
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,      

                                             przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

                                        Niech światło słowa Zmartwychwstałego Chrystusa  

                                               oświeca nam drogi codziennego życia, 

                                               obdarza błogosławieństwem i pomaga  

                                                 życie czynić szczęśliwym. 

                                             Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, 

                                              spędzonych przy wspólnym stole 

                                             z najbliższą rodziną i bliskimi. 

                                             życzą  

 

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Dzikowiec 

wraz z Radą Gminy i Sołtysami        wraz z pracownikami  

Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Osia Góra, Lipnica, Mechowiec, Płazówka, 

Kopcie, Wilcza Wola, Spie 

Numer 1(40)                        KWIECIEŃ 2019                     ISSN 1733-3245 

 

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc 
Nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc” 

 

GAZETA 
GMINNA 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

„Człowiek jest wielki 

 Nie przez to co posiada, 

ale przez to czym dzieli się z innymi…”  

Św. Jan Paweł II 

Podziękowanie 

Z racji Świąt Wielkiej Nocy składamy sobie wzajemnie życzenia i podziękowania. Niechaj 

te święta będą pełne nadziei i wiary a Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas radością, miłością  

i pokojem. Słowa podziękowania kierujemy do Zarządu Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi 

Dzikowiec za finansowe wsparcie dzikowieckiej Straży Grobowej.  

Dla Pana Zbigniewa Chmielowca posła na Sejm RP i Pana Jana Zuby burmistrza Miasta i Gminy 

Kolbuszowa dziękujemy za ich starania, dzięki którym mogliśmy brać udział w ubiegłorocznych 

uroczystościach w czasie wizyty Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy i Pani Premier RP Beaty 

Szydło w Kolbuszowej tym samym reprezentując Gminę Dzikowiec. Słowa uznania kierujemy do 

naszych radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego Pana Henryka Wojdyło i Pana Mariana Hopka 

– który to należy podkreślić od wielu lat na miarę swych możliwości finansowych wspiera 

Dzikowiecką Straż. Serdeczne podziękowania za dobrą wolę i wielkie serce oraz wszelkie dobro- 

słowa te kierujemy do pracowników Urzędu Gminy w Dzikowcu a w szczególności do Wójta 

Gminy Dzikowiec Pana Józefa Tęczy i Sekretarz Urzędu Gminy Pani Genowefy Dębiak.                                                                                                  

Lista naszych podziękowań nie była by pełna gdyby zabrakło Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska”- dla Prezesa Pana Jacka Duraka, który corocznie na miarę swych możliwości wzorem 

swego poprzednika Pana Franciszka Duraka finansowo wspiera naszą działalność. Bank 

Spółdzielczy w Głogowie Młp. – którego Prezesem jest Pan Stanisław Pado zechce przyjąć nasze 

serdeczne podziękowanie, który od wielu lat jest szczodrym sponsorem naszej formacji.                                                                                                                                            

Nasz nowo wybrany Sołtys wsi Dzikowiec Pan Krzysztof Serafin wraz z nowo wybraną Radą 

Sołecką na kolejną kadencję zechcą przyjąć nasze staropolskie „Szczęść Boże”. 

Szanowni Państwo - ciepłych, pełnych radości Świąt Wielkanocnych, rodzinnego ciepła, 

radosnych spotkań przy świątecznym stole, oraz smacznego święconego jajka i „ciepłego 

dyngusa” życzą 

My Honorowa Straż Grobowa przy parafii  

p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu. 

Kwiecień Roku Pańskiego 2019.  

  



 
 

       Klub Dziecięcy „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy 

 

 

 

 

 

         Fot. Maluszki wraz z opiekunami w Klubie Dziecięcym „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy 

W obecnych czasach, kiedy zazwyczaj pracują oboje rodzice pojawia się problem, 

co zrobić z małym dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. W naszej 

gminie doskonałym rozwiązaniem może być więc posłanie malucha  

do gminnego Klubu Dziecięcego „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy.  

          Placówka ta powstała w styczniu bieżącego roku. Od tego czasu działa ona 

dość prężnie. Przyjętych jest 20 maluszków, dla których klubik jest drugim domem. 

Spędzają w nim po kilka godzin dziennie.  

W czasie pobytu wykwalifikowana kadra  dba o różnorodność zajęć i czynności 

zmierzających do prawidłowego rozwoju i samodzielności każdego malucha, 

przygotowując go tym samym do etapu przedszkolnego. 

         Dużym plusem funkcjonowania klubu jest także jakość żywienia.  

Placówka zatrudnia dietetyczkę, która ustala dzienne menu czuwając w ten sposób 

nad prawidłowym żywieniem małych dzieci. 

         Aktualnie ( tj. do końca kwietnia ) trwają zapisy na nowy rok szkolny. 

Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do klubu mają rodzice pracujący lub uczący się. 

Poza tym powinny to być w pierwszej kolejności dzieci z terenu naszej gminy. Jeśli 

jednak placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, wtedy  będą 

przyjmowani również najmłodsi z sąsiednich gmin. 

         Przed zapisaniem zachęcamy rodziców, by przyprowadzili swoje  pociechy na 

kilka krótkich wizyt, które sprzyjają skróceniu procesu adaptacyjnego u dziecka. 

Rodzice dość często korzystają z tego prawa i przynosi ono dobre efekty.  

Współpraca z rodzicami maluszków ma duże znaczenie w funkcjonowaniu naszej 

placówki, dzięki dobrej komunikacji możemy wspólnie i co najważniejsze – 

właściwie stymulować rozwój „naszych” dzieci. 



 
 

 

 

W Szkole Podstawowej w Lipnicy 
 

 Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna. Zawitała także do Szkoły Podstawowej  

w Lipnicy, gdzie przyjęto ją z wielką radością. 

 21 marca dzieci z klas młodszych tworząc barwny korowód udały się na plac szkolny, 

gdzie za pomocą kukły Marzanny symbolicznie pożegnały zimę:  
 

„Wraz z tą Marzanną szkaradną 

niech troski zimowe przepadną”. 

 

 Słowami wierszy  przywitały nową porę roku. Uczciły w ten sposób  

Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO. Celem święta jest promocja czytania, 

pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. 

  Uczniowie klas starszych z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego rozegrali  

w sali gimnastycznej niezwykłą partię szachów. Na polach szachownicy wykonanej  

z gazet stanęły do walki „żywe figury” – Biali i Czarni. Wszyscy członkowie obu zespołów 

musieli wykazać się w grze szybkością myślenia, dobrą strategią i umiejętnością przewidywania 

ruchów przeciwnika. Po zakończeniu tego emocjonującego widowiska odbył się pokaz strojów  

z różnych epok historycznych. W komentarzu do niego, zawarte zostały szczegółowe informacje 

dotyczące przedstawionych ubiorów. 

 



 
 

 Ta niezwykle barwna i ciekawa prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie  
i poszerzyła wiedzę historyczną uczestników. 
 Każda pora roku jest dobra na kontakt z lekturą. Słynny rosyjski poeta Aleksander 
Puszkin powiedział, że: „Czytanie – to najlepszy sposób uczenia się”,  
a polska pisarka Hanna Łochocka stwierdziła: „Nie trzeba wielkich mieć bibliotek,  
by przyjacielem książki zostać”. Wiosna to jednak wyjątkowy czas na promocję czytelnictwa, 
w kwietniu bowiem obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki  
dla Dzieci oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
 W naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu  
„Zalajkuj czytanie”, który ma na celu rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania  
do literatury, pokazanie, że czytelnictwo poszerza wiedzę na temat świata i ludzi,  
rozwija wyobraźnię oraz wzbogaca język. Projekt polega na czytaniu na lekcjach 
wychowawczych dowolnej książki wybranej z listy przygotowanej przez opiekuna biblioteki. 
Poszczególne klasy po zakończeniu utworu mają prawo „zalajkować”  
go na głównej gazetce znajdującej się na dolnym korytarzu przy wejściu  
do szkoły. 
 W ramach powyższego przedsięwzięcia zostały też przeprowadzone konkursy dla 
młodszej i starszej grupy wiekowej: 

 w kategorii klas 0 – 3 – „Pomysłowa zakładka do książki” 
 w kategorii klas 4 – 8 – „Ciekawa gazetka o książce” 

 

„Czytający Miś” to akcja czytelnicza w klasach 0-3.   
Maskotka Miś zabierana ze szkoły lub przedszkola wędruje do domu  
wraz z książką wypożyczoną z biblioteki szkolnej. Miś gości każdego dnia u innego dziecka, a 
załączona do niego listowna prośba zaprasza rodziców i dziadków  
do wspólnego czytania. 

 
Uczniowie klas 0 – 3 biorą też udział w „Czytaniu na dzień dobry” . 

Starsi koledzy w określone dni tygodnia zapoznają ich z fragmentami baśni,  

bajek i opowiadań. 

 Specjalnie dla przedszkolaków odbywa się „Wiosenne czytanie  

w przedszkolu”. 

 2 kwietnia (w dniu święta książki) w bibliotece szkolnej zorganizowano spotkanie 

klas 1 – 3. W role prowadzących wcielili się uczniowie klasy 3.  

Była to świetna okazja do zaprezentowania znajomości literatury przez dzieci.  

Brały one udział w zabawach dydaktycznych, rozwiązywały zagadki literackie, 

rozpoznawały fragmenty utworów i postacie baśniowe, podawały cytaty z lektur, 

wykonywały prace plastyczne. Na zakończenie nauczyciel bibliotekarz wygłosił pogadankę 

na temat dbałości o książkę. 



 
 

 

 Z pewnością wszelkie opisane powyżej działania będą procentować   

w przyszłości.   
        

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć  serdeczne życzenia:  

zdrowia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha oraz radosnych spotkań  

w gronie najbliższych 
 

        Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie SP w Lipnicy 

 

  

Dni Patrona 2019 w Zespole Szkół w Dzikowcu 

W dniu 19 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły ks. Prałata Stanisława Sudoła. Uroczystości 

rozpoczęły się w kościele parafialnym prelekcją ks. Józefa Konefała, Siostrzeńca Sługi Bożego, 

wieloletniego współpracownika i następcy na probostwie w Dzikowcu. Ks. Konefał  wspominał 

swego poprzednika  dzieląc się osobistymi refleksjami, przypominając jego pełne poświęcenia 

posługiwanie, jako kapłana i spowiednika oraz duszpasterza, który z pełnym zaangażowaniem 

troszczył się o sowich parafian. 

Ks. Jan Biedroń, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła przypomniał  

o rozpoczętym  w  2014 r. procesie beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym: „ Było to w 33 

rocznicę od jego śmierci. Dziś mija już 5 lat od tego momentu i można powiedzieć, że ten proces 

przebiega bardzo sprawnie. Na 2 czerwca tegoż roku zapowiadane jest zakończenie procesu. 

Odbywałoby się ono w setną rocznicę święceń kapłańskich Sługi Bożego. Po zakończeniu procesu 

na szczeblu diecezjalnym akta trafią do Rzymu i tam rozpocznie się kolejny etap”. 

         Zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele  wysłuchali następnie Mszy św. , której 

przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, wraz z nim Eucharystię koncelebrował postulator 

procesu ks. Jan Biedroń oraz kapłani z dekanatu Raniżów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli 

przedstawiciele władz gminnych, Klubu Inteligencji Katolickiej z Tarnobrzega, dzieci, młodzież 

i nauczyciele miejscowej szkoły, która nosi imię ks. Stanisława Sudoła oraz parafianie. 

         Po zakończonej modlitwie wszyscy udali się na plac szkoły, gdzie pod pomnikiem  

Patrona szkoły delegacje złożyły wieńce i  kwiaty. Dalsza część uroczystości miała miejsce 

w szkole. Młodzież  szkolna przygotowała okolicznościowe przedstawienie  o Słudze Bożym  

a także  przeprowadzono  Dekanalny Rodzinny Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły zatytułowany 

„Poznać Świętego po znakach jego – o słoik miodu”. W turnieju udział wzięli  przedstawiciele 

poszczególnych parafii Dekanatu Raniżowskiego: rodzice, nauczyciele, księża katecheci  

i uczniowie. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania  Urzędowi Gminy w Dzikowcu za 

pomoc w organizacji i  sfinansowanie nagród  oraz wszystkim uczestnikom konkursu za przyjęcie 

zaproszenia i udział w Dniach Patrona Szkoły. 

