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19 listopada 2022 r. minęły dokładnie cztery lata od 
dnia, w którym Pani Alicja Pocałuń złożyła ślubowanie i ob-
jęła obowiązki Wójta Gminy Dydnia. Jest to dobra okazja do 
podsumowania czterech lat obecnej kadencji:

„19 listopada 2018 r. to dla mnie ważna data, w 
tym dniu podjęłam odpowiedzialność za przyszłość Gminy 
Dydnia. Mijające lata były niełatwe, pełne wyzwań i nowych 
doświadczeń, a przede wszystkim obfitujące w niezliczoną 
liczbę spotkań z mieszkańcami, zarówno w urzędzie, na 
różnorakich lokalnych uroczystościach i zebraniach. Dla 
mnie osobiście to bardzo cenny czas, który starałam się jak 
najlepiej wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Pra-
gnę serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie słowa 
– zarówno te dobre, jak i krytyczne. Dzięki temu wiem, że 
nie jestem sama w realizacji planów i zamierzeń, a z krytyki 
wyciągam wnioski”.

Pani Wójt, 19 listopada minęły 4 lata od objęcia 
obowiązków gospodarza Gminy Dydnia. Nadszedł za-
tem czas na podsumowanie dotychczasowego dorob-
ku. Jak Pani ocenia ten okres?

To moja pierwsza kadencja w roli Wójta Gminy… był 
to okres niełatwy, okres wytężonej pracy na rzecz gminy. To 
liczne inwestycje. Jedne już się zakończyły, w przypadku in-
nych realizacja już się rozpoczęła, a kolejne niebawem wy-
startują. Napawa to człowieka dumą i radością, gdy naocz-
nie widzi efekty swojej pracy. Jednakże kierowanie gminą 
to nie tylko inwestycje. To przede wszystkim ludzie, którzy 
ją tworzą. Od początku mówiłam, że moje drzwi będą za-
wsze otwarte dla wszystkich mieszkańców, że będę wspie-
rać Koła Gospodyń Wiejskich, OSP … I już wiem, że mi się 
to udało. Nasza gmina to  fantastyczni mieszkańcy, którzy 
przekonali się, że mogą mieć wpływ na rozwój swojego 
otoczenia, że mogą to otoczenie kreować. Koła gospodyń 
wiejskich, kluby seniora, OSP, kluby sportowe, radni, sołty-
si…  dzisiaj wspólnie decydujemy, jak ma wyglądać nasze 
otoczenie. Jest ono takie, jakie wspólnie chcemy, żeby było. 

Nawet się nie obejrzałam, a już zleciały 4 lata – jak je-
den dzień. Bycie wójtem to bardzo dynamiczne, intensywne 
zajęcie. Mam szczęście, bo bardzo lubię moją pracę – szcze-
gólnie poznawanie nowych osób i bezpośrednie rozmowy z 
mieszkańcami naszej gminy. Choć nie brakuje momentów 
trudnych, praca daje mi naprawdę wiele satysfakcji.

Wspominała Pani na wstępie, że był to okres jed-
nak niełatwy, co miała Pani na myśli?

To bardzo wymagająca kadencja, w roku 2020 roz-
poczęła się pandemia COVID-19 w Polsce, następnie upa-
dek Banku PBS, a teraz wojna na Ukrainie. Wszystkie te 
wydarzenia zbiegły się w jednym czasie. Prawdą jest jed-
nak fakt, że w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. To 
mnie bardzo cieszy. Gdy rzuciłam hasło szycia maseczek, 
w akcję włączyło się wielu mieszkańców. Pomagali młodsi 
i starsi, strażacy i koła gospodyń wiejskich. Tak samo było 
w przypadku zbiórki żywności i odzieży dla naszych sąsia-
dów, i tym razem nasi mieszkańcy wykazali się wielkim ser-
cem. To cieszy i napawa dumą.

A z czego jest Pani Wójt najbardziej dumna?
Dumna… Z tego, że równomiernie realizujemy in-

westycje we wszystkich miejscowościach gminy, według 

ważności i potrzeb. Mamy też dobre relacje z władzami wo-
jewództwa podkarpackiego i powiatu brzozowskiego – to 
też przekłada się na efektywną realizację wielu wspólnych 
inwestycji. Najbardziej cieszy mnie fakt ciągłego rozwoju 
gminy. Co może być ważniejsze dla wójta każdej gminy niż 
poprawa jakości życia mieszkańców? Wyznaczamy wiele 
kierunków rozwoju, tak, aby każdy mógł dostrzec poprawę. 
Powstał gminny żłobek, ale także kluby seniora dla star-
szych mieszkańców. Poprawił się dostęp do przedszkoli i 
usług medycznych. Poprawiła się infrastruktura drogowa, ale 
także inwestowaliśmy w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i 
infrastrukturę kultury. Każdy z mieszkańców ma inne potrze-
by, moim zadaniem jest sukcesywne realizowanie tych po-
trzeb. Dlatego staram się pozyskiwać jak najwięcej środków 
zewnętrznych, cały czas pracujemy nad nowymi projektami.

Co Pani Wójt uważa za największy sukces tych 
czterech lat kadencji?

Myślę, że największym sukcesem jest zaufanie 
mieszkańców, dzięki któremu mogę sprawować funkcję 
włodarza tej gminy oraz to, jak zmieniła się gmina przez 
te cztery lata, co udało się osiągnąć przy tak niskich do-
chodach własnych. Jest to mój sukces, ale możliwy do 
osiągnięcia dzięki pracownikom urzędu i jednostek organi-
zacyjnych oraz ludziom, z którymi współpracuję. Każdy z 
nich ma w tym swój udział i dołożył swoją mniejszą bądź 
większą cegiełkę i za to im dziękuję.

Jakie najważniejsze inwestycje przeprowadzono 
w ciągu tych ostatnich czterech lat?

Jest ich naprawdę wiele. Wszystkie zadania inwesty-
cyjne są dla mnie ważne, ponieważ każde z nich charak-
teryzuje przesłanie dotyczące poprawy standardu i jakości 
życia mieszkańców. Niezależnie czy są małe, czy duże, 
wszystkie służą mieszkańcom i decydują o rozwoju gmi-
ny. Wybierając te największe wskazałabym: żłobek, kluby 
seniora, centrum opiekuńczo–mieszkalne, rozbudowę sali 
gimnastycznej w Niebocku, modernizację świetlicy w Krzy-
wem na Izbę Regionalną, dalszą rozbudowę sieci drogo-
wej, kanalizacyjnej i co bardzo ważne wodociągowej. Warte 
podkreślenia jest to, że nie zaciągaliśmy kredytów.

Czy to wszystkie inwestycje, którymi gmina może 
się pochwalić? Przecież powstały chodniki przy drodze 
powiatowej i wojewódzkiej, są remontowane zarówno dro-
gi dojazdowe do gruntów rolnych oraz droga wojewódzka.

Tak. W ostatnim czasie na terenie całej gminy prze-
budowaliśmy wiele kilometrów dróg, wspólnie z powiatem i 
województwem wybudowaliśmy nowe chodniki oraz wyre-
montowaliśmy te najbardziej zniszczone. Realizacja zadań 
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Pamiątkowe zdjęcie z Gminnych Dożynek w Wydrnej
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inwestycyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców to jeden z moich głównych celów. To odpowiedzialne 
zadanie niesie ze sobą ogromne konsekwencje, w tym 
finansowe. Nie byłoby tych zadań, gdyby opierać się tyl-
ko o budżet gminy i środki własne. Sztuką było skuteczne 
pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz i udało się 
to dzięki konsekwencji, zaangażowaniu i odpowiedniemu 
ustaleniu priorytetów w działaniu.

Z pewnością nie byłoby tych inwestycji bez 
wsparcia rządowego…..

To prawda. Cieszę się, że pojawiły się takie środki jak 
z programu Polskich Inwestycji Strategicznych. W ostatnich 
edycjach „Polskiego Ładu” nasza gmina otrzymała dofinan-
sowanie o łącznej wartości 9 400 000 zł. Środki te stano-
wią bardzo dużą pomoc dla samorządu w Dydni. Umożliwią 
one bowiem realizację długo wyczekiwanych przez miesz-
kańców inwestycji – gruntowną modernizację infrastruktury 
drogowej, budowę oświetlenia, a także infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, co przełoży się bezpośrednio na jakość 
oraz komfort życia w naszej gminie.

To też niezwykle ważne inwestycje w kontekście roz-
woju gminy pod względem turystycznym i ekologicznym.

Inwestycje są bardzo ważne, ale istotną sprawą 
jest też wspieranie lokalnych inicjatyw, wydarzeń kul-
turalnych czy sportowych. Co ciekawego działo się w 
ostatnim roku w gminie?

W ostatnim roku działo się dużo, ale najważniejsze 
chyba to Dni Gminy Dydnia, które odbyły się tradycyjnie w 
wakacje. Była to okazja do spotkania i wspólnego, radosne-
go spędzenia czasu przez wszystkich mieszkańców Naszej 
Gminy i zaproszonych gości. Pierwsza ich część odbyła się 
w parku dworskim w Temeszowie, było to tak zwane „Świę-
to proziaka”, podczas którego rozegrany został strażacki 
turniej „Oldboy’s”. Drugą częścią były Dożynki Gminne, któ-
re odbyły się w Wydrnej.

Kolejną cykliczną i równie ważną uroczystością w 
naszej gminie są obchody Święta Niepodległości, które w 
tym roku były w Końskiem. Za nami również gminne obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej czy Dzień Seniora. Nowością 
jest „Uniwersytet Samorządności” oraz program „Z Dydyń-
skiego Ogrodu na Stół”.

Ostatnio było dużo inwestycji dla OSP: nowe sa-
mochody, przyczepka, quad, sprzęt. Chciałabym zapy-
tać o Pani zaangażowanie w działalność  ochotniczych 
straży pożarnych, z czego to się wzięło? Czy jest to 
Pani  pasja?

Z zamiłowania do społecznej pracy … i chęci pomo-
cy. Gdy zostałam wójtem, zostałam również druhem ochot-

nikiem, co jest i dumą i zobowiązaniem. Na terenie Gminy 
Dydnia funkcjonuje 11 jednostek OSP, w tym trzy z nich 
działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Co 
roku doposażamy jednostki w nowy sprzęt. Inwestujemy w 
OSP, gdyż mam świadomość, że bez tej formacji trudno mó-
wić o skutecznym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych 
na terenach wiejskich. W jednostkach OSP Gminy Dydnia 
zrzeszonych jest ponad 400 druhów ochotników. To duży i 
skuteczny potencjał w sytuacji likwidacji zagrożeń i usuwa-
niu skutków różnego rodzaju zdarzeń. Druhowie mają moje 
pełne wsparcie zarówno jako wójta, jak i strażaka ratow-
nika. Dlatego wspomagamy jednostki, również pozyskując 
środki z zewnątrz na prowadzone inwestycje – by były jak 
najlepiej wyposażone.

Przed Panią  ostatni rok kadencji. Chciałabym, 
żeby opowiedziała Pani  naszym Czytelnikom o swoich 
planach na przyszły rok. Jakie inwestycje gmina planu-
je zrealizować?

Mam bardzo dużo planów. Plany są ważne, bo one 
ustawiają przyszłość, ale najważniejsza jest realizacja za-
dań już zakontraktowanych. Wartość zadań inwestycyjnych 
na rok 2023 przekracza 22 mln zł. Obecnie przygotowujemy 
przetargi oraz kolejne wnioski o dofinansowanie różnych in-
westycji. Czy nam się to uda? Tego nie wiem. Ale mogę obie-
cać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie 
tak się stało. Dążę do dalszego rozwoju gminy, pragnę, aby 
Gmina Dydnia była dobrym miejscem do życia, ale też do 
spędzania wolnego czasu. Mogę powiedzieć, że wiele po-
mysłów, wiąże się z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.

Jeszcze zapytam Panią, skąd czerpie Pani moty-
wację do pracy i co jest Pani największym sukcesem?

