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Dożynki są corocznym, tradycyjnym świętem dzięk-
czynienia za plony, za ciężką pracę rolników, za żywność na 
naszych stołach. W tym roku Dydyńskie Dożynki Gminne 
świętowaliśmy w Wydrnej w dniu 21 sierpnia 2022 r.

Zgodnie ze zwyczajem, kolorowy korowód dożyn-
kowy na czele z mażoretkami i orkiestrą dętą, a także ze-
społami ludowymi, delegacjami wieńcowymi Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz pozostałymi uczestnikami uroczystości, 
przemaszerował główną drogą spod Wiejskiego Domu Kul-
tury do kościoła parafialnego w Wydrnej. Tam też odbyła się 
dziękczynna Msza Święta sprawowana przez proboszcza 
parafii w Jabłonce ks. Bogusława Zajdla.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości zgromadzili 
się na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Wydrnej. Or-
kiestra dęta odegrała hymn państwowy, a następnie odbyło 
się przekazanie bochenka chleba przez Starostów Dożynek 
Wójtowi Gminy Dydnia. Co roku ten symboliczny gest jest 
jednym z głównych elementów uroczystości dożynkowych. 
Chleb – owoc pracy rolnika, wypieczony z tegorocznego 
ziarna, zrodzonego na naszej dydyńskiej ziemi.

Starostowie tegorocznych dożynek to Anna Mazur 
oraz Zbigniew Klimkowski. Anna Mazur wraz z mężem Mi-
chałem są rodzicami trójki dzieci. Posiadają 12-hektarowe 
gospodarstwo rolne. Uprawiają pszenicę, owies i ziemniaki, 
hodują również zwierzęta: 6 krów, 70 kur, 15 kaczek i 13 in-
dyków. Zbigniew Klimkowski wraz z żoną Marią są rodzica-
mi pięciorga dzieci. Posiadają 11-hektarowe gospodarstwo 
rolne. Uprawiają pszenicę, żyto, orkisz, owies i ziemniaki. 
W gospodarstwie hodują również dwie krowy oraz kury.

– Chleb jest symbolem dostatku, szczęścia i pomyśl-
ności, wspólnoty, a zarazem szacunku dla natury. Jako Sta-
rostowie tegorocznych dożynek w imieniu rolników z terenu 
Gminy Dydnia chcielibyśmy przekazać ten chleb jako sym-
bol ciężkiej, całorocznej pracy rolników – tymi słowami Sta-
rostowie Dożynek przekazali chleb Wójtowi Gminy Dydnia. 
Wójt Alicja Pocałuń ucałowała otrzymany bochenek, mó-
wiąc: „Dziękuję za ten chleb, upieczony ze zbóż waszych 
pól. Będę go szanować i dzielić sprawiedliwie, tak by niko-
mu go nie zabrakło.”

Następnie Wójt powitała wszystkich gości zgroma-
dzonych na dożynkach. W uroczystości udział wzięli m.in.: 
poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł 
na Sejm RP Adam Śnieżek, starosta brzozowski Zdzisław 
Szmyd, sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, przewod-
niczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, dyrektor GOKBPiW 
w Dydni Rafał Czopor, kierownik PZDR w Brzozowie To-
masz Bartnicki, prezes zarządu oddziału powiatowego 
ZOSP RP w Brzozowie Mariusz Bieńczak, delegacje wień-
cowe wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dydnia, 
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, mieszkańcy Gminy Dydnia.

Wójt Alicja Pocałuń wygłosiła przygotowaną specjal-
nie na tę uroczystość mowę:

„Chleb – pożywienie, pieczywo z mąki, wody i za-
kwasu. Rozczyn – długo wyrabiany, pieczony w specjalnym 
piecu z watrą, opalanym wyselekcjonowanym drewnem. 
Wprawne i silne ręce gospodyni wyrabiają ciasto chlebowe, 
formują bochenki, znaczą znak krzyża i wkładają do pieca. 
Chleb się rumieni, wyrasta. Piękny chlebowy zapach unosi 
się i zaprasza do odkrojenia pierwszej pajdy. Wtedy kreśli 

się znak krzyża, po czym dopiero kroi.
Chleb znany w starożytności nie przypominał współ-

czesnego pulchnego wypieku, raczej zbliżony był do pod-
płomyka. Taki chleb łatwiej było łamać niż kroić i zapewne 
stąd wziął się powszechnie znany w wielu kulturach zwy-
czaj obrzędowego łamania chlebem.

Od zarania dziejów, aby móc zjeść chleb, trzeba 
było w pocie czoła na niego zapracować na roli, uprawiając 
zboża, żyto, pszenicę, jęczmień. Człowiek musiał zmagać 
się z ziemią, warunkami atmosferycznymi, dziką zwierzyną, 
aby zboże wyrosło i szczęśliwie trafiło pod postacią chle-
ba na stół. Musiał pokonywać trudności, znój, zmęczenie i 
wszelkie słabości. Nie raz przyszło mu płakać z powodu su-
szy, ulewy, gradobicia czy pożaru. Każda klęska niweczyła 
ciężką, wielomiesięczną pracę. Każda klęska pokazywała, 
że człowiek jest marnością naprzeciwko nieprzewidywalnej 
natury. I tutaj ulgę i nadzieję przynosiło westchnienie do 
Boga, spoglądanie w niebo i tam upatrywanie wsparcia i 
pomocy.

Pamiętam z dzieciństwa opowieść mojego taty o 
pewnym rolniku, gospodarzu na kilkunastu morgach. Miał 
stodoły, konie, woły i krowy. Można powiedzieć  – mode-
lowe gospodarstwo. Rolnik ten nie raz narzekał i wytykał 
Panu Bogu, że pogoda nie taka, a to za mało deszczu, a 
to za dużo, a to za zimno, a to za ciepło… Pewnego dnia 
gdy rolnik tak narzekał, a wręcz pouczał Pana Boga, co ten 
powinien w tym momencie na ziemię zesłać, Bóg postano-
wił odpowiedzieć mu. Gospodarzu – zawołał – skoro wiesz 
lepiej co jest najlepsze dla twoich upraw, to od tej chwili 
możesz sam decydować… I tak gospodarz decydował, od 
zasiewów aż do zbiorów: deszczu – spadnij, słońce – grzej. 
Pszenica  wzeszła czerwienią, oziminę ukrył śnieżny puch, 
słońce ogrzewało, deszczyk podlewał… I tak na Św. Wojcie-
cha w polu panowała uciecha. Łany pięknie zieleniały. Św. 
Zofia rozwinęła kłosy. Pozostało tylko czekać czasu żniw. 
Gospodarz decydował o pogodzie, dbając o najlepsze wa-
runki. W połowie lipca, tuż po Św. Henryku, gospodarz po-
stanowił wybrać się na przegląd swoich łanów. Zerwał kłos 
żyta, rozkruszył w dłoniach, zdmuchnął łupinki i ku swojemu 
zaskoczeniu, na dłoni nic nie zostało… Nawet najmniejsze-
go ziarenka. Zerwał drugie, piąte, zrywał ze środka stajonka 

Dożynki Gminne w Wydrnej
Aleksandra Florczak

Przekazanie chleba Wójtowi Gminy

fot. M. Wójcik
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i z kraju… Nigdzie nie było ziarna… Przerażony zawołał do 
nieba: Boże co to ma znaczyć? Kłosy są puste… Pan Bóg 
odpowiedział: Gospodarzu… chciałeś deszczu, śniegu, 
słońca, a zapomniałeś o wietrze… A to wiatr kołysząc łany 
zapyla zboża i sprawia, że się tworzy ziarenko. Boże – od-
powiedział gospodarz – zawierzam Ci wszystko co mam i 
co robię… Ty najlepiej wiesz czego mi potrzeba…

Powstały z kłosa, produkowany z ziarna zbożowego, 
które potrafiło obumrzeć, by odrodzić się po przejściu próby 
ziemi, kłos odnalazł światło i dojrzał w słońcu. Ziarno zakieł-
kowało dzięki wodzie i słońcu, rozrosło się ponad ziemią. 
Wytwarzany przez człowieka chleb jest łącznikiem pomię-
dzy ziemią a niebem, gdyż wzmacnia ciało, zapewniając 
mu przetrwanie. Pierwszy z podstawowych pokarmów, jest 
symbolem życia.

Przyjęty dziś od Starostów chleb symbolizuje zaufa-
nie, dostatek i życie… To ogromne zobowiązanie i odpowie-
dzialność… To też siła, w tym trudnym czasie, do pokony-
wania wszelkich trudności. Siła do dbania o rozwój gminy i 
jej mieszkańców…

Dziękuję za ten chleb. Dziękuję za dzisiejszą Eu-
charystię. Dziękuję wszystkim za obecność, a szczególnie 
dziękuję tym, którzy przyczynili się do organizacji dzisiej-
szej uroczystości.”

Następnie swoje występy na scenie zaprezentowali 
kolejno: Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Nie-
bocka, Orkiestra Dęta Gminy Dydnia oraz mażoretki, Kape-
la Ludowa „Młoda Przepióreczka”.

Debiut sceniczny przed szerszą publicznością za-
liczyli również uczestnicy Klubów Seniora z Jabłonki i Te-
meszowa. „Seniorzy Śpiewają” – tak brzmiał tytuł występu 
przygotowanego specjalnie na dożynki.

– Gdy skończysz lat 60, nawet nie wahaj się,
weź męża, przyjaciółkę, do Klubu zapisz się!
W Jabłonce, w Temeszowie wesoło płynie czas,

Świat staje tu na głowie, więc zapraszamy Was! – 
zachęcali Seniorzy.

Podczas tegorocznych dożynek zgromadzeni goście 
mieli również okazję obejrzeć widowisko „Omłoty” przygo-
towane pod patronatem GOKBPiW w Dydni. Była to opo-
wieść o żniwach, osadzona w czasach, gdy gospodarstwa 
rolne nie były jeszcze zmechanizowane, natomiast plony 
były zbierane i przetwarzane ręcznie.

Wokół placu dożynkowego rozstawione były stoiska 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dydnia. Udział w dożyn-
kach wzięły KGW z: Dydni, Grabówki, Jabłonki, Końskiego, 
Krzemiennej, Krzywego, Niebocka, Niewistki, Obarzyma, 
Temeszowa, Ulucza, Witryłowa i gospodarze – KGW Wy-
drna. W centralnym punkcie każdego ze stoisk stały prze-
piękne dożynkowe wieńce, uwite z plonów naszej dydyń-
skiej ziemi – zbóż, ziół, kwiatów. Oprócz tego każde z kół 
przygotowało poczęstunek dla gości dożynek – lokalne po-
trawy, wypieki, desery. Zgodnie z coroczną tradycją każde 
koło zaprezentowało się na scenie, były wierszyki, piosenki, 
anegdoty. Po występach Wójt Alicja Pocałuń wręczyła ko-
łom podziękowania i prezenty.

Podczas dożynek popularnością cieszyły się rów-
nież stoiska: koła naukowego Euroavia z Politechniki Rze-
szowskiej, marki kosmetycznej Mary Kay, Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Związku  
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Gminy Dydnia, 
GOKBPiW w Dydni, lokalnych producentów żywności, rę-
kodzielników.

Po występach Kół Gospodyń na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru – kapela ROY. Repertuar muzyczny ze-
społu to połączenie takich gatunków, jak: folk, rock, funk, 
disco i pop.

Natomiast późnym wieczorem uczestnicy uroczysto-
ści bawili się przy muzyce zespołu Quat-tro.

Aleksandra Florczak

W dniu 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dydni  z 
inicjatywy Wójta Gminy Dydnia odbyło się spotkanie doty-
czące zasobów wodnych Gminy Dydnia, możliwości ich za-
bezpieczenia oraz zapewnienia stałego dostępu do dobrej 
jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy.

