
 

 

 

 

 

 

Przyjmijcie wielką prawdę o człowieku. – Przyjmijcie pełną prawdę o człowieku, 
wypowiedzianą w noc Bożego Narodzenia. – Przyjmijcie ten wymiar człowieka, który się 
otworzył dla wszystkich ludzi w tę świętą noc! – Przyjmijcie tajemnicę, w której żyje 
każdy człowiek, odkąd narodził się Chrystus. – Uszanujcie tę tajemnicę! – Pozwólcie tej 

tajemnicy działać w każdym człowieku!  
Św. Jan Paweł II  

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Dzikowiec 
najserdeczniejsze życzenia. Niech blask betlejemskiej stajenki będzie dla 
Wszystkich Państwa źródłem wielu łask Bożych, pokoju, ciepła, 
miłości i wzajemnej życzliwości. 

Niechaj Nowonarodzony Jezus Chrystus 
wypełni nasze serca nadzieją na lepsze jutro  
i niech nam błogosławi na cały kolejny Rok. 
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Podatki i opłaty lokalne  

 

Podatek rolny na 2019 r. bez zmian 

Rada Gminy Dzikowiec na sesji, która odbyła się 19 listopada 2018r. podjęła uchwałę na 

pozostawieniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku rolnego na 2019r. Stawka ta 

wynosić będzie tak jak dotychczas 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego.  

   

Podatek od nieruchomości na 2019 r. bez zmian  

Rada Gminy Dzikowiec na wniosek Wójta, który przedłożył Radzie Gminy stosowny projekt 

uchwały postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie także stawki podatku od 

nieruchomości. W 2019 r. będą one więc takie same jak były w 2016, 2017 i 2018 roku.  

Utrzymane zostaną także dotychczasowe zwolnienia tak istotne dla wielu naszych 

mieszkańców. Od podatku od nieruchomości zostały zwolnione: 

1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B oraz dr  

     w gospodarstwach  rolnych, 

2)  grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu, 

4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby 

    odprowadzanie i oczyszczania ścieków.  

 

Podatek od środków transportowych na 2019 r. bez zmian  

W trakcie obrad sesji Rady Gminy stawki podatkowe od środków transportowych 

pozostawiono na poziomie z 2018r.  

 

Podatek leśny na 2019 r.  

Rada Gminy Dzikowiec zgodnie z przepisami ujętymi w komunikacie Głównego Urzędu 

Statystycznego przyjęła stawkę podatku leśnego liczoną wg. średniej ceny za 1 m3 drewna na 

2019 r. i wynosić będzie 42,3556 zł za 1 ha fizyczny, którego wiek przekroczył 40 lat. 

 

Nie będzie podwyżek wody i kanalizacji na 2019r.   

 
 



 
 
 
LUDNOŚĆ GMINY DZIKOWIEC wg stanu na dzień 13 grudnia 
2018 r. 
 
            2014 rok   2015 rok     2016 rok 2017 rok 2018 rok 
Dzikowiec  1487           1491  1498  1489  1490 

Kopcie  731              725  728  723    719 

Lipnica  1251            1239  1219  1215  1205 

Mechowiec  666              663  674  671    666 

Nowy Dzikowiec 215              213  220  221    224 

Osia Góra  113              109  110  107    105 

Płazówka  119              106  104  102    103 

Spie   722              731  727  724    713 

Wilcza Wola  1324            1315  1328  1313  1309 

 Razem 6628           6592  6608  6565  6534  

 

W 2018 roku stan cywilny zmieniło 62 osoby, powitaliśmy 57 nowonarodzonych 
mieszkańców (25 dziewczynek i 32 chłopców) a także przyszło nam pożegnać  
61 bliskich nam osób (25 kobiet i 36 mężczyzn). 
Przenosząc te dane na statystykę poszczególnych wsi, przedstawia się ona 
następująco. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
ZMIENILI STAN 

CYWILNY 
URODZENIA ZGONY 

DZIKOWIEC 11 20 7 

KOPCIE 12 7 5 

LIPNICA 5 8 11 

MECHOWIEC 6 5 8 

NOWY 

DZIKOWIEC 

2 2 1 

OSIA GÓRA - - 2 

PŁAZÓWKA 1 - 5 

SPIE 12 2 9 

WILCZA WOLA 13 13 12 

RAZEM 62 57 61 

 

 

 

 



 
  

Na ślubnym kobiercu stanęli: 
 

DZIKOWIEC 

1. Bieleń Barbara 
2. Borowska Karolina 
3. Kosiorowski Kamil 
4. Kulig Kinga Karolina 
5. Kulig Kornelia Klaudia 
6. Maciąg Damian 
7. Olejarz Aneta 
8. Paluszek Mariola 
9. Panek Piotr Krzysztof 
10. Piórkowska Małgorzata 
11. Sukiennik Damian 

 
NOWY DZIKOWIEC 

1. Nowak Beata Agnieszka 
2. Streb Bartłomiej  

 

KOPCIE 
 

1. Bąba Paweł Michał 
2. Kopeć Łukasz 
3. Pruś Monika Janina 
4. Pyra Paweł Jan 
5. Pyryt Tomasz 
6. Rębisz Anna 
7. Sobala Małgorzata 
8. Tęcza Agnieszka Karolina 
9. Tęcza Joanna Teresa 
10. Tęcza Sylwia Dominika 
11. Wilk Magdalena 
12. Żarkowska Renata 

 
LIPNICA 

1. Garbacka Magdalena 
2. Kopeć Anna 
3. Mroczka Tomasz 
4. Płaza Alicja 
5. Wawrzonek Marta Teresa 

 
MECHOWIEC 

1. Gołębiowski Jacek Piotr 
2. Maciąg Angelika Agnieszka 
3. Pyryt Konrad 
4. Stec Wojciech Paweł 
5. Sudoł Krzysztof 
6. Zalewski Fabian Dawid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŁAZÓWKA 
1. Tereszkiewicz Wiktor Marek 
 
 
SPIE 
1. Bajek Marcin Mateusz 
2. Dziadura Sławomir 
3. Gołąbek Aneta Jadwiga 
4. Kasica Regina Barbara 
5. Klecha Artur 
6. Kolańska Natalia Jagoda 
7. Kolański Tomasz 
8. Kwaśnik Robert 
9. Majdański Damian Krzysztof 
10. Puzio Angelika Agnieszka 
11. Puzio Mariusz Józef 
12. Szczęch Jan Stanisław 
 

 
WILCZA WOLA 
1. Dębiak Ewelina Teresa 
2. Gazda Katarzyna Joanna 
3. Gucwa Mateusz Adam 
4. Kowal Anna 
5. Kowal Jacek Marcin 
6. Mac-Jedut Magdalena 
7. Puzio Paweł 
8. Rębisz Dominika 
9. Skowron Artur Paweł 
10. Tęcza Tomasz 
11. Wąsik Józef Czesław 
12. Wąsik Krzysztof Wojciech 
13. Wójtowicz Jan Kazimierz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Urodzili się w 2018 roku 

Dzikowiec 

1. Bieleń Krzysztof, syn Stanisława 
2. Bieleń Liliana, córka Mateusza 
3. Bogacz Szymon, syn Jacka 
4. Ciupiński Paweł, syn Tomasza 
5. Dulińska Laura, córka Grzegorza 
6. Kołacz Emilia, córka Krzysztofa 
7. Kołodziej Wojciech Roman, syn    

Marka 
8. Koń Maksymilian Michał, syn 

Krzysztofa 
9. Nowak Emilia, córka Pawła 
10. Paśko Hubert, syn Piotra 
11. Płaza Michał Mikołaj, syn Piotra 
12. Płaza Wiktor Józef, syn Mariusza 
13. Rzeszut Małgorzata, córka Andrzeja 

14. Serafin Ksawery, syn Mariusza 
15. Serafin Melania, córka Dariusza 
16. Sukiennik Sara Wiktoria, córka 

Michała 
17. Twardowska Bianka, córka Adama 
18. Wit Wojciech, syn Jacka 
19. Zielińska Barbara, córka Krzysztofa 
20. Zimoń Mikołaj, syn Mariusza 

 

 
Kopcie 
  
1. Borowiec Blanka, córka Kamila 
2. Drapała Gabriel, syn Alberta 
3.    Kisiel Karolina Józefa, córka        

Mariusza 
4.    Kopeć Amelia, córka Pawła 
5. Kopeć Lena Maria, córka Jacka 
6. Niemczyk Alicja Maria, córka 

Damiana 
7. Turek Liliana, córka Dariusza 
 

Lipnica 
  
1. Drapała Ignacy, syn Mateusza 
2. Golis Eliza Maria, córka Wiesława 
3. Grądzki Filip, syn Michała 
4. Jagoda Nicolas Zbigniew, syn Pawła 
5. Kuraś Klara, córka Kacpra 
6. Kwaśnik Emilia, córka Łukasza 
7. Ozga Aleksandra, córka Adama 
8. Tylutka Anna, córka Grzegorza 
 
  
 
 
 
 

 
 

Mechowiec 
  
1. Książek Dominika Oliwia, córka 

Tomasza 
2. Margański Jakub, syn Zbigniewa 
3. Piłat Alan Sebastian, syn 

Przemysława 
4. Szeliga Barbara, córka Krzysztofa 
5. Ślęzak Emilia Małgorzata, córka 

Łukasza 
 

  Nowy Dzikowiec 
 
1. Jamróz Ignacy, syn Huberta 
2. Reguła Antoni, syn Grzegorza  
 

   Spie 

 
1. Dul Cezary, syn Marka 
2. Puzio Szymon, syn Piotra 

 

   Wilcza Wola 
  
1. Białas Michał, syn Sylwestra 
2. Chmiel Maja, córka Grzegorza 
3. Chudzik Adrian, syn Piotra 
4. Dec Szymon Piotr, syn Krzysztofa 
5. Gola Alicja, córka Grzegorza 
6. Gumieniak Olivier, syn Marcina 
7. Kobylarz Oskar, syn Łukasza 
8. Rębisz Adrian Stefan, syn Andrzeja 
9. Sudoł Aleksander, syn Kamila 
10. Tęcza Patryk, syn Tomasza 
11. Szlęzak Dominik Julian, syn Grzegorza 
12. Szlęzak Szymon Patryk, syn Grzegorza 
13. Wilk Karol, syn Artura 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
  

Mieszkańcy Gminy Dzikowiec 
zmarli w 2018 roku 
 
      Dzikowiec   

   
1. Antosz Katarzyna Kazimiera   lat 83 
2. Bartuzel Franciszek   lat 89 
3. Kuczyńska Genowefa   lat 88 
4. Łaba Marian Andrzej   lat 61 
5. Oko Maria Zofia     lat 84 
6. Reguła Marek Stanisław   lat 57 
7. Sito Franciszek Paweł   lat 84 

Średnia wieku                78,00 
  

             Kopcie  
   
1. Kopeć Aniela        lat 91 
2. Kopeć Karolina        lat 96 
3. Marut Bronisław       lat 69 

4. Sudoł Aniela        lat 85 
5. Tęcza Jan                  lat 86 
 Średnia wieku        85,40 
 
          Lipnica 
  
1. Drapała Bronisław  lat 92 
2. Dul Zofia   lat 66  
3. Jasińska Stefania Zofia lat 84 
4. Kaczorowski Czesław  lat 77 
5. Kwaśnik Stanisława   lat 77 
6. Nowak Tadeusz Mateusz  lat 94 
7. Pasek Józef   lat 62 
8. Przywara Stanisław  lat 71 
9. Puk Zofia   lat 62 
10. Rembisz Jan Jakub  lat 82 
11. Tyburczy Franciszek Jan lat 82 

Średnia wieku            77,19 
 
  Mechowiec  
   
1. Bogacz Tadeusz            lat 71 
2. Gul Janina            lat 82 
3. Kolano Władysława           lat 92 
4. Michałek Stanisława            lat 85 
5. Płaza Bronisława           lat 90 
6. Serafin Stanisław            lat 58 
7. Serafin Stanisław Jan           lat 62 
8. Sochacka Józefa          lat 64 

 Średnia wieku         75,50 
 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
               Nowy Dzikowiec  
 

1. Nowak Krystyna           lat 83  
  
Średnia wieku              83,00 
 

             Osia Góra 
1.       Kwaśnik Stefania  lat 95 
2.       Maliborska Eugenia lat 92 

Średnia wieku          93,50 
 

 Płazówka 
    

1. Kosiorowski Stanisław  lat 69 
2. Maciąg Kazimierz Andrzej lat 38 
3. Micek Maria   lat 69 

4. Miroś Tadeusz  lat 78 
5. Pyra Genowefa   lat 87 

Średnia wieku            68,20 
  
 
                Spie 

1. Bieleń Józefa Barbara lat 64 
2. Dul Maria   lat 91 
3. Dziadura Karolina  lat 85 
4. Kata Zofia   lat 96 
5. Konefał Anna  lat 77 
6. Nemeczek Ewa  lat 63 
7. Oleksak Alojzy   lat 90 
8. Puzio Stanisław  lat 85 
9. Skawiński Jan  lat 78 
 Średnia wieku          81,00 
 
                   Wilcza Wola  
   
1. Dul Edward   lat 68 
2. Dul Stanisław   lat 85 
3. Fila Bolesław Stanisław lat 69 
4. Grabowska Genowefa Maria lat 88 
5. Grądzki Eugeniusz  lat 59 
6. Jaskot Mariusz Piotr  lat 41 
7. Konefał Bronisław  lat 88 
8. Konefał Jan Krzysztof  lat 57 
9. Krawiec Eugeniusz  lat 61 
10. Majcher Stanisław  lat 67 

11. Puzio Eugeniusz  lat 70 
12. Rębisz Kazimiera  lat 61 
 Średnia wieku           67,84 



 
  

NOWE STAWKI OPLAT ZA ODPADY KOMUNALNE 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych to skutek rozstrzygniętego przetargu na 

zagospodarowanie odpadów pochodzących z naszych domów. Uzyskana w postępowaniu 

cena jest prawie o 64 proc. wyższa od dotychczasowej. 

