
Drodzy Mieszkańcy,  

w imieniu Władz Samorządowych Gminy Dzikowiec życzymy 

aby czas wielkanocny utrzymał Wasze marzenia w mocy i aby 

wszystkie płynące życzenia okazały się do spełnienia. 

Aby nie zabrakło Wam wzajemnej życzliwości 

abyście przez życie kroczyli w ludzkiej godności 

a symbol Boskiego odrodzenia był i będzie dla Was  

celem do spełnienia. 

Wesołych świąt! 

Przewodniczący  Rady Gminy               Wójt Gminy Dzikowiec 

Wraz z Radą Gminy i Sołtysami             wraz z pracownikami 
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Alleluja, Alleluja!  Wesoły nam dziś dzień nastał, 

Chrystus bowiem zmartwychwstał. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… i odpuść nam 

              nasze winy-… 

…. i nie wódz nas  

        na pokuszenie -... 

Kwiecień i Pamięć 

 

Obchody Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pomagają nam na nowo 

doświadczyć wielkości i miłości naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Uświadamiają nam że Bóg jest zawsze  

z nami niosąc pomoc i zbawienie. Kwiecień to czas budzącej się do życia przyrody, to także czas pamięci – 

to czas pamięci  o naszym największym Rodaku Janie Pawle II, „ Urodził się w małym miasteczku, potem 

został głowa największego Kościoła i nic go nie zmieniło. Skromność prostota przy tej Jego głębokiej 

mądrości. Przez całe życie służył swojemu Narodowi, potem świata a siebie samego oddał innym i swej 

posłudze. Papież wiedział ze życie to podarunek od Boga i wykorzystał jak najlepiej swoje talenty, wziął za 

nie odpowiedzialność.  

W liście św. Pawła do Galatów czytamy -… Nie ma więcej niż Żyda ni Greka, niewolnika ni człowieka  

wolnego, ani też mężczyzny ni kobiety, ponieważ wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie ... – Ojciec Święty 

rozumiał te słowa jak mało kto. Po wyborze Go na stolice Piotrową pierwsze kroki skierował do rzymskiego 

szpitala Gemelli, gdzie rozmawiał z chorymi i potrzebującymi pomocy. To miało być przez cały pontyfikat i 

tak było. Kiedy w kwietniowe dni trwały uroczystości pogrzebowe na placu Świętego Piotra widzieliśmy 

rzecz niezwykłą. To nie chorzy i umierający wypełnili Rzym do granic możliwości, ale ludzie zdrowi, różnych 

nas, różnych religii i koloru skóry ale Ci którzy o Bogu pojęcie dotychczas mieli mgliste. U jego stóp klękali 

wielcy tego świata, było też wielu ludzi nieprzyzwoicie bogatych, których Ojciec Święty ganił za brak życia 

duchowego i przywiązanie do luksusów. W owym czasie nie było co liczyć na luksusy. Była wtedy atmosfera 

zjednoczenia wspólnoty jakiej jeszcze być może świat nie widział. Wówczas wielu zastanawiało się co będzie 

później , za tydzień za rok, gdy świat otrząśnie się po bolesnej stracie i życie zacznie płynąć zwyczajnym 

rytmem.  

Umarł niezwykły święty człowiek, a my – jak kiedyś uczniowie Jezusa – zjednoczyliśmy się przy Jego Grobie  

Był Człowiekiem – Papieżem szczerym i odważnym. Mówił to co chciał i kiedy chciał a Jego dialogi w 

krakowskim oknie powtarzane są jak legenda „Kiedyś tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem 

porządnym człowiekiem, nigdy nie wyłaziłem na okna, a teraz co się ze mną stało” – 6 czerwiec 1979 r. 

Kraków 

Nie bał się techniki, do której młodzi tak bardzo lgnęli. Wysyłał maile, esemesy, mówił do nich z ekranu, 

dzwonił do telewizyjnych programów – „nie mam srebra ani złota. Nie mam gotowych odpowiedzi na wasze 

pytania … i mówię do was: wstań nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się..  wstań i idź 

– słowa te zostały wygłoszone w Lyonie ( Francja) podczas spotkania z młodymi w 1986 r.  

… Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Przyszłość Polski zależy od Was  

i musi od Was zależeć. To jest wasze „ być” i Wasze „mieć” … 12 IV 1987 Westerplatte. Co sprawiło, że 

młodzież tak się do Niego garnęła i to nawet wtedy był starym schorowanym człowiekiem? 

Jan Paweł II nie nauczał spraw łatwych, a poruszał tematy niepopularne, trudne – aborcja, eutanazja, 

antykoncepcja i nie bał się że zostanie źle zrozumiany. Wiedział, gdzie jest prawda, i był głęboko przekonany, 

że wrażliwe, otwarte serce młodego człowieka przyjmie ją taką, jaką ona jest, w całej jej prostocie i 

doskonałości, zawsze słuchał co mają mu do powiedzenia. A przecież w 1984 roku zadecydował by po raz 



pierwszy zorganizować Światowe Dni Młodzieży. Czy Wychowani na kolorowych kreskówkach chłopcy a 

na lalkach Barbie dziewczęta będą w ogóle chcieli go słuchać? Co może schorowany stary człowiek 

zaproponować tym młodym? Czym ich skusić? Czym uwiedzie? Jak uda Mu się tych młodych przekonać? 

Papież zrobił to w sposób najprostszy, bez owijania w bawełnę – Poczucie bez lęku wygodne życie , aby 

podjąć wyzwanie głoszenia Chrystusa we współczesnej metropolii – głosił w Denver. 

Co pozostało w nas z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 W 2005 roku pani Teresa Lipowska filmowa Basia Mostowiak z serialu „ M jak Miłość „ mówiła  

- … Dla mnie najważniejszą z rzeczy, które powiedział Ojciec Święty jest zdanie: że chce swój krzyż nieść 

do końca. Że ofiaruje to za ludzi, którym to jest potrzebne. Minęło kilkadziesiąt godzin od Jego śmierci, ale 

nie potrafię powiedzieć o Nim że był. Bo jest i zawsze będzie!  

