, czy tęsknię do Ciebie
Znów zaczyna się kolejne lato

Nadejdzie sierpień pachnący chlebem
Przeżyjesz kolejną jesień bogatą 
I śnieg co łączy horyzont z niebem
Oczekujesz mnie, już lipy kwitną
Czereśnie sypią słodkim nektarem 
Nie wrócę do Ciebie lecz przyjdę z modlitwą
Po to  by wrócić na zawsze i ostatnim razem

Wiosna
Popatrz jak cicho wokoło 
Śpi ziemia i ty śpisz kochanie
Na dworze noc jest jak smoła
Słowo przyrody ma takie posłanie
Jak miło w ten wieczór wiosenny
Brać w ręce gwiazdy, które migocą
Brodzę po polach choć jestem senny
Oddycham powietrzem co pachnie wiosną
Myślą jestem przy Tobie
Ja jestem tutaj, a ty daleko
Tak myśląc o tym westchnąłem sobie
Westchnienie me powtórzyło echo
Ta noc mnie ukaja boską ciszą
Gdy pachnie ziemia pod niebem
Moja ziemia rodzinna Polska
Która nas karmi swym chlebem
O matko utul mnie do snu
Ukołysz mnie szumem wietrzyku
Posłucham jeszcze twojego głosu
Bo sen mi oczy zamyka
Śpijcie więc mili rodacy
Aby się nazajutrz obudzić do pracy.
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Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypo-
czynku w Dydni jest cały czas otwarty na różne inicjatywy 
kulturalne i społeczne.

Podczas trwania Tygodnia Bibliotek Gminny Ośro-
dek Kultury w Dydni odwiedziły dzieci   z Samorządowe-
go Przedszkola w Dydni. W Bibliotece Publicznej w Dydni 
odbyła się lekcja biblioteczna skierowana do najmłodszych 
czytelników. Po przeprowadzonych zajęciach, w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się 
również zabawy o tematyce literackiej. 

 Już od 13 maja 2022 r. w trasę ruszyła Biblioteka 
Mobilna, która zasięgiem objęła następujące miejscowości: 
Witryłów (Osiedle, Dom Ludowy), Ulucz (Dom Ludowy), 
Niewistka (Szkoła Podstawowa). Mieszkańcy tych wiosek 
mają możliwość wypożyczania książek, które stanowią wy-
jątkową wartość kulturalną w naszym społeczeństwie.

W dniu 1 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, 
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni był współorgani-
zatorem „Strażackiego Dnia Dziecka” na stadionie sporto-
wym w Dydni. W zmaganiach uczestniczyło 7 Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewczyn z: Dydni, 
Niebocka, Jabłonki oraz Wydrnej. Podczas tej imprezy wy-
stąpiły mażoretki działające przy GOK w Dydni. 

W dniu 2 maja ruszyła II Rajza Bieszczadzka. Jed-
nym z przystanków rajzy był parking przy Szkole Podsta-
wowej w Dydni, gdzie można było podziwiać te zabytkowe 
pojazdy. Gminny Ośrodek Kultury w Dydni czynnie wziął 
udział w tym wydarzeniu.

GOKPBiW

Oleje otrzymuje się z tłuszczów roślinnych. Najpopu-
larniejszymi olejami są: olej rzepakowy, lniany, słoneczniko-
wy czy morelowy. Oleje roślinne mają wiele składników, któ-
re pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Są dwie metody 
wydobywania olejów z roślin: jednostopniowa i dwustopnio-
wa. Tłoczenie oleju na zimno to metoda jednostopniowa, 
natomiast olej rafinowany uzyskuje się z metody dwustop-
niowej.

W dniu 20 maja 2022 r. na placu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dydni odbyły się plenerowe warsztaty 
olejarskie dla dzieci i młodzieży. Organizatorem warsztatów 
było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 
Dydnia. Partner projektu to Gminny Ośrodek Kultury, Biblio-
tek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Natomiast dofinanso-
wanie uzyskano z budżetu Gminy Dydnia w ramach projek-

tu: „Zaszczep się kulturą w Gminie Dydnia”.
Podczas warsztatów olejarskich, które poprowadził 

Stanisław Strzęp dzieci i młodzież mogła nauczyć się pozy-
skiwać olej rzepakowy metodą tłoczenia oleju „na zimno” za 
pomocą specjalnie wykonanej do tego maszyny. Uczestnicy 
warsztatów byli świadkami tego, jak po wyciskaniu nasion 
rzepaku wypływa olej, natomiast efektem ubocznym jest 
„wytłok” inaczej „makucha” stanowiąca pełnowartościową 
paszę dla zwierząt.