 

Wzrost stawek opłat spowodowany jest:  

a)systematycznym zwiększaniem ilości odpadów odbieranych z terenu gminy;  

b) wprowadzeniem dodatkowego odbioru bioodpadów, w tym odpadów kuchennych i 

spożywczych, co jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów.  

 

W związku z uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi na poziomie ministerialnym, 

na które Gmina Dzikowiec nie ma bezpośredniego wpływu, utrzymanie dotychczas 

obowiązujących stawek opłat nie było możliwe.  

Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą zostać wykorzystane na realizację zadań 

związanych tylko i wyłącznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych będą wynosić:  

- 11,00 zł / m-c od gospodarstwa 1 osobowego zbierającego w sposób selektywny, 

- 28,00 zł / m-c od gospodarstwa 2 osobowego i więcej  zbierającego w sposób selektywny 

- 40,00 zł od 1, 2 i więcej osobowego gospodarstwa zbierającego w sposób nieselektywny.  

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez 

właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie 

dotyczyć, są wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako 

iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną 

nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności 

zmienionej opłaty. 

Ponadto od 1 stycznia 2019r.. zaczynają obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. 

Odpady zbierane selektywnie dzielone będą na 4 frakcje: 

 papier (niebieski pojemnik/worek), 

 metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik/worek), 

 szkło (zielony pojemnik/worek), 

 odpady ulegające biodegradacji (brązowy worek). 

 zmieszane odpady komunalne (czarny pojemnik 120 l.) 

 
   



 
  

OPIS WSPARCIA  DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY w Dzikowcu: LICZBA                                

wartość

Przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z oprogramowaniem, 
25

Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, 5

Szafa wózek na laptopy z ładowaniem (16-20 laptopów) 1

Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z komputerem   

umożliwiające co najmniej   drukowanie, kopiowanie i skanowanie
2

Twardy dysk zewntrzny Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0 , pojemność 2T
2

Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy 2 12 800,00 zł

Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 13 500,00 zł

Zestaw składający się z przenośnego komputera, ekranu projekcyjnego oraz projektora 

w celu doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych 1 4 850,00 zł

Zakup monitora interaktywnego 65" 2 17 500,00 zł

Zakup i montaż rolet materiałowych 1 3 500,00 zł

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą 1 6 000,00 zł

Okablowanie i wykonanie sieci informatycznej w sali komputerowej 1 12 000,00 zł

Modernizacja alarmu 1 500,00 zł

Zakup mebli i wyposażenia 1 17 600,00 zł

Zakup komputera stacjonarnego 1 3 100,00 zł

Zakup wyposażenia łazienek i środków czystości 1 2 500,00 zł

Zakup dywanów do oddziałów przedszkolnych 2 3 100,00 zł

Zakup zabawek do oddziałów przedszkolnych 1 2 500,00 zł

Doposażenie gabinetów higieny 1 6 700,00 zł

Zakup książek do biblioteki szkolnej 1 15 000,00 zł

229 330,00 zł

OPIS WSPARCIA  DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY w Lipnicy: LICZBA                    wartość

Przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z oprogramowaniem 20

Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem 5

Szafa wózek na laptopy z ładowaniem (16-20 laptopów)
1

Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z komputerem   

umożliwiające co najmniej   drukowanie,   kopiowanie i skanowanie
2

Twardy dysk zewntrzny Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0 , pojemność 2T
2

 Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy 2 12 800,00 zł

Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 13 500,00 zł

Zestaw składający się z przenośnego komputera, ekranu projekcyjnego oraz projektora w celu doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych1 4 850,00 zł

Doposażenie gabinetów higieny 1 6 700,00 zł

37 500,00 zł

167 580,00 zł
OPIS WSPARCIA  DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY w Wilczej Woli: LICZBA                         

wartość:

Przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z oprogramowaniem
20

Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem
5

Szafa wózek na laptopy z ładowaniem (16-20 laptopów)
1

Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z komputerem   

umożliwiające co najmniej   drukowanie,   kopiowanie i skanowanie 2

Twardy dysk zewntrzny Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0 , pojemność 2T 2

Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy 2 12 800,00 zł

Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 13 500,00 zł

Zestaw składający się z przenośnego komputera, ekranu projekcyjnego oraz projektora 

w celu doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych 1 4 850,00 zł

Zakup komputera do pracowni szkolnej 1 2 728,98 zł

Doposażenie szatni szkolnej 1 2 200,00 zł

Remont bramy wjazdowej, wykonanie ogrodzenia przy ORLIKU 1 4 100,00 zł

Montaż monitoringu wizyjnego 1 3 200,00 zł

Doposażenie gabinetów higieny 1 6 700,00 zł

Zakup książek do biblioteki szkolnej 1 5 000,00 zł

Zakup monitora interaktywnego 65"
2 17 500,00 zł

164 808,98 zł

Raport                                                                                                                                           

dotyczący wydatkowania przez GMINĘ DZIKOWIEC w okresie od 1 września 2017 roku do 31 

grudnia 2018 r. środków finansowych dla szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzacym jest gmina i stowarzyszenia 

108 180,00 zł

92 230,00 zł

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Lipnicy

 Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły  Podstawowej w Dzikowcu:

Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły  Podstawowej w Lipnicy:

Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły  Podstawowej w Wilczej Woli.:

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Lipnicy w ramach Projektu 

"Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec" 2018/2019 

92 230,00 zł

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli w ramach Projektu 

"Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec" 2018/2019 

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Dzikowcu  

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa 

DZIKOWIEC

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Dzikowcu w ramach Projektu 

"Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec" 2018/2019  

Szkoła Podstawowa               

WILCZA WOLA

Szkoła Podstawowa  LIPNICA

 



 
  

 

 
OPIS WSPARCIA DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY W KOPCIACH: LICZBA                        wartość

Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 10 290,00 zł

Zakup sprzętu TIK - przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem 12 24 000,00 zł

Dedykowane urządzenie umożliwiwjące ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem 

komputerowym 

1 600,00 zł

Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem 1 2 500,00 zł

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 1 3 200,00 zł

Wizualizer 1 2 100,00 zł

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z j. angielskiego (180h), matematyki (60h), informatyki 

(120h) , przyrody (60h)  i doradztwa zawodowego oraz poradnictwo edukacyjno-

zawodowe z psychologiem.

468 godzin 30 480,00 zł

Program kursów doskonąlacych kompetencje zawodowe nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Kopciach

82 godzin 14 171,00 zł

Zakup monitora interaktywnego 65"
2 17 500,00 zł

Zakup licencji i oprogramowania, w tym programu do kontroli rodzicielskiej ucznia
1 900,00 zł

Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego
1 5 000,00 zł

Zakup zabawek do oddziału przedszkolnego
1 5 000,00 zł

Doposażenie gabinetów higieny
1 6 700,00 zł

37 500,00 zł

159 941,00 zł
OPIS WSPARCIA  DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY W MECHOWCU: LICZBA                      wartość

Przenośny  komputer  dla  ucznia,  wraz  z oprogramowaniem,
15

Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem
4

Szafa wózek na laptopy z ładowaniem (16-20 laptopów)
1

Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z komputerem   

umożliwiające co najmniej   drukowanie,   kopiowanie i skanowanie
2

Twardy dysk zewntrzny Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0 , pojemność 2T
2

Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy 2 12 800,00 zł

Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 13 500,00 zł

Zestaw składający się z przenośnego komputera, ekranu projekcyjnego oraz projektora 

w celu doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych 1 4 850,00 zł

103 980,00 zł

OPIS WSPARCIA DEDYKOWANEGO DLA SZKOŁY W SPIACH: LICZBA  wartość

Przenośny  komputer  dla  ucznia  wraz  z oprogramowaniem
20

Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem
4

Szafa wózek na laptopy z ładowaniem (16-20 laptopów)
1

Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z komputerem   

umożliwiające co najmniej   drukowanie,   kopiowanie i skanowanie
2

Twardy dysk zewntrzny Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.0 , pojemność 2T
2

Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy 1 6 400,00 zł

Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 1 13 500,00 zł

Zestaw składający się z przenośnego komputera, ekranu projekcyjnego oraz projektora 

w celu doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych 1 4 850,00 zł

27 000,00 zł

37 000,00 zł

20 000,00 zł

197 530,00 zł

1 023 169,98 zł

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Spiach  

Zakupy, szkolenia dla nauczycieli  i zajęcia dla uczniów 

zorganizowane przez Gminę Dzikowiec dla Szkoły 

Podstawowej w Kopciach w ramach Projektu 

"Samodzielni w nauce- samodzielni w pracy" - 

2017/2018 

Położenie chodnika przy szkole 

Inwestycja wydatkowana z budżetu Gminy Dzikowiec

Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w  nowych pomieszczeniach do 

nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych

OGÓŁEM WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA GMINY DZIKOWIEC DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ:

Szkoła Podstawowa MECHOWIEC

Szkoła Podstawowa  KOPCIE

                                                                          Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły Podstawowej w Spiach w roku 2018 r.:

Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły Podstawowej w Kopciach od 1 09 2017 r. do 31 12 2018 r.:

                                                                          Razem wydatki Gminy Dzikowiec dla Szkoły Podstawowej w Mechowcu w roku 2018 r.:

Przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej w Spiach (zwiększenie liczby pracowni przedmiotów 

przyrodniczych) 

72 830,00 zł

88 780,00 zł

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Spiach w ramach Projektu 

"Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec" 2018/2019

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Kopciach

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa  SPIE

Zakupy zrealizowane przez Gminę Dzikowiec dla 

Szkoły Podstawowej w Mechowcu w ramach Projektu 

"Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec" 2018/2019

 
 



 
  

Co udało się zrobić w mijającym roku 

 

Drogi 

- położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej w Dzikowcu ul. Dworska,  

- położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej  w Nowym Dzikowcu, ul. Św. Jana 

Pawła II  

- położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Kopcie-Górale , 

- wykonano modernizację drogi gruntowej w miejscowości Wilcza Wola,  

 

Chodniki  

- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej- ul. Dworska w Dzikowcu, 

- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej -ul. św. Jana Pawła II w Nowym 

Dzikowcu, 

- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej – ul. Rzeszowska w Wilczej Woli , 

 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej – ul. Jana Pawła II w Wilczej Woli , 

- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej – w Spiach , 

 

Oświetlenie uliczne 

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie 

 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnicy  

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Spie 

 

Rekreacja 

- wybudowano boisko sportowe do piłki nożnej ze sztucznej trawy w miejscowości Kopcie, 

- wybudowano boiska wielofunkcyjne ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną , nawierzchni  

   syntetycznej do gry w piłkę ręczna, siatkówkę, kosza , tenisa oraz ścieżkę do nordic walking   

   w miejscowości Mechowiec, 

- doposażono plac zabaw w Wilczej Woli, 

 

Klub Dziecięcy  

- wybudowano Klub Dziecięcy w Lipnicy  



 
  

Remont  budynków  

1. Wyremontowano zespół parkowo-dworski w Dzikowcu składający z dworu i oficyny 

wraz z drogami dojazdowymi. 

2. Odnowiono zabytkową kapliczne Nepomucena w parku  Dzikowcu. 

3. Wykonano przebudowę pompowni wody w Płazówce  

4. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku remizy OSP w Wilczej Woli  

5. Wyremontowano  I piętro budynku z Zespole Szkól w Dzikowcu wraz z instalacją c.o.    

6. Dostosowano pomieszczenia do nauki w Szkole Podstawowej w Spiach , 

7. Położono chodnik na placu szkolnym w Spiach,   

8. Dokonano remontu korytarza w Wilczej Woli,  

9. Doposażono przedszkole w Dzikowcu,    

 

Straże 

1) Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego dla OSP Mechowiec, 

2) Zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu lekkiego  dla OSP Mechowiec 

3) Zakupiono wyposażenie jednostek z terenu Gminy Dzikowiec w torby ratownicze i 

defibratory, 

4) Zakupiono ubrania specjalne , 

 
Co ciekawego wydarzyło się w naszych Szkołach? 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIKOWCU 

 

Goście z zagranicy 

 W nowym roku szkolnym Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła kontynuuje 

realizację projektu "Mały krok dla filmu, duży dla obywatelstwa europejskiego w ramach 

programu Erasmus+. Już we wrześniu, w dniach 24-28.09.2018r. gościliśmy uczniów  

z zagranicy wraz z opiekunami podczas II międzynarodowej wymiany uczniów w ramach 

programu Erasmus+. Było to bardzo aktywny tydzień o tematyce dyskryminacji. Razem  

z szóstką uczniów z klasy VIII naszej szkoły w spotkaniu brało udział 25 uczniów i 11 

nauczycieli. Goście ze szkół partnerskich z Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech zostali oficjalnie 

przywitani przez władze Gminy Dzikowiec: z-cę Wójta p. Józefa Tęczę, Sekretarz Gminy  

p. Genowefę Dębiak oraz p. Dyrektor Zespołu Szkół - Justynę Mytych. Uczestnicy wymiany 

otrzymali od włodarzy upominki nawiązujące do naszej miejscowości i parafii. 

 Jeszcze tego samego dnia wszyscy wzięli udział w warsztatach na terenie Muzeum 

Etnograficznego w Kolbuszowej, gdzie zapoznali się z dawnymi tradycjami regionu. 



 
  

Następnie wzięli udział w terenowej grze filmowej, zorganizowanej z pomocą uczniów klas 

III gimnazjum. 