Myślę że Tam gdzie teraz jest, hen, daleko, jest szczęśliwy. „ 

Piosenkarz – Bogusław Mec - „ Papież umarł, a na dźwięk Jego imienia nadal gromadzą się tłumy. Patrząc na 

nie pomyślałem, że tą sytuacje najlepiej opisuje zdanie - … czas ucieka, wieczność czeka … siła Jego miłości, 

która przyciąga nadal. Był i jest – dla nas, Polaków niepowtarzalny. Przez Jego cierpienie staliśmy się lepsi. 

Zwłaszcza Ci których ono dotyka spoglądali na świat przez pryzmat Jego bólu. Współczuciem, widząc Jego 

zbolałą twarz, wspominałem swoja chorobę. Cierpienie pozwala głębiej zrozumieć jakim darem jest życie. 

Docenić i zrozumieć to co przemija. Dzięki Papieżowi spełniło się też jedno z marzeń mojej nieżyjącej już 

matki. Była katoliczką a wyszła za mąż za ewangelika. Marzyła o ekumenii, żeby na jej pogrzeb przyszli 

wszyscy, bez względu na wyznanie, aby wspólnie się modlili, bo są dziećmi Jednego Boga.  

Kiedy widziałem, jak Ojciec Święty wchodzi do synagogi, meczetu, to wiedziałem, że spełnia się to, co matka 

moja chciała dla naszej rodziny i świata „. 

Muzyk – Łukasz Golec – 

… dostrzegając w nas wolności głód 

Mocą Boga Ojca sprawił cud 

Suchą stopą przez „ czerwone morze” 

Przeprowadził polski lud. 

Leć muzyczko do niebiańskiej krainy 

Powiedz Panu Bogu że go za to wielbimy … 

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom Gminy Dzikowiec życzymy aby czas ten 

napełniał Wasze serca wolnością, pokojem, wzajemną życzliwością oraz aby tajemnica Zmartwychwstania 

Pańskiego była dla wszystkich źródłem nadziei i pokoju. 

 

Komendant Honorowej Straży Grobowej przy parafii p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu 

Rotmistrz Marek Serafin  

Wielkanoc 2018 r.   

 



 

  



Fundacja „ SERCE ” kreatywnym szkołom 

Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu uczestniczą w projekcie 

„Akademia Kreatywności” organizowanym przez Regionalną Fundację Rozwoju „SERCE”  

w Kolbuszowej. Dzięki pozyskanym do tej pory środkom finansowym uczniowie rozwijali swoje zdolności  

i umiejętności plastyczne, czytelnicze, językowe, muzyczne i sportowe. Uczestniczyli w dodatkowych 

zajęciach rozwijających, warsztatach i konkursach. Zakupiono wyposażenie do pracowni plastycznej, pomoce 

dydaktyczne, a także stroje sportowe i przepiękne ludowe stroje krakowskie dla dzieci z klas I- III szkoły 

podstawowej. Uczniowie klasy II byli na wycieczce w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,  

w Teatrze „Maska” w Rzeszowie i w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 

Młodzież gimnazjalna spędziła dwa dni w Zakopanem. Wszystkie zajęcia spotkały się z dużym 

zainteresowaniem uczniów i uznaniem  rodziców.                                                                         

Do tej pory zrealizowano projekty: „Szczypiorniak moją pasją”- 2016 ( koordynator p. H. Puzio), „Mały 

artysta”- 2016 i „ Podróż do Krainy Baśni i Bajki”- 2017 ( koordynator p. L. Ko-ba), „ Kreatywni”- 2017  

( koordynator p. B. Rząsa) , „Podróże z językiem angielskim”- 2017 ( koordynatorzy p. J. Serafin i p. R. 

Stąpor).                                                                          

Obecnie realizowany jest  projekt o charakterze regionalnym „ Ocalić od zapomnienia”-2018, który prowadzą 

p. L. Koba i p. I. Stęga. Pozyskano także środki finansowe na zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły – 

projekt p. B. Rząsy. Serdecznie dziękujemy pani Prezes Ewie Nowak oraz wszystkim pracownikom 

Regionalnej Fundacji Rozwoju „ SERCE” w Kolbuszowej za umożliwienie nam bycia KREATYWNYM. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy życzenia zdrowia, spokoju  

i radosnych chwil spędzonych przy rodzinnym stole. Niech zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi 

łaskami. 

 

       
           Na Gubałówce.                                                                 „Krakowianki i krakowiacy” z II klasy. 

 

                                          

        Opracowała: L. Koba 

 



 

Co nowego w Erasmus+? 

  Uczniowie Zespołu Szkół w Dzikowcu aktywnie realizują działania w projekcie "Mały krok dla filmu, 

duży dla obywatelstwa europejskiego". Systematycznie spotykają się, aby w ramach akcji "czas na film w 

szkole" obejrzeć krótkie produkcje o treściach obywatelskich. Do tej pory obejrzeli filmy nagrane przez 

uczniów innych szkół w Polsce na temat patriotyzmu, godności człowieka, dyskryminacji, problemu 

bezdomności czy cyberprzemocy. Każdy film jest okazją do wyrażenia swojej opinii na przedstawiony  

w nim temat nie tylko w języku polskim, ale przede wszystkim języku angielskim.  

 Ponadto w ramach projektu odbyły się również profesjonalne warsztaty filmowe prowadzone przez p. 

Michała Kołdrasa z firmy Kinoamatorksie.pl. W ciągu trzech dni uczestnicy warsztatów zapoznali się  

z elementami filmu i pracy na planie, a także mieli możliwość nagrania własnego kilkuminutowego dzieła 

korzystając ze sprzętu używanego przez zawodowców. Dowiedzieli się także wielu ciekawostek i sztuczek 

filmowych, jakimi próbują nas oczarować montażyści filmowi w niejednym kinowym hicie. 

 Ostanie tygodnie to także intensywne przygotowania do pierwszego wyjazdu zagranicznego uczniów. 