Omówione zostały kwestie dotyczące warunków 
geologicznych Gminy Dydnia, możliwości tworzenia zbior-
ników retencyjnych oraz budowy systemów zaopatrzenia 
w wodę w naszych warunkach terenowych. Poruszono 
również zagadnienia związane z kwestiami formalnymi 
tego rodzaju przedsięwzięć, z istniejącymi uregulowaniami 
prawnymi m.in. w zakresie prawa wodnego oraz z szerszy-
mi planami i dokumentami strategicznymi o zasięgu woje-
wódzkim i ogólnokrajowym.

Podczas spotkania podpisany został list intencyjny 
pomiędzy Gminą Dydnia, a Uniwersytetem Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie, wyrażający wolę współpra-
cy w zakresie opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę 
Gminy Dydnia w kontekście zmian klimatycznych. Doku-
ment został podpisany przez Wójta Gminy Dydnia Alicję 
Pocałuń oraz dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i 
Geodezji dra hab. inż. Leszka Książka.

W spotkaniu udział wzięli: Alicja Pocałuń – Wójt Gmi-

ny Dydnia; Edyta Kuczma – sekretarz Gminy Dydnia; Adam 
Śnieżek – poseł na Sejm RP; Zdzisław Szmyd – starosta 
brzozowski; Mariusz Rolek – geolog wojewódzki w Departa-
mencie Ochrony Środowiska UMWP; Piotr Najda – dyrektor 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW; Krzysztof Gwizdak 
– zastępca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą 
PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie; Katarzyna Tokarz 

Spotkanie dotyczące zasobów wodnych Gminy Dydnia
Aleksandra Florczak

Uczestnicy spotkania
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Wręczenie Certyfikatów „Najlepsi z najlepszych” oraz 
Nagród Wójta Gminy Dydnia

W dniu 1 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyła się 
uroczystość wręczenia Certyfikatów “Najlepsi z Najlep-
szych Certyfikat Młodego Europejczyka” oraz Nagród Wójta 
Gminy Dydnia. Wyróżnienia otrzymali ci uczniowie z terenu 
Gminy Dydnia, którzy w roku szkolnym 2021/2022 odzna-
czyli się szczególnymi wynikami i osiągnięciami w nauce. 
Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni.

W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń zwróciła się do obecnych:

„Jesteśmy tu dzisiaj, aby szczególnie docenić 
uczniów z terenu Gminy Dydnia, którzy w tym roku szkol-
nym osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz odznaczyli się 
wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, naukowymi, a do 
tego wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w życie 
szkoły i społeczności lokalnej. Jesteście najlepszymi z naj-
lepszych – kwiatem tej gminy. Część z Was kończy bardzo 
ważny etap w życiu.

Za Wami 10 miesięcy, a tak naprawdę prawie całe 
Wasze życie ciężkiej pracy. To nie tylko chodzenie do szko-
ły, ale praca, systematyczność i samodyscyplina. To nie tyl-
ko siedzenie na lekcji, ale nieustanny głód wiedzy, szukanie 
odpowiedzi na liczne pytania. Już zapewne odkryliście, że 
z wiedzą jest tak, że „im więcej jej pijesz tym bardziej je-
steś spragniony”. To słowa Stefana Żeromskiego, który bar-
dzo dobrze rozumiał młode dusze. Ale „nie wystarczy dużo 
wiedzieć, żeby być mądrym”, jak mawiał starożytny filozof 
Heraklit z Efezu. Nie wystarczy zdobywać wiedzę i ją gro-
madzić jak eksponaty w muzeum. Zdobytą wiedzę trzeba 
dobrze wykorzystywać i stosować. Niezależnie myśleć i nie 
wybierać drogi na skróty, nie wybierać utartych traktów.

Wiedza wykorzystana do Waszej codziennej pracy 
musi służyć dobru, pokojowi i pomocy. Pamiętajcie, że naj-
ważniejsza jest rodzina, Wasi rodzice, a kiedyś małżonko-
wie i dzieci. Niech zdobywanie wiedzy, pogoń za karierą nie 
przesłoni Wam tych podstawowych wartości. Pamiętajcie, 
że miarą waszej wartości jest to, ile dobrego uczynicie. Dziś 
zapewne myślicie, że to takie utarte slogany, hasła z ga-
zetki, cytaty wypowiadane podczas różnych uroczystości. 
Kochani, uwierzcie mi, że we wszystkim co robicie, trzeba 
widzieć drugiego człowieka i jego dobro. Niech to będzie 
dla Was taką podstawową zasadą…

Drodzy uczniowie, absolwenci,
Przed Wami cała przyszłość. Zdobywajcie wiedzę, 

rozwijajcie swoje pasje, spełniajcie marzenia. Róbcie w ży-

ciu to, co kochacie, co będzie dla Was radością i źródłem 
satysfakcji. Nie bójcie się krytyki, bo jej można uniknąć tyl-
ko nic nie mówiąc, nic nie robiąc i będąc nikim. Nigdy nie 
porzucajcie swoich marzeń tylko dlatego, że ich realizacja 
wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

Drodzy Dyrektorzy, Wychowawcy,
To, że spotkaliśmy się dziś na tej uroczystości to też 

Wasza ciężka praca. Szkoła powinna stwarzać warunki 
zdobywania wiedzy, ale też uczyć samodzielnego myśle-
nia i stosowania wiedzy w praktyce. Mów, ucz, ale przede 
wszystkim działaj, angażuj, dawaj dobry przykład.

Drodzy Rodzice,
Przyjmijcie moje płynące z serca gratulacje. Przyj-

mijcie moje podziękowania, za trud włożony w wychowa-
nie młodego pokolenia mieszkańców Gminy Dydnia. Widać 
Waszą troskę i zaangażowanie, widać Wasze poświęcenie 
rodzinie. Ale mam jeszcze małą prośbę, żebyście uczyli 
swoje dzieci, że nie tylko zdobywanie bogactwa się liczy, 
ale bycie szczęśliwym. Aby kiedy już dorosną, znały war-
tość rzeczy, a nie ich cenę. Aby potrafiły mierzyć życie mia-
rą serca, a rozum pomoże czynić dobro…

Jeszcze raz wszystkim gratuluję!”
W roku szkolnym 2021/2022 certyfikatem „Najlepsi 

z najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” wyróżnio-
nych zostało 27 uczniów:
Julia Barańska (ZS Niebocko)
Jagoda Brewczak (SP Dydnia)
Maja Ciesielska (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
Wiktor Czerkies (ZS Niebocko)
Magdalena Fic (ZS Niebocko)
Kacper Kaszowski (SP Jabłonka)

– rzecznik prasowy PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszo-
wie; Krzysztof Wal – kierownik referatu Inwestycji Infrastruk-
tury i Programów Pomocowych UG w Dydni; Anna Stachy-
rak – skarbnik Gminy Dydnia; dr hab. inż. Leszek Książek 
– dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Bergel – 
prodziekan, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospo-
darki Wodnej UR w Krakowie; prof. dr hab. inż. Bogusław 
Michalec – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w 
Krakowie; dr hab. inż. Dariusz Młyński – Wydział Inżynierii 
Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Agniesz-

ka Operacz – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 
w Krakowie; dr inż. arch. Michał Uruszczak – Wydział In-
żynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. 
Tomasz Salata – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
UR w Krakowie; Ryszard Łukaszek – Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie; dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak – 
kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania 
Ścieków Politechniki Rzeszowskiej; dr inż. Krzysztof Bo-
ryczko – prodziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Śro-
dowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Aleksandra Florczak

Aleksandra Florczak

Gratulacje od władz gminy
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W niedzielę 18 września 2022 r. pary małżeńskie z 
terenu Gminy Dydnia obchodziły Jubileusz 50 – lecia oraz 
60 – lecia Pożycia Małżeńskiego. Medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie zostało odznaczonych łącznie 17 par, 
z których 9 wzięło udział w obchodach. Na uroczystość za-
proszeni zostali również małżonkowie, którzy w bieżącym 
roku obchodzą 60. rocznicę ślubu (6 par).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pa-
rafialnym w Jabłonce pod przewodnictwem Ks. Proboszcza 
Bogusława Zajdla, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną 
przed 50 i 60 latami przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. od-
było się okolicznościowe spotkanie w sali domu ludowego 
w Jabłonce. „Złoci Jubilaci” zostali odznaczeni przyznany-
mi przez Prezydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i oko-
licznościowymi upominkami wręczyła Wójt Gminy Alicja Po-
całuń, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem 
Szulem oraz Kierownikiem USC Małgorzatą Pomykałą. Nie 
zabrakło również życzeń, tradycyjnej lampki szampana oraz 
wspólnego odśpiewania „Sto lat”.  Przy akompaniamencie 
weselnej muzyki Jubilaci wspólnie  z rodzinami wesoło ba-
wili się przez niedzielne popołudnie. 

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy  otrzymały następujące pary 
małżonków: Zofia i Stanisław Bluj, Alicja i Tadeusz Bury, 

Mieczysława i Tadeusz Czebieniak, Maria i Henryk Dąbro-
wieccy, Mieczysława i Ryszard Dmitrzak, Irena i Wacław 
Gratkowscy, Krystyna i Marian Kmiotek, Anna i Sylwester 
Kocan, Krystyna i Jan Kopczyk, Helena i Stanisław Kracz-
kowscy, Mieczysława i Antoni Krzych, Łucja i Edward Krzy-
sik, Alina i Ludwik Kułak, Krystyna i Kazimierz  Pierożak, 
Bogumiła i Henryk Ślepeccy, Bogumiła i Jan Wójtowicz, Zo-
fia i Adam Wydrzyńscy.

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: Maria i Wła-
dysław Szelest oraz Zofia i Sylwester Wojtowicz.

Małgorzata Pomykała

Złote i diamentowe gody

Magdalena Kędra (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
Wiktoria Kołodziej (SP Dydnia)
Martyna Kopiczak (ZS Niebocko)
Gabriela Kostecka (ZS Niebocko)
Marcel Malinowski (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
Marek Marszałek (SP Dydnia)
Michał Marszałek (SP Dydnia)
Aleksandra Myćka (ZS Niebocko)
Dominika Oleniacz (ZS Niebocko)
Patrycja Owsiana (SP Jabłonka)
Wiktoria Pajęcka (SP Jabłonka)
Anna Pierożak (ZS Niebocko)
Julia Pietryka (SP Dydnia)
Marlena Pilszak (ZS Niebocko)
Wiktor Pomykała (ZS Niebocko)
Antoni Sabat (ZS Niebocko)
Amelia Sąsiadek (ZS Niebocko)
Emilia Sokołowska (SP Dydnia)
Kacper Urban (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
Martyna Węgrzyńska (SP Dydnia)
Lena Wolanin (ZS Niebocko)

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za: bardzo do-
bre wyniki kształcenia i wychowania – średnia ocen mini-
mum 5,0; zachowanie wzorowe i szczególnie wyróżniającą 
działalność na rzecz szkoły, udział i osiągane wyniki w kon-
kursach, koncertach, olimpiadach i zawodach: przedmioto-
wych, sportowych, artystycznych na szczeblu: gminy, po-
wiatu, rejonu, województwa i kraju, pracę w organizacjach 
szkolnych i pozaszkolnych, tytuł laureata w konkursach 
artystycznych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.