 Wtorek 25.09.2018 to dzień wizyty w Muzeum Kardynała Kozłowieckiego w Hucie 

Komorowskiej, gdzie miały miejsce warsztaty o dyskryminacji. Stamtąd udaliśmy się do 

Sandomierza, gdzie odwiedziliśmy plan filmowy "Ojca Mateusza" oraz tamtejsze podziemia. 

Kolejne dni tygodnia to czas spędzony bardzo intensywnie. Wizyta w Muzeum Auschwitz to 

prawdziwa lekcja historii na temat dyskryminacji. Zaś odwiedziny w Muzeum Kinematografii 

w Łodzi przedstawiły kulisy polskiego przemysłu filmowego. Wiedza na temat polskiej sztuki 

filmowej została pogłębiona podczas zwiedzania tego pięknego miasta. 

 Na zakończenie tego międzynarodowego spotkania, 28 września odbyły się  

w Dzikowcu warsztaty na temat bezpieczeństwa w internecie oraz warsztaty filmowe 

przeprowadzone przez firmę Kinoamatorskie.pl.  Odwiedziliśmy też Zespół Szkół w Wilczej 

Woli, gdzie przeprowadzono quiz wiedzy o Polsce. Uczniowie doskonale bawili się na 

wieczorku pożegnalnym, podczas którego wystąpili utalentowani uczniowie Zespołu Szkół  

w Dzikowcu. Było to tydzień niezapomnianych wrażeń, doskonalenia umiejętności 

językowych oraz nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Dzięki nim tworzymy 

wspólne społeczeństwo europejskie. A już w styczniu czeka nas kolejne spotkanie, tym razem 

w Hiszpanii, do którego intensywnie się przygotowujemy.  

Ponadto systematycznie realizujemy pozostałe zadania projektu jakimi są: oglądanie krótkich 

filmów o tematyce obywatelskiej, tworzenie wspólnej bazy filmowej o tych zagadnieniach, 

uczenie się o filmie oraz poznawanie nowych aplikacji i narzędzi internetowych.  W grudniu 

odwiedziliśmy także Szkołę Podstawową w Lipnicy, gdzie przeprowadziliśmy krótkie 

warsztaty na temat mediów i bezpieczeństwa w sieci w ramach promocji naszego projektu. 

 

Op; Jolanta Serafin 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Rok dla Niepodległej w Zespole Szkół w Dzikowcu 

 
Już w styczniu bieżącego roku opracowaliśmy plan działań na cały rok 2018, aby 

godnie uczcić setną  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  W lutym nasi 

uczniowie wzięli udział w VIII  Powiatowej Gimnazjadzie  Patriotycznej zorganizowanej 

przez Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej. Rywalizowali tam z 9 drużynami z innych szkół m.in. 

w kategorii wiedzy historycznej, wiedzy o Polsce i Polakach, rozpoznawali znane miejsca  

w Polsce i znane postaci historyczne, śpiewali wybraną pieśń patriotyczną, tańczyli poloneza, 

wykonywali plakat na temat „Nasz codzienny patriotyzm”, a także występowali  

w konkurencjach sportowych. Dzięki świetnej mobilizacji, ambicji i przygotowaniu uczniów 

zakończyliśmy rozgrywki sukcesem i zajęliśmy I miejsce w powiecie. 

 W kwietniu sadziliśmy drzewka w lesie w Porębach Dymarskich, nie były to dęby, ale 

brzozy, które za sto lat będą umilać życie kolejnym pokoleniom Polaków. 
 W czerwcu odbyły się podchody dla klas IV-VII z zadaniami historycznymi. 

 Od września rozpoczęliśmy różnorodne imprezy na cześć odzyskania niepodległości, 

zarówno wśród uczniów klas starszych, ale i młodszych, włączając w te przygotowania także 

przedszkolaki. Były to: dyktando niepodległościowe dla klas IV-VIII oraz dla klas III 

gimnazjum, konkurs recytatorski dla klas I-III, konkursy plastyczne i konkursy wokalne,  

a także  projekty edukacyjne na temat legionistów pochodzących z Dzikowca.  

 10 października  odbył  się występ artystyczny „Ta co nie zginęła” przygotowany na 

podstawie utworów Piotra Skargi, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

przez uczniów klasy IIIa, IIIb gimnazjum oraz klasy VIII pod kierunkiem pani Izabeli Stęgi. 

Uczniowie klasy VII, VIII i IIIb gimnazjum odtańczyli poloneza w choreografii pani Renaty 

Kłosowskiej. Dekorację sceny wykonały panie Lucyna Koba i Elżbieta Jagielska.  

 Były to gminne obchody Święta Niepodległości połączone z odsłonięciem tablicy 

pamiątkowej przed Urzędem Gminy w Dzikowcu. 

 
 

  
  
  
 

 
 
 

Fot. „Poloneza czas zacząć”- tańczą 

uczniowie  naszej szkoły. 

Fot. Fragment występu „Ta co nie 

zginęła” 



 
  

 
                                    
30 października dziewczęta z klasy IIIa gimnazjum wzięły udział w Wojewódzkim konkursie 

Pieśni patriotycznej i religijnej „Sławię Cię Ziemio Ojczysta pieśnią i piosenką”  

w Majdanie Królewskim i piosenką „Biały krzyż” wyśpiewały I miejsce w kategorii zespół 

wokalny. Z kolei w Zespole Szkół nr1 w Kolbuszowej odbył się konkurs pieśni patriotycznej, 

gdzie nasz zespół zaśpiewał piosenkę „Legiony” i zajął trzecie miejsce. Dziewczęta 

przygotowała pani Barbara Rząsa. 

 

  W dniu 9 listopada o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu 

państwowego na sali gimnastycznej biorąc udział w projekcie „Rekord dla Niepodległej”,  

w którym wzięło udział ponad 24 tysiące szkół w całej Polsce. 
 W dniu 11 listopada wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w intencji 

Ojczyzny oraz w marszu niepodległościowym, który przeszedł przez naszą wieś. W domu 

strażaka przedstawiliśmy jeden z projektów o legionistach z Dzikowca i uczestniczyliśmy  

w śpiewaniu pieśni patriotycznych. 

 16 listopada gościliśmy w naszej szkole ks. bp Edwarda Frankowskiego oraz 

pana wójta Józefa Tęczę i panią sekretarz Genowefę Dębiak. W tym dniu odbył się w naszej 

szkole występ artystyczny , którego tematem przewodnim była Ojczyzna i 100-lecie 

odzyskania niepodległości. Wzięli w nim udział  uczniowie naszej szkoły od najmłodszych do 

najstarszych („od przedszkola do Opola”) .Starsza grupa rozpoczęła występ odtańczeniem 

poloneza, a klasa III zakończyła barwnym krakowiakiem. 

 23 listopada uczniowie klasy VIII zaprezentowali 3 projekty edukacyjne na temat 

legionistów pochodzących z Dzikowca i okolic. Uczniowie dotarli do potomków tychże 

legionistów, przeprowadzili z nimi wywiady, sfotografowali pamiątki, nagrali krótkie filmy, 

odwiedzili także cmentarze, gdzie spoczywają legioniści. Był to konkurs „Cześć i chwała 

bohaterom naszej małej Ojczyzny”. Nagrody dla zwycięzców ufundowało Samorządowe 

Centrum Kultury w  Dzikowcu. 

                    26 listopada nasz 16-osobowy zespół wziął udział w IX Gimnazjadzie 

Patriotycznej w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej. Uczniowie zmierzyli się z 6 innymi 

drużynami z powiatu kolbuszowskiego. Konkurencje były podobne  jak w lutym, tylko tym 

razem należało zatańczyć taniec ludowy- nasz zespół wybrał wiązankę tańców rzeszowskich. 

W zadaniu plastycznym należało zaprojektować znaczek o tematyce 100 lat Niepodległości 

Polski. Tym razem  po emocjonujących rozgrywkach zajęliśmy czwarte miejsce, niestety tuż 



 
  

za podium. W strojach ludowych wypożyczonych  z naszego SCK w Dzikowcu młodzież 

prezentowała się przepięknie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                   

 
                                            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Tańce rzeszowskie w wykonaniu 

Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” 

z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Fot. Tancerze tańczą cebulkę -

młyneczek 

Fot. Kolejna konkurencja-

rozpoznawanie pieśni 

patriotycznych 

W konkurencjach sportowych 

chłopcy byli bezbłędni 

Projekt znaczka z okazji 100 lecia 

odzyskania niepodległości wykonany 

przez nasze uczennice-Katarzynę 

Pisarczyk i Dorotę Teczę 



 
  

7 grudnia wyjeżdżamy na wycieczkę historyczną „Drogi do Niepodległej” do Przemyśla. 

Wezmą w niej udział uczniowie szczególnie zaangażowani we wszystkie te przedsięwzięcia, 

około 40 osób. Będziemy poznawać historię twierdzy Przemyśl, odwiedzimy kwaterę Orląt 

Przemyskich i zapalimy znicze, zwiedzimy jeden z fortów, które są rozlokowane wokół 

miasta, weźmiemy udział w warsztatach historycznych. Wycieczkę sponsoruje Gmina 

Dzikowiec w nagrodę dla najbardziej zaangażowanych uczniów w godne uczczenie 100 lat 

odzyskania  przez Polskę niepodległości.  

     
            

    Autor: Renata Kłosowska 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZEJ WOLI 

 

Pod znakiem Niepodległej 
 
Mijający rok dla wielu szkół związany był z intensywną pracą wychowawczą, skupiającą się 

wokół obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Wilczej Woli nie było inaczej. Rozpoczęliśmy od przeglądu szkolnych 

flag i godeł rozwieszonych w klasach. Te, które były zniszczone i wyblakłe zdjęliśmy,  

a zawiesiliśmy nowe. Wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi wykonali gazetki 

patriotyczne m.in. o Piłsudskim, Paderewskim i innych ojcach niepodległości. Później 

zorganizowaliśmy szkolny konkurs recytatorski „Ciebie jedną kocham, moja ojczysta, 

rodzinna ziemio”. Zaprezentowało się w nim wielu naszych uczniów, chcących właśnie  

w taki sposób wyrazić swoją miłość do ojczyzny. Kolejnym etapem było przeprowadzenie 

festiwalu piosenki patriotycznej dla solistów i zespołów. Osoby nagrodzone w tych dwóch 

konkursach miały potem okazję pięknie zaprezentować się przed całą społecznością szkolną z 

okazji święta majowego. W maju miało też miejsce „Dyktando patriotyczne”, na które 

zaprosiliśmy 100 mieszkańców powiatu kolbuszowskiego – przedstawicieli różnych 

instytucji, mieszkańców Wilczej Woli, uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

wygrawerowane długopisy, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych 

wspaniałe puchary. W kuluarach zebraliśmy wiele pozytywnych uwag na temat sposobu 

realizacji naszych patriotycznych inicjatyw. Pod hasłem miłości do Ojczyzny przebiegał też 

tegoroczny Dzień Patrona. Nasi uczniowie angażowali się też w konkursy plastyczne  

i historyczne organizowane przez inne podmioty i uzyskiwali w nich wysokie miejsca.  

W między diecezjalnym konkursie „Rola Kościoła i Narodu w odzyskaniu niepodległości” 

Łukasz Gazda został laureatem i w nagrodę odbył wycieczkę zagraniczną. Jesienią w nowym 

roku szkolnym podsumowaliśmy konkurs fotograficzny „Tu wszędzie Polska”. Bardzo wiele 

ciekawych prac z tego konkursu gościło na wystawie w szkolnej Galerii „Na Strychu”. 

Odwiedziła nas też grupa „Rekonstukto”, która pokazała uczniom elementy mundurów, 

uzbrojenia sprzed 150 lat. Każda klasa wykonywała też elementy dekoracyjne na uroczystość 

z okazji Święta Niepodległości. Cykl rocznych imprez zakończyliśmy  9 listopada 2018r. 

uroczystą akademią „Z pieśnią i piosenką ku niepodległości”.  Ta nietypowa forma obchodów 

bardzo się wszystkim podobała.  

Cieszmy się, że jest nam dane żyć w wolnym kraju. Niech żyje Niepodległa! 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Sportowe sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej 

Woli 

Wiadomo, nie od dziś że młodzi lubią sport. Chętni angażują się w zajęcia dodatkowe, szczególnie 

SKS- y, które dzięki Ministerstwu Sportu i turystyki są realizowane w dwóch grupach w naszej szkole. 

Od początku roku szkolnego 2018/2019 nasi uczniowie odnieśli następujące sukcesy sportowe: 

 Alicja Klecha zajęła III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci  w kategorii Indywidualne 

Mistrzostwa w Lekkoatletyce – bieg na 60m, Kolbuszowa. 

 Gabriel Laskowski zajął III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci  w kategorii 

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – bieg na 1000m, Kolbuszowa. 

 Sebastian Ziętek zajął I miejsce Powiatowych Igrzyskach Dzieci  w kategorii Indywidualne 

Mistrzostwa w Lekkoatletyce – rzut piłeczką palantową, Kolbuszowa. 

 Martyna Żarkowska zajęła III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

kategorii Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – pchnięcie kulą. 

 Bartłomiej Kopeć zajął II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii 

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – skok w dal, Kolbuszowa. 

 Paweł Syska zajął V miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii 

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – bieg na 100m, Kolbuszowa. 

 Zuzanna Żarkowska zajęła VII miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

kategorii Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce – skok w dal. 

 Alicja Klecha, Gabriel Laskowski i Sebastian Ziętek brali udział w Wojewódzkich Igrzyskach 

Dzieci  w kategorii Indywidualne Mistrzostwa w Lekkoatletyce, Rzeszów. 

 Martyna Żarkowska, Zuzanna Żarkowska i Natalia Guściora zajęły  I miejsce w Półfinałach 

Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym, Rzeszów. 