Sześcioro uczniów klas trzecich gimnazjum już w marcu odwiedzi Zagrzeb - stolicę Chorwacji, gdzie poznają 

innych uczestników spotkania z krajów partnerskich, czyli Chorwacji, Włoch i Hiszpanii. Będzie to cały 

tydzień wypełniony bogatym programem edukacyjno-kulturowym, w którym najważniejszym elementem 

będzie  współpraca międzynarodowa oparta na otwartości, tolerancji  

i komunikacji. Już przed wyjazdem uczniowie zapoznawali się z krajem, do którego się udadzą, tworząc  

o nim prezentacje multimedialne. Dodatkowo, jako, że tematem spotkania międzynarodowego jest aktywność 

obywatelska przygotowali oni informacje o słynnych polskich protestach i aktywistach, które zaprezentują 

podczas wyjazdu. Aby zaś rozwijać swoje umiejętności językowe komunikacja będzie wyłącznie w języku 

angielskim. Wyjazd ten z pewnością dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

Wszystkie działania w ramach projektu można śledzić na stronie: 

https://smallstepforafilm.wordpress.com/ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Jolanta Serafin 

Fot. Uczniowie podczas warsztatów filmowych 

 



Z KRONIKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 

 W MECHOWCU 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu w Nowym Roku angażuje się w wiele nowych                    

i ciekawych projektów i zadań. Od marca zaczynamy realizację projektu „Czego nie wiesz o kosmosie?” – 

grant z Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej Akademia Kreatywności 2018 , w ramach 

którego dzieci wezmą udział w wielu ciekawych zajęciach oraz zwiedzą  Planetarium Śląskie w Chorzowie. 

Grono pedagogiczne opracowało kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W naszej szkole szerzymy postawę patriotyzmu, m.in. poprzez konkurs dla klas II-III 

„Zagadki Orła Białego”, gdzie dzieci mogą pochwalić się znajomością swojej ojczyzny. Odbyły się także 

zajęcia czytelnicze pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały!”, gdzie nasi najmłodsi uczniowie poszerzali swoją wiedzę 

na temat naszej ojczyzny oraz symboli z nią związanych. Przygotowujemy się także do „Familiady 

Patriotycznej”, w którą zaangażowani będą nie tylko uczniowie, ale także ich rodziny. Ponadto przewidziana 

jest organizacja następujących konkursów dla naszych uczniów: „Dzieje Polski w baśni i legendzie” – konkurs 

czytelniczo- plastyczno-krasomówczy, „Znam postacie historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości” – konkurs wiedzy historycznej dla klas IV-VI, „Strój z okresu niepodległej” – konkurs 

plastyczno-techniczny, „Sławni Polacy” –konkurs polonistyczno-historyczny.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nasze przedszkolaki, także biorą czynny udział w tegorocznych obchodach. Uczestniczą w zajęciach 

tanecznych „Polskie pląsy” oraz w „Akademickich Czwartkach” jest to projekt dotyczący wychowania 

patriotycznego. W ramach zajęć z przedszkolakami planowany jest również przemarsz ulicami wsi i 

wręczenie flag mieszkańcom Mechowca. 

 

 

 

 

 

 

 21 lutego odbył się w naszej szkole II Szkolny Turniej Warcabowy. Turniej rozgrywany był w celu 

wyłonienia uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę podczas IV Gminnego Turnieju Warcabowego 



o puchar Wójta Gminy Dzikowiec, gdzie najlepsza w kategorii klas IV-VI okazała się nasza uczennica 

Karolina Bąba. Braliśmy także udział w Gminnych Zawodach Sportowych w Lipnicy w kategorii tenis 

stołowy chłopców klas IV-VI, zajęliśmy 3 miejsce.  

           

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas II-III brali udział w konkursie  „ Ruch na świeżym powietrzu - Zima ” w Dzikowcu , 

uczennica klasy III Alicja Matejek zajęła II miejsce w konkursie ortograficznym, a Zuzanna Zięba                              

i Bartłomiej Bogacz zdobyli wyróżnienie.  

Szkolna biblioteka także zapewnia wiele atrakcji.  Uczniowie klas IV i VI zaprezentowali zasady 

kulturalnego zachowania podczas konkursu „Savoir Vivre”. W lutym, po feriach zimowych, świętowaliśmy 

Światowy Dzień Kota. Na zajęciach bibliotecznych  przedszkolaki i uczniowie klas 2-3 spotkali się                             

z kotkami, jednymi z ulubionych bohaterów książek i bajek animowanych.  

               

W pierwszy dzień wiosny uczniowie przedstawią spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”.                      

Biblioteka otrzymała także dotację z Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa 2018 na zakup książek.  

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych                      

pragniemy złożyć życzenia: 

zdrowych, pogodnych Świąt, 

pełnych wiary, nadziei i miłości, 

radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół  życzą: 

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie 

ZSP w Mechowcu 
 

 

http://www.przedszkole.spmechowiec.pl/images/stories/warcaby.jpg
http://www.przedszkole.spmechowiec.pl/images/stories/p2130004.jpg
http://www.przedszkole.spmechowiec.pl/images/stories/p2130002.jpg
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 „STAWIAMY NA ZDROWIE” 

Szkoła Podstawowa w Lipnicy 
 

 Słynny poeta polski Jan Kochanowski w jednym ze swych wierszy napisał, że „nic nad 

zdrowie ani lepszego, ani droższego”. 

 Ta prawda jest uniwersalna i ponadczasowa. Nabiera ona szczególnego znaczenia  

w obecnych konsumpcyjnych czasach, kiedy na człowieka zewsząd czyha mnóstwo zagrożeń, 

dodatkowo wzmacnianych jeszcze agresywną reklamą. Zagrożenia te powodują, że należy  

w jak najszerszym tego słowa znaczeniu propagować zdrowy styl życia, czyli świadome 

działania mające na celu poprawę, utrzymanie i ochronę zdrowia. Niezwykle ważne jest, aby 

zaczynać kształtowanie właściwych prozdrowotnych postaw jak najwcześniej, bo jak 

wiadomo: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Aktywne dzieci to zdrowi 

dorośli. 

 W Szkole Podstawowej w Lipnicy edukacji zdrowotnej poświęca się wiele czasu  

i uwagi. Odbywa się to poprzez przekazywanie dzieciom niezbędnej wiedzy na ten temat, 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, utrwalanie właściwych nawyków 

żywieniowych i rozwijanie sprawności fizycznej.  