W sumie muszę powiedzieć, że jest to praca, któ-
rą można polubić. Motywację czerpię głównie ze spotkań 
z mieszkańcami i też od ludzi, z którymi współpracuję. W 
urzędzie nie da się działać samodzielnie, ale nie można też 
zaplanować każdego dnia pracy. Czasem coś spektakular-
nego wydarzy się po jednym telefonie czy e-mailu. Wtedy 
trzeba mieć „fajnych” ludzi obok siebie, z którymi podejmie 
się nowe wyzwanie. A moim największym sukcesem są moi 
mieszkańcy. Nie budynki, nie drogi, a ludzie. Dlatego też 
jestem im wdzięczna za daną szansę i  regularnie się z nimi 
spotykam, co bardzo sobie cenię. Co jest moim sukcesem? 
To ten niesamowity kontakt z mieszkańcami gminy, który 
przez cztery lata udało się nam zbudować i chęć podtrzy-
mywania tego kontaktu.

Dziękuję za rozmowę.
Z Wójtem Gminy Dydnia Alicją Pocałuń rozmawiała 

Kamila Sokołowska- Białas.

Każdy talent wymaga pracy nad nim. Nie inaczej jest 
z predyspozycjami muzycznymi. Trzeba je rozwijać, zain-
westować czas, wyłożyć mnóstwo wysiłku, aby w przyszło-
ści móc osiągnąć sukces czy mieć satysfakcję, że poznało 
się tajniki świata muzyki.

Drzwi do tego świata otwiera szkoła muzyczna. 
Właściwie w każdym mieście jest taka szkoła, która daje 
możliwość kształcenia muzycznego. W gminach wiejskich 
dostęp do tego typu placówek jest znacznie utrudniony. Dla-
tego też 10 lat temu zrodziła się idea utworzenia szkoły mu-
zycznej I stopnia w Gminie Dydnia – szkoły, która stanowi 

pierwszy przystanek w muzycznej edukacji. Placówka ta od 
1 września 2012 roku kształci muzycznie dzieci i młodzież z 
terenu Gminy Dydnia i okolic, zapewnia uczniom naukę na 
instrumentach, takich jak: fortepian, skrzypce, altówka, wio-
lonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, 
tuba, puzon. Odbywają się tu również zajęcia ogólnomu-
zyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, działa chór 
oraz zespół kameralny. Po dziesięciu latach działalności 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni może się poszczycić 
wieloma sukcesami swoich uczniów.

W piątkowe popołudnie 9 grudnia, w sali Gminnego 

Kamila Sokołowska-Białas
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Ośrodka Kultury w Dydni miało miejsce niezwykle uroczyste 
wydarzenie – Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dydni. Uroczystość rozpoczęto piosenką „Spełniamy 
marzenia” – skomponowaną przez Andrzeja Zaryckiego do 
słów Moniki Partyk.

Po wysłuchaniu piosenki przybyłych gości przywitała 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz dyrektor szkoły mu-
zycznej Elżbieta Przystasz. Po przywitaniu wszystkich, pod 
batutą Bartosza Głowackiego zaprezentowała się orkiestra 
akordeonowa, w której grają uczniowie i absolwenci Szko-
ły Muzycznej w Dydni, a także uczniowie PSM w Sanoku. 
Orkiestra wykonała utwór „Paweł i Gaweł” – Janusza Woj-
tarowicza.

Następnie dyrektor w krótki i ciekawy sposób przybli-
żyła historię powstania Szkoły, a także perypetie i problemy 
jakie temu towarzyszyły. Wspólnie z Wójt wręczyła symbo-
liczne pamiątki oraz złożyła podziękowania na ręce tych, 
którzy przez dekadę istnienia placówki czynnie ją wspierali 
i wspierają obecnie.

Szczególe podziękowania kierowane były do inicja-
torów powstania placówki, tj. do śp. Aliny Maślak ówczesnej 
sekretarz Gminy Dydnia oraz Jerzego F. Adamskiego byłe-
go Wójta Gminy Dydnia.

„Dzisiejsza uroczystość to dźwiękowy album emo-
cji, zarys najważniejszych zdarzeń, wspomnienie kilku dat, 
sentymentalna podróż w czasie. Jubileusz 10-lecia to pod-
niosłe wydarzenie dla nauczycieli, pracowników administra-
cji i obsługi, uczniów, absolwentów, rodziców oraz wszyst-
kich tych, którzy na wiele lat związali swoje życie ze szkołą 
muzyczną, ofiarowując jej swoje umiejętności, entuzjazm i 
serce” – mówiła w swoim przemówieniu wójt Alicja Pocałuń. 
- „Szkoła Muzyczna w Dydni przez 10 lat swojego istnienia 
czynnie współtworzy i na stałe wpisuje się w historię naszej 

gminy. Jej bogaty dorobek artystyczny, wychowankowie 
napawający nas dumą to ogromna motywacja do kontynu-
owania tradycji szkoły – szkoły serdecznej, rozśpiewanej, 
rozegranej, przyjaznej, otwartej na nowe wyzwania” – kon-
tynuowała.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP 
Adam Śnieżek, były wizytator Centrum Edukacji Artystycz-
nej Krzysztof Szczepaniak, obecny wizytator Centrum Edu-
kacji Artystycznej Zenobiusz Kajda, starosta brzozowski 
Zdzisław Szmyd, burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak, 
przedstawiciel Komendanta Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Brzozowie kapitan Wojciech Sobolak, dyrek-
tor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Jerzy Ferdynand 
Adamski, sekretarz gminy Dydnia Edyta Kuczma, prze-
wodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, radni: Iwona 
Dauksza, Iwona Rachwalska, Stanisław Sąsiadek, Paweł 
Kopczyk, Krzysztof Kopczyk, Marek Pocałuń, Andrzej Pa-
jęcki i Zofia Turoń, dyrektor ZOS Jolanta Bieda, wiceskarb-
nik gminy Dydnia Joanna Stanisławczyk, były kierownik 
referatu inwestycji i programów pomocowych urzędu gmi-
ny Krzysztof Wal oraz obecny kierownik Marcin Gładysz, 
sołtysi z gminy Dydnia, dyrektorzy szkół, przedszkoli, pla-
cówek kulturalnych w gminie Dydnia, przewodnicząca Rady 
Rodziców Magdalena Pietrasz.

By stać się świetnym muzykiem, trzeba mieć talent, 
determinację do ciężkiej pracy i odrobinę szaleństwa w du-
szy. Jubileuszowy koncert, podczas którego zaprezentowali 
się uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele Szkoły Muzycz-
nej w Dydni pokazał, że wszyscy posiadają te cechy i swoją 
muzyką zachwycili przybyłych gości.

Kamila Sokołowska-Białas

„O wojnę powszechną za wolność ludów
Prosimy Cię Panie,

O broń i Orły Narodowe,
Prosimy Cię Panie,

O śmierć szczęśliwą na Polu Bitwy,
Prosimy Cię Panie,

O grób dla kości naszych w ziemi naszej,
Prosimy Cię Panie,

O Niepodległość, całość i wolność Ojczyzny Naszej,

Prosimy Cię Panie”
Adam Mickiewicz

11 listopada jest datą szczególnie ważną dla Pola-
ków, to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i zwycięstwa. To szczególny dzień, który skłania nas 
wszystkich do refleksji na temat patriotyzmu.

Uroczystości związane z obchodami 104. rocznicy 
Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dydnia w tym 
roku odbyły się w Końskiem. O godzinie 11:00 w kościele 

Kamila Sokołowska-Białas

Jubileuszowa uroczystość

Honorowi goście
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pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem została odpra-
wiona Msza Święta za Ojczyznę, którą koncelebrowali ks. 
prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec oraz ks. Andrzej Pilch 
– proboszcz parafii w Końskiem.

Po Mszy Świętej, uroczysty pochód na czele z or-
kiestrą dętą, mażoretkami i pocztami sztandarowymi jedno-
stek OSP oraz szkół podstawowych przemaszerował spod 
kościoła na plac przy Szkole Podstawowej w Końskiem. 
Tam poczet flagowy OSP Dydnia podniósł flagę na maszt, a 
następnie odśpiewano hymn Polski. 

Wójt gminy Alicja Pocałuń przywitała wszystkich ze-
branych gości, a szczególnie poczty sztandarowe biorące 
udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości i 
zwróciła się do zebranych takimi słowami:

„Co to jest niepodległość? Przeciwieństwo podległo-
ści czyli zależności danego kraju od formalnego czy niefor-
malnego wpływu innych jednostek politycznych. Dotyczy to 
spraw wewnętrznych i zewnętrznych” – mówiła w okolicz-
nościowym przemówieniu – „Rzeczpospolita Polska straciła 
swoją niepodległość w 1795 roku na 123 lata. Zniknęła z 
map i salonów politycznych. Jak ciężkim to było doświad-
czeniem dla Polaków, którzy Polskę kochali, wiemy z prze-
kazów historycznych… O Polskę walczyli na polach bitwy, 
na salonach i wiejskich chatach… Szablą i piórem, pięścią i 
pieśnią, krzykiem i modlitwą… Wiele pokoleń Polaków prze-
minęło nie doczekawszy wojny pomiędzy zaborcami, ale 
Bóg oddał nam sprawiedliwość… W 1914 roku wybuchła 
Wielka Wojna pomiędzy Rosją, Prusami i Austro-Węgra-
mi… Nasi dziadkowie stali naprzeciw siebie w bratobójczym 
boju… Ilu mężczyzn z naszego regionu zostało powołanych 
do Armii Austro –Węgierskiej dokładnie  nie wiemy… Ilu zgi-
nęło też nie wiemy… Ale dzięki wojennej zawierusze udało 
się stworzyć Legiony Polskie… Rozkaz o ich powołaniu wy-
dał Józef Piłsudski… Wymodlona wojna przyniosła Polsce 
niepodległość… ale kości i prochy jej synów rozrzucone 
były po całej Europie i spoczywały w bezimiennych mogi-
łach…  A nawet Ci, którzy szczęśliwie wrócili do domów nie 
byli odpowiednio uhonorowani… Przez lata zmagali się z 
chorobami i kontuzjami oraz żyli w zapomnieniu… Polska 
niepodległość zmieniła się całkowitą zależność od ZSRR… 
Weterani walk o niepodległość Polski skrupulatnie zacierali 
ślady swojej wojennej przeszłości, by nie narażać siebie i 
swoich rodzin na represje… Płaszcze wojskowe trafiły pod 
podłogę, a razem z nimi nadzieje na pamięć i szacunek 
państwa i społeczeństwa…

Minęły lata i znów Bóg pozwolił Polakom żyć w wol-
nym i niepodległym państwie… Dziś, kiedy Polska jest 
niepodległa, od 104 lat przywołujemy pamięć o tamtych 
pokoleniach… Nazywamy po imieniu tych, którzy walczyli  
i ponieśli śmierć, albo żyli w zapomnieniu… Dziś dumnie 
śpiewamy słowa hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy 
my żyjemy… „Dziś dajemy wyraz naszej miłości, szacunku 
i przywiązania … Wszyscy razem tu zebrani i każdy z osob-
na wołamy: Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska!”.

Następnie pod Dębem Pamięci podpułkownika Ad-
olfa Zygmunta Fiszera oraz podpułkownika Władysława 
Węgrzyńskiego, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono 
znicze. 

Władysław Węgrzyński był mieszkańcem Witryłowa, 
urodził się 3 marca 1894 r., a w czasie I Wojny Światowej 
walczył w szeregach cesarskiej i królewskiej armii. Jego 
oddziałem macierzystym był Pułk Piechoty Nr 10. Na sto-
pień podporucznika rezerwy został mianowany 1 sierpnia 
1916 r. w korpusie oficerów piechoty. Natomiast na stopień 
podpułkownika został mianowany 19 marca 1939 r. z 26. 
lokatą w korpusie oficerów piechoty. Zamordowany został 
przez NKWD strzałem w tył głowy w roku 1940 na Ukrainie.

Na znak upamiętnienia oraz oddania czci poległym 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. 
Były to w kolejności: delegacja Gminy Dydnia w składzie: 
Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Szul; delegacja sołectwa Końskie w składzie: 
radna Rady Gminy Iwona Dauksza, sołtys wsi Końskie 
Gabriela Czebieniak; poseł na Sejm RP Adam Śnieżek; 
delegacja Szkoły Podstawowej im. ks. abpa Ignacego To-
karczuka w Końskiem w składzie: Dorota Kupczakiewicz, 
Janusz Adamski; przedstawicielka posła na Sejm RP Piotra 
Uruskiego Joanna Jaworska; wicestarosta brzozowski Ja-
cek Adamski; delegacja Nadleśnictwa Dynów w składzie: 
zastępca Nadleśniczego Adam Tarabuła oraz Wojciech Łu-
kacz; przedstawiciel Nadleśnictwa Brzozów Robert Sudoł, 
zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Brzozowie Bogdan Biedka; kierownik Posterunku 
Policji w Dydni Albert Adam; grupa zuchów i harcerzy ze 
Szkoły Podstawowej w Dydni.