 Zuzanna Żarkowska i Martyna Zarkowska zajęły I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej – tenis stołowydrużynowy, Lipnica. 

 Jakub Podczaski i Bartłomiej Kopeć zajęli II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej – tenis stołowy drużynowy, Lipnica. 

 Martyna Żarkowska i Zuzanna Żarkowska zajęły I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej – tenis stołowy drużynowy, Kolbuszowa. 

 W grudniu 2018 roku wybieramy się na Wojewódzkie Igrzyska  Młodzieży Szkolnej w 

Badmintonie Drużynowym do Straszęcina i na Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

Tenisie Drużynowym do Iwierzyc. 

 

R.Rembisz 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

Sukcesy plastyczne uczniów z Wilczej Woli 

W roku 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu konkursach plastycznych na różnych 
szczeblach (ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe). Bardzo często uczestnictwo w nich zakończone 
było zdobyciem nagród i wyróżnień.     

Dzieci z edukacji wczesno szkolnej uczestniczyły w wojewódzkich konkursach dotyczących Bożego 
Narodzenia: „Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?” oraz „Szopka betlejemska w oczach 
dziecka”. Piękne, nastrojowe prace zachwyciły jury i aż sześcioro z nich zostało nagrodzonych (Karina 
Gurdak, Leon Szczęch, Rafał Żołdak, Wiktoria Grębosz, Bartosz Płaza, Michał Puzio). 

Najwięcej sukcesów odnieśli nasi uczniowie w konkursach o tematyce  przyrodniczej. Michał Rojek 
wykonał śliczną pracę z materiałów przyrodniczych i w konkursie ogólnopolskim – „Leśne skrzaty i 
duszki” zajął I miejsce. Laureatami wojewódzkiego konkursu plastycznego „Znam się na przyrodzie, 
więc żyję z nią w zgodzie” zostali: Kinga Wyka, Zuzanna Kowal, Martyna Ziętek, Wiktor Gazda oraz 
Oskar Tęcza. Młodzi artyści przedstawili na swoich pracach zwierzęta chronione w województwie 
podkarpackim. Aż  siedmioro uczniów zostało nagrodzonych w konkursie powiatowym „Nasze lasy”, 
a byli to: Amelia Chudzik, Karol Jarosz, Marta Szczęch, Andżelika Gurdak, Iga Wójtowicz, Mikołaj 
Durda i Dawid Gucwa. Duży sukces odnieśli Karol Jarosz i Mikołaj Durda, którzy zostali laureatami 
 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wodnik-szuwarowy samotnik”. 

Najbardziej jednak cieszą nas sukcesy przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich. Mimo dużej 
konkurencji w pełni zasłużone nagrody zdobyli: Milena Kopeć i Oscar Puzio w konkursie „Dziecięce 
marzenia”, Nadia Wdowiak oraz Oliwia Serafin za prace  „Moja Ojczyzna” oraz Weronika Szczęch, 
która przez wiele dni wykonała obrazek na konkurs „Widok z mojego okna”.   

Ostatni w tym roku kalendarzowym sukces odniósł Kacper Kijanka, który w konkursie 
międzywojewódzkim   „Uskrzydlona bielą orła”  zajął II miejsce.  

     Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY 

 
 

 W 2018 r. dużo się u nas działo. Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie  

wraz z rodzicami podejmowali różnorodne działania dydaktyczne i wychowawcze.  

Możemy poszczycić się licznymi sukcesami w wielu dziedzinach.  

Uczniowie poszerzali swą wiedzę, rozwijali zdolności i sławili dobre imię szkoły. 

Uczestniczyli oni w wielu konkursach na różnych poziomach: 

 Konkurs międzynarodowy – „Wesołego Alleluja” – nagroda. 

 Konkursy ogólnopolskie – Olimpiada przedmiotowa „Olimpus” z matematyki –  

po 2 laureatów w sesji zimowej i wiosennej, Olimpiada Przedmiotowa „Albus” z historii –  

2 laureatów, „Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO” –  

I miejsce, 2 wyróżnienia, Konkurs SKO „Blog Miesiąca” – nagroda (1000 zł i upominki), 

„Wodnik – szuwarowy samotnik” – II miejsce, „Zaprojektuj biżuterię dla Lokatki na zabawę 

karnawałową” – III miejsce, „Banknot na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości”- 

wyróżnienie, „Wiosenna pocztówka z motywem SKO” – wyróżnienie, „Matematyka na co 

dzień” – 2 wyróżnienia, „Bezpieczne wakacje z Żyrafką Lokatką i Pancernikiem 

Hetetepesem” – 9 wyróżnień. 

 Konkurs regionalny – Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności –  

nagroda II stopnia (2 tys. zł); 

 Konkursy wojewódzkie – „Zawsze razem” – 2 nagrody, „Lubomirscy.  

Zwróceni ku Ojczyźnie” – III miejsce i 5 wyróżnień, „Literatura i Dzieci” – wyróżnienie, 

„Bezpiecznie na wsi mamy i upadkom zapobiegamy” – III miejsce i 2 wyróżnienia. 

 Konkursy rejonowe – „Ilustracja do wybranego wiersza o tematyce patriotycznej  

M. Konopnickiej” – I miejsce i wyróżnienie, „Internetowy Konkurs Matematyczny” –  

3 nagrody. 

 Konkursy powiatowe – „Baw się z nami” – I miejsce, „Pisanka w narodowych 

barwach” – I miejsce i nagroda, III miejsce i 2 wyróżnienia, „Zawody sportowe w tenisie 

stołowym” – II i III miejsce, „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” – III miejsce, 

„Konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze” – III miejsce, 

„Mistrz Logicznego Myślenia” – 2 finalistów, „Konkurs na Ludowe Ozdoby Wielkanocne” – 

2 wyróżnienia, „Z dedykacją dla mojej mamy” – 2 wyróżnienia. 



 
  

Samorząd Uczniowski w trosce o społeczno – kulturalny rozwój dzieci przeprowadził 

(indywidualnie oraz we współpracy z innymi organizacjami) szereg przedsięwzięć, m.in. 

akcje charytatywne, imprezy okolicznościowe oraz konkursy szkolne: „Dzień Kobiet”, 

„Dzień Edukacji Narodowej”, „Dzień Chłopaka”, „Powitanie wiosny”, pokaz strojów 

regionalnych, „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową”, „Konkurs na najładniejszą 

palmę wielkanocną”, konkurs „Droga do Niepodległości” i konkurs „Pisanka wielkanocna”. 

Oprócz działań wymienionych powyżej odbyły się też szkolne konkursy 

zorganizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, np. recytatorski  

„Boże Narodzenie w poezji”, wiedzy „Oni rozsławili nasz kraj” z okazji 100 – lecia 

Odzyskania Niepodległości, pieśni i piosenki patriotycznej pn. „Tobie Polsko, Tobie 

Ojczyzno”, przegląd repertuaru piosenek klas 0 – III „Mikrofon weź do ręki”. 

Przeprowadzone również zostały: „Gminne Zawody Sportowe w Tenisie Stołowym”, 

„Gminne Drużynowe Zawody Sportowe w Tenisie Stołowym” (reprezentanci naszej szkoły 

uzyskali w nich czołowe miejsca), dwie tury wyjazdów na basen, III Szkolny Turniej 

Sportowy im. ks. Stanisława Sudoła „Mistrz jest tylko jeden”. 

Uczniowie mieli także możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych.  

W ramach „Programu dla szkół” przygotowywali na zajęciach posiłki bogate w witaminy, 

poznawali wartości odżywcze owoców, warzyw i produktów mlecznych, zakładali „ogródki” 

warzywne i urządzali wystawy tematyczne. Program „Moje dziecko idzie do szkoły”  

miał na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci i ich rodziców na temat zdrowego stylu 

życia. Program „Razem odkryjmy świat programowania” rozwijał u uczniów kompetencje 

cyfrowe i multimedialne. „Program Edukacji Stomatologicznej” pomagał utrwalać nawyki 

dbania o higienę zębów. „Mały Mistrz” kształtował u uczniów „ducha sportu”,  

promował ruch i zdrowie, program „Pamięć historii żyje w nas” rozwijał patriotyzm,  

a program „Szkolny Klub Sportowy” 2018 wyrabiał nawyk podejmowania aktywności 

fizycznej oraz stanowił profilaktykę nadwagi i otyłości. 

Prężnie działała także biblioteka szkolna, która organizowała wystawki książek, 

konkursy i akcje czytelnicze pod hasłem „Duży czyta małemu”. 

Życie szkoły to także prelekcje przedstawicieli różnych zawodów i wycieczki  

do ciekawych miejsc oraz do kina i teatru. Uczniowie spotkali się z inspektorem KRUS - u, 

bibliotekarzem, psychologami, strażakami, policjantami i leśniczym. Oglądnęli spektakle 

teatralne pt. „Domek z piernika”, „Prawdziwy skarb” i „Dokąd pędzisz, koniku?”,  

film „Dywizjon 303” oraz wystawę „Symbole naszej historii”. Odbyli też kilkanaście 

wyjazdów: do „ZOOM Natury” w Janowie Lubelskim, na poligon wojskowy,  



 
  

do sanktuarium MB z Lourdes w Warszawie, na Politechnikę Rzeszowską, w Bieszczady,  

na ścieżkę edukacyjną „Maziarnia”, do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,  

do Parku Historycznego w Bliźnie i do Pustkowa.  

Dzięki takim inicjatywom uczniowie poszerzyli wiedzę z różnych dziedzin i mogli 

poznać wzorce właściwych postaw życiowych. 

W ciągu całego roku szkolnego odbywały się akademie, apele, uroczystości  

i imprezy. Należy w tym miejscu wymienić: „Spotkanie opłatkowe”, „Dzień Babci  

i Dziadka”, „Święto Ziemi”, „Dzień Rodziny”, „Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, 

„Rocznicę wybuchu II wojny światowej”, „Pasowanie na ucznia”, „Święto Niepodległości”, 

„Zabawę karnawałową”, „Andrzejki szkolne”. Odegrały one ważną rolę, nie tylko kształcącą  

i wychowawczą, ale także integrującą naszą szkołę ze środowiskiem lokalnym. 

Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele niesamowitych wydarzeń i powodów  

do dumy z odniesionych sukcesów. 

 

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy dyrektor, pracownicy oraz uczniowie  

Szkoły Podstawowej w Lipnicy. 

 

 

 

 



 
  

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACH 

Nasze boisko 

21 czerwca w Szkole Podstawowej w Kopciach doszło do długo wyczekiwanej 
uroczystości, czyli poświęcenia i otwarcia nowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią.  

Nasze boisko jest inwestycją bardzo kosztowną. Całkowity koszt boiska wyniósł 
762688,56 PLN. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dofinansowało tę 
inwestycję kwotą 428500,00PLN Gmina Dzikowiec mogła przystąpić do realizacji tej 
inwestycji. 

W tym wspaniałym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 
wielu zaproszonych gości na czele z Panem Zbigniewem Chmielowcem – posłem na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. W tej ważnej dla społeczności szkolnej chwili nie mogło zabraknąć 
władz samorządowych Gminy Dzikowiec reprezentowanych przez Wójta Józefa Tęczę,  
Sekretarza Gminy Genowefy Dębiak, Przewodniczącego Rady Gminy Dzikowiec – Edwarda 
Klechę oraz radnych Gminy Dzikowiec.  

Po krótkim występie w czasie którego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
największe przeboje związane z piłką nożną nastąpiło poświęcenie i uroczyste przecięcie 
wstęgi naszego boiska przez zaproszonych gości. Na zakończenie odbył się turniej rzutów 
karnych w którym wzięli udział goście oraz uczniowie naszej szkoły. Zgromadzona 
publiczność żywiołowo reagowała na każdy celny strzał do bramki. Ostatnim akordem naszej 
imprezy był obiad na który udali się wszyscy zaproszeni goście.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach wraz z całą społecznością szkolną 
serdecznie dziękują Panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za wkład i udzieloną pomoc 
władzom samorządowym niezbędną do wybudowania naszego boiska. 

Dyrektor SP Kopcie 

Mariusz Jarosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Koło Misyjne w Szkole Podstawowej w Kopciach 

 

 Wolontariusze z Koła Misyjnego w Szkole Podstawowej w Kopciach działają  w ramach 

pracy Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie są bardzo aktywni, biorą udział w wielu akcjach na 

rzecz potrzebujących.  

 Postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na pomocy ludziom ze środowiska 

lokalnego, zwłaszcza dzieciom. W ramach  akcji  „Pozytywnie zakręceni” rzez cały rok zbieramy 

nakrętki  dla Klary ze Spi i Kacperka z Majdanu Królewskiego.  

Współpracujemy z organizacjami działającymi na naszym terenie: Fundacją „Serce”   

z Kolbuszowej (przeprowadziliśmy zbiórkę żywności), Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „ISKIERKA”  w Kolbuszowej Dolnej (zbiórka makulatury), leśnictwem 

Lipnica (zbiórka pudełek po zapałkach potrzebnych do walki ze szkodnikami lasu oraz kasztanów 

i żołędzi). Na terenie województwa wpieramy Fundację „Z serca dla serca”, która buduje 

hospicjum dla dzieci w Zaleszanach. W dniach 22.11.2018 – 03.12.2018 przeprowadziliśmy 

zbiórkę pieniężną na cel budowy hospicjum.  Pamiętamy również o tych, którzy odeszli.  