Anastazja Antosz 

 

 

 

 

  



 
 

Przedszkolaki poznają wielkanocne zwyczaje 

Kiedy zmęczeni zimą, z coraz większym utęsknieniem wyglądamy wiosny w pierwszą 

niedzielę po wiosennej pełni księżyca nadchodzi Wielkanoc. Jest to najstarsze ,najważniejsze  

i najbardziej radosne święto. Wielkanoc zwana też Paschą ma upamiętniać zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy 

religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Początek kwietnia w Przedszkolu 

Samorządowym w Dzikowcu był okresem przygotowań do obchodów zbliżających się świąt. 

Dzieci wspólnie z paniami poznawały zwyczaje i tradycje związane z tymi świętami, 

charakterystyczne dla naszego kraju, naszej rodzimej kultury. Uczyły się wierszy i piosenek 

związanych z Wielkanocą  jak również tworzyły wiele prac plastycznych. Wykonali wspólnie 

z rodzicami przepiękne stroiki ,każdy inny , jedyny w swoim rodzaju ,misternie spleciony  

i dopracowany w cieple rodzinnego domu .Kompozycje upiększają nasze przedszkolne 

pomieszczenia .Dzięki nim szybko wczuliśmy się w klimat Świąt Wielkanocy.   

Wszyscy biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami 

od wielkanocnego zajączka. 

Rodzicom , dzieciom oraz wszystkim przyjaciołom naszego przedszkola życzymy zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa a także 

odpoczynku w rodzinnym gronie życzą  dyrekcja ,nauczyciele i przedszkolacy. 

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu 

 Mimo, iż jesteśmy bardzo małą placówką oświatową, wiele się u nas dzieje. Oprócz 

funkcji dydaktycznej szeroko realizujemy funkcję wychowawczą i opiekuńczą. 

Organizujemy uroczystości, akademie szkolne i spotkania 

22 stycznia br.-  akademia szkolna z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez 

przedszkolaków i uczniów naszej szkoły. Najmłodsi deklamowali wiersze i śpiewali piosenki, zaś 

starszaki przedstawili jasełka. Nasi seniorzy nie zawiedli i licznie przybyli, by obejrzeć występy 

swoich ukochanych wnuków. Po występach dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie 

wykonane laurki i upominki. Był też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

9 lutego 2019r.- zabawa karnawałowa. Uczniowie znakomicie bawili się przy dźwiękach 

różnorodnej muzyki. Były pociągi, kółeczka i tańce w parach. Chętni mogli uczestniczyć  

w zabawach i konkursach z nagrodami. Humor dopisywał! 

28 lutego br. – dyskoteka ostatkowa, tłusty czwartek i Dzień Kobiet. Były pączki i pizza.  

Była też zabawa i dobry humor! 

21 marca br. – witamy wiosnę! Uczniowie uczcili ten dzień, przebierając się w różne stroje. 

Każda klasa wspólnie zdecydowała, kim chce zostać. Tego dnia po korytarzach szkolnych 

spacerowały przeróżne zwierzęta, były królowe i królowie, farmerzy, pszczółki oraz uczniowie 

przebrani za nauczycieli naszej szkoły. Pokazy strojów rozpoczęły przedszkolaki tańcem  

i piosenką o wiośnie. Później każda klasa zaprezentowała swoje przebrania podczas występów 

tanecznych, prezentacji czy krótkich scenek kabaretowych. Było wesoło, kolorowo i wiosennie! 

21 marca br. to także Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w szkole wykonano okolicznościową 

gazetkę oraz wystawkę poezji polskiej, zaś uczniowie klas IV-VII, na lekcjach języka polskiego, 

wykonali pizzę – oczywiście poetycką. Układali własne utwory wierszowane z pociętych na wersy 



 
 

wierszy znajdujących się w ich podręcznikach. Powstały bardzo ciekawe i oryginalne utwory. 

20 marca br. -spotkanie z policjantem, który przypomniał nam, jak powinniśmy dbać o swoje 

bezpieczeństwo. Poruszane były tematy rozmów z nieznajomymi, bezpieczeństwo jazdy na 

rowerze oraz podczas przebywania w pobliżu maszyn rolniczych. Nie obyło się oczywiście bez 

pytań o pracę policjanta, która bardzo zaciekawiła uczniów. 

29 marca 2019r. – spotkanie z grupą wykonującą rekonstrukcje historyczne. Panowie ubrani 

w żołnierskie mundury ciekawymi opowieściami i prezentacją sprzętu wojskowego przybliżyli 

uczniom tematykę z okresu II wojny światowej. 

29 marca 2019r – spotkanie z  p. Krystyną Dec z Fundacji na rzecz Walki z Odpadami – 

Czysta Ziemia, która przekazała uczniom m.in. informacje, jak pozbyć się zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz jakie szkodliwe związki zawierają te urządzenia. 

2 i 5 kwietnia br. – uczniowie uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy, który prowadziła grupa 

„Passio” z Rzeszowa. Zajęcia w ramach środków uzyskanych z  Regionalnej Fundacji Rozwoju 

„Serce” w Kolbuszowej  przez Stowarzyszenie „Nasza Szansa”. 

7 kwietnia br. – kiermasz  ozdób wielkanocnych wykonanych przez nauczycieli, uczniów oraz 

rodziców. 

Organizujemy wycieczki i wyjazdy 

7 grudnia 2018r.- wycieczka do teatru „Maska” w Rzeszowie. Uczniowie obejrzeli  spektakl 

pt. „Opowieść wigilijna”. Uczestniczyli też w lekcji muzealnej w Muzeum Lalek Teatralnych. 

6 lutego br. – wyjazd do Rzeszowa do kina „Helios” na wzruszający film pt. „Chłopiec  

z burzy”. Była to piękna opowieść o przyjaźni chłopca z pelikanem. Po seansie filmowym 

zwiedziliśmy podziemną trasę turystyczną znajdującą się pod płytą rzeszowskiego rynku. 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym 

20 stycznia br. – wieczór kolęd w Mechowcu. Nasi uczniowie zaprezentowali kolędę lasowiacką 

oraz zaśpiewali i zagrali kilka tradycyjnych kolęd. 

26 stycznia br. – Dzień Seniora w Domu Kultury w Mechowcu. Tym razem uczniowie 

wystąpili z humorystycznym programem artystycznym o babciach i dziadkach. 

Bierzemy udział w konkursach i osiągamy sukcesy 

- uczennica kl. V Karolina Bąba została wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Literacko-

Plastycznym "List do Świętego Mikołaja" zorganizowanym przez ZS w Wysokiej Głogowskiej. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 stycznia br. 

28 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej odbył się finał XIX Powiatowego 

Konkursu Ortograficznego pn. "Mistrz Ortografii". Naszą szkołę godnie reprezentowała Oliwia 

Bogacz z kl. VII. 

3 kwietnia br. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbył się  XVIII Wojewódzki 

Konkurs Literacko-Teatralny pt. „Bohaterowie naszych lektur”. Wzięły w nim udział dwie 

uczennice naszej szkoły: Karolina Bąba z kl.V która wcieliła się w Stasia Tarkowskiego oraz 

Oliwia Bogacz z kl.VII jako latarnik z lektury H. Sienkiewicza „Latarnik”. Konkurs miał formę 

teatru jednego aktora. 

Realizujemy projekty- „Magia Świąt Bożego Narodzenia” – projekt realizowany w kl. IV i V 

w listopadzie i grudniu. W ramach projektu uczniowie: pisali listy do św. Mikołaja, wykonywali 

plakat o tradycjach bożonarodzeniowych  oraz księgę potraw wigilijnych, piekli pierniczki i uczyli 

się szydełkowania pod czujnym okiem pań z KGW w Mechowcu, wzięli udział w zajęciach 



 
 

plastycznych w bibliotece publicznej w Mechowcu, obejrzeli „Opowieść wigilijną” w Teatrze 

„Maska”w Rzeszowie, wykonywali ozdoby świąteczne oraz kartki do dzieci z „Marzycielskiej 

poczty” oraz przygotowali jasełka, które zaprezentowali podczas szkolnej wigilii. 

- „W krainie mitologii greckiej” – to projekt realizowany od stycznia do marca przez uczniów 

klas V. W ramach projektu uczniowie poznali kilkanaście mitów greckich, pisali dyktando i test 

mitologiczny, tworzyli słownik imion i frazeologizmów greckich oraz wykonywali drzewa 

genealogiczne bogów greckich. Na zakończenie projektu przygotowali przedstawienie pt. Demeter 

i Kora" i 14 marca zaprezentowali go uczniom, rodzicom i nauczycielom. Po spektaklu wszyscy 

udali się do sali kl.V na prawdziwą "ucztę olimpijską". 

- „Jak to drzewiej u Lasowiaków bywało- śladami ginących zawodów” – to projekt na 

realizację którego szkoła  otrzymała grant w wysokości 3500 zł   z Regionalnej Fundacji Rozwoju 

„Serce” w Kolbuszowej. Celem projektu jest przypomnienie i przekazanie młodemu pokoleniu 

istoty i znaczenia dziedzictwa kulturowego naszego regionu, budzenie szacunku do dorobku 

przeszłych pokoleń, rozwijanie zainteresowania rękodziełem oraz zanikającymi zawodami, 

twórcze zagospodarowanie czasu wolnego oraz pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych 

dzieci 

Projekt ma 3 ścieżki tematyczne: 

1. „Jak to drzewiej bywało”- cykl spotkań: z gawędziarką ludową, pszczelarzem, rzeźbiarzem, 

ludową artystką oraz kowalem. Będą to żywe lekcje historii oparte na rozmowie i obserwacji 

procesu tworzenia, a niekiedy współtworzenia przedmiotów i czynności dzisiaj już coraz 

bardziej zanikających i wymagających dokumentacji. 

2. „Ocalmy od zapomnienia” – cykl warsztatów tematycznych z rękodzieła, ceramiki, 

wikliniarstwa, pszczelarstwa, wypieku chleba, szydełkowania oraz bibułkarstwa. 

3. „Śladami ginących zawodów”- cykl wyjazdów edukacyjnych do: Skansenu w Kolbuszowej, 

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, 

gospodarstwa agroturystycznego „Pod lipą „ w Przychojcu oraz do kowala, pszczelarza, 

rzeźbiarza. 

         Realizacja projektu zakończy się piknikiem artystycznym połączonym z prezentacją 

dorobku oraz poczęstunkiem.. 

Wieści z przedszkola 

9 lutego br. - wspaniale bawiły się nasze przedszkolaki na swoim balu karnawałowym, który 

odbył się na szkolnej sali gimnastycznej. Były tańce, zabawy, konkursy i dużo radości :) 

20 marca br. – przedszkolaków odwiedzili uczniowie klasy I, którzy na lekcjach j. angielskiego 

przygotowali przedstawienie. Pierwszaki wcieliły się w role dzikich zwierząt i w języku 

angielskim odegrały scenkę z dżungli. Za zadanie mali aktorzy mieli ostrzec żyrafę przed 

groźnym lwem. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło! 

21 marca br. – przedszkolaki spotkały się z policjantem. Z wielkim zainteresowaniem słuchały 

słów gościa, który opowiadał, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i innych. 

2 i 5 kwietnia br. – maluchy uczestniczyły w kursie pierwszej pomocy dla dzieci. Miały też 

okazję „zwiedzić” karetkę pogotowia. 

Wieści z biblioteki szkolnej 

15 stycznia br.- karnawałowy bal bajkowy. Bawili się na nim uczniowie klasy I i III. 

Zaproszenie wystosował do nich sam Kopciuszek, a salą balową była biblioteka szkolna. Każdy 

uczestnik balu musiał przeczytać jedną bajkę oraz przyjść w przebraniu. A podczas zabawy trzeba 



 
 

było wykazać się nie tylko znajomością bajkowych opowieści, lecz także sprytem i zwinnością. 