 W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie biorą udział w programach edukacyjnych, 

konkursach i akcjach promujących zdrowy styl życia.  

 Jednym z nich jest „Program dla szkół” polegający na dostarczaniu dzieciom z klas  

1-5 bezpłatnie kilka razy w tygodniu owoców, warzyw, soków oraz mleka i jego przetworów. 

Udostępniane produkty są świeże i nisko przetworzone, co sprawia, że posiadają wysokie 

walory zdrowotne. Dzieci uczą się, jaki rodzaj pokarmu należy spożywać, poznają zalety diety 

owocowo – warzywnej.  W poszczególnych klasach  przeprowadzono różnorodne działania: 

pokaz filmów edukacyjnych z cyklu „Zdrowie”, pogadanki na temat zasad prawidłowego 

żywienia dzieci i młodzieży- zapoznanie z piramidą zdrowia, przygotowanie  

i degustacja zdrowych przekąsek, wycieczka na rynek owocowo-warzywny w Kolbuszowej, 

wyjścia do sadu i ogrodu, zorganizowanie wystawki zdrowej żywności oraz  „Szkolnego quizu 

wiedzy o zdrowiu”, wyjazd do Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  

w Weryni na warsztaty kulinarne dotyczące wykonania potraw z warzyw i owoców. 

 

                    
 



 
 11 

                    
Uczniowie klas młodszych kontynuują uczestnictwo w programie „Mamy kota na 

punkcie mleka!!! A ty?” Poprzez zabawę kształtowane są zdrowe nawyki żywieniowe.  

W ramach kampanii organizowany jest szereg konkursów, a udział zapewnia duży wybór 

materiałów edukacyjnych i gadżetów. Wycieczka do gospodarstwa hodowlanego w Dzikowcu 

poszerzyła wiadomości dzieci w zakresie  procesu przetwarzania mleka. 

 Do uczniów klasy 1 i ich rodziców skierowany jest Program edukacyjny „Moje dziecko 

idzie do szkoły”. Ma on na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów 

zdrowego stylu życia oraz ich roli w kształtowaniu właściwych nawyków prozdrowotnych. W 

ramach programu odbyły się między innymi: prelekcje wychowawcy  

i higienistki szkolnej, konkurs plastyczny, zgaduj-zgadula o zdrowiu, nauka piosenek, projekcja 

filmów, spotkanie rodziców z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Kolbuszowej na temat :  „Zdrowie dziecka a świadomość rodziców”. 

 Hasło „Zdrowo i sportowo” najpełniej podsumowuje realizację Programu „Szkolny 

Klub Sportowy”. Jego celem jest aktywizacja ruchowa uczniów – poprawa stanu zdrowia  

i sprawności, profilaktyka nadwagi, wyrabianie nawyków codziennej aktywności fizycznej, 

promocja różnorakich sportów.  

Uczestnictwo w programie polega na organizowaniu dodatkowych zajęć sportowych  

i rekreacyjnych dla uczniów klas 4-6 (w wymiarze 2 godz. tygodniowo). 

 

                 
  

         Jesteśmy przekonani, że wszelkie wymienione wyżej inicjatywy są bardzo potrzebne  

i przyniosą spodziewane efekty, gdyż profilaktyka to najlepszy sposób na życie w zdrowiu.  

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, serdecznych spotkań w gronie rodziny, 

mnóstwa wiosennego optymizmu i samych sukcesów 

 
DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE 
I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNICY 
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W dniu 19 stycznia br. odbyła się Sesja Rady Gminy  
 
Porządek obrad przewidywał podjęcie następujących Uchwał : 

 Uchwała Budżetowa na rok 2018, 

 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na  

2018 r., 

 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2018 na 

budowę chodników przy drogach powiatowych, 

 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze   

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 

 sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu, 

 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 2018, 

 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dzikowiec przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 

dotacji. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Wilczej Woli 

Niedziela pełna nagród 

14 stycznia 2018r. w Trzęsówce odbyła się Uroczysta Gala XVI Festiwalu Teatrów 

organizowana przez miejscową szkołę podstawową. Zaznaczyć należy, iż gala była 

podsumowaniem zmagań amatorskich teatrów szkolnych, które prezentowały swoje 

przedstawienia przez trzy niedzielne wieczory na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. 

Uroczystość zgromadziła wiele znakomitych gości m.in. posła na sejm pana Zbigniewa 

Chmielowca, przewodniczącego Rady Powiatu pana Mieczysława Burka, Wójta Gminy 

Cmolas pana Eugeniusza Galka, a także licznych sponsorów oraz  pasjonatów teatru. W gali 

uczestniczyło kilku członków naszego szkolnego koła teatralnego (Ania, Madzia, Kasia  

i Piotrek). Z niecierpliwością oczekiwali oni na ogłoszenie wyników podobnie jak i pozostali 

uczestnicy festiwalu, którzy licznie zgromadzili się na sali. Po oficjalnej części powitalnej 

zaczęło się wręczanie nagród w kategorii „Najlepszy aktor”. Padały kolejne nazwiska 

wyróżnionych, aż wreszcie jako ostatnie, zostało wyczytane imię i nazwisko – Piotr Skoczeń! 
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Okazało, że nasz „Wróbelek” otrzymał nagrodę główną festiwalu – Grand Prix.  Odebrał ją  

z rąk samego pana posła. Piotrek został też poproszony o wykonanie zadania specjalnego, 

rozlosowanie na scenie terminów występów na kolejnym festiwalu. Dalsza część uroczystości 

w postaci występów artystycznych potęgowała tylko wydłużający się niepokój co do dalszych 

rozstrzygnięć. Dopiero w ostatniej części imprezy przystąpiono do rozdawania nagród  

w kategorii „Najlepsze przedstawienie”. Jako pierwszą o wręczenie wyróżnienia poproszono 

panią Elżbietę Tęczę, naszą panią wicedyrektor, która była bardzo zaskoczona tak nagłym 

wywołaniem na scenę. Pisząca te słowa reporterka imprezy uznała to „w duszy” za dobrą 

wróżbę. Po szeregu nagrodzonych, wśród których nie było naszej szkoły (sic!), Wójt Gminy 