W ramach akcji TVP3 Rzeszów 25 października odbył się podkarpacki finał akcji "Światełko 

Pamięci dla Łyczakowa".To koordynowana przez Telewizję Rzeszów zbiórka zniczy, które przed 

1 listopada trafiły na polskie groby za wschodnią granicą – nasi uczniowie również wzięli  

w niej udział.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz w Majdanie 

Królewskim, gdzie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobie polskich żołnierzy W.P. 

poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939 - 1944. Uczniowie naszej szkoły pamiętali również 

o księżach pochowanych na cmentarzu w Kopciach – zapalili znicze na grobach księży 

pełniących posługę w tutejszej parafii – ks. Michała Ziółkowskiego, ks. Marcina Ziółkowskiego 

oraz ks. Józefa Burlikowskiego. Wzięliśmy także udział w akcji „BohaterON – włącz historię!”. 

To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie 

uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im  kartek z życzeniami  

i podziękowaniami za walkę w obronie ojczyzny. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy wspierają nas 

podczas zbiórek – czy to rzeczowych czy też pieniężnych. Chcielibyśmy do końca roku szkolnego 

2018/2019 wziąć udział  jeszcze w wielu akcjach – pomoc rodziców jest nieoceniona. 

 

Opiekunowie Koła Misyjnego w Szkole Podstawowej w Kopciach 

Ks. Stanisław Olszówka                                        Katarzyna Sudoł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Dwie rocznice, jedno serce. 

„To jest Moja Matka, ta Ojczyzna”- to przesłanie św. Jana Pawła II było motywem 
przewodnim uroczystości zorganizowanej 24 listopada 2018 roku w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach, w związku z obchodami 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża. Głównymi inicjatorami i pomysłodawcami obchodów byli proboszcz miejscowej parafii wraz 
z radą parafialną oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach.  

Organizatorzy połączyli te dwa ważne jubileusze, bowiem zasługi zarówno Józefa 
Piłsudskiego, jako głównego konstruktora odbudowy niepodległej Polski, jak i działalność w trakcie 
pontyfikatu św. Jana Pawła II są istotnymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze nie tylko naszej 
Ojczyzny, ale i całego świata. To Oni, jak podkreślał w swoim przemówieniu ks. Stanisław Olszówka, 
proboszcz parafii w Kopciach, ukazali trud i wysiłek, jaki należy ponieść  krocząc drogą ku wolności, 
ale też jak jej nie utracić, zaprzepaścić.  

Jednym z piękniejszych akcentów uroczystości był poruszający występ dzieci i młodzieży 
parafialnej, przygotowany pod kierunkiem Bogusławy Kopeć. Patriotyczna inscenizacja, ujmująca 
oprawa muzyczna zapewniły uczestnikom niezwykle przejmujące i wzruszające doznania. 
Zaangażowanie to docenił w swoim przemówieniu  Mariusz Jarosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Kopciach, który podziękował młodym wykonawcom za przygotowaną wyjątkową oprawę artystyczną 
a gościom za obecność, którą uświetnili to jakże ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie.  

Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszowych było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-

lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na 

papieża. Autorem misternie i z niezwykłą pieczołowitością wykonanej w metalu instalacji 

artystycznej, przedstawiającej zarys granic Rzeczypospolitej oraz krzyż papieski jest Waldemar Sudoł, 

miejscowy artysta, rzemieślnik metaloplastyk. Przy akompaniamencie orkiestry strażackiej w 

Kopciach, tablicę odsłonił Józefa Tęcza, wójt gminy Dzikowiec w asyście dyrektora szkoły i księdza 

proboszcza. W swoim przemówieniu gospodarz gminy nawiązał do trudnej i zarazem ważnej historii 

odzyskania przez nasz kraj niepodległości a także mozolnej odbudowy państwa polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPIACH 

Obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  

w Szkole Podstawowej w Spiach 

 

31 października odbył się rajd rowerowy na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

zorganizowany przez Szkołę oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach.              

Uczestniczyli w nim uczniowie z rodzinami, Pani Dyrektor, osoby związane ze środowiskiem szkoły, 

a także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. Rajd rozpoczęliśmy odśpiewaniem 

hymnu Polski, następnie z zaciekawieniem wysłuchaliśmy wystąpienia historyka –  Pani Elżbiety 

Cebuli. Następnie przejechaliśmy zaplanowaną trasę. Zakończenie rajdu miało miejsce na placu 

rekreacyjnym nad rzeką Łęg, gdzie wspólnie zapaliliśmy ognisko, aktywnie i wesoło spędziliśmy czas.  

Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległość był konkurs recytatorski pt. „Strofy dla Niepodległej”. Uczniowie, podzieleni na dwie 

kategorie wiekowe,  zaprezentowali piękne wiersze o tematyce patriotycznej. Nagrodzeni 

wykonawcy recytowali poezję 12 listopada, podczas organizowanych przez Świetlicę „Świetlik” 

w Spiach „Setnych urodzin Polski”. 

Punktem kulminacyjnym szkolnego świętowania była uroczysta akademia przygotowana 

przez uczniów klasy szóstej i siódmej pod kierunkiem pani Anny Małyszy. Poprzedziło ją wspólne, 

uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, dokładnie o godzinie 11:11, przy wciągniętej na 

maszt biało-czerwonej fladze. Tym samym wzięliśmy czynny udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”.  

Duży wkład w obchody Święta Niepodległości miały dzieci z przedszkola, gdzie zrealizowany 

był projekt pt.”Mały Miś w świecie wielkiej literatury -100-lecie niepodległości. Pokaż radość, 

Przedszkolaku!”. Dzieci dostały od Misia list z zadaniami, które miały wykonać. Nasze przedszkolaki 

nauczyły się śpiewać hymn i inne piosenki patriotyczne, poznały symbole narodowe i historię naszego 

kraju, wykonywały prace plastyczne do kącika patriotycznego oraz uczyły się tańczyć „Polkę”. Efekty 

swojej pracy przedszkolaczki zaprezentowały po szkolnej akademii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole w Spiach przystąpiło do ogólnopolskiego projektu  „Mały 

Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we 

współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi 

świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce.  

Organizatorem projektu jest Grupa MAC  S.A. , a autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor 

Przedszkola w Kolbuszowej. 

W projekcie  uczestniczy 30 dzieci z Przedszkola w Spiach, podzielonych na dwie grupy wiekowe: 3-

4- latki i 5-6-latki.  W ramach projektu dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w 

następujących modułach: 

 

- Mały Miś- czytające przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna. 

- 100- lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku. 

- Kuferek Kreatywności Małego Misia. 

- Misiowe aktywności sportowe. 

 

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie 

literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. 

 

W październiku rozpoczęliśmy zajęcia w ramach I modułu. Dzieci z obu grup wybrały swoją 

maskotkę grupową i nadały jej imię. Zaczęliśmy czytać w przedszkolu , ale Miś wyposażony w 

dzienniczek rozpoczął swoją wędrówkę po domach dzieci. Rodzice w domu wpisywali tytuł utworu 

przeczytanego Misiowi, a dzieci wykonywały rysunki dla Misia. 

 

W listopadzie odbyły się zajęcia w ramach II modułu. , którego celem było zorganizowanie w 

przedszkolu biesiady patriotycznej. Dzieci otrzymywały od Małego Misia listy, które zawierały opis 

zadań tj. przygotowanie przedstawienia na 100-lecie Niepodległości. Dzieci uczyły się piosenek 

patriotycznych, hymnu oraz poznały historię naszego kraju, wykonywały prace plastyczne związane z 

symbolami narodowymi. 9 listopada odbyła się uroczystość przedszkolna, podczas której dzieci 

zaprezentowały efekty swojej pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

"Ach, ech, och! - nie ma jak teatr" 

 – realizacja projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Spiach 

 

1 września przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach odebrali 

z rąk premiera Piotra Glińskiego czek na realizację projektu edukacyjnego. Projekt, napisany przez 

Stowarzyszenie prowadzące szkołę, wygrał konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Jego wartość wynosi 3 675 zł. Realizacja inicjatywy obejmuje wyjazd do teatru wszystkich uczniów 

szkoły, udział chętnych w kółku teatralnym oraz zorganizowanie lekcji teatralnej (warsztatów) 

z profesjonalnymi aktorami. 

11 października uczniowie naszej szkoły obejrzeli w Miejskim Domu Kultury „Wrzos” w Stalowej 

Woli spektakle Wrocławskiego Teatru "In art": „Mity greckie” oraz „Baśnie Andersena”. 

Natomiast 19 i 26 listopada, chętni uczniowie wzięli udział w lekcjach teatralnych przeprowadzonych 

przez Anetę Adamską i Macieja Szukałę z  rzeszowskiego Teatru Przedmieście.  

Artyści pracują w  Ośrodku Działań Teatralnych, którego twórczynią jest właśnie pani Aneta: aktorka, 

scenarzystka i reżyserka. Tematem warsztatów były słowo i ruch w teatrze. Uczestnicy w trakcie 

ćwiczeń poznawali swoje możliwości, wykazywali się kreatywnością, bardzo intensywnie pracowali 

ciałem, emocjami i wyobraźnią. Artyści podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Udzielili nam wielu bardzo istotnych wskazówek i zachęcali do angażowania się w działania teatralne 

nieustannie podkreślając, że najważniejsza jest wyobraźnia i wzbudzanie przeżyć w sobie samym. Bo 

tylko w ten sposób aktor może być na scenie autentyczny i przekazywać emocje widzom. 

Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie przedstawienia pt. „Mały Książę”. 

                            B.Kubiś 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 

Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla 

Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń 

Lokalna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczniowie z aktorami Teatru 

Przedmieście na szkolnej scenie. Podczas jednej z etiud teatralnych. 

 

http://www.spspie.pl/wp-content/uploads/2018/10/pasek-loga-2.jpg


 
  

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MECHOWCU 

Co Nowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu? 

 

Nowy rok szkolny 2018/2019 nasza szkoła zaczęła bardzo intensywnie. Uczniowie z 

wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w obchodach 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji  szkoła przybrała patriotyczny wystrój. 

Zorganizowana została uroczysta akademia z okazji  Święta 11 Listopada, a 9 listopada o 

godz. 11.11 cała placówka włączyła się              w akcję „Rekord dla Niepodległej” i wspólnie 

odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Dla uczczenia tej wielkiej rocznicy 

odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski – „Piękna Niepodległa 2018”.  

 

 

 

 

 

We wrześniu nasza szkoła przyjęła do swojego grona  uczniów pierwszoklasistów, którzy z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej mieli swoje uroczyste Pasowanie.W październiku odbyło się  

także Pasowanie na Przedszkolaka. Dla najmłodszych i ich rodziców było to radosne 

wydarzenie.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu uczestniczył również w wielu projektach. 

Jednym z nich były wyjazdy na lekcje pływania na pływalnię Fregata w Kolbuszowej- projekt 

realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec " Nasza Szansa". Ponadto 

uczniowie naszej szkoły brali udział w imprezach organizowanych przez grono pedagogiczne, 

takich jak: -" Czego nie wiesz o Kosmosie" i wyjazd do Śląskiego Planetarium w Chorzowie  

-projekt w ramach Akademii Kreatywności Regionalnej Fundacji Rozwoju "Serce" w 

Kolbuszowej konkurs matematyczny z okazji „Światowego Dnia Tabliczki  Mnożenia”             

- projekt  pt. „Magia Świąt Bożego Narodzenia” realizowany w ramach lekcji języka 

polskiego dla kl. IV i V.   

  

 Dzięki  inicjatywie pani Ireny Blat, nasza szkoła  przyłączyła się do akcji „Adopcja 

Serca”, w ramach której możemy wspierać i pomagać pięcioletniemu chłopcu z Rwandy, 

Fot. Szkolny Konkurs Recytatorski

 „Piękna - Niepodległa 2018” 

Fot. Projekt „Magia Świąt Bożego  

 Narodzenia”   



 
  

zapewniając mu niezbędne do życia i nauki środki. Nasi uczniowie, aby bliżej przedstawić 

nam historie, zwyczaje i obecne życie w tamtejszych rejonach Afryki brali udział w projekcie 

pt. „Afryka Kazika, Neli i Sienkiewicza”. 

 Nasi uczniowie mają  już za sobą wyjazd do teatru na spektakl pt. „Opowieść 

wigilijna”, mający na celu rozwijanie wrażliwości na sztukę,  a także mikołajkowo-

świąteczny wyjazd do „Fabryki Czekolady” w Rzeszowie.  

Dnia 20 grudnia w naszej szkole odbędzie się „Spotkanie Świąteczne”, na którym 

przedstawione zostaną „Jasełka współczesne i nie tylko…” oraz odbędzie się kiermasz 

bożonarodzeniowy, natomiast 21 grudnia będziemy świętować  otwarcie boiska piłkarskiego, 

wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz trasy biegowej, z udziałem wielu zaproszonych 

gości. Z tej okazji  nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali pokaz artystyczny. 

 Ponadto uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach  pozaszkolnych, 

uczestniczą w zbiórce „Góra Grosza”, angażują się w akademie, przedstawienia i imprezy 

okolicznościowe organizowane w naszej placówce. 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzą: 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1w Mechowcu 

 

Kalejdoskop kulturalny 2018 
Mijający rok był bogatym w wydarzenia w naszej Gminie. Zanim przypomnimy  

o nich w wielkim skrócie, chcemy zwrócić uwagę na Państwa zaangażowanie w te działania.  

Współpraca, życzliwość i zaangażowanie są fundamentem, na którym można wiele 

zbudować. Dziękujemy , że z nami jesteście. 

,,Śpiewam, bo lubię”. W tym roku to była już XI edycja Gminnego Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej w której udział wzięło 111 uczniów szkół podstawowych naszej Gminy. Dzieci, 

jak każdego roku przygotowane perfekcyjnie. Muzyczną szermierkę oceniało powołane Jury 

w składzie: Panie Irena Zaborska, Dorota Masłowska oraz Regina Kasica. Wyłoniono  

9 laureatów w kategorii soliści oraz 9 laureatów w kategorii zespoły.  Każdy z uczestników 

otrzymał słodycze i drobny upominek. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

,,Jagodowe Specjały”. Trudno sobie wyobrazić kalendarz bez tego wydarzenia. 