Wszyscy z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w 
warsztatach. Każdy uczestnik mógł skosztować pozyskany 
olej rzepakowy. Dzieci i młodzież otrzymały wspólnie wytło-
czony olej do wykorzystania go w swoich domach.

GOKPBiW
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Poznawanie procesu tłoczenia oleju

Warsztaty olejarskie

Przedszkolaki w wizytą w bibliotece
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Jednym z trzech symboli narodowych Polski jest fla-
ga RP, która ma dwie barwy: biel i czerwień. Biel symboli-
zuje czystość, dobro i nieskazitelność, natomiast czerwień 
potęgę i majestat. Święto flagi państwowej w naszym kraju 
obchodzone jest 2 maja. W tym dniu Polacy wywieszają je 
m.in. na budynkach swoich domów czy budynkach instytu-
cji państwowych. 

Z okazji Święta Flagi w dniu 2 maja 2022r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Dydni zorganizował dla dzieci i młodzie-
ży z terenu Gminy Dydnia warsztaty robienia flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Uczestnicy warsztatów malowali kreda-
mi flagę Polski na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni. Największą jednak atrakcją było wypuszczanie 
białych i czerwonych balonów (ok. 150 sztuk) napełnionych 
helem w powietrze. 

Serdecznie dziękujemy wójt Gminy Dydnia – Alicji 
Pocałuń za przybycie oraz podarowanie dzieciom słodkie-
go poczęstunku. 

Wszystkie dzieci uczestniczące w tym wydarzeniu 
z pewnością zapamiętają, jak ważne jest być prawdziwym 

patriotą, który potrafi z szacunkiem odnosić się do symboli 
narodowych. Jesteśmy przekonani, że przyszłe pokolenie 
będzie dumne ze swojego pochodzenia. Rozpowszech-
nianie polskich tradycji  przyniesie wiele pozytywnych do-
świadczeń i prawdziwych wzorców narodowych.

GOKPBiW

Ze Świętami Wielkanocnymi wiąże się wiele trady-
cji. Jedną z najpopularniejszych jest wykonywanie palm i 
pisanek. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się 
z gałązek wierzby, która w kościele katolickim jest znakiem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Natomiast pi-
sanki wykonywane przed Wielkanocą symbolizują nadzieję 
Chrześcijan oraz rodzącą się do życia przyrodę.

Już po raz XVI - ty odbył się gminny konkurs Palm i 
Pisanek Wielkanocnych. Organizatorem tegorocznej edycji 
byli: Wójt Gminy Dydnia; Gminny Ośrodek Kultury, Biblio-
tek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Celem konkursu było: 
rozwijanie zdolności plastycznych; wspieranie uzdolnień, 
prezentacja umiejętności plastycznych oraz kultywowanie 
tradycji wykonania palm i pisanek wielkanocnych. 

Na konkurs zgłoszono 20 palm i 49 pisanek wielka-

nocnych. Wszystkie prace były pomysłowe i oryginalne. Każ-
da z nich jest dowodem na to, że tradycje w Gminie Dydnia 
są cały czas kultywowane i przekazywane od pokoleń.

W dniu 01.04.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji 
konkursowej. Jury pod przewodnictwem Agnieszki Adam-
skiej – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie przyznało następujące miejsca:
W kategorii Palma Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy „0”
1. miejsce – Antoni Filip (Przedszkole w Niebocku)
2. miejsce – Fabian Bobyk (SP Grabówka)
3. miejsce – Karol Kułak (Przedszkole w Dydni)
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. miejsce – Kl. I-III (SP Obarzym) – praca zbiorowa
2. miejsce – Karolina Kolencio (SP Końskie)

Podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 3 
marca 2022 r. z panią Justyną Bednarek, autorką książki 
„Babcocha” zorganizowanego przez Wójta Gminy Dydnia i 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni został ogłoszony konkurs 
plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gmi-
ny Dydnia pt. „Z Babcochą zmieniamy świat wokół nas”. 