W roku szkolnym 2021/2022 Nagrodą Wójta Gminy 
Dydnia wyróżnionych zostało 9 uczniów:

Julia Barańska (ZS Niebocko)
Jakub Kłak (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
Martyna Kopiczak (ZS Niebocko)
Zuzanna Kulon (SP Jabłonka)
Maciej Lorenc (ZS Niebocko)
Marek Marszałek (SP Dydnia)
Anna Pierożak (ZS Niebocko)
Amelia Sąsiadek (ZS Niebocko)
Emilia Sokołowska (SP Dydnia)

Nagroda Wójta Gminy Dydnia jest przyznawana 
od 2021 r. na podstawie Uchwały nr XXIX/248/2020 Rady 
Gminy Dydnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyję-
cia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 
Dydnia. Nagroda ma charakter motywacyjny i jest wypła-
cana w formie jednorazowej nagrody pieniężnej. Przyzna-
wana jest w kategoriach: za wyniki w nauce, za wybitne 
osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia sportowe, za 
wybitne osiągnięcia artystyczne.

Aleksandra Florczak

Najlepsi z „najlepszych”

Dostojni Jubilaci

fot. A. Florczak

fot. A. Florczak
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W dniu 1 września 2022 r. w placówkach oświato-
wych Gminy Dydnia, podobnie jak i na terenie całej Polski, 
rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz z Sekretarz 
Gminy Dydnia Edytą Kuczma oraz Dyrektor Zespołu Obsłu-
gi Szkół w Dydni Jolantą Bieda uczestniczyły w uroczysto-
ściach inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w 
Dydni oraz Zespole Szkół w Niebocku.

Obydwie te placówki biorą udział w programie Do-
stępna Szkoła, w związku z czym po wakacjach uczniowie 
powrócili do gruntownie wyremontowanych budynków.

Dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Nieboc-
ku nowy rok szkolny przyniósł również zmianę na stano-
wisku dyrektora szkoły. Po wielu latach pracy w szkole na 
emeryturę odeszła dyrektor Bożena Chorążak. Dyrektor ofi-
cjalnie pożegnała się z uczniami, rodzicami oraz kadrą pe-
dagogiczną podczas zakończenia roku szkolnego, jednak 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Święty Michał Archanioł - Patron Gminy Dydnia

Gmina Dydnia już od pięciu lat jest pod opieką potęż-
nego Patrona – Świętego Michała Archanioła. 29 września 
2017 roku w dzień odpustu parafialnego w Dydni nastąpiło 
uroczyste  nadanie Gminie Dydnia Patrona – św.  Michała 
Archanioła.

O ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem 
Gminy Dydnia zdecydował Dekret Watykańskiej Kongrega-
cji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 15 
października 2016 roku o następującej treści:

Świętego Michała Archanioła, który dniem i nocą słu-
żąc Bogu, jest uważany za najmocniejszego obrońcę prze-
ciwko zasadzkom nieprzyjaznych ludzi, tak widocznych jak 
i niewidocznych, kler i wierni gminy v.d. Dydnia czcili szcze-
gólnym a także nieustannym kultem i także teraz czczą.

Stąd Najszlachetniejszy Pan Adam Szal, Arcybiskup 
Przemyski obrządku łacińskiego, wysłuchując powszech-
nych próśb, przy potwierdzeniu samą obywatelską powagą 
zgodnie ze zwyczajem zatwierdził wybór Świętego Michała 
Archanioła na Patrona wspomnianej gminy wobec Boga.

Ten sam w istocie, w piśmie z dnia 3 sierpnia 2016  
r. gorliwie prosił, by tego rodzaju wybór i zatwierdzenie, we-
dług przepisów o ustanowieniu Patronów, zostały potwier-
dzane.

Następnie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów mocą uprawnień przyznanych jej przez Pa-
pieża FRANCISZKA, po zastanowieniu się ekspozytów, 
gdy było wiadomo, że wybór i zatwierdzenie zostały doko-
nane według przepisu prawa, przychyliła się do próśb oraz 
zatwierdziła

ŚWIĘTEGO MICHAŁA, ARCHANIOŁA,
NA PATRONA WOBEC BOGA
GMINY v.d. DYDNIA
Przy braku sprzeciwu ze strony jakichkolwiek nie-

chętnych
Z siedziby Kongresu Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów, dnia 15 października 2016.
To już 5 lat polecamy się opiece św. Michała Archa-

nioła, zawierzając mu wszystkie działania Samorządu Gmi-
ny Dydnia… prosimy o wsparcie w tak trudnych czasach 
pandemii i wojny w Ukrainie.

Modlitwa poranna:
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego 

istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu 
Jego świętej woli.

Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Two-
im przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na 
działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, 
wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak 
Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Alicja Pocałuń

Aleksandra Florczak

Nowy rok szkolny rozpoczęty

fot. A. Florczak
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Inwestycje w Gminie Dydnia
Gmina Dydnia w br. rozpoczęła budowę kolejnych 

odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin 
– Grabownica Starzeńska. 

Prace rozpoczęły się w II kwartale br. od miejsco-
wości Jabłonka, następnie zakończono budowę kolejnych 
odcinków w Niebocku. W chwili obecnej kontynuowane 
są prace dot. budowy chodnika w Dydni. Tak ważna dla 
bezpieczeństwa mieszkańców inwestycja realizowana jest 
dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych – Wsparcie dla gmin górskich. 
Kontynuowana jest przebudowa nawierzchni dróg 

gminnych wewnętrznych w ramach realizacji zadania pn. 

,,Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Dydnia”. W chwili obecnej trwają prace na drogach 
w Niebocku, Dydni i Krzywem. Zadanie dofinansowano z 
Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Stra-
tegicznych. 

Rozpoczęto rekultywację dwóch dróg rolniczych w 
miejscowości Końskie na długości 210 m na działce nr 68 
i w miejscowości Witryłów na długości 400 m na działce nr 
359. Planowane zakończenie to IV kw. 2022 r. 

Zakończono ważną dla szkoły w Niebocku inwesty-
cję rozbudowę sali gimnastycznej wraz z widownią. Nowa 
sala pełni funkcję hali sportowej, jak również daje możli-

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń w obecności dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gmi-
ny Dydnia Jolanty Bieda dokonała wręczenia  powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Niebocku Beacie 
Dżoń i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Grabówce Agnieszce Król-Krzysik. Wójt 
złożyła nowym dyrektorom serdeczne gratulacje i życzyła 
powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków.

Wręczone zostały również akty nadania stopnia za-
wodowego nauczyciela mianowanego: Annie Wolwowicz 
nauczycielowi Samorządowego Przedszkola w Dydni, An-
nie Sokołowskiej nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Abp Ignacego Tokarczuka w Końskiem i Małgorzacie 
Zając nauczycielowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. 
Nauczycielom mianowanym życzymy satysfakcji z pracy w 
zaszczytnym zawodzie nauczyciela, a także dalszych suk-
cesów na niwie edukacji.

Aleksandra Florczak

Wręczenie powierzenia stanowisk dyrektorskich 
i aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

w czasie wakacji nadzorowała jeszcze rozpoczęte prace 
inwestycyjne związane z rozbudową hali i programem Do-
stępna Szkoła. Formalnie zmiana na stanowisku dyrektora 
nastąpiła z dniem 1 września 2022 r.

W ramach przeprowadzonego konkursu nowym dy-

rektorem szkoły została Beata Dżoń. Podczas inauguracji 
roku szkolnego Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń złożyła 
nowej dyrektor serdeczne gratulacje, życząc wielu sukce-
sów i powodzenia w realizowaniu powierzonych zadań.

Aleksandra Florczak

Katarzyna Stadnik

Z życzeniami satysfakcji z pracy dyrektorów i pedagogów

Chodnik w Niebocku Chodnik w Dydni

fot. A. Florczak

fot. K. Sokołowska -Białas fot. K. Sokołowska -Białas
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wość organizacji innych wydarzeń kulturalnych. Obiekt zo-
stał wyposażony m.in. w rozkładane trybuny, klimatyzację 
oraz spełnia warunki dostępności architektonicznej dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycje dofinansowano ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 
mln. zł całkowita wartość inwestycji to ok. 3,2 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”.  Szkoły będące w projekcie realizują Model Do-
stępnej Szkoły na poziomie podstawowym. Do tej pory w 
szkołach przeprowadzono szereg działań likwidujących ba-
riery z zakresu dostępności tj.: dostosowanie pomieszczeń 
sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością, poprawie ule-
gły dojścia i wejścia do budynku szkoły, wybudowano windy, 
wymieniono drzwi zewnętrzne do sal lekcyjnych, wymienio-
no posadzkę i oświetlenie w sali gimnastycznej itp. Ponad-
to realizowane są inne działania tj. 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.

Na bieżąco w poszczególnych miejscowościach na 
terenie Gminy Dydnia kontynuowane są zadania w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

Katarzyna Stadnik

Gmina Dydnia rozpoczęła realizację projektu granto-
wego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Projekt 
zakłada m.in. zakup i dostawę nowego sprzętu komputero-
wego, oprogramowania i urządzeń zabezpieczających sieć 
urzędu jst. Realizacja projektu jest niezbędna ze względu 
na konieczność wymiany przestarzałego sprzętu IT w jed-

nostce. W ramach projektu przeprowadzona została rów-
nież diagnoza cyberbezpieczeństwa.

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

„Cyfrowa Gmina”

W Dydni na placu Gminnego Ośrodka Kultury Biblio-
tek Promocji i Wypoczynku stanął nowy 12 - metrowy maszt, 
na którym zawisła biało – czerwona flaga. To dzięki głosom 
oddanym przez mieszkańców w formie online (oddano 196 
głosów, co stanowi 196% wymaganej liczby głosów) Gmina 
Dydnia otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż masz-
tu z rządowego programu „Pod Biało – Czerwoną”.

Nasza gmina na ten cel otrzymała środki w kwocie 
8 000,00 zł, które w całości pochodziły z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa (100% wartości zrealizowanego zadania),  
z programu rządowego „Pod Biało – Czerwoną” w oparciu 
o umowę Nr BW-I.042.5.35.2022 z dnia 27.06.2022 r. za-
wartą z Wojewodą Podkarpackim. Celem zadana jest inte-
gracja mieszkańców naszych małych ojczyzn w duchu tra-
dycji i dumy z bycia Polakiem. Projekt ma na celu również 
uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz poległych 

bohaterów.
Honorowym patronatem projektu jest Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Dydnia 

za licznie oddane głosy, dzięki którym mogliśmy zrealizo-
wać rządowy program #PodBiałoCzerwoną.

Tomasz Żaczek

 „Pod Biało – Czerwoną” w Gminie Dydnia

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”

Nowa sala gimnastyczna w ZS Niebocko

Biało-Czerwona nad Dydnią

fot. T. Żaczek

fot. A. Pocałuń
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Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje 
gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel, spalany w: kotle, kominku, kozie, 
ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, 
kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą 
być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem 
zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatki osłonowe otrzymają osoby używające do 
ogrzewania pellletu, drewna, oleju opałowego i gazu LPG. 
Będą je mogły otrzymać gospodarstwa domowe, w których 
źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy; kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy. 
Dodatki osłonowe zostaną wypłacone jednorazowo. Wy-
niosą odpowiednio: 3000 zł – w przypadku opalania pele-
tem drzewnym lub innym rodzajem biomasy; 2000 zł – w 
przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 
1000 zł – w przypadku opalania drewnem; 500 zł – w przy-
padku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy na 
skroplony gaz LPG. 

Warunkiem otrzymania dopłaty lub dodatku jest wpis 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi być ono jednak 
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypad-
ku zgłoszenia lub wpisania po tej dacie o świadczenie to 

mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po 
raz pierwszy.