Sztandarowe święto Gminy Dzikowiec zgromadziło ogromną rzeszę uczestników. 

Zainteresowaniem cieszyła się cześć artystyczna     z udziałem laureatów festiwalu piosenki, 

zespołów tanecznych z sekcji tańca prowadzonej w SCK w Dzikowcu i SP w Lipnicy oraz 

Prymul i Kapeli Dzikowianie. Szefowe KGW  z  wielkim kunsztem zaprosiły do swoich 

barwnych i smakowitych stoisk jagodowych. Podczas koncertu przeprowadzony został quiz 

pt., Sto zagadek z historii Polski na 100 lecie odzyskania niepodległości o  100 kubków Wójta 

Gminy Dzikowiec”. Tutaj również nie brakowało chętnych i kubki rozeszły się, jak świeże 

bułeczki . Swoją wiedzę historyczną sprawdzały zarówno dzieci jak i dorośli. Wesołe 

miasteczko przyciągało najmłodszych ale też starszych miłośników ekstremum. Gwiazdą 

koncertu był zespól ,,Baciary”, który porwał publiczność żywą muzyką oraz towarzyszącym 

temu schow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

,,Pod niebem z chlebem”. Plenerowe warsztaty pieczenia chleba, które miały miejsce                          

w ostatnia niedzielę lipca, znalazły zainteresowanie TVP 3  Rzeszów. Jedyne takie na 

Podkarpaciu. Do pieczenia chleba od zamieszania ciasta, skomponowania dodatków po 

pieczenie w mobilnym piecu przystąpiły Panie, Panowie, dzieci. Okazało się , że można się 

świetnie bawić przy takiej pracy. Uczestnicy warsztatów zabrali swoje smakowite bochenki 

do domu. A ile było radości i porównywania, czyj chleb wyrósł piękniej. Projekt został 

zrealizowany w  ramach grantu złożonego do  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Siedlisko”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwój Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec ,,Przystań”. 

 

 

 

Letni Piknik w Wilczej Woli –  Pilotażowa impreza plenerowa w tej najzieleńszej 

części naszej gminy, zgromadziła mieszkańców na konkursach ,zabawach i w tańcu. 

Sponsorami nagród byli miejscowi radni Pan Jan Czochara oraz Pani Józefa Kopeć . Panie  

z KGW przygotowały słodkości. Wieczorna potańcówka była okazją do integracji.  

W przyszłym roku kontynuacja nieco bogatsza. 

,,Święto Kapusty” w Mechowcu. Mechowiec świętował po raz piąty.  Folklorystyczne 

,,Święto Kapusty” miało miejsce tradycyjnie w druga niedzielę września. Z roku na rok  

cieszy się ono coraz większą popularnością ,   a  przybywają na niego nie tylko lokalni  , ale 

też okoliczni mieszkańcy. Gospodynie imprezy, KGW Prymule, częstowały wszystkich 

przybyłych swojskim bigosem i pajdą chleba ze smalcem. Ze sceny pobrzmiewała muzyka                                

w wykonaniu kapeli podwórkowej z Sędziszowa, Dzikowian, Prymul oraz Cmolesian.                               

Ci ostatni rozbawili też publiczność inscenizacją pt. Ożenek. Były też konkursy, dla Panów- 

siekanie kapusty a dla Pań wbijanie gwoździa. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Hadykówki, Dzikowca, Lipnicy i Kopci przygotowały 

potrawy konkursowe z kapusty oraz stoiska pełne smakowitości. Kowalstwo artystyczne oraz 

płaskorzeźbę zaprezentowali lokalni rzemieślnicy. Bawiły się też dzieci korzystając                                     

z dmuchanej zjeżdżalni oraz licznych propozycji animatorek ze świetlicy w Mechowcu. 



 
  

 

Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Już po raz drugi wzięliśmy 

udział w targach, w ramach Dnia Powiatu Kolbuszowskiego. Rozpoczęliśmy go barwnym 

korowodem wokół krakowskiego rynku, który budził zainteresowanie mieszkańców  

i turystów. Naszą gminę reprezentowali: Ówczesny Zastępca Wójta pan Józef Tęcza, panie  

z KGW w regionalnych strojach oraz Straż Grobowa. Część artystyczną wypełniła 

prezentacja ,,kłótni wielkanocnej” przez Turki oraz koncert kapeli Dzikowianie. Nie zabrakło 

też stoiska z rękodziełem : szydełkowe cuda Pani Wiesławy Serafin z , ozdobne jajka i spinki 

do włosów pani Grażyny Sudoł oraz oczywiście ,,świątki” Pana Mariana Sochackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

11 Listopada 2018r. W 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę , w sercu 

Gminy Dzikowiec świętowaliśmy wspólnie połączeni jedną siłą- Wolną Polską. 

Uroczystej Mszy św. , dedykowanej tym, którzy walczyli za ojczyznę przewodniczył ks. Piotr 

Kowal, proboszcz dzikowieckiej parafii. Świątynia wypełniona po brzegi rozbrzmiewała 

modlitwą i pieśniami, które poruszyły wszystkie serca. Zabrzmiało Te deum a w samo 

południe złączeni z całą Polską odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. 

Z kościoła wyruszył korowód niepodległościowy. Prowadziła konna świta ( stadnina 

,,Mustang" p. Ewelina i Łukasz Bąba) z Marszałkiem Piłsudskim na czele (ppłk. Józef 

Moczulski) oraz żołnierzami WP ( mjr Wojciech Trojnacki oraz st. szer. Łukasz Nazimek). 

Tuż za nimi kroczyły poczty sztandarowe : Zespołu Szkół  w Dikowcu, Straży Grobowej, 

OSP w Dzikowcu i Nowym Dzikowcu. Orkiestra dęta pod batutą pani Ewy Śliwińskiej 

wyznaczała rytm a tuż za nią podążali zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Patriotyczną część artystyczną rozpoczęła Odezwa Józefa Piłsudskiego do narodu z dnia                          

6 kwietnia 1914r. w Krakowie. Po czym przedstawiono prezentację multimedialną, 

przygotowaną w ramach konkursu ,,Cześć i chwała bohaterom naszej małej ojczyzny". Praca 

przybliżyła sylwetki legionistów dzikowieckiej ziemi. Materiały zebrały i zmontowały 

uczennice ZS w Dzikowcu z pomocą Pani Izabeli Stęgi - nauczycielki historii, Anna 

Jagodzińska, Aleksandra i Marcelina Sasiela. Kolejno wystąpił Klub Seniora                                                

w międzypokoleniowym montażu słowno- muzycznym. Punktem kulminacyjnym programu 

był Koncert uwielbienia i dziękczynienia składający się z części religijnej i patriotycznej. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Dzikowca przygotowało przepyszną grochówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

,,Dokąd zmierzam” 

VI Przegląd Małych Form Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy zakończony. 

Barwne widowiska zostały przygotowane bardzo skrupulatnie od tekstów, muzyki po 

scenografie i kostiumy. Uczestnicy ŚDS- ów pod czułą opieką instruktorów, terapeutów 

pokazali raz jeszcze , że scena jest ich żywiołem. Wzruszeniom i wesołości nie było końca. 

Piękny to dzień, samych pozytywnych emocji. 

Dekorację sali, piękne statuetki i poczęstunek  przygotowali pracownicy ŚDS- u w Spiach, jak 

zawsze ,,na medal". Wraz z panem kierownikiem i uczestnikami tworzą niezwykle zgrany                         

i skuteczny zespół. 

Jury w składzie: Renata Bebło, Anastazja Antosz oraz Regina Kasica  wyłoniło zwycięzców: 

1. I Miejsce-  ŚDS w Spiach ,sztuka ,,Okno na świat" reż. Ewelina Pacuła i Jakub 

Konefał 

2. II Miejsce- ŚDS w Woli Raniżowskiej , przedstawienie ,,Opowieść o misiu i znakach 

drogowych", reż.Anna Chudzik 

3. III Miejsce - ŚDS w Nowej Dębie , montaż słowno- muzyczny, ,,Bende go zjad", reż. 

Joanna Kamińska i Bożena Pająk 

4. Wyróżnienie- ŚDS w Kolbuszowej, Inscenizacja ,,Na jagody", reż. Agata Mokrzycka 

5. Wyróżnienie- ŚDS w Wysokiej Głogowskiej pieśń ,,Szara Piechota" i monolog 

,,Kultura", reż. Anna Gniewek Marek 

6. Nagroda dla najlepszej aktorki  dla  Joanny Tworek z Nowej Dęby 

7. Nagroda dla najlepszego aktora dla  Janusza Kwoki z Wysokiej Głogowskie 

Przegląd jest współorganizowany przez SCK w Dzikowcu I ŚDS w Spiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Wakacje z SCK – tegoroczne wakacje były bardzo intensywne. Dużo zajęć i dużo 

wyjazdów jak na jeden miesiąc.( zajęcia w SCK organizowane są każdego roku w miesiącu 

Lipcu). Lista się ,,przepełniła”. Mieliśmy 56 uczestników. Wystartowaliśmy z Klaunem 

Fredem, dał magiczny popis, ale też angażował uczestników do swoich magicznych sztuczek. 

Potem były tańce i zabawy przy muzyce. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 

świec żelowych, mydlarskie, wióra osikowego oraz bardzo wybuchowe zajęcia laboratoryjne. 

Wytwory tych zajęć nasi ,,wakacjowicze” mogli zabrać ze sobą do domu. Zajęcia zostały 

sfinansowane  w ramach grantu ,, Magiczne wakacje „ złożonego do  Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Siedlisko”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwój Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. 

Ponadto naszym podopiecznym zaserwowałyśmy: zajęcia kulinarne, interaktywną sztukę 

teatru ,,Blaszany bębenek”, zajęcia integracyjne z konkursami i zabawami ruchowymi w tle 

oraz wycieczki do: Kina i Muzeum Dobranocek    w Rzeszowie, Ogrodu zoologicznego i 

Aquaparku w Krakowie, Energylandii w Zatorze oraz Osady Słowiańskiej w Stobiernej. 

W sezonie ( rok szkolny) oferujemy zajęcia gitarowe w Dzikowcu i Lipnicy, karate i zajęcia 

taneczne. odbywają się też próby Kapeli Dzikowianie, zespołu KGW Prymule , Orkiestry 

dętej w Kopciach a także próby do inscenizacji okolicznościowych. 

Już dziś zapraszamy Państwa na inscenizację bożonarodzeniową ,,Drzwi otwarte na oścież”,                        

w dniu   6 stycznia 2019r. o godzinie 16.00  oraz  doroczny Gminny Koncert Kolęd 

,,Kolędować Małemu” w dniu 27 stycznia 2019r. o godz. 16.00 Obydwie imprezy  odbędą się  

w budynku przy stadionie sportowym  w Dzikowcu. 

Zapraszamy też do  śledzenia naszej strony internetowej: 

http://sckdzikowiec.com.pl/index.php oraz fanpege´a : 

https://www.facebook.com/sckwdzikowcu/ 

         B. Kosiorowska 

 

 

Ogrzejemy Go ciepłem naszych serc,                                                                                                                                          
niech nie drży z zimna w kolebce.                                                                                                                                  

Jezus mały dobrą nowiną jest dla tych,                                                                                                                                    
którzy na niego czekali.                                                                                                                                                   

Niech więc opłatek dziś - symbol  pojednania -                                                                                                        
zamrożone uczucia miłości obudzi                                                                                                                                       

i poderwie do góry rąk las, w podzięce za to,                                                                                                                     
że jest Bóg co kocha nas. 

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia                                                                                                    
oraz szczęśliwego  Nowym Roku 

życzy Dyrekcja i Pracownice SCK w Dzikowcu 

 

http://sckdzikowiec.com.pl/index.php
https://www.facebook.com/sckwdzikowcu/


 
  

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia                                                                                                                       

tablicy upamiętniającej 100 lecie odzyskania niepodległości. 

 

,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości 

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 

 i nie ma prawa  do przyszłości.” 

Józef Piłsudski 

 

Motto , które widnieje na tablicy i stałą się myślą przewodnią  uroczystości w dniu  10 

Października 2018r.w Dzikowcu. Inicjatorką i głównym organizatorem była Pani Genowefa 

Dębiak, Sekretarz Gminy Dzikowiec. Koncelebrze Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz 

dzikowieckiej parafii  Piotr Kowal  a homilię wygłosił Proboszcz z Lipnicy ks. dr Piotr 

Setlak. Po Mszy św. na plac Urzędu Gminy  wyruszyły poczty sztandarowe OSP w Gminy 

Dzikowiec, Straży Grobowej, szkół , zaproszeni goście oraz mieszkańcy .Uroczystego 

odsłonięcia dokonali Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec Józef 

Tęcza oraz Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Edward Klecha. Pamiątkową tablicę 

poświęcił proboszcz miejscowej parafii. Część artystyczną otworzył Polonez w wykonaniu 

uczniów ZS w Dzikowcu pod kierunkiem pani Renaty Kłosowskiej. Wzruszający montaż 

słowno-muzyczny przedstawili uczniowie kl.III a i III b gimnazjum oraz kl. VIII SP  

w Dzikowcu .Autorką scenariusza oraz reżyserką była Pani Izabela Stęga. Na zakończenie 

Klub Seniora wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Wysłuchaliśmy również przemówień 

okolicznościowych  Pana Posła, Wicemarszałka, Starosty Kolbuszowskiego , pana Wójta oraz 

regionalisty pana Wojciecha Mroczki.  