Po złożeniu kwiatów uroczysty pochód przeszedł do 
sali Wiejskiego Domu Kultury w Końskiem, gdzie ucznio-
wie miejscowej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Joan-
ny Marczak i Anny Sokołowskiej przedstawili program ar-
tystyczny obejmujący taniec z flagami oraz akademię pod 
tytułem „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”.

Po części artystycznej dla zaproszonych gości pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Końskiem przygotowały 
obiad i słodki poczęstunek.

Józef Piłsudski powiedział: „Polacy chcą niepodle-
głości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała 
dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”. Ile krwi prze-
lano walcząc o wolność Polski, wie tylko Bóg. Pamiętajmy, 
ze uczestnicząc w obchodach Dnia Niepodległości czcimy 
tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę.

Gminne obchody Święta Niepodległości zostały zor-
ganizowane przy współpracy Urzędu Gminy Dydnia, Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni, parafii Końskie, Szkoły Podstawowej w Końskiem, 
Rady Sołeckiej Wsi Końskie oraz KGW Końskie.

Kamila Sokołowska-Białas

Poczty sztandarowe
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11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalenda-
rzu – Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla 
wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form 
uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie 
flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, za-
kładach pracy i prywatnych posesjach.

Dlatego w dniu 31 października 2022 roku Wójt Gmi-
ny Dydnia Alicja Pocałuń przekazała na ręce strażaków z 
OSP flagi, które w dniu 11 listopada, a także przy okazji 

innych świąt państwowych wywiesili na masztach w swoich 
miejscowościach.

Wójt Gminy Dydnia zachęciła wszystkich mieszkań-
ców do wywieszenia na swoich domach biało–czerwonych 
flag. Były one  wyrazem naszego patriotyzmu oraz manife-
stacją świadomości narodowej.

Zaśpiewaliśmy razem 11 listopada! „Niepodległa 
do Hymnu” już po raz 5.

Po raz 5. zaśpiewajmy wspólnie hymn w samo połu-
dnie 11 listopada! W ramach zapoczątkowanej przez Biuro 
Programu „Niepodległa” w 2018 roku akcji „Niepodległa do 
Hymnu”, Polacy śpiewają hymn w Narodowe Święto Nie-
podległości. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości w akcji wzięło udział prawie 1000 podmiotów, 
które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach. 
Zainteresowanie wspólnym śpiewaniem „Mazurka Dąbrow-
skiego” przez lata nie słabnie – w zeszłym roku wybrzmiał 
on w ponad 1000 miejsc. I w tym roku Polacy oraz nasi 
przyjaciele w kraju i za granicą włączyli się równie licznie w 
„Niepodległą do Hymnu” i znów wspólnie i radośnie pokaza-
liśmy, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

Uczciiliśmy wspólnie 104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości! Wszyscy razem, bez względu na to, 
gdzie będziemy!

Kamila Sokołowska-Białas

„Blask Prawdy” to hasło przewodnie XXII Dnia Pa-
pieskiego, a równocześnie XXI Dnia Patrona Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce, który przeżywali-
śmy 17 października.

W uroczystym pochodzie ze sztandarem szkoły uda-
liśmy się do kościoła na Mszę Świętą, celebrowaną przez 
ks. Mirosława Wójcika – przyjaciela szkoły oraz proboszcza 
– ks. Bogusława Zajdla.

Po Mszy Świętej u stóp pomnika św. Jana Pawła II 
przy szkole kwiaty złożyli: Wójt Gminy Dydnia – Alicja Po-
całuń wraz z przedstawicielami OSP w Jabłonce druhem 
Marcinem Kozłowskim i druhem Piotrem Dmitrzakiem oraz 
przedstawiciele społeczności szkolnej.

„Jan Paweł II to postać wyjątkowa – bardzo kochał 
Boga i każdego człowieka, żył w prawdzie, o niej nauczał, 
pochylał się nad potrzebującymi, biednymi i pokrzywdzo-
nymi.” – tymi słowami dyrektor szkoły – Zuzanna Dmitrzak 
powitała wszystkich zebranych.

Wśród gości obecni byli: Alicja Pocałuń – Wójt Gminy 
Dydnia, Piotr Szul - przewodniczący Rady Gminy, Jolanta 
Bieda – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół, ksiądz proboszcz 
Bogusław Zajdel, Ks. Mirosław Wójcik, Beata Dżoń – dy-
rektor Zespołu Szkół w Niebocku, Dariusz Klimowicz – dy-
rektor szkoły w Końskiem, Iwona Pocałuń – dyrektor szkoły 
w Dydni, Elżbieta Przystasz – dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Dydni, Rafał Czopor – dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, druhowie 
Mateusz Kozłowski i Paweł Dmitrzak z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jabłonce, Zofia Kozłowska – przewodnicząca 
Akcji Katolickiej.

Obchody Dnia Patrona naszej szkoły poprzedzamy 
ważnymi wydarzeniami, w które staramy się zaangażować 
młodzież z całej gminy.

07.10 2022 r. zorganizowaliśmy V Gminny Bieg Pa-
pieski.  Uczestnikami biegu byli uczniowie od I do VIII klasy 
z naszej gminy. Bieg odbył się w trzech kategoriach, w każ-
dej kategorii z podziałem na dziewczynki i chłopców. Zwy-
cięzcom tegorocznej edycji Biegu nagrody wręczyła Wójt 
Gminy. Najlepszymi biegaczami okazali się:
Kategoria klasy I-III
Dziewczynki:
I miejsce: Zuzanna Dmitrzak (ZS w Niebocku)
II miejsce: Zuzanna Bukład (SP w Jabłonce)
III miejsce: Małgorzata Krzysik (SP w Jabłonce)
Chłopcy
I miejsce: Michał Bryczek (ZS w Niebocku)
II miejsce: Marcel Struś (ZS w Niebocku)
III miejsce: Kacper Jatczyszyn (SP w Jabłonce)
Kategoria klasy IV-VI
Dziewczynki:
I miejsce: Judyta Zubel (ZS w Niebocku)
II miejsce: Anna Bukład (SP w Jabłonce)
III miejsce: Ewa Haduch (SP w Dydni)
Chłopcy
I miejsce: Błażej Żak (ZS w Niebocku)
II miejsce: Wojciech Harydczak (SP w Końskiem)

Przekazanie flag narodowych

fot. G. Cipora

Ewa Cioban
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III miejsce: Gabriel Wojtowicz (SP w Jabłonce)
Kategoria klasy VII-VIII
Dziewczynki:
I miejsce: Lena Kocaj (SP w Dydni)
II miejsce: Anita Myćka (ZS w Niebocku)
III miejsce: Magdalena Pajęcka (SP w Jabłonce)
Chłopcy
I miejsce: Emilian Kulon (ZS w Niebocku)
II miejsce: Alan Węgrzyński (SP w Końskiem)
III miejsce: Kamil Haduch (SP w Dydni)

Koordynatorami Biegu byli: Wiesław Sowa, Justyna 
Cyparska, Joanna Kulon. Bezpieczeństwo uczestnikom 
biegu zapewnili strażacy z OSP w Jabłonce.

Upowszechnianie wiedzy o Św. Janie Pawle II, rozwi-
janie indywidualnych zdolności twórczych uczniów to głów-
ne cele Gminnego Konkursu na komiks pt. „Wydarzenie 
z życia Świętego Jana Pawła II”. Tym razem zaprosiliśmy 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Dydnia. 
Wpłynęło 11 prac. A oto laureaci: 
I miejsce: Lena Stabryła, kl. V (SP w Końskiem)
II miejsce: Emilia Gratkowska, kl. VI (ZS w Niebocku)
III miejsce: Blanka Adamska, kl. VII (ZS w Niebocku)
Wyróżnienie:
Barbara Urban, kl. VIII a (ZS w Niebocku)

Koordynatorami konkursu byli: Ewa Cioban, Jolanta 
Dąbrowiecka i Piotr Szul. 

Wierzymy, że udział w konkursach pomoże dzieciom 
przekonać się, że:

„Jeśli coś jest dla ciebie bardzo trudne, nie sądź, że 
jest to niemożliwe dla człowieka w ogóle.

Owszem, miej to przekonanie, że co jest możliwe i 
zwykłe dla człowieka, to i dla ciebie jest możliwe do osią-
gnięcia”.

Przepiękne teksty, świetna gra aktorska, oprawa mu-
zyczna i śpiew, doskonale zinterpretowały tegoroczne hasło 
obchodów „Blask Prawdy” w występie młodzieży przygoto-
wanym pod kierunkiem Zofii Pajęckiej, Joanny Kulon i  Woj-
ciecha Zajdla.

„Miej odwagę popełniać błędy. Rozczarowania, po-
rażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, 
by wskazać nam właściwą drogę” – to najwłaściwsze pod-
sumowanie, a jednocześnie ważne nauki wypływające z 
przygotowanej części artystycznej.

Po występie uczniów swoimi refleksjami podzieliła 
się z nami Wójt Alicja Pocałuń przypominając, że wielki Pa-
tron Jan Paweł II – to wielki dar i ogromne zobowiązanie; 
wzór, którego wszyscy: młodzież i dorośli powinni naślado-
wać. Nawiązała również do hasła tegorocznych obchodów 
Dnia Patrona, podkreślając wartość prawdy w naszym ży-
ciu.

Z kolei ks. Mirosław Wójcik zwrócił uwagę na aktual-
ność przesłania nauk Św. Jana Pawła II.

„Nie bójmy się szukać właściwych dróg i pamiętajmy, 
że Ci, którzy chodzą z Bogiem, zawsze docierają do celu” – 
tymi słowami dyrektor szkoły zakończyła uroczystość.

Ewa Cioban

W  Urzędzie Gminy Bukowsko odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Świętej Królowej Jadwigi w Dydni.

W uroczystości wzięli udział: Alicja Pocałuń Wójt 
Gminy Dydnia, Jolanta Bieda dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół Gminy Dydnia, Monika Kij, Dorota Toczek, Barbara 
Bocoń nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dydni i nagro-
dzeni uczniowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni wspólnie 
z uczniami szkół gminy Bukowsko wzięli udział w konkur-
sie zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bukowskiej w Bukowsku.

Celem konkursu było propagowanie wartości rodzin-
nych, wzmacnianie więzi i czynników chroniących dziecko.

Uczniowie wykonali prace plastyczne, których tema-
tem było „Piękno mojej rodziny”.

W dniu 5 grudnia 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Bukowskiej w Bukowsku przy udziale dyrektora Centrum 
Usług Społecznych w Bukowsku oraz przedstawiciela Gmi-
ny Dydnia Jolanty Bieda dyrektora Zespołu Obsługi Szkół 
Gminy Dydnia wyłoniło zwycięzców.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
Uczniowie do lat 7:

I- Milena Kij

Jolanta Bieda

Spotkanie przy pomniku Św. Jana Pawła II

Występ artystyczny uczniów
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Samorząd województwa podkarpackiego realizuje 
program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić ta-
lentu”. Program  ten jest w całości finansowany z budżetu 
Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdol-
nień i zainteresowań uczniów szkół województwa.

W ramach programu przyznawane są stypendia za 
wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osią-
gnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

W tegorocznej edycji programu stypendia trafiły do 
125 młodych talentów. Zarząd województwa zdecydował 

także o przyznaniu 138 nagród indywidualnych za osią-
gnięcia naukowe oraz 8 nagród zespołowych – dwie dla 
zespołów za osiągnięcia naukowe oraz sześć za sukcesy 
artystyczne.

