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Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.  

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.  

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.  

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego  

i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.  

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość,  

jest Boże Narodzenie.  

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. 

                                                                  Św. Matka Teresa z Kalkuty  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Dzikowiec najserdeczniejsze życzenia.  

Niech w pełen uroku Wigilijny Wieczór, gdy miłość schodzi na Ziemię, 

aby obdarzyć nas pokojem będą Państwo w gronie najbliższych.  

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,  

a mały Jezus błogosławi Państwu w każdy dzień i będzie światłem na 

drodze kroczenia z Nim.  

Niech ten szczególny okres upłynie w atmosferze pełnej miłości  

i wzajemnej życzliwości, a Nowy 2017 rok  stanie się czasem spełnionych 

marzeń i nadziei. 

 Przewodniczący Rady Gminy          Wójt Gminy Dzikowiec 

wraz z Radą Gminy i Sołtysami       wraz z pracownikami 

 

 

 

 

 

GAZETA 
GMINNA  
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Patrz na Maryję, milczącą w stajni, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowuj 

sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji,  
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Na zbliżające się  Święta Bożego Narodzenia  
składamy najlepsze życzenia, by Boża Dziecina 
zawitała w każdym sercu obdzielając wszystkich hojnie 
swoimi łaskami. Niech Boże Narodzenie będzie  
czasem rodzinnych spotkań , aby przy świątecznym  
stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok 2017 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.   

życzą 
Radni Powiatowi z Gminy Dzikowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciche piękno Bożego Narodzenia ogrzewa dom i opromienia serca. 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Święta wypełnią się tym pięknem, 

będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,   
a przyjście na świat Chrystusa 

przyniesie ze sobą zdrowie, radość, nadzieję i miłość.                                           

Samorząd Uczniowski  
Zespołu Szkół im ks. Stanisława Sudoła w Dzikowcu 
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Statystyka  

LUDNOŚĆ GMINY DZIKOWIEC wg stanu na dzień 14 grudnia 
2016 r. 
 
   2012 rok 2013 rok    2014 rok   2015 rok     2016 rok 
Dzikowiec  1442  1473  1487           1491  1498 

Kopcie  723  726  731              725  728 

Lipnica  1266  1257  1251            1239  1219 

Mechowiec  683  668  666              663  674 

Nowy Dzikowiec 215  213  215              213  220 

Osia Góra  112  113  113              109  110 

Płazówka  123  121  119              106  104 

Spie   734  727  722              731  727 

Wilcza Wola  1334  1330  1324            1315  1328 

 Razem 6632  6628  6628           6592  6608 

 

 

W 2014 roku stan cywilny zmieniło 50 osób, powitaliśmy 56 nowonarodzonych 
mieszkańców (31 dziewczynek i 24 chłopców) a także przyszło nam pożegnać  
66 bliskich nam osób (33 kobiety i 23 mężczyzn). 
Przenosząc te dane na statystykę poszczególnych wsi, przedstawia się ona 
następująco. 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
ZMIENILI STAN 

CYWILNY 
URODZENIA ZGONY 

DZIKOWIEC 9 22 9 

KOPCIE 7 8 7 

LIPNICA 15 7 15 

MECHOWIEC 5 4 5 

NOWY 

DZIKOWIEC 
- 2 - 

OSIA GÓRA - 1 - 

PŁAZÓWKA 1 - 1 

SPIE 3 3 3 

WILCZA WOLA 10 13 10 

RAZEM 50 60 50 
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Na ślubnym kobiercu stanęli: 
 
 

DZIKOWIEC 
 

1. Cudo Wiesław 
2. Dec Kazimierz 
3. Drapała Zuzanna 
4. Głowacka Anna Dorota 
5. Halat Daniel 
6. Halat Jolanta 
7. Maciąg Ewelina Mariola 
8. Maciąg Paulina 
9. Mytych Krzysztof 
10. Nawój Mateusz Karol 
11. Nowak Kinga 

12. Płaza Ewa Aleksandra 
13. Reguła Patrycja Lidia 
14. Rembisz Ewelina 
15. Serafin Lucyna 
16. Siębor Marta 
17. Sito Mariusz 
18. Starzec Robert 
19. Stępień Monika 
20. Sudoł Krzysztof 
21. Zuba Paweł 

 
NOWY DZIKOWIEC 
 

1. Tęcza Karolina  
 

 
KOPCIE 
 

1. Kopeć Marta 
2. Puzio Marek Krzysztof  
3. Tęcza Bernadeta Monika 
4. Wit Karol 

 
LIPNICA 
 

1. Kobylarz Mariusz 
2. Koniarz Łukasz 
3. Kuraś Kacper 
4. Mroczka Michał 
5. Rusin Elżbieta 
6. Rusin Krzysztof 
7. Rusin Natalia 
8. Węglarz Joanna 
9. Żarkowska Monika 
  

 

 
 
 
MECHOWIEC 
 
1. Piłat Konrad Mateusz 
2. Ślęzak Łukasz Damian 
 
PŁAZÓWKA 
 
1. Stolarz Agata 
2. Tereszkiewicz Grzegorz 
 
WILCZA WOLA 
 
1. Chmiel Dawid  

2. Grądzka Daria 
3. Gucwa Łukasz 
4. Konefał Damian 
5. Kowal Paulina Karolina 
6. Kopeć Damian 
7. Kowal Patrycja 
8. Kubas Natalia Katarzyna 
9. Pikor Iwona 
10. Płaza Teresa 
11. Puzio Beata Izabela 
12. Puzio Paweł Marcin 
13.  
 

 
SPIE 

 
1. Bieleń Katarzyna Maria 
2. Dul Paweł 
3. Kwaśnik Marek 
4. Kwaśnik Mariola 
5. Majdańska Wioleta Katarzyna 
6. Serafin Iwona Teresa 
7. Wiśniewska Izabela Maria 
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Urodzili się w 2016 roku 
Dzikowiec 
1. Bakhshi Nadia, córka Kamala 
2. Blat Oliwia, córka Andrzeja 
3. Borowiec Milena, córka Konrada 
4. Czachor Jakub, syn Jana 
5. Dulińska Gabriela, córka Grzegorza 
6. Hopek Szymon, syn Marcina 
7. Musiałek Ksawery, syn Krzysztofa 
8. Pieczykolan Zuzanna,  

córka Bartłomieja 
9. Płaza Aleksander, syn Grzegorza 
10. Rębisz Filip Łukasz, syn Łukasza 
11. Sączawa Emilia, córka Pawła 
12. Skwiru Liliana Hanna,  

córka Krzysztofa 
13. Specylak Sebastian Stanisław,  

syn Pawła 
14. Starzec Artur Jan, syn Zbigniewa 
15. Sudoł Maja, córka Krzysztofa 
16. Tomala Luiza, córka Marcina 
17. Tomaszewski Patryk, syn Tomasza 
18. Twardowska Matylda, córka Adama 
19. Wit Karolina, córka Jacka 
20. Wojnar Nikodem, syn Bartłomieja 
21. Ziętek Milena Maja, córka Krzysztofa  
22. Żur Oliwia, córka Konrada 

 

Osia Góra 
1. Grabowy Izabela Danuta,  

córka Arkadiusza 

 
Kopcie  
1. Chrząstek Nikodem, syn Tomasza 
2. Dziadura Fabian, syn Rafała 
3. Dziadura Oliwia, córka Rafała 
4. Lasota Pola Maria, córka Konrada 
5. Marcinów Anna, córka Jacka 
6. Marut Szymon, syn Krzysztofa 
7. Pogoda Hubert, syn Tomasza 
8. Żarkowski Alan Franciszek,  

syn Sylwestra 
 
 

Lipnica 
1. Adamczyk Maja Wiktoria,  

córka Krzysztofa 
2. Drżał Lena, córka Ryszarda 
3. Gołąbek Julian, syn Grzegorza 
4. Grądzki Damian, syn Michała 
5. Grądzki Kacper, syn Michała 
6. Rosół Marcin, syn Piotra 
7. Tęcza Maja, córka Adama 

 
 

Mechowiec  
1. Blat Franciszek, syn Marcina 
2. Dworak Dagmara, córka Jacka 
3. Nazimek Norbert Michał,  

syn Łukasza 
4. Sukiennik Kacper Marcin, syn Piotra 
 

Nowy Dzikowiec 
1. Mytych Zuzanna Jadwiga,  

córka Zbigniewa 
2. Sudoł Julian, syn Kamila 
 

Spie 
1. Bazan Filip, syn Łukasza 

2. Dziadowicz Milena Zofia,  
córka Dawida 

3. Stępień Nikola Karolina,  
córka Szczepana 
 

Wilcza Wola 
1. Bajek Adrianna, córka Wojciecha 
2. Białas Mikołaj, syn Sylwestra 
3. Białek Hanna Wiktoria, córka Pawła 
4. Brzuszek Alan Czesław,  

syn Krzysztofa 
5. Dul Adam, syn Pawła 
6. Gołąbek Wojciech, syn Tomasza 
7. Kowal Jakub Karol, syn Mariusza 
8. Magda Julia, córka Krzysztofa 
9. Olejarz Paulina, córka Witolda 
10. Plaskacz Szymon, syn Jarosława 
11. Sołtys Lena Elżbieta, córka Marcina 
12. Tokarz Emilia, córka Pawła 
13. Urban Lena, córka Rafała  
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Osoby zmarłe w 2016 roku  

na terenie Gminy Dzikowiec 
  

Dzikowiec   

   
1. Borowska Zofia             lat 93 
2. Maciąg Cecylia             lat 84 
3. Piekarz Tadeusz                      lat 82 
4. Serafin Bronisława Wanda      lat 89 
5. Sito Wiktoria             lat 82 
6. Sito Władysława Maria   lat 80 
7. Stępień Maria Genowefa         lat 79 
8. Stępień Tadeusz    lat 59 
9. Tęcza Bronisława            lat 84 

Średnia wieku  81,33 
  

Kopcie  
   
1. Kopeć Antoni   lat 54 
2. Maciąg Bogusława           lat 66 
3. Rembisz Aniela                     lat 85 
4. Ryło Weronika   lat 76 
5. Sobolewska Zofia  lat 87 
6. Stolarz Józef   lat 81  
7. Żarkowski Bronisław  lat 86 

Średnia wieku  76,42 
 

Lipnica 

 
1. Bryk Jan   lat 72 
2. Golis Anna   lat 94 
3. Grądzka Stefania  lat 75 
4. Grądzki Józef Wojciech lat 79 
5. Jamróz Tadeusz Michał lat 79 
6. Konefał Józefa Julia           lat 74 
7. Nowak Aniela   lat 80 
8. Panek Maria   lat 90 
9. Panek Michał    lat 92 
10. Rembisz Stanisław  lat 87 
11. Sobolewski Fryderyk  lat 78 
12. Śmieszek Bronisława  lat 84 
13. Tęcza Franciszek  lat 57 
14. Tęcza Irena   lat 73 
15. Węglarz Franciszek           lat 75 

Średnia wieku  79,26 
 

 
 
 

Płazówka 
 
1. Gul Stefania    lat 95 

Średnia wieku  95,00 
  

Mechowiec  
  
1. Chudzik Jan   lat 58 
2. Kamaj Janina   lat 88 
3. Maciąg Janina    lat 83 
4. Maciąg Józef                     lat 60 
5. Trześniowski Franciszek        lat 70 

Średnia wieku  71,80 

 

Spie 

 
1. Cichoń Karolina             lat 89 
2. Puzio Tadeusz                      lat 77 
3. Wyka Janina             lat 79 

Średnia wieku  81,66 
 

Wilcza Wola 
   
1. Czuba Stefania           lat 84  
2. Dziadura Stefania          lat 89 
3. Gil Emil            lat 74 
4. Gucwa Piotr           lat 65 
5. Jaskot Franciszek          lat 77 
6. Jaskot Piotr           lat 48 
7. Konefał Alfred           lat 71 
8. Marut Julia           lat 83 
9. Płaza Stefania           lat 81 
10. Śpiewak Tadeusz          lat 64 

Średnia wieku  73,60 
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Podatek rolny na 2017r. bez zmian. 

Na Wójta Gminy Dzikowiec rada Gminy Dzikowiec na sesji, która odbyła się 28 października 

2016r. podjęła uchwałę na pozostawieniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku 

rolnego na 2017r. Stawka ta wynosić będzie tak jak dotychczas 125,00zł od 1 ha 

przeliczeniowego.    

Podatek od nieruchomości na 2017r. bez zmian.  

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

uchwały postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie także stawki podatku  od 

nieruchomości. W 2017r. będą one więc takie same jak  były jak w 2016 i 2015 roku.  

Utrzymane zostaną także dotychczasowe zwolnienia tak istotne dla wielu naszych 

mieszkańców. Od podatku od nieruchomości zostały zwolnione; 

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

     w gospodarstwach  rolnych , 

2)  grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 

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

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

    odprowadzanie i oczyszczania ścieków,   

 

Podatek od środków transportowych został obniżony na 2017rok.  

W trakcie obrad sesji Rady Gminy postanowiła podjąć uchwałę o obniżeniu stawek podatku 

od środków transportowych. Podatek od środków transportowych został znacznie obniżony  

i wynosić będzie na 2017r. będzie on wynosił jedynie 50% stawki urzędowej. 

 

Podatek leśny na 2017r będzie obniżony. 

 Rada Gminy Dzikowiec zgodnie z przepisami ujętymi w komunikacie Głównego Urzędu 

Statystycznego obniżyła stawkę podatku leśnego  liczona wg. średniej ceny za 1 m3 drewna 

na 2017r. w gminie Dzikowiec obowiązywać będzie obniżona stawka podatku leśnego, która 

wynosić będzie 42,02 zł. za 1 ha fizyczny którego wiek przekroczył 40 lat. 

 

Nie będzie podwyżek wody i kanalizacji na 2017. 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych przedłożył wójtowi gminy kalkulację taryf za wodę 

i ścieki na 2017r. Po dokonaniu jej analizy Wójt Gminy postanowił przedłożyć Radzie Gminy 

do uchwalenia wniosek Pana Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Franciszka Bajka  

o niepodwyższaniu cen wody i ścieków na 2017r. Rada zaaprobowała ten wniosek na 2017r. 

nie będzie więc żadnych pożywek ani za wodę, ani za ścieki.     
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Opłaty za śmieci pozostaną na tym samym poziomie.  

W wyniku rozpisanego przetargu na zbieranie , wywóz i utylizację odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gminy Dzikowiec na 2017r. i 2018r. pracownik urzędu gminy prowadzący ten 

zakres obowiązków tj. Pani Agnieszka Kolańska wniosła do Wójta Gminy Dzikowiec 

wniosek o pozostawieniu opłat za śmieci od mieszkańców na dotychczasowym poziomie. 

 Do przetargu na wywóz śmieci zgłosiły się trzy firmy: Dezako Sp. z o. o.  Dębica, Zakład 

Komunalny Sp. z. o. Sokołów Małopolski , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„Zieliński” Raków. Komisja przetargowa pracuje , analizując kompletność i zgodność  

z wymogami prawa złożonych ofert . Cena ofertowa oferentów są na poziomie pozwalającym 

Wójtowi Gminy podjąć decyzję o nie przedstawianiu Radzie Gminy do uchwalenia wyższych 

stawek opłat za śmieci na 2017 r. i nawet na 2018r. pozostaną one na tym samym poziomie. 

Przetarg był rozpisany na 2 lata na 2017r. i 2018r.  

Co się udało zrobić w Gminie Dzikowiec  

W 2016r.  dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji wielu osób udało się wykonać 

następujące inwestycje tak bardzo potrzebne naszym mieszkańcom 

1.Drogi 

a) położono dywanik asfaltowy na drodze Wilcza Wola-Maziarnia –Nart, 

b) położono dywanik asfaltowy na ul. Brzozowej na osiedli mieszkaniowym   

    Wilcza Woli , 

c)położono dywanik asfaltowy na drodze Spie –Gwoździec  

d) położono dywanik asfaltowy na drodze Spie-Dule, 

e) położono odcinkowo dywaniki asfaltowy na drogach powiatowych w Wilczej  

    Woli , Spiach i Dzikowcu , 

f) położono dywanik asfaltowy na drodze Kopcie-Sobale, 

g) położono dywanik asfaltowy na drodze Lipnica-Kopcie-Górale , 

h) położono dywanik asfaltowy Płazówka-Katy, 

i) położono dywanik asfaltowy w Dzikowcu ul. Szkolna i  ul. Słoneczna   

j) wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  

2. Chodniki 

a) położony nowy chodnik dla pieszych przy ul. Szkolnej w Dzikowcu , 

b) wykonanie drogi powiatowe w Lipnicy ( koniec od Woli Raniżowskiej)  

 

3. Oświetlenie uliczne  

a) wybudowano oświetlenie uliczne na drodze Spie-Sudoły oraz w Karbach  

b) wybudowano oświetlenie uliczne w Wilczej Woli w przysiółkach: Serafiny ,  

     Guściory, 

c) wybudowano oświetlenie uliczne we wsi Płazówka-Kąty, 

d) zamontowano oświetlenie uliczne na zakręcie w Lipnicy – koniec , przed Wolą  

    Raniżowską , 
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4.  Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu 
a) zakończono prace pielęgnacyjnej drzewostanu parkowego w Dzikowcu , 

b) zakończono wykonanie nowych nasadzeń w parku w Dzikowcu, 

c) zakończenie odmulenie stawu dworskiego ,wykonano nowy mnich i zastawkę na rzece , 

umocniono skarpy oraz zrewitalizowano obszar wokół stawu   

5. Przedszkola 
1. Uruchomiono nowe przedszkole w Lipnicy.  

6. Wodociąg i kanalizacja 

1. Wykonanie przejścia przez rzekę Łęg siecią wodociągową celem zapewnienia dostaw    

     wody . 

2. Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej  na terenie Gminy Dzikowiec .  

7. Rekreacja. 

1. Wykonanie altany przy stadionie w Dzikowcu, 

2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Spiach   

8. Doposażenie budynków 

1. Wykonano klimatyzację budynku strażaka w Nowym Dzikowcu, 

2. Wykonano klimatyzację w budynku biblioteki w Wilczej Woli.  

3. Zakupiono chłodnię do budynku domu strażaka w Lipnicy.  

4. Zakupiono garaż blaszany oraz łódź dla OSP Wilcza Wola. 

5. Zakupiono motopompę pływająca dla OSP Kopcie . 

6. Zakupiono pilarkę dla OSP Lipnica. 

7. Zakupiono i zamontowano dwa nowe kotły gazowe dla Zespołu Szkół im. ks. Prałata    

   Stanisława Sudoła w Dzikowcu. 

8. Zakupiono kocioł gazowy dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli.   

9. Doposażono plac zabaw w Lipnicy.  

10. Zaprojektowano boisko piłkarskiej ze sztucznej trawy z bieżnia przy budynku Zespołu  

      Szkół w Wilczej Woli.  

11. Doposażono plac zabaw w Wilczej Woli  

12. Dofinansowano zakup sprzętu dla szpitala powiatowego w Kolbuszowej na kwotę  

      120 tyś zł. 

13. Wykonanie klimatyzacji w bibliotece w Dzikowcu.   

Nie udało się zrobić  

1. Dokonać rozbudowy przedszkola w Dzikowcu.  

2. Kompleksowej termomodernizacji oraz remontu starej części budynku szkolnego  

w Dzikowcu wraz ze stołówka i salą gimnastyczną . 

3. Wykonać chodnika na odcinku drogi powiatowe Wilcza Wola –leśnictwo. 

4. Wykonać chodnika na odcinku drogi powiatowej Lipnica – cmentarz.  

5. Wykonać przebudowy chodnika wraz z położeniem nowego dywanika asfaltowego  

w Nowym Dzikowcu.  
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Co Gmina Dzikowiec planuje na 2017 rok.  
 

Mając na uwadze dobrą sytuację finansową Gminy  Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof 

Klecha zaproponował Radzie Gminy przyjęcie do realizacji w 2017r. bardzo ambitnego planu 

zadań inwestycyjnych. Plan ten obejmuje 41 zadań inwestycyjnych, na które zostanie 

wydatkowana kwota prawie 5 600 000zł. Jednocześnie Wójt przygotowuje się do realizacji na 

2018r. kolejnych 21 zadań inwestycyjnych. Przedstawione przez Wójta propozycji inwestycji 

na 2017r. spotkały się z powszechna aprobatą Państwa Radnych. Wierzyć należy, że przy 

wsparciu Rady Gminy oraz zaangażowaniu, ambitnej i aktywnej nowej Pani Sekretarz 

Genowefy Dębiak, a także inspektora do spraw inwestycji Józefa Tęczy na barkach, którego 

spoczywa realizacja tych inwestycji oraz dzięki ogromnej życzliwości pozostałych 

pracowników oraz jednostek organizacyjnych, a także mieszkańców damy radę te zadania  

w pełni zrealizować. Z pewnością przyniosą one wiele zadowolenia i satysfakcji naszym 

mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć na ich wykaz, jest on przygotowany poszczególnymi 

wsiami w rozbiciu na zadania przewidziane przez Wójta do realizacji w 2017roku oraz będące 

w fazie przygotowania do realizacji na kolejne lata.  

 

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 r. 
 
 

Lp. Nazwa inwestycji Kwota w zł 

 

Uwagi 

 

  SPIE 

 

  

1.  Budowa boiska piłkarskiego w 

Spiach  

360.000,00  

2.  Położenie dywanika 

asfaltowego na drodze gminnej 

Spie – Gwoździec 

300.000,00  Położenie dywanika asfaltowego  

o długości 1600 mb 

 Koszt  całkowity 600.000,00 zł  

- środki własne   300.000,00 

- dotacja Nadleśnictwo 300.000,00 zł 

3.  Budowa oświetlenia ulicznego 

Spie – Dule  

80.000,00 Zakres od drogi powiatowej Spie –

Krzątka do końca zabudowy ok. 500 mb 

4.  Budowa chodnika dla pieszych 

na cmentarzu w Spiach 

80.000,00 Od dywanika asfaltowego wzdłuż drogi, 

oraz od strony lasu i wzdłuż grobów ok. 

500 m2 

5.  Budowa oświetlenia placu 

zabaw w Spiach  

15.000,00  

6.  Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Spiach Sudoły  

100.000,00 Poza aglomeracją Wilcza Wola 

                  Koszt 200.000,00 

-dotacja PROW   100.000,00 zł 

- gmina                100.000,00 zł 

7. Doposażenie placu 

rekreacyjnego w sprzęt do 

ćwiczeń gimnastycznych  

10.000,00  

 Razem 945.000,00  
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W przygotowaniu do realizacji:                                                                                               Uwagi  

1.  Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na odcinku             

od zabudowań mieszkalnych do placu rekreacyjnego                                            Koszty                          

( wykonana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę)      ok. 300 000,00 zł 

                                                                                                                           Dł. ok. 360 m                                            

2.  Położenie dywanika asfaltowego na drodze Spie – Rusinów  

na odcinku od przystanku w Sudołach, strona prawa                                       Koszty  

do drogi gminnej Wilcza Wola – Rusinów                                                        ok. 300 000,00 zł 

Przygotowanie wniosku gminy Dzikowiec, Majdan Król.                                Dł. ok. 800 m 

i Nadleśnictwa  do Warszawy o dofinasowanie  50/50 %  

przedmiotowego zadania.                                                                         

3.  Położenie dywanika asfaltowego na drodze w Sudołach od końca                        

 asfaltu do kapliczki                                                                                                Koszty 

Przygotowanie wniosku gminy Dzikowiec i Nadleśnictwa                               ok. 150 000,00 zł 

do Warszawy o dofinasowanie  50/50 % przedmiotowego zadania.                Dł. ok. 400 m     

 WILCZA WOLA 

 

  

1.  Budowa boiska piłkarskiego w 

Wilczej Woli  

660.000,00 Dotacja  

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 

419 000,00 zł  

Gmina Dzikowiec – 241 000,00 zł 

2.  Budowa i przebudowa świetlicy 

wiejskiej wraz z zapleczem  

i garażem strażackim w Wilczej 

Woli 

100.000,00 Koszt 1.023.000,00 zł 

z tego : 

- dotacja  PROW 500.000,00 zł 

- gmina                 523.000,00 zł 

     z tego : w 2017  kwota 100.000,00 zł 

                      2018  kwota 423.000,00 zł 

3.  Zakup samochodu strażackiego 

dla OSP Wilcza Wola 

150.000,00  

4.  Budowa chodnika w Wilczej 

Woli - Leśnictwo 

300.000,00  Długość 1021 mb 

Koszt 484.000,00 zł 

5.  Położenie dywanika 

asfaltowego na drodze gminnej 

w Wilczej Woli  ul. Wrzosowa 

100.000,00 Długość 250 mb 

 Razem 1.310.000,00  

W przygotowaniu do realizacji:                                                                                       Uwagi: 

1.  Budowa dywanika asfaltowego na drodze gminnej Wilcza Wola           Dł. ok 1 000 m 

Puzie – Jaśkowe wraz z chodnikiem w Puziach                                    Koszty ok. 500 000,00 zł 

2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od Leśnictwa                    Dł. ok. 1 200 m 

do skrzyżowania na Maziarni.                                                               Koszty ok. 550 000,00 zł 

Wykonano dokumentację, otrzymano pozwolenie na budowę.                                                     

3. Budowa chodnika od Zmysłowa do szkoły oraz chodnika od zakretu 

do Domu Strażaka                                                                                    Dł. ok. 1000 m 

Zadanie gmina zamierza zlecić do opracowania dokumentacji           Koszty ok. 550 000,00 zł 

do Starostwa. 
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 KOPCIE   

 

1.  Budowa boiska ze sztucznej 

trawy w Kopciach  

200.000,00 Koszt 500.000,00 zł 

         z tego : dotacja 300.000,00 zł 

                      Gmina  200.000,00 zł 

2.  Regulacja ścieku wodnego 

wraz z przygotowaniem 

podłoża pod boisko w 

Kopciach  

190.000,00  

3.  Rozbudowa i przebudowa 

budynku wielofunkcyjnego w 

Kopciach (Domu Strażaka i 

garażu) 

200.000,00 Koszt 3.000.000,00 zł 

               z tego: 2017 – 200.000,00 zł 

                          2018 – 2.800,000,00 zł 

  w tym dotacja PROW 500.000,00 zł 

4.  Położenie dywanika 

asfaltowego na drodze gminnej 

Kopcie-Zapole. 

185.000,00 Położenie asfaltu na dł. 1500 mb 

     Koszt  cał.      370.000,00 zł 

z tego:        gmina 185.000,00 zł 

Nadleśnictwo        185.000,00 zł 

5.  Budowa pasażu z kostki 

brukowej na głównej alei  

cmentarza w Kopciach  

80.000,00 Ok. 500 m2  

500 m2 x 140,00 zł = 70.000,00 

6.  Budowa dywanika asfaltowego 

na drodze do cmentarza  

w Kopciach  

150.000,00 Ok. 230 mb x 6,0 =1380 m2  

 Razem 1.005.000,00  

W przygotowaniu do realizacji:                                                                       Uwagi 

1. Budowa chodnika dla pieszych  wzdłuż                                            Dł. ok. 500 m 

drogi powiatowej (Puzio-Pyra, opracowana                                    Koszty ok. 300 000,00 zł                

dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę)              

2. Położenie dywanika asfaltowego na drodze Kopcie – Górale          Dł. ok. 500 m 

Przygotowanie wniosku gminy Dzikowiec i Nadleśnictwa               Koszty ok. 120 000,00 zł 

do Warszawy o dofinasowanie  50/50 % przedmiotowego  

zadania.          

3.  Położenie dywanika asfaltowego na drodze Kopcie – Żarkowina     Dł. ok. 800 m 

                                                                                                           Koszty ok. 150 000,00 zł 

4. Położenie dywanika asfaltowego na drodze zjazdowej do                Dł. ok. 200 m 

Stadionu sportowego w Kopciach                                                     Koszty ok. 100 000,00 zł 

5. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego i zasilania na drodze do  

Cmentarza w Kopciach 

 PŁAZÓWKA 

 

  

1.  Przebudowa pompowni wody 

w Płazówce 

100.000,00 Poza aglomeracją Wilcza Wola 

Koszt 300.000,00 zł 

z tego:  2017 - 100.000,00 zł  

            2018 – 200.000,00 zł  

                        Dotacja PROW 

 Razem 100.000,00  
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 MECHOWIEC 

 

  

1.  Budowa oświetlenia ulicznego 

w Mechowcu  

70.000,00 Wzdłuż drogi powiatowej w kierunku 

na Podlas oraz w rejonie pompowni 

wody  

2.  Budowa oświetlenia ulicznego 

w rejonie boisko sportowe - 

WDK – Cmentarz w 

Mechowcu  

10.000,00  

3.  Budowa pasażu dla pieszych na 

cmentarzu w Mechowcu  

60.000,00 Ok. 400 m2 kostki brukowej 

4.  Budowa parkingu przy 

Kościele w Mechowcu  

100.000,00 Położenie dywanika asfaltowego ok. 

500 m2  

5.  Rozbudowa placu zabaw w 

Mechowcu  

30.000,00  

6. Budowa chodnika dla pieszych  

wzdłuż drogi powiatowej na 

odcinku od  końca istniejącego 

chodnika do skrzyżowania 

Ruda Mechowiecka  

150.000,00 Dł. ok. 450 m 

 

 Razem 420.000,00  

 

W przygotowaniu do realizacji:                                                                   Uwagi : 

1.  Budowa chodnika dla pieszych                                    Koszty ok. 50 000,00 zł , dł. ok. 150 m 

Mechowiec – Dzikowiec Dolny  

na ternie wsi Mechowiec   

2. Budowa dywanika asfaltowego Mechowiec                Dł. ok. 500 m 

Zagrody nowy ciąg drogi wojewódzkiej                     Koszty ok. 200 000,00 zł 

 Mielec-Leżajsk 

 

 LIPNICA 

 

  

1.  Zakup samochodu 

pożarniczego dla OSP Lipnica 

300.000,00  

2.  Dokończenie budowy placu z 

kostki brukowej przy Domu 

Strażaka w Lipnicy  

60.000,00  

3.  Budowa oświetlenia ulicznego 

w Lipnicy 

10.000,00  

4.  Budowa pasażu dla pieszych na 

cmentarzu w Lipnicy 

120.000,00  Ok. 800 m2   

5. Budowa chodnika dla pieszych 

od przystanku do cmentarza  

 

150.000,00 Dł. ok. 300 m 

Koszty ok. 190 000,00 zł 

 Razem 

 

640.000,00  
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W przygotowaniu do realizacji:                                                                          Uwagi  

1.  Budowa chodnika dla pieszych od  zakończenia          Dł. ok. 1200 m 

chodnika istniejącego do byłej mleczarni                    Koszty ok. 1 200 000,00 zł 

2. Budowa oświetlenia ulicznego i zasilania wzdłuż 

Drogi powiatowej od skrzyżowania do cmentarza 

w Lipnicy 

  DZIKOWIEC 

 

                            

1.  Rozbudowa i przebudowa  

budynku oranżerii do funkcji 

zakładu rehabilitacji i  budynku 

zabytkowego spichlerza  do 

funkcji zakładu  opiekuńczo – 

leczniczego w Dzikowcu 

 130.000,00 Koszt prac projektowych  

ok. 130 000,00 zł  

2.  Gmina otwarta na kulturę 

poprzez rewaloryzację 

zabytkowego zespołu parkowo-

dworskiego w Dzikowcu 

200.000,00 Koszt ok. 4.200.000,00 zł 

Wnioskowana dotacja 2017-2018 :         

3.000.000,00 zł 

 Gmina -  1.200.000,00 zł 

w tym:  w 2017  200.000,00 zł 

                 2018 1.000.000,00 zł 

3.  Budowa chodników dla 

pieszych na cmentarzu  

w Dzikowcu  

150.000,00  Ok. 1100 m2 

4.  Renowacja 5 zabytkowych 

grobowców na cmentarzu  

w Dzikowcu w tym m.in.: 

Błotnickich,  

Dziedzica Piotrowskiego, 

Dziedziczki Zofii Zaklika,  

ks. Kiełbusiewicza,  

ks. Królikowskiego 

40.000,00  Wpisać do rejestru zabytków i 

przystąpić do renowacji w 2017  

5.  Przykrycie potoku Olszynka i 

rowu melioracyjnego w celu 

wykonania utwardzenia placu 

dla infrastruktury transportowej 

przy stadionie w Dzikowcu 

200.000,00 Dotacja LGD 200.000,00 zł 

 Gmina           200.000,00 zł 

6.  Rozbudowa i przebudowa  

budynku Samorządowego 

Centrum Kultury  w Dzikowcu 

polegająca na dobudowie 

dodatkowych pomieszczeń 

usługowo – użytkowych 

100.000,00 Szacunkowy koszt 1.900.000,00  

- dotacja PROW   500.000,00 zł 

- środki  gminy  1.400.000,00 zł 

        w tym: 

                2017      100.000,00 zł  

                2018   1.300.000,00 zł      

7.  Budowa muszli koncertowej  

w Dzikowcu  

10.000,00  

8. Wykonanie projektu 

zamiennego alejek parkowych 

w Dzikowcu 

38.000,00  
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9. Termomodernizacja budynku 

wartowni Straży Grobowej  

52.000,00 Koszt całkowity : 100.000,00 

Dotacja :  

WFOŚiGW - 48.000,00 zł 

Środki gminy – 52.000,00zł  

 

10. Zakup działki koło spichlerza 

od Gminnej Spółdzielni  

50 000,00   

 Razem 970.000,00  

 

W przygotowaniu do realizacji:                                                                                    Uwagi : 

1.  Budowa chodnika dla pieszych                                                                   

 po obu stronach ul. Dworskiej                                                    Dł. ok. 200 m 

a) od Witkowskiego do Stadionu                                         Koszty ok. 100 000,00 zł 

b) przełożenie chodnika ul. Dworska                                   Dł. ok. 800 m                        

od drogi wojewódzkiej do Urzędu                                               Koszty ok. 400 000,00 zł 

2.  a) Budowa oświetlenia ulicznego – wydzielonego na  odcinku:  a) Dł. ok. 800 m 

droga wojewódzka   - Urząd .                                                       Koszty ok. 250 000,00 zł 

b) Likwidacja naziemnej linii energetycznej i zastąpienie           b) Koszty pokryje PGE  

jej linia kablową podziemną z przyłączami podziemnymi do      Dystrybucja Rzeszów 

budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej 

 

3.  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół  

im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu  

połączona z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,                   Koszty ok. 1 510 000,00 zł 

instalacji elektrycznej, oświetleniowej,  

c.o. i remontem pomieszczeń w starym skrzydle szkolnym  

wraz z salą gimnastyczną i stołówką  

położonych wzdłuż ulicy Katyńskiej 

 

4.  Rozbudowa przedszkola w Dzikowcu polegająca                           

 na dobudowie celem zwiększenia powierzchni                           Koszty ok. 650 000,00 zł 

użytkowej przedszkola w tym w szczególności pomieszczeń  

do zabaw dla maluchów  

5. Przygotowanie do uzbrojenia terenów wokół  

ul. Plebańskiej                                    

                                                                                                          Koszty są przedmiotem    

                                                                                                           oszacowania 

6. Budowa chodnika dla pieszych                                                     Dł. ok. 900 m 

Dzikowiec Dolny – Mechowiec w Dzikowcu                              Koszty ok. 500 000,00 zł 

                               

7. Rozbudowa i przebudowa  budynku oranżerii                              Koszty inwestycyjne ok. 

do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku                                    10 100 000,00  zł      

zabytkowego spichlerza  do funkcji zakładu                                w tym:  

 opiekuńczo – leczniczego w Dzikowcu                                       a) rehabilitacja 5 100 000,00 

                                                                                                       b) ZOL 4 000 000,00 

                                                                                                       c) park 1 000 000 
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 NOWY DZIKOWIEC 

 

  

1.  Przebudowa zjazdu z drogi 

powiatowej na drogę gminą  

Ośrodek Zdrowia  

40.000,00    

 Razem 40.000,00  

W przygotowaniu do realizacji                                                              Uwagi : 

 Przebudowa chodnika w Nowym Dzikowcu                  Dł. ok. 1400 m 

wraz z położeniem nowego dywanika asfaltowego          Koszty ok. 700 000,00 zł 

 

  Ogółem 5 430.000,00  

 

 

 

 Inwestycje wojewódzkie : 

 

Budowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Kolbuszowa – Sokołów na odcinku 

Dzikowiec – Osia Góra  

1. Termin realizacji 2017 – 2018 

2. Zakres rzeczowy :  

a) Budowa nowej drogi na odcinku z Kolbuszowej do Dzikowca  

b) Położenie nowego dywanika asfaltowego na odcinku Dzikowiec – Osia Góra do 

granicy z gmina Raniżów, 

c) Położenie nowych chodników w Dzikowcu  

d) Budowa dwóch rond dla ruchu pojazdów kołowych w Dzikowcu 

e) Budowa dwóch zatok przystankowych w Dzikowcu  

f) Budowa dwóch nowych zatok przystankowych w Osiej Górze  

g) Budowa chodnika w Osiej Górze 

 

Kalejdoskop wydarzeń w II półroczu 2016 roku.  
Lipiec  

3 lipca 2016roku w Dzikowcu świętowaliśmy cztery jubileusze: 450 lat Dzikowca, 200-lat 

budowy kościoła w Dzikowcu, 135 Honorowej Straży Grobowej w Dzikowcu,  35 –lat 

Odejścia do Pana Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława Sudoła. Całość materiałów 

zamieszczono w specjalnym dodatku do Gazety Gminnej   

Wakacje z SCK 

Podczas wakacji chętni mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia robotyki, prowadzone przez rzeszowskie profesjonalistki. Nie zabrakło 

również chętnych na zajęcia plastyczne prowadzone przez plastyka z Kolbuszowej. 

Uczestnicy nauczyli się wykonywać odlewów z gipsu oraz z masy papierowej od wykonania 

formy, aż po kolorowe wykończenie prac. 

 

 



 18 

Sierpień  

XXXII piesza pielgrzymka do Częstochowy z udziałem mieszkańców  

naszej Gminy.  

Takie nasze wędrowanie... 
4 sierpnia 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Sudoła w Dzikowcu  Dyrekcja, 

nauczyciele oraz  rodzice, wzięli udział w pierwszym dniu XXXIII Pieszej Pielgrzymki ze 

Stalowej Woli na Jasną Górę, na trasie Stalowa Wola - Tarnobrzeg w grupie bł. Wincentego.  

Celem  pątniczego wysiłku była modlitwa o beatyfikację Patrona naszej szkoły, Sługi Bożego 

ks. Stanisława Sudoła i dziękczynienie za Jego obecność wśród nas.  

          Uroczystej Mszy św. inaugurującej wyjście na pielgrzymi szlak przewodniczył  

bp Edward Frankowski z udziałem ks. dr Jana Biedronia, postulatora procesu 

beatyfikacyjnego ks. S. Sudoła, który  na zakończenie serdecznie zachęcał:  bardzo gorąco 

proszę, aby i ci, którzy towarzyszyć będą duchowo podjęli także tę intencję, o rychłą 

beatyfikację Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fot. Grupa pielgrzymów z Dzikowca   

 

            12 sierpnia 2016r. w dniu wejścia na Jasna Górę XXXIII Pieszej Pielgrzymki ze 

Stalowej Woli na Jasną Górę, reprezentacja uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Sudoła 

w Dzikowcu  na czele z p. dyrektor Czesławą Kubiś, nauczycielami , rodzicami i innymi 

mieszkańcami Dzikowca uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy. Wraz  

z pocztem sztandarowym szkoły serdecznie powitaliśmy pieszych pielgrzymów z naszej 

parafii, którzy przez 9 dni modlili się o beatyfikację naszego Patrona szkoły  

i uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. kończącej pielgrzymowanie, której przewodniczył 

J.E. dr Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski.  
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Fot. Pielgrzymi z Dzikowca wraz ks. bp Krzysztofem Nitkiewiczem  

oraz bp Edwardem Frankowskim 

 

Opr. Anastazja Antosz 

Sportowe zakończenie lata 

Impreza plenerowa organizowana cyklicznie w Spiach. W tym roku zorganizowana 4 września. 

Więcej informacji w poniższym artykule.  

 

Świetlicowe poczynania” w 2016 roku w Spiach  

Rok 2016 w naszej spiowskiej Świetlicy, jak zwykle rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. 

Zarówno siłownia, jak i Świetlica „tętniły życiem”. Statystyki z wszystkich miesięcy pokazują, 

że lokalna i okoliczna społeczność jest nie tylko aktywna fizycznie, ale także artystycznie.  

„Zwykłe dni” pracy Świetlicy wypełniały różnorodne formy zajęć dla miejscowej 

młodzieży oraz zabaw dla najmłodszych. Codziennie w godzinach wieczornych, niezmiennie 

od początku działalności Świetlicy odbywały się zajęcia fitness, a okresowo również zajęcia z 

zakresu samoobrony. W czasie świątecznym organizowane były zajęcia tematyczne związane 

z określonym świętem (prace plastyczne, animacje). Tegoroczne wakacje upłynęły pod kątem 

wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu, czego zwieńczeniem była impreza „Sportowe 

Zakończenie Wakacji 2016”. Oprócz rozgrywek siatkówki plażowej, badmintona i tenisa 

stołowego odbyły się pokazy gimnastyki „Street Workout” w wykonaniu grupy z Rzeszowa. 

Nowością był nagrodzony trzecim miejscem w Polsce pokaz Jujitsu – duo system.  
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W jesień weszliśmy „tanecznym krokiem”. Przez okres dwóch miesięcy odbywały się 

warsztaty salsy. We wrześniu powróciły także warsztaty gitarowe.  

Ponadto, w naszej świetlicy istnieje możliwość świętowania urodzin. Zajmujemy się 

organizacją i animacjami dzieci.  

Wszelkie inne informacje o działalności naszej Świetlicy można znaleźć na 

Facebook’u – Świetlica i siłownia w Spiach. Zapraszamy !  

 

Święto kapusty 

11 września Folklorystyczne święto wsi Mechowiec. Rozpoczęte uroczystą Mszą św. w tamtejszym 

kościele obchodzone w drugą niedzielę września cieszy się coraz większą popularnością. Występy 

zespołów folklorystycznych, konkurs kulinarny i stoiska z kapuścianymi przysmakami. Przy tym 

animacje dla dzieci i atrakcje rekreacyjne to doskonały sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia z 

bliskimi i znajomymi. 

 
Fot. Podczas święta kapusty. 
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Spotkanie pielgrzymów grupy bł. Wincentego w Dzikowcu  

11 września 2016 r. uroczysta Mszą Św. w kościele parafialnym w Dzikowcu rozpoczęło się 

popielgrzymkowe spotkanie grupy bł. Wincentego, która w sierpniu uczestniczyła w Pieszej 

Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Uroczystościom przewodniczył postulator 

procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła, ks. dr Jan Biedroń w 

koncelebrze z ks. dr Michałem Mierzwą - dyrektorem grupy bł. Wincentego, ks. Konradem 

Fedorowskim i ks. Piotrem Kowalem. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym 

pielgrzymki i promocji SB ks. S. Sudoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Anastazja Antosz 



 22 

Dzieciom z Chin 

W piątek 16 września 2016 r. odbyła się w naszej szkole loteria fantowa z której dochód 

796,85 zł został przeznaczony na pomoc dzieciom z Chin. Koordynatorem misyjnej akcji 

charytatywnej jest ks. Daniel Korycinski, dyrektor d/s misji diecezji sandomierskiej, który 

podczas spotkania w naszej szkole z uczniami gimnazjum, szkoły podstawowej  

i przedszkola opowiadał o trudnej i dramatycznej sytuacji dzieci w Chinach i Afryce. 

Wszystkim uczniom i przedszkolakom, którzy zaangażowali się przynosząc maskotki  

i kupując losy serdecznie dziękujemy za wrażliwość, bezinteresowność i chęć pomagania. 

 
       Fot. Młodzież z Dzikowca podczas misyjnej akcji charytatywnej 

W prałatowej zagrodzie 

 22 września 2016 r. uczniowie kl. II a i b Gim oraz VI SP  ZS w Dzikowcu  uczestniczyli  

w wycieczce rowerowej do rodzinnej zagrody Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła  

w Zembrzy. Z serdeczną otwartością przyjął nas i oprowadził po sudołowej ziemi p. Wacław 

Sudoł, syn śp. Pawła Sudoła - bratanka ks. Sudoła. Wspominając  dzieciństwo opowiedział  

o krótkich chwilach naznaczonych obecnością ks. Sudoła i wskazał na kruche ślady ciągle 

żywej  pamięci o Nim. Pełne emocji było zwiedzanie prałatowej pasieki - pozdrowienia dla 

pokąsanych ;) - schowanej wśród 600-letnich lip, z której okoliczni i nie-okoliczni 

mieszkańcy zaopatrują się w  najlepszy, uświęcony prałatowymi ulami miód. ( Ks. Sudoł 

własnoręcznie robił ule i szczepił jabłonie, które do dzisiaj rosną, owocują i dobrze się mają). 

Po rodzinnym domu ks. Sudoła, który spłonął w 2000 r.  pozostał kamień położony u progu 

drzwi wejściowych. W  leśnej ciszy malowniczej i sielskiej zagrody przypomina  

o skromności, prostocie i pięknym życiu naszego Patrona. 

Opr. Anastazja Antosz 
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Fot. Uczestnicy rowerowej wycieczki do rodzinnej zagrody Sługi Bożego  

ks. Stanisława Sudoła w Zembrzy. 

 

 

Gminne manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Dzikowiec  
 
W dniu 25 września br. tj. niedziela w godzinach popołudniowych odbyły się manewry 

gminne  jednostek OSP z terenu gminy Dzikowiec . Ćwiczenia zostały przeprowadzone na 

terenie miejscowości Wilcza Wola , zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. 

W manewrach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Tego rodzaju 

ćwiczenia strażackie miały na celu sprawdzenie wyszkolenia strażaków i stanu sprzętu 

strażackiego, tj. działania autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp oraz urządzeń 

ratownictwa drogowego ,a także  linii tłocznych przesyłających wodę na odległość  oraz łodzi 

motorowej OSP Wilcza Wola . Zbiórkę zastępów OSP zorganizowano na parkingu leśnictwa 

Wilcza Wola.  Komendant Gminny st. asp. Dominik Rusin złożył meldunek Komendantowi 

Powiatowemu PSP w Kolbuszowej st. bryg. Florianowi Pelczar o gotowości zastępów OSP 

do ćwiczeń, a następnie przedstawił dowódcom zastępów OSP plan i założenia do ćwiczeń. 

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości 

operacyjno–technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących 

na terenie gminy Dzikowiec, określenie obszarów działania wymagających poprawy  

w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, wyciągnięcie odpowiednich wniosków 

oraz doskonalenie działań w zakresie: 

• dowożenia wody oraz gaszenia pożarów, 

• udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, 

• sprawdzenia warunków i możliwości ewakuacji,  

• organizacji systemu łączności radiowej, 

• doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków OSP w działaniach ratowniczych 

prowadzonych na zbiornikach wodnych 

• podejmowania innych czynności zgodnie z rozwojem sytuacji. 
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Całość działań oparta była o trzy upozorowane zdarzenia (epizody), które miały miejsce 

w wyznaczonych lokalizacjach. Scenariusz ćwiczeń przewidywał powstanie pożaru poszycia 

leśnego na terenie leśnictwa Wilcza Wola. W ćwiczeniach wykorzystano wszelki dostępny  

na terenie gminy Dzikowiec  sprzęt bojowy. Drugie zdarzenie to wypadek samochodowy. 

Działanie jakie miały podjąć jednostki operacyjno– techniczne (JOT) obejmowało wydobycie 

rannego z samochodu, zabezpieczenie oraz przygotowanie osoby do przyjęcia przez pomoc 

medyczną. Trzecie ćwiczenie przewidywało wyciągnięcie z  zalewu tąpiącego się zwierzęcia.  

Ćwiczenia obserwowali: Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Komendant 

Powiatowy PSP w Kolbuszowej st. bryg. Florian Pelczar, Prezes Zarządu oddziału 

powiatowego ZOSP RP dh Ryszard Skowron, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  

dh Kazimierz Ozga, Wójt Gminy Dzikowiec Pan Krzysztof Klecha , Przewodniczący Rady 

Gminy Dzikowiec Pan Edward Klecha, Sekretarz Gminy Dzikowiec Pani Genowefa Dębiak  

oraz przedstawiciele Lasów Państwowych Leśniczy Pan Robert Szczęch, Leśniczy Pan 

Mariusz Mazur oraz Podleśniczy  Pan Ryszard Gazda. 

Po przeprowadzonych ćwiczeniach miało miejsce podsumowanie ćwiczeń, podczas którego 

oceniona została poprawność wykonania działań ratowniczo – gaśniczych. Podsumowania  

i oceny dokonał przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, 

który wraz z innymi pracownikami PSP czuwał nad poprawną realizacją ćwiczeń.  

Po zakończonych manewrach Wójt Gminy Dzikowiec Pan Krzysztof Klecha zaprosił 

wszystkich na wspólne biesiadowanie przy bigosie i kiełbasce z grilla, którą przygotował Pan 

Jan Czochara na swoim polu biwakowym nad zalewem w Wilczej Woli.   

 

Projekt „Poznajemy zawody” 

 

Projekt pt. „Poznajemy zawody” będzie realizowany w Oddziale przedszkolnym 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach w terminie od września 2016 r. do maja 2017 r. 

Tematyka projektu została wybrana na podstawie bloków tematycznych realizowanych na 

zajęciach dydaktycznych wg. podstawy programowej w dwóch grupach przedszkolnych 

(I grupa – 3,4 latki; II grupa – 5,6 latki). 

W ramach projektu będziemy mieli możliwość raz w miesiącu zapraszać do naszego 

przedszkola przedstawicieli różnych zawodów oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych 

poza terenem naszej placówki.  

Nasze drogie przedszkolaki odwiedziły już Komendę Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kolbuszowej, gdzie Panowie Strażacy opowiedzieli o swojej odpowiedzialnej 

pracy oraz udzielili dzieciom wielu cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 

Największą atrakcją była możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu oraz prezentacja 

sprzętu strażackiego. 

Kolejne spotkanie z przedstawicielem ciekawego zawodu odbyło się w naszym 

przedszkolu – zawitała do nas pani pielęgniarka, która pięknie opowiedziała dzieciom 

o swojej pracy. Największym zainteresowaniem cieszyły się przyrządy, które są 

nieodłącznym elementem tej pracy m.in. stetoskop, ciśnieniomierz, strzykawki, bandaże  

i inne akcesoria medyczne. Pani pielęgniarka zademonstrowała dzieciom niektóre zabiegi, np. 
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założenie opatrunku, mierzenie ciśnienia, udzielanie pomocy w razie potrzeby itd. Dzieci były 

zachwycone.   

Na pewno rola edukacyjna spotkań jest bardzo istotna, gdyż dzieci zdobywają wiedzę 

o otaczającym świecie i kształtują swoje zainteresowania. 

Autorkami projektu są panie Teresa Dziadowicz i Aneta Olejarz. 

         

Opracowanie: B. Kubiś 

 

 

 

IV Drzwi otwarte Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach 
  

Świecie nasz, świecie nasz, 

Chcę być z Tobą w zmowie, 

Z blaskiem twym, siłą twą, 

Co mi dasz - odpowiedz!/ M. Grechuta 

 

05.10.2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach był już po raz czwarty 

organizatorem Drzwi Otwartych. Głównym celem tego wydarzenia było uwrażliwienie na 

problemy osób niepełnosprawnych, aktywna integracja i zaprezentowanie działalności 

placówki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszej gminy: pan Edward 

Klecha - Przewodniczący Rady Gminy, pani Genowefa Dębiak - sekretarz Gminy Dzikowiec, 

pani Urszula Hahn - kierownik GOPS w Dzikowcu, radni pani Józefa Kopeć i pan Stanisław 

Dziadura. Przybyła do nas także pani Józefa Zięba - kierownik GOPS w Majdanie 

Królewskim  wraz z pracownikiem socjalnym. Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy 

zaprzyjaźnionych szkół: pani Czesława Kubiś - Zespół Szkół w Dzikowcu, pani Barbara 

Matejek - Zespół Szkół w Wilczej Woli, a także dyrektorka SP w Spiach, pani Magdalena 

Wiącek oraz sołtys wsi Spie - pan Adam Wyka. Do zgormadzonych ciepłe słowa skierował 

również w piśmie Wójt Gminy Dzikowiec – pan Krzysztof Klecha. Szanowne grono gości 

miało niepowtarzalną możliwość obejrzenia przedstawienia „Mam Talent”, w czasie którego 

uczestnicy ŚDS w Spiach przekonali o tym, że pomimo niepełnosprawności, mają różne 

uzdolnienia. W programie znalazła się również prezentacja multimedialna opisująca 

funkcjonowanie Domu oraz obejrzenie teledysku - laureata konkursu filmowego 

środowiskowych domów samopomocy. Był też czas na pochwalenie się przez uczestników 
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zdolnościami kulinarnymi. Kolejnym punktem Drzwi Otwartych była wizyta uczniów klasy 

szóstej z Dzikowca. W każdej z pracowni czekały na nich nie lada wyzwania i atrakcje, by 

móc naocznie przekonać się na czym polega funkcjonowanie ŚDS. Warsztaty tak się 

podobały, że młodzież niechętnie opuszczała progi ŚDS. 

 

   Tegorocznej edycji Drzwi Otwartych towarzyszyły słowa piosenki Marka Grechuty - osoby, 

która cierpiała na chorobę psychiczną - pt. Świecie nasz. Dobre życzenia wyśpiewane w tej 

piosence są także życzeniami naszych uczestników: daj nam radość, której tak szukamy, daj 

ugasić ogień zły, daj nam wiele jasnych dni, daj nam radość blasku i odmiany, daj pokonać 

każdy lęk... W naszym Domu – pomimo wielu przeciwności losu, w tym także cierpień 

spowodowanych chorobami psychicznymi - staramy się na co dzień choć w części te życzenia 

realizować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grajek z Hamelin w Spiach 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach aktywnie działają w różnych 

dziedzinach. Ostatnie miesiące były obfitowały w zajęcia teatralne, a mianowicie  

w przygotowania do przedstawienia pt. „Grajek z Hamelin”. Uczestnicy po raz pierwszy 

zaprezentowali na dużej scenie efekt swojej pracy podczas IV Przeglądu Małych Form 

Teatralnych „Dokąd zmierzam” organizowanym przez SCK Dzikowiec. Po raz kolejny 

wystawili przedstawienie dla dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej ze Spii. Dzieci 

Fot. Goście w trakcie 

przedstawienia z zainteresowaniem 

śledzili talenty uczestników ŚDS. 

 

Fot. Młodzież podczas prezentacji dowiedziała się jak funkcjonuje ŚDS 
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z wielkim zainteresowaniem śledziły poczynania swoich sąsiadów na scenie.  Mamy nadzieję, 

że morał płynący z bajki o Grajku choć na chwilę zostanie w pamięci dzieci. 

Opr. Terapeuta ŚDS  

 

Fot. Występ uczestników SDŚ dla dzieci z przedszkola i szkoły w Spiach 

 

Fot. IV Przegląd Małych Form Teatralnych – przedstawienie „Grajek z Hamelin” 

Wręczenie medali  

W dniu 11 października 2016 roku w Sali Widowiskowej przy stadionie sportowym w 

Dzikowcu odbyła się podniosła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie parom, które mogą poszczycić się 50-letnim i dłuższym stażem małżeńskim.  

 



 28 

 Pięćdziesiąt lat temu, w 1966 roku, na ślubnym kobiercu stanęły następujące pary: 

1. Chudzik Edward i Maria z Wilczej Woli 

2. Grądzki Józef i Stefania (Lipnica)– oboje zmarli we wrześniu 2016  

3. Kozak Franciszek i Zofia z Płazówki 

4. Matejek Zbigniew i Zofia Helena z Mechowca 

5. Puzio Edmund i Czesława z Kopci 

6. Pyryt Antoni i Janina z Lipnicy 

7. Serafin Eugeniusz i Stefania z Wilczej Woli 

8. Wiącek Julian i Zofia z Lipnicy 

 

O medale za długoletnie pożycie małżeńskie wystąpiono również dla  państwa Marii  

i Juliana Sudołów, którzy są razem na dobre i na złe już 65 lat, a jeszcze nigdy nie zostali 

 odznaczeni.  

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

Chmielowca oraz Starosty kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Ponadto w uroczystości udział 

wzięli ks. Piotr Kowal z Dzikowca, ks. Piotr Setlak z Lipnicy, rodziny Jubilatów oraz 

Gospodarze: Wójt Gminy Dzikowiec,  Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec – Edward 

Klecha, Sekretarz Gminy – Genowefa Dębiak, zastępca Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego- Małgorzata Cudo 

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

Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku i więcej  

w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził 

prawdziwym skarbiec czynów wielkich i małych, i uformował swoje człowieczeństwo tak,  

że może mierzyć się z różnymi przeciwnościami losu. Codziennej trosce o dom i chleb, o 

dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, 

oddaliście Państwo swoje najlepsze lata.  

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

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

  

 
Fot. Jubilaci odznaczeni medalami za długoletnie pożycie.  
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PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW  

w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

W tym roku szkolnym klasa I Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół  im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła liczy 18 uczniów. 1 września razem z panią wychowawczynią Lucyną 

Koba wyruszyli w "podróż w cudowny świat wiedzy". 

13 października oficjalnie z rąk pani Dyrektor otrzymali marynarskie szlify, a od starszych 

kolegów z kl. II i III wiele cennych rad i przestróg. Były także słodkie podarunki.  

Życzymy im pomyślnych wiatrów ! 

 

Od 1  września grupa 39 trzynastolatków rozpoczęła naukę w klasie pierwszej 

Samorządowego Gimnazjum przy Zespole Szkół im.  ks. Prałata Stanisława Sudoła  

w Dzikowcu, a 13 października 2016 r. stali się oficjalnie członkami szkolnej społeczności.                                                                                                                                     

Pod opieką pań wychowawczyń, Barbary Drapały i Doroty Chorzępy, przygotowali program 

artystyczny, w którym ujawnili swe talenty muzyczne i aktorskie.  

Celująco zdali egzamin na ucznia przeprowadzony przez starszych kolegów z Samorządu 

Uczniowskiego.  

Życzymy im samych sukcesów w nauce i miłych chwil w murach naszego gimnazjum! 

Święto Niepodległości 

Wielopokoleniową inscenizację słowno- muzyczną, odkrywającą karty historii przygotował 

Klub Seniora na czele z Prezes panią Anną Marek.  
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Fot. Występ z okazji 11-go listopada młodzieży oraz Klubu Seniora z Dzikowca. 

Bajkowy Bal Andrzejkowy w Wilczej Woli  

We czwartek, 24 listopada 2016r. odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej 

Woli „Bajkowy Bal Andrzejkowy”. Tradycyjne andrzejki stały się okazją do organizacji balu, 

którego celem było propagowanie czytelnictwa wśród  naszych najmłodszych uczniów. 

Należało przebrać się za dowolną postać literacką, aby wziąć udział w konkursie na 

najbardziej trafny strój. Jak podejrzewaliśmy największy problem był z rozpoznaniem całej 

rzeszy księżniczek, tych bowiem w baśniach jest bardzo dużo. Dzieci postarały się jednak o 

odpowiednie atrybuty, które podpowiadały,  jakiego utworu są bohaterami. O przebranie  

postarali się także niektórzy rodzice i tak była cała rodzina, która zjawiła się prosto z 

greckiego Olimpu, rodzina z magicznego Hogwartu,a nawet Gajowy z Czerwonym 

Kapturkiem i Babcią. Jury miało spory problem z wybraniem najpiękniejszych trzech strojów, 

dlatego też pojawiła się aż najlepsza dwunastka. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w 

quizach i zabawach. Było odgadywanie fragmentów baśni, łączenie imion bohaterów z 

tytułami, zaplatanie warkoczy, oddzielanie grochu od ziaren ryżu, strojenie bajkowych postaci 

w papierowe ubranka, a także inne ciekawe konkursy. Obowiązkowo odbyło się trochę 

tańców i całkiem sporo wróżb – magiczna kula, tajemne liczby, lanie wosku, wróżba – kim 

będziesz itd. Na zakończenie chętni zapisywali na dużych arkuszach brystolu odpowiedź na 

pytanie: „Dlaczego warto czytać książki?”. Nagrodami były oczywiście książki, a także 

„magiczne ołówki” z brylancikami. Rodzice zadbali o poczęstunek dla dzieci i pomagali w 

organizacji balu. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się podczas tego 

niezwykłego wydarzenia. A teraz do biblioteki! Po książki do czytania!  

B.Matejek 

 

 



 31 

Andrzejkowe wróżby w przedszkolu w Mechowcu.  

25 listopada w naszym przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa. Cały dzień przepełniony 

był wyśmienitą zabawą i przewidywaniem przyszłości. Każdy przedszkolak przy pomocy 

zaczarowanych przedmiotów dowiedział się jaka czeka go przyszłość. Kolejne wróżby 

odsłaniały przed nami wiele tajemnic. Teraz już wszystkie przedszkolaki wiedzą jaki zawód 

będą wykonywać w przyszłości, kim będzie ich małżonek oraz to czyje najskrytsze marzenia 

spełnią się już przed świętami Bożego Narodzenia. W tym wyjątkowym, magicznym dniu 

przedszkolaki tańczyły i bawiły się doskonale. Gdy opadły z sił wzmocniły się pysznym 

poczęstunkiem, który przygotowały samodzielnie. Upewniło nas to w przekonaniu, że wróżby 

o zostaniu kucharzem na pewno się spełnią. 

 

Fot. Podczas zabawy andrzejowej  

 

Odwiedziny  brodatego Gościa 

5 grudnia Przedszkole Samorządowe w Mechowcu odwiedził św. Mikołaj. Długo 

wyczekiwany gość został przez przedszkolaków przywitany wierszami i piosenkami. 

Strudzony długą drogą mógł w końcu usiąść na krześle i odpocząć. Po upewnieniu się, że 

dzieci z przedszkola zawsze są grzeczne i słuchają swoich rodziców, mógł przystąpić do 

obdarowywania wszystkich prezentami. Mikołaj dokładnie przeczytał listy, które do niego 

wysłaliśmy, ponieważ wszystkim bardzo podobały się prezenty. Gdy już otrzymaliśmy 

upominki Mikołaj pożegnał się z nami i wyruszył w dalszą drogę, aby obdarować 

paczuszkami wszystkie grzeczne dzieci z całego świata. 

                 Edyta Wilk- nauczyciel wychowania grupy 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu ma nowy sztandar.  

Dnia 06 grudnia 2016r. w kościele parafialnym w Dzikowcu odbyła się msza św.  odpustowa 

z okazji święta Św. Mikołaja  patrona naszej parafii . Tuż po niej odbyło się 

uroczyste poświęcenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu.  

W uroczystości udział wzięli strażacy z OSP Dzikowiec, OSP Nowy Dzikowiec, Honorowa 

Straż Grobowa w Dzikowcu oraz zaproszeni goście.   

Po nabożeństwie pododdziały OSP Dzikowiec i Nowy Dzikowiec  przemieściły się do 

budynku wielofunkcyjnego znajdującego się na stadionie w Dzikowcu. Podczas spotkania 

Prezes OSP Dzikowiec Pan Zbigniew Witkowski podziękował Wójtowi Gminy Dzikowiec 

Pan Krzysztofowi Klecha za udzielenia wsparcia finansowego bez , którego zakup sztandaru 

nie byłby możliwy oraz słowa podziękowania skierował do przedstawicieli lasu 

serwitutowego za udzielone wsparcie w imieniu , których podziękowanie odebrał Pan 

Stanisław Tęcza.  

Pełny tekst podziękowania dla Wójta Gminy Dzikowiec Pana Krzysztofa Klecha 

zamieszczamy poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  imieniu władz samorządowych list gratulacyjny przekazała Pani Genowefa Dębiak 

Sekretarz Gminy oraz Pan Edward Klecha Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec. Ponadto 

w uroczystości udział wzięli Pan Henryk Wojdyło –Członek Zarządu Powiatowego , Pan 
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Marian Hopek – wice przewodniczący Rady Powiatu, Radni Rady Gminy : Urszula Rzeszut-

Baran, Eugeniusz Panek, Jerzy Sito, Jan Tęcza. 

Po gratulacjach i zdjęciach przyszedł czas na wspólne świętowanie.     

Święty w szkolnych murach Szkoły Podstawowej w Kopciach.  
 

8 grudnia w szkolnych murach witaliśmy długo oczekiwanego Gościa- św. Mikołaja. Mikołaj 

dwukrotnie tego dnia zawitał do szkoły. Rano rozdał prezenty dzieciom z oddziału 

przedszkolnego, a po godzinie 10 prezenty otrzymali pozostali uczniowie.  

Dzieci zaprezentowały Mikołajowi przygotowane wiersze i piosenki. Mikołaj odziany  

w czerwony, wygodny strój podróżny do szkoły przyjechał tradycyjnymi saniami 

zaprzęgniętymi w dwa renifery. Dziękujemy bardzo Wszystkim, którzy przyczynili się  

do tego radosnego wydarzenia w naszej szkole. 

 

 

 

Baśniowe spotkanie z Mikołajem. 

8 grudnia salę w budynku przy stadionie wypełniły Przedszkolaki z całej Gminy Dzikowiec. 

Dzieci obejrzały przejmującą ,,Rosyjską Baśń Zimową” w wykonaniu aktorów teatru Bazyl, 

by potem ruszyć w tany z samym Mikołajem, który na koniec obdarował je słodkościami. 

Spotkanie ufundował Wójt Gminy Dzikowiec i SCK w Dzikowcu. 

Premiera monografii Mechowca 
11 grudnia w świetlicy wiejskiej w Mechowcu miało miejsce spotkanie promujące książkę, 

autorstwa Mariana Piórka , poświęconą Mechowcowi. Mieszkańcy nie tylko wysłuchali 

ciekawych opowieści regionalisty, ale też sami dzielili się refleksjami na temat informacji 

zawartych w monografii. KGW Prymule pięknie udekorowały salę i przygotowały 

smakowitości dla wszystkich przybyłych. Kapela Dzikowianie dopełniła program.  

Podczas spotkania można było nabyć książki z autografem samego autora. Wydawcą książki 

jest Gmina Dzikowiec. 
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Sukcesy uczniów w Szkole w Kopciach 

 

W 2016 „ jak co roku ” uczniowie Szkoły Podstawowej w Kopciach brali udział w wielu 

konkursach wycieczkach i imprezach. Nie wszystkim dopisało szczęście. Na szczególną 

uwagę zasługuje uczennica klasy 2 Aleksandra Szulmierz, która zdobyła wiele nagród. 

Do najważniejszych z nich należą:  

1 miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Myśli człowieka”,  

2 miejsce w powiatowym konkursie piosenki w Cmolasie, laureatka między wojewódzkiego 

konkursu piosenki „Śpiewamy przeboje naszych rodziców” w Nowej Dębie,  

1 miejsce w gminnym konkursie recytatorskim „Zdrowo i sportowo” oraz  

2 miejsce w wojewódzkim festiwal „Pieśni Religijnej” w Budach Głogowskich.  

Oli gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

W klasie 3 szczęście uśmiechnęło się do następujących osób: 

Łukasz Nidental zajął 2 miejsce w powiatowym konkursie  recytatorskim „Jan Paweł II”  

oraz gminnym „Śpiewam bo lubię” . 

W matematycznym gminnym konkursie „Asy z trzeciej klasy”: Konrad Kisiel  znalazł się  

na 2 miejscu oraz Michał Kopeć -3 miejsce, w polonistycznym konkursie „Asy z trzeciej 

klasy” 2 miejsce -Michał Kopeć.  

W gminnym konkursie „Zdrowo i sportowo” 1 miejsce należało do Michała Kopeć  

w kategorii „ortografia”.  

W Turnieju tenisa stołowego 1 miejsce w gminie utrzymał Konrad Kisiel zaś 3 Michał Kopeć 

Albert Ziętek z klasy VI zabłysnął w 4 gminnym konkursie czytelniczym „Prymus”. 

W matematycznym ogólnopolskim konkursie matematycznym „Mat” Albert Ziętek znalazł 

się na 7 miejscu.  

Wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Dary lasu” otrzymała Natalia Guściora. 

Grzegorz Serafin z klasy VI  otrzymał 2 miejsce w powiecie oraz 2 w województwie w 

konkursie plastycznym „Bezpieczne Wakacje”. 

Natomiast Zespół z klasy 6 w składzie: Dziuba Anna, Daniel Tęcza i Marcelina Tęcza zdobył 

3 miejsce w wojewódzkim festiwal „Pieśni Religijnej” w Budach Głogowskich. 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY 

 
 

 

 

     

   KONKURSY   
 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przedszkolak z cukrzycą” – III miejsce – Amelia 

Gawrońska oraz  Wyróżnienia – Kamila Olszowy i Wiktor Wit - oddział przedszkolny; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „JESIENNE INSPIRACJE z SKO”  - I miejsce - Kinga 

Stolarz kl.6, II miejsce - Szymon Wawrzonek kl.5, wyróżnienia  - Alicja Grądzka kl.6 i Natalia 

Wawrzonek kl.6; 

 Wojewódzki Konkurs „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje” -  

laureat - Kinga Stolarz kl.6 (kat. prezentacja multimedialna); 

 Wojewódzki Konkurs    „ABC Ekologii klas III” - II miejsce - Julia Konefał kl.3; 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje 2016” - III miejsce - Dawid Garbacki 

kl.3 (kat. wiekowa 6 - 9 lat); 

 „Turniej Karate Kyokushin” - III Puchar Podkarpacia dla Dzieci i Młodzieży -  

III miejsce - Mateusz Mazur kl.5 (w konkurencji KUMITE); 

 Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej „Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać 

Bogu, słodko jest Go wysławiać” - III miejsce - zespół z kl.3 w składzie:  

Monika Reguła, Patrycja Kata, Katarzyna Wiącek, Iwona Wiącek, Julia Konefał  

oraz  Wyróżnienie - Weronika Kubiś kl.3 (kat. solista); 

 Diecezjalna Olimpiada  Liturgiczna „Słudzy miłosierdzia. Misja osób konsekrowanych 

w diecezji Sandomierskiej widziana oczyma dzieci i młodzieży”- I miejsce Kacper Wawrzonek 

kl.3 (kat. plastyczna); 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje 2016” - I miejsce - Emilia Wawrzonek 

kl.1, III miejsce – Dawid Garbacki kl. 3; 

 Szkolny etap XIV Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej (kat. plastyczna kl.1-3) -  

I miejsce - Amelia Puzio kl. 1,  II miejsce - Sylwia Drżał kl.1,  III miejsce - Kacper Wawrzonek 

kl.3; 

 Szkolny Turniej Sportowy im. ks. Stanisława Sudoła „Mali Mistrzowie” -  

szachy, warcaby, unihokej 

w kat. warcaby klas 1 - 3 - I miejsce - Kacper Puk kl.3 

                         II miejsce - Krzysztof Mazur kl.2 

                         III miejsce - Adrian Tęcza kl.2 

w kat. warcaby klas 4 - 6 - I miejsce - Marcin Szypuła kl.5 

                         II miejsce - Julia Szypuła kl.6 

             III miejsce - Kamil Płaza kl.6 

w kat. unihokej klas 1 - 3 - I miejsce - drużyna z kl.3 

             II miejsce - drużyna z kl.2 i 3 

             III miejsce - drużyna z kl.1 

w kat. unihokej klas 4 - 6 - I miejsce - drużyna z kl.6 

             II miejsce - drużyna z kl.5 

             III miejsce - drużyna z kl.4 



 36 

 Szkolny konkurs na najładniejszy karmnik pn. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” –  

I miejsce - Magdalena Dziuba, Grzegorz Cudo kl.3, II miejsce - Iwona Wiącek,  

Monika Reguła kl.3 oraz Julia i Jakub Jankowski kl.4, III miejsce - Dawid Sobolewski  

kl.3, Oliwia Kwaśnik kl.0, Szymon Wawrzonek kl.5, Kacper Wawrzonek kl.3, 

Milena Żarkowska kl.1, Wyróżnienie - Kinga Olszowy kl.5, Wiktoria Kata kl.1,  

Patrycja Kata i Kacper Gawroński kl.3. 

 

 

        IMPREZY I UROCZYSTOŚCI 

 

 Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017; 

 Zajęcia w „Mobilnym Planetarium”; 

 Wyjazd uczniów kl.1 do Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt. „Gra” uczący zasad 

bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach; 

 Obchody Rocznicy Września – uroczysty apel, zapalenie znicza przy tablicy upamiętniającej 

mieszkańców Lipnicy, którzy zginęli z rąk hitlerowskiego najeźdźcy w czasie II wojny światowej; 

 Spotkanie z dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Diecezji Sandomierskiej  

ks. Danielem Korycińskim poświęcone tematyce pracy misjonarskiej oraz warunkom życia  

i kulturze krajów misyjnych; 

 Wyjazd uczniów z klas 4 - 6 na kręgle do Rzeszowa z okazji Dnia Chłopaka; 

 Ogniska klasowe; 

 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

 Obchody „Dnia Papieskiego” - montaż słowno - muzyczny pod hasłem  

„Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”, modlitwa uczniów przy pomniku Świętego Jana 

Pawła II; 

  „Pasowanie na ucznia klasy 1”; 

 Szkolne obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości: akademia szkolna, manifestowanie 

miłości i przywiązania do Ojczyzny - przemarsz dzieci z chorągiewkami pod Dąb Niepodległości; 

 Wyjazdy na basen; 

 Wycieczka Szkolnego Koła Misyjnego do Sandomierza; 

 Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Kolbuszowej; 

 Andrzejki szkolne; 

 Udział uczniów w akcji „Poczytaj mi mamo” – słuchanie czytanych przez matki fragmentów 

książek zakupionych przez szkołę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

 Spotkanie z Mikołajem. 
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Cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć i mamy nadzieję na kolejne dokonania i sukcesy. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu 

najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha i  rodzinnych spotkań w atmosferze ciepła, 

spokoju i miłości. 

                                                                                                        

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy 

 

„Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty 

                Pomnijcie, że dzień ten radosny 

W miłości jest poczęty” 

 

                                                     J. Kasprowicz   

 

Z życia szkoły... 

 W roku 2016 w Zespole Szkół w Dzikowcu wiele się działo. Dyrekcja, nauczyciele  

i uczniowie wraz z rodzicami podejmowali różnorodne działania, aby życie szkoły było 

bogate zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawcze. W bieżącym roku uczniowie 

szkoły podstawowej realizują projekt "Mały artysta” a uczniowie gimnazjum „Szczypiorniak 

moją pasją” w ramach konkursu Akademia Kreatywności 2016 ogłoszonego przez 

Regionalną Fundację Rozwoju Serce  w Kolbuszowej.  W ramach projektu „ Mały Artysta” 

uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, organizowane są wystawy prac 

artystycznych dzieci oraz wyjazdy, m.in. na zajęcia muzealne pt. "Ostrów Lednicki"  

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Koordynatorem projektu jest Pani Lucyna Koba. 

„Szczypiorniak moją Pasją” , to projekt którego koordynatorem była Pani Halina Puzio. 

Uczniowie uczestniczyli w  treningach sportowych  prowadzone w ramach wolontariatu, 

odbywały się sobotnie rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Podkarpackiego 

Związku Piłki Ręcznej na sezon 2015/2016 oraz trzy turnieje piłki ręcznej ; dwa wyjazdowe 

(Kraśnik i Jarosław), jeden miejscowy – w Dzikowcu. Ponadto była ona koordynatorem projektu 

"Klub", dzięki któremu udało się pozyskać fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup 

sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć z piłki ręcznej. Pani Halina prowadzi także zajęcia  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Piłki Ręcznej - Ośrodek Szkolenia w Piłce 

Ręcznej. W klasach I i II SP kontynuowany jest program edukacyjny "Mały mistrz" 

prowadzony przez p. Elżbieta Jagielską i p. Andrzeja Szczęcha. Prężnie działa także 

biblioteka szkolna, pod opieką p. Ireny Blat, która realizuje w swoim programie wiele 

działań: konkursy czytelnicze, recytatorskie i muzyczne, a także kiermasze, zarówno dla 

przedszkolaków jak i uczniów starszych klas. Ponadto w ramach pracy biblioteki realizowany 

jest projekt "Mądre bajki z całego świata" Fundacji Kulczyk, a także "Wszystkie kolory 

Świata" UNICEF-u oraz przygotowywany po raz kolejny już Koncert Finałowy WOŚP. 
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 Samorząd Szkolny pod opieką pani Anastazji Antosz, Renaty Stąpor  

i Jolanty Serafin dba o społeczno-kulturalny rozwój uczniów ZS w Dzikowcu.  

Wraz z uczniami prowadzone jest wiele akcji charytatywnych takich jak: "Adopcja serca"  

i pomoc dzieciom z Afryki, oraz zbiórka funduszy na pomoc dzieciom z Chin we współpracy                                  

z   ks. Danielem Korycińskim, która miała miejsce we wrześniu. Swoją szlachetną postawę 

uczniowie mogą kształtować na wzór naszego patrona Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława 

Sudoła, którego miejsce urodzenia udało się odwiedzić podczas rowerowej wycieczki do 

Zembrzy zorganizowanej przez SU, a także podczas wyjazdu do Muzeum Kardynała Adama 

Kozłowieckiego do Huty Komorowskiej. Uczniowie w szkole angażują się w zbiórkę 

nakrętek, makulatury, szkolne kiermasze  oraz liczne międzyklasowe konkursy o tematyce 

jesiennej, adwentowej czy zimowej, organizowane również podczas imprez szkolnych. 

 Życie szkoły to także ciekawe spotkania dla rodziców w ramach programu "Szkoły 

promującej Zdrowie" z p. Barbarą Nycek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczno  

w Kolbuszowej, realizacja programu "Trzymaj formę" oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie". 

Koordynatorami tych programów są p. Dorota Chorzępa i Renata Stąpor. Podsumowaniem 

tych działań był Festyn Zdrowia zorganizowany 1 czerwca 2016r, podczas którego zbierano 

pieniądze na pomoc chorej Amelki. W szkole organizowane są wyjazdy i spotkania  

z interesującymi ludźmi, takimi jak ojciec misjonarz Stanisław Garbacki z parafii w Nowej 

Gwinei czy ksiądz postulator Krzysztof Cisek i ks. Jan Biedroń. Dla klas najmłodszych 1-3 

SP niezapomniane są wyjazdy do Skansenu (spotkanie z p. Urszulą Rzeszut-Baran na 

warsztatach rękodzieła) i Nowej Dęby – proces powstawania i zdobienia babek choinkowych 

 Nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami uczniów w wielu 

dziedzinach.Naszą dumą jest uczennica Joanna Mytych z klasy IIB gimnazjum, która 

uzyskała stypendium Marszałka Województwa, za swoje wyniki i sukcesy w nauce. Jest ona 

już kolejną uczennicą z naszej szkoły, która osiągnęła ten sukces. Pracuje ona pod okiem p. 

Barbary Drapały, jako, że Joanna wybrała za swój przedmiot główny matematykę. Justyna 

Pacyna, absolwentka naszego gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016, pracując pod opieką 

pani Izabeli Stęgi i Doroty Chorzępy, uzyskała tytuł podwójnej finalistki konkursu 

przedmiotowego z historii i chemii. Równie dumni jesteśmy z wszystkich naszych uczniów, 

którzy poszerzając swoją wiedzę, sławią dobre imię szkoły uczestnicząc w wielu konkursach 

powiatowych i wojewódzkich, zdobywając  wysokie pozycje. Są to konkursy polonistyczne 

(p. Alina Pisarczyk, Stanisława Tęcza), plastyczne pod opieką p. Lucyny Koby, konkursy 

matematyczno-przyrodnicze pod opieką p. Doroty Chorzępy, Barbary Drapały, Justyny 

Mytych i Krystyny Mroczki, konkursy językowe (p. Irena Blat, Jolanta Serafin i Renata 

Stąpor) jak również konkursy religijne (p. Anastazja Antosz). Bardzo liczne sukcesy 

odnosimy w dziedzinie sportu zarówno na arenie powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej 

czy też nawet międzynarodowej (opiekunowie p. Halina Puzio i Andrzej Szczęch). Również 

uczniowie w klasach 1-3 SP, pod czujnym okiem p. Elżbiety Jagielskiej, Barbary Kulig  

i Lucyny Koby odnoszą sukcesy od najmłodszych lat. 
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Zdrowych i Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku  

                            Życzy dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie  

               Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława  Sudoła w Dzikowcu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Duży sukces sportowy Szkoły Podstawowej w Kopciach 

 
Po raz kolejny uczniowie klasy VI pod opieką magistra wychowania fizycznego Mirosława 

Drzał osiągnęli sukcesy w badmintona podczas półfinałów wojewódzkich szkolnych igrzysk 

sportowych w Tarnobrzegu. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców wywalczyły awans 

do zawodów wojewódzkich. Dziewczęta w składzie: Marcelina Kopeć, Ewelina Tęcza i Anna 

Kopeć zajęły III miejsce premiowane awansem. Jeszcze lepiej spisała się drużyna chłopców 

w składzie; Oskar Maciąg, Jakub Wojdyło i rezerwowy Jakub Nidental, którzy zajęli  

I miejsce. Po pokonaniu rywali w fazie grupowej ( szkoły ze Stalowej Woli, Widełki  

|i Mielca) awansowali do ścisłego finału gdzie zwyciężyli uczniów z Rzeszowa  

i Tarnobrzega. 

  
  

 

 

 

Świąt prawdziwie rodzinnych, 

pełnych miłości i pokoju z 

wszechobecną mocą Narodzonej 

Bożej Dzieciny Mieszkańcom Gminy 

Dzikowiec 

 

Życzy Dyrekcja i Pracownicy SCK   

w Dzikowcu 
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Wyróżnienie Gminy Dzikowiec  

Za bardzo dobre przygotowanie i realizację programu 500+  Gmina Dzikowiec jako jedną  

z siedmiu Gminy na terenie województwa podkarpackiego została wyróżniona przez 

Wojewodę Podkarpackiego Panią dr Ewę Leniart specjalnym  listem gratulacyjnym.  

W imieniu Wójta Krzysztofa Klechy list od Wojewody odebrała Pani Urszula Hahn 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu. Nie było by tego 

wyróżnienia jeśli nie było by właściwego przygotowania urzędu do realizacji  programu 500+ 

pracę koncepcyjną nad stworzeniem odpowiednich mechanizmów i doboru pracowników 

wykonał Pan Wójt wspólnie z Panią kierownik GOPS-u. Okazało się, że stworzyli 

mechanizm funkcjonujący idealnie, trzeba podkreślić, ze nie było by tego wyróżnienia gdyby 

nie praca perfekcyjnie wykonana przez Annę Kosiorowską i Joannę Dziuba , które wspólnie  

z pozostałymi pracownikami GOPS pod czujnym okiem Pani kierownik znakomicie poradziły 

sobie z wdrożeniem i realizacją programu 500+ . Na terenie gminy programem objęte jest 865 

dzieci. Łącznie od kwietnia do grudnia 2016r wypłacono z programu 500+ w Gminie 

Dzikowiec kwotę 3 831 559 zł   . 

 

Samozatrudnienie, czyli własna działalność gospodarcza 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji  

w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) 

przedstawia informację na temat możliwości samozatrudnienia.  O fundusze na start firmy w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, 

Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów, składając wniosek o przyznanie pomocy do 

Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”. Nabór trwa do  

30 grudnia 2016 r. W przypadku wybrania projektu do finansowania, zakłada on rozpoczęcie 

własnego biznesu, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 

końcowej, oraz:  

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym 

ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych 

miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez 

okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą 

opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej 

jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które: 

 w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 

wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, 

 wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 

przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 

roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 

gospodarczej. 

Składki na ubezpieczenie od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby 

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. 

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jawnych, 

komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy  

i artyści. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla właścicieli psów 
 

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców naszej gminy dotyczących wałęsających się – 

często całymi watahami psów, powodujących bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,  

a w szczególności dla dzieci przypominamy, że posiadanie psa wiążę się z obowiązkami.  

Wójt Gminy Dzikowiec przypomina więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, 

a w szczególności o stałym , skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w 

tym zwłaszcza o: 

- prowadzeniu psa poza posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży; 

- zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, 

- niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem jeśli   

pies jest przewodnikiem osoby niepełnosprawnej, 

- niewprowadzanie psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci. 

Za naruszenie powyższych zakazów i nakazów Kodeks wykroczeń przewiduje między innymi karę 

grzywny 

 

INFORMACJA  

 

Urząd Gminy Dzikowiec przypomina wszystkim właścicielom 

nieruchomości leżących przy chodnikach o obowiązku 

odśnieżania chodników i zwalczania na nich gołoledzi  
 

Gazeta Gminna – Miesięcznik 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 , www.dzikowiec.itl.pl/ugdzik. Redaktor naczelny : Genowefa Dębiak. Redakcja zastrzega sobie 

prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów. Przygotowanie do druku i druk : Gmina Dzikowiec nakład 1000 egz. 

 

 

mailto:ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
http://www.dzikowiec.itl.pl/ugdzik
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Co roku do Urzędu Gminy wpływa wiele ciepłych i serdecznych życzeń 

bożonarodzeniowych oraz noworocznych, niektóre z nich podajemy do wiadomości 

czytelników; 

 

 

 

 

 

 