Wśród gości zaproszonych obok wymienionych znaleźli się : Wójtowie Powiatu 

Kolbuszowskiego dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec, Radni Gminy 

Dzikowiec, Proboszczowie z terenu Gminy Dzikowiec, dyrektorzy i delegacje szkół, 

przedstawiciele Nadleśnictwa w Kolbuszowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Projekt "Przeciw wykluczeniu społecznemu . . .  "  realizowany w Świetlicy 

„Świetlik" w Spiach i w Świetlicy „Świteź" w Mechowcu - zakończony ! 

Świetlice działają dalej ! 
 

Projekt "Przeciw wykluczeniu społecznemu - program profesjonalnego wsparcia i pomocy 

rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec" nr RPPK.08.04.00-18-0021/16 realizowany przez Gminę 

Dzikowiec w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.4 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego trwający od 14 kwietnia 2017 roku do 31 października 2018 

roku został oficjalnie zakończony. 

Spotkanie podsumowujące działania i osiągnięte rezultaty projektowe zostało zorganizowane 

przez Kierownika Projektu - dyr. SCK Bogumiłę Kosiorowską i miało miejsce 30 października br. w 

Dzikowcu. Uczestniczyli w nim niemalże wszyscy związani z Projektem - beneficjenci - dzieci (28) i 

dorośli (15), władze gminy, wychowawcy, specjaliści oraz czuwający nad administracją. To dzięki 

współpracy tych wszystkich zawdzięcza się ogólny sukces Projektu. 

Dla przypomnienia - obie Świetlice działały w formie opiekuńczo-specjalistycznej, co oznacza, 

że podopieczni mogli uczestniczyć w codziennych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, 

cotygodniowych kołach zainteresowań, treningach zadaniowych kształtujących kompetencje kluczowe 

oraz korzystać z pomocy specjalistów (pedagogów, logopedów i psychologów). 

Zarówno wychowawcy, jak i specjaliści bez wątpliwości potwierdzają pozytywny wpływ 

Projektu na wszystkich podopiecznych. Dobre opinie „napływają" także od lokalnej społeczności. 

Oprócz ciekawych zajęć, obie Świetlice dzięki realizacji Projektu wzbogaciły się w nowy sprzęt, który 

z pewnością będzie służyć w dalszej pracy. Mimo oficjalnego zakończenia Projektu Świetlice działają 

dalej i zapraszają do udziału w różnych zajęciach ! Plan zajęć, godziny otwarcia i aktualności 

znajdziecie na Facebookach Świetlic: https://pl-pl.facebook.com/swietlicaspie/ oraz 

https://www.facebook.com/swietlicaswitez/. 

 

https://pl-/
http://pl.facebook.com/swietlicaspie/
https://www.facebook.com/swietlicaswitez/


 
  

A „poza Projektem" . ..  też się dzieje ! 

... czyli kilka słów o „Letnim Pikniku Sportowym w Spiach" 

Minęło trochę czasu od Pikniku (sierpień), ale z pewnością należy o nim wspomnieć. To już IV 

edycja Pikniku. W tym roku hasłem przewodnim były słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Wstań, 

nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany...", pięknie oddające ducha 

wydarzenia. Jak co roku skupiliśmy się na promowaniu ogólnej aktywności fizycznej i sportu, który 

niewątpliwie łączy wszystkie pokolenia. Lokalna społeczność mogła podziwiać pokazy treningu 

kalisteniki na swieżym powietrzu z wykorzystaniem Flow Parku - „Street Workout" w wykonnaniu 

młodzieży ze Spi, Rzeszowa i Stalowej Woli. Po raz pierwszy swoje umiejetności zaprezentowały 

dzieciaki i młodzież trenująca Samoobronę (na bazie jujitsu, karate) w Świetlicy „Świetlik" w Spiach. 

Innymi atrakcjami Pikniku były pokazy tańca dzieci ze Spi i Starego Nartu. Na koniec - utalentowany 

14-latek (także) ze Starego Nartu uświetnił występy grą na saksofonie. Jak co roku, były też rozgrywki 

w siatkówkę plażową. Poza pokazami i występami na dzieciaki, młodzież i dorosłych czekały różne 

konkursy sportowe, kiermasz prac Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach oraz poczęstunek 

przygotowany przez miejscowy Klub Kobiet Aktywnych. Jak w poprzednich latach - tak i teraz Piknik 

miał charakter charytatywny. „Nowością" jednak była Loteria fantowa dla małej Klary Bieleń, w 

której główną wygraną był rower. Dzięki Loterii mogliśmy wspólnie uzbierać sporą sumę pieniędzy, 

którą przekazaliśmy rodzicom Klary. Piknik zakończył się imprezą taneczną „pod gołym niebem". 

Więcej zdjęć z imprezy dostępnych jest na Facebooku Świetlicy „Świetlik" w Spiach. 

Tymczasem, cały personel Świetlicy „Świetlik" w Spiach i Świetlicy „Świteź" w Mechowcu 

życzy Wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia ! Bądzcie zdrowi i szczęśliwi ! © 

Regina Kasica-

Skura 



 
  

Sport – telegram z ZS w Dzikowcu 
  Od trzech lat w Zespole Szkół w Dzikowcu realizowany jest Program Rozwoju   Piłki 

Ręcznej – Ośrodki Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży . Program został uruchomiony 

dzięki wsparciu i środkom Ministerstwa Sportui Turystyki , środkom  pochodzącym z 

samorządów i od  sponsorów. Projektem objęte są szkoły podstawowe, gimnazja, licea, w 

sumie około trzystu szkół w Polsce. Szkoła Podstawowa w Dzikowcu jest jedną z trzech 

szkół podstawowych na Podkarpaciu , które komisja ministerialna zakwalifikowała na 

podstawie uzyskiwanych wyników, bazy sportowej i odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry- trener klasy B. Szkoleniem  objętych jest 16 zawodniczek, które są powoływane na 

kadrę wojewódzką, a jedna zawodniczka, Dorota Rzeszut, uzyskała powołanie na kadrę 

centralną do Płocka. Dziewczęta  są pod opieką  fizjoterapeuty, mają spotkania z 

dietetykiem.  Szkoła każdego roku otrzymuje sprzęt sportowy ( piłki, bramki , stroje, 

wyposażenie siłowni, gumy , rolery ). W  celu podniesienia jakości szkolenia , ministerstwo 

każdego roku prowadzi 40 -  godzinne szkolenia dla kadry.  

Co ponadto słychać u Olszynek? 

Działo się dużo! Zawodniczki zdobyły  Mistrzostwo Województwa zarówno  

w rozgrywkach ligowych jak i szkolnych, II miejsce w województwie dla najmłodszych 

szczypiornistek, X miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Kołobrzegu, III miejsce  

w Krakowie w 1/16 Mistrzostw Polski dla juniorek mł.  

Obecnie już wywalczyłyśmy awans do Mistrzostw Polski w kat. juniorka. Zajęłyśmy IV 

miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Młodziczek w Lublinie. Nasze dwie 

zawodniczki Aleksandra Dębiak i Aneta Rembisz stanowią siłę II ligowego zespołu SPR 

Handball Rzeszów , a Katarzyna Bartuzel gra w pierwszoligowym Sanie Jarosław.  Ostatnio na 

sali gościliśmy byłych zawodników z seniorskiej  kadry Polski Sabinę i Michała Kubisztal. Jak 

zwykle nic by się nie odbyło bez finansów . Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi, Pani 

Sekretarz oraz Radzie  Gminy Dzikowiec, sponsorom , a było ich bardzo wielu, rodzicom.  

                            wdzięczne zawodniczki UKS Olszynka Dzikowiec z trenerami 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Gminny Konkurs Piosenki Zimowo - Świątecznej 

19 grudnia 2018r po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Piosenki Zimowo-świątecznej. 

Wzięło w nim udział prawie 60 przedszkolaków z całej gminy. Honorowy patronat nad 

konkursem objął Wójt Gminy Dzikowiec pan Józef Tęcza. Jury oceniało występy w dwóch 

kategoriach- solista i zespół. Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Dzikowiec za co 

serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi i Sekretarz Gminy Pani Genowefie Dębiak.  

 

Nagrody otrzymali: 

Solista: 

1. Szymon Kaczorowski z Przedszkola w Lipnicy 

2. Julia Bajek z Przedszkola w Wilczej Woli 

3. Wojciech Klecha z Przedszkola w Wilczej Woli 

 

Zespół: 

1. Zespół 4-5 latków z Przedszkola w Dzikowcu 

2. Zespół 5-6 latków z Przedszkola w Dzikowcu 

3. Zespół z Przedszkola w Lipnicy 

 

 

 

PIERWSZA SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY DZIKOWIEC 

Poniedziałek 19 listopada 2018 roku był ważnym dniem dla naszej małej ojczyzny. W tym 

dniu odbyła się pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy Dzikowiec. Po uroczystym 

przywitaniu wszystkich gości najstarszy wiekiem Radny obecny na sali poprosił 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Ilonę Kosiorowską o wręczenie 

zaświadczeń o wyborze na Radnego.  15 Radnych nowej kadencji, wybranych w wyborach 

Samorządowych przypadających na 21 października 2018 roku, przed przystąpieniem do 

wykonywania mandatu złożyło ślubowanie, w którym uroczyście przysięgli obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej 

mieszkańców. Wszyscy Radni uroczyście wypowiedzieli słowo „ślubuję”.   



 
  

Pierwsza Sesja nowej kadencji Rady miała też drugie bardzo ważne znaczenie. To właśnie 

podczas tej uroczystości Wójt Gminy Dzikowiec Pan Józef Tęcza wybrany przez 

mieszkańców gminy w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 04 listopada 2018 r., 

ślubował przed Radą Gminy być wierny prawu, a powierzony Mu urząd sprawować dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców. Sesja inauguracyjna 19 listopada 2018 rozpoczęła 

pracę Nowej Kadencji Rady Gminy Dzikowiec oraz Wójta Gminy na okres 5 lat tj. od 2018 r. 

do2023 r.   

Podziękowanie za 28 lat pracy  

W dniu 7 listopada 2018r. odbyło się uroczyste pożegnanie i podziękowanie za 

28 lat pracy na stanowisku Wójta Gminy Dzikowiec Pana Krzysztofa Klechy.   

W swym liście Krzysztof Klecha skierował podziękowania dla wszystkich 

współpracowników ,dyrektorów i kierowników,  radnych, sołtysów, Pań z Kół 

Gospodyń Wiejskich , Klubu Seniora,  Strażaków. Jak powiedział: ” Pragnę 

wszystkim Państwu złożyć serdeczne podziękowania za moją długoletnią współpracę  

z Wami. To dzięki Państwa i mieszkańców przychylności udało się to wszystko 

osiągnąć. Bardzo sobie ceniłem współpracę z Wami, myślę , że nie pozostawię wstydu 

po sobie zostawiając Gminę w tym stanie co jest. Zawsze starałem się ze wszelkich sil 

rzetelnie wykonywać swoją pracę nie oszczędzając , ani swojego zdrowia ani wolnego 

czasu, byłem wszędzie gdzie było to możliwe , aby nie zaniedbać nikogo i nie przeoczyć 

niczego. Przez ten okres moich 28-iu lat udało się zrealizować wiele zadań i potężnych 

inwestycji , to dzięki Waszej pomocy, bo sam nie byłbym w stanie wszystkiego 

dokonać. Jestem z Was bardzo dumny, że „ Nasza Gmina” jest jedną z lepszych  

w powiecie. Mam nadzieję, że mój nowy następca będzie równie ambitny  

i konsekwentny w zamierzonych działaniach i dalej pociągnie moje plany, pomysły, 

które jeszcze nie zostały zrobione, a mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z tych 

dóbr . Wszystkim za wszystko składam raz jeszcze podziękowanie, a przyszłemu Panu 

Wójtowi życzę wiele sił, cierpliwości, nowych pomysłów, dużego zapału do pracy  

i przychylnych ludzi na swojej drodze. 

Serdecznie Pozdrawiam Wszystkich Krzysztof Klecha . 

 

 



 
  

Słowa podziękowania w imieniu wszystkich pracowników , dyrektorów i kierowników złożył 

Józef Tęcza, którego treść umieszczamy poniżej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

„ Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł –Bogu i ludziom 

bezgranicznie oddany” to tytuł wystawy, która w czwartek 06 grudnia 2018r. została 

otwarta w Izbie Pamięci ks. Stanisława Sudoła.  Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja  

w Dzikowcu na realizacje tego zadania otrzymało w tym roku wsparcie finansowe  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu „Wspieranie działań 

muzealnych”.  Na wystawie zaprezentowane zostały pamiątki, feretrony, sutanny, ornaty, 

obrazy, księgozbiory i inne rzeczy osobiste, z którymi był związany Sługa Boży  ks. 

Stanisław Sudoł. Całość ekspozycji podzielona została na 2 części: pierwsza wystawiennicza 

wyposażona w przedszkolne witryny eksponujące, a za razem zabezpieczające cenne 

przedmioty, a także plansze informacyjne ze zdjęciami z lat młodzieńczych, a także  

z późniejszego okresu. Natomiast druga edukacyjna , zawierająca prezentacje multimedialną 

opowiadającą o życiu i pracy duszpasterskiej Sługi Bożego. 

Na wystawie wykorzystany został zakupiony sprzęt wystawienniczy: 7 witryn, 7 

plansz informacyjnych, a także sprzęt multimedialny w postaci kiosku multimedialnego.  

W ramach działania zostały zakupione, również foldery informacyjne, stół oraz krzesła. Izba 

Pamięci stanowi bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego. Działania Izby służą 

integracji społecznej, budowaniu świadomego i mądrego społeczeństwa opartego na silnych 

korzeniach cieszącego się , że z tej dzikowieckiej ziemi wywodzi się Sługa Boży ks. 

Stanisław Sudoł, którego proces beatyfikacji trwa.  