Wśród laureatów znalazło się Szkolne Koło Foto-
graficzne działające przy Szkole Podstawowej w Niebocku, 
którego opiekunem jest Krzysztof Cipora. Pomysłodawcą 
złożenia wniosku była Bożena Chorążak - ówczesna dyrek-
tor placówki. Pani Bożena dostrzegała potencjał młodzieży, 

cieszyły ją wyniki osiągane w konkursach i uznała za za-
sadne nagrodzenie działań koła fotograficznego.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Rzeszowie w Sali Au-
dytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród pie-
niężnych  przyznanych w ramach programu „Nie zagubić 
talentu”.

Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego 
dla Szkolnego Koła Fotograficznego działającego w Szkole 
Podstawowej w Niebocku odebrała Beata Dżoń - dyrektor 
szkoły.

Szkolne Koło Fotograficzne działa w Szkole Podsta-
wowej w Niebocku od 2017 r.  Obecnie na zajęcia  uczęsz-
cza 12 uczniów z klas 4 – 8. Od 2020 r. plan pracy koła 
został rozszerzony – wprowadzono zajęcia z filmowania. 
Głównym celem koła jest rozwijanie zainteresowań sztuką 
fotograficzną i filmową. Dodatkowo zajęcia mają pobudzić 
kreatywność oraz twórczość młodego człowieka, a także 
zaszczepić zamiłowanie do poznawania kultury i piękna 
własnego regionu. Priorytetem we wszystkich działaniach 
jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający 
świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Wykony-
wanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, 
poczucia piękna i wrażliwości. Dokonywanie fotograficzne-
go zapisu przemijającego czasu, historii, zjawisk przyrodni-
czych, ludzi to główne zadania fotografii. Praca z aparatem 
fotograficznym wpływa także na rozwój sprawności manu-
alnej czy percepcji, poprawia skupienie, ale również zaspo-
kaja ważną potrzebę społeczną i emocjonalną uczniów.

Spotkania koła odbywają się dwa razy w miesiącu. 
Uczniowie dokumentują życie szkoły, a efekty ich pracy są 
widoczne na stronach internetowych szkoły oraz w prasie 
lokalnej. Uczestnicy zajęć fotograficznych  korzystają m.in. 
ze sprzętu pozyskanego przez szkołę w ramach projektu 
„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

Od samego początku istnienia koła fotograficznego 

II-Amelia Paraniak 
III- Gabriel Wójcik
Wyróżnienie: Zuzanna Zdziarska, Kacper Janowicz, Jakub 
Siedlecki, Iga Pęcherek.

Uczniowie do lat 9:
I- Hubert Janowicz, Maja Wydrzyńska 
II- Anna Czopor  
III- Weronika Adamska
Wyróżnienie: Amelia Jodłowska, Natalia Szczepek, Anna 
Siedlecka, Alicja Klimowicz

Uczniowie powyżej 9 lat: 
I- Marlena Bluj, Kinga Siwiecka  
II- Maksymilian Dziamba, Sabina Siedlecka
Wyróżnienie: Milena Janowicz.

Uczniowie otrzymali wspaniałe rodzinne gry planszo-
we, zestawy zabawek, artykuły plastyczne, itp.

Dziękujemy Markowi Bańkowskiemu Wójtowi Gminy 
Bukowsko, Dianie Błażejowskiej sekretarz Gminy Bukow-
sko, Krzysztofowi Nitce prezesowi Stowarzyszenia Przy-
jaciół Ziemi Bukowskiej, Ewie Sieradzkiej dyrektorowi 
Centrum Usług Społecznych i Katarzynie Masłowiec orga-

nizatorowi społeczności lokalnej Centrum Usług Społecz-
nych w Bukowsku za dobrą współpracę i możliwość udziału 
uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni w realizacji projektu.

Jolanta Bieda

Anna Sobaś-Bodzioch

Zwycięzcy konkursu

Zaszczytne wyróżnienie

fot. archiwum

fot. archiwum



10 Nasza Gmina Dydnia IV/2022

Za nami kolejne szkolenia realizowane w ramach II 
etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, projek-
tu realizowanego przez Gminę Dydnia dla mieszkańców 
powiatu brzozowskiego pn.: „Uniwersytet Samorządności 
w Gminie Dydnia” – organizacja bezpłatnych wykładów, 
warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców.

Dnia 07.09.2022 r. odbył się warsztat w ramach blo-
ku promocyjno-gospodarczego, który obejmował zagadnie-
nia dot. rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki na 
terenie Gminy Dydnia i powiatu brzozowskiego. Warsztaty 
poprowadził Paweł Mentelski.

Kolejny warsztat odbył się dnia 19.11.2022 r. i doty-
czył bloku ekologicznego. Poruszono zagadnienia obejmu-
jące: ekologiczną produkcję rolniczą, produkty wysokiej ja-
kości, jak uzyskać certyfikat ekologiczny, jak zarejestrować 
produkt tradycyjny oraz możliwości sprzedaży i dystrybucji 
produktów lokalnych. Warsztat poprowadzili pracownicy 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie. 
Podczas warsztatu odbyła się degustacja potraw lokalnych 
przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu 
Gminy Dydnia.

Dnia 22.11.2022 r. mieliśmy możliwość uczestnicze-

nia w warsztatach z zakresu samorządowo-obywatelskie-
go, który obejmował elementy  prawa samorządu terytorial-
nego, budżetu obywatelskiego oraz NGO. W warsztatach 
udział wzięli mieszkańcy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. Warsztaty po-
prowadził Paweł Mentelski.

Dnia 25.11.2022 r. odbyło się kolejne szkolenia – 
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane w 
ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” 

dzieci biorą udział w licznych konkursach fotograficznych 
na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy 
międzynarodowym.

W roku 2018 uczniowie brali udział w XVII Ogólno-
polskim Konkursie Fotograficznym im. Jana Bułhaka „Pej-
zaże wokół mojego miasta” oraz XVII Ogólnopolskim Kon-
kursie Fotograficznym „Kapliczki i zabytki sakralne Karpat”, 
gdzie zdobyli I miejsce oraz wyróżnienia.

Kolejny rok również przyniósł nagrody w konkursach 
ogólnopolskich:
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficz-

nym pod hasłem „Śladami Leona Wyczółkowskiego — 
martwa natura w twórczości artysty”,

- nagroda specjalna w XVIII Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym „Człowiek, świat, przyroda”,

- I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 
„Makrokosmos. Piękno Ziemi” oraz XVIII Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym Jana Bułhaka „PEJZAŻE 
WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”,

Czas pandemii koronawirusa zakłócił pracę koła, ale 
jej nie zatrzymał.

W 2020 roku uczniowie zdobyli czołowe miejsca i 
wyróżnienia w następujących konkursach:
- XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Ka-

pliczki i zabytki sakralne Karpat”,
- Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Jesienią góry 

są najszczersze”.
Lata 2021 i 2022 obfitowały w kolejne wysokie na-

grody zdobywane w konkursach przez uczestników zajęć 
fotograficznych. Brali oni udział między innymi w:

- XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Przyroda 
w Kolorach”,

- VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najcie-
kawsze Zakątki Naszej Ojczyzny”,

- XXI Wojewódzkim Konkursie Podkarpacka Tęcza „Nie-
zapomniane Podkarpacie” (film, prezentacja), 

- XXII Wojewódzkim Konkursie Podkarpacka Tęcza „Pej-
zaże Podkarpacia”,

- VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najcie-
kawsze Zakątki Naszej Ojczyzny”,

- XIX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ”Kaplicz-
ki i zabytki sakralne Karpat – Cztery Pory Roku”,

- XX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Jana 
Bułhaka „PEJZAŻE WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”.

Wiele prac naszych uczniów zostało zakwalifikowa-
nych do wystaw pokonkursowych konkursów wojewódzkich 
czy ogólnopolskich.

Bardzo ważne jest również to, że osiągnięcia człon-
ków Szkolnego Koła Fotograficznego są dostrzegane i na-
gradzane przez organ prowadzący – Nagroda Wójta Gminy 
Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Każda pochwała, wyróżnienie bądź nagroda są za-
chętą i motywują do dalszej pracy, która dla członków koła 
fotograficznego jest również pasją.

Nagroda z Programu „Nie zagubić talentu” cieszy 
nas podwójnie, czujemy się przede wszystkim docenieni, 
a otrzymane pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na to, 
aby zajęcia były jeszcze ciekawsze, a sprzęt nowocześniej-
szy.

Anna Sobaś - Bodzioch

Katarzyna Stadnik

Bogata tematyka szkoleń

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
Podczas kursu uczestnicy zapoznali się m.in. z: 

podstawowymi zasadami resuscytacji, nauczyli się jak wy-
konać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego, jak wyko-
nywać uciskanie klatki piersiowej, jak bezpiecznie używać 
automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, a także 
jak ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bez-
piecznej. Poznali też zasady postępowania w przypadku 
urazów ciała m.in. tamowania krwotoków (np. z nosa), zła-
mań, oparzeń ciała itp.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali imienne certy-
fikaty.

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.

Kolejne bezpłatne szkolenia dla mieszkańców po-
wiatu brzozowskiego będą realizowane w 2023 roku, 
pierwsze szkolenie odbędzie się już w lutym. Serdecznie 
zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.
gminadydnia.pl, na której pojawią się informację o tematyce 
i terminach szkoleń.

Katarzyna Stadnik

Podczas sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 13 grudnia 
2022 r. zaprzysiężona została nowa radna Gminy Dydnia 
Zofia Turoń, która objęła tę funkcję po ustępującym Dariu-
szu Kot.

Radna, w obecności władz gminy, radnych oraz 
mieszkańców gminy oglądających internetową transmisję 
sesji, złożyła uroczyste ślubowanie: „Wierny Konstytucji i 
prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz przewodni-
czący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul pogratulowali nowej 
radnej objęcia tej ważnej dla społeczności gminy funkcji, 
życząc powodzenia i owocnej pracy. 

Mandat radnego Dariusza Kota wygasł z dniem 28 
sierpnia 2022 r. w wyniku złożenia przez niego pisemnej 
rezygnacji. W związku z tym, na podstawie zarządzenia 
Wojewody Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2022 r. odbyły 
się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia w okręgu 

wyborczym nr 10 – Krzywe. W ich wyniku nową radną zo-
stała Zofia Turoń.

Kamila Sokołowska-Białas

W dniu 19 listopada sali widowiskowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Dydni została przygotowana projekcja fil-
mu na temat pierwszej części warsztatów „Z Dydyńskiego 
Ogrodu na Stół” dla pań z kół gospodyń wiejskich z terenu 
Gminy Dydnia, które odbyły się w sierpniu br. w Izbie Regio-
nalnej w Krzywem przeprowadzone przez Sławomira Kwo-
ka. Całą imprezę w WDK w Dydni rozpoczęła Wójt Gminy 
Dydnia – Alicja Pocałuń, a poprowadził ją dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dydni – Rafał Czopor. 

Tuż po projekcji filmu odbyła się promocja publika-
cji „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”, gdzie koła gospodyń 
wiejskich z Dydni, Krzywego, Jabłonki, Końskiego, Nieboc-
ka, Niewistki, Obarzyma, Temeszowa, Witryłowa i Wydrnej  
przedstawiły swoje tradycyjne dania. Następnie został od-
czytany wiersz napisany na tę okazję przez Mieczysława 
Nykla – poetę ludowego z Krzywego. Wiersz pt. „Z Babcinej 
kuchni” opowiada jak to dawniej jedzono zapomniane już 

dziś potrawy przygotowywane przez nasze mamy i babcie. 
W utworze mowa też jest o „proziakach”, które są tradycyj-
nymi, regionalnymi plackami „z przepisu babki”. 

Na tę okoliczność został przedstawiony kabaret 
„Randka w ciemno” w wykonaniu mieszkańców naszej gmi-
ny. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli skosztować dań i 
wypieków pań z kół gospodyń wiejskich. Nie obeszło się 
bez tańców i muzyki.

„Z Babcinej Kuchni”
Minęły lata i różne ustroje
kiedy wieś miała pokarmy swoje.
Były pokarmy zdrowe-ekologiczne
nie jak w Biedronce wszystko chemiczne
nie wiedzą o tym starzy i młodzi,
że przyroda z chemią już się nie godzi.
Najtaniej w Tesco, reklama taka
później w szpitalu leżą na raka
Dzisiaj to nędza na wsi powstała,
żeby wieś swego jadła nie miała,
więc przyszła moda w dobie kryzysu 

Anna Wójcik

Gratulacje dla nowej radnej

fot. G. Cipora
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W dniach 28 – 30 października 2022 r. w Urzędzie 
Gminy w Dydni wręczono  komputery stacjonarne, laptopy 
oraz tablety dzieciom i młodzieży z Gminy Dydnia. Wartość 
zakupionego sprzętu wynosi 317 000 zł.

Sprzęt komputerowy wręczała Wójt Gminy Dydnia 
Alicja Pocałuń oraz dyrektor ZOS Jolanta Bieda.

„Cieszymy się, że udało się pozyskać pieniądze na 
wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich z na-
szego terenu. 128 dzieci otrzyma od nas sprzęt komputero-
wy, który będzie służył wyrównaniu różnic cyfrowych pomię-
dzy dziećmi z terenów wiejskich, a dziećmi, które mieszkają 
w miastach” – mówiła Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia.

Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina 
– Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-

wym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Prio-
rytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU. Alokacja środków 
na projekt „Granty – PPGR” 

Kamila Sokołowska-Białas

żeby gotować z babci przepisu, 
a człowiek biedny będzie zmuszony
od nowa orać chłopskie zagony.
Podstawa w kuchni zawsze była
kapusta z ziemniakami
czasem uzupełniona strączkowymi nasionami.
Są to potrawy już zapomniane,
a młodym ludziom wcale nieznane.
Jedną z tych potraw to kasza jaglana,
która to z prosa jest omielana
później na mleku jest gotowana
o smaku dziecinnym niezapomniana
często zasmażkę też gotowano
razową makę z wodą mieszano
i trochę soli dano do smaku
musiała być gęsta w żelaznym baniaku
później na miskę ją nasypano
na środku w dołek masło wkładano
więc jak się chłopy tego ponajadali
to jak koguty za sąsiadkami latali
podobną do niej zacierka była,
która nie bardzo wszystkim służyła
garść mąki żarnowej do wody dano czasem do smaku mle-
ka dodano
pokarm był rzadki po nim chłop słaby
więc trudno było o chęci do baby
gdy przyszła jesień i zima była
gdy babcia jabłek już nasuszyła
to z pęcakami je gotowała
i koci lament to nazywała
więc sama jadła i nie przytyła
i swego dziadka też tym karmiła
nabożeństwem było pieczenie w domu chleba
którego zapach na podwórko unosił się do nieba
dawno szanowano chleb nie jak dzisiaj się spotyka
jak czerstwy bochenek to go do śmietnika

o emigrantach tu wspomnieć trzeba
którym los nie dał jeść polskiego chleba
wiedzą jak smakował chleb który w obozie był z trotami
jak ważny był w obcej niewoli gdy jedzono go ze łzami
na pieczony chleb bardzo nieraz czekano
żeby przyśpieszyć w czeluście podpłomyk wsadzano
był to placek z chlebowego ciasta zrobiony
podpłomyk bo pod płomieniem był pieczony
następnym pokarmem był kołacz przy chlebie pieczony
też z chlebowego ciasta zrobiony
farsz z kartofli gotowanych miętą przyprawiony
dlatego pospolicie kartoflaniakiem nazywany
jak już jesteśmy przy pieczeniu chleba
to o weselnym kołaczu wspomnieć potrzeba
do tego składników innych brano niemało
ciasto z pszennej mąki pytlowej być musiało
żeby po upieczeniu ładnie się prezentowało
farsz przeważnie ze słodkiego sera bakaliami nadziany
po wierzchu jak weselny 
korowód pięknie ozdabiany
pokarm ten nie jest już dzisiaj tak bardzo rzadki
to placki proziaki z przepisu babki
bo w tych plackach cud przyrody się zamyka
owoce naszej ziemi oraz trud rolnika
Kazimierz Wielki gdy był w Sanoku
podobne placki jadał o zmroku
wszyscy do unii wiozą reklamę
my do Brukseli pojedziemy same
Włosi spaghetti, Francja ślimaki, my zawieziemy swoje pro-
ziaki
to już wszystko historia niech się nie powtarza
bo głód, nędza, wojna i polityka człowieka przeraża
chyba wnet się znajdziemy na dziadkowej łące
jak się będziemy zjawiać w Tesco i Biedronce

Nykiel Mieczysław 
19.11.2022 r.

Przekazanie sprzętu komputerowego

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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„Pasowanie na Przedszkolaka” to pierwsza, wyjątko-
wa i bardzo ważna uroczystość dla dzieci, które w tym roku 
rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem.

W dniu 09 listopada 2022 r. w Niebocku, w nowej sali 
sportowo-widowiskowej, dwadzieścia czworo dzieci zostało 
włączonych do społeczności przedszkolnej.

W tym roku była to duża impreza, zorganizowana dla 
wszystkich dzieci przedszkolnych i ich rodziców z racji tego, 
że przez ostatnie lata, z powodu obostrzeń związanych z 
pandemią, uroczystości odbywały się w bardzo okrojonym 
gronie.

Na wstępie dyrektor Beata Dżoń powitała wszyst-
kich zebranych i zaprosiła do oglądania występów. Część 
artystyczną przygotowały i przedstawiły kolejno wszystkie 
grupy przedszkolne, prezentując pięknie wyuczone wier-
sze, piosenki i tańce, z zachwytem i wzruszeniem oglądane 
przez rodziców i zaproszonych gości, wśród których nie za-
brakło Wójt Alicji Pocałuń, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
Jolanty Biedy, emerytowanej dyrektor Bożeny Chorążak 
oraz przewodniczącej Rady Rodziców Anny Sawickiej.

Po występach przyszła pora na dokonanie uroczy-
stego pasowania, które za pomocą „magicznej kredki” 
uczyniła dyrektor Beata Dżoń. Na koniec dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło również słodkich przy-
smaków, którymi były pełne „rożki obfitości” wręczone dzie-

ciom przez przewodniczącą Rady Rodziców Annę Sawicką. 
Pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek zwieńczyły 
ten ważny dla wszystkich dzień.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie tej uroczystości.

Z pewnością ten niezapomniany, pełen wrażeń i 
emocji dzień na długo zapisze się w pamięci dzieci, rodzi-
ców oraz pań z przedszkola.

Małgorzata Dmitrzak

Nowo pasowane przedszkolaczki

fot. Kamila Sokołowska-Białas

Zbliża się koniec 2022 roku. Przedstawiamy Pań-
stwu zadania inwestycyjne, które zostały wykonane w 2022 
roku w Gminie Dydnia. To kolejne drogi, chodniki oraz infra-
struktura. Miejsca użyteczności publicznej zostały wzboga-
cone o nowe urządzenia. W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa drogowego wybudowano chodniki. Przebudowano 
drogi. Przedstawione zadania wpłyną zapewne na poprawę 
bezpieczeństwa, warunków i jakości życia nas wszystkich.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Drogi
Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicz-
nych w kwocie 4 407 920,30 zł dzięki, któremu przebudo-
wano 16  nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych:

- w Dydni „droga za kościół” - dgr 2333/4, 2333/3, 2333/2, 
2333/1, „k. Chorążaka”- dgr 2073 oraz  „koło kościoła”- 
dgr 2513/3

- w Grabówce: „do Pelczara” – dgr 486/2, 480/4, 479/5 
oraz „koło Bizonia” - dgr 367/2, 366/2

-  w Jabłonce: „stara droga”- dgr 442, 585
-  w Końskiem: droga „na rówiniec” 
-  w Krzemiennej: „koło Wikinga” – dgr 993/3
-  w Krzywem: dgr 218, „Pustki” - dgr 793
-  w Niebocku: „koło GRABO” – dgr 1619/1, 1619/2, 1626 

oraz „na małą stronę” – dgr 1939/1, 1939/2, 1927/2, 
1927/1, 1852, 1800

-  w Niewistce: „koło Bujas” - dgr 213
-  w Temeszowie: „czarna ulica” - dgr 419 oraz „do Sanu” - 

Katarzyna Stadnik

Droga „koło kościoła” w Dydni

Droga w Niebocku „na małą stronę”

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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dgr 805
-  w Wydrnej: „koło kościoła” – dgr 1808

Przeprowadzono rekultywację drogi rolniczej na dłu-
gości 210 m na działce nr 68 „na zagórze” w Końskiem. 
Wartość zadania to 51 601,43 zł oraz w Witryłowie drogi 
na długości 400 m na działce nr 359. Wartość zadania to 
98 398,57 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego w poszczegól-
nych sołectwach: Dydni, Grabówce, Jabłonce, Końskiem, 
Krzemiennej, Krzywem, Niebocku, Niewistce, Obarzymie, 
Temeszowie, Witryłowie, Wydrnej wykonano remonty i na-
prawy dróg gminnych wewnętrznych na kwotę 285 111 zł

Chodniki
Projekt chodnikowy Gminy Dydnia. Gmina Dydnia 

otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – wsparcie dla gmin górskich w wysokości 
2 227 463 zł (100% wnioskowanej kwoty) na rozbudowę 
infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i roz-
woju usług turystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na drogach. Pozyskane środki zostały przezna-
czone na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 
i powiatowej. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 
roku. Zadnie zostało kontynuowane w 2022 roku i była to 
budowa chodnika w Dydni, Jabłonce i Niebocku.

Chodnik w Dydni. Zakończono budowę chodnika o 
długości 596 m przy drodze wojewódzkiej  w Dydni. War-
tość zadania 644 212,25 zł. 

Chodnik w Jabłonce.  Zakończono budowę chodnika 
o długości 633 m przy drodze wojewódzkiej  w Jabłonce. 
Wartość zadania 831 546,42 zł.

Chodnik w Niebocku. Zakończono budowę chodnika 
o długości 399 m przy drodze wojewódzkiej  w Niebocku. 
Wartość zadania 491 617,13zł.

Udział Gminy Dydnia w realizacji powyższych zadań 
to 1 658 696 zł.

Parkingi
Parking przy stadionie sportowym. Zakończono bu-

dowę parkingu przy stadionie sportowym w Obarzymie. 
Wartość zadania 34 988 zł.

BUDYNKI KOMUNALNE
Hala Widowiskowo-Sportowa – przy Zespole Szkół 

w Niebocku. Zakończyły się prace związane z rozbudową 
sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Niebocku. 
Obiekt został wyposażony w trybuny, klimatyzację oraz 
spełnia warunki dostępności architektonicznej dla osób nie-
pełnosprawnych. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 

dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Całkowita wartość inwestycji to 3 293 477,04 zł, dofi-
nansowanie 3 000 000 zł.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej. 
Zakupiono wyposażenie do Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego o wartości 35 288,64 zł. Centrum zapewnia usługę 
zamieszkania całodobowego dla 13 osób dorosłych niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz pobyt dzienny dla 7 osób doro-
słych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Całkowita wartość inwestycji 
to ok. 1,8 mln zł. Zadanie realizowane w ramach resortowe-
go programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Centra Opiekuńczo - Mieszkalne” finansowanego ze środ-
ków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Soli-
darnościowego.

Dostępna Szkoła. W 2022 roku kontynuowana jest 
realizacja projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne roz-
wiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 
uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizo-
wanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalne-
go S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lu-
buszan i Politechniką Gdańską. Projekt realizowany jest w 
Szkole Podstawowej w Dydni i w Szkole Podstawowej w 
Niebocku. Na realizację projektu Gmina Dydnia otrzyma-
ła grant w kwocie 1,3 mln zł. Są to środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach zadania 
obie szkoły zostaną dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami roz-
woju. 

W obydwu szkołach m.in. dostosowano toaletę dla osób 
niepełnosprawnych, przeprowadzono modernizację wej-
ścia do szkoły, dojścia do windy wraz z oświetleniem, wy-
budowano windę, oznaczono miejsce postojowe dla OzN 
(osób z niepełnosprawnością), dostosowano korytarze i po-
mieszczenia szkolne, powstały sale rewalidacyjne. Ponadto 
zakupiono wyposażenie tj. stoliki i krzesełka dla uczniów 
niepełnosprawnych, pomoce dydaktyczne, wyposażenie 
kącików wyciszenia.

Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonce. W ra-
mach zadania m.in. zlikwidowano boazerię z sufitu i obito 
płytami gipsowymi, odnowiono parkiet w sali tanecznej i na 
scenie, ściany wyszpachlowano i pomalowano. Koszt za-
dania 30 tys. zł.

Modernizacja i doposażenie Domu Strażaka w Nie-

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej w Dydni

Nowy chodnik w Jabłonce

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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W rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia” orga-
nizowanym przez Nowiny oraz Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne i Małopolski Instytut Gospodarczy, Gmina Dydnia 
znalazła się na 31. miejscu, zdobywając 316 punktów w kate-
goriach: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 
1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracują-
cych w ogólnej liczbie mieszkańców, saldo: dochody ogółem 
– wydatki ogółem na 1 mieszkańca. Pod uwagę brano dane 
za 2021 rok.

W porównaniu do lat wcześniejszych, gdzie Gmina 
Dydnia  w 2020 roku znajdowała się na 72. miejscu natomiast 
w 2017 roku na 52. jest to wysokie osiągnięcie. Należy rów-

nież podkreślić, że jest to najlepszy wynik wśród gmin wiej-
skich powiatu brzozowskiego.

Ranking gmin został stworzony już po raz dziesiąty. 
Jego ideą jest wyłonienie i promowanie jednostek wyróżnia-
jących się pod względem społeczno-gospodarczym na terenie 
województwa podkarpackiego. W ostatecznej ocenie uwzględ-
niano potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w 
sferze gospodarczej i społecznej. 31. miejsce to wielki awans 
i sukces. Myślę, że naszą najmocniejszą stroną są inwestycje, 
które w ostatnim czasie zostały wykonane m.in.: budowa chod-
ników, dróg, kanalizacji, wodociągów, hali widowiskowo- spor-
towej w Niebocku czy też COM w Krzemiennej – podkreśla 
Wójt Alicja Pocałuń, która rządzi pierwszą kadencję.

Kamila Sokołowska-Białas

bocku. W ramach zadnia wykonano m. in. wymianę parkietu 
w sali tanecznej, zamontowano lampy UV oraz zakupiono 
wyposażenie (dwie szafy). Łączny koszt realizacji zadania 
76 tys. zł.

Modernizacja Domu Ludowego w Krzywem. W ra-
mach zadania został przeprowadzony remont schodów ze-
wnętrznych budynku Domu Ludowego. Wartość zadania to 
25,0 tys. zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 12,0 tys. 
zł z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata  2021-2025.

Budowa Garażu dla OSP Temeszów. Zakończono 
budowę garażu w Temeszowie dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Wartość zadania 30 tys. zł.

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA
-  zakończono prace przy rozbudowie sieci kanalizacji w 

kierunku „Woli” w Dydni, koszt 100 tys zł.
-  zakończono modernizację oczyszczali ścieków w miej-

scowości Jabłonka, koszt 906,0 tys. zł  w tym dofinan-
sowanie 850,0 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

-  rozpoczęto prace projektowe dot. budowy kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla 
miejscowości Temeszów. Kwota zadania 6.054.257,12 
zł w tym 4.940.000 zł dofinansowane z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

PROGRAMY I SZKOLENIA
Uniwersytet Samorządności. Zakończono realizację 

projektu „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia”. W 
pierwszym etapie została wyremontowana i doposażona 
sala narad w budynku Urzędu Gminy w Dydni. W drugim 
etapie przeprowadzono cykl 6 szkoleń dla mieszkańców 
gminy. Kwota zadania 15 500,00 zł w tym 11 625,00 zł do-
finansowanie z budżetu Województwa podkarpackiego w 
ramach podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2021 – 2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności”.

Program wsparcia uzdolnionych uczniów w Gminie 
Dydnia. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie 
gminy Dydnia” został uchwalony w dniu 28 grudnia 2020 r. 
uchwała Rady Gminy Dydnia. W jego ramach uczniowie 
odznaczający się szczególnymi osiągnięciami naukowy-
mi, sportowymi, artystycznymi maja szansę na otrzymanie 
specjalnej nagrody finansowej. W 2022 roku nagrodę otrzy-
mało za szczególne osiągnięcia naukowe 9 uczniów, a za 
osiągnięcia sportowe 5. 

Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha. Jest to au-
torski program Gminy Dydnia, który wprowadzono w 2020 
roku. Jego ideą jest obdarowanie każdego nowo narodzo-
nego mieszkańca gminy, powitalnym prezentem. W 2022 
roku wyprawki otrzymało 39 dzieci.

Program Czyste Powietrze. W ramach porozumie-
nia z WFOŚiGW w Urzędzie Gminy w Dydni działa Punkt 
Informacji Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy gmi-
ny mogą przyjść i otrzymać pomoc w procesie składania 
wniosku o dofinansowanie termomodernizacji domu. Punkt 
czynny we wtorki od godz. 8:00 do 13:00 i w środy od 10:00 
do 15:00.

Działania inwestycyjne w roku 2022 jak i planowane 
w roku 2023 uwzględniają potrzeby wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Przy ich planowaniu priorytetowo stoso-
wano zasadę zrównoważonego budżetu, tak aby uzyskać 
maksymalny efekt przy minimalnym wydatkowaniu środ-
ków własnych. Takie gospodarowanie budżetem pozwoliło 
na zrealizowanie wielu kluczowych inwestycji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy inicjowali potrzeby inwestycyjne i uczest-
niczyli na różnych etapach ich realizacji: władzom woje-
wódzkim i powiatowym, mieszkańcom Gminy Dydnia, rad-
nym, sołtysom i pracownikom gminy. 

Kamila Sokołowska-Białas, Katarzyna  Stadnik

Hala Widowiskowo-Sportowa w Zespole Szkół w Niebocku

fot. T. Żaczek
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„Święto Pieczonego Ziemniaka” już na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez miejscowości Końskie. W tym roku  
22 października mieszkańcy sołectwa Końskie spotkali się  
jesienią w Wiejskim Domu Kultury, aby wspólnie spędzić 
sobotnie popołudnie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Końskiem pod 
opieką Haliny Maślak i Magdaleny Serwatki w swoim wystę-
pie przybliżyli wszystkim zebranym historię i pochodzenie 
ziemniaka. Następnie zaprezentowali swoje talenty aktor-
skie w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. 
Nie zabrakło również muzycznej części widowiska, w której 
wokalnie wystąpiła Zuzanna Chorążak, a wspaniałą grę na 
skrzypcach zaprezentowały Karolina Kolencio i Lena Sta-
bryła uczennice Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.

Część artystyczną zwieńczył występ Zespołu Ludo-
wego „Młoda Przepióreczka” z Dariuszem Klimowiczem na 
czele.

Tradycyjnie dla dzieci zorganizowano konkurs na 
„Stworka z ziemniaka”. Jury w składzie: Alicja Pocałuń Wójt 
Gminy Dydnia, Iwona Rachwalska radna Gminy Dydnia 
oraz Dariusz Klimowicz dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Końskiem miało niełatwe zadanie wybrać trzy najlepsze 
prace spośród 18 równie pięknych dzieł. Po długich nara-
dach 1. miejsce zajęła ”Wiewiórka” praca Karoliny Kolencio, 
2. miejsce „Paw” praca Wiktora Kuźmiaka oraz 3. miejsce 
„Galaktyka” praca Fabiana Korczyńskiego.

W konkursie również udział wzięli:
Piotr Seman, Alan Szałyga, Alan Korczyński, An-

tonina Krowiak, Zuzanna Krowiak, Filip Krowiak, Szymon 
Dauksza, Julian Dauksza, Nina Śnieżek, Julia Kiczorow-

ska, Fabian Król, Eryk Król, Zuzanna Chorążak, Milena 
Kuźmiak, Michał Florko.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas na wspólne bie-
siadowanie, tańce i śpiew. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Końskiem ugościły wszystkich różnymi smakołyka-
mi na bazie ziemniaków. Były pierogi ruskie, kluski śląskie, 
ziemniaki faszerowane, ziemniaki opiekane, ziemniaki sma-
żone, sałatka ziemniaczana, frytki oraz ziemniaki z ogniska.

Takie wydarzenia pozwalają na integrację całej lokal-
nej społeczności od dzieci po osoby starsze. Dają ludziom 
możliwość spotkania i zaangażowania się we wspólne dzie-
ło, które zawsze przynosi dobre owoce. Już z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

Gabriela Czebieniak

W dniu 16.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej IX 
edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na Wykonanie 
Stroika oraz Szopki Bożonarodzeniowej. Organizatorem 
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji 
i Wypoczynku w Dydni.

W tym roku zgłoszono 36 stroików oraz 24 szopki 
Bożonarodzeniowe. Wszystkie te prace były staranne, po-
mysłowe i oryginalne. Każdy uczestnik pokazał wielki talent 
artystyczny. 

W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli, ze 
szkół podstawowych, a także osoby prywatne i rodziny z 
terenu Gminy Dydnia. Komisja regulaminowa w składzie: 
Agnieszka Indyk, Danuta Baran, Ewa Zawada-Chorążak 
przyznała następujące nagrody:

Szopka Bożonarodzeniowa:
Kategoria: Przedszkola i klasy „0”

1. miejsce – Izabela Tomaszewska (Zespół Szkół w Nie-
bocku)
2. miejsce – Joanna Wolwowicz (Samorządowe Przedszko-
le w Dydni)
3. miejsce – Igor Kaliński kl. „0” (SP Grabówka)

Kategoria: Klasy I-III
1. miejsce – Antoni Zarzyka (SP Wydrna)
2. miejsce – Eryk Czerkies (Zespół Szkół w Niebocku)
3. miejsce – Klasy I-III (SP w Obarzymie) – praca zbiorowa

Kategoria: Klasy IV-VI
1. miejsce – Fabian Kot (SP Końskie)
2. miejsce – Antoni Zawada (Zespół Szkół w Niebocku)

Anna Wójcik

Konkursowe szopki

Nagrody dla wykonawców „Stworka z ziemniaka”

fot. archiwum

fot. archiwum
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W dniu 02.12.2022 r. w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dydni odbyły się eliminacje gminne 
konkursu muzycznego Mikołajkowe Debiuty. W konkursie 
wzięło udział 18 dzieci z przedszkoli (Dydni, Niebocka) i 
ze szkół podstawowych (Dydni, Niebocka, Jabłonki, Koń-
skiego i Obarzyma). Każda uczestniczka tego konkursu 
zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i sceniczne. 
Dziewczyny zaśpiewały polskie piosenki, głównie o tematy-
ce zimowej, związanej z postacią Św. Mikołaja.

Jury w składzie: Martyna Malawska-Baran, Dariusz 
Klimowicz i Monika Krowiak wybrało spośród utalento-
wanych dzieci te, które w sposób szczególny zachwyciły 
swoimi zdolnościami muzycznymi. Do następnego eta-
pu konkursu przeszły: Zuzanna Pocałuń (Samorządowe 
Przedszkole w Dydni), Anna Siedlecka (Szkoła Podstawo-
wa w Dydni), Lena Jatczyszyn (Zespół Szkół w Niebocku), 
Iga Pęcherek (Szkoła Podstawowa w Dydni). Dziewczyny 
reprezentowały Gminę Dydnia w Koncercie Finałowym, któ-
ry odbył się  7 grudnia w Brzozowskim Domu Kultury. Mimo 
iż żadna z dziewczyn nie została laureatką w etapie powia-
towym, to i tak gratulujemy i jesteśmy dumni z tak bardzo 
utalentowanych muzycznie dzieci z Gminy Dydnia.

Podczas eliminacji gminnych nie zabrakło niespo-
dzianek. Uczestniczki konkursu dostały nagrody rzeczowe 

oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczali: dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dydni – Rafał Czopor, jury konkursu 
i Mikołaj. 

Dla wszystkich dzieci, które znajdowały się na sali 
Wiejskiego Domu Kultury w Dydni, Mikołaj miał słodkie po-
darunki. Każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie z tą wyjąt-
kową osobą.

Anna Wójcik

3. miejsce – Gabriel Wójcik (SP Dydnia)
Kategoria: Klasy VII-VIII

1. miejsce – Adrian Ćwiąkała (SP Jabłonka)
Kategoria rodzinna

1. miejsce – Magdalena i Nikodem Kraczkowscy
2. miejsce – Jakub i Paweł Kaszowscy
3. miejsce – Michalina, Wojciech Bok oraz Natalia Faci-
szewska-Bok

Kategoria bez ograniczeń wiekowych:
1. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem 
– praca zbiorowa 
2. miejsce – Danuta Sokołowska (Salonik „W Krzywem 
Zwierciadle”)
3. miejsce – Katarzyna Kondracka (Salonik „W Krzywem 
Zwierciadle”)

Stroik Bożonarodzeniowy
Kategoria: Przedszkola i klasy „0”

1. miejsce – Michalina Bok (Samorządowe Przedszkole w 
Dydni)
2. miejsce – Leon Kamyk (Zespół Szkół w Niebocku)
3. miejsce – Klasa „0” (SP Obarzym) – praca zbiorowa

Kategoria: Klasy I-III
1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Niewistce – praca zbio-
rowa
2. miejsce – Kacper Górniak (SP Obarzym)
3. miejsce – Zofia Piotrowska (SP Wydrna)

Kategoria: Klasy IV-VI
1. miejsce – Milena Wójcik (SP Dydnia)
2. miejsce – Adam Pytlowany (Zespół Szkół w Niebocku)
3. miejsce – Karolina Kot (Salonik „W Krzywem Zwiercia-
dle”)

Kategoria: Klasy VII-VIII
1. miejsce – Maja Kopija (SP Dydnia)

Kategoria rodzinna

1. miejsce – Maciej, Paweł, Bartłomiej Lorenc
2. miejsce – Patrycja i Lidia Kaszowskie
3. miejsce – Aneta i Maria Frydryk

Kategoria bez ograniczeń wiekowych:
1. miejsce – Krystyna Mazur
2. miejsce – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemien-
nej – praca zbiorowa
3. miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem

W dniu 17 grudnia 2022 r. prace konkursowe można 
było obejrzeć podczas Dydyńskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego na Targowisku Gminnym w Dydni. 

Natomiast w dniu 21 grudnia 2022 r. w Wiejskim 
Domu Kultury w Dydni odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. 
Laureaci w poszczególnych kategoriach  otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu pa-
miątkowe dyplomy. 

Anna Wójcik

Jeden z nagrodzonych uczestników konkursu

Młodzi artyści

fot. archiwum

fot. archiwum
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W sobotę 3 grudnia w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni odbył się I Tur-
niej Karate o Puchar Wójta Gminy Dydnia – Kids CUP 2022.

Turniej został zorganizowany przez Uczniowski Klub 
Karate Kyokushin „Byakko” przy pomocy i wsparciu finan-
sowym Wójt Gminy Dydnia Alicji Pocałuń. W pomoc włączy-
ła się również firma Gran-Pik Liwocz, która przygotowała 
dla każdego zawodnika paczkę ze słodyczami.

W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Dydnia Ali-
cja Pocałuń, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni Iwona 
Pocałuń, wicedyrektor Marta Rachwał, dyrektor GOK w 
Dydni Rafał Czopor oraz przedstawiciele OSP Dydnia, któ-
rzy zapewniali opiekę medyczną podczas turnieju.

W rywalizacji uczestniczyło 70 młodych karateków z 
trzech oddziałów klubu: Dydni, Sanoka i Przysietnicy.

Wójt Gminy Dydnia oraz Sensai: Katarzyna Kot, 

W dniu 17 grudnia na Targowisku Gminnym „Mój Ry-
nek” w Dydni odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, pod-
czas którego rękodzielnicy, artyści, lokalni producenci mogli 
sprzedawać swoje wyroby. Oficjalnego otwarcia dokonała 
Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń. 

Na rynku można było zakupić świąteczne ozdoby, 
stroiki, dania wigilijne, miód, bombki, ser góralski, pierniczki. 
Odbyła się również wystawa prac plastycznych z Gminne-
go Konkursu na Wykonanie Szopki i Stroika Bożonarodze-
niowego organizowanego co roku przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni. Stroiki świąteczne sprzedawali również 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dydni.

W tym roku harcerze Pierwszej Dydyńskiej Drużyny 
Harcerskiej i Gromady Zuchowej działającej w Szkole Pod-
stawowej w Dydni przekazali Betlejemskie Światełko Poko-
ju w trakcie Jarmarku przy dydyńskiej szopce betlejemskiej. 
Betlejemskie Światełko zostało przekazane lokalnym wła-
dzom, na czele z Wójt Gminy Dydnia oraz przedstawicielom 
instytucji gminnych. 

Podczas Jarmarku odbyły się występy artystyczne. 
Uczestnicy tego wydarzenia mogli posłuchać koncertu ko-
lęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego „Wime-

la” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, 
w którym śpiewają cztery wokalistki. W trakcie Jarmarku 
zaśpiewały: Lena Adamska, Milena Janowicz i Wiktoria 
Adamska. Dziewczyny przygotowane zostały przez Witolda 
Adamskiego – pracownika GOK w Dydni.

Anna Wójcik

„Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą 
tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy 
obecni gromadzą się przy wigilijnym stole. To właśnie tego 
wieczoru, łamiemy opłatek i składamy życzenia…”  

W dniu 12 grudnia 2022 r. w Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnym im. księdza prałata Adama Drewniaka w 
Krzemiennej odbyło się spotkanie wigilijne. Zapalone świe-
ce, wystrój, tradycyjne potrawy wigilijne sprawiły świątecz-
ny nastrój.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Edy-
ta Kuczma, Skarbnik Gminy Dydnia Anna Stachyrak, ksiądz 
Robert Blama, kierownik Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Krzywem Małgorzata Jamrugiewicz, pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni 
Anna Pilawska oraz mieszkańcy centrum i pracownicy.

Kierownik COM przywitała serdecznie przybyłych 
gości oraz całą społeczność centrum. W dalszej części 
ksiądz Robert Blama dokonał poświęcenia opłatków i od-
czytał Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym wszyscy 
zgromadzeni przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świą-
teczne życzenia. 

Spotkanie wzbogacono wspólnym śpiewem kolęd 

przy akompaniamencie księdza Roberta.
Uroczysta wigilia i wspólne świętowanie sprawiły, że 

radość tegorocznych świat Bożego Narodzenia była ogrom-
na, przede wszystkim z uwagi na to, iż było to pierwsze 
wspólne spotkanie wigilijne w centrum.

Spotkanie było okazją do wspólnego spędzenia cza-
su w ciepłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Agnieszka Jatczyszyn

Kamila Sokołowska-Białas

Przy wigilijnym stole

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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Za nami rok działalności Uczniowskiego Klubu Ka-
rate Kyokushin „Byakko”, który istnieje od września 2021 
roku. Założycielami, a także instruktorami klubu są: Krzysz-
tof Kot, Rafał Hajduk i Łukasz Paluch. Klub prowadzi trenin-
gi w Szkole Podstawowej w Dydni, gdzie są dwie grupy o 
łącznej liczbie 50 trenujących. We wrześniu 2022 powstały 
dwa nowe oddziały w Przysietnicy i Sanoku, do których na-
leży około 40 nowych adeptów.

Nasz klub brał udział w 5 turniejach: Przemyślu, Hru-
bieszowie, Zagórzu, Zagnańsku i Łukowicy. Łącznie nasi 
zawodnicy z Dydni przywieźli aż 35 medali ! W tym 6 zło-
tych, 7 srebrnych i 22 brązowe. To ogromny sukces dla tak 
młodego klubu.

Od rozpoczęcia działalności w 2021 r. klub otrzymał 
dotacje w wysokości 3 tysięcy złotych ze środków Gminy 
Dydnia przeznaczonych na kluby sportowe.

W dniu 3 grudnia 2022 r. odbył się Pierwszy Gminny 
Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Dydnia - Kids CUP 
2022, w którym wzięło udział łącznie 70 naszych uczniów 
z 3 oddziałów.

Nasze dzieci są bardzo zdolne i ciężko pracują na 
swoje sukcesy, jesteśmy bardzo dumni ze stworzonej gru-
py. Duży wpływ na osiągnięcia naszych zawodników mają 
dobre relacje z rodzicami, wójt Alicją Pocałuń i dyrektor SP 
w Dydni Iwoną Pocałuń. Wszyscy ogromnie nas wspierają i 
pomagają, za co serdecznie wszystkim jesteśmy wdzięczni. 
Wspólnie z nami tworzą rodzinę Kyokushin.

Należy pamiętać, że Karate Kyokushin to nie tylko 
walki, na treningach młodzi karatecy uczą się także samo-

obrony, techniki kata (układów bloków, kopnięć, uderzeń), a 
przede wszystkim sprawności fizycznej. Na zajęciach wpa-
jane są zasady, takie jak: dyscyplina, powstrzymanie się od 
gwałtowności, poszanowanie starszych, dążenie do celu, 
nauka pracy w grupie. Poprzez rywalizację w walce uczą 
się przegrywać i wygrywać oraz szanować przeciwnika. 
Dzięki tym zasadom dzieci w dorosłym życiu łatwiej radzą 
sobie z rozwiązywaniem konfliktów oraz podejmowaniem 
decyzji.

Zarząd Klubu Karate
Kyokushin BYAKKO

W dniu 18 października 2022 roku w Urzędzie Gmi-
ny w Dydni, z inicjatywy Wójt Gminy Dydnia Alicji Pocałuń 
odbyło się spotkanie pod hasłem „Sport w Gminie Dydnia”.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, prezesi 
klubów sportowych, działacze sportowi z terenu gminy oraz 
przedstawiciele Akademii Piłkarskiej Beniaminek PRO-
FBUD Krosno: Jarosław Kwella, Marek Adamiak oraz Pa-

tryk Akslar.
Wójt Gminy Alicja Pocałuń powitała wszystkich 

uczestników, a następnie przedstawiła ważne aspekty spor-
tu w Gminie Dydnia.

„Sport w Gminie Dydnia jest nieodzownym ele-
mentem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną ży-

Krzysztof Kot i Rafał Hajduk o godzinie 10:00 otworzyli 
turniej. Po przywitaniu wszystkich uczestników oraz zapro-
szonych gości rozpoczęła się rywalizacja sportowa, która 
podzielona została na 2 kategorie: pokaz kata oraz walki 
kumite.  

Dobre tempo rozgrywania konkurencji, udana współ-
praca organizacyjna i sędziowska, przyczyniły się do spraw-
nej realizacji turnieju.

Dla młodych karateków turniej był okazją do spraw-
dzenia swoich umiejętności na macie. Ponadto na zawod-
ników oprócz dobrej zabawy, dyplomów i pucharów czekał 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Najmłodsi adepci karate pokazali swoje świetne 
przygotowanie do zawodów. Walki były bardzo zacięte, a o 
miejscach na podium decydowały noty sędziowskie. Sensai 
wielokrotnie mieli dylemat z wyłonieniem lepszego zawod-
nika.

Dodatkową motywacją była obecność licznie zgro-
madzonych rodziców, głośno dopingujących startujących 

zawodników.
Kamila Sokołowska-Białas

Kamila Sokołowska-Białas

Na zwycięskim podium

Instruktorzy Klubu Karate

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. archiwum
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W październiku tego roku odbyło się spotkanie pod 
hasłem „Sport w Gminie Dydnia”, którego pozytywnym re-
zultatem jest nawiązanie współpracy Akademii Piłkarskiej 
Beniaminek PROFBUD Krosno z Gminą Dydnia.

14 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Alicja Pocałuń wraz z 
prezesem „Victoria” Niebocko Dawidem Kaseją spotkali się 
z prezesem zarządu Grzegorzem Rausem i koordynatorem 
BSS Patrykiem Akslarem, aby uzgodnić ostanie szczegóły 
otwarcia oddziału Beniaminek Soccer Schoools w Gminie 
Dydnia.

W środę 21 grudnia odbył się pierwszy trening po-
kazowy w Zespole Szkół w Niebocku. Dzieci mogły spró-
bować swoich sił na treningu z profesjonalnymi trenerami 
Beniaminka, a także poznać lwa Beniamina i wziąć udział w 
konkursie rzutów karnych.

Kamila Sokołowska-Białas

cia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, za-
gospodarować i wspierać. Sport uczy istotnych wartości 
i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespo-
le, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair 
play.

Samorząd gminy dostrzega to i od wielu lat wspoma-
ga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwoju spor-
tu. Pracuje również, nad umożliwieniem dzieciom i młodzie-
ży warunków do rozwijania zainteresowań sportowych”.

Tylko w 2022 roku łączna kwota dotacji, jaką Gmi-
na Dydnia przekazała na działalność sportową, wyniosła 
95300,00 zł., natomiast w okresie trzech lat 272 100,00 zł.

Jarosław Kwella przedstawiciel Akademii Piłkarskiej 
Beniaminek PROFBUD Krosno przedstawił profil działal-
ności Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno. 
Poinformował zebranych, że „celem Akademii jest przede 
wszystkim szkolenie przyszłych zawodników grających 
na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale również wy-
chowywanie młodego człowieka. Beniaminek na co dzień 
kształci około 600 młodych adeptów piłki nożnej w wieku 
od 3-16 lat. Ludzie pracujący w Beniaminku to pasjonaci, 
którzy nie boją się ciężkiej i systematycznej pracy, wierzy-
my, że nie ma rzeczy niemożliwych.”

Następnie przedstawiono ścieżkę rozwoju dzieci 

w Beniaminku oraz szczegóły projektu „Beniaminek Soc-
cer Schools”, który jest skierowany do wszystkich dzieci w 
wieku 7-13 lat, kochających futbol i zdrową sportową rywa-
lizację. Oferuje on możliwość gry w profesjonalnych roz-
grywkach piłkarskich i turniejach. Projekt początkowo był 
realizowany w Krośnie i okolicach. Ostatnio powstały dwa 
kolejne oddziały Beniaminek Soccer Schools w Rzeszowie i 
Iłży. Akademia jest otwarta na tworzenie nowych oddziałów, 
służy swoją pomocą i wsparciem.

Po przedstawieniu prezentacji dyskutowano z zapro-
szonymi gośćmi o możliwości otwarcia Soccer Schools na 
terenie Gminy Dydnia. Jolanta Bieda dyrektor ZOS odnio-
sła się do przedstawionych informacji oraz podkreśliła, że 
sale sportowe, które są w szkołach, mają służyć dzieciom, 
dorosłym do rozwijania sportowych pasji nie tylko w godzi-
nach lekcyjnych, ale również poza nimi. Dodała również, 
że Gmina Dydnia jest otwarta na propozycję utworzenia na 
naszym terenie Akademii Piłkarskiej oraz na inne działania 
promujące sport.

Henryk Dąbrowiecki podziękował przedstawicielom 
Akademii Beniaminek za przedstawienie informacji o ich 
działalności oraz wójt za możliwość spotkania i dyskusji o 
perspektywach rozwoju sportu w naszej gminie. Dodał rów-
nież, że cieszy go każda aktywność sportowa młodych ludzi 
i rozwijanie w nich pasji do sportu.

Następnie głos zabrał prezes ULKS „Grabowianka” 
Grabówka Jacek Adamski, który podkreślił, że Akademia 
Beniaminek PROFBUD Krosno jest rofesjonalną szkołą na 
wysokim poziomie, która umie pokierować swoimi zawodni-
kami. Dodał, że sam w swoim klubie wyłania zawodników, 
którzy mają sportowy potencjał i już kilka osób z terenu 
Gminy Dydnia przeszło do Beniaminka i innych klubów, w 
których w profesjonalny sposób rozwijają pasję i umiejętno-
ści gry w piłkę nożną. Podziękował również wójt za współ-
pracę, pomoc i dofinansowanie klubów sportowych z terenu 
gminy.

Podsumowując spotkanie, Wójt Gminy Alicja Poca-
łuń podziękowała wszystkim za owocne spotkanie i wspól-
nie z prezesem „Victoria” Niebocko Dawidem Kaseją zapro-
siła przedstawicieli Akademii Beniaminek do współpracy.

Kamila Sokołowska-Białas

Pasjonaci sportu

Działalność Beniaminka w Gminie Dydnia rozpoczęta 

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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Dla wielu ludzi sport jest całym światem. To dziedzi-
na naszego życia, która ma to do siebie, że jeżeli osiągnę-
liśmy jeden cel, to zaraz chcemy więcej. Sport kształtuje 
charakter, uczy odwagi i wytrwałości w dążeniu do celu oraz 
pokonywaniu własnych ograniczeń, wymaga hartu ducha, 
ogromu pracy i pasji.

29 grudnia w trakcie LXVI Sesji Rady Gminy Dydnia, 
zgodnie z Uchwałą nr XVI/147/2012 Rady Gminy Dydnia z 
dnia 14 czerwca 2012 w sprawie zasad przyznawania na-
gród  i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-
wym wójt Alicja Pocałuń z przewodniczącym Rady Gminy 
Dydnia Piotrem Szulem uhonorowali najlepszych sportow-
ców w roku 2022.

Wśród laureatów znaleźli się:
1. Emila Czopor reprezentująca Szkołę Podstawową w 

Dydni, która zajęła pierwsze miejsce w rzucie dyskiem w  
Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce w Brzo-
zowie.

2. Ewa Haduch reprezentująca Szkołę Podstawową w 
Dydni, zajęła szóste miejsce w biegu na dystansie 60 m w  
Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce w Brzozo-
wie, trzecie miejsce w Biegu Papieskim w Jabłonce.

3. Lena Kocaj reprezentująca Szkołę Podstawową w 
Dydni, zajęła piąte miejsce w biegu na dystansie 600 
m w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce w 
Brzozowie. 

4. Emilian Kulon reprezentujący Zespół Szkół w Niebocku, 
zajął II miejsce w skoku w dal w Indywidualnych Mistrzo-
stwach w Lekkoatletyce w Brzozowie, udział w finale 
wojewódzkim w Kolbuszowej w roku 2021, I miejsce w 
biegu na 300 metrów w Indywidualnych Mistrzostwach 
w Lekkoatletyce w Brzozowie, udział w finale wojewódz-
kim w Kolbuszowej w roku 2022.

5. Kacper Kulon reprezentujący Szkołę Podstawową w 
Dydni, zajął trzecie miejsce w pchnięciu kulą w Indywi-

dualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce w Brzozowie.
6. Błażej Żak reprezentujący Zespół Szkół w Niebocku, 

zajął I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Indywi-
dualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce w Brzozowie, 
siódme miejsce w finale wojewódzkim w Kolbuszowej.

7. Nicola Tyczka reprezentująca Uczniowski Klub Sporto-
wy Karate Kyokushin „Bayakko”, zdobyła brązowy me-
dal w II Otwartym Turnieju Karate Kyokushin o Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśla, złoty medal w Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Kyokushin w Hrubieszowie, brązo-
wy medal w Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin o 
Puchar Biesa i Czada w Zagórzu, złoty medal w Ogól-
nopolskim Turnieju Karate Kyokushin IN PAKUTO CUP 
w Łukowicy, brązowy medal w Otwartych Mistrzostwach 
Południowego Okręgu Karate Kontaktowego oraz w IX 
Mikołajkowym Turnieju Karate Dzieci w Sandomierzu, 
złoty medal w I Gminnym Turnieju Karate Kids Cup 2022 
w Dydni. Złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Api 
CUP Zakopane „Młodziczek U-13” w piłce nożnej.

W dniu 8 grudnia w sali narad Urzędu Gminy w 
Dydni odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu sportowego 
tj.: piłek nożnych, piłek siatkowych, piłek do futsalu, siat-
ki do siatkówki LKS VICTORII Niebocko – zakupionego ze 
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem 
przestępczości na 2022 rok realizowanego na podstawie 
Umowy nr DFS-V.7241.29.2022 z dnia 5.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przekazała na 
ręce prezesa klubu LKS VICTORIA Niebocko Dawida Kasei 
sprzęt sportowy, który będzie służył do prowadzenia zajęć 
sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dydnia.

Na realizację zadania Gmina Dydnia otrzymała dofi-

nansowanie w wysokości 5 000 zł.
Katarzyna Stadnik

Wiesława  Bukład

Sprzęt sportowy dla LKS Victoria Niebocko

Wspierać sportowe pasje

fot. Kamila Sokołowska-Białas

fot. Kamila Sokołowska-Białas
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31 października 2022 roku w sali narad Urzędu Miej-
skiego w Brzozowie odbyło się uroczyste wręczenie pro-
mes jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup 
sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Promesy otrzymało 27 jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych z terenu powiatu brzozowskiego, w tym 4 jed-
nostki z Gminy Dydnia. Delegacje ochotniczych straży, ra-
zem z Wójt Alicją Pocałuń odebrały promesy w kwotach: 
OSP Dydnia – 4 000 zł, OSP Jabłonka – 2 000 zł, OSP 
Niebocko – 2 000 zł i OSP Niewistka – 2 000 zł.

Łączna kwota, jaką otrzymała Gmina Dydnia na za-
kup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, wyno-
si 10 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup 
sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz 
sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie 
szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Środki te zostały przyznane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie 
publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśni-
czych”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm 
RP Adam Śnieżek, zastępca Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. An-
drzej Marczenia, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, Ko-
mendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof 
Folta, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh 
Mariusz Bieńczak.

Na koniec uroczystości przybyli goście zabrali głos, 

dziękując za zaangażowanie w tworzenie młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Wójt Alicja Pocałuń swoje podzięko-
wania skierowała do premiera RP Mateusza Morawieckie-
go, posła ma Sejm RP Adama Śnieżka, ministra MSWiA 
Mariusza Kamińskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili 
się do wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych w ca-
łym kraju i naszej Gminie Dydnia. Podziękowała również za 
wsparcie finansowe oraz wyraziła nadzieję na dalszą do-
brą współpracę w inwestowaniu w młode pokolenie. Jest 
to  niezwykle ważne, by doskonalić umiejętności i przepro-
wadzać szkolenia dla członków MDP, którzy w przyszłości 
będą mogli zasilić szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Kamila Sokołowska-Białas

8. Gabriel Drobot reprezentujący Uczniowski Klub Sporto-
wy Karate Kyokushin „Bayakko”, zdobył złoty medal o 
Puchar Biesia i Czada w Zagórzu, złoty medal w I Gmin-
nym Turnieju Karate Kids Cup 2022 Dydnia, brązowy 
medal w  Inpakuto Cup w Łukowicy.

9. Milena Harydczak reprezentująca Uczniowski Klub Spor-
towy Karate Kyokushin „Bayakko”, zdobyła brązowy me-
dal w II Otwartym Turnieju Karate Kyokushin o Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśl, brązowy medal w Ogól-
nopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Hrubieszowie, 
złoty medal w I Gminnym Turnieju Karate Kids Cup 2022 
Dydnia, brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Kara-
te Kyokushin o Puchar Biesa i Czada w Zagórzu i złoty 
medal w Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin o Pu-
char Dębu Bartek w Żagnańsku.

10. Magdalena Nieznańska reprezentująca Uczniowski 
Klub Sportowy Karate Kyokushin „Bayakko”, zdobyła 
brązowy medal II Otwartym Turnieju Karate Kyokushin 
o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśl, złoty medal w 
Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin Hrubieszów, 
brązowy medal w I Gminnym Turnieju Karate Kids Cup 

2022 Dydnia, srebrny medal o Puchar Dębu Bartek w 
Żagnańsku.

W roku bieżącym sportowcy z Gminy Dydnia odnosili 
największe sukcesy w lekkoatletyce oraz karate.

Wójt Gminy i przewodniczący Rady Gminy oprócz 
przekazania laureatom nagród i wyróżnień złożyli także 
gratulacje i podziękowania za osiągnięte sukcesy i wysokie 
wyniki sportowe podczas reprezentowania Gminy Dydnia w 
zawodach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym.

W słowach podziękowań skierowanych do młodych 
sportowców wójt gminy podkreśliła, że każdy sportowy 
sukces przyjmowany jest przez nią z radością, dumą i sa-
tysfakcją. Wójt gratulowała dotychczasowych osiągnięć 
sportowych, życzyła kolejnych sukcesów i wytrwałości, a do 
rodziców skierowała podziękowania za wsparcie i pomoc 
dzieciom w rozwijaniu sportowej pasji. 

Przewodniczący Rady Gminy Dydnia w imieniu wła-
snym oraz całej Rady Gminy również  złożył gratulacje lau-
reatom za osiągnięte wyniki i życzył dalszych sukcesów. 

Wiesława Bukład

Promesy w rękach młodych strażaków

fot. A. Kałamucka