Cmolas odczytał ostatnią nagrodę festiwalu, Grand Prix za przedstawienie. To honorowe 

wyróżnienie trafiło do Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli za spektakl „Dziób w dziób”! Pani 

Elżbieta Tęcza, odbierając statuetkę, wygłosiła piękne podziękowanie za docenienie pracy 

uczniów i nauczycieli. Po jej słowach dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzęsówce pan 

Krzysztof Wrona zamknął oficjalnie XVI Festiwal Teatrów, który był dla naszej szkoły 

wyjątkowo udany. Na dwa przyznane Grand Prix, dwa trafiły do nas. Gratulujemy serdecznie 

reżyserkom pani Elżbiecie Łubgan-Sołtyskiej i pani Elżbiecie Tęczy oraz całej drużynie 

teatralnej w osobach: Katarzyny Kopeć, Anny Kowal, Andżeliki Wiśniewskiej, Magdaleny 

Kopeć, Julii Sudoł, Piotra Skocznia oraz pani Agaty Klechy (o mały włos Janusz zostałby 

zapomniany!). Życzymy wiele sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

B. Matejek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesołe jest życie Seniora… 

We wtorkowe popołudnie – 13 lutego 2018 roku już po raz dziewiąty rozpoczęliśmy w naszej 

szkole świętowanie Dnia Seniora. Przybyli goście  zostali przywitani przez przedstawicielkę 

Koła Gospodyń Wiejskich – panią Jolantę Woś, oraz panią dyrektor Barbarę Matejek. Wśród 

zaproszonych gości byli oczywiście najstarsi mieszkańcy naszej miejscowości , a także pan 

Józef Tęcza – Zastępca Wójta, pan przewodniczący Rady Gminy w Dzikowcu – Edward 

Klecha oraz radni z Wilczej Woli. Uczniowie z klasy V i VI dla miłych gości przygotowali 
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przedstawienie pod tytułem „Jaś i Małgosia”. Starali się bardzo wypaść jak najlepiej przed 

zebranymi gośćmi. Było warto, ponieważ ich starania zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

O dobre samopoczucie Seniorów w szkole w tym szczególnym dniu już od kilku lat dba 

kapela „Dzikowianie”, która specjalnie dla naszych gości przygrywa skoczne melodie do 

śpiewu i tańca. Wszystkim Gościom dziękujemy za wspólne biesiadowanie, a paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich za zorganizowanie  pysznego poczęstunku. 

A. Drozdowska 

 

Konkurs ortograficzny o Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole 

13 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu odbył 

się  polsko - angielski rodzinny konkurs ortograficzny o Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole 

BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI               czyli  sercem   pisane...            

       Do udziału w konkursie zgłosiło się 10  zespołów, z udziałem znakomitych 

gości, którzy z otwartym sercem bez granic przyjęli zaproszenie:        

1. Dyrektor misyjnego posługiwania w Diecezji Sandomierskiej od 

Najjaśniejszego kard. Adama Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej -  

ks. Daniel Koryciński 

2. Proboszcz od Św. Mikołaja, pięknej i hardej w czynach i mowie 

królewskiej wsi Dzikowiec  - ks. kan. Piotr Kowal wraz z ks. kan. 

Józefem Konefałem 

3. Z-ca wójta  dóbr ziemskich Gminy Dzikowiec, p. Józef Tęcza 

4.  Dyrektor Oświaty gminnej - p. Małgorzata Szczęch 

5. W-ce Dyrektor ZS im ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, 

Elżbieta Bartuzel. 

6.  Zacni Mości  Rodzice Dobrodzieje ze swoimi pociechami. 

     Wszyscy uczestnicy  wzięli udział w pisaniu  dyktanda ortograficznego 

ze zbiorów radosnej twórczości, co by najczcigodniejszego z rodu 

Sudołów, syna Marcina i Wiktorii - ks. Stanisława  wspominać.  

Wybrana osoba z każdej drużyny miała za zadanie napisać tekst dyktanda, 

wspólnie ustalając poprawność ortograficzna i interpunkcyjną tekstu. Po 

zakończeniu pisania dyktanda w wyznaczonym czasie 7 minut  każdy 

zespół  dokonał ostatecznej korekty dyktanda i pozostawił do ostatecznej 

weryfikacją. Aby otrzymać pozytywną ocenę czyli jedno czerwone 

serduszko,  należy wybrać 10  bezbłędnie napisanych i dowolnie 

wybranych przez siebie wyrazów z trudnością ortograficzną.  
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Dopełnieniem ortograficznych zmagań były rebusy i zadania z lukami w 

języku angielskim, tematycznie nawiązujące do Patrona szkoły.  

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że  obecność i wysiłek naszych Gości 

nie był czasem straconym. Jako beneficjenci Sudołowych nauk serdecznie z 

serca dziękujemy: za poprawność ortograficzną,  BEZBŁĘDNĄ  wiedzę, serce 

bez granic  i OBŁĘDNE poczucie humoru w polsko- angielskim rodzinnym 

konkursie  ortograficznym o SŁUDZE BOZYM KS. STANISŁAWIE 

SUDOLE -  BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI               czyli  sercem   pisane...            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.pl/can-stock-photo_csp6051882.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.pl/pudgy-pszczo%C5%82a-6051882.html&docid=TEUWF0nKSb9bJM&tbnid=ViETsHKYWY9vhM:&vet=1&w=412&h=470&bih=635&biw=1350&q=pszczo%C5%82y rysunek&ved=0ahUKEwiT8L-l1N7RAhXD3iwKHf2YDosQMwhUKBwwHA&iact=mrc&uact=8


 
 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUCHARY WÓJTA ROZDANE 

27 lutego w Szkole Podstawowej w Kopciach rozegrany został IV Turniej Warcabowy 

o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec. W rywalizacji wzięły udział wszystkie szkoły z terenu 

naszej gminy. Zacięte rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym” w trzech 

kategoriach wiekowych. Po wielogodzinnych pasjonujących zmaganiach wyłoniono 

zwycięzców. 