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 43 310,00zł, w tym dotacja z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 25 558,00zł, środki własne parafii 17 752,00zł   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

Jubileusz 50-lecia Małżeństwa 
W dniu 10 grudnia roku w nowo odnowionym Dworku w Dzikowcu  odbyła się podniosła 

uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które mogą poszczycić się 

50-letnim i dłuższym stażem małżeńskim.  

 Pięćdziesiąt lat temu, w 1968 roku, na ślubnym kobiercu stanęły następujące pary: 

1. Bomba Józef i Helena z Dzikowca 

2. Koniarz Jan Michał i Maria z Mechowca 

3. Kopeć Jan i Józefa z Kopci 

4. Mazur Stanisław Kazimierz i Wiktoria z Dzikowca 

5. Reguła Józef i Maria z Lipnicy 

6. Serafin Władysław i Maria z Wilczej Woli 

7. Sudoł Andrzej i Cecylia z Wilczej Woli 

 

Rok wcześniej, bo w 1967 roku ślubowali sobie małżonkowie: 

1. Bieleń Józef i Janina z Dzikowca 

2. Grądzki Bolesław i Czesława z Wilczej Woli 

3. Kiwak Józef i Maria z Płazówki 

4. Konefał Marian i Stanisława z Wilczej Woli 

5. Kosiorowski Henryk Jan i Maria z Lipnicy 

6. Majdański Eugeniusz i Władysława z Wilczej Woli 

7. Płaza Jan i Krystyna z Dzikowca 

8. Serafin Edward i Józefa z Płazówki 

9. Szwed Eugeniusz i Maria Barbara z Wilczej Woli 

10. Wąchadło Leon Józef i Teresa z Dzikowca 

11. Zuba Eugeniusz Adam i Maria z Lipnicy 

12. Zuba Józef Adam i Janina Maria z Dzikowca 
 

Uroczystość wręczenia medali odbyła się przy udziale Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, 

Starosty kolbuszowskiego Józefa Kardysia, księdza Piotra Kowal oraz władz samorządowych. 

     Składamy gratulacje związane z przeżyciem tak wielu lat  w związku małżeńskim. Nie sztuką 

jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku i więcej w małżeństwie i nie uległ 

pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwym skarbiec czynów 

wielkich i małych, i uformował swoje człowieczeństwo tak, że może mierzyć się z różnymi 

przeciwnościami losu. Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o 

sprawiedliwość i uczciwość w życiu  publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata.  

Dziś, dziękując Wam za to, wyrażamy swój podziw i uznanie, i życzymy jak najlepszego zdrowia, 

pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

„Niepodległa” 

„Leć, nasz Orle, w górnym pędzie, 

Sławie, Polsce, światu służ.” 

 

Odkrywanie źródeł patriotycznej tradycji ojców i dziadków naszych, przekazywanie 

ustnych relacji o dziejach naszego Narodu ma głęboki sens. Służy bowiem budowaniu 

osobistej, rodzinnej i zbiorowej tożsamości, sprzyja tworzeniu szczególnych więzi, emocji, 

wspomnień, poczuciu wartości i potrzeby bycia razem, nie tylko w czasie świąt i uroczystości 

ale w codzienności. W sytuacji gwałtownie następujących  przemian w sferze ustrojowej, 

ekonomicznej, społecznej i politycznej na miejsce przewartościowania w warunkach 

społecznych o roli a może i miejscu polskiego chłopa o w życiu naszego kraju. Nam żyjącym 

przypada niejako obowiązek głoszenia poglądów że kultura nie jest dobrem konsumpcyjnym 

użytkowanym przez żyjące pokolenie jako ozdoba życia czy zabawa dla różnorakiej 

przyjemności. Kultura jest zespołem wartości ponad jednostkowych, wartości składających 

się na bogactwo narodowych tradycji, obyczajów i jest faktem zobowiązującym do troski  

o przyszłość narodu i narodowej tożsamości. To polscy chłopi byli klasa kulturotwórcza, 

których tradycje i obyczaje spełniały doniosła role w utrzymaniu ciągłości i tożsamości 

narodowej. Nie bez powodu w 1998 roku w Wojewódzkim Domu Kultury Marcin Rząsa syn 

Antoniego Rząsy słynnego rzeźbiarza z Futomy wypowiedział to słynne zdanie które 

aktualnie jest do dzisiaj – „ Podkarpacie i Małopolska to enklawa kultury i sztuki ludowej, to 

matecznik ciągłości kulturowej wsi „ Dzisiaj mieszkańcy wsi – „jeszcze chłopi” – mogą 

wnieść do kultury narodowej przede wszystkim wartości moralne związane z pracą na roli, to 

znaczy, pracowitość, poczucie obowiązku jakie wytworzyło się wobec bezwzględnego 

posłuszeństwa prawom natury. Nie możemy pozwolić by nasza kultura i tradycja stała się 

tylko wspomnieniem starszego pokolenia. Aby tak się stało należy uczyć nasza młodzież w 

rodzinach, szkołach, organizacjach młodzieżowych że tradycja i sztuka ludowa nie jest 

zwyczajnym „ hobby” ale jest poszukiwaniem duchowych wartości zawodu rolnika, jest 

kontynuacją roli spełnianych przez naszych ojców i dziadków od wieków w naszym narodzie. 

Przypomnę, że jak przez uprawę i związek z ziemia swojego gospodarstwa, chłopi wiążą 

naród z jego terytorium, tak przez uprawianie tradycyjnych dziedzin sztuki i twórczości 

ludowej wiążą naród z jego tradycyjnymi wartościami kultury. Rezygnacja z własnej 

tożsamości jest więc osłabieniem pozycji społecznej chłopów, której nic nie zrekompensuje 

nawet bardzo silna pozycja gospodarcza. Jednym z najbardziej palących problemów 

występujących na obszarach wiejskich jest zanik tożsamości kulturowej, zacieranie więzi 

jednostki i społeczności z zamieszkałą przestrzenią. W znacznym stopniu przyczynia się do 

tego postępująca degradacja środowiska kulturowego wsi, a także powszechna unifikacja  

i zubożenie krajobrazu – utrata regionalnych i lokalnych cech różnicujących. Jednym  

z ważniejszych elementów środowiska kulturowego wsi podkarpackiej są zespoły – dworsko 

– parkowe czy folwarszno-dworskie które silnie zaznaczają się w tutejszym krajobrazie „ Co 

z perłą Dzikowca? „ – artykuł w „Super Nowości” -  z dnia 25.01.2005r tak opisuje sytuację 

dzikowieckiego zespołu dworsko-parkowego Błotnickich – „ fragmenty – „czy zabytkowy 

zespół dworsko – parkowy z pierwszej połowy XIX wieku podzieli los podobnych obiektów 

jak w Hucie Komorowskiej czy Przewrotnem i przeistoczy się w hałdy gruzu? Wiele na to 

wskazuje. Planowane przeniesienie funkcjonującego tam przedszkola do miejscowej szkoły 

może spowodować bezpowrotną degradacje obiektu. Władze dzikowieckiej gminy już od 

dawna planowały przenieść siedzibę przedszkola z zgrzybiałego i wymagającego 



 
  

natychmiastowego remontu dworku do miejscowej szkoły - … musimy wszyscy w gminie 

solidnie zastanowić się co z tym fantem zrobić – mówi nam Krzysztof Klecha Wójt Gminy 

Dzikowiec. Zdajemy sobie bowiem sprawę że po opuszczeniu przez przedszkolaków, 

sytuacja budowlana – „perła Dzikowca” może ulec bezpowrotnej dewastacji… Przerażający 

los jaki może spotkać perłę kultury polskiej można zaobserwować w oddalonej o kilkanaście 

kilometrów Hucie Komorowskiej czy pobliskim Przewrotnym. Na miejscu pięknego 

kompleksu dworsko- parkowego pozostały jedynie ceglane kikuty, resztki gzymsów,   

i pękające filary piwnic, gdzie wśród pleniącego się zielska, biegają szczury”. Super Nowości 

– fragmenty Taki los prawdopodobnie spotkałby – „Dzikowiecką perłę” – gdyby nie – 

właśnie co sprawiło że dzikowiecki dworek odzyskał swoją świetność. Dzisiaj po wielu latach 

na tym wzniesieniu niewielkim pyszni się swą barwą niczym krasiczyn rezydencja Sapiechów 

koło Przemyśla – już chyba nie dworek a pałac Błotnickich – czyja to zasługa?  

Powróćmy do lat 60-70 w okresie tym przy pałacu tak zwanej oficyny mieszkała 

rodzina pana Krzysztofa – babcia, mama, tato i jego brat Marek. 

Droga życiowa Krzysztofa Klechy to pobliskie przedszkole, szkoła podstawowa, 

liceum w Kolbuszowej i studia które ukończył z dyplomem – magistra ekonomii – który  

w jego pracy na stanowisku Wójta bardzo mu się przydał – słowem – „umiał rachować” tak 

po naszemu. Uprawiał przez ponad 28 lat ciężki i ważny zawód w którym trzeba było mieć  

do niego dystans by zachować spokój by móc normalnie pracować. W dodatku był osobą 

publiczną, często pod obstrzałem żenujących pytań dotyczących życia prywatnego czy plotek. 

Na szczęście miał nauczycieli dzięki którym nie popełnił wielu błędów życia. To oni – babcia 

rodzice i inni którzy uczyli życiowej prawdy – rozumieć rzeczywistość i ludzi.  

To dzięki umiejętnością p. Krzysztofa Klechy Wójta naszej gminy mogę napisać  

z całym szacunkiem dla wszystkich i nie ubliżając pozostałym- „ zastałeś Dzikowiec 

zaniedbany a zostawiłeś – „wyremontowany- tak po naszemu.” – I dlatego w 2016 roku  

w dniu poświęcenia i otwarcia – Wartowni Izby Tradycji – dzikowieckiej straży grobowej  

do Pana skierowane zostały  te słowa – fragment- „ Pan to dobrze wie, że w tym naszym 

świecie nic nie udaje się od razu. Do wszystkiego trzeba dochodzić metodą prób i błędów. By 

choć jedna próba była udana musi ich być bardzo dużo.  Tak jak drzewo które rozrzuca 

dziesiątki nasion, by z jednego wyrosło nowe drzewo. Tak kolejne dekady Pana pracy, 

posiane „nasiona” przyniosły dzisiejsze owoce, świat gdy mu się dobrze przyjrzeć jest piękny  

i racjonalny i na swój sposób przyjazny. Świat ten który nas otacza jest światem zwycięzców 

– i to się Panu udało! – zaś Ci którzy przeczytali, nieporównanie liczniejsi odeszli  

w niepamięć” Dzisiaj mogę tylko dodać – Panie Krzysztofie, postawił Pan kropkę nad „i” – 

spełniał Pan „Dług Wdzięczności „ – wobec – „Swojego pałacu” i to w 100 Rocznice 

Odzyskania Niepodległości, może jeszcze jedno Panie Krzysztofie – taka refleksja 

- …. Wszystko co było kiedyś już się nie powtórzy. Nie powtórzy się również człowiek, jego 

życie, jego praca, ludzka działalność. Nie powtarzają się – państwo, ustrój, system władzy. 

Natomiast powtarzają się : ludzkie czyny czy podłości, powtarzają się także ludzkie troski, 

cierpienia, życie na co dzień, sytuacje bez wyjścia. Pamiętajmy  o tym. Nie ma gotowego 

przepisu na życie. Ważne jest to by zawsze była nadzieja ocalenia tego co było piękne  

i szlachetne.  Przecież tak zdarza się w życiu że coś się wyczerpuje, ale to nie oznacza że 

należy uznać minione lata za stracone, nieważne, nie istniejące. 

 

 



 
  

 

Na koniec jeszcze jedno małe zdanie. 

„ Patrząc na dzisiejszy świat, na otaczający nas świat, na historie tego świata, owa sławetna  

– Opatrzność Boża – nie spisuje się chyba najlepiej. Jestem innego zdania – odpowiedział 

poetor- przy tym obłędzie ludzkości i którego świadkiem są dzieje, prawdziwym cudem 

dzięki – Opatrzności Bożej – wydaje mi się to ze jeszcze ten nasz świat istnieje.” Czesław 

Miłosz 

Dla wszystkich czytelników „ Gazety Gminnej” 

„W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy sam Bóg przychodzi i zamieszkuje 

pośród nas życzymy radosnego i pogodnego przeżywania świąt w rodzinnym gronie. Niech 

Boża Dziecina błogosławi siła miłością a nadchodzący Nowy Rok 2019 – zbliży do siebie 

wszystkich ludzi w duchu jedności i pokoju.  

My Honorowa Straż Grobowa przy parafii pow. św. Mikołaja w Dzikowcu 

Grudzień Roku Pańskiego 2018 

Opracował Marian Wojciech Sochacki   

 

 

Pani Premier – 80 lat temu bo w 1939 roku nasi dziadkowie i pradziadkowie w takich strojach 

witali Premiera II Rzeczpospolitej Felicjana Sławoja Składowskiego w Dzikowcu. Dzisiaj my 

ich wnuki i prawnuki mamy zaszczyt czynić to samo. Pani Premier Witamy na 

Kolbuszowskiej Ziemi!  

 

10 czerwiec 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

O G Ł O S Z E N I E 
 

Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza rodziców  do składania deklaracji 
uczestnictwa w  nowo tworzonym Klubie Dziecięcym w Lipnicy  dla dzieci  od  
1  do  3 roku. 

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Dzikowiec  lub  
w Urzędzie Gminy Dzikowiec.  

Wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście  
w Sekretariacie  urzędu pokój nr 11.                                                                                                       
                                                                                   

                                                                      Wójt Gminy 
                                                                                   Józef Tęcza 

 
 

Jak co roku do Urzędu wpływa wiele ciepłych i serdecznych życzeń, 

niektóre z nich publikujemy: 
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