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Na wszystkie dni Nowego Roku 

Życzymy Państwu wiary w sercu i światła                     

w mroku. 

Obyście jednym krokiem mijali przeszkody. 

Byście  czuli się silni i wiecznie młodzi ! 

 
    Fot. Kolędnicy misyjni z Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

 

 



Tradycja obchodzenia Nowego Roku  

Czy ktoś z nas pamięta skąd się wzięła tradycja zabawy sylwestrowej? Jak to się właściwie 

zaczęło, że ludzie rozpoczęli świętowanie nadejścia Nowego Roku? Tradycja obchodzenia 

Nowego Roku znana jest od wieków. Jednak kiedyś ludzie witali Nowy Rok zupełnie inaczej. 

W tradycji chrześcijańskiej święto związane jest z datą śmierci papieża Sylwestra I, który zmarł 

31 grudnia 335 roku. Pierwszy raz noc sylwestrowa była obchodzona w 999 roku. Ludzie 

obawiali się końca świata związanego z wejściem w nowe millenium. Kiedy wybiła północ                          

i nie doczekano zapowiadanej apokalipsy, zaczęto świętować. Ludzie wyszli na ulice, śpiewali, 

tańczyli. 1 stycznia 1000 roku papież Sylwester II dał wiernym błogosławieństwo „urbi et orbi” 

(„miastu i światu”), co stało się tradycją i funkcjonuje do dzisiaj. Święty Sylwester jest 

patronem zwierząt domowych. Łacińska nazwa stycznia‚ lanuaris’ pochodzi od imienia 

rzymskiego boga Janusa, przedstawianego jako postać o dwóch głowach, jedną skierowaną                   

w tył, spoglądającą w przeszłość, drugą w przyszłość.  

W Polsce określenie „Nowy Rok” weszło pod koniec XVIII wieku, wcześniej mówiono Nowe 

Latko, termin ten pozostał w języku niektórych polskich gwar. Noc sylwestrowa rzadko była 

obchodzona, dopiero w połowie XIX wieku w bogatych domach mieszczańskich organizowano 

przyjęcia, które polegały na wspomnieniach i wróżbach.  

Na wsiach pieczono bułeczki – szczodraki, które dawano w prezencie dzieciom, krewnym jako 

życzenie zdrowia i pomyślności. Chlebki zanoszono do obory, wierzono, że ochroni to bydło 

przed złymi mocami(…) 

W całej Polsce spiżarnie musiały być dobrze zaopatrzone, posiłki sycące, by zapewnić obfitość 

na kolejny rok. Do dzisiaj funkcjonuje przesąd, że nie można sprzątać w ostatni dzień roku, 

ponieważ wyrzuca się szczęście z domu. Można również wróżyć z bąbelków szampana, jeśli 

są duże, szybko się przemieszczają, czeka nas rok przemian, jeśli są małe, delikatne równo 

poruszają się do góry, możemy liczyć na spokój i zdrowie. Łańcuszki bąbelków krzyżujących 

się oznaczają, że należy dbać o zdrowie i nie wydawać za dużo pieniędzy.” 

„Przedszkolaków kolędowanie”  

Dnia 20 grudnia 2015r. dzieci z grupy 3-4 latki z Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu , 

których wychowawcą jest Pani Anna Fila przedstawiły Jasełka dla swoich rodziców                                  

i zaproszonych gości wśród których był obecny Pan Wójt Krzysztof Klecha oraz dyrekcja 

szkoły Pani Czesława Kubiś i Pani Elżbieta Bartuzel.  Głównym celem tej uroczystości było 

wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie 

umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek, wzmacnianie więzi 

emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich 

dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością. 

Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach uszytych przez Panią 

Irenę Blat; pastuszków, Trzech Króli i Świętej Rodziny przedstawiły montaż słowno-

muzycznym jak to wszyscy pod przewodnictwem gwiazdy dotarli do szopki z darami dla 

Jezusa. Wspaniałe przygotowanie małych aktorów do występu wywołało wielki zachwyt                           

i ogromną radość rodziców oraz zaproszonych gości . Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami. Jasełka zakończono składaniem sobie życzeń oraz wspólnym poczęstunkiem. 



Podczas składania życzeń Pani Ewelina Baran w imieniu rodziców podziękowała Panu 

Krzysztofowi Klecha Wójtowi Gminy Dzikowiec za zaangażowanie, otwartość oraz wszelkie 

inicjatywy służące rozwojowi placówek oświatowych życząc jednocześnie Wesołych Świat 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Pełny teks podziękowania  zamieszczamy poniżej. 

 



 

 
 

Fot. Grupa 3-4 latków z Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu  podczas przedstawienia 

„Jasełkowego” 

 

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi 

świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. 

Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, 

gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa 

atmosfera. W dniu 21 grudnia 2015r. w Przedszkolu 

Samorządowym w Dzikowcu grupa „starszaków”, 

których wychowawcą jest Pani Małgorzata Rębisz  

wprowadziła nas w świąteczny klimat Świat Bożego 

śpiewając pięknie kolędy i pastorałki.   Śpiewanie kolęd 

i pastorałek przez przedszkolaków   stanowiło okazję 

do lepszej integracji grup przedszkolnych.  Utrwaliło 

wśród dzieci zwyczaj wspólnego kolędowania, a zarazem rozwijało indywidualne 

predyspozycje i zdolności wokalne dzieci. Kolędowanie sprawiło przedszkolakom wiele 

radości. Na wspólnie kolędowanie połączone z prezentacją multimedialną przybyli licznie 

rodzice, którzy z dumą obserwowali występ  swoich dzieci.  Po wspaniałym kolędowaniu 

przyszedł czas na życzenia świąteczne i poczęstunek. Każdy przedszkolak wręczył 

własnoręcznie przygotowana kartkę świąteczną swoim rodzicom oraz słodkie pierniczki. 

Rodzice podziękowali Pani Małgorzacie Rębisz za przygotowanie swoich pociech do 

wspólnego kolędowania życząc Wesołych Świąt.  

Gratulujemy pomysłu.    



 

Fot. Grupa „starszaków” z Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu podczas wspólnego 

„kolędowania” 

 

Spotkanie Opłatkowe w Lipnicy  
 

W niedzielę, 20 grudnia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy, odbyło się 

Spotkanie Opłatkowe.  

 

Spotkanie Opłatkowe w tym roku odbywało się już po raz drugi. Jego celem była integracja 

mieszkańców naszej miejscowości, wspólne spędzenie czasu oraz kolędowanie. Spotkanie 

rozpoczęła uroczysta Msza Św., odprawiona w miejscowym kościele. Po niej zaproszeni 

mieszkańcy oraz goście przeszli do pobliskiej remizy. Kolejnym punktem spotkania były 

jasełka przygotowane przez uczniów Szkolnego Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej w 

Lipnicy oraz scholi parafialnej. Po jasełkach wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 

świąteczne życzenia. Następnym punktem spotkania była uroczysta kolacja wigilijna, na której 

nie zabrakło świątecznych potraw, tj. barszczu z grzybami, pierogów, tradycyjnej kapusty                       

z grochem i wielu innych smakołyków, przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Lipnicy. Po posiłku schola parafialna zaprosiła wszystkich zebranych do 

wspólnego kolędowania. Na koniec zebrani goście otrzymali świąteczny upominek w postaci 

kolorowej bombki, wykonanej przez uczestników konkursu plastycznego, zorganizowanego 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica.   

 W przygotowanie spotkania zaangażowanych było wiele osób i instytucji, działających 

w naszej miejscowości. Wśród nich wymienić można: Parafię pw. Matki Bożej Pocieszenia, 

Ochotniczą Straż Pożarną, Szkołę Podstawową, sołtysa, radnych, Koło Gospodyń Wiejskich 

oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica. Wszystkim za pomoc, wsparcie                               

i zaangażowanie, włożone w przygotowanie wspólnego dzieła serdecznie dziękujemy.  



 

Fot. Podczas spotkania opłatkowego w Lipnicy  

„Jest taki jeden Dzień” 

Klub Seniora w Dzikowcu, wspólnie z młodzieżą szkolną dnia trzeciego stycznia 2016 roku, 

wystawił „Jasełka” pt. Gloria, in excelsis Deo, w budynku Centrum Kultury w Dzikowcu.                    

Na występ przybyło wiele osób, na czele z Ks. Proboszczem Piotrem Kowalem. Swoją 

obecnością zaszczycili nas również : Pan Wójt Krzysztof Klecha z małżonką, Pani Sekretarz 

Augustyna Płaza z mężem, który brał aktywny udział w przedstawieniu, Pani Genowefa 

Dębiak, radni, nauczyciele i wiele, wiele zacnych osób, za co serdecznie dziękujemy. 

Wystawiając Jasełka chcieliśmy podkreślić, że jest jeden dzień taki w roku, kiedy do 

wszystkich ludzi dociera myśl, że stanowimy jedną rodzinę, kiedy każdy w sercu jest 

wszystkim bliski. Jest to moc, w której Bóg stał się człowiekiem i znalazł się wśród nas, 

przynosząc nam radość i pokój. Podczas występu chór śpiewał polskie kolędy, które napawały 

nas radością, miłością do drugiego człowieka. Dlatego jako współorganizator tego występu 

pragnę serdecznie podziękować Pani Basi za przygotowanie chóru, Pani Dyrektor Bogumile 

Kosiorowskiej za pomoc organizacyjną, zaś chórowi, za udział i poświęcenie czasu na próby, 

naszej młodzieży szkolnej nie tylko za udział, ale za wzorowe przygotowanie swoich ról, jak 

również ich rodzicom za pomoc i dowożenie dzieci na próby. Dziękujemy jeszcze raz 

wszystkim przybyłym na nasze Jasełka i życzymy, aby światło, które zabłysło nad żłobkiem 

Bożej Dzieciny przeniknęło przez nasze serca radością, miłością, nadzieją i pokojem.                 

Życzymy również całej społeczności dzikowieckiej, jak również społeczności naszej gminy, 

samych wspaniałych dni, w zdrowiu i dobrym powodzeniu w roku 2016. Niech Boża Dziecina 

błogosławi nam w życiu codziennym i w pracy. 