Do konkursu zgłoszono 9 prac. W maju 2022 r. pani 
Justyna Bednarek komisyjnie oceniła prace i przyznała na-
stępujące miejsca i nagrody:
1 miejsce - Adam Pytlowany (ZS Niebocko)
2 miejsce - Julia Oleniacz (ZS Niebocko)
3 miejsce  - Magdalena Sołkowicz (ZS Niebocko)

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez panią Justynę Bed-
narek.
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Wyróżnieni uczestnicy konkursu

Z własnoręcznie wykonanymi flagami Polski
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Za nami druga edycja EkoBiegu w Dolinie Sanu. W 
dniu 19 czerwca 2022 r. do miejscowości Ulucz przybyło 
wielu biegaczy oraz miłośników sportu i rekreacji. Podob-
nie jak w tamtym roku trasa miała długość 15 km i biegła 
od Ulucza w kierunku Dobrej, Hłomczy, Łodziny i kładki w 
Witryłowie, następnie w kierunku Cerkwi, gdzie zatoczyła 
„pętlę”.

Uczestnicy drugiego EkoBiegu wzięli udział w nastę-
pujących kategoriach:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (open)
- Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
K/M 16 (16-19 lat)
K/M 20 (20-29 lat)
K/M 30 (30-39 lat)
K/M 40 (40-49 lat)
K/M 50 (50-59 lat)
K/M 60 (60 lat i więcej)
- Kategoria - Najstarszy uczestnik EkoBiegu 
- Kategoria - Najmłodszy uczestnik EkoBiegu 

Oficjalnie bieg otworzyli: Alicja Pocałuń - Wójt Gminy 
Dydnia oraz Rafał Czopor - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dydni.

Tuż przed samym biegiem została przeprowadzo-
na profesjonalna rozgrzewka przez Annę Łapińską, któ-

3. miejsce – Kl. III (SP Dydnia) – praca zbiorowa
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. miejsce – Sabina Bocoń (SP Dydnia)
2. miejsce – Adrian Sawicki (ZS w Niebocku)
3. miejsce – Adrian Ćwiąkała (SP Jabłonka)
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
1. miejsce – Gracjan Żelaznowski (SP Jabłonka)
2. miejsce – Dawid Bocoń (SP Dydnia)
3. miejsce – Gabriela Kułak (SP Dydnia)

Kategoria otwarta 
1. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem 
– praca zbiorowa
2. miejsce – Klub Senior+ w Temeszowie - praca zbiorowa
W kategorii Pisanka Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy „0”
1. miejsce – Hubert Kopiczak (Przedszkole w Niebocku)
2. miejsce – Aleksandra Kaseja (Przedszkole w Niebocku)
3. miejsce – Antonina i Marcelina Suchan (Przedszkole w 
Niebocku)
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. miejsce – Kl. I-III (SP Niewistka) – praca zbiorowa
2. miejsce – Maja Stachyrak (SP Jabłonka)
3. miejsce – Wiktoria Wójcik (SP Końskie)

Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. miejsce – Julia Frydryk (SP Dydnia)
2. miejsce – Oliwia Milczanowska (ZS w Niebocku)
3. miejsce – Patryk Bluj (SP Dydnia)
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
1. miejsce – Przemysław Kopiczak (ZS w Niebocku)
2. miejsce – Anita Myćka (ZS w Niebocku)
3. miejsce – Dominik Sobolak (SP Jabłonka)
Kategoria otwarta 
1. miejsce – Katarzyna Frydryk
2. miejsce – Klub Senior+ w Jabłonce – praca zbiorowa
3. miejsce – Paweł Dąbrowiecki (ŚDS w Krzywem)

W dniu 06.04.2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dydni odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu. 
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dy-
plomy. Nagrody wręczyli: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni - Rafał Czo-
por oraz przewodnicząca komisji konkursowej – Agnieszka 
Adamska.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom z poszcze-
gólnych kategorii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział i zachęcamy do wzięcia udziału w następnych edy-
cjach.
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Wręczenie nagród

Uczestnicy konkursu

Przygotowania do startu
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Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci 
Gór i Dolin” to jedno z najpopularniejszych i największych 
wydarzeń kulturalnych w regionie podkarpackim. Po dwóch 
latach przerwy odbyła się XVI-ta edycja tej imprezy. Do 
Gminy Dydnia przybyły zespoły ludowe z Ukrainy, Słowacji, 
Macedonii, Rumunii i Polski.

Występy inauguracyjne festiwalu odbyły się w dniu 
24 czerwca 2022r. na placu przed Szkołą Podstawową w 
Dydni i w Szkole Podstawowej w Końskiem. Natomiast w 
sobotę (25 czerwca 2022r.) odbyła się Gala Wieczorna, 
podczas której zespoły folklorystyczne zaprezentowały po 
jednym tańcu. 

Dzień 26 czerwca 2022 r. niósł ze sobą pozytywne 
emocje i wiele niespodzianek artystycznych. Impreza roz-
poczęła się barwnym korowodem, gdzie wszystkie zespoły 
ludowe  maszerowały w paradzie do Kościoła Parafialnego 
w Niebocku. Tam odbyła się uroczysta Msza Święta. Nato-
miast po południu o godzinie 15.00 na stadionie sportowym 
w Niebocku odbyła się Gala Finałowa festiwalu, gdzie wy-
stąpiło cztery zagraniczne zespoły ludowe: PERVOTSVIT – 

Czerwonograd – Ukraina, AF GOCE DELCEV – Bitoli – Ma-
cedonia, MAKOVICKA – Svidnik – Słowacja, MUGURELUL 
– Costesti – Rumunia i zespoły z Polski: HALICZ – Ropczy-
ce – Polska oraz gospodarz festiwalu „KALINA” z Niebocka 
(grupa starsza i młodsza). 

Oficjalnego powitania zespołów i zgromadzonej pu-
bliczność dokonali: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dydni – Rafał Czopor, Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, 
Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego, a zarazem Prezesa 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia 
– Jacek Adamski, Poseł na Sejm RP– Piotr Uruski, Radna 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Monika Brewczak 
oraz Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Robert Godek. 

Wszystkie zespoły folklorystyczne prezentowały się 
w czterech blokach tanecznych i zdobyły aplauz zgroma-
dzonej publiczności. Zaprezentowały tańce ludowe swoich 
krajów na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Festiwal  
zakończono wręczeniem cennych nagród rzeczowych i po-
dziękowań.

Patronat honorowy festiwalu objęli: poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej - Piotr Uruski oraz radna Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego – Monika Brewczak.

ra prowadzi Jumping Stars klub fitness w Przemyślu. Po 
rozgrzewce biegacze ruszyli w trasę. Tak, jak w ubiegłym 
roku pomiar czasu był możliwy dzięki firmie Timekeeper. 
Jako pierwszy trasę ukończył Krzysztof Lubomski z czasem 
1:07:05. Drugą osobą był Kamil Pyrcz (1:09:14), a jako trze-
ci  trasę ukończył Kacper Bujdasz (1:10:16).

Po ukończeniu biegów nastąpiła „dekoracja” uczest-
ników. Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych katego-
riach wręczali: Alicja Pocałuń - Wójt Gminy Dydnia, Rafał 
Czopor -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni oraz 
Anna Żak z Klubu Biegacza Dydnia. 

Tuż po starcie zawodników II EkoBiegu w miejsco-
wości Ulucz odbył się Mini EkoBieg, gdzie najmłodsi uczest-
nicy mogli spróbować swoich sił na dystansach 100 m (do 7 
lat) i 500m (od 8 do 13 lat).

Podczas II EkoBiegu w Dolinie Sanu odbyła się, rów-
nież zbiórka charytatywna na rzecz fundacji „Szansa 21” 
(Fundacja na rzecz osób z zespołem Downa). Natomiast 
po wręczeniu nagród odbyło się losowanie voucherów i fir-
mowych gadżetów.

Organizatorami II EkoBiegu w Dolinie Sanu byli: Wójt 
Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji 
i Wypoczynku w Dydni, Klub Biegacza Dydnia.

Dofinansowanie: Budżet Gminy Dydnia; Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Partnerzy realizacji EkoBiegu: Gmina Sanok, jed-
nostki OSP z terenu Gminy Dydnia oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna z Hłomczy.

II EkoBieg wspomogli:
 PSB MRÓWKA Brzozów, sklep internetowy i stacjo-

narny nowoczesny sport.pl – medycyna sportowa, Uzdrowi-
sko Rymanów Zdrój, Jumping stars– klub Fitness w Prze-
myślu, sklep Kamar w Brzozowie; Firma GRAN-PIK Liwocz, 
PROJEKT PODIUM, Ardik- Brzozów, marka Pharmabest, 
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Brzozów, Firma – SYLVE-
CO- polski producent kosmetyków naturalnych, Iwoniczan-
ka, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Adama Śnieżka.

Patronat medialny:  Brzozowiana.pl, Info-podkarpa-
cie.pl, Nasza Gmina Dydnia.
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Pokaz regionalnego tańca ludowego

Zespoły festiwalowe



26 Nasza Gmina Dydnia II/2022

3 maja br. podczas gminnych obchodów Dnia Stra-
żaka, miało miejsce uroczyste poświęcenie lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego Peugeot Boxer przekazane-
go Ochotniczej Straży Pożarnej w Temeszowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Temeszowie, której 
przewodniczył ks. Jan Dąbal – proboszcz parafii Dydnia.

Po mszy świętej nastąpił paradny przemarsz podod-
działów z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi i gośćmi 
zaproszonymi na plac przed kościołem.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku 
przez dowódcę uroczystości druha Romana Janowicza 
prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Brzozowie druhowi Mariuszowi Bieńczakowi. Następnie 
odegrano hymn narodowy oraz podniesiono na maszt fla-
gę państwową. W dalszej części Alicja Pocałuń wójt Gminy 
Dydnia powitała zaproszonych gości. Naczelnik OSP Teme-
szów druh Marian Drobot przedstawił rys historyczny miej-
scowej OSP, natomiast druh Andrzej Kłyż dane techniczne 
nowego pojazdu.

Kulminacją apelu było uroczyste poświęcenie i prze-
kazanie lekkiego samochodu Peugeot Boxer na wyposaże-
nie miejscowej jednostce.

Ks. Jan Dąbal, poświęcił także nowy garaż oraz ka-
pliczkę św. Floriana ufundowaną przez druha Ryszarda Mil-

czanowskiego.
Uroczysty apel zakończył się wysłuchaniem hymnu 

Związku OSP RP „Rycerze Floriana” oraz  odprowadze-
niem przez dowódcę pocztów sztandarowych.

Po apelu zaproszeni goście i wszyscy zebrani w 
Domu Strażaka wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dydnia pod batutą Zygmunta Podulki, któremu z okazji 
imienin odśpiewano „100 lat”.

Strażakom i mieszkańcom wsi serdeczne życzenia 
złożyli: Adam Śnieżek  Poseł na Sejm RP,  Zdzisław Szmyd 
starosta brzozowski, Jacek Adamski wicestarosta brzozow-
ski, który w imieniu dra Piotra Uruskiego Posła na Sejm RP 
przekazał życzenia strażakom z Temeszowa i gminy, st. 
bryg. Krzysztof Folta komendant powiatowy PSP w Brzo-
zowie, dh Mariusz Bieńczak prezes zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Brzozowie oraz Alicja Pocałuń wójt 
Gminy Dydnia. Na zakończenie uroczystości druh Andrzej 
Kłyż podziękował wszystkim, którzy wspierali i nadal wspie-
rają działania miejscowej OSP i wręczył okolicznościowe 
upominki oraz kwiaty. Słowa uznania należą się strażakom 
z Temeszowa, paniom z KGW Temeszów, żonom straża-
ków oraz pracownikom  GOK w Dydni  za organizację uro-
czystości.

Stanisław Pytlowany
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Imprezie towarzyszył konkurs „Truskawkowe Trady-
cje Niebocka”.
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Przemarsz pocztów sztandarowych OSP

Przekazanie samochodu dla OSP Temeszów