Wniosek w imieniu całego gospodarstwa domowego 
składa jedna osoba. Musi jednak wymienić wszystkie oso-
by, które wspólnie z nią tworzą gospodarstwo domowe. Go-
spodarstwem domowym są wszystkie osoby zamieszkujące 
wspólnie i wspólnie gospodarujące. W przypadku złożenia 
wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, 
dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który 
złożył wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę 
dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło 
ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza 
czy piec kaflowy. Pamiętajmy! Wskazane przez nas źródło 
ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszo-
ne do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to 
weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z 
wykorzystaniem profilu zaufanego.  Od dnia złożenia pra-
widłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni 
na wypłatę dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 li-
stopada 2022 r.

redakcja

Dodatki dla gospodarstw domowych

Punkt Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt działa we wtorki od godz. 8.00 do 13.00 i środy 
od 10.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Dydni.

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinan-
sowanie, należy telefonicznie ustalić termin wizyty z pra-
cownikiem punktu, tel. 13 430 81 56.

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i 
nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniają-
cych wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie 
towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budyn-
ku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które 
są:
- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalne-

go jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą.
W przypadku współwłasności wniosek na realizację 

przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za 
zgodą wszystkich pozostałych.

Obecnie jest trzy stopnie dofinansowania:
a) 30% - dla osób z rocznym dochodem do 100 tys.,
b) 60% - kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną 

osobę w gospodarstwie domowym:
- do 1564,00zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 2189,00zł w gospodarstwie jednoosobowym,

c) 90% - kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym:
- do 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program prioryteto-

Punkt Informacyjny „Czyste Powietrze”

fot. G. Cipora

Joanna Pajęcka
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Nowy samochód dla OSP Niebocko

„Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia

Za nami pierwsze szkolenie realizowane w ramach 
II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, pro-
jektu realizowanego przez Gminę Dydnia dla mieszkańców 
powiatu brzozowskiego pn.: „Uniwersytet Samorządności 
w Gminie Dydnia” – organizacja bezpłatnych wykładów, 
warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców.

Dnia 11.07.2022 r. w sali Urzędu Gminy w Dydni 
odbył się wykład w ramach bloku historycznego, który po-
prowadzili pracownicy Muzeum Regionalnego w Brzozowie 
oraz Stowarzyszenia Historyczno-Krajoznawczego Ziemi 
Brzozowskiej.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się 
z historią naszego regionu, m.in. omówione zostały za-
gadnienia dotyczące służby wojskowej w armii austriackiej 
mieszkańców Galicji w okresie od 1772 r. do 1918 r. oraz 
poruszono tematykę okupacji hitlerowskiej na obszarze 
Gminy Dydnia.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z nietu-
zinkowymi postaciami, które związane były z Gminą Dydnia 
– wywodziły się z tego terenu, zamieszkiwały na nim, dzia-
łały, bądź odwiedzały nasz region. Ukazano również bogac-
two zabytków architektury sakralnej jak i rezydencjonalnej, 

które warto odwiedzić będąc w Gminie Dydnia.
Drugi wykład w ramach bloku historycznego odbył 

się 24 lipca 2022 r. (niedziela), godz. 9:00–14.00.
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.

W listopadzie odbędzie się szkolenie poruszające 
zagadnienia dot. elementów prawa JST, budżetu obywatel-
skiego i NGO, ekologicznej produkcji rolniczej oraz zajęcia 
praktyczne - kurs pierwszej pomocy.

Aleksandra Florczak

9 września br. w Niebocku odbyło się uroczyste przy-
witanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w jed-
nostce OSP Niebocko. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 
909 954,00 złotych, w tym 425 000,00 złotych dofinansowa-
nia z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 484 
954,00 złotych dotacja celowa z budżetu Gminy Dydnia.

Samochód został wprowadzony w asyście jednostek 
OSP z terenu Gminy Dydnia. Nowym samochodem kiero-
wał druh Michał Jamrugiewicz oraz Dawid Skiba, dowódca 
Krzysztof Kopczyk. W uroczystości udział wzięli: wójt Ali-
cja Pocałuń, komendant powiatowy PSP w Brzozowie st. 
bryg. Krzysztof Folta, kpt. Wojciech Sobolak z KP PSP w 
Brzozowie, ks. proboszcz Andrzej Szkoła, radni z Niebocka 
Tomasz Żaczek, Paweł Kopczyk, Krzysztof Kopczyk, sołtys 
Niebocka Maciej Dżoń, strażacy i liczna grupa mieszkań-
ców Niebocka. Samochód marki Volvo, rocznik 2022, zo-
stał wyprodukowany przez firmę „bocar” z Korwinowa koło 
Częstochowy. Jest przystosowany do przewozu 6 ratowni-
ków, wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3055 dm3, 
zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 310 dm3, au-
topompę o wydajności 2928 dm3, linię szybkiego natarcia 

długości 60 m, wyciągarkę elektryczną, maszt oświetlenio-
wy pneumatyczny. W kabinie znajduje się radiotelefon sa-
mochodowy oraz podest  z gniazdem umożliwiającym  pod-
łączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych oraz 
latarek. Odbiór techniczny samochodu miał miejsce w dniu 
6 września 2022 r. w siedzibie producenta.

Stanisław Pytlowany

wy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do 

podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania 
otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia, czyli wypła-
ty części kwoty dotacji w formie zaliczki. Prefinansowanie 

będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji 
z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnio-
nym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinan-
sowania.

Joanna Pajęcka

Nowy samochód 

Wzbogacić swoją wiedzę

fot. T. Żaczek

fo
t. 

A.
 F

lo
rc

za
k



12 Nasza Gmina Dydnia III/2022

2 mln 500 tys. zł – tyle wynosi dofinansowanie dla 
Gminy Dydnia w ramach trzeciej edycji Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych –  PGR.

W ramach trzeciej edycji naboru wniosków o bez-
zwrotne dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  – edycja trzecia – PGR 
mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i 
związki powiatowo-gminne, na obszarze, których funkcjo-
nowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospo-
darki rolnej.

Za otrzymane środki Gmina Dydnia zamierza zre-

alizować zadanie pn. „Budowa, przebudowa, moderniza-
cja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w 
miejscowościach popegeerowskich Gminy Dydnia”, zakres 
inwestycji obejmuje m.in. przebudowę infrastruktury drogo-
wej, rozbudowę oświetlenia zewnętrznego w m. Krzemien-
na i Niewistka, budowę otwartej strefy aktywności w m. 
Końskie i Temeszów.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Fundusz Pol-
ski Ład w kwocie 2 mln 500 tys. zł,  co stanowi 98% cał-
kowitej wartości inwestycji. Udział własny samorządu to 51 
tys. zł.

Aleksandra Florczak

Dofinansowanie dla Gminy Dydnia z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR

W tym roku mija 83. rocznica wybuchu II wojny świa-
towej.

1 września 1939 roku o godzinie 4:43 niemiec-
ki pancernik Schleswig-Holstein oddał pierwsze strzały w 
kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na półwyspie 
Westerplatte. Chwilę później Luftwaffe niemal doszczętnie 
zbombardowało Wieluń. Na głowy śpiących, niczego nie-
spodziewających się mieszkańców miasta posypały się 
bomby. W taki sposób niczym niesprowokowane państwo 

niemieckie rozpoczęło atak na Polskę. Tak zaczęła się II 
wojna światowa, która trwała przez kolejnych 6 lat.

Mija 83 lata od tych niezwykle tragicznych w skut-
kach wydarzeń. Według szacunków w wyniku II wojny świa-
towej życie straciło około 6 milionów Polaków, natomiast 
ogółem liczba ofiar tej wojny na świecie wyniosła około 60 
milionów ludzi.

Aleksandra Florczak

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 07.08.2022 r. po raz kolejny we wsi Krzywe 
odbył się Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Dydnia. Orga-
nizatorem imprezy był Wójt Gminy Dydnia. Współorganiza-
torzy to: Salonik „W Krzywem Zwierciadle”, Gminny Ośro-
dek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Krzywem, Rada Sołecka Wsi Krzy-
we, Sołtys Wsi Krzywe, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzy-
wem. Dofinansowanie uzyskano z budżetu Gminy Dydnia.

W Turnieju Wsi o Puchar Wójta wzięło udział cztery 
drużyny z:  Krzywego, Wydrnej, Obarzyma i Dydni. Zawod-
nicy z tych sołectw musieli się zmierzyć w dziewięciu nastę-
pujących konkurencjach sprawnościowych: „ Bieg z wodą”, 
„Bieg w workach”, „Sołeckie polo”, „Wbijanie ćwieka”, „Traf 
do butelki”, „Dmuchanie balonów”, „Zbijanie balonów cepa-
mi”, „Przeciąganie liny” i „Grupowe skakanie na skakance”. 
Po pełnych emocji rozgrywkach pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Krzywego, która otrzymała z rąk Wójta Gminy 
Dydnia – Alicji Pocałuń  zdobyty puchar. Drugie miejsce za-
jęła drużyna z Dydni, a trzecie miejsce z Wydrnej.

W programie imprezy nie zabrakło występów arty-
stycznych. Na scenie wystąpiły grupy muzyczne działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni: Młodzieżowa Ka-
pela Ludowa „Młoda Przepióreczka” oraz zespół wokalno
-muzyczny „Wimela”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Energy 
Girls”.

Atrakcjami towarzyszącymi były: gry, zabawy, ani-
macje dla dzieci; stoiska lokalnych producentów oraz degu-

stacja regionalnych potraw. W Domu Ludowym w Krzywem 
znajdowała się wystawa tematyczna artystki – rzeźbiarki 
Pani Ewy Górskiej z Kolbuszowej „Madame Ewa Górska – 
co jej w duszy gra”. Wystawa ta była zorganizowana przez 
Salonik „W Krzywem Zwierciadle”, który prowadzi Pani Bo-
gusława Krzywonos – społeczny animator kultury z Krzy-
wego.

Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa ogrodo-
wa z zespołem biesiadnym „Just Band”.

GOKBPiW

Turniej wsi Krzywe 2022

Radość zwycięstwa
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„Święto Proziaka” w Temeszowie
W sobotnie popołudnie 20 sierpnia br. w Parku Dwor-

skim w Temeszowie odbyło się kolejne święto proziaka. 
Święto połączone było z pokazem umiejętności UKS Karate 
Kyokushin „Byakko” oraz turniejem strażackim „Oldboys”.

Strażaków, UKS Karate Kyokushin “Byakko” oraz 
przybyłych gości serdecznie powitała Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń oraz Stanisław Pytlowany – prowadzący uro-
czystość.

Pierwszym punktem programu był pokaz kara-
te przygotowany przez członków UKS Karate Kyokushin 
„Byakko” Dydnia. Mogliśmy podziwiać młodych karateków 
oraz doświadczonych instruktorów, tj. sensei. Po zaprezen-
towaniu swoich umiejętności przez klub na start  stanęły  
drużyny Oldboysów z: Jabłonki, Wydrnej, Dydni, Niebocka, 
Obarzyma i Temeszowa. Drużyny rywalizowały ze sobą w 
następujących konkurencjach: przeciąganie liny,  wspinacz-
ka na drzewo po drabinie,  hydronetka, bieg z „rannym” na 
noszach, strażacki strongman, przelewanie wody z wiadra 
do wiadra wężem 275. Po podliczeniu punktów z wszyst-
kich konkurencji zwycięzcą zawodów została drużyna z 
Wydrnej, II miejsce zajęła drużyna z Niebocka, III miejsce 
drużyna z Jabłonki, na IV miejscu znalazły się dwie druży-
ny z Obarzyma oraz Dydni, natomiast V miejsce przypadło 
drużynie z Temeszowa.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe 

puchary oraz dyplomy. Turniej przebiegał w sportowej at-
mosferze, strażacy z uśmiechem i swobodnie podchodzili 
do wykonywanych konkurencji, uśmiech nie znikał nawet 
wtedy, gdy poszło coś nie tak, dali dobrą lekcję przestrze-
gania zasady fair play.

Święto zakończyło się festynem, który trwał do póź-
nych godzin nocnych.