Listopad 2018r.- luty 2019r. – Wielka Liga Czytelnicza. Wzięły w niej udział 3 uczennice 

naszej szkoły. Nasze czytelniczki zaliczyły etap szkolny; zdobyły sześć sprawności czytelniczych, 

przystąpiły do testu kwalifikacyjnego do etapu powiatowego. Oto wyniki etapu szkolnego: 

Klaudia Margańska  z kl. V- zdobyła tytuł AKTYWNEGO CZYTELNIKA i  została zwycięzcą 

etapu szkolnego oraz zakwalifikowała  się do etapu powiatowego. Karolina Bąba z kl. V- zdobyła 

tytuł AKTYWNEGO CZYTELNIKA. Oliwia Bogacz z kl. VII- zdobyła tytuł UCZESTNIKA 

WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW. Etap powiatowy odbył się 28 lutego br. w Bibliotece 

Pedagogicznej w Kolbuszowej. W kategorii klas 5-8 SP o awans do półfinału wojewódzkiego 

walczyło pięć drużyn, składających się z trzech zawodników. Nasza Klaudia Margańska, jako 

jedyna, stanowiła drużynę jednoosobową. Nie udało jej się wejść do półfinału, ale była trzecia. 

To wielki sukces. Zadaniem tego etapu było przeczytanie książki Z. Nienackiego „Pan 

Samochodzik i niesamowity dwór” i rozwiązanie testu ze znajomości treści. A pytania były 

bardzo szczegółowe! 

7 marca 2019-  na szkolnej scenie można było zobaczyć kolejne przedstawienie bajkowego 

teatru. Tym razem był to „Świniopas” według baśni H.Ch. Andersena. Spektakl przygotowała 

grupa uczniów z kl. IV-VII w ramach zajęć bibliotecznych. Młodzi aktorzy dedykowali swe 

przedstawienie wszystkim Paniom i Koleżankom z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet. 

21 marca br – kiermasz dla Shaloma. Dochód z kiermaszu wyniósł 275 zł. To zapewni naszemu 

podopiecznemu kolejne cztery bezpieczne miesiące życia. A z okazji Świąt Wielkanocnych 

prześlemy mu najserdeczniejsze życzenia i  ciekawe zdjęcia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
             pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 

        dużo zdrowia, pogody ducha i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym! 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie ZSP w Mechowcu 

 



 
 

Zielona Szkoła w Piwnicznej - Zdroju 

          W dniach 04.03 do 08.03  b.r. uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Wilczej Woli  przebywali wraz ze swoimi nauczycielami na Zielonej Szkole w Domu 

Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju. Projekt  ten był innowacją pedagogiczną mającą na 

celu kształtowanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności, a jednocześnie sprzyjaniu 

aktywnemu uczestnictwu w założeniach programowych wyjazdu na Zielona Szkołę.  

         Głównym celem pobytu była integracja dzieci, nauka samodzielności  oraz edukacja 

przyrodniczo-etnograficzna, historyczna, plastyczna, animacje taneczno- ruchowe i oczywiście 

podniesienie ogólnej sprawności fizycznej. Program pobytu był bardzo bogaty i interesujący. 

Odbyliśmy piesze wycieczki szlakami turystycznymi po Parku Węgielnik- Skałki i zdobyliśmy 

pierwszy ze szczytów wzniesienia na wysokości 840 m n.p.m. Obejrzeliśmy okopy z czasów II 

wojny światowej, a wyjście na wieżę widokową pozwoliło podziwiać najbliższą okolicę. 

          Zwiedziliśmy także uzdrowiska Krynicę Zdrój oraz  Piwniczną- Zdrój z niezwykle 

interesującym Muzeum Regionalnym, w którym znajduje się unikatowy eksponat – narta Adama 

Małysza, Ośrodek Misji Afrykańskich – jeden z dwóch działających w całej Polsce. W Pijalni 

Wód Mineralnych delektowaliśmy się ,,Piwniczanką’’, spacerowaliśmy po okolicy podziwiając 

piękną rzekę Poprad wijącą się wśród gór. W Krynicy- Zdroju odwiedziliśmy Główną Pijalnię 

Zdrojową i próbowaliśmy smacznej wody,, Słotwinki’’, podziwiając roślinność ogrodu 

zimowego. Tutaj zwiedziliśmy z przewodnikiem Muzeum Zabawek, gdzie zostały 

zaprezentowane wszystkie znane formy zabawkarstwa europejskiego od czasów najdawniejszych 

do współczesności. Dzieci dowiedziały się, że zabawki to genialny wynalazek, który był  

w posiadaniu każdego z nas. Zdobycie pieszo Góry Parkowej – 742 m n.p.m i zjazd kolejką 

linowo- terenową był wielką przygodą dla dzieci. Jedną z największych atrakcji okazał się Zielony 

Kulig i to nie byle gdzie, tylko za granicę Państwa Polskiego – na  Słowację. Radość  

z przekroczenia granicy była ogromna. Przejażdżka malowanym wozem zaprzężonym w dwa 

konie wyborna. A za granicą ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiew przy gitarze. Na koniec 

wizyta w sklepie po czekolady,, Studenckie’ ’Oprócz wycieczek dużo działo się w samym 

ośrodku. Przeprowadzono konkursy: czystości, plastyczny, młodych talentów, bajkowy. Była 

dyskoteka i oczywiście pisanie prawdziwego listu do domu. Prawie codziennie dzieci odpisywały 

na maile od naszej P. Dyrektor. Uczniowie obydwu klas świetnie się integrowali, wspólnie 

pracowali w zespołach oraz twórczo rozwiązywali różne zadania.  

Nasi  podopieczni z obydwu klas  zostali uhonorowani dyplomami za dużą samodzielność, 

wzorową postawę oraz aktywny udział w zajęciach programowych.  

Dyplomy za zajęcie I miejsca otrzymali: Michał Rojek, Martyna Ziętek, Zuzanna Kowal, Nikola 

Wdowiak, Kinga Wyka, Hubert Bańka, Bartosz Klecha i Nikola Michalska. 

Składamy podziękowania dla p. Dyrektor Barbary Matejek za umożliwienie realizacji 

projektu i wyrażenie zgody na nasz wyjazd. Podziękowania składamy również uczniom naszej 

szkoły i nauczycielom, którzy wspierali nas w osiągnięciu celu (zakup muffinek). Zielona Szkoła 

na długo zostanie w naszej pamięci. Oprócz wycieczki dużo działo się w samym ośrodku. 

Przeprowadzono konkursy, była dyskoteka, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wspólna nauka. 

Uczniowie obydwu szkół świetnie się integrowali, wspólnie pracowali w zespołach oraz twórczo 

rozwiązywali różne zadania. Dalszy ciąg wspólnego wyjazdu planowany jest za rok. 

Kierownikiem pobytu był Piotr Rosenkiewicz a opiekunami Bożena i Iwona Rudnickie.  

 

  



 
 

Warszawa da się lubić ... 

W dniach 21 - 22 marca 2019 r. odbyła się wycieczka do Warszawy. W tym wydarzeniu 

brali udział uczniowie klas III gimnazjum wraz z opiekunami. Celem wycieczki było zapoznanie 

się z najciekawszymi atrakcjami stolicy oraz samym miastem, a także rozpowszechnienie 

aktywnej formy wypoczynku. Organizatorem było Biuro Turystyczne Baltazar w Janowie 

Lubelskim. Gdy dotarliśmy do stolicy, zgodnie z planem wycieczki, wzięliśmy udział  

w niezwykle interesującej „grze miejskiej”. Zabawa polegała na tym, że każda grupa (było ich 

pięć) dostała instrukcję gry, mapkę warszawskiej Starówki oraz krzyżówkę do rozwiązania. 

Rozwiązaniem haseł krzyżówki okazały się informacje znajdujące się na tablicach pamiątkowych 

i pomnikach oraz w instrukcji gry. Na przejście wyznaczoną trasą, rozszyfrowanie haseł oraz 

zrobienie zdjęć podanym obiektom mieliśmy 2 godziny. Pytania, które otrzymaliśmy nie były 

łatwe, ale udało się nam znaleźć odpowiedzi, spacerując urokliwymi uliczkami miasta. 

Zwycięstwo nie było w tej grze najważniejsze, lecz jej cel. To była fantastyczna lekcja historii  

i niezwykle interesująca metoda poznawania zabytków miasta. Wszyscy spotkaliśmy się na tzw. 

"Górze Gnojnej", z której podziwialiśmy piękny widok na Wisłę.  

Następnie udaliśmy się w kierunku Starego Miasta, przewodnik pokazywał i opowiadał 

nam o najważniejszych miejscach i pomnikach. Widzieliśmy Zamek Królewski, Kolumnę 

Zygmunta, Pomnik Syrenki, Pomnik Małego Powstańca i wiele innych. Mieliśmy okazję wejść do 

katedry św. Jana, a także do środka Barbakanu i spacerować po średniowiecznych murach i Placu 

Zamkowym. Później przeszliśmy Traktem Królewskim do Placu Józefa Piłsudskiego, oglądając 

po drodze m.in. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, kościół św. 

Krzyża, pomnik Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza (szkoda, że trzeba było długo 

czekać na zmianę warty). Potem zwiedzaliśmy stolicę z okien autokaru: przejeżdżaliśmy m.in. 

Alejami Ujazdowskimi, zobaczyliśmy Pałac Kultury i Nauki, budynki ambasad, sejmu i senatu 

oraz inne ważne obiekty Warszawy.  

Z kolei udaliśmy się na spacer po Łazienkach Królewskich. Obeszliśmy cały park, 

słuchając z ciekawością opowieści przewodnika oraz podziwialiśmy rezydencję ostatniego króla 

Polski, pałace, pomnik Chopina, samochód, którym jeździł Józef Piłsudski. Na wszystkich 

największe wrażenie zrobił „Teatr na Wyspie”, a w szczególności półkolista widownia, scena 

położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów 

dramatycznych.  

Kolejnym punktem wycieczki niezwykle ważnym dla jej uczestników był Stadion 

Narodowy. Było wśród wycieczkowiczów wielu kibiców piłki nożnej i wizyta na tym stadionie to 

spełnienie ich marzeń. Przeszliśmy  „Trasą Piłkarza” , oglądaliśmy z trybun największą w Polsce 

arenę rozgrywek sportowych, przyglądaliśmy się przygotowaniom do niedzielnego meczu Polska-

Łotwa. Gdy weszliśmy na trybuny i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry podziwialiśmy 

ogrom tego obiektu. Naprawdę, robi wrażenie! Po tym pełnym wrażeń dniu udaliśmy się na 

obiadokolację i zasłużony odpoczynek do hotelu, który także okazał się pięknym obiektem i miło 

spędziliśmy w nim czas. Drugi dzień naszego pobytu w Warszawie również był udany.  

Po obfitym śniadaniu  pojechaliśmy autokarem do Centrum Nauki Kopernik, niewątpliwie 

jednego z najważniejszych punktów naszej wycieczki. Jest to wspaniały ośrodek nauki, którego 

misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. 

Wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń 

na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń 

naukowych, zobaczyć na własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, 

urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów otaczającego nas świata.  



 
 

Po obiedzie pojechaliśmy do Wilanowa, aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych „Na 

sarmackim dworze”, w czasie których zwiedziliśmy liczne komnaty pałacu króla Jana III 

Sobieskiego, z ciekawością oglądaliśmy wspaniałe dzieła sztuki i słuchaliśmy opowieści 

przewodnika. Ponadto poznaliśmy królewską rodzinę, mieliśmy okazję przymierzania strojów  

z epoki. Wszystkie pomieszczenia i zabytki zrobiły na nas duże wrażenie.  Oczywiście nie mogło 

zabraknąć wizyty w restauracji McDonald's, bo przecież bez tego punktu wyprawy to nie 

wycieczka! Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących 

miejsc, byliśmy pod wrażeniem piękna naszej stolicy oraz liczby atrakcji, jakie można tu spotkać. 

Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Na pewno nikt nie zapomni 

pobytu w tym mieście i zechce jeszcze tam powrócić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SZKOLNY DZIEŃ ZDROWIA 

Wiosna, wiosna, ach to Ty… . Wraz z 21 marca przyszła do nas wiosna, mimo że aura mało 

przypominała piękny wiosenny dzień, do 

naszej szkoły zawitała pełna radości, 

uśmiechu, aktywnego wypoczynku  

i zdrowego odżywiania. A wszystko to 

odbywało się pod hasłem III 

SZKOLNEGO DNIA ZDROWIA. 

Około godziny 1100 wszyscy uczniowie 

spotkali się na holu, gdzie pani Dyrektor 

wszystkich serdecznie i wiosennie 

przywitała i przedstawiła przebieg całej 

imprezy. W krótkim wprowadzeniu, 

przewodnicząca szkoły – Anita Wyka przedstawiła pozytywny wpływ zdrowego odżywiania  

i aktywności fizycznej na nasz organizm. Dużą uwagę uczniów, rodziców i nauczycieli 

przyciągnęła dekoracja holu, a mianowicie pięknie wykonane plakaty przez uczniów klas IV-VIII 

na temat bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem i szanowania zdrowia oraz przepiękne wytwory 

z odpadów, takie jak: zwierzątka (cała rodzina żółwi- mama, tata i dzieci; gąsienice- stonogi), 

kolorowe kwiatuszki, wielobarwne wiosenne motyle, soczysta malinka i czuwający nad nimi 

olbrzymi robot. Po rozpoczęciu uczniowie klas 0-III wyruszyli nad rzekę pożegnać panią Zimę- 



 
 

Marzannę, życząc jej żeby szczęśliwie i bez zatrzymywania dopłynęła do morza, wracając do nas 

dopiero w grudniu. W tym samym czasie uczniowie klas IV- VIII obejrzeli filmik pt.: ”STOP 

DOPALACZOM”. Następnie uczniowie klas młodszych poczuli się jak w teatrze angielskim, 

gdyż obejrzeli przedstawienie pt.:”Cinderella” w wersji angielskiej wykonane przez uczniów klasy 

V i VI, a uczniowie klas starszych dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających z ukąszeń 

różnych owadów, czy zwierząt. Po wyznaczonym czasie nastąpiła wymiana. Około godziny 1200 

wyznaczeni uczniowie ze swoimi rodzicami przystąpili do przygotowania zdrowych, kolorowych 

szaszłyków owocowych i warzywnych oraz pełnych  witamin soków i koktajli. Pozostali 

uczniowie wykazywali się w konkursach wiedzowych i sportowych. Pierwsi na sali gimnastycznej 

wystąpili  uczniowie klas 0-IV, dzielnie wykonując przydzielone zadania sportowe.Za trud  

i wysiłek włożony w konkurencje sportowe zostali nagrodzeni pysznymi owocami. W tym samym 

czasie uczniowie klas V-VIII sprawdzali swoją wiedzę na temat zdrowia. Po dosyć długiej  

i niełatwej rozgrywce zwyciężył uczeń klasy VIII – Robert Serafin, za co został nagrodzony 

owocami. Dodatkowo uczennice z klas starszych rysowały plakaty kolorową kredą na temat 

zanieczyszczenia środowiska. Gdy minął wyznaczony czas znów nastąpiła wymiana, tym razem 

uczniowie klas starszych pokazywali swoją sprawność fizyczną s podczas zawodów sportowych, 

a młodsi uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w quizach na temat zdrowego odżywiania  

i bezpieczeństwa na drodze. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach wiedzowych czy 

sportowych zostali nagrodzeni owocami. No i przyszedł czas na prezentację przepięknych, 

kolorowych, a przede wszystkim zdrowych szaszłyków. Jak co roku rodzice stanęli na wysokości 

zadania, a nawet jeszcze wyżej, gdyż potrawy kulinarne wykonali na bardzo wysokim poziomie. 

Podczas prezentacji stolików każda klasa miała przygotowaną rymowankę na temat segregacji  

i palenia śmieci, którą bardzo głośno powiedziała. Na koniec pani  Dyrektor wręczyła każdej 

klasie i rodzicom zaświadczenia za trud włożony w wykonanie potraw. I jeszcze jedna 

niespodzianka, każdy uczeń otrzymał kamizelkę odblaskową, żeby mógł bezpiecznie poruszać się 

pieszo czy rowerem. Pozostała już tylko konsumpcja szaszłyków, które uzupełnią wszystkim 

witaminki. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w zadania imprezy, a szczególnie 

rodzicom, którzy nigdy nie zawodzą podczas imprez szkolnych, bardzo chętnie angażując się  

w pomoc. 

Dziękujemy także naszemu sponsorowi owoców - Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej  

w Tarnobrzegu, który dostarczył nam zdrowe owoce : jabłka, gruszki i mandarynki. Owoce te 

posłużyły jako nagrody dla uczniów biorących udział w konkurencjach przeprowadzonych w Dniu 

Zdrowia. 

 

H2O – to jest to!” 

Szkoła Podstawowa w Spiach w miesiącach marzec-

czerwiec 2019 r. realizuje projekt pn. „H2O – to jest to!”, na który 

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” przyznała dofinansowanie  

w wysokości 4000 zł w ramach Konkursu „Akademia 

Kreatywności 2019”.  

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów, zaś głównym bohaterem wszelkich projektowych 

aktywności ( ekologicznych, plastycznych, krajoznawczych, 

laboratoryjnych i in.) jest WODA.  

 

 



 
 

Poszczególne działania projektu obejmują:  

• cykl zajęć teoretyczno – warsztatowych o roli i znaczeniu wody dla życia na Ziemi; 

• przeprowadzenie ciekawych doświadczeń fizycznych i eksperymentów pozwalających 

zaobserwować niezwykłe właściwości wody w trzech stanach skupienia; 

• zajęcia z magistrem inżynierii środowiska na temat zanieczyszczeń i sposobów 

oszczędzania wody; 

• rajd rowerowy nad zalew w Wilczej Woli, spacer ścieżką przyrodniczo-edukacyjną 

„Maziarnia”, obserwację fauny i flory, piknik połączony z zabawami i grami ruchowymi; 

• zajęcia plastyczne – tworzenie plakatów (wystawa prac odbędzie się w Świetlicy 

„Świetlik” w Spiach); 

• założenie szkolnego akwarium; 

• wycieczkę do kompleksu „Oceanika” w Chrustach k. Kielc; uczestnicy zwiedzą kompleks 

„Oceanika”, gdzie zobaczą wielkie akwaria ze zwierzętami wodnymi z całego świata. 

Dodatkową atrakcją będzie aktywność ruchowa w parku linowym. Trasa wycieczki 

powiedzie nas również ku najstarszemu dębowi w Polsce (Dąb Bartek).  

• konkurs wiedzy o wodzie będący podsumowaniem projektu. 

Zajęcia będą prowadzone przez p. Monikę Kasicę i p. Barbarę Kubiś, przy współudziale 

zaproszonych wolontariuszy. Udział uczniów w projekcie (zajęcia, wycieczka) jest bezpłatny. 

 

Barbara Kubiś 

SKS – Szkolny Klub Sportowy – w Szkole 

Podstawowej w Spiach 

 

Głównym założeniem Programu Szkolny Klub Sportowy jest 

upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wszyscy uczniowie 

korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych 

przez nauczyciela wychowania fizycznego 2 razy w tygodniu 

po 60 minut. W naszej Szkole dodatkowe zajęcia sportowe 

odbywają się w 2 grupach z podziałem  wiekowym na klasy I-

III i IV-VI. Podczas zajęć uczestnicy kształtują i rozwijają 

wszechstronną sprawność fizyczną poprzez różne gry  

i zabawy ruchowe, tory przeszkód, zajęcia terenowe czy 

nowoczesne formy aktywności fizycznej, tj. fitness. 

Uczniowie mają możliwość wyboru form aktywności 

ruchowej zgodnie z ich upodobaniami i zainteresowaniem, tak 

aby udział w zajęciach był dla nich przyjemnością  

i motywacją do aktywności fizycznej przez całe życie. Poprzez 

program SKS dzieci stają się świadome korzystnego wpływu 

aktywności fizycznej na ich zdrowie fizyczne  

i psychiczne.             

           Monika Kasica 

 

 

 



 
 

SPORTOWY   ROK   W KOPCIACH 

W bieżącym roku w Szkole 

Podstawowej w Kopciach odbyło się wiele 

imprez sportowych. Już we wrześniu nasi 

uczniowie startowali w Igrzyskach Dzieci  

i Igrzyskach Młodzieży w lekkiej atletyce, 

zajmując wiele czołowych lokat, zarówno na 

szczeblu gminy, jak i powiatu. Następnie do 

swoich rozgrywek przystąpili badmintoniści, 

dochodząc aż do półfinału wojewódzkiego  

w Igrzyskach Dzieci chłopców  

i w Igrzyskach Młodzieży dziewcząt  

i chłopców. W styczniu do rywalizacji stanęli 

tenisiści stołowi i w rozegranych w Lipnicy Mistrzostwach Gminy  dziewczęta jak również  

chłopcy zajęli, pierwsze miejsca awansując do rozgrywek powiatowych. Zgodnie   

z przewidywaniami i oczekiwaniami, pełnym sukcesem uczniów z Kopci zakończył się turniej 

powiatowy w Kolbuszowej Górnej w tenisa stołowego. Zarówno  dziewczęta, jak i chłopcy, 

wrócili  z zawodów z tarczą, przywożąc puchary i dyplomy – dziewczęta za miejsce III, chłopcy 

natomiast za miejsce I. Drużyna męska z Kopci w składzie: Michał Kopeć, Konrad Kisiel  

i Kondrad Kopeć stawiła czoła przeciwnikom z Kolbuszowej Górnej, Majdanu Królewskiego, 

Trześni i Cmolasu. W pojedynkach każdy z każdym  nie pozostawiliśmy rywalom żadnych 

złudzeń, pokonując wszystkich nienaganną technicznie grą. Dzięki temu zwycięstwu nasza 

drużyna wystąpiła w turnieju rejonowym w Iwierzycach, gdzie po niezwykle zaciętych, często 

pięcio -setowych pojedynkach, zajęła piąte miejsce. Na zakończenie sezonu tenisowego  odbył się 

organizowany przez naszą szkołę Gminny Turniej Tenisa Stołowego klas I-III dziewcząt  

i chłopców. Reprezentacja Kopci licząca 11 zawodniczek i zawodników po zaciętych meczach 

zdobyła wszystkie miejsca na podium, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Jeszcze nie 

wszyscy ochłonęli po emocjach jakich dostarczyli tenisiści, a do walki przystąpili siatkarze. Na 

pierwszy ogień poszła drużyna męska i damska z klasy VIII. Podczas turniejów rozgrywanych  

w Cmolasie nasze zespoły mimo że walczyły ze starszymi od siebie drużynami z gimnazjów 

wcale nie odstawały technicznie, i dzięki ogromnej waleczności zajęły IV miejsca. Nasi młodsi 

uczniowie z klasy IV i V w zorganizowanych przez naszą szkołę turniejach powiatowych zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy zajęli II miejsca, zdobywając dla szkoły  puchary i dyplomy.  

Niezwykle sportowym dniem okazał się pierwszy dzień wiosny, kiedy to pod hasłem  

„ Zdrowo i sportowo” odbyło się mnóstwo konkursów i zabaw zwinnościowych  

i zręcznościowych, z konkursem tańca włącznie. Poza opisanymi imprezami i turniejami w naszej 

szkole odbywają się także dodatkowe zajęcia sportowe - wyjazdy na basen do Kolbuszowej 

zajęcia w ramach SKS.  