Szczęść Boże !!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Fot. Klub Seniora w Dzikowcu 

podczas występu Jasełkowego  

Fot. Klub Seniora oraz młodzież szkolna biorąca udział 

w przedstawieniu Jasełkowym  



Kolędowanie Misyjne  

6  stycznia 2016 odbyła się coroczna akcja misyjna " Kolędnicy Misyjni", której celem 

jest niesienie pomocy afrykańskim dzieciom  objętych programem Adopcja Serca. Dzięki 

ogromnej życzliwości mieszkańców Dzikowca i szczeremu zaangażowaniu się                                           

w kolędę uczniów klasy V SP, I a i b oraz II a  - łącznie 5 grup kolędniczych -  udało się zebrać 

rekordową sumę 4 017, 23 zł. W ten sposób opłacimy naukę i opiekę medyczną dwóm 

chłopcom: Ericowi z Burundii     i Emanuelowi z Konga, podejmiemy adopcję kolejnego 

dziecka i część przeznaczymy dla dzieci z Madagaskaru. Dla przypomnienia : miesięczna 

opłata edukacyjna i medyczna dla jednego dziecka to 17 euro. Za otwarte drzwi Kolędnikom 

Misyjnym serdecznie DZIĘKUJEMY!  

          Anastazja Antosz 

 

Spotkanie Kolędników Misyjnych  

10 stycznia 2016 r. w Radomyślu nad Sanem odbyło się V Diecezjalne Spotkanie Grup 

Kolędników Misyjnych. Wzięło w nim udział ponad czterdzieści grup dziecięco-

młodzieżowych z całej diecezji sandomierskiej, które w swoich parafiach lub szkołach 

przygotowały  programy artystyczne nawiązujące do dzieł misyjnych. 

Razem z młodymi przybyli licznie kapłani, katecheci i rodzice. – Celem kolędowania misyjnego 

jest promowanie idei misyjnej oraz kultywowanie ludowych jasełek. Tegoroczne kolędowanie 

połączone było także z promocją Światowych Dni Młodzieży – poinformował ks. Daniel 

Koryciński, dyrektor diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Mszy św., przewodniczył bp Henryk Tomasik,  Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa 

Młodzieży KEP w koncelebrze z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, ordynariuszem 

sandomierskim i licznymi kapłanami. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w przygotowanie 

tej uroczystej liturgii opracowując Modlitwę Wiernych. 

             Po Mszy św. odbył się wspólny koncert kolęd, w którym kolędowało ponad dziewięćset 

misyjnych kolędników. Wspólne spotkanie zakończył koncert grupy Trio z Rio, która nie tylko 

muzykowała, ale i poprowadziła wspólną zabawę dla misyjnych kolędników. 

Anastazja Antosz  



 

Fot. Podczas V Diecezjalnego Spotkania Grup Kolędników Misyjnych w Radomyślu                       

nad  Sanem 

Dzień Babci i Dziadka  

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci                                      

i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości.                                      

W Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu oraz Zespole Szkól im. ks. Prałata Stanisława 

Sudoła w Dzikowcu  obchodzono te wyjątkowe dni 20 i 22 stycznia. W tych dniach dzieci ze 

wszystkich grup przedszkolnych oraz z kl. I - III wspólnie ze swoimi paniami przygotowały 

występy. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I - III w formie wierszy i piosenek wyraziły miłość 

swoim Dziadkom oraz podziękowały za troskę, opiekę i wychowanie. Na ta uroczystość licznie 

przybyli dziadkowie , oraz władze samorządowe Pan Krzysztof Klecha Wójt Gminy Dzikowiec 

oraz Pani Augustyna Płaza Sekretarza Gminy.  Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 

tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. W tym wyjątkowy dniu Wójt Gminy Dzikowiec  złożył Wszystkim 

Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia . Pełny tekst życzeń zamieszczamy poniżej.  



 

 

 

Fot. Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Dzikowcu podczas występu z okazji  

           Dnia Babci i Dziadka   



 
Fot. Uczniowie z klas I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Dzikowcu podczas przedstawienia     

          z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 

 

 
Fot. Podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w budynku wielofunkcyjnym   

                 w Dzikowcu 

 

 

 

 



Święto Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy 

 
 W dniu 21 stycznia br. w PSP w Lipnicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci  

i Dziadka.  

 Święto najstarszych członków rodziny to doskonała okazja, by wnuczęta mogły okazać 

im wdzięczność i szacunek. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zaproszeni 

goście nie zawiedli. Oprócz szanownych Seniorów swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wójt 

Krzysztof Klecha, Sekretarz Gminy Pani Augustyna Płaza, ks. Proboszcz Piotr Setlak oraz 

liczne grono rodziców z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Anną Kubiś na czele.                             

W odświętnie udekorowanej sali wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Teresa Plizga. 

Następnie reprezentantka Samorządu Uczniowskiego w imieniu szkolnej społeczności 

skierowała serdeczne słowa do Babć i Dziadków zgromadzonych na widowni: 

 

 „Jesteście w naszym życiu szczególnymi osobami. To Wy zawsze macie dla nas czas, 

otaczacie nas troską i opieką, a chwile spędzone z Wami sprawiają, że mamy szczęśliwe 

dzieciństwo. W podziękowaniu za to, czym nas na co dzień obdarzacie, przygotowaliśmy  

dla Was program artystyczny”. 

 

 Występy rozpoczęły się od jasełek w wykonaniu członków Szkolnego Koła Misyjnego 

i scholi parafialnej. Treść przedstawienia stanowiła biblijna historia od momentu Zwiastowania 

Maryi do narodzin Dzieciątka Jezus. Wokół Świętej Rodziny zgromadzili się anieli, 

pastuszkowie, trzej królowie i dzieci. Wszyscy oni przyszli do ubogiej stajenki  

w Betlejem, by powitać nowo narodzone Dziecię - Nadzieję dla świata. Słowa opowieści 

przeplatane były pięknymi kolędami i nastrojową muzyką. 

 Potem na scenę wyszli uczniowie z klas 0 - 3, którzy poprzez treści zawarte  

w wierszach i piosenkach dziękowali swoim Babciom i Dziadziom za oparcie,  

bezwarunkową miłość i nieskończone pokłady cierpliwości. Grupa taneczna młodsza 

zaprezentowała układy choreograficzne pt. „Kolorowe ptaki” i „Korowód”, a grupa starsza - 

„Taniec irlandzki”. Uroku pokazowi dodały ciekawe rekwizyty: różnobarwne chusty 

obrazujące skrzydła w ruchu i kolorowe wstążki układające się w magiczne kształty.  

Wszyscy widzowie z zainteresowaniem obserwowali popisy artystów nagradzając  

ich gromkimi brawami.  

 W dalszej części głos zabrali kolejno Pani Dyrektor, Pan Wójt i Pani Sekretarz Urzędu 

Gminy w Dzikowcu oraz ks. Proboszcz, którzy złożyli wszystkim Dziadkom serdeczne 

życzenia, a wnuczęta obdarowały ich własnoręcznie wykonanymi upominkami.  

 Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem i miłą rozmową przy kawie i herbacie. 

Był to szczególny dzień, w którym w naszej szkole gościło wiele uśmiechów,  

wzruszeń i radości.  

 Jedna z sentencji głosi, że: „Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość” (Seneka).  

Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadziom za dobroć i ciepło oraz życzymy im dużo 

zdrowia i długich lat życia. 



 

Fot. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy podczas występu jasełkowego z okazji                

Dnia Babci i Dziadka     

 

Fot. Podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w SP Lipnica 

 

 



Dzień Seniora w Mechowcu 

Sobotni wieczór 23 stycznia zaznaczył się radosnym świętowaniem. Najstarsi mieszkańcy 

Mechowca dopisali mimo srogiej zimy. Ta cykliczna impreza obchodzona była po raz dziesiąty, 

co zbiegło się z jubileuszem 10-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich Prymule. Z tej 

okazji Pan Wójt  ufundował pięknie wydaną książkę ,,Biesiada Polska. Tradycje, toasty, 

życzenia” oraz  róże dla każdej z pań, które  z podziękowaniami wręczył wraz z posłem panem 

Zbigniewem Chmielowcem. Przewodnicząca KGW pani Wiesława Serafin również nie 

szczędziła słów podziękowań, po czym wręczyła pamiątkowe anioły  z dedykacjami dla pana 

Wójta, Proboszcza Parafii w Cmolasie oraz wszystkich seniorów i gości. Piękne kwiaty  za 

szczególne zasługi dla społeczności Mechowieckiej, powędrowały dla Seniorki pani Stefanii 

Paluch, które przez 30 lat pracy w miejscowym przedszkolu wychowała trzy pokolenia. 

Wydarzeniu towarzyszyła radosna atmosfera , a to za sprawą programu artystycznego                                          

w wykonaniu Prymul, kapeli Dzikowianie, zespołu emerytów z Miejskiego Ośrodka Kultury                   

w Głogowie Małopolskim oraz zespołu z Gminnego Ośrodka Kultury w Niwiskach , który 

przedstawił humorystyczną wersję Jeziora Łabędziego. Zespoły te współpracują od lat z KGW 

w Mechowcu. Prymule zadbały również o podniebienia gości. Prócz wspaniałych  domowych  

słodkości nie zabrakło tradycyjnych pierogów. Kiedy tylko zaprzyjaźniony zespół z Brzózy 

Królewskiej uderzył w pierwsze tony , seniorzy nie czekali długo i ruszyli w tany. Tak oto  

radośnie integrowała się społeczność nie tylko Mechowca . Minione 10 lecie było dla  KGW 

Prymule  czasem wielkich i małych wyzwań.  Panie reprezentowały naszą społeczność  w wielu 

konkursach i wydarzeniach społeczno- kulturalnych na zewnątrz.  Uczestniczyły w życiu 

społecznym , kulturalnym i religijnym swojej Małej Ojczyzny, strzegąc tradycji. To KGW, 

które jako pierwsze zajęło się sprowadzaniem żywności dla najuboższych mieszkańców i wiele,  

wiele innych. 

Życzymy im wielu sukcesów i następnych dziesięcioleci owocnej pracy. 

Opr. Bogumiła Kosiorowska  

                                                   
Fot. Pan Zbigniew Chmielowiec wraz z Panem Krzysztofem Klechą podczas składania życzeń  

Seniorom oraz Panią z KGW „ Prymule”   



 

Fot. Zaproszeni goście oraz seniorzy podczas Dnia Seniora w Mechowcu 

W dniu 27 stycznia br. odbyła się Sesja Rady Gminy 

Porządek obrad przewidywał podjęcie uchwał dotyczących : 

 Uchwały Budżetowej na rok 2016. 

 Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016r. 

 Uchylenia uchwały Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie 

Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020. 

 Uchwalenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020. 

 Zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem                       

o nadanie Wójtowi Gminy Dzikowiec odznaczenia I stopnia – Medal Złoty za 

Długoletnią Służbę. 

 Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Dzikowiec na lata 2016-2026. 

 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Niwiska, 

Gminą Cmolas, Gminą Dzikowiec, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, 

Gminą Raniżów i Powiatem Kolbuszowskim w celu wspólnej realizacji projektu 

p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”. 

Styczeń to ważny miesiąc dla Gminy Dzikowiec. Wraz z końcem stycznia mija termin na 

podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 przygotowanej przez Wójta Gminy Dzikowiec. 

Przed przegłosowaniem przyjęcia Uchwały Budżetowej głos zabrała Pani Maria Kubiś – 

Skarbnik Gminy Dzikowiec, która odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2016, a także opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 



finansowej wraz z objaśnieniami. Obie opinie Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie 

budżetu Gminy Dzikowiec na 2016r.  pozytywnie zaopiniowała. Uchwała Budżetowa na rok 

2016 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich Radnych. 

Do wiadomości czytelników podajemy jak kształtują się dochody i wydatki Gminy 

Dzikowiec na rok 2016.                                                                                                                                                                        

Dochody Gminy wynoszą 18 676 245,00 zł, zaś wydatki Gminy 18 529 499,00 zł.  

Na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów zabezpieczono 1 450 000,00zł. Planuje się w tym 

roku zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 960 000,00zł . Zadłużenie na koniec 2016r. planuje się 

w kwocie 3 560 000,00zł zł i będzie ono niższe o 490 000,00 zł w porównaniu z zadłużeniem 

Gminy Dzikowiec na 1 stycznia 2016r. Na dopłaty do ceny m3 wody i ścieków Gmina zamierza 

wydatkować kwotę 165 900,00zł , na kulturę fizyczną i sport 306 692,00 zł , na biblioteki 

290.000,00zł , na SCK  279. 880,00 zł, na oświatę 7 729 789,00 zł w tym: na szkoły 

podstawowe 3 433 203,00zł, gimnazja 1 789 600,00zł, oddziały przedszkolne 372 650,00zł, 

przedszkola 874 490,00zł, dowóz  uczniów 294 200,00 zł , opieka społeczna 4 367 290,00 zł, 

administracją publiczna 1 965 552,00 zł, drogi publiczne 419 000,00 zł, kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 1 114 880,00 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

755 548,00 zł  

Planowane inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2016-2017: 

Nazwa inwestycji 
Kwota 

planowana 

na 2016r. 

Kwota 

planowana na 

2017r. 

Wnioskowane 

dofinansowanie 

ze środków 

unijnych i 

krajowych  

Wartość 

kosztorysowa 

inwestycji  

Modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów 

rolnych 

15 000,00 0,00 30 000,00 45 000,00 

Przebudowa dróg gminnych 300 000,00 764 029,00 1 861 535 ,00       2 925 564 ,00 

Termomodernizacja budynku 

gminnego w Dzikowcu                 

( dawny posterunek policji) 

Obecnie planowana siedziba 

Honorowej Straży Grobowej 

w Dzikowcu   

40 000,00 0,00 20 500,00 60 500,00 

Zakup gruntów 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 

Wykonanie miejsca 

rekreacyjnego na terenie 

sołectwa Dzikowiec 

15 692,00 0,00 0,00 15 692,00 



Wykonanie klimatyzacji w 

budynku wielofunkcyjnym w  

Nowym Dzikowcu 

9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 

Zakup chłodni do świetlicy 

wiejskiej w Domu Strażaka 

w Lipnicy 

7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 

Budowa garażu dla OSP 

Wilcza Wola 
200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

Rozbudowa i przebudowa 

budynku wielofunkcyjnego 

w Kopciach  

400 000,00 800 000,00 500 000,00 1 700 000,00 

Zakup samochodów 

strażackich dla OSP Lipnica 

i Wilcza Wola 

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 

Termomodernizacja i remont 

budynku Szkoły 

Podstawowej wraz z salą 

gimnastyczną i stołówką w 

Dzikowcu 

300 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 800 000,00 

Przebudowa i rozbudowa 

przedszkola w Dzikowcu 
200 000,00 0,00 500 000,00 700 000,00 

Wykonanie zadaszenia na 

rowery przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w  Mechowcu 

7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 

Doposażenie placu zabaw 

przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Lipnicy  

14 692,00 0,00 0,00 14 692,00 

Doposażenie placu zabaw 

przy Zespole Szkół w 

Wilczej Woli 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w Spiach 
80 000,00 0,00 100 000,00 180 000,00 

Utwardzenie placu , 

przykrycie kanału i 

uporządkowanie terenu przy 

stadionie w Dzikowcu 

150 000,00 0,00 100 000,00 250 000,00 



Utwardzenie placu 

manewrowego w 

miejscowości Lipnica przy 

Domu Strażaka  

18 000,00 0,00 47 000,00 65 000,00 

Budowa i przebudowa 

świetlicy wiejskiej w Wilczej 

Woli 

100 000,00 300 000,00 500 000,00 900 000,00 

Budowa centrum społeczno-

kulturalnego im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w 

Dzikowcu 

240 000,00 460 000,00 900 000,00 1 600 000,00 

Rewaloryzacja zabytkowego 

parku w Dzikowcu 
30 000,00 0,00 100 000,00 130 000,00 

Konserwacja zbiornika wody 

w zabytkowym parku w 

Dzikowcu 

75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 

Budowa stadionu 

lekkoatletycznego wraz                 

z boiskiem do piłki nożnej ze 

sztucznej trawy w Wilczej 

Woli 

210 000,00 0,00 490 000,00 700 000,00 

Doposażenie placu zabaw w 

Wilczej Woli  
16 692,00 0,00 0,00 16 692,00 

Razem   2 603 076,00 2 824 029,00 6 149 035,00  11 576 140,00 

                              

XV Jubileuszowy  Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego  

  W dniu 30 stycznia 2016r. do Dzikowca na spotkanie noworoczne zjechali sołtysi                       

z całego powiatu kolbuszowskiego. Gospodarzami spotkania byli: Krzysztof Klecha Wójt 

Gminy Dzikowiec, Dariusz Tabisz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz Krzysztof Serafin Sołtys wsi Dzikowiec. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele 

parafialnym pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu odprawionej w intencji sołtysów powiatu 

kolbuszowskiego przez ks. Proboszcza Piotra Kowala oraz ks. kanonika Józefa Konefała.                    

Po mszy św. odbyło się okolicznościowe spotkanie  w budynku wielofunkcyjnym na stadionie 

w Dzikowcu. Na spotkanie przybili przedstawiciele parlamentu, województwa, władze powiatu 

oraz gminy, a także przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych.  Podczas spotkania padło 

wiele ciepłych słów skierowanych do Sołtysów. Mówiono o roli Sołtysa  jako łącznika 

pomiędzy mieszkańcami i organami gminy. Rozmawiano na temat funduszu sołeckiego oraz 

zamierzeń na bieżący rok.  Podczas spotkania głos zabrali Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na 

Sejm RP, Bogdan Romaniuk - Wice Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus - 

Wice Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś - Starosta 

Powiatu Kolbuszowskiego. Po wystąpieniach gości przyszedł czas na występ kapeli 

„Dzikowianie” oraz Klub Seniora , którzy zaśpiewali  piękne polskie kolędy.     



 

Fot. Pamiątkowe zdjęcie po zakończonej mszy św. z okazji XV Zjazdu Sołtysów Powiatu 

Kolbuszowskiego 

 

 

Fot. Podczas spotkania z okazji XV Zjazdu Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego  



Kolędować  Małemu 

Niedzielne popołudnie 31 stycznia 2016  wybrzmiało kolędami i pastorałkami.                            

Taki koncert-przegląd to już ośmioletnia tradycja SCK w Dzikowcu. Związana z zakończeniem 

śpiewania kolęd w kościele katolickim. Każdego roku przyjeżdżają do nas grupy i soliści                        

z naszej gminy, by podzielić się swoim talentem, pasją  w repertuarze bożonarodzeniowym. 

Ten piękny wieczór upływał w atmosferze emocji przekazywanych treścią i muzyką 

prezentowanych kolęd  i pastorałek. Trudno  bowiem o inne utwory tak nacechowane .                     

Obok artystów, mieszkańców Dzikowca i okolic zaszczycili nas swoją obecnością : pan 

Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Edward Klecha oraz radni z Dzikowca: pani Urszula 

Rzeszut -Baran oraz panowie Eugeniusz Panek i Jan Tęcza,  a także ks. dr Michał Łukasik                       

i ks. dr Mariusz Sobina. Nagrody w postaci figurek aniołków oraz słodyczy ufundowała 

tradycyjnie już Rada Gminy Dzikowiec wraz z panem Wójtem, za co serdecznie dziękujemy. 

Na zakończenie koncertu wszyscy zostali uraczeni pysznym ciastem i rogalikami pani 

Wiesławy Serafin.  

W koncercie udział wzięło 122 wykonawców: 

Zespoły:      Soliści 

1. Kapela ludowa Dzikowianie   1. Konrad Serafin z Mechowca- akordeon 

2. Dziecięca schola z Dzikowca   2. Kamil Gołębiowski z Mechowca-  

                                                                          akordeon 

3. Zespół KGW Prymule z Mechowca  3.Gabriela Hopek z Dzikowca- trąbka 

4. Schola parafialna z Kopci   4. Wiktoria Paszkiewicz z Dzikowca-  

                                                                          saksofon 

5. Chór z Kopci     5. Kopeć Marcelina z Kopci - gitara 

6. Orkiestra Dęta z Kopci   6.Anna Dziuba z Kopci – gitara 

7. Zespół Oratoryjny ,,Fidelis” ze Spi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Schola parafialna z Kopci 

Fot. Dziecięca schola z Dzikowca 

Fot. Zespół Oratoryjny ,,Fidelis” ze 

Spii 

 

Fot. Zaproszeni goście oraz 

mieszkańcy Gminy Dzikowiec 

podczas koncertu kolęd  



Informacja z realizacji zadań Gminnego Ośrodka  Pomocy  

Społecznej w  Dzikowcu  za 2015r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu realizuje zadnia z pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych , asystentury i przemocy w rodzinie. W roku 2015 GOPS Dzikowiec 

wydatkował na świadczenia rodzinne  i zasiłki z pomocy społecznej kwotę 3.566.736,00 zł                    

( słownie : trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć 

złotych ) 

Przyznano i wypłacono  dla osób i rodzin z terenu gminy Dzikowiec spełniających kryterium 

dochodowe - 634 zł dla osób samotnych i 514 zł na osobę w rodzinie  określone zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o pomoc w 

formie dożywiania dzieci 150% kryterium dla osoby w rodzinie tj.771 zł  oraz 1 z powodów 

określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej następujące  świadczenia  : 

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ w 2015r.  

Forma Pomocy 

dla osób i rodzin spełniających kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł   

0 1 3 

Zasiłki  stałe   1 29 144 111 

Zasiłki okresowe 2 80 156 997 

Zasiłki celowe i specjalne celowe  3 103 21 834 

Kolonie/półkolonie letnie 4 7 3 495 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 

za osoby pobierające  świadczenie 

pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

5 12 8 374 

Składka na ubezpieczenie zdrowotna od osób 

pobierających zasiłek stały 

6 23 11 527 

Składka emerytalno-rentowa od osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

7 28 60 151 

Zasiłki celowe  na zakup posiłku z programu 

„Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”  

8 117 26 166 

Dowóz posiłków dla osób starszych samotnych 9 8 7 263 

Dożywianie w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy Dzikowiec oraz poza gminy w 

szkołach podstawowych i gimnazjach , 

szkołach średnich, szkołach specjalnych 

ośrodku szkolno-wychowawczym,   

10  

   

                357 

 

 

337 841 

Dożywianie uczniów  w szkołach w ramach  

programu osłonowego 

12 9 8 413 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci 

niepełnosprawnych 

13 3 22 320 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych 14 5 20 646 

Umieszczanie w DPS 15 1 25 436 

Wydanie Kart Dużej Rodziny  16 171 426 

Projekt systemowy  dla osób bezrobotnych 

„Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec” 

17 10 119 243 

Razem    974 243 

 



Wysokość świadczeń z pomocy społecznej wynosi : 

 kwota zasiłku stałego wynosi  604 zł. 

 wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł. 

GOPS Dzikowiec w 2015r. oprócz wypłacania zasiłków prowadził prace socjalną                            

z osobami bezrobotnymi, chorymi , w trudnej sytuacji materialnej, psychicznej. Udzielał 

pomocy osobom starszym w kierowaniu do zakładów opiekuńczo-leczniczych.  12 rodzin                        

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętych było pomocą asystenta rodziny. Działa 

Zespół Interdyscyplinarny  zajmujący się problemami przemocy w rodzinie. Objętych 

procedurą „Niebieskiej  Karty”  było 8 rodzin. 

GOPS nadal kieruje osoby  do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach, 

których  uczestniczy 41 osób . Z  terenu gminy  Dzikowiec 27 osób,  z Gminy Majdan 

Królewski   11 osób , z Gminy Cmolas  3   osoby. Nadto 7  dzieci z bardzo dobrymi wynikami 

w nauce wyjechało na kolenie letnie. GOPS współpracuje z Fundacją Rozwoju Regionalnego   

„SERCE” w Kolbuszowej , która pomaga podopiecznym z terenu gminy Dzikowiec w formie 

rzeczowej w zakresie drobnych remontów oraz w formie żywności. GOPS dzięki sponsorom         

z terenu gminy Dzikowiec zorganizował „Mikołajki” dla dzieci z rodzin objętych asystentura. 

Paczki mikołajowe dzieciom zostały wręczone  w Środowiskowym Domu Samopomocy                      

w Spiach przy udziale asystenta rodziny oraz dobroczynności Kierownika Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Spiach. Pracownicy SDS przygotowali program artystyczny dla dzieci 

oraz zabawy i poczęstunek. 

Przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Spiach po raz drugi została 

zorganizowana Wigilia „ dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy 

Dzikowiec. W budynku  wielofunkcyjnym  OSP w Dzikowcu wzięło udział około 90 osób, 

Władze Gminy: Pan Krzysztof Klecha Wójt Gminy, ks. Piotr Kowal proboszcz parafii 

Dzikowiec ,Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Klecha, Kierownik GOPS Pani Urszula 

Hahn , Dyrektor SCK Pani Bogumiła Kosiorowska  oraz swoją  obecnością zaszczycił                          

i uświetnił spotkanie Klub Seniora z Dzikowca na czele z przewodniczącą Anną Marek. 

Wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem, spożyli posiłek wigilijny , a następnie kolędowali 

pieśniami bożonarodzeniowymi. 

ŚWIADCZENIA  RODZINNE   w 2015 r.  

                   Forma  wypłaconych świadczeń 

rodzinnych dla  rodzin spełniających kryterium 

dochodowe określone w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych tj.674zł, z osoba niepełnosprawną 764zł 

LICZBA OSÓB  

OTRZYMUJĄCYCH  

ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

KWOTA 

WYPŁCONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł 

1 2 3 

Zasiłki rodzinne    

 

 oraz  dodatki do zasiłku rodzinnego   z tytułu :  

  

- urodzenia dziecka  

395 

 

351 

 

26 

925 732 

 

478 513 

 

 

26 000 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  

   urlopu wychowawczego 

13 40 014 

- samotnego wychowywania 21 55 280 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 38 37 280 



-  rozpoczęcia roku szkolnego  302 59 400 

- dojazdu do szkoły + zamieszkanie  173 95 140 

- wychowywania dziecka w rodzinie  wielodzietnej  120 165 400 

Zasiłek pielęgnacyjny 216 365 293 

Świadczenia pielęgnacyjne 23 313 480 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 17 62 297 

Zasiłek dla opiekuna 56 312 728 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  46 46 000 

Razem   2 592.493 

 

  Od dnia  01 listopada  2015r. obowiązują nowe kryteria dochodowe  świadczeń rodzinnych :     

 kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego - 674 zł , 

 kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego  z osoba niepełnosprawną w rodzinie  - 

764 zł   

     Wysokość zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015r.  wynosi : 

 zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia – 89 zł 

 zasiłek rodzinny na dziecko  powyżej  5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  – 118 

zł 

 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku 

życia  - 129 zł  

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka -185 zł nie 

więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci. 

 dodatek do  zasiłku rodzinnego z tyt. wielodzietności  - 90 zł 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 roku życia -  80 zł , 

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w wieku powyżej  5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  -  100 

zł , 

 dodatek do zasiłku rodzinny z tyt. Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania -  105 zł  

 dodatek do zasiłku rodzinny w związku z dojazdem -  63 zł , 

GOPS Dzikowiec składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, instytucjom, 

ludziom dobrej woli za wsparcie , wrażliwość i niesienie pomocy mieszkańcom Gminy 

Dzikowiec będących w trudnej sytuacji.  

 

Kultura przez duże „K” – postscriptum  do dzikowieckiej Straży 

Grobowej 

„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. To kultura jest właściwym sposobem 

istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się 

bardziej człowiekiem. Naród jest tu wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa ale nade 

wszystko kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury, dlatego właśnie jest ona tym 

znamiennym wychowawcą ku temu aby „bardziej być” – we wspólnocie, która ma dłuższą 

historię niż człowiek i jego rodzina” – „Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II 2005r. 



„Wy co wartę trzymacie przy Grobie Naszego Pana – jesteście solą ziemi, tej dzikowieckiej 

ziemi i niech to wasze wartowanie nigdy nie zaginie. Pamiętajcie o tym! – słowa kazania z lat 

50-tych Sługi Bożego Księdza Prałata Stanisława Sudoła. 

„Trwanie i byt narodu czy lokalnej społeczności oparte jest na fundamencie którego spoiwem 

są – Wiara, Tradycja i Kultura „ – prelekcja mgr Wojciecha Mroczki w czasie promocji książki 

p. M. Piórka w SCK w Dzikowcu. 

Ktoś kiedyś zapytał – „po co wam ta cała Straż Grobowa?” – Nie wiedziałem, nie umiałem 

wówczas wtedy odpowiedzieć. Teraz, po latach wiele myślę, iż jest to pytanie w rodzaju – a po 

co ci to życie. A może ta prawda jest potrzebna po to, aby wiedzieć kim jestem. Gdzie i po co 

żyję? Dlaczego tak a nie inaczej postępuję? Wydaje mi się, że gdybyśmy nie dochodzili sedna 

tych pytań, żylibyśmy jak otumaniony podtlenkiem azotu truteń - / podtlenek azotu – gaz 

rozweselający/.  Co takiego jest w postawie dzikowieckiej straży, że niektórych to ciekawi,                  

a innych drażni. Jaki sens ma to tak zwane wartowanie w okresie Wielkiego Tygodnia                               

w dziesiątkach parafii naszego województwa czy kraju. Posłuchajmy wypowiedzi kilku 

członków dzikowieckiej straży z roku 2001. 

Józef Rzeszutek – co roku w okresie Świąt Wielkanocnych na zmianę ze strażą ogniