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 „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak 

powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał”.     
                                                                                     (Mt 28,5-6). 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.  

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i miłości do drugiego człowieka.  

W imieniu Władz Samorządowych Gminy  

wszystkim mieszkańcom życzymy, aby Święta 

Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną 

życzliwość. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi 

codziennego życia, obdarza błogosławieństwem  

i pomaga życie czynić szczęśliwym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy Dzikowiec  

wraz z Radą Gminy i Sołtysami                   wraz z pracownikami  
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Dzieląc się radością Świąt 

Wielkanocnych składamy 

życzenia wielu radosnych chwil  

spędzonych w gronie rodziny 

oraz przyjaciół .  

Niech ten świąteczny czas będzie 

przepełniony wzajemną miłością  

i życzliwością    

Radni Powiatowi  

z Gminy Dzikowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święto nad świętami – Triduum Paschalne 

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku 

liturgicznego. Rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem  

w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.  

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek 

wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną  

w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Trzeba podkreślić, że żaden dzień z życia Pana 

Jezusa nie został tak dobrze udokumentowany, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Jest to 

uderzająca pieczołowitość Ewangelistów. Tego dnia sprawuje się tylko jedną Eucharystię –  Mszę  

Wieczerzy  Pańskiej. Wyjątkiem  są  katedry,  w których  rano  celebruje  się Mszę  Krzyżma.  

Biskup  poświęca wtedy oleje używane do  sprawowania  sakramentów  (chrztu,  bierzmowania, 

kapłaństwa,  namaszczenia chorych), a kapłani odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. 

Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło  

w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Liturgia tego dnia wyraźnie  

je wyodrębnia. Śpiewa  się uroczyście Chwała  na  wysokości. Podczas śpiewania tego  hymnu  

rozbrzmiewają dzwony. Potem milkną aż do Wigilii Paschalnej.  Podczas Ostatniej Wieczerzy 

Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia 

liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej dokonuje się obrzędu 

umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi 

Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy - ciemnicy, 

w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienia modlitwy Chrystusa 

w Ogrójcu. W czasie procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy śpiewany jest 

przejmujący i majestatyczny hymn Pange, lingua, gloriosi - Sław języku tajemnicę, liczący niemal 

800 lat! Hymn, którego autorem jest sam św. Tomasz z Akwinu, opowiada o całej istocie historii 

zbawienia i centrum życia chrześcijańskiego. 

Liturgia Wielkiego Piątku 

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane  

są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. 

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza.  

Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. 

Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa  

są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie... 

Organy i dzwony milczą podczas wszystkich obrzędów, zaś surowy charakter wystroju wnętrza 

kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. 

Wyjątkiem jest sakrament chorych, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia 

śmiercią. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją.  

W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. 

Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył 

ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: 

liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a 

także Komunia święta. Od  dwóch  tygodni  krzyże  w  kościołach były  zasłonięte.  W Wielki Piątek  

ukazuje się je na powrót wiernym.  Kapłan  bierze  zasłonięty krzyż, odsłania górną jego  część  

 i  śpiewa:  „Oto drzewo  krzyża,  na  którym zawisło  Zbawienie  świata”. Wszyscy  odpowiadają: 

„Pójdźmy z pokłonem” i padają na kolana. Po chwili ciszy kapłan odsłania kolejną część  krzyża,  

powtarzając te  same  słowa.  Za  trzecim razem  ukazuje  cały  krzyż. Obrzędy kończą się 



przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu. To polska tradycja. Monstrancja przykryta jest 

białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowite było martwe ciało Chrystusa. 

Wigilia Paschalna 

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate  

w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat 

liturgicznych. Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem 

w sobotę, ale nie wcześniej jak po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa "wigilia", która 

w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest 

 i w tym przypadku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed 

dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka 

hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza tyle co "przejście". Wskazuje ona na przejście z grzechu 

do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście 

od śmierci do życia. Liturgia tej nocy ma cztery części. 

 Obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do 

kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet (Weselcie się). Na nowo poświęconym paschale celebrans 

kreśli  znak  krzyża,  litery  Alfa  i  Omega  oraz  cyfry bieżącego roku, a potem umieszcza w nim 

pięć symbolicznych gwoździ, przypominających pięć ran Chrystusa. Z zapalonym paschałem 

procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed 

ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także 

obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, 

który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego 

wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od 

Paschału świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony. Symbolikę 

światła wyjaśnia dodatkowo hymn śpiewany przez kapłana: Weselcie się  już  zastępy  aniołów  

w niebie. (...) Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym  blaskiem,  a  oświecona  jasnością  

Króla  Wieków poczuj,  że  wolna  jesteś  od mroku, co świat okrywał (…). 

Liturgia słowa może się składać aż z dziewięciu czytań, które pokazują całą historię Zbawienia:  

od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy 

Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata 

trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci  

i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć 

i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Wtedy też rozlega się potrójne, radosne 

Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie. Liturgia  chrzcielna  

rozpoczyna  się  odśpiewaniem Litanii  do  Wszystkich  Świętych.  Przyjmowani  przez chrzest do 

Kościoła oraz już należący  do  niego  uświadamiają  sobie,  w  jak  szlachetnym  gronie  się  znaleźli.  

Uświadamiamy  sobie,  że przez chrzest zostaliśmy powołani do świętości. Po litanii następuje 

błogosławieństwo  wody  chrzcielnej.  W  dłuższej  modlitwie kapłan   wyjaśnia   symbolikę  wody:  

wspomina  wody,  nad  którymi  unosił  się Duch przy stworzeniu świata, wody potopu, które 

uratowały  Noego,  a  były  przyczyną  zagłady  dla  pozostałych,  wody  Morza  Czerwonego,  które  

dały  ucieczkę Izraelitom,  a  zalały  ścigających  ich  Egipcjan;  przypomina  wody  Jordanu, 

 w  których zanurzył się Jezus, i wodę, która wypłynęła z przebitego  boku  Chrystusa.  Następnie 

prosi, aby Bóg raczył otworzyć  nam  wszystkim źródło chrztu świętego, tak aby  „wszyscy  przez  

chrzest pogrzebani z Chrystusem w śmierci,  z  Nim  też  powstali do  nowego  życia”.  Podczas 

śpiewu tej modlitwy paschał zostaje zanurzony w wodzie chrzcielnej. Wierni  z  zapalonymi 

świecami  w  ręku odnawiają przyrzeczenie chrzcielne. Pokropienie wodą święconą przypomina 

nasz chrzest. Domknięciem Wielkiej Soboty jest liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus 

Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.  

Na  zakończenie  Eucharystii bądź nazajutrz przed wschodem słońca ma  miejsce  procesja  



rezurekcyjna.  Chrześcijanie  całemu  światu  ogłaszają  radosną  wieść:  otrzyjcie łzy, śmierci 

została zadana śmierć. Chrystus daje nadzieję  większą  niż  wszystko inne. Światło 

Zmartwychwstałego rozjaśnia mroki nocy, napełnia ciemności ludzkich  serc.  Zgodnie  z  polską  

tradycją,  procesja  może  odbywać  się  w  niedzielny  poranek  przed  pierwszą Mszą  świętą.  

Bardziej  naturalne  jest  jednak  urządzanie procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, bo jest to 

już  celebracja  Zmartwychwstania. Tradycyjnie procesje rezurekcyjne organizowane były w noc 

Wigilii Paschalnej, ale przeniesiono je na rano w czasach zaborów, gdy obowiązywała godzina 

policyjna i w nocy zakazywano zgromadzeń. Stąd narodziny nowej tradycji. Triduum Paschalne 

stanowi jedno święto. W liturgii uobecnia  się  tajemnica  męki, śmierci  i  zmartwychwstania 

Chrystusa.  Krzyża  nie  wolno oddzielać od zmartwychwstania. W jedności Triduum Paschalnego  

kryje  się  sedno chrześcijańskiego przesłania:  życie rodzi się ze śmierci. Celebrując  zbawcze  

wydarzenia,  stajemy  się  ich  uczestnikami.  Odkrywamy,  że  stało się to ze względu na nas, dla  

naszego  zbawienia. 

Oprac. S. Kubiś 

SEKWENCJA WIELKANOCNA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

                                                                           Amen, Alleluja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Którędy do nieba….? 

W IV niedzielę Wielkiego Postu, tj. 6 marca 2016 r., Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Spiach w porozumieniu z parafią w Spiach zaprezentował przedstawienie pt. "Którędy do 

nieba…?". Parafianie mogli obejrzeć na scenie Szkoły Podstawowej teatralną wizję poszukiwania 

wartości najważniejszych w życiu człowieka. Problematyka korespondowała z treściami religijnymi 

związanymi z okresem Wielkiego Postu oraz przypowieścią o synu marnotrawnym. Wypełniona 

sala i długie owacje pozwalają sądzić, że przedsięwzięcie się w pełni udało. Na pewno przyniosło 

wiele satysfakcji i dumy dla uczestników Domu. To oni bowiem wcielili się w główne role wraz  

z terapeutą - p. Jakubem Konefałem. Opiekę artystyczną nad sztuką sprawowała p. Anna Zimoń. 

Dziękujemy wszystkim widzom oraz wspaniałym aktorom!!! 

Opr. Stanisław Kubiś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Uczestnicy SDŚ w Spiach podczas występu „Którędy do nieba…?” 



Zebrania sprawozdawczo –wyborcze w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych na terenie Gminy Dzikowiec  

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , 

poz. 1393) określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie zatem, 

jako najwyższa władza każdej OSP, ma obowiązek i przywilej raz w roku podejmować 

najważniejsze dla straży decyzje. Podejmowanie decyzji natomiast powinno dokonywać się  

w oparciu o statut OSP i nie być w sprzeczności z innymi przepisami prawa. Podstawowym celem 

walnego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku  

i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego 

rozwoju OSP. 

Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym członków OSP następujące kompetencje: 

 wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu OSP i komisji rewizyjnej 

OSP za rok 2015,  

 podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji 

rewizyjnej,  

 uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia na rok 2016,  

 ustalenie wysokości składki członkowskiej,  

 rozpatrzenie odwołań od decyzji zarządu OSP oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych 

przez członków OSP.      

Na przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w Gminie Dzikowiec  zostały wyznaczony okres od 

16.01.2016 r. do 21.02.2016 r. Podczas zebrań strażackich  Prezesi przedstawili sprawozdania 

finansowe za rok 2015 oraz zostały zaprezentowane plany działalności na rok 2016. Kolejnym 

etapem zebrań były wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu 

Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. 

Do wiadomości czytelników podajemy informację o walnych zebraniach sprawozdawczo –

wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Dzikowiec, podczas których 

dokonano  między innymi wyboru nowego zarządu OSP; 

16 styczeń 2016r. OSP Nowy Dzikowiec w skład zarządu weszli : 

1. Andrzej Wilk               – Prezes 

2. Jan Hahn                      – Naczelnik 

3. Jan Tęcza                     –  Wiceprezes – Sekretarz  

4. Krzysztof Streb            – Zastępca Naczelnika – Kierowca  

5. Adam Streb                  – Skarbnik 

6. Stanisław Drapała        – Gospodarz 

7. Grzegorz Bomba          – członek      

23 styczeń 2016r. OSP Dzikowiec w skład zarządu weszli : 

1. Zbigniew Witkowski      - Prezes 

2. Andrzej Rzeszut             -  Wiceprezes 

3. Damian Kopeć               -   Naczelnik  

4. Marcin Hopek                -  Sekretarz 

5. Łukasz Paluszek            -  Skarbnik 

6. Grzegorz Witkowski     -  Gospodarz 

7. Konstanty Halat            -  Kronikarz 

8. Łukasz Piłat                  -  Z-ca Naczelnika 

9. Marian Hopek               - Członek zarządu     



24 stycznia 2016r. OSP Lipnica w skład zarządu weszli: 

1. Andrzej Kosek         – Prezes  

2. Dominik Rusin        -  Naczelnik 

3. Józef Wilk               - Wiceprezes 

4. Paweł Ozga             -  z-ca naczelnika 

5. Ryszard Drzał         - Sekretarz 

6. Eugeniusz Panek    – Skarbnik 

7. Grzegorz Reguła    - Gospodarz 

8. Mariusz Rusin       –  II Wiceprezes 

9. Dariusz Wiącek     - członek   

14 lutego 2016r. OSP Spie w skład zarządu weszli: 

1. Zbigniew Serafin         -  Prezes 

2. Dawid Dziadura          – Wiceprezes 

3. Eugeniusz Wdowiak   – Naczelnik 

4. Wojciech Kasica         – Zastępca Naczelnika  

5. Edward Kwaśnik        – Skarbnik 

6. Eugeniusz Kwaśnik    – Sekretarz 

7. Mariusz Kwaśnik       – Członek 

8. Jan Dul                       – Gospodarz 

9. Łukasz Kubas             – Kronikarz  

14 lutego 2016r. OSP Kijanki w skład zarządu weszli:  

1. Adam Wyka               - Prezes 

2. Jan Szczęch                – Wiceprezes-naczelnik 

3. Andrzej Szczęch        – Wiceprezes 

4. Leszek Serafin           – za-ca naczelnika 

5. Tomasz Drozdowski  - Sekretarz 

6. Tadeusz  Wołosz       - Skarbnik 

7. Andrzej Wiśniewski  – Gospodarz 

8. Krzysztof Tomczyk    - Kronikarz 

9. Józef Obara                 - Członek  

 14 lutego 2016r. OSP Wilcza Wola w skład zarządu weszli  

1. Emil Puzio                    - Prezes 

2. Jan Czochara                - Naczelnik 

3. Klaudia Konefał          – Sekretarz 

4. Wiesław Czuba           – Gospodarz 

5. Jan Jarosz                    - Skarbnik 

6. Mieczysław Pełka       – członek  

20 lutego 2016r. OSP Płazówka w skład zarządu weszli: 

1. Jan Zuba                          – Prezes 

2. Marek Kosiorowski         - Wiceprezes – Naczelnik 

3. Andrzej Filuba                – Sekretarz   

4. Stefan Kopeć                   – Skarbnik 

5. Dariusz Tereszkiewicz    -  Gospodarz 

6. Józef Kiwak                    – Kronikarz 

7. Antoni Kopeć                 – Członek  



20 lutego 2016r. OSP Mechowiec w skład zarządu weszli: 

1. Andrzej Zięba         –  Prezes 

2. Grzegorz Gul           - Wiceprezes-Naczelnik 

3. Franciszek Wilk      – Z-ca Naczelnika 

4. Józef Gancarz           - Sekretarz 

5. Jan Kosiorowski      – Skarbnik 

6. Kazimierz Serafin    - Gospodarz  

 

 

  

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dzikowcu na lodowisku w Dębicy  

3 lutego uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu mieli możliwość 

doskonalenia umiejętności łyżwiarskich na lodowisku w Dębicy. Wyjazd został ufundowany przez 

Pana Wójta Krzysztofa Klechę w nagrodę za zaangażowanie w akcję charytatywną "Kolędnicy 

Misyjni" oraz aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim. Wdzięczni uczniowie  

i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego dziękują za sportowe atrakcje na lodzie. Młodzież 

szkolna wraz z opiekunami w podziękowaniu z ufundowanie wyjazdu przekazali książkę pt:  

„365 refleksji o Bożym Miłosierdziu”  

 

 

 oraz list , którego pełną treść zamieszczamy poniżej : 

 



 

Dzień Seniora w gorących rytmach 

Tłusty Czwartek w Zespole Szkół w Wilczej Woli przebiegał pod znakiem zabawy.  

Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy ze szkołą przygotowało zabawę karnawałową dla 

Seniorów. Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez szefową koła panią, Jolantę Woś. 

Wśród zaproszonych byli pan Przewodniczący Rady Gminy Edward Klecha, pani Sekretarz 

Augustyna Płaza, radni z Wilczej Woli pani Józefa Kopeć i pan Arkadiusz Czochara, pani Bogumiła 

Kosiorowska dyrektor SCK oraz pani Genowefa Dębiak z Urzędu Gminy. Na początku wystąpili 

uczniowie, którzy zaprezentowali bajkę „Kot w butach” w nieco zmienionej, zabawnej wersji. 

Nad całością przedstawienia czuwały panie Alicja Drozdowska i Grażyna Tokarz.  

W dalszej części kilka piosenek ze swego bardzo bogatego repertuaru zagrali i zaśpiewali 

członkowie kapeli „Dzikowianie”. Potem całość imprezy przeniosła się do stołówki, gdzie 

zaserwowano pyszną gorącą kolację, ciasta i oczywiście pączki. Później ponownie zagrali 

„Dzikowianie” rozbawiając Seniorów, którzy ochoczo zaczęli przyklaskiwać do rytmu. W końcu 

dwóch panów porwało do tańca swe małżonki i zabawa zaczęła się na dobre! Wszyscy Seniorzy 



wraz z gośćmi zaczęli tańczyć, a nawet bawić się w „Mam chusteczkę haftowaną”.  

Pozytywna energia przetrwała do końca imprezy mimo, że kapela musiała opuścić zebranych 

wcześniej. Panie z koła rozdały śpiewniki i dalej wszyscy przystąpili do śpiewania piosenek 

biesiadnych. Pani Elżbieta Sudoł przygotowała sprzęt muzyczny i puszczała stare, znane wszystkim 

piosenki. Oj, było wesoło i przyjaźnie, młodzi mogliby się uczyć. Właściwie nie mogliby, a powinni 

się uczyć. Pogody ducha, wzajemnej życzliwości, zabawy w dobrym tonie! Dziękujemy wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej imprezy. Myślę, że Seniorzy będą  

ją mile wspominać i nie będą mogli doczekać się następnej! 

                                                                                                                              B. Matejek 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Uczniowie z Zespołu Szkół im. 

Jana  Pawła II w Wilczej Woli w bajce                    

„ Kot w butach” 

 

Fot. Kapela Dzikowianie podczas występu                                                             

z okazji Dnia Seniora w Wilczej Woli  



Gale taneczne „Art-Dance” osiągnęły pełnoletność! 

W poniedziałek 8 lutego 2016  

w Samorządowym Centrum Kultury  

w Nowej Dębie odbyła się 18 Gala 

Taneczna organizowana przez Szkołę 

Tańca „Art-Dance” pani Marty Buś.  

Na scenie zaprezentowało się kilkanaście 

grup tanecznych i kilku wokalistów. 

Wśród tancerzy była grupa uczennic  

z kl. II-IV z naszej szkoły: Anita, Madzia, 

Ala, Jagoda, Iga, Patrycja i Dominika.  

Dziewczynki zaprezentowały bardzo 

ciekawy i zróżnicowany układ. Był taniec, 

elementy akrobatyki, a nawet 

demonstracyjne „zrzucenie” spódnic!  

Występ był oryginalny, a grupa dobrze 

przygotowana. To niewątpliwie zasługa 

instruktorki pani Magdaleny Serafin i efekt systematycznej pracy na cotygodniowych zajęciach 

razem z zaangażowanymi uczennicami. Na zakończenie pojawiło się obowiązkowe confetti ku 

uciesze najmłodszych uczestników gali, w tym naszych dziewcząt. Gratulujemy i życzymy 

kolejnych udanych występów, a także zachęcamy do dopisania się do tej skromnej grupki! Może 

znajdą się chętni? 

 

B. Matejek  

Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Zespołu 

Szkół w Dzikowcu 

W Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w dniu 04 lutego br. rozegrano  Wojewódzki 

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora ZS w Dzikowcu. Jego organizatorką była pani Halina 

Puzio. Do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny: UKS Kosynier Rzeszów, UKS Doblovia Wola 

Raniżowska, UKS Gryf Radomyśl Wielki i UKS Olszynka Dzikowiec. 

Zmaganiom zawodniczek przyglądali się członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pod kierownictwem pani sekretarz Augustyny Płazy. Komisja 

wielokrotnie wspierała finansowo rozgrywki sportowe uczniów naszego zespołu, za co składamy 

wielkie podziękowania. Jako że był to Tłusty Czwartek, nasze panie Dyrektorki ufundowały 

zawodniczkom pączki. Turniej przebiegł w miłej , sportowej atmosferze. Oczywiście, Olszynki nie 

dały się pokonać!. Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Dzikowcu został w Dzikowcu! 

Aleksandra Dębiak z kl. II a otrzymała tytuł "Najskuteczniejszej Zawodniczki".  

Gratulujemy dziewczynom i pani trenerce kolejnego sukcesu! 

 



UKS Olszynka Dzikowiec  Drużyną Roku  2015 

W sobotę, 6 lutego, odbyła się uroczysta Gala 

Plebiscytu Korso. Informowaliśmy już, że 

drużyna dziewcząt UKS Olszynka Dzikowiec 

zdobyła tytuł "DRUŻYNA ROKU". 

Aleksandra Dębiak i Zuzanna Halat były 

nominowane do tytułu "TALENT ROKU". 
Ola zajęła II miejsca,  

a Zuzia była trzecia. Razem z Magdą Białek 

reprezentowały na Gali drużynę Olszynek. 

Statuetkę "Drużyna Roku" odebrała trenerka 

zawodniczek, pani Halina Puzio. Przy okazji 

składamy podziękowania Panu Wójtowi  

za jej ufundowanie. Dołączy ona do szkolnych 

trofeów. Gratulujemy laureatkom i nominowanym! Życzymy kolejnych sukcesów sportowych! 

II Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec. 

7 lutego 2016r. już po raz drugi podziwialiśmy sprawność i determinację młodych, czasem nawet 

małych, karateków  podczas turniejowych zmagań. Z wielu ościennych miejscowości m.in. z Woli 

Raniżowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Góry, Lipnicy okolic Baranowa Sandomierskiego 

przybyło 100 zawodników, by sprawdzić swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć prowadzonych 

również w SCK w Dzikowcu dla tutejszych dzieci przez Klub Karate Kyokushin. Profesjonalne 

Jury oceniało zmagania młodych zawodników. Wśród zdobywców I miejsca znaleźli  się również 

mieszkańcy naszej Gminy: Bartłomiej Frącz, Marcin Szypuła, Dawid Krok, Adrian Blat  srebrne 

medale zdobyli: Kacper Fila, Klaudia Zielińska, Konrad Zieliński, Krzysztof Mazur, Filip Drżał. 

Zdobywcy brązowych medali to.: Diana Rusin, Dominik Frącz, Szymon Frącz, Tomasz Zieliński, 

Kacper Pacyna, Julia Szypuła, 

Fundatorzy nagród: Wójt Gminy Dzikowiec, SCK Dzikowiec, Klub Kyokushin z Nowej Dęby, 

Rodzice zawodników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Podczas II Turnieju Karate o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec 



ROBOTYKA I NUDA W NAUCE ZNIKA 

Pod takim hasłem rozpoczynamy zajęcia robotyki w SCK w Dzikowcu dnia 29 marca 2016r.  

o godz. 16.00. Nadal mamy wolne miejsca dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat oraz dla dzieci  

w wieku od 10-13 lat i gimnazjalistów. Warsztaty te odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 

16.00 do 17.30 w SCK, prowadzone przez profesjonalistów z Rzeszowa. Zakończone zostaną 

uzyskaniem dyplomów. Udział w zajęciach całkowicie bezpłatny!!! 

Projekt dofinansowany z Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce. Zapraszamy do udziału w tych 

ciekawych, edukacyjnych zajęciach. Zapisy w SCK w Dzikowcu, tel. 17 2273725. 

 

Na radosne przeżywanie Świąt Wielkanocnych, 

wszystkim mieszkańcom Gminy Dzikowiec życzmy: 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was 

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie 

każdego dnia, a radość serca w czasie 

zasłużonego odpoczynku. 

 

Dyrekcja i Pracownicy SCK w Dzikowcu 

II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas VI MATMIX 

W piątek, 12 lutego, odbył się w naszej szkole II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas 

VI MATMIX pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dzikowiec. Do konkursu przystąpiło 26 

uczestników z 7 szkół. Miłośnicy matematyki sprawdzali swe umiejętności w sprawnych 

rachunkach, w obliczaniu pól figur, a także rozpoznawali związki miarowe w wielokątach.  

Oto laureaci MATMIXA:                                                                                                                        

I miejsce- Grzegorz Rzeszut,  

SP Dzikowiec                                                                                                                        

II miejsce- Daria Czachor  

SP Cmolas,                                                                                                                      

III miejsce - Maciej Sobolewski,  

SP Lipnica                                                                                       

IV miejsce- Katarzyna Pisarczyk,  

SP Lipnica oraz Błażej Matejek,  

SP Wilcza Wola  

Nagrody ufundowane przez Urząd 

Gminy Dzikowiec , w imieniu Pana 

Wójta, wręczyła Pani Augustyna 

Płaza, sekretarz Urzędu Gminy. Dyrekcja Zespołu Szkół w Dzikowcu oraz nauczycielki 

matematyki (organizatorki konkursu) składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi 

Krzysztofowi Klecha i Pani Genowefie Dębiak za pomoc w organizacji konkursu. Gratulujemy 

laureatom konkursu! 



Zwiedzanie Warszawy na feriach przez młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Lipnicy . 

 W dniach 16-17.02.2016 odbył się kolejny wyjazd organizowany przez parafię MB 

Pocieszenia w Lipnicy. Tym razem uczestnicy wycieczki zwiedzali wybrane miejsca  

w  naszej stolicy. W pierwszym dniu główną atrakcją było Centrum Nauki Kopernik gdzie przez 

około cztery godziny wszyscy dobrze się bawili poznając jednocześnie tajniki wiedzy. Największą 

popularnością wśród zwiedzających cieszył się między innymi Teatr Robotyczny i Teatr Wysokich 

Napięć i Majsternia. Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy wycieczki udali się do Sulejówka do 

Domu Rekolekcyjnego „Betlejem” gdzie mieli zapewnione smaczne wyżywienie  

i zakwaterowanie. Następnego dnia po śniadaniu zwiedzili dworek Marszałka Piłsudskiego 

„Milusin” w Sulejówku. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu. Tam dowiedzieli 

się nie tylko jak i gdzie pracują dziś posłowie lecz także jak wygląda historia samego budynku 

naszego parlamentu.  Następnie z przewodnikiem grupa udała się na zwiedzanie Łazienek 

Królewskich. Po zakończeniu wszyscy udali się do autokaru i bezpiecznie wrócili do Lipnicy.  

Ks. Piotr Setlak  

 

Fot. Młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy podczas zwiedzania Sejmu. 

Od września przedszkole w Lipnicy 9-godzinne 

W dniu 07 marca br. odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Lipnicy , w który udział wzięli 

Wójt Gminy Dzikowiec Pan Krzysztof Klecha, Dyrektor ZOEAS Pani Małgorzata Szczęch,  radni 

do Rady Gminy Pani Lidia Nowak, Pan Antoni Konefał, Pan Tomasz Grądzki, ks. Piotr Setlak, 

dyrekcja wraz nauczycielami oraz rodzice. Podczas spotkania poruszono ważny temat dla rodziców 

jakim jest utworzenie 9-godzinnego oddziału przedszkolnego. Na spotkaniu rodzice zostali 

poinformowali o dodatkowych opłatach za kolejne 4 godziny, gdyż obecnie  pobyt  

5-godzinny dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice zaakceptowali przedstawione 

propozycje i podziękowali Panu Wójtowi za życzliwość i zrozumienie.       



Obchody Dni Patrona Szkoły im. ks. Prałata Stanisława Sudoła  

 w Dzikowcu  

16 marca 2016 r. w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły, w 121 rocznicę urodzin Patrona,  

35 śmierci i 2 rocznicę rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. S. Sudoła, odbyło się spotkanie 

uczniów naszej szkoły z ks. dr Krzysztofem Ciskiem. Spotkanie było podsumowaniem dwuletniej 

współpracy z ks. Krzysztofem Ciskiem, pełniącym urząd postulatora procesu beatyfikacyjnego 

Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. W związku z powierzeniem ks. Ciskowi urzędu w Kongregacji 

Nauki i Wiary w Kurii Watykańskiej przez papieża Franciszka, funkcję postulatora decyzją bpa 

Krzysztofa Nitkiewicza będzie pełnił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu - 

ks. dr Jan Biedroń. Po zakończonej mszy świętej na pamiątkę dwuletniej współpracy Księża wraz 

z Władzami Gminy przekazali ks. Ciskowi  obraz Sługi Bożego ks. prałata Stanisława Sudoła, 

autorstwa T. Opalińskiej , aby zawiózł go do Watykanu i na godnym miejscu zawiesił, ks. Cisek 

zapewnił o tym że tak będzie. Oprócz obrazu zostało również przekazane podziękowanie, którego 

treść zamieszczamy poniżej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fot. Uroczystości pod pomnikiem  

z okazji Dnia  Patrona Szkoły 

 

Dedykacja do obrazu 

 Boże Ojcze Wszechmogący spraw, aby Sługa Boży  

ks. Prałat Stanisław Sudoł wypraszał przez Syna Twego Jezusa 

Chrystusa i za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Jasnogórskiej 

wszelkie łaski potrzebne w sprawowaniu kapłańskiej służby. Modlimy 

się o to i z całego serca tego życzymy.    

   Wójt Gminy                          ks. Kanonik                      ks. proboszcz  
Krzysztof Klecha                   Józef Konefał                     Piotr Kowal  

Dzikowiec, dn. 16 marca 2016r. 

 

Fot. Spotkanie Uczniów Zespołu Szkół im. 

ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu  

z postulatorem  ks. dr Krzysztofem Ciskiem  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs Palm Wielkanocnych  

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im ks. 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu zorganizował 

Szkolny Konkurs  Palm Wielkanocnych. Nagrody  

w konkursie  ufundowali Radni gminni i powiatowi  

z Dzikowca - bony o wartości 100 zł dla zwycięskiej 

klasy w każdej kategorii, a także słodycze dla 

wszystkich klas biorących udział w konkursie. 

Zwycięzcami zostali : 

 kat. I-III SP zwyciężyła I SP 

 kat.  IV-VI SP  - zwyciężyła kl. V SP 

 kat.  I-III Gim. - klasa II b. 

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców za zaangażowanie,  

a sponsorom za nagrody. 

 

 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym  w Kolbuszowej z Podsekretarz 

Stanu Panią  Renatą Szczęch ( z domu Małodobra)  pochodzącą  

z Gminy Dzikowiec, z miejscowości Mechowiec  

W dniu 18 marca br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej z udziałem 

Starosty, Burmistrza ,Wójtów oraz kierowników GOPS z terenu powiatu kolbuszowskiego. Gminę 

Dzikowiec reprezentował Pan Krzysztof Klecha –Wójt Gminy oraz Pani Urszula Hahn – kierownik 

GOPS. Podczas spotkania omówiono przygotowanie i wróżenie programu 500 plus dla rodzin  

z terenu gmin powiatu kolbuszowskiego. Pani minister wyraziła wielkie zadowolenie,  

że udało się wdrożyć program 500 plus przez obecny rząd.  Program 500 plus to pierwsze takie 

szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowaniu 

dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Cieszymy się, 

że nasze sprawy reprezentuje w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

mieszkanka Gminy Dzikowiec, która w swym wystąpieniu zapewniła, iż nie zapomni  

o podkarpaciu.     

W dniu 24 lutego br. odbyła się Sesja Rady Gminy 
Porządek obrad przewidywał podjęcie uchwał dotyczących : 

 zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu realizacji projektu p.n.: „ E- usługi  

w powiecie kolbuszowskim”. 

 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

 określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych  

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

 zmian uchwały budżetowej na 2016 rok. 

 uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej  w Gminie Dzikowiec” 



„Jezus Chrystus Królem Wszechświata” 

Po takim tytułem Klub Seniora w Dzikowcu w dniu 20 marca 2016 roku wystawił fragmenty 

Męki Pańskiej – „Pan Jezus przed Piłatem”. 

Wielki post, to czas na lament duszy, czas oczyszczenia się z grzechów, odwrócenia się od zła, jak 

również czas przeżywania Męki Pańskiej w Kościele poprzez Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, 

rekolekcje parafialne oraz spowiedź. Klub Seniora powziął decyzję, aby ukazać inną formę 

przeżywania Męki Pana Jezusa. Dlatego w Niedzielę Palmową wraz z młodzieżą szkolną 

złożyliśmy hołd i cześć cierpiącemu Panu Jezusowi w sposób wizualny, poprzez grę aktorów  

w Sali widowiskowej w Samorządowym Centrum Kultury. Chór śpiewał wielkopostne pieśni, zaś 

aktorzy odegrali scenę pobytu Pana Jezusa u Piłata, gdzie odbył się sąd i Pan Jezus został skazany 

na ukrzyżowanie. Na zakończenie młodzież szkolna wyrażała swoją miłość do cierpiącego Pana 

Jezusa poprzez recytację wierszy o tematyce pasyjnej. Występ nasz zaszczycili swoją obecnością: 

ks. Proboszcz Piotr Kowal, Pan Krzysztof Klecha –Wójt Gminy, Pani Sekretarz Augustyna Płaza, 

Pani Dyrektor szkoły i przedszkola , nauczyciele, radni oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej wsi, 

a także osoby poza gminy. Wszystkim przybyłym na nasz występ serdecznie dziękujemy, jak 

również serdeczne podziękowanie składam chórowi pod przewodnictwem Pani Basi Rząsa, 

aktorom, młodzieży szkolnej , ich rodzicom oraz wszystkim, którzy udzielili nam pomocy  

w zorganizowaniu tego Misterium. Uważam, że warto urządzać występy o tematyce religijnej, bo 

one umacniają wiarę w nas, integrują społeczność danej miejscowości oraz cementują przyjaźń 

 i szacunek do drugiego człowieka. Na zakończenie Misterium Męki Pańskiej chór zaśpiewał pieśń 

pt: „ Golgoto, Golgoto, Golgoto”. Refren tej pieśni utwierdza nas w przekonaniu, co było przyczyną 

tak okrutnej Męki Pana Jezusa.  

„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech, 

To nie ludzie Cię skrzywdzili , lecz mój  grzech, 

To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech, 

Choć tak  dawno to się stało, widziałeś mnie” 

 

Anna Marek  

 

 

 

 

          

 

 

  Fot. Podczas występu „Jezus Chrystus Królem Wszechświata” 



INFORMACJA O PROGRAMIE 500 plus 

 

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż od dnia 01 kwietnia 2016r. będzie 

można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Dzikowcu o wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus. Świadczenie 

będzie przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 

roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na 

pierwsze dziecko, rodzic otrzyma świadczenie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 

zł netto, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 

1200 zł netto  po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentów potwierdzających dochody za 2014r. 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne  dziecko, próg dochodowy nie 

będzie obowiązywał , rodzic otrzyma świadczenie  po złożeniu wniosku. 

Ważne - osoby które pobierają świadczenia rodzinne w GOPS Dzikowiec nie będą zobowiązane do 

przedkładania dochodów za 2014r. a jedynie do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze oraz 

oświadczenia czy sytuacja rodziny  ulegała/nie uległa zmianie. Pomoc wychowawczą otrzymywać mogą 

rodzice, opiekunowie prawni  lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się 

oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego będą przyjmowane przez okres 3 miesięcy tj .od 01.04.2016r.  do dnia  

01.07.2016r. Kto złoży wniosek w tym terminie otrzyma wyrównanie od dnia 01 kwietnia 2016r. Kto złoży 

wniosek po 02 lipca  2016r. otrzyma świadczenie od miesiąca w którym został złożony wniosek. 

Informuje się, iż można już pobierać wnioski w Ośrodku Pomocy w Dzikowcu lub ze strony gminy 

www.dzikowiec.itl.com  celem wypełnienia, ale wnioski w GOPS można złożyć dopiero  

w dniu 01.04.2016r. 

 

 

http://www.dzikowiec.itl.com/


Z Polski do Niemiec i z powrotem  

 
Osoby młode w wieku 18-34 lata to jedna z grup, które mają największe trudności  

w podjęciu zatrudniania. Każdy kraj europejski, w tym Polska podejmuje różnorakie działania mające  

na celu zapewnienie tym osobom odpowiednich miejsc pracy. W 2009 roku Federalne Ministerstwo Pracy  

i Spraw Społecznych w Niemczech zainicjowało w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

„IdA – Integration durch Austausch” (z niem. integracja poprzez wymianę). Głównym założeniem Programu 

jest zwiększenie szans zatrudnienia osób młodych, poprzez wspieranie transnarodowych staży i praktyk 

zawodowych, jak również mobilności tejże grupy na terenie całej Unii Europejskiej. Aby praca dawała 

odpowiednie wynagrodzenie i satysfakcję osoba bezrobotna musi być do niej odpowiednio przygotowana. 

Wiąże się to również z zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania na regionalnym rynku pracy umożliwiając 

udostępnienia innowacyjnych i elastycznych ścieżek rozwoju zawodowego, orientacji zawodowej, 

ewentualnie możliwości zatrudnienia w branżach, które gwarantują godne, dobre zatrudnienie. 

Wzorując się na niemieckich doświadczeniach Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Kolbuszowskiego „NIL” przygotowało projekt w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 

gGmbH z Drezna. Bsw jest centrum szkoleniowym świadczącym szeroki zakres usług dla wszystkich 

sektorów i wszystkich poziomów, zaczynając od edukacji zawodowej, poprzez szkolenia dla bezrobotnych 

oraz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aż do szkoleń na poziomie zarządzania oraz  kształcenie 

obywatelskie, społeczne, ekonomiczne i techniczne młodych, dorosłych obywateli Europy. Operuje w 17 

centrach szkoleniowych szkoląc długotrwale bezrobotnych, o trudnej sytuacji społecznej i imigrantów. 

Ma duże doświadczenie w dziedzinach związanych z problemami młodzieży na rynku pracy, ocenie 

potencjału. Prowadził również projekt IdA,  którego działania związane były z zwiększaniem motywacji 

 i możliwości zatrudnienia młodych osób długotrwale bezrobotnych. 

W ramach naszego polskiego projektu osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18-34 lata 

zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim, całkowicie bezpłatnie uzyskają możliwość zdobycia nowych 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie 

będą miały okazję zarówno w Polsce jak i w Niemczech wziąć udział  

w kursie języka niemieckiego i warsztatach kulturalnych mających na celu poznania obyczajów 

i kultury naszych sąsiadów oraz wziąć udział w lokalnych niemieckich wydarzeniach kulturalnych. Oprócz 

tego bardzo ważnym aspektem projektu będzie udziału w dwumiesięcznych stażach zawodowych w Dreźnie, 

a po powrocie do Polski  odbycia kursu zawodowego bądź stażu. Finałem udziału w projekcie ma być 

podjęcia pracy w zawodzie, który ma przyszłość i gwarantuje szanse utrzymania się na rynku pracy i rozwoju 

zawodowego. W czasie całego udziału w projekcie zarówno w Polsce i za granicą uczestnikami projektu 

będą cały czas czuwali polski i niemiecki mentorzy, którzy będą cały czas będą służyć uczestnikom rada  

i pomocą. Do działu w pierwszej edycji zrekrutujemy jedynie 10 osób a termin zgłoszeń upływa z końcem 

marca 2016r. Udział w takim projekcie jest szansą  na rozwój, określenie własnych możliwości i umiejętności 

a także na odnalezienie się na rynku pracy.  

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia NIL przy ul. Jana Pawła II 

8 w Kolbuszowej lub kontakt telefoniczny pod numerem 17 2270258. 
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