NASZE SUKCESY 

1 kwietnia 2019 r. z okazji 108. urodzin Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego miała 

miejsce I edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Gminnym    Ośrodku Kultury 

w Majdanie Królewskim. Konkurs odbył się  pod hasłem “Love, Liebe, L’amour”. Organizatorem 

była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie 

Komorowskiej. Podczas konkursu wystąpili uczniowie z całego powiatu kolbuszowskiego – 

począwszy od szkół z gminy Majdan Królewski, a na Widełce kończąc. Pomimo konkurencji na 



 
 

tak wysokim poziomie, nasi uczniowie odnieśli ogromny sukces – zdobyli 4 statuetki  

w 5 kategoriach: 
– Zespół z klasy III: Milena Kozak i Julia Kaczorowska – II miejsce 

– Solista z klas IV-VI: Aleksandra Szumierz – II miejsce 

– Zespół z klas IV – VI: Julia Kopeć, Natalia Żarkowska, Karolina Stolarz, Natalia Tęcza  

   i Julia Kosiorowska – III miejsce 
– Solista z klas VII – VIII i III gim. – Daniel Tęcza – wyróżnienie 

– Zespół z klas VII – VIII i III gim. – Anna Dziuba i Marcelina Kopeć – III miejsce 

Jury obradowało w składzie: p. Katarzyna Cesarz – kustosz Muzeum Kardynała Adama 

Kozłowieckiego, p. Barbara Boślak – instruktor muzyczny, p. Ewa Kopeć – prezes TPHK. 

Nasi uczniowie włożyli wiele wysiłku w  przygotowanie się do konkursu, ale sukces nie byłby 

możliwy bez rodziców, którzy mocno zaangażowali się przy organizacji konkursu, za co im 

serdecznie dziękujemy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej na terenie Gminy Dzikowiec 

Na terenie gminy Dzikowiec działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Są to jednostki OSP Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Płazówka, Lipnica, Kopcie, 

Wilcza Wola, Spie i Kijanki.  Jednostki OSP Dzikowiec, Lipnica i Wilcza Wola są włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie są stowarzyszeniami zarejestrowanymi  

w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają nadane NIP-y, regony oraz posiadają konta bankowe. 

         Na początku każdego roku kalendarzowego odbywają się zebrania sprawozdawcze  

w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Na przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych  

w Gminie Dzikowiec zostały wyznaczony okres od 19 stycznia do 24 lutego 2019. 

Walne zebranie to także czas na podsumowanie działań ratowniczych jakie były podejmowane  

w minionym roku, a także przedstawienie planów działalności na rok bieżący.  

We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Dzikowiec Pan Józef Tęcza oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Panek.    

Poniżej podajemy informację o środkach wydatkowanych na rzecz poszczególnych jednostek  

w 2018 roku: 

OSP Dzikowiec -  wydatki bieżące 20 326,61zł 

OSP Nowy Dzikowiec- wydatki bieżące 20 030,96zł  

OSP Mechowiec – wydatki bieżące 12 855,00zł 

wydatki majątkowe :1) zakup samochodu specjalnego -pożarniczego STEYR  -    96 500,00zł  



 
 

               2) zakup nowego samochodu specjalnego- pożarniczego Renault Master    

                                 - 258 300,00zł w tym: z budżetu Gminy Dzikowiec -  58 300,00zł ,  

                                 z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej   - 200 000,00zł                                                    

OSP Płazówka – wydatki bieżące 12 515,58zł  

OSP Lipnica – wydatki bieżące 33 855,26zł 

OSP Kopcie - wydatki bieżące 33 289,77zł  

OSP Wilcza Wola - wydatki bieżące  24 733,35zł 

OSP Spie – wydatki bieżące 12 106,34zł 

OSP Kijanki - wydatki bieżące 10 717,39zł  

 

Na VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Dzikowiec, która odbyła się 28 marca br.  

w sali narad  budynku Urzędu Gminy, Wójt Gminy 

Dzikowiec Pan Józef Tęcza, Pani Genowefa Dębiak  

Sekretarz Gminy, która jednocześnie była Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Wyborczej oraz Przewodniczącego 

Rady Gminy Pan Eugeniusza Panek wręczyli sołtysom 

rozpoczynającym nową kadencję  zaświadczenia o 

wyborze. Wójt wspólnie z sekretarz pogratulowali wyboru na urząd Sołtysa zapraszając 

jednocześnie do współpracy i dzielenia się uwagami, pomysłami i wątpliwościami. Zaprosili także 

do wspólnego podejmowania szeregu działań kierując się troską o dobro mieszkańców całej 

Gminy Dzikowiec i każdej miejscowości z osobna. Większość z dotychczasowych Sołtysów 

pozostała na swoich stanowiskach.  Zmiany Sołtysa dokonano w sołectwie Kopcie.  

Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich życzymy dużo zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym.  

Poniżej przedstawiamy nowo wybranych Sołtysów i członków Rad Sołeckich 

w Gminie Dzikowiec   

 

Sołtys Sołectwo Dzikowiec:   

Krzysztof Serafin 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Dziadura Jerzy 

2. Hopek Marcin 

3. Paluszek Marcin 

4. Paluszek Tadeusz 

5. Serafin Marek 

6. Sochacki Marian 

7. Stój Karol 

 

Sołtys Sołectwo Nowy Dzikowiec wraz  

z Osią Górą : Streb Adam 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Bąba Grzegorz  

2. Cwajna Maria 

3. Hahn Jan 

4. Puk Stanisław 

5. Streb Adam  

6. Tęcza Jan 

7. Wilk Andrzej  

Sołtys Sołectwo Mechowiec:Gancarz Józef 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Bąba Marek 

2. Gul Grzegorz 

3. Maciąg Bogdan  

4. Rzucidło Andrzej 

5. Serafin Andrzej 

6. Serafin Kazimierz 

7. Ślęzak Edward 

 

 

Sołtys Sołectwo Płazówka : Kiwak Józef 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Kiwak Józef 

2. Klecha Stefan 

3. Kopeć Antoni 

4. Kosiorowski Marek 

5. Kosiorowski Tadeusz 

6. Stolarz Tadeusz 

7. Tereszkiewicz Jan 



 
 

Sołtys Sołectwo Kopcie : Puzio Antoni 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Bąba Ryszard 

2. Hopek Teresa 

3. Kaczorowska Marta 

4. Puzio Roman 

5. Pyra Marcin 

6. Tęcza Sławomir 

7. Żarkowski Stanisław 

Sołtys Sołectwo Lipnica: Panek Eugeniusz 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Drapała Józef 

2. Konefał Antoni 

3. Kosek Andrzej 

4. Panek Eugeniusz 

5. Reguła Grzegorz 

6. Trznadel Stanisław 

7. Wiącek Andrzej 

Sołtys Sołectwo Wilcza Wola :  

Puzio Edward  

Skład Rady Sołeckiej  

1. Gazda Mariusz 

2. Jakubowska Genowefa 

3. Puzio Paweł 

4. Rembisz Jerzy 

5. Szczęch Iwona 

6. Tęcza Dariusz 

7. Tokarz Eugeniusz 

Sołtys Sołectwo Spie  : Wyka Adam 

Skład Rady Sołeckiej  

1. Cebula Elżbieta 

2. Dul Jan 

3. Dziadura Henryk 

4. Kasica Franciszek 

5. Sadecki Dariusz 

6. Sudoł Eugeniusz 

7. Szczęch Andrzej 

 

Inwestycje w Gminie Dzikowiec 

Rozpoczęto budowę chodników w Wilczej Woli i Lipnicy   

Trwają prace przy budowie chodnika w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska na długości 630 m. Koszt 

całkowity zadania 372 300,00zł. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców 

Wilczej Woli.  Termin wykonania 30 czerwca 2019r.  Rozpoczęły się również prace przy budowie 

chodnika w Lipnicy na długości 372 m, który stanowi kontynuację istniejącego chodnika  w stronę 

Zagród. Koszt zadania wynosi 356 580,00zł. Wykonanie obu chodników zarówno  

w Wilczej Woli i Lipnicy spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a szczególności 

dzieci uczęszczających do szkoły. Trzeba podkreślić, iż chodniki te staną się wizytówką obu 

miejscowości . 

 

 

 

 

 

Fot. Budowa chodnika w Lipnicy Fot. Budowa chodnika w Wilczej Woli 



 
 

Planowane zadania inwestycyjne  

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy Dzikowiec Pana Józefa Tęczy zostały 

przygotowane i złożone wnioski  na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 

1) budowa chodnika w Dzikowcu ul. ks. Stanisława Sudoła, przewidywana wartość zadania 

1 250 000,zł na długości 845mb  

2) budowa chodnika Wilczej Woli ul. Łęgowa, przewidywana wartość zadania 275 600,00zł, 

3) przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola ul. Dębowa  i ul. Akacjowej , przewidywana 

wartość zadania ok. 190 000,00zł 

4) przebudowa drogi gminnej Spie-Gwoździec na odcinku 1 586mb, przewidywana wartość 

zadania 628 000,00zł,  

5) przebudowa drogi gminnej Kopcie –Żarkowina na odcinku  644mb , przewidywana 

wartość zadania ok. 149 000,00zł 

6) przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu , ul. Sportowa na odcinku 445mb, przewidywana 

wartość zadania ok. 104 000,00zł,    

7) modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wilcza Wola  i Kopcie,  

8) remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dzikowcu – koszt całkowity zadania 

810 600,00zł, 

9) budowa ciągów pieszych w zabytkowym parku w Dzikowcu.   

10) remont zabytkowych bram wjazdowych do parku, belwederu nad stawem oraz bramy 

parkowej, 

11) zostały podpisane umowy przedwstępne z właścicielami gruntów  

w sprawie zakupu przez Gminę gruntu z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego 

przy szkole Podstawowej w Lipnicy , 

Doposażono place zabaw w Wilczej Woli i Mechowcu  

Dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu, a taka forma aktywności dobrze wpływa na ich 

rozwój oraz samopoczucie. Do zapewnienia dzieciom rozrywki, przydatne są odpowiednie sprzęty 

i zabawki, które urozmaicą im czas i pobudzą kreatywność. Aby zabawa na świeżym powietrzu 

była bardziej ciekawa do Wilczej Woli został zakupiony duży zestaw zabawowy twierdza, 

samochód na sprężynach , została naprawiona huśtawka wagowa oraz piaskownica, zaś  

w Mechowcu zakupiono nowy zestaw zabawowy, wybudowano chodnik między przedszkolem,  

a budynkiem szkoły.  

Już niedługo zostaną zakończone prace na budynku strażnicy  

w Wilczej Woli 

W miejscowości Wilcza Wola trwają  prace związane z rozbudową, przebudową  

i adaptacją budynku turystyczno – rekreacyjnego. Do tej pory udało się rozbudować budynek  

o część garażową oraz wejście od strony północnej, wykonano również termomodernizacje 

fundamentów, przebudowano instalacje wewnętrzne, a także częściowo zakończono roboty 

wykończeniowe (malarskie, glazurnicze). Obecnie trwają prace elewacyjne. Zakończenie 

inwestycji przewidziane jest na 30 czerwiec 2019 roku. Prace realizuje firma KAZBUT Kasprzak 

Mariusz. 

Łączny koszt inwestycji wynosi 1 021 962,10 PLN w tym uzyskane dofinansowanie  

w wysokości 200 000,00 PLN otrzymane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia  



 
 

i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020  

z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

Rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu  

W kwietniu Gmina Dzikowiec rozpoczęła realizacje zadania pn. „Rozbudowa budynku 

socjalnego oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu”. Istniejący budynek parterowy zostanie 

przebudowany oraz rozbudowany o pomieszczenie socjalne oraz toaletę. W obiekcie zostanie 

przeprowadzony remont – malowanie ścian, wymiana posadzek. Ściany zostaną docieplone 

styropianem. Inwestycja realizowana jest przez Firmą Budowlaną „GUŹDA” Zbigniew Guźda.  

Inwestycja ma na celu poprawę zaplecza socjalnego dla pracowników Zakładu Usług 

Komunalnych w Dzikowcu.  

Nowa nawierzchnia asfaltowa Nowy Dzikowiec-Lipnica  

Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Dzikowiec, Pana Józefa Tęczy ze Starostą Powiatu 

Kolbuszowskiego, Panem Józefem Kardysiem zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na 

odcinku Nowy Dzikowiec – Lipnica  na długości  1 200mb.  

 „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” – projekt  

  o wartości ponad 1 miliona złotych 

Projekt funkcjonuje od 1 września 2018 r. i zakłada doskonalenie dla nauczycieli, rozwijanie 

kompetencji kluczowych u uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów 

przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz zakup aplikacji wspomagającą proces nauczania  

i uczenia się.  

Od stycznia 2019 r. realizujemy zapowiadane wcześniej  i dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej szkolenia dla nauczycieli  ze szkół podstawowych z Wilczej Woli, Dzikowca, 

Lipnicy Spi i Mechowca. Nasi nauczyciele skorzystają z następujących form doskonalenia 

zawodowego:   

1) „AKTYWNIZUJĄCE  METODY  W  NAUCZANIU -  JAKO  SPRZYJAJĄCE  

KSZTAŁTOWANIU  KOMPETENCJI  KLUCZOWYCH”, 

2)  „NOWOCZESNE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ORAZ ICH 

WŁĄCZANIE W NAUCZANIE”, 

3) „EKSPERYMENTY  W  NAUCZANIU  PRZEDMIOTÓW  PRZYRODNICZYCH”. 

Naszym zamierzeniem jest wzrost efektywności i atrakcyjności  kształcenia  

w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Dzikowiec, poprzez realizację właśnie 216 godzin 

szkoleń dla 61 nauczycieli, ale także zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe 454 uczniów i uczennic szkół 

podstawowych z Wilczej Woli, Dzikowca, Lipnicy, Spi i Mechowca. (Wśród wymienionych szkół 

nie ma szkoły w Kopciach, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu w roku szkolnym 

2017/2018).  

Wykwalifikowana kadra nauczycielska przeprowadzi 2781 godzin zajęć: z języka 

angielskiego, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i inicjatywy  

i przedsiębiorczości, na których będą doskonalone kompetencje kluczowe uczniów, niezbędne na 

rynku pracy, potrzebne też do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 

integracji społecznej i zatrudnienia, a zalicza do nich: 

o porozumiewanie się w językach obcych 



 
 

o kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,  

o kompetencje informatyczne,  

o umiejętność uczenia się,  

o kompetencje społeczne  

o inicjatywność i przedsiębiorczość.  

Zarówno  szkolenia dla nauczycieli jak i  zajęcia dla uczniów są już prowadzone w każdej 

szkole w wyposażonych ze środków unijnych pracowniach przedmiotów przyrodniczych, a także 

z wykorzystaniem zakupionych w roku 2018: 

1) 142 przenośnych  komputerów wraz  z oprogramowaniem (w tym: 31 szt.  

w Dzikowcu, 26 w Lipnicy, 27 w szkole w Wilczej Woli, 13 w Kopciach, 20  

w Mechowcu i 25 w szkole w Spiach), 

2) 5  szaf mobilnych na laptopy z funkcją ładowania, 

3) 11 sieciowych  urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania  

i skanowania, 

4) 10 twardych dysków zewnętrznych,   

5) 15 monitorów interaktywnych  65" z ekranem dotykowym, 

6) 5 projektorów multimedialnych z  ekranami projekcyjnymi. 

Nowością w szkołach w Dzikowcu i Wilczej Woli będzie zakupiona w ramach projektu 

platforma, wyposażona w zestawy narzędzi dydaktycznych do tworzenia różnorodnych ćwiczeń  

i konkretnych aktywności dla uczniów m.in. kursy e-learningowe, case study, artykuły i filmy 

edukacyjne, prezentacje multimedialne, czaty, fora, tablice, system wewnętrznych wiadomości, 

system wideokonferencji, profile społecznościowe. Wspomagać będzie proces nauczania i uczenia 

się. Wszechstronne możliwości tych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych w ramach systemu 

zakładają również konieczność korzystania przez uczniów i nauczycieli z innych narzędzi  

i sprzętu TIK dostępnego i zakupionego do szkół. Funkcjonalność oraz nowoczesność aplikacji 

dostępnej także z każdego mobilnego urządzenia, zachęci uczniów do korzystania w każdym 

miejscu, czego wymierną korzyścią będzie popularyzacja uczenia się przez całe życie,  

a dodatkowo platforma będzie wspierać współpracę zespołową i kształtować w ten sposób 

różnego typu walory kompetencji społecznych. Wdrożone technologie zachęcać będą tym samym, 

uczniów do regularnego dokształcania się i rozwijania swoich kompetencji kluczowych, 

zawodowych i społecznych, co bezpośrednio wpływa na realizację celów projektu. 

Reasumując aktywność Gminy Dzikowiec na polu pozyskiwania środków unijnych wpływa 

korzystnie na rozwój szkół i wzbogacenie ich bazy dydaktycznej, a tym samym daje więcej 

możliwości i szans wszechstronnego rozwoju i wykorzystania potencjału uczniów. Niebagatelną  

i bardzo ważną rolę w każdym zamierzeniu realizowanym przez Gminę odgrywają dyrektorzy  

i nauczyciele. To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i współpracy   projekt może osiągnąć cel 

główny jakim jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia  

w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Dzikowiec, w tym 2 prowadzonych przez 

stowarzyszenia.        

                                                                                               Małgorzata Szczęch, Dyrektor ZOEAS 

 

 

 



 
 

Konkursy na dyrektorów szkół są obligatoryjne.  

Nie ma już przedłużania powierzania obowiązków dyrektora. 

W kwietniu rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych  

w Wilczej Woli i Lipnicy na pięcioletnią kadencję. 

Dawniej Wójt za zgodą kuratora mógł przedłużyć powierzenie obowiązków, już raz 

wyłonionemu z konkursu dyrektorowi, teraz obligatoryjnie, w każdym przypadku musi odbyć się 

konkurs. 

Do konkursu może stanąć nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia 

lub kurs zarządzania oświatą, posiadający min. 5 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela,  

co najmniej dobrą ocenę pracy, wykształcenie magisterskie i nie był karany. Ponadto musi mieć 

kwalifikacje do nauczania w szkole, do której ubiega się o stanowisko i stan zdrowia 

umożliwiający pracę na stanowisku kierowniczym. Dyrektorami szkół i przedszkoli mogą być 

także osoby, które nie są nauczycielami. Od nich wymaga się wykształcenia wyższego, 

pięcioletniego stażu pracy, z czego co najmniej dwuletniego na stanowisku kierowniczym, 

ukończonych studiów lub kurs zarządzania oświatą, oraz niekaralności. 

Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły musi przedstawić komisji konkursowej, 

składającej się z min. 10 osób, w tym 3 reprezentantów z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  

3 z Urzędu Gminy, 2 nauczycieli i 2 przedstawicieli rodziców, uzasadnienie przystąpienia do 

konkursu oraz koncepcję funkcjonowania szkoły. Kandydat odpowiada na pytania komisji,  

a następnie podlega ocenie merytorycznej. W głosowaniu tajnym komisja wyłania najlepszego 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

Taką właśnie ścieżkę przeszły Teresa Plizga – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy 

oraz  Barbara Matejek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  

i zostały wybrane na kolejną 5 – letnią kadencję. 

Gratulujemy wybranym bardzo serdecznie! 

Małgorzata Szczęch, Dyrektor ZOEAS   

 

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 

Gmina Dzikowiec na zaproszenie Fundacji Aktywizacji na początku roku przystąpiła do 

realizacji inicjatywy: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Dzięki porozumieniu 

podpisanemu w styczniu przez pana Wójta Józefa Tęczę, podopieczni Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Spiach mogą korzystać z darmowych szkoleń komputerowych. Zajęcia 

prowadzone w Świetlicy w Spiach mają na celu wprowadzić w świat komputerów i dać 

uczestnikom podstawowe narzędzia do poruszania się w cyberprzestrzeni. Zajęcia są dostosowane 

do możliwości poszczególnych grup i przynoszą dużo radości i satysfakcji. 

W związku z podpisanym Porozumieniem przez Urząd Gminy na realizacje min. 

szkoleń online z Programu e-Mocni Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w bezpłatnych szkoleniach online, przygotowanych w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści", w którym bierze udział nasza gmina!  

Do wyboru jest aż 21 szkoleń online na temat e-usług dostępnych w różnych dziedzinach 

życia.  



 
 

CZEGO MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ I NAUCZYĆ NA SZKOLENIACH ONLINE? 

W zależności od wybranych szkoleń ich uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in.:  

- jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie  

- jak napisać profesjonalne i skuteczne dokumenty aplikacyjne, w tym wyróżniające się CV - jak    

dbać o zdrowie dzięki internetowi  

- jakie warunki trzeba spełnić, żeby zaangażować ludzi w lokalne działania  

- o płatnościach i załatwianiu spraw urzędowych online, 

- o prawach konsumenta, e-usługach dostępnych na platformie e-PUAP,  

- o tworzeniu blogów, 

- o planowaniu podróży,  

- o bezpiecznym korzystaniu z portali towarzyskich i legalnych źródeł rozrywki w internecie itd.  

Szkolenia składają się z webinariów, prezentacji, krótkich filmów instruktażowych i tekstów,  

z których można korzystać w dowolnej kolejności. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA SZKOLENIE ONLINE?  

1.  KROK: Wybierz szkolenie: https://e-mocni.org.pl/kategoria/szkolenia-online/ 

2. DRUGI KROK: Zapisz się na nie samodzielnie: https://e-mocni.org.pl/#zapisz-sie-online 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z moderatorką szkoleń online, która pomoże Ci  

w wyborze i zapisaniu się na szkolenie:  

Edyta Teter, tel. 605 629 878, e-mail: edyta.teter@e-mocni.org.pl    
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Nowy autobus dla ŚDS w Spiach 

W grudniu 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach miał powody do sporej 

radości. Dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Dzikowiec oraz wsparciu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnicy naszego Domu otrzymali nowy 

środek transportu – autobus 18-osbowy Ford Transit. Poświęcenia autobusu dokonał proboszcz 

parafii Dzikowiec - ks. kan. Piotr Kowal, a uroczystego przecięcia wstęgi: poseł na Sejm RP - pan 

Zbigniew Chmielowiec, dyrektor PFRON w Rzeszowie - pan Maciej Szymański, starosta 

kolbuszowski - pan Józef Kardyś, wójt Gminy Dzikowiec - pan Józef Tęcza wraz panią sekretarz - 

panią Genowefą Dębiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec - pan Eugeniusz Panek 

wraz z radną - panią Józefą Kopeć. Ilość szanownych gości obrazuje zaangażowanie wielu osób  

i instytucji w pozyskanie nowego środka transportu. Jednak szczególne podziękowania kierujemy  

w stronę pana Macieja Szymańskiego - za jego życzliwość i wsparcie, jakiego PFRON udzielił 

Gminie Dzikowiec w realizacji cennej inwestycji dla podopiecznych ŚDS w Spiach. 

Nazwa programu: Program wyrównywania różnic między regionami III 

Koszt całkowity: 179.998,20 zł 

Kwota dotacji PFRON: 112.704,90 zł 

Wkład własny Gminy Dzikowiec: 67.293,30 zł 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Podczas poświęcenia samochodu 

dla SDŚ 



 
 

Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych 
 

Samorządowe Centrum Kultury zmieniło 

siedzibę. Teraz znajdziecie nas Państwo              

w pięknie odrestaurowanym Dworze 

Błotnickich. Nowy wygląd całego obiektu 

zawdzięczamy staraniom obecnych władz 

Gminy Dzikowiec. Zapraszamy codziennie w 

godzinach naszej pracy. 

Poniżej przegląd wydarzeń kulturalnych                    

od początku roku. 

W BOŻONARODZENIOWYM 

KLIMACIE 

Styczeń był bardzo bogaty w wydarzenia. 

Święto Trzech Króli spędziliśmy wspólnie  

z mieszkańcami wystawiając spektakl                        

pt. ,,Drzwi otwarte na oścież”. Jak co roku  

i tym razem młodzież i dorośli nie zawiedli. 

W grane przez siebie role włożyli całe swoje 

serca. W ostatnią niedzielę stycznia 

kolędowaliśmy podczas Gminnego Koncertu 

Kolęd ,,Kolędować Małemu” .                

W koncercie udział wzięli: Uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Spiach, Orkiestra 

Dęta   z Kopci, KGW Prymule, Zespół 

,,Iskierki”, kapela ,,Dzikowianie,” Karola 

Nowak i gitarzystki ze Spi. Tradycji stało się 

zadość. 

Również w styczniu obchodziliśmy: 

 

 DZIEŃ SENIORA W MECHOWCU 

Tradycją od kilku lat jest, że to KGW 

,,Prymule” dbają o swoich seniorów. Skecze, 

dużo dobrej muzyki, smaczny poczęstunek- 

takie atrakcje przygotowały w tym roku dla 

nich  w  Mechowieckiej świetlicy. Gośćmi 

artystycznymi tego radosnego wydarzenia 

byli ,,Brzozaki”– zespół z Brzózy 

Królewskiej , który rozbawił publiczność od 

łez- kapela ludowa ,,Dzikowianie” i zespół 

śpiewaczy   z Woli Małej. Zaśpiewały też 

,,Prymule”. Nie zabrakło też gości 

honorowych: Posła na sejm RP-Pana 

Zbigniewa Chmielowca oraz Wójta Gminy 

Dzikowiec i Pani Sekretarz, którzy przybyli 

by życzyć seniorom radosnej i spokojnej 

,,jesieni życia”. Po obfitym poczęstunku 

wszyscy ,,poszli w tany”.  

Nie mogło być inaczej, gdyż nogi same się 

rwały do skocznej muzyki kapeli z Brzózy 

Królewskiej.. 

WARSZTATY WIÓRA OSIKOWEGO 

Przez dwa wieczory 6 i 7 lutego Panie  

z KGW z naszej Gminy pod okiem trenerki 

Pani Barbary Brudniak, czarowały ,,cuda"  

z wióra osikowego. Nie obyło się bez 

słodkości w wykonaniu Pań  

i dobrego humoru. Zajęcia miały miejsce  

w Dworze Błotnickich. Drugiego dnia 

gościliśmy redaktora TVP Rzeszów. Na 

naszej facebookowej stronie znajduje się 

link, gdzie można obejrzeć emisję 

nakręconego materiału na antenie telewizji 

regionalnej. Całość zrealizowana w aspekcie 

ustawy legalizującej działalność Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

FERIE Z SCK 2019 

Każdego roku staramy się zapewnić 

dzieciom atrakcje podczas dni wolnych od 

nauki. Teraz nie było inaczej. Mieliśmy 35 

podopiecznych, którzy brali udział  

w zajęciach plastycznych, świetlicowych 

( gry planszowe, zajęcia integracyjne). 

Najmłodsi brali udział w zajęciach rytmiki 

oraz w karnawałowej zabawie z ogromnym 

Smerfem. Było też przedstawienie teatru 

lalek ,,Pinokio” oraz wyjazd na łyżwy. 

 

POKAZ ARTYSTYCZNY 

5 kwietnia, w Parku Błotnickich gościliśmy 

nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 

Plastycznych z Rzeszowa, którzy 

zaprezentowali kowalstwo artystyczne, 

techniki graficzne, metaloplastykę oraz 

ceramikę artystyczną. We współpracy                                 

z dyrektorami i nauczycielami szkół z terenu 

naszej gminy oraz dyrektor ZOEAS-u udało 

się na pokazie zgromadzić 128 uczniów klas 

od 5 do 8 i  3 gimnazjum. 



 
 

V TURNIEJ KARATE O PUCHAR 

WÓJTA GMINY DZIKOWIEC 

Cykliczny turniej o zasięgu regionalnym   

odbył się 3 marca  w Dzikowcu. Zmierzyło 

się w nim 83 uczestników z tarnobrzeskiej 

szkoły Kyokusin . Wśród nich 13 młodych 

karateków z naszej gminy, którzy biorą 

udział w cotygodniowych zajęciach w SCK 

w Dzikowcu, prowadzonych przez trenera 

pana Mariusza Piłata. Fundatorem pucharów 

i medali był m.in. Wójt Gminy Dzikowiec.  

Oto wyniki naszych uczestników: 

Patryk Sasiela- Miejsce I 

Adrian Blat- Miejsce I 

Andrzej Marut- Miejsce I 

Jakub Sasiela- Miejsce II 

Julia Komisar-Miejsce II 

Mateusz Mazur- Miejsce II 

Magdalena Dziuba-Miejsce II 

Daniel Sasiela- Miejsce III 

Julia Szypuła-Miejsce III 

Lena Marut- Miejsce III 

Krzysztof Mazur- Miejsce III 

Milena Żarkowska- Miejsce III 

Wojciech Kaczorowski- Miejsce III 

 

WYSTAWA IKON 

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce                  

7 Kwietnia 2019r. godz. 16.00 w Dworze 

Błotnickich  w Dzikowcu. Spotkanie 

zainaugurował koncert na fortepian  

i skrzypce w wykonaniu Karola Niezgody  

i Jana Niezgody. Pani Anna Crisanti 

przeprowadziła skrócony warsztat pisania 

ikon, opowiadając przy tym pięknie o pisaniu 

ikon jako modlitwie i kontemplacji. Na 

otwarciu pojawili się goście, pan Wójt, pani 

Sekretarz oraz artyści ikonopisarze  

z Krakowa i Rzeszowa. Panie                           

z KGW przygotowały smaczny i pięknie 

wyglądający słodki bufet. 

Wystawę można zwiedzać do 1 Maja                            

w godzinach pracy SCK. od wtorku do 

piątku 11.00 do 18.00. W niedziele od godz. 

12.00 do 16.00  

KIERMASZ WIELKANOCNY 

Po raz pierwszy w tym roku zaprosiliśmy 

wykonawców rękodzieła  do Dworu 

Błotnickich, gdzie można było nabyć ich 

prace, do ozdobienia domu z okazji świąt. 

Rękodzieło nie ma sobie równych. 

Przepiękne serwetki, koszyczki, baranki  

i kurki z kordonku, zające i jaja oraz stroiki  

z różnych materiałów tworzone zależnie od 

inwencji twórczej wykonawców. Swoje 

prace przedstawili: Panie: Wiesława Serafin, 

Justyna Puk, Grażyna Sudoł, Pan Marian 

Sochacki oraz ŚDS w Spiach. 

Zapraszamy na foto i video relacje na naszą 

stronę facebookową: 

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

Wszystkim sympatykom, przyjaciołom 

oraz mieszkańcom Gminy Dzikowiec 

radosnych świąt: 

Niech Zmartwychwstały Pan będzie 

najważniejszym Gościem w Waszych 

domach. Niechaj wraz z Nim zagości 

wiara, nadzieja i miłość  

w sercach Waszych. Błogosławionej 

Wielkanocy. 

Bogumiła Kosiorowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu wydatkował  

na pomoc naszym mieszkańcom Gminy Dzikowiec w 2018r. kwotę   

9 773 268,99 zł  z tego : 

1. pomoc społeczna –                    1.148.632,76 zł 

2. świadczenia rodzinne -              3.310.291,97 zł 

3. świadczenia wychowawcze -     5.036.535,78 zł 

4. fundusz alimentacyjny -               110.168,07 zł 

5. świadczenia dobry start -              246.140,00 zł 

W 2018 r. świadczeniami pieniężanami i niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej 

społeczną  zostało objęte  239 rodzin, w tym  823 osoby w rodzinach. 

W gminie na dzień 31.12.2018r. wg. danych z  USC  zameldowanych jest 6.537 mieszkańców, 

stąd  ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

zameldowanych mieszkańców Gminy wynosi 12,59% . W porównaniu do roku ubiegłego 

(12,24%) nastąpił wzrost o 0,35 %. 

 

 Kwoty świadczeń z zadań własnych oraz zadań zleconych w 2018r. 

Formy świadczenia w 2018r LICZBA OSÓB, 

RODZIN 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł   

0 1 3 

Pomoc społeczna  1 823 osób 648.797,15 

Świadczenia rodzinne  2 968 rodzin 3.310.291,97 

Fundusz alimentacyjny  3 28 dzieci  110.168,07 

Świadczenia wychowawcze  4 830 dzieci 5.036.535,78 

Fot. Podczas prezentacji kowalstwa 

artystycznego 
Fot. Zakończenie ferii w SCK 



 
 

 

W zakresie zadań własnych  z pomocy społecznej w 2018r. przyznano i wypłacono kwotę 

1 148 632,76  zł  dla  239 rodzin  z terenu gminy Dzikowiec spełniających kryterium dochodowe  

określone  ustawą o pomocy społecznej   następujące  świadczenia  i wydano 433 decyzje 

administracyjne. 

 

 

Formy Pomocy 

dla osób i rodzin spełniających kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł   

0 1 3 

Zasiłki  stałe   1 27 148 434,19 

Zasiłki okresowe 2 47 92 962,43 

Zasiłki celowe i specjalne celowe  3 53 25 610,75 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  zasiłek 

stały  

4 22 12 227,88 

Składka na ubezpieczenie zdrowotna od 

osób pobierających specjalny zasiłek 

opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, 

zasiłek dla opiekuna  

5 35 23 228,28 

Składka emerytalno-rentowa od osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

6 67 146 019,77 

Zasiłki celowe  na zakup posiłku z 

programu 

„Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”  

7                119 34 356,00 

Dowóz posiłków dla osób starszych 

samotnych nieodpłatnie do 150% 

kryterium  

8 7 4075,00 

Dowóz posiłków dla osób starszych 

odpłatnie powyżej 150% kryterium 

9 7 7 020,00 

Świadczenia Dobry Start  5 794 uczniów 246.140,00 

Karta Dużej Rodziny  6 109 osób 1.326,33 

Asystent rodziny  7 8 rodzin  29.334,43 

Przemoc w rodzinie  8 30 osób  1.668,40 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna  

9 35 osób  23.228,28 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  zasiłek 

stały 

10 22 osoby 12.227,88 

Składka na ubezpieczenia społeczne 

świadczeniobiorców pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

11 67 osób 146.019,77 



 
 

Dożywianie w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy Dzikowiec poza gminy w 

szkołach podstawowych i gimnazjach , 

szkołach średnich, szkołach specjalnych 

ośrodku szkolno-wychowawczym,   

11  

               269 

 

209.608,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

dzieci niepełnosprawnych 

12 2 19.440,00 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych 13 10 35.962,00 

Umieszczanie w DPS 14 2 28 868,00 

Sprawianie pogrzebu   0 0 

Wydanie Kart Dużej Rodziny  15 109 osób 286,47 

Wejścia osób i dzieci na basen -30% 

zniżka   

 454 1326,33 

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 16 3 osoby 5600,00 

Liczba osób bezdomnych   1  

Liczba Niebieskich Kart   19 1668,40 

Liczba wydanych skierowań na żywność 

unijna PEAD  

 332 rodziny  - 

Liczba przyznających decyzji 

administracyjnych  świadczenia  z 

pomocy społecznej  wydanych przez 

GOPS 

 433 - 

Liczba wydanych decyzji na ubezpieczenie 

zdrowotne  

 1 - 

Liczba odmownych wydanych decyzji   2 - 

Liczba dzieci uczestniczących w koloniach   16 - 

Liczba decyzji dla osób korzystających z 

ŚDS w Spiach  

 40  

 

Powody przyznania pomocy w 2018 roku. 

Ubóstwo jest głównym powodem przyznania pomocy. W pomocy społecznej  

za dotkniętych ubóstwem uważa się osoby i rodziny, których dochód jest równy lub niższy od 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej dla osoby samotnie 

gospodarującej w wys. 701 zł lub osoby w rodzinie w wys. 528 zł. Pozostałe powody przyznania 

pomocy to głównie: długotrwała lub ciężka choroba ,bezrobocie, niepełnosprawność i (dane  

z ostatnich lat przedstawia tabela poniżej ). 

Lp. Rodzaj sytuacji życiowej 2018 r. 

  Ogółem Osoby w 

  rodziny rodzinach 

1. Ubóstwo 100 386 

2. Bezdomność 1 1 

3. Potrzeba ochrony 58 339 

 macierzyństwa   

 w tym:   

 wielodzietność 56 328 

4. Bezrobocie 71 291 

5. Niepełnosprawność 81 276 

6. Długotrwała lub ciężka choroba 86 299 

    



 
 

  
Źródło: Opracowanie własne  z danych GOPS w Dzikowcu  

 

 

GOPS Dzikowiec w 2018r. realizował zadania zlecone w formie: ŚWIADCZEŃ  

RODZINNYCH.  

 Na ten cel wydatkowano kwotę 3.061.188,22 zł tj.  na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki 

dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne fundusz alimentacyjny. Wydano   

914 decyzji przyznających świadczenie dla 968 wniosków.  Poniżej tabela przedstawia dane:  

 

      Forma  wypłaconych świadczeń rodzinnych 

dla  rodzin spełniających kryterium dochodowe 

określone w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych tj.674zł, z osoba niepełnosprawną 

764zł 

LICZBA OSÓB  

OTRZYMUJĄCYCH  

ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

KWOTA 

WYPŁCONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł 

Liczba złożonych wniosków  o zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami oraz na zasiłki pielęgnacyjne, 

szo, zdo, 

968 - 

Liczba przyznających decyzji administracyjnych 

prawo do świadczenia rodzinnego i dodatków , w 

tym świadczenia , zasiłki pielęgnacyjne, szo, zdo, 

wydanych przez GOPS 

914 - 

Liczba wydanych odmownych decyzji 

administracyjnych przez GOPS dot. świadczeń 

rodzinnych  

54  - 

Zasiłki rodzinne    

 oraz  dodatki do zasiłku rodzinnego   z tytułu w 

tym :   

- urodzenia dziecka  

808 

 

37 

971 716,00 

466 042,00 

36 260,00 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  

   urlopu wychowawczego 

15 41 970,00 

7. Bezradność w sprawach   

 opiekuńczo - 21 83 

 wychowawczych i   

 prowadzenia gospodarstwa   

 domowego   

 w tym:   

 rodziny niepełne 16 

 

57 

 rodziny wielodzietne 1 9 

8. Przemoc w rodzinie 4 16 

9. Alkoholizm 6 11 

10. Narkomania  0 0 

11. Trudności w   

 przystosowaniu do życia po 4 9 

 opuszczeniu zakładu   

 karnego   

12. Zdarzenie losowe 0 0 

13. Sytuacja kryzysowa  9 29 



 
 

- samotnego wychowywania 22 44140,00 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

32 31067,00 

-  rozpoczęcia roku szkolnego  532 49 005,00 

- dojazdu do szkoły + zamieszkanie  233 102 660,00 

- wychowywania dziecka w rodzinie  wielodzietnej  166 160 940,00 

Łącznie zasiłki wraz z dodatkami   1.437.759,00 

Zasiłek pielęgnacyjny 205 344 709,00 

Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci 20 354 480,00 

Świadczenie pielęgnacyjne dla dorosłych 27 314 152,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 33 148 786,00 

Zasiłek dla opiekuna 34 142 406,00 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  64 64 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 31 146 942,00 

Świadczenie „Za życiem” 0                       

0 

Fundusz alimentacyjny 28 110 168,00 

Liczba dłużników alimentacyjnych  11 - 

Liczba osób na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 

za osoby pobierające  specjalny zasiłek opiekuńczy, 

świadczenie pielęgnacyjne , zdo 

35           

23 228,00 

Liczba osób zgłoszonych na ubezpieczenie  

emerytalno-rentowa od osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

67          

146 020,00 

 

10. Na Świadczenia „ DOBRY START”  GOPS wydatkował  246 140,00 zł  dla 794 uczniów 

na rozpoczęcie roku szkolnego  bez kryterium dochodowego.  

 

Lp  Forma  wypłaconych świadczeń 

wychowawczego dla  rodzin  z terenu gminy 

Dzikowiec 

LICZBA 

 

 1 2 

1.  Liczba złożonych wniosków o ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego    z tego : 

- złożonych drogą  elektroniczną . 

499 

 

34 

2. Liczba wniosków złożonych o świadczenie 

wychowawcze w ramach koordynacji 

zabezpieczenia społecznego do ROPS Rzeszów  

 

 

15 

3. Liczba  przyznających decyzji 

administracyjnych prawo do świadczenia 

wychowawczego wydanych przez GOPS 

 

481 



 
 

4. Liczba przyznających decyzji 

administracyjnych  prawo do świadczenia 

wychowawczego wydanych przez Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki  w  Rzeszowie  

 

12 

5. Liczba odmownych decyzji administracyjnych 

dot. świadczenia wychowawczego  wydanych 

przez GOPS. 

 

3 

6. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na dziecko : 

- w tym liczb rodzin do świadczenia 

wychowawczego  na I dziecko ,gdy członkiem 

rodziny jest dziecko niepełnosprawne  z 

dochodem do 1200 zł, 

-w tym liczba rodzin z ustalonym świadczeniem 

wychowawczym  na I dziecko, które jest 

jedynym dzieckiem w rodzinie z dochodem do 

800 zł 

441 

 

 

25 

 

 

113 

7. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na  I dziecko  i 

kolejne z dochodem rodziny do 800 zł . 

 

375 

8. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na  I dziecko  i 

kolejne  z niepełnosprawnością z dochodem 

rodziny do 1200 zł . 

 

25 

9. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na  II dziecko i 

kolejne bez dochodu  

 

106 

10. Liczba dzieci otrzymujących świadczenie 

wychowawcze na terenie gminy w tym: 

-  w formie pieniężnej  

- w formie rzeczowej  

8730 

 

829 

1 

13. Liczba świadczeń Dobry Start  794 

 

Karta Dużej Rodziny  -Działaniem, którym zajmował się w 2018r. GOPS z zakresu administracji 

rządowej zleconej to prowadzenie postepowań w sprawie Karta Dużej Rodziny. Wydano kart  dla 

109 osób. Jest to pomoc dla rodzin wielodzietnych mających 3 dzieci i więcej w celu skorzystania 

z uprawnień zagwarantowanych  przez państwo. Rodzice otrzymują  kartę wraz ze swoim dziećmi 

uczącymi się . Nowością jest ,iż w roku bieżącym 2019  mogą otrzymać kartę dużej rodziny 

rodzice , którzy kiedyś mieli na wychowaniu 3 dzieci.  Ponadto w ramach w Porozumień 

zawartych z Gmina Kolbuszowa i Krytą pływalnią w Kolbuszowej skorzystało ze zniżek 30% 

wejścia na basen - 454 osoby z terenu gminy co kosztowało Gminę Dzikowiec 1326,33 zł za rok 

2018r.  Na terenie województwa podkarpackiego 522 firmy  respektują Kartę Dużej Rodziny . 

szczegółowych informacji można uzyskać ma stronie  : www.rodzina.gov.pl wyszukiwanie 

partnerów KDR. 

W naszym  powiecie Kolbuszowskim  KDR respektują:  

1. Oddział 1 Bank PKO SA w Kolbuszowej ul. Plac Wolności 56 , 

2. ORLEN ul. Tarnobrzeska 128 Kolbuszowa,,  

3. Bank Zachodzi WDK Placówka Partnerska nr 1 ul. Plac Wolności 9  Kolbuszowa,  

4. Salon PLAY ul. Ruczki 10/2 Kolbuszowa. 

http://www.rodzina.gov.pl/


 
 

 

 Niektóre firmy w  województwie podkarpackim to : 

1. Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim ul. Pileckich 5,  

2. T-Mobile S.A al. Piłsudskiego 44 Rzeszów,  

3. Centra Fantazja Sp, ul. Piłsudskiego 44 Rzeszów,  

4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Biuro Regionalne Rzeszów ul Sokoła 4,  

5. Bank Deutsche Polska SA Oddział Rzeszów ul Rejtana 49/8 ,  

6. ELA DENT Gabinet Stomatologiczny Rzeszów ul. Ofiar Katynia 3a , 

7. EUREKA Zespół Szkół   ul. Okulickiego 20 Baranówka,  

8. Kino HELIOS ul. Al. Piłsudskiego Rzeszów,  

9. Sklep Sportowy „Martens Sport „ w wszystkich  Galeriach Rzeszów,  

10. Sklep spożywczy „Piotr i Paweł „  w wszystkich  Galeriach Rzeszów. 

11. Lokalna Karta Dużej rodziny Kolbuszowa i Cmolas realizowana od 01.01.2018r.,  

 

LASY PEŁNE ENERGII  

PGE Dystrybucja realizuje piątą edycję akcji „Las pełen energii”. Jest to autorska akcja 

ekologiczna realizowana we 

współpracy z Regionalnymi 

Dyrekcjami Lasów Państwowych 

Prawie 5 tys. młodych sosen 

zostało posadzonych w Wilczej 

Woli w Nadleśnictwie Kolbuszowa. 

Drzewa sadziła młodzież z Zespołu 

Szkół nr 2 w Kolbuszowej, Szkoły 

Podstawowej w Wilczej Woli  

i Kopciach, energetycy z PGE 

Dystrybucja oraz leśnicy  

z Nadleśnictwa Kolbuszowa. 

Lokalne władze reprezentował wójt 

gminy Dzikowiec Józef Tęcza.  

         Dzięki akcji „Lasy biznesu 

(CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. Zmniejsza tym samym swój wpływ na  

środowisko, podnosi świadomość proekologiczną uczestników akcji oraz wspiera postawy 

ekologiczne i aktywizuje otoczenie Spółki w obszarze troski  

o środowisko naturalne. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew PGE Dystrybucja obchodzi 

Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 dzień kwietnia. W sumie na terenie  

działania całej Grupy PGE planowane jest posadzenie 60 tysięcy drzew.  

          Dzięki współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i pod opieką 

leśników, wspólnie z młodzieżą szkolną, harcerzami i lokalnymi społecznościami, przez 19 lat 

Grupa Kapitałowa PGE, do której należy spółka PGE Dystrybucja, posadziła blisko pół miliona 

drzew, głównie sosen, świerków i dębów. Warto podkreślić, że z inicjatywy PGE Dystrybucja na 

terenie obszaru działania tylko tej spółki, przybędzie (wraz z tegorocznym sadzeniem) ok. 450 

tysięcy młodych drzew, przede wszystkim tak powszechnych w polskim krajobrazie, sosen.  

 



 
 

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę  Pana Franciszka Bajka 

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu 

W dniu 25 lutego 2019r. odbyło się pożegnanie 

Pana Franciszka Bajka, który przez 22 lata pełnił funkcje 

kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu. 

Podczas spotkania, Wójt Gminy Dzikowiec Pan Józef 

Tęcza  oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz 

Panek  wyrazili słowa uznania i szacunku, dziękowali za  

te wszystkie lata pracy życząc samych pogodnych  

i radosnych chwil oraz pomyślności w życiu osobistym. 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy urzędu gminy wraz z jednostkami 

organizacyjnymi. Podczas oficjalnego pożegnania, Pan Franciszek Bajek wspominał czas pracy  

w Zakładzie Usług Komunalnych, który jak zaznaczył będzie zawsze miło wspominał.  

Dziękował za współpracę wszystkim pracownikom.  

            Niech w tej dalszej „życiowej podróży” towarzyszą Panu słowa, mówiące o tym, że 

„najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”.  

       Poniżej umieszczamy list gratulacyjny  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Misterium Wielkopostne Klubu Seniora. 

Od kilku tygodni trwały przygotowania: próby, scenografia, opracowanie muzyczne, by  

w Niedzielę Palmową wystąpić w całej okazałości. Misterium zebrało wielu mieszkańców. 

Wzruszające teksty, przepiękna scenografia i cztery pokolenia na scenie nie pozostawiła widzów 

obojętnymi. Nad całością czuwała Pani Anna Marek. Autorka scenografii była Pani Teresa 

Opalińska. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Podczas występu pt. „ Misterium Wielkopostne” 

Gazeta Gminna – Gminy Dzikowiec 

Wydawca : Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62, tel./fax. 17 2274 508, 17 7442 109,  

e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl , http://gminadzikowiec.pl. Redaktor naczelny: Genowefa Dębiak. Redakcja zastrzega sobie prawo 
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