Kamila Sokołowska-Białas

Grabowiańskie Święto Fajki 2022
W dniu 14.08.2022 r. na stadionie sportowym w 

Grabówce odbył się 16. Międzyregionalny Festiwal Folklo-
rystyczny „Grabowiańskie Święto Fajki”. Zagłębiając się w 
historii tego wydarzenia, dowiadujemy się o legendzie zwią-
zanej z paleniem fajek. Niektóre z nich miały długość ok. 1 
metra. Pewnego razu w karczmie na Grabówce podczas 
wspólnego biesiadowania Łukasz Hryceńko uderzył fajką 
Antka Mazura. Był to cios śmiertelny. Sąd uniewinnił Łu-
kasza, gdyż stwierdzono, że był nieświadomy tego czynu. 
Palenie fajek stało się popularne aż do dziś. 

Tradycyjnie podczas festiwalu odbył się Konkurs 
Wolnego Palenia Fajki, który poprowadził  Zbigniew Bed-
narczyk – właściciel firmy „Bróg” z Przemyśla. Do konkur-
su zgłosiło się dziesięciu uczestników i uczestniczek: pan 
Tomasz Szott, pan Grzegorz Cybuch, pan Michał Osiecki, 
pani Anna Bednarczyk, pani Joanna Szott, pan Stanisław 
Kuliga, pan Roman Lorens, pan Wojciech Fijałkowski, pan 
Grzegorz Myćka oraz pan Bogdan Cybuch. Fajkę najdłużej 
palił pan Wojciech Fijałkowski (1 godz. 14 min. 16 s.). Dru-
gie miejsce zajął pan Stanisław Kuliga (1 godz. 12 min. 10 
s.) Natomiast trzecie miejsce zdobył pan Tomasz Szott (53 
min. 43 s.)

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

Nie zabrakło również wystawy rękodzieła artystycz-
nego, pokazów, stoisk lokalnych producentów oraz atrakcji 
dla dzieci. Na bramkach stadionu można było podziwiać 
prezentację „Grabówka na starej fotografii z roku 1960”. 
Fotografie i plany starych domów udostępniło Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku.

Podczas 16. Międzyregionalnego Festiwalu Folklo-

rystycznego wystąpili: zespół wokalno-muzyczny „Wimela” 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, Kape-
la Ludowa „Dynowianie” oraz zespół „Sprytni” z Podhala. 
Natomiast gwiazdą wieczoru był zespół „Bayera” – jeden z 
czołowych zespołów disco polo/dance.

Tradycyjnie o godzinie 22.00 na grabowiańskim nie-
bie można było podziwiać fajerwerki. Pokaz sztucznych ogni 
wzbudził ogromny zachwyt  i podziw uczestników festiwalu. 
Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa ogrodowa.

Patronat honorowy nad imprezą objął poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Uruski. Organizato-
rem 16. edycji tego festiwalu było Stowarzyszenie Na Rzecz 
Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka.

Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Bi-

Zawodnicy turnieju strażackiego „Oldboys”

Konkurs wolnego palenia fajki

fot. K. Sokołowska - Białas

fot. brzozowiana.pl
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11 września 2022 r. podczas pikniku powiatowo
-gminnego w Brzozowie odbył się konkurs dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich Bitwa Regionów 2022.

W konkursie udział wzięło łącznie 12 kół z terenu po-
wiatu brzozowskiego, w tym 6 KGW z terenu Gminy Dydnia: 
Dydnia, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Wydrna. 
Panie suto zastawiły stoły na swoich stoiskach lokalnymi 
przysmakami, których mogli skosztować uczestnicy pikniku.

Zwyciężczyniami powiatowego etapu konkursu zo-
stały panie z KGW Wydrna, tym samym kwalifikując się do 
etapu wojewódzkiego. Drugie miejsce zdobyły natomiast 
panie z KGW Niebocko.

Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie gra-
tulujemy, a zwyciężczyniom życzymy powodzenia na dal-
szym etapie kulinarnych zmagań.

Aleksandra Florczak

Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrnej zwycięzcą 
Bitwy Regionów 2022 w Brzozowie

2 lipca 2022 roku odbył się w Wydrnej festyn – kon-
tynuacja zabaw z zamierzchłych czasów, kiedy to na 2 lipca 
przypadało Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
zwane w ludowej tradycji Świętem Matki Boskiej Jagodnej 
– patronki naszego kościoła.

Organizatorami zabawy byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Sołtys i Rada Sołecka wsi Wydrna, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Dydni, KGW „Czerwone Korale” w Wydrnej oraz OSP 
Wydrna.

Naszą zabawę uświetniły występy artystów: dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Wydrnej, grupy tanecznej „Sto-
krotki”, zespołu wokalno-muzycznego „Wimela” oraz Kapeli 
Ludowej „Młoda Przepióreczka”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm 
RP Adam Śnieżek, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Wi-
cestarosta Brzozowski Jacek Adamski oraz Radni Gminy 
Dydnia i Sołtysi sołectw z Gminy Dydnia. Licznie przybyli 
mieszkańcy Wydrnej oraz okolicznych miejscowości.

Wydarzeniu towarzyszyły atrakcje, takie jak: malo-
wanie twarzy, zjeżdżalnia, stoiska gastronomiczne oraz lo-
kalnego rękodzieła.

Świętowanie zakończyła zabawa taneczna. Grał ze-
spół „The Music Band”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w ja-
kikolwiek sposób do zorganizowania festynu i artystom, 
którzy zechcieli uświetnić obchody Święta Jagody i Róży. 
Dziękujemy „Niebiosom” za to, że zechciały uprzyjemnić 
naszą zabawę wyśmienitą pogodą. Dziękujemy serdecznie 

Sponsorom – GOK Dydnia oraz firmie GRAN-PIK Liwocz 
za słodycze, którymi mogliśmy poczęstować uczestników 
zabawy. Dziękujemy Państwu Wójtowicz za udostępnienie 
miejsca pod zjeżdżalnię i Panu Wolaninowi za udostępnie-
nie placu na parking.

Na koniec dziękujemy wszytkim uczestnikom za licz-
ne przybycie. 

Iwona Rachwalska

„Święto Jagody i Róży” w Wydrnej

bliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Grabówce, Rada Sołecka wsi Grabówka, Soł-
tys wsi Grabówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce.

Partner Wydarzenia: Lasy Państwowe.
Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Brzozo-

wie; Gmina Dydnia; Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, 

Promocji i Wypoczynku w Dydni.
Patronat medialny objęli: portal Brzozowiana.pl; 

eSanok.pl.
Sponsorami byli: firma Tradebox.pl; PGE Energia 

odnawialna S.A., Lasy Państwowe. 
GOKBPiW

Zwyciężczynie Bitwy Regionów

Zatrzymać chwilę

fot. brzozowiana.pl

fot. M. Wójcik
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W muzyce ludowej rozpoznajemy naszą tożsamość. 
Uczymy się poznawać nasze rodzime korzenie. Muzyka 
ludowa jest jednym z najstarszych przejawów kultury du-
chowej człowieka. Dlatego, też warto o niej pamiętać i prze-
kazywać ją z pokolenia na pokolenie.  Tradycja ta w Gminie 
Dydnia jest cały czas kultywowana.  Przykładem tego jest 
organizowanie Przeglądu Kapel Podkarpacia. W dniu 31 
lipca 2022 r. na stadionie w Obarzymie odbyła się IV edycja 
tego kulturalnego wydarzenia. 

Organizatorem IV Przeglądu Kapel Podkarpacia 
było Stowarzyszenie Obarzym 2009. Współorganizatorzy: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Obarzymie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Obarzymie, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, 
Promocji i Wypoczynku w Dydni. Dofinansowanie: Budżet 
Gminy Dydnia w ramach konkursu ofert realizacji zadań pu-
blicznych w roku 2022, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. 
Patronat medialny: Nasza Gmina Dydnia, Brzozowiana.

Oficjalnego otwarcia dokonali: Prezes Stowarzysze-
nia Obarzym 2009 – Krystyna Tućka, Koordynator – Piotr 
Szul, a także Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń.

Podczas przeglądu zaprezentowali się: zespół wo-
kalno-muzyczny „Wimela” wykonujący utwory rozrywkowe 
oraz Orkiestra Dęta Gminy Dydnia, która wykonała koncert 
marszowy. Natomiast w klimat muzyki ludowej uczestników 
wprowadziła Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda Prze-
pióreczka” działająca przy GOKBPiW w Dydni oraz Kapela 
Ludowa „DoOporó” z Pilzna, która wykonuje muzykę folk-
lorystyczną we własnym stylu, opracowanym na podsta-
wie tradycyjnych melodii ludowych.  Każda występująca 
grupa muzyczna otrzymała pamiątkowy dyplom za udział 
w IV Przeglądzie Kapel Podkarpacia Obarzym 2022. Po-
dziękowania wręczali: Wójt Gminy Dydnia - Alicja Pocałuń, 
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – Piotr Szul, Starosta 
Powiatu Brzozowskiego – Zdzisław Szmyd, Wicestarosta 

Powiatu Brzozowskiego – Jacek Adamski, Sekretarz Gminy 
Dydnia – Edyta Kuczma.

Oprócz występów muzycznych dodatkowymi atrak-
cjami były: stanowiska z rękodziełem artystycznym, prze-
jażdżki konne, stanowiska  z przysmakami regionalnymi, 
animacje dla dzieci, w tym malowanie twarzy, zjeżdżalnia, 
wata cukrowa, stanowiska z kiełbasą z grilla, zapiekankami 
i lody.

Impreza zaspokaja potrzebę powrotu mieszkańców 
do muzycznych korzeni naszych babć i dziadków, odna-
wia klimat wsi bratniej, łączy bawiących się ludzi, dostar-
cza najwspanialszych wspomnień z wiejskiej potańcówki. 
Na zakończenie przeglądu odbyła się zabawa taneczna 
pod gwiazdami. Mimo pogody „pod chmurką” wydarzenie 
zgromadziło około 500 uczestników z Gminy Dydnia i re-
gionu. Stowarzyszenie Obarzym 2009 dziękuje sponsorom 
i wszystkim, którzy stworzyli wspaniały zespół organizujący 
IV Przegląd Kapel Podkarpacia Obarzym 2022.

GOKBPiW

IV PRZEGLĄD KAPEL PODKARPACIA 2022

Kulturotwórcza rola Orkiestry Dętej w Dydni (cz. VII)
Monika Krowiak

Delegacja składająca się z mieszkańców gminy na 
czele  z wójtem, zastępcą wójta udała się w sierpniu 1999 
roku do Rzymu, aby osobiście wręczyć ten akt papieżowi. 

Pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II miało miej-
sce 21 sierpnia 1999 roku podczas odprawianej przez 
Niego mszy świętej, w której to orkiestra uczestniczyła. Po 
zakończonej mszy przedstawiciele gminy wręczyli papieżo-
wi dary, a były to: obraz olejny przedstawiający cerkiew w 
Uluczu namalowany przez artystę z Krzywego – pana Hen-
ryka Ciporę, w podziękowaniu za plony – bochen chleba i 
pisanki pani Janiny Zubel z Jabłonki. Wójt wręczył dyplom 
Honorowego Obywatela Gminy Dydnia. 

Muzykowanie orkiestry z Dydni podczas mszy świę-
tej spodobało się papieżowi oraz jego świcie tak bardzo, że 
dostali zaproszenie na uświetnienie mszy świętej w Castel 
Gandolfo także kolejnego dnia. Swoją grą uświetnili trady-
cyjną, niedzielną modlitwę Anioł Pański, co zrobiło ogromne 
wrażenie na zgromadzonych na modlitwie pielgrzymach z 
całego świata. „Momentem szczególnym były wypowie-
dziane wówczas przez Ojca Świętego słowa: „Pozdrawiam 
orkiestrę dętą z Gminy Dydnia”. Wówczas za pomocą prze-

kazów radiowych i telewizyjnych o Dydni usłyszał cały ka-
tolicki świat”[Jerzy Ferdynand Adamski, Brzozów i powiat 
brzozowski, PUW „Roksana”, Krosno 2005, s. 104. ].

Spotkanie z Janem Pawłem II było niezwykle waż-

Orkiestra dęta podczas audiencji u Papieża

Artyści i organizatorzy „Przeglądu Kapel”

fot. T. Adamski

fot. A. Mari
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nym wydarzeniem nie tylko dla będących tam osób, ale dla 
całej gminy. Niewątpliwie spotkanie z papieżem „twarzą w 
twarz” wywarło ogromne wrażenie na wszystkich muzy-
kach, dostarczając dodatkowo niezapomnianych przeżyć i 
wspomnień. Jak wspomina jeden z nich: „w czasie wizyty w 
Castel Gandolfo, z trudem powstrzymywałem łzy, ciągle nie 
wierzyłem, czy to wszystko dzieje się naprawdę, czy tylko 
mi się śni. Dopiero, gdy opuszczaliśmy rezydencję papieża, 
to podobnie jak większość członków naszej grupy, rozpła-
kałem się jak bóbr. Do samego końca miałem wątpliwości, 
czy rzeczywiście będę miał możliwość zagrania papieżowi, 
a potem znaleźć się tuż obok niego i pozować do wspól-
nej fotografii”[ Stanisław Siwak. Dydnia w Castel Gandolfo, 
„Nowiny”, 1999, s. 9.].

W wyniku współpracy i wymiany kulturalnej pomię-
dzy polskimi, a zagranicznymi ośrodkami kultury, zorgani-
zowano drugi, już nie tak odległy, zagraniczny wyjazd orkie-
stry. Tym razem miejscem docelowym był nasz południowy 
sąsiad –Słowacja, a konkretnie miejscowość Marhań. Wła-
śnie tam 9 sierpnia 2001 roku w sali zamkowej w Marhani 
odbywała się impreza pt. „Pokazy w śpiewie pieśni ludo-
wych rodzin – cała rodzina śpiewa”. Oprócz występów sło-
wackich orkiestr i zespołów, swój koncert, na który składały 
się przede wszystkim utwory muzyki ludowej, zagrała dy-
dyńska orkiestra. Całe wydarzenie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem lokalnej społeczności.

Trzeci występ zagraniczny odbył się po zmianach 
organizacyjnych w dydyńskim ośrodku kultury. Kiedy dy-
rektorem został Rafał Czopor, zrodził się pomysł kolejnego 
zagranicznego wyjazdu – tym razem miała to być Ukraina. 
Rozpoczęto więc przygotowania do tego wyjazdu. Szły one 
w dwóch kierunkach. Zadaniem orkiestry było przygotowa-
nie repertuaru na tę okoliczność, natomiast do zadań posta-
wionych przed władzami gminy i GOK-u należało dopełnie-
nie formalności organizacyjnych. Wyjazd odbył się w dniach 
18-19 maja 2019 roku. 

Program obejmował między innymi  udział w oprawie 
muzycznej mszy świętej w lwowskim kościele świętego An-
toniego, który (na wiadomość o koncercie polskiej orkiestry) 
tego dnia był wypełniony po brzegi. Orkiestra dała także 
koncert dla licznie zgromadzonych tam mieszkańców, pre-
zentując różne formy muzyki polskiej.

2.3. Działalność organizacyjna
Żeby móc rozwijać swój talent np. muzyczny, potrze-

ba silnej woli do regularnych prób i ćwiczeń. Podobnie i w 
orkiestrze muzycy potrzebowali systematycznych spotkań, 
by stanowić zgrany zespół  i przygotowywać się do repre-
zentowania gminy podczas różnorodnych uroczystości. Do 
2003 roku cotygodniowe próby orkiestry odbywały się w po-
mieszczeniach Urzędu Gminy w Dydni. Prowadzone były 
pod czujnym okiem jej kapelmistrza Z. Podulki. Próby, w 
których uczestniczyli wszyscy muzycy odbywały się zazwy-
czaj w piątkowe wieczory. Pomimo tego  w ciągu tygodnia 
odbywały się spotkania poszczególnych grup instrumen-
tów, w głównej mierze prowadzone przez Zygmunta Po-
dulkę. W początkowej fazie rozwoju orkiestry, kapelmistrza 
swą wiedzą wspierali doświadczeni muzycy, między innymi 
Ryszard Pilszak i Jacek Szuba. Pomagali mu w nauce mło-
dych,  jeszcze niedoświadczonych muzyków. 

W latach 2005-2008 roku próby prowadzone były 
w pomieszczeniach świetlicowych znajdujących się przy 
Domu Strażaka w Dydni. W czasie kiedy w świetlicy stra-

żackiej funkcjonowało Internetowe Centrum Edukacyj-
no-Oświatowe (kiedy Dom Strażaka w Dydni przechodził 
gruntowny remont) próby zostały przeniesione i odbywały 
się w Filii Biblioteki Gminnej w Niebocku. Od 2009 roku or-
kiestra spotyka się na próbach w specjalnie dostosowanym 
do tego pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Wiej-
skiego Domu Kultury w Dydni. 

„Pamiętam jak za czasów powstawania orkie-
stry mieliśmy tylko białe koszule i to była taka gmatwani-
na wszystkiego. Jeden miał spodnie w kratkę, drugi miał 
spodnie czarne, trzeci granatowe. A teraz mają piękne ro-
gatywki. Są po prostu eleganccy”[ Relacja Małgorzaty Turo-
polskiej z dnia 22.04.2020r.]. W 2005 roku orkiestra została 
wyposażona w galowe stroje. Uszyte zostały na wzór Pa-
ryskiej Orkiestry Reprezentacyjnej. Niebawem dołączono 
do tego zimowe kurtki. W przypadku kobiet strój stanowiła 
biała bluzka i czarna prosta spódnica. 

W 2007 roku wygasła umowa nieodpłatnego prze-
kazanie instrumentów muzycznych zawarta pomiędzy MDK 
w Sanoku, a Urzędem Gminy w Dydni. Wszystkie wypoży-
czone instrumenty zostały zwrócone, a w ich miejsce dzię-
ki staraniom pracowników Gminnego Ośrodku Kultury w 
Dydni, pod którego patronatem pracuje orkiestra, ze środ-
ków pozyskanych z zewnątrz zostały zakupione potrzebne 
instrumenty: trąbka, saksofon altowy, klarnety, alt, tuba, ta-
lerze, pulpity. Nie bez znaczenia było także użyczenie przez 
OSP wsi Grabownica Starzeńska (miejscowość sąsiadują-
ca z gminą Dydnia) instrumentów muzycznych, które mia-
ły być wykorzystywane przez ich orkiestrę. Orkiestra OSP 
Grabownica Starzeńska nie powstała i aby sprzęt nie nisz-
czał przekazano go orkiestrze w Dydni. Duża w tym zasługa  
Małgorzaty Turopolskiej (z GOK w Dydni) opiekującej się 
orkiestrą i Dominika Arendarczyka sołtysa wsi Grabownica.

Osobami, które angażowały się w powstanie orkie-
stry, a w późniejszych latach się nią opiekowały były: Zofia 
Rychlicka - pracownik urzędu gminy i Stanisław Pytlowa-
ny – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przez dłuższy czas opiekował się orkie-
strą i pomagał jej rozwiązywać różne problemy. Kiedy or-
kiestra zaczęła pracować pod patronatem GOK-u, opiekę 
nad nią sprawowała pracownica tego ośrodka – Małgorzata 
Turopolska.  

10-lecie działalności orkiestry sprawiło, że zachodziły 
w niej nieuniknione zmiany. Z orkiestry odchodzili i dołączali 
do niej nowi członkowie, dokupywano potrzebne wyposa-
żenie i instrumenty. Orkiestra przez cały czas rozszerzała 
i wzbogacała swój repertuar o utwory muzyki polskiej oraz 
obcojęzyczne, pochodzące nie tylko z muzyki filmowej czy 
rozrywkowej. 

Wśród jej opracowań  znajdowały się już utwory 
wielkich mistrzów reprezentujących muzykę klasyczną: Jo-
hannes Brahms „Hungarian Dance” – utwór pochodzący z 
cyklu „Tańce węgierskie” lub „Tanz mit Johann Strauss”.

 W jej repertuarze znalazły się także najpopular-
niejsze polskie kolędy, pastorałki i pieśni kościelne, np.: „Z 
dawna Polski Tyś Królową”, „Pójdź do Jezusa”, „Pod Twą 
obronę” oraz pieśni patriotyczne: „Marsz Polonia”, „Hej 
strzelcy w las”, „O mój rozmarynie” czy „Marsz Pierwszej 
Brygady”. Repertuar orkiestry uzupełniają aranżacje angiel-
skich utworów popularnych – są nimi np.: „One moment in 
time” – utwór Whitney Houston, „Sex Bomb” – Tom Jones, 
„Skyfall” – piosenka pochodząca z filmu, gdzie główną rolę 
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gra James Bond, „Boney M. Super Hit’s” – składanka naj-
większych hitów znanej grupy „Boney M.”. Wśród ich opra-
cowań można znaleźć aranżacje polskich piosenek, np.: 
„Do zakochania jeden krok” – piosenka Andrzeja Dąbrow-
skiego, „Zabiorę Cię dziś na bal” – piosenka pochodząca z 
repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, „Jak pięknie by mogło 
być” – piosenka śpiewana przez Halinę Frąckowiak. Jed-
nak w swoim dorobku artystycznym orkiestra ma najwięcej 
marszy, np.  „Marsz nr 14”, „Marsz nr 12”, „W defiladowym 
słońcu”, „West Side”, „Pierwszy krok”, „Orkiestry dęte”, „Na-
tional Emblem”, „Witaj Polsko”, „Ułański szyk”.

Swoją grę rozwijali również muzycy. Wśród nich 
byli tacy, którzy uczyli się w Szkole Muzycznej w Sanoku, 
niektórzy byli już jej absolwentami, a w niektórych z nich 
możliwość grania w orkiestrze zrodziła chęć do poszerzenia 
swojej wiedzy i umiejętności. Rozpoczynali więc naukę w 
SM, uczęszczali na prywatne lekcje gry na instrumencie, 
czy podejmowali naukę w Ognisku Muzycznym działającym 
przy Brzozowskim Domu Kultury. 

W okresie kolejnych 10 lat do orkiestry powrócili nie-
którzy z muzyków tworzących jej pierwszy skład np. Marek 
Bocoń, Janusz Wójcik. Jej skład został wzmocniony przez 
nowych muzyków, między innymi uczniów Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dydni. Przez te 20 lat niektórzy z członków 
orkiestry np. Bronisław Krowiak doczekał się w niej nie tyl-
ko obecności swoich dzieci, lecz także wnuków. Skład or-
kiestry uzupełnia jego wnuczka, grająca na flecie – Kamila 
Krowiak.

W tym okresie członkowie orkiestry uczestniczyli tak-
że w ostatniej drodze jednego z jej założycieli – ks. Adama 
Drewniaka, którego pogrzeb odbył się 9 stycznia 2017 roku 
w Harcie. Pomimo zimy i panującego przenikliwego mrozu 
w tym smutnym dniu, wśród obecnych na pogrzebowych 
uroczystościach nie mogło zabraknąć członków orkiestry. 

Tego dnia orkiestra odegrała utwór o charakterze 
marsza pogrzebowego, pt. „Ostatni marsz”. Jak powie-
dział Zygmunt Podulka: „Mam nadzieję, że Mu się podo-
bało” [Zygmunt Podulka, „Kapelan Orkiestry Dętej Gminy 
Dydnia”, Nasza Gmina Dydnia. Kwartalnik Społeczno-Kul-
turalny, Nr 4, 1 (50,51) IV kw. 2016 r. I kw. 2017 r., s. 24]. Po 
śmierci  ks. A. Drewniaka funkcję kapelana orkiestry objął 
ówczesny wikariusz dydyńskiej parafii, ksiądz Artur Dyrda. 
Ksiądz Artur przez ostatnie trzy lata bywał na próbach, na 
występach, nawet nie będąc już związanym z parafią w 
Dydni.

Ostatnie lata działalności (2018-2020) przebiegały 
podobnie pod względem ilości imprez odbywających się w 
gminie, w których orkiestra koncertowała. Poza imprezami 
z corocznego kalendarza pojawiły się nowe, w organizację 
których zaangażowana jest orkiestra. Od 2019 r. nowością 
w ramach działalności GOK-u stała się organizacja koncer-

tów z okazji Dnia Kobiet. Jak zapewniał dyrektor GOK-u w 
przyszłym roku ten koncert będzie dłuższy dający szansę 
na dłuższy występ także orkiestry. Nowością był „Orszak 
Trzech Króli”, który miał miejsce w styczniu w 2020 roku, 
w którym udział wzięła również orkiestra. Przewiduje się 
udział orkiestry w widowisku, zainicjowanym w minionym 
roku jako „Wesele Krzywieckie” oraz kilku innych przedsię-
wzięciach kulturalnych, o czym wspominała obecna wójt 
gminy Alicja Pocałuń.

Rozdział 3
Kulturotwórcza rola orkiestry w oparciu o wywia-

dy środowiskowe
Do niedawna o wszystkim co działo się w gminie w 

dziedzinie kultury, decydowała aktywność trzech najwięk-
szych wiosek: Dydni, Jabłonki i Niebocka. Z tej trójki najak-
tywniejsze zawsze było Niebocko. Tu właśnie w 1986 roku 
miało miejsce utworzenie pierwszego zespołu muzycznego, 
czyli Kapeli Ludowej „Przepióreczka”, która dość szybko 
znana była daleko poza gminą, także poza Podkarpaciem. 
Od 2004 roku mamy tu Międzynarodowy Festiwal Dzieci 
Gór i  Dolin, jako przegląd piosenek i tańca z różnych kra-
jów w wykonaniu grup dziecięco-młodzieżowych. Ludowe 
tańce z naszego regionu pokazywane są na całym świe-
cie dzięki utworzonemu w 2003 roku przy Zespole Szkół 
w Niebocku Zespołowi Pieśni i Tańca „Kalina”. Natomiast 
propagatorem piosenki turystycznej, poezji śpiewanej na 
tym terenie był Dziewczęcy Zespół „Krzemienianki”, a po 
nim „Mansarda”. Wciąż jednak w gminie brakowało takiego 
zespołu, który reprezentowały inny rodzaj muzyki niż muzy-
ka ludowa. Takim oto zespołem stała się utworzona w 1998 
roku orkiestra dęta i od tego czasu zawsze była w zainte-
resowaniu władz gminy. Powstała dzięki inicjatywie wójta 
Henryka Dąbrowieckiego, następnie przez kolejne lata wój-
tem gminy był Jerzy Adamski i to za jego czasów orkiestra 
wrastała w środowisko. Od ostatnich wyborów samorządo-
wych gmina kierowana jest przez panią wójt Alicję Pocałuń, 
która stwierdza, że: „…orkiestra jest dla mnie bardzo ważna 
jako dla gospodarza gminy. Planując uroczystości zawsze 
głównym elementem staje się właśnie jej występ... Proszę 
o repertuar adekwatny do wydarzenia i z niecierpliwością 
czekam, co to będzie i jak zaaranżowane... Zawsze czu-
ję dumę i radość, że w Dydni jest taka orkiestra... Jestem 
dumna, że kolejne pokolenie mieszkańców naszej Małej 
Ojczyzny chce kontynuować tą piękną tradycję...”[ Wywiad 
z A. Pocałuń, op.cit.,]. Wszyscy wójtowie choć mieli różne 
poglądy polityczne, zgodni byli co do tego, że orkiestra w 
przestrzeni publicznej gminy była i jest nieodzowna.Choć 
zainteresowanie nią było różne, to wszyscy doceniali pracę  
kapelmistrza Z. Podulki. To on właśnie był tym motorem na-
pędowym pracy i wizerunku orkiestry. (cdn.)

Monika Krowiak

Trzeci kwartał roku w klubach seniora w Temeszo-
wie i Jabłonce obfitował w wiele integracyjnych wydarzeń. 
Jednym z nich był wyjazd do Soliny. Plan wycieczki obejmo-
wał również Sanktuarium Andrzeja Boboli w Strachocinie, 
Rynek Galicyjski w sanockim Skansenie oraz małą zaporę, 
Ogród Biblijny i Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach. 
Wycieczka była udana, a „bieszczadzkie morze” i spacer po 

koronie solińskiej zapory były dla uczestników miłym prze-
życiem.

Wspaniale ugoszczono naszych seniorów na impre-
zie integracyjnej w klubie Seniora w Rudawcu. Uczestni-
cy trzech klubów z Rudawca, Jabłonki i Temeszowa mogli 
poznać się, powymieniać doświadczeniami w miłej, przy-
jacielskiej atmosferze oraz pysznym poczęstunku, przepla-

Kluby Seniora w Gminie Dydnia
Aneta Rzeszut
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3 września 2022 r. pod patronatem pary prezydenc-
kiej miała miejsce kolejna 11. edycja Narodowego Czytania. 
Tym razem do wspólnej lektury wybrano „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza. Zaproszenie do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu, które w naszej gminie miało miejsce 
2 września, otrzymali także uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krzywem. 

Nasi podopieczni zaprezentowali się w trzech utwo-
rach: Jolanta Czebieniak „Pierwiosnek”, Andrzej Grudz i 
Piotr Pawłowski „Świteź” oraz Bogdan Boroń „Pani Twar-
dowska”. Wybrana grupa podopiecznych z dużym zaan-
gażowaniem przygotowywała się do tego wydarzenia. 
Wspólne czytanie było doskonałą okazją do podkreślenia 
naszego narodowego dziedzictwa, skłaniało do refleksji 
nad burzliwą historią naszego narodu, a przede wszystkim 
było wspaniałym świętem czytelnictwa, które postanowili-
śmy kultywować w naszym ośrodku.

W związku z tym 22 września po raz kolejny posta-
nowiliśmy spędzić czas na wspólnym czytaniu, tym razem 
udając się do Biblioteki w Krzemiennej. Pod przewodnic-
twem Danuty Baran zagłębialiśmy się w lekturę wierszy 
Urszuli Skrabalak oraz utworu „Jak to ze lnem było” Marii 
Konopnickiej. Z całą pewnością był to miło spędzony czas, 
który pozwolił naszym podopiecznym na rozwijanie swoich 
zainteresowań literackich oraz poszerzanie własnych hory-

zontów myślowych. Bo jak mówią słowa wiersza:
„Nie trzeba wielkich mieć bibliotek,
By przyjacielem książki zostać.
Piękną oprawę, zdobną złotem,
Tekturka nam zastąpi prosta. (…)”.

Agnieszka Indyk

„Z książką za pan brat”

tanym zabawami, śpiewem i tańcami. Nawiązały się nowe 
znajomości, które będziemy zacieśniać podczas wspólnych 
inicjatyw i kolejnych spotkań.

„Upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego 
żywienia rodziny, a marnowanie żywności-pokaz żywie-
niowy” - tak zatytułowano warsztaty kulinarne, w których 
uczestniczyły oba kluby. Przeprowadziła je Małgorzata Ja-
kiel - Kiełbasa z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Brzozowie. Wspólne przygotowanie posiłku na 
podstawie przepisów przygotowanych przez panią Małgo-
rzatę było zwieńczeniem tych ciekawych i jakże smacznych 
warsztatów.

Udział na dożynkach gminnych przyniósł wiele rado-
ści uczestnikom klubów. Przygotowania i próby był to czas 
przepełniony śpiewem, śmiechem i dobrą zabawą, a sam 

występ- zaszczytem.
Do nowo nabytych umiejętności seniorzy mogą także 

zaliczyć wykonywanie dekoracyjnych pierniczków. Pachną-
ce warsztaty pod kierunkiem Ewy Czyżowskiej z Pracowni 
Wierzbinowe Cuda z Dynowa zaowocowały „małymi arcy-
dziełami”, które powstały na specjalna okazję – dla Jubila-
tów z terenu naszej gminy świętujących złote i diamentowe 
gody.

Pomiędzy zintegrowanymi zajęciami, obydwa kluby 
żyły swoim rytmem. Malowanie obrazów w Jabłonce, goto-
wanie zapomnianych potraw w Temeszowie, grzybobranie, 
rozmowy przy kawie, spacery i wiele różnorodnych zajęć 
sprawiły, że wspólnie spędzony czas w klubach był czasem 
atrakcyjnym dla naszych seniorów.

Aneta Rzeszut

Podróże kształcą

Warsztaty z zasad zdrowego i racjonalnego żywienia

Nasi lektorzy

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. A. Florczak
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Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne im. Księdza Pra-
łata Adama Drewniaka w Krzemiennej, które swoją działal-
ność rozpoczęło z dniem 1 kwietnia 2022 roku, jest ośrod-
kiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze dorosłym 
osobom niepełnosprawnym realizowane w ramach pobytu 
dziennego i całodobowego. 

Celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych 
osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym poprzez:
– stworzenie warunków do niezależnego, samodzielnego i 

godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i po-
trzeb,

– poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włą-
czenie do życia społeczności lokalnych,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i 
możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdro-
wia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnospraw-
nych,

– wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia po-
przez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełno-
sprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepeł-
nosprawności.

Centrum zapewnia 7 miejsc pobytowych dla osób ko-
rzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach 
tej formy wsparcia uczestnicy korzystają z pobytu przez 5 
dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W trakcie pobytu mogą 
skorzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych in-
frastruktury COM (sala do zajęć ze specjalistami, sala reha-
bilitacyjna, stołówka, swobodny dostęp do kuchni itp.).

Część mieszkaniowa przeznaczona jest dla 13 
mieszkańców. Składa się z pokoi jedno- i dwuosobowych 
w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzysta-

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Krzemiennej

„Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”

Akcja Narodowego Czytania odbywa się od 2012 r. 
pod Patronatem Pary Prezydenckiej, która promuje czytel-
nictwo i klasykę literatury. Tegoroczną lekturą były „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. W obecnym 2022 roku na 
Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej odbyła się 9. edycja 
Narodowego Czytania w Gminie Dydnia. 

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Dydnia, 
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczyn-
ku w Dydni. Wybrane ballady znakomicie zinterpretowali 
uczestnicy z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krze-
miennej: Stefania Sierotnik i Teresa Kulon oraz ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzywem: Jolanta Czebie-
niak, Piotr Pawłowski, Andrzej Grudz i Bogdan Boroń. 

Na zakończenie odbył się poczęstunek dla wszyst-
kich w pobliskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, pod-
czas którego można było własnoręcznie przybić pamiątko-
wą pieczęć na przyniesionym egzemplarzu książki.

Dziękujemy Wójtowi Alicji Pocałuń, zaproszonym go-

ściom, lektorom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tej 
pięknej akcji i zapraszamy do wspólnego czytania za rok.

Aleksandra Siedlecka

Narodowe Czytanie 2022 pod patronatem Pary Prezydenckiej

Agnieszka Jatczyszyn

Spotkanie w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej

Jak w najlepszej rodzinie

fot. A. Florczak

fot. A. Jatczyszyn fot. A. Jatczyszyn
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Gminny Ośrodek Kultury w Dydni podobnie jak w 
ubiegłym roku zorganizował letnie półkolonie dla dzieci z 
terenu Gminy Dydnia. Podczas wakacji odbyły się dwa tur-
nusy w terminach: 18.07-29.07.2022 r., 01.08-12.08.2022 r.  
Zadanie zostało dofinansowane z Gminy Dydnia.

Podczas dziesięciu dni tematycznych najmłodsi 
mieszkańcy gminy przeżyli niezapomnianą przygodę, która 
z pewnością pozostanie w pamięci przez długie lata. Pod-
czas pobytu zaplanowane były warsztaty, zabawy, gry spor-
towe, wycieczki integrujące uczestników półkolonii. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, według swoich zainteresowań. 

Można było wyróżnić następujące dni: zapoznawczy, 
sportowca, wycieczkowicza, mody i urody, wspólnego mu-
zykowania, artysty, samodzielności, wędrownika czy dzień 
wakacyjnych wspomnień. Na półkoloniach dzieci pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów zostały zapoznane z za-
sadami bezpieczeństwa podczas wakacji, uczestniczyły w 
pieszych wędrówkach do „Małej Kalwarii Różańcowej im. 
Jana Pawła II” w Dydni, brały udział  w kursie pierwszej 
pomocy, zajęciach animacyjnych, relaksacyjnych, plastycz-
nych, sportowych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych, 
plastycznych oraz warsztatach garncarstwa i pszczelar-
stwa. Odbyły się także spotkania, m. in. z: fryzjerką, kosme-
tyczką, policjantem, strażakiem, podróżnikiem, instrukto-
rem karate. 

Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w wy-
cieczkach do Harty i do Skansenu Archeologicznego „Kar-
packa Troja” w Trzcinicy. Kolejnymi atrakcjami były projek-
cje filmów animowanych i karaoke. 

Nie obeszło się bez wykonywania własnych prac 
plastycznych. Każdy uczestnik półkolonii, pierwszego jak 
i drugiego turnusu, brał udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Brzozowie pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne 

Letnie półkolonie z GOKBPiW w Dydni 2022

Czas wakacji spędziliśmy bardzo aktywnie. Oprócz 
wielu wyjść i wyjazdów, wycieczek i spacerów, były też zaję-
cia sportowe. Jednym z takich  wydarzeń był udział w III Po-
wiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni, 
który tym razem zorganizowany został przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy  w Brzozowie. Nasi uczestnicy wykazali 
ogromnego ducha walki, czego dowodem było zdobycie I 
miejsca i sprawienie wszystkim ogromnej radości. 

Jednak nie tylko na płaszczyźnie sportowej potrafimy 
odnosić sukcesy. Jedną z bardzo lubianych przez nas form 
aktywnego spędzania czasu wolnego jest rekreacja. Jak co 
roku wybraliśmy się do krzywieckiego lasu – oczywiście na 
grzyby. Nasi uczestnicy doskonale spisali się podczas wę-
drówki po lesie. Grzybobranie okazało się nie tylko dobrą 
zabawą, ale przede wszystkim obfitą w zbiory. Grzybiarze, 
mimo że amatorzy, mogli się pochwalić się pięknymi oka-
zami borowików i kozaków…na zimę na pewno wystarczy.

W ŚDS w Krzywem nie ma czasu na nudę

jące z zakresu usług pobytu całodobowego zamieszkują 
w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Mają zapewnione peł-
ne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla 
mieszkańców (kuchnia, pralnia, sprzęt rehabilitacyjny itp.) 
oraz pomoc opiekunów.

Korzystając z usług Centrum osoba niepełnospraw-
na ma zapewniony posiłek, dowóz do i z Centrum ( dotyczy 
pobytu dziennego), opiekę pielęgniarską, rehabilitację, po-
moc opiekunów, organizację czasu wolnego.

Cały obiekt wyposażono w system monitorująco-a-
larmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecz-
nym. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Cen-

trum Opiekuńczo- Mieszkalnego im. Księdza Prałata Ada-
ma Drewniaka w Krzemiennej ich pełnomocnicy, opieku-
nowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem 
potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w 
przypadku, gdy wniosek składa w imieniu wnioskodawcy 
pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytel-
nione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustano-
wieniu opiekuna prawnego).

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni, można je też 
pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.gops-dydnia.
pl lub Urzędu Gminy w Dydni www.gminadydnia.pl.

Agnieszka Jatczyszyn

Puchar w rękach zwycięzców

Sabina Jodłowska

Wizyta w „Karpackiej Troi”

fot. archiwum

fot. GOKBPiW
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„Happy Bus” to wakacyjny projekt Fundacji Happy 
Kids. Celem tego projektu jest dostarczenie dzieciom w 
mniejszych miejscowościach rozrywki podczas przerwy od 
szkoły. Jak można się dowiedzieć z jego historii  do 2021 
roku zasięgiem objął 131 przystanków z różnych rejonów 
Polski. Udział jest całkowicie bezpłatny, a animatorzy opie-
kujący się dziećmi to wolontariusze nie tylko z Polski, ale 
z różnych zakątków świata, np.: z Grecji, Turcji, Hiszpanii 
czy Chin. W obecnym 2022 roku odbyła się 12. edycja tego 
projektu.

Głównym celem akcji było: zapewnienie dzieciom 
opieki połączonej z zabawą oraz spędzanie czasu w kre-
atywny sposób, a przede wszystkim integracja międzykul-
turowa.

Już po raz drugi w Gminie Dydnia zatrzymał się przy-
stanek „Happy Bus”. Tytułowy Bus wraz ze swoimi wspa-
niałymi animatorami znajdował się na placu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dydni oraz w dydyńskim parku. Podczas 

spotkań z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy odbyły 
się zabawy i animacje, w tym: malowanie twarzy, tworzenie 

Przystanek „Happy Bus” 2022

BUKIETY NA ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ ZIELNEJ
Każdego roku w dniu 15 sierpnia podczas Święta 

Wniebowzięcia NMP zwanego Matki Bożejk Zielnej w ko-
ściołach święci się bukiety, tak zwanego „ziela”. Tradycyjnie 
w polskich domach robi się je z kwiatów, roślin polnych, a 
także ze zboża. 

W dniu 12 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, 
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni zorganizował dla 
dzieci i młodzieży z naszej gminy warsztaty robienia wią-
zanek i bukietów. Zajęcia w parku w Temeszowie popro-
wadziła pani Janina Paszko, która w profesjonalny sposób 
pokazała i wytłumaczyła, jak należy prawidłowo zrobić te 
bukiety. Uczestnicy warsztatów plenerowych byli bardzo za-
angażowani w wykonywaniu zadanych czynności. Udział w 
nich wzięły również dzieci z letnich półkolonii organizowa-
nych przez GOKBPiW w Dydni. 

Wszyscy zrobili piękne kwiaty z bibuły, którymi póź-
niej można było ozdobić bukiety wykonane ze zboża i po-
lnych roślin. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowa-
niem ze strony najmłodszych mieszkańców Gminy Dydnia. 

Zauważyć można było u nich niezwykły talent plastyczny i 
manualny. Na każdej dziecięcej twarzy gościł uśmiech, któ-
ry sprawił, że zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze.

GOKBPiW

wakacje”. Dzieci mogły również zaprezentować swoje ukry-
te zdolności w konkursie „ Mam Talent”. Drugi turnus pół-
kolonii uczestniczył w warsztatach wykonywania wiązanek 
i bukietów w Temeszowie, które poprowadziła pani Janina 
Paszko.

Letnie półkolonie zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Dydni wzbudziły radość uczestników 
zajęć. Wszystkie przeprowadzone warsztaty z pewnością 
przyczyniły się do kształtowania osobowości tych młodych 
ludzi oraz  rozwoju zdolności i umiejętności. 

Dzięki dofinansowaniu Gminy Dydnia uczestnicy 
półkolonii mogli aktywnie i mądrze spędzić czas wolny. Je-
steśmy przekonani, że propozycja udziału w letnich półkolo-
niach to najlepsze rozwiązanie, aby dzieci mogły dobrze się 
bawić i budować pozytywne relacje z rówieśnikami.  

GOKBPiW

Tradycyjne „ziela” dziełem najmłodszych

„Happy Bus” w Dydni

Warsztaty garncarskie i pszczelarskie w Harcie

fot. GOKBPiW

fot. GOKBPiW

fot. GOKBPiW
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W niedzielę, 17 lipca 2022 r. w parku w Dydni odbyły 
się gminne zawody sportowo-pożarnicze.

W zawodach wzięło udział łącznie 9 drużyn. W gru-
pie A startowały drużyny OSP: Grabówka, Niebocko, Ja-
błonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Krzemienna, Obarzym i 
Niewistka. W grupie C startowała drużyna OSP Wydrna.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Ko-
mendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP 
Gminy Nozdrzec. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. 
Marek Kołodziej.

Podczas zawodów odznaczono odznaką Wzorowy 
Strażak druhów Jana Janowicza z OSP Dydnia oraz Danie-
la Rachwalskiego z OSP Jabłonka. Dekoracji dokonał pre-
zes zarządu oddziału powiatowego druh Mariusz Bieńczak.

Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg 
Krzysztof Folta wręczył decyzje przyznające świadczenie 
ratownicze strażakom. Decyzje otrzymali: Józef Lasek, Sta-
nisław Zajączkowski, Edmund Wójtowicz, Władysław Ma-
zur, Kazimierz Wójcik, Stanisław Kawałek.

Dowódcą zawodów był druh Roman Janowicz, który 
złożył raport druhowi Mariuszowi Bieńczakowi. Zawody pro-
wadził Stanisław Pytlowany.

Klasyfikacja zawodów:
grupa A
I miejsce – OSP Krzemienna,

II miejsce – OSP Niebocko,
III miejsce – OSP Grabówka,
IV miejsce – OSP Dydnia,
V miejsce – OSP Wydrna,
VI miejsce – OSP Jabłonka,
VII miejsce – OSP Obarzym
VIII miejsce – OSP Krzywe
grupa C
I miejsce – OSP Wydrna

Nagrody, gratulacje i dyplomy zwycięzcom oraz 
uczestnikom zawodów wręczali: Wójt Gminy Dydnia Alicja 
Pocałuń, Poseł Piotr Uruski, Wicestarosta Brzozowski Ja-
cek Adamski.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane ze 
środków budżetu Gminy Dydnia. Nagrody specjalne ufun-
dowali: Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Poseł Piotr Uru-
ski oraz Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski.

Wydarzeniu towarzyszyło również wiele dodatko-
wych atrakcji, m.in. pokazy sprzętu ratowniczego, zabawy 
i animacje dla dzieci „Happy Bus”, stoiska gastronomiczne 
oraz lokalnego rękodzieła.

Organizatorzy zawodów: Gmina Dydnia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni, OSP Krzemienna, OSP Obarzym, OSP Niewistka. 
Współorganizatorzy: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Dydni, Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie, Rada So-
łecka Wsi Dydnia.

Sponsor: sklep „Lewiatan” z Jabłonki.
Aleksandra Florczak

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

unikalnych akcesoriów, zjeżdżalnie. Dzieci mogły również 
wejść i pobawić się w tytułowym busie, gdzie wbudowany 
został plac zabaw.

W dniach od 16.07.2022 r. do 17.07.2022 r. łącznie 
z przystanku „Happy Bus” skorzystało 634 osoby  z naszej 
gminy. Liczba ta wskazuje, że warto pokazywać młodym lu-

dziom różne formy edukacyjne poprzez zabawę i działania 
animacyjne. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni, a 
także otwarci na kolejne edycje projektu, jakim jest „Happy 
Bus”.

GOKBPiW

Jedna z konkurencji zawodów

Pamiątkowe zdjęcie
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