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ZASOBY KULTUROWE

Ziemia Dydyńska to miejsce niezwykle atrakcyjne pod
względem kulturowym oraz krajoznawczo-turystycznym,

o wyjątkowości tego miejsca stanowią przepiękne krajobrazy,

typowe dla pogórza pasma wzniesień z punktami widokowymi

oraz fascynująca dolina najdłuższej w południowo-wschodniej

Polsce rzeki San.

W Gminie Dydnia znajdujemy niezwykle cenne przykłady

ludowego budownictwa sakralnego. Najstarszą metrykę

posiada drewniana cerkiew greckokatolicka pw.

Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, według tradycji

wzniesiona w latach 1510-1515. W centrum Gminy znajduje się

neogotycki murowany kościół parafialny pw. Michała Archanioła

i św. Anny, konsekrowany w 1882 r.



Kościół parafialny w Dydni 
i Cerkiew w Uluczu



Architektura dworska 
Gminy Dydnia

W krajobrazie Gminy Dydnia wyróżniają się nielicznie zachowane
dwory szlacheckie. Najbardziej okazały znajduje się w Jabłonce
z końca XVIII w. Natomiast w sąsiedniej wsi Wydrna znajduje
się murowany dwór wzniesiony w 1845 r. z inicjatywy Edwarda
Sękowskiego. W okresie międzywojennym w dworze tym
mieszkał znakomity lwowski chemik prof. Kazimierz Kling. Jego
to dnia 21 lipca 1929 r. odwiedził w Wydrnej prezydent RP
Ignacy Mościcki.



Przykładami drewnianej architektury sakralnej są 
kościoły: w Jabłonce (1936-1939, styl podhalański)

i Końskiem (1927, dawna cerkiew parafialna). 



Piękne kapliczki przydrożne

Orientowana na tematykę religijną sztuka ludowa przejawia się w
pięknych kapliczkach i figurach przydrożnych. Zachowały się one
na terenie całej Gminy.

Spośród nich wyróżnia się oryginalna, w kształcie dwuwieżowej
fasady, kapliczka z Witryłowa oraz monumentalna kapliczka św.
Jana licząca ok. 5 m wysokości – pozostałość po nieistniejącej wsi
Hroszówka.



ZASOBY SPOŁECZNE

Gmina Dydnia to nie tylko piękne zabytki.

Spokój i harmonia w przyrodzie oraz piękno otoczenia są źródłem

natchnienia i twórczej inspiracji dla wielu artystów i ludzi pióra

m.in.. Henryka Cipory, Janiny Zubel.

Dbanie o rozwój kulturalny oraz fizyczny stanowi inspirację do

istnienia Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży

Pożarnych, Klubów Sportowych, Orkiestry Dętej, Kapeli

„Przepióreczka”oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”.



Aktywną działalność społeczną prowadzą Ochotnicze Straże 
Pożarne – 11 jednostek w tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo 
- Gaśniczym. 



Ważną funkcję kulturotwórczą i integracyjną w poszczególnych 
środowiskach pełnią organizacje gospodyń wiejskich – na terenie 
Gminy aktywnie działa 13 Kół Gospodyń Wiejskich.



W Niebocku od kilku lat przy miejscowej szkole działa Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”.
Od roku 1998 przy OSP w Dydni istnieje orkiestra dęta, która 
koncertowała m.in. podczas audiencji papieskiej w Castel 

Gandolfo w dniach 21-22 sierpnia 1999 r.



Tradycje muzyczne kultywuje kapela ludowa „Przepióreczka”
z Niebocka, która występuje również na organizowanych co roku
w innej miejscowości Gminy Dydnia Dożynkach.



ZASOBY PRZYRODNICZE

Dolina Sanu z przyległymi obszarami Pogórza Dynowskiego i
Przemyskiego to także siedlisko, licznie tu występujących,
ptaków. Należą do nich: orlik krzykliwy, derkacz, dzięcioł
czarny, puszczyk uralski, muchołówka białoszyja, bocian
czarny, bocian biały, trzmielojad, orzeł bielik, orzeł przedni,
puchacz, dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni, bażant, czapla
siwa (w Krzemiennej ma kilkadziesiąt gniazd), czapla biała,
kaczka krzyżówka, zimorodek, jaskółka, czajka, krogulec,
skowronek polny, sójka, słowik szary, derkacz, dudek, wilga.



San - jedna z najbardziej malowniczych rzek w Polsce –
rozdziela obszar gminy, płynąc w jej granicach przez 16 km.
Rzeka na odcinku od Sanoka do Dynowa została zaliczona do
krainy brzany (ryba z rodziny karpiowatych). Ponadto żyje tutaj
większość ryb występujących w krainie lipienia, a także: płoć,
wzdręga, okoń, szczupak, a nawet sandacz.



Bocian biały i orzeł



Z wielu gatunków zwierząt zamieszkujących lub okresowo
przebywających na terenie gminy Dydnia warto wymienić: jelenia
karpackiego, dzika, sarnę, wilka (jego ślady znaleźć można
w niewielkich kompleksach leśnych), rysia, lisa, zająca, borsuka,
piżmaka, wydrę, tchórza, jenota oraz kunę.



Cennymi użytkami, ze względu na bogatą różnorodność
przyrodniczą, są żyzne łąki śródleśne i śródpolne. Wśród traw i na
polach można zauważyć jaszczurki (zwinkę, żyworodną oraz
zieloną), padalca, zaskrońca i żmiję zygzakowatą.



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

Gmina Dydnia w trosce o czyste środowisko buduje 
kanalizację sanitarną (51% mieszkańców Gminy posiada 
dostęp do kanalizacji).

Zwiedzanie pięknej Ziemi Dydyńskiej ułatwiają wyznaczone 

trasy turystyczne – piesze, rowerowe, nordic -walking.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w 2011 r. oddano do 

użytku odbudowaną kładkę łączącą miejscowości Witryłów i 

Ulucz.

Od 1999 r. Rada Gminy nadaje osobom zasłużonym tytuł 

Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.



Oczyszczalnie ścieków w: Jabłonce, 
Obarzymie, Witryłowie



Turystyka piesza i rowerowa 
w Gminie Dydnia



Honorowi Obywatele Gminy Dydnia 
m.in. św. Jan Paweł II



W latach 2009–2010 z inicjatywy Piotra Szula utworzono piesze 
szlaki turystyczne w Obarzymie i Niewistce, oznakowane przez 

działaczy sanockiego oddziału PTTK „Ziemia Sanocka”. 



Nowoczesna kładka na Sanie



Piękne krajobrazy 
„Ziemi Dydyńskiej”



Centrum Kultury w Jabłonce (otwarcie wystawy poświęconej
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II) oraz Muzeum Arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka w Końskiem.



Przynależność do Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego – udział w organizowanych corocznie konferencjach
„Błękitny San”



Szkoła Muzyczna I st. w Dydni



PRZYSZŁE DZIAŁANIA
Kontynuacja działań związanych ochroną dziedzictwa 

kulturowego Gminy Dydnia – partycypacja w renowacji 
znajdujących się na terenie Gminy zabytków.

Dalsza organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Dzieci Gór i 

Dolin”

Realizacja projektu dot. tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi 

oraz polityki senioralnej w małych i średnich gminach. 

Udział w ogólnopolskim programie: „Turystyka otwartej 

przestrzeni”.  

Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej. 



Wspaniała neogotycka 
polichromia Kościoła w 
Dydni – partycypacja w 

dalszej odnowie wnętrza 



Pomoc w remoncie dachu Kościoła Parafialnego 
w Końskiem 



Zabytkowe, drewniane wnętrze kościoła w Jabłonce – środki z budżetu
gminy przekazano na remont drewnianej posadzki.



Na terenie Gminy powstaje Nordic Walking Park „Gmina
Dydnia” - w skład którego wchodzą 4 trasy: żółta – 4,7 km;
zielona – 8 km; czerwona – 11 km i czarna – 15,4 km.



Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Dzieci Gór i Dolin”



Organizowanie Międzynarodowych Plenerów Malarskich 
„W Kręgu Pogranicza Jabłonka - Łańcut”



Centrum Informacji Turystycznej 
w Obarzymie

www.turystyka-obarzym.pl



Promocja Gminy w kraju i zagranicą poprzez  
wydawnictwa promocyjne prezentujące atrakcje tego 
niezwykłego zakątka ziemi.



KARPACKOŚĆ GMINY DYDNIA 

Gmina Dydnia położona jest na obszarze Pogórza 
Dynowskiego (na którego terenie leżą wsie: Dydnia, Grabówka, 
Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, 

Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna) i Pogórza 
Przemyskiego (z miejscowościami: Hroszówka, Jabłonica 
Ruska, Ulucz), w dolinie rzeki San. Najwyższe wzniesienia 
osiągają tu wysokość ponad 500 metrów (Czerteż – 500 m 
n.p.m., Dział – 502 m n.p.m., Hroszówka – 510 m n.p.m., 
Grabówka – 527 m n.p.m. oraz Krztów – 530 m n.p.m.).



Na terenie Gminy coraz więcej rolników zainteresowanych 
jest  hodowlą owiec i ich wypasem na nieużytkach rolnych.



Bogactwo tych ziem to San a także lasy znajdujące się 
w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Jabłonica Ruska, 
Hroszówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Niebocko, 

Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów. 
W ich runie występują gatunki roślin charakterystyczne dla gór 

i pogórzy, m.in. skrzyp olbrzymi.



Zapraszamy

www.gminadydnia.pl

Dydnia 224,  tel. 13 4303002