DYPLOM 

dla  

    NIEPOKONANYCH          

         za BEZBŁĘDNĄ  wiedzę,  bez granic  i OBŁĘDNE poczucie 
humoru  

w polsko- angielskim rodzinnym konkursie ortograficznym 

o SŁUDZE BOZYM K S. STANISŁAWIE SUDOLE 

 BEZBŁĘDNIE O ŚWIĘTOŚCI       

                                              czyli  sercem   pisane...            
          

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         DZIKOWIEC,   13  LUTEGO   2018R.  
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 W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zajął Krzysztof Kowal z Wilczej Woli, drugie 

miejsce przypadło Julii Kosiorowskiej z Kopci, zaś na najniższym stopniu podium uplasował 

się Krzysztof Mazur z Lipnicy. 

W kategorii klas IV – V na pierwszym stopniu podium stanęła Karolina Bąba z 

Mechowca, drugie miejsce zajął Tomasz Jarosz z Wilczej Woli, a trzecie miejsce zdobył 

Konrad Kisiel z Kopci. 

W ostatniej kategorii w której rywalizowali uczniowie klas VI i VII. Pierwsze miejsce 

zdobył Jakub Gajewski z Wilczej Woli, zaś pozostałe miejsca na podium wywalczyli nasi 

uczniowie, Oskar Maciąg – drugie i Jakub Nidental – trzecie. Zwycięzcy otrzymali puchary, 

które zostały im wręczone przez Pana Józefa Tęczę, zastępcę Wójta Gminy Dzikowiec. 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w 

rozgrywkach i życzymy dalszych sukcesów.          

Fot. UF   

 
 

 

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

2 marca 2018 w Szkole Podstawowej w Kopciach odbyła się coroczna impreza 

sportowa dla uczniów Gminy Dzikowiec z klas I-III. Organizatorem XVII edycji turnieju tenisa 

stołowego był mgr Mirosław Drzał. W turnieju wzięło udział 12 chłopców i 9 dziewczynek z 

Lipnicy, Wilczej Woli i Kopci, którzy rywalizowali w grze singlowej do dwóch wygranych 

setów, do 11 w secie z przewagą dwóch punktów. Po ponad dwóch godzinach zaciętej 

rywalizacji wyłoniono zwycięzców. 

 W kategorii dziewcząt:  – I miejsce Maciąg Oliwia z Kopci, -  II miejsce Kubiś 

Weronika z Lipnicy, -  III miejsce Kopeć Julia z Kopci, IV miejsce Paulina Wiącek z Lipnicy, 

V miejsce Natalia Tęcza z Kopci.  

W kategorii chłopców:  - I miejsce Natan Skóraś z  Wilczej Woli, – II miejsce Kopeć 

Kondrad z Kopci, - III miejsce Kacper Wawrzonek z Lipnicy, IV miejsce Adrian Tęcza z 

Lipnicy, V miejsce Marcin Żarkowski z Kopci. Uczniowie z czołowych lokat otrzymali medale, 

Fot. Uczestnicy Turnieju  
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nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych 

sukcesów i zapraszamy w przyszłym roku na następny turniej.  

 

Nasze sukcesy 

 III miejsce Michała Kopcia w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Kapliczki i 

Zabytki Sakralne Karpat”. 

 I miejsce Aleksandry Szumierz z klasy II w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni 

Patriotycznej w Majdanie Królewskim. 

 II miejsce Michała Kopcia z klasy V w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Bojanów. 

 I miejsce Mileny Kozak z klasy II w Gminnym Konkursie „Ruch Na Świeżym 

Powietrzu - Zima”. 

 I miejsce Julii Kaczorowskiej z klasy II w Gminnym Konkursie „Ruch Na Świeżym 

Powietrzu - Zima”.  

 II miejsce Przemysława Kolasy z klasy V w Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego „Master of English”. 

 III miejsce Michała Kopcia z klasy V w VI Gminnym Konkursie Czytelniczym 

„Prymus”. 

 Wyróżnienie Julii Kopeć z klasy II w Gminnym Konkursie „Ruch Na Świeżym 

Powietrzu - Zima”.  

Naszym uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

          „Prymus” już rozstrzygnięty 

W poniedziałek 12 marca odbył się VI Gminny Konkurs Czytelniczy „Prymus”. Tym razem 

poświęcony był książce F. Molnara „Chłopcy z Placu Broni”. Do rywalizacji stanęło 9 

uczestników z trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Kopciach, Szkoły Podstawowej w Spiach 

i Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli. Test konkursowy przygotowany przez p. Marię Szwed 

zawierał bardzo różnorodne pytania dotyczące bohaterów, wydarzeń i miejsc. Najwięcej 

trudności sprawiło uczniom ostatnie zadanie, w którym należało dopisać wyrazy szczegółowo 

opisujące Plac Broni. Po dokonaniu poprawy prac okazało się, że najwięcej punktów (65 na70) 

zdobył Gabriel Laskowski i tym samym zajął I miejsce. W nagrodę otrzymał ogromnego „Pana 

Tadeusza” z pięknymi rycinami. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Jarosz (63pkt.), na 

trzecim Michał Kopeć (60 pkt.), a wyróżnienie otrzymała Jagoda Matejek (58 pkt.). Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, gdyż prezentowali bardzo wysoki 

poziom. Serdecznie dziękujemy paniom: Teresie Chmielowiec, Annie Małyszy i Elżbiecie 

Tęczy za przygotowanie uczniów do konkursu.  
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Niestety w związku z malejącym zainteresowaniem od przyszłego roku szkolnego konkurs 

będzie miał formułę otwartego konkursu szkolnego. Wszystkim, którzy jednak będą nim 

zainteresowani, polecamy śledzić naszą stronę internetową w okolicach stycznia. Wtedy 

będziemy zamieszczać informacje o wybranej do rywalizacji książce. Jeszcze raz gorąco 

dziękujemy tym, którzy zawsze byli z nami!   

 

          Dni Patrona Szkoły  

16 marca 2018 r. w Zespole Szkól im. ks. Stanisława Sudoła w Dzikowcu były obchodzone- 

po raz 17 w historii szkoły- Dni Patrona Szkoły.   W 123 rocznicę urodzin i 37 śmierci  SB ks. 

Stanisława Sudoła, uczniowie , nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli  w uroczystej 

akademii, na okoliczność której przygotowano monodram " Dlaczego tu jesteś" w znakomitym 

wykonaniu ucznia klasy II B Gim., Kamila Gołębiowskiego z Mechowca. Scenariusz spektaklu 

powstał na podstawie osobistych zapisków rekolekcyjnych i notatek seminaryjnych  młodego 

kleryka Stanisława Sudoła z lat 1917-1919. Po  złożeniu kwiatów  pod pomnikiem Patrona 

szkoły przez przedstawicieli szkoły, parafii, gminy i powiatu oraz  instytucji lokalnych został 

odśpiewany hymn szkoły, a następnie cała społeczność szkolna i zaproszeni goście 

uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu, której 

przewodniczył postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Jan Biedroń w koncelebrze z 

proboszczem parafii ks. Piotrem Kowalem i ks. kan. Józefem Konefałem. 

Z notatek ks. Sudoła:     

Fot. Uczestnicy VI konkursu czytelniczego 

„Prymus” 
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 (....) 

Trzeba na każdym kroku pamiętać, żeby każdą myśl, słowo, czyn i uczucie, nic nie ubliżało 

bliźniemu. Nie czynić krzywdy bliźniemu, darować urazy-i przebaczać. O tym nam trzeba 

pamiętać, bo takie jest przykazanie Boże, - które jeśli zachowam, to wiele zasług mogę zebrać.  

 (....) 

Chcę starać się o świętość – bo nie można dać potem komuś coś, czego samemu nie 

posiadam. 

  (....) 

Żeby jednak to postanowienie było skuteczne, musi się używać środków, które nam podają 

mistrzowie  życia duchowego, a te są:  

1. Nie chwalić się ani nie wywołać pochwały; często podstępnie tu miłość własna działa 

2. Unikać tego, od kogo wiem, że mnie pochwała spotka, o ile to ode mnie zależy.  

3. Gdy kto chce nas chwalić, to delikatnie się bronić przed tym.             

4. Gdy nie można odwrócić pochwały od siebie, to w duchu i słowem zwrócić całą chwałę 

do Pana Boga, nie żebyśmy dostateczni sami z siebie byli, ale dostateczność nasza od  

Boga jest. (2 Kor. 3.5.).  

5. Usposobić się tak, żeby nawet chęć pochwały w nas nie przyszła, wzbudzać zawsze 

dobrą intencję, aby tak wszystko aktualnie zwracać do Pana Boga. 

6. Ukrywać nasze dobre uczynki, o ile to można i od nas zależy.  

(....) 

Te myśli mają mi zawsze stać przed oczyma do czego zmierzam, czy powstaje szczera chęć, 

intencja służby Bożej, czy interes ziemski? – Głębokie zastanowienie konieczne zawsze i już 

ze seminarium ma się wyjść na to wszystko ugruntowanym, znający dobrze siebie, - bo gdy 

się jest kapłanem to już na to nie czas. 

(....) 

Cokolwiek, gdziekolwiek, i jakkolwiek nas coś spotyka, na wszystko się zgodzić i ofiarować 

Bogu. Wreszcie być miłosiernym dla drugich – nie ranić, nie potępiać, a Bóg też nie potępi. 
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Samorządowe Centrum Kultury przedstawia: 

 6 .01.2018r. Inscenizacja muzyczno – teatralna ,, Narodził się Bóg” 

Popołudnie święta Trzech Króli spędziliśmy z mieszkańcami  w świątecznym nastroju. 

Inscenizacja bożonarodzeniowa składająca się poetyckiego wstępu, sceny nawiązującej do 

oczekiwania i przyjścia Pana oraz niezwykle bogatej muzycznej oprawy wprawiła w stan 

refleksji. Aktorsko oraz muzycznie zaangażowali się młodzi, bardzo młodzi i nieco dojrzalsi . 

Niektórzy stali się prawdziwym odkryciem. Zaśpiewała Maryja (Barbara Ptaś), Matka  

(Małgorzata Cudo) ale też z kapelą ,w góralską nutę uderzył Grzegorz Serafin. W całym 

przedsięwzięciu udział wzięły dzieci i młodzież z Dzikowca, Lipnicy oraz Mechowca. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
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21.01.2018r. Dzień Seniora w Mechowcu 

 Tradycje pielęgnujemy ale też  tworzymy nowe. Ta w Mechowcu ma już 12 lat. Tego 

roku Seniorzy przybyli bardzo licznie . Nie zabrakło również zaproszonych gości: Zastępcy 

Wójta GD pana Józefa Tęczy, Sekretarz pani Genowefy Dębiak czy Przewodniczącego rady 

Gminy pana Edwarda Klechy, Sekretarz Jolanty Marut z Niwisk i innych. Gospodynie 

,,Prymule” postarały się o bogate menu na stole i na scenie. Wystąpiły dzieci z  tamtejszego 

Zespołu Przedszkolno- Szkolnego , kapela Dzikowianie, Prymule  i Jarzębinki z Weryni. Nie 

zabrakło również dobrego humoru pod postacią skeczów wykonanych przez zespół z GOKu z 

Niwisk. Tradycji stało się zadość i  Seniorzy ruszyli na parkiet, gdy tylko kapela Brzozowianie 

zaczęła skocznie przygrywać.  
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2-9.02.2018r.  Ferie z SCK 

 Uczestnicy tegorocznych ferii wzięli udział w interaktywnej sztuce pt. Żółta ciżemka                                      

w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek. Aktorzy nie tylko opowiedzieli historię z morałem, ale 

też zaangażowali młodą widownię. Kolejnym punktem spotkań był wyjazd do kina na premierę 

filmu animowanego Tedi i mapa skarbów. Ogromne wrażenia towarzyszyły wyjazdowi na 

lodowisko do Majdanu Królewskiego. Naszym podopiecznym nie straszna była niska 

temperatura i notoryczne upadki. Wracali rumiani i weseli. W tłusty czwartek Klaun Fred 

przedstawił sceniczne sztuczki i gagi , po czym poprowadził animacje i zabawy z muzyką w 

tle. Nie mogło zabraknąć paczków, a jakże. Zwieńczeniem naszych feryjnych spotkań były 

walentynkowe warsztaty plastyczne, na których królowały serca w różnych oprawach i 

wersjach. 
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4.03.2018r.- IV Turniej Karate Kyokishin dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy 

Dzikowiec. 

 Popularność zajęć karate nie maleje. Nawet jeśli ktoś rezygnuje, to na jego miejsce 

pojawiają się inni. I bardzo dobrze. Ta dyscyplina sportowa wychowuje. Uczy nie tylko 

wytrwałości, systematyczności, hartu ducha ale też zdrowej rywalizacji , zasady fair play. W 

tegorocznym turnieju udział wzięli zawodnicy z warsztatów w Dzikowcu, Lipnicy, Woli 

Raniżowskiej, Nowej Dęby, Majdanu Królewskiego, Chmielowa, Jadachów i Tarnobrzega. 

Wielkie ukłony w stronę naszych władz, które dostrzegają piękno tej dyscypliny i każdego roku 

współfinansują nagrody, a tych nie zabrakło również dla zawodników z naszej Gminy. Poniżej 

wyniki. 

Dzikowiec: Konrad Zieliński – II miejsce; Filip Blat- III miejsce; Kamil Bogacz-III miejsce; 

Klaudia Zielińska-III miejsce; Oliwia Bajek-III miejsce 

Lipnica:  Julia Szypuła- I miejsce; Adrian Blat- I miejsce; Diana Rusin- II miejsce; Kacper 

Puk- III miejsce; Magdalena Dziuba-III miejsce; Jaku Jankowski- III miejsce. 
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                                                       życzą Pracownice SCK 

Uczestnicy ŚDS w Spiach w projekcie Trening czyni mistrza 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej przystąpiło do realizacji projektu pn. 

„Trening czyni mistrza” dotyczącego tworzenia mieszkań treningowych w Woli Zarczyckiej i 

Nowej Sarzynie dla osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w ramach RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.  

Głównym celem projektu jest nauka samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 

w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Ośmiu uczestników naszego Domu zostało 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Od września 2017 r. cyklicznie co miesiąc przez 

okres jednego tygodnia przebywają w mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie i Woli 

Zarczyckiej. Podczas pobytu biorą udział w treningach organizowanych przez opiekunów-

treningu kulinarnym, budżetowym, spędzania czasu wolnego oraz treningu umiejętności 

praktycznych. Uczą się i ćwiczą umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu, 

wypełniania obowiązków domowych, planowania wydatków. Podczas dnia uczestnicy 

przyjeżdżają do ŚDS w Spiach, następnie wracają do mieszkań treningowych, gdzie mają 

zapewnioną całodobową opiekę.  

Uczestnicy są bardzo zadowoleni z tej formy terapeutycznej. Stanowi ona bardzo 

ciekawy i nowatorski dodatkowy element oferty Środowiskowego Domu Samopomocy 
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w Spiach, który uzupełnia i rozwija to, co dzieje się na co dzień placówce. Projekt potrwa 

jeszcze do końca tego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Dzikowiec  

Łukasz z pasją przygotowuje kolację 

 

Wolne  chwile spędzane na wspólnych rozmowach 

 

Trening umiejętności praktycznych 
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Gmina Dzikowiec, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia 

i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 

miejscu zdarzenia tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych.  

na dofinansowanie.  

Oficjalne podpisanie umowy o przyznaną dotację na wyposażenie dla jednostek OSP miało 

miejsce w dniu 15 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Z Gminy Dzikowiec 

umowę podpisali Zastępca Wójta Pan Józef Tęcza wraz z Panią Maria Kubiś Skarbnikiem 

Gminy, natomiast z Ministerstwa Sprawiedliwości Pan  Mikołaj Pawlak Dyrektor 

Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Warszawie. Kwota dofinansowania jaką 

otrzymała Gmina Dzikowiec wynosi 42 768,00zł br. Zakupione wyposażenie przekazane 

zostanie strażakom działającym w szeregach jednostek OSP. 

Opieka nad małym dzieckiem  

Z uwagi na to, że na terenie Gminy Dzikowiec nie ma żadnej instytucji sprawującej opiekę nad 

dziećmi do lat 3 w listopadzie ubiegłego roku władze Gminy wspólnie z Radnymi Rady Gminy 

Dzikowiec złożyły do Wojewody Podkarpackiego ofertę konkursową na utworzenie Klubu 

dziecięcego. Po pozytywnej weryfikacji wniosek został przekazany do Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 26 lutego br., w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste 

wręczenie promes dotacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3  Maluch+ 2018. Gminę Dzikowiec reprezentował Pan Józef Tęcza 

Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec oraz Pani Urszula Hahn Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Pan Józef Tęcza odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka promesę. 
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Planowania budowa  w 2018 roku klub dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy będzie 

odpowiednim miejscem dla realizacji tego przedsięwzięcia jak również stosunkowo małym 

kosztem inwestycji. Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 lat), 

których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi 

(opieką nad dziećmi). W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również 

wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy 

nowych doświadczeń i umiejętności. 

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 

ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub 

brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko 

starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło 

uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą 

klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

 Gmina Dzikowiec w miesiącu marcu 2018 roku ogłosiła przetarg nieograniczony na 

zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i trasy biegowej dla 

Multidyscyplinarnego Centrum Sportu – ośrodek Nordic Walking w Mechowcu”, 

 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót: 

 

1. Budowa boiska piłkarskiego – treningowego o wymiarach 25 x 50 m o nawierzchni  

z trawy syntetycznej; 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach  

16 x 25 m do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa; 
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3. Budowa trasy biegowej – ścieżki do biegania nordic walking o szerokości 3 m  

i długości 260 m nawierzchni z trawy naturalnej 

4. Budowa ogrodzenia oraz piłkochwytów 

5. Zagospodarowanie terenu 

6. Budowa oświetlenia 

Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły oferty w kwocie: 

 EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok.7 26-610 Radom – 983.016,00 zł 

 REMBISZ Sp. z o.o. 36-130 Raniżów Zielonka 39A – 798.964,95 zł 

Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy na budowę boiska nastąpi w miesiącu  

kwietniu 2018 r. 

Termin zakończenia robót 30.10.2018 r. 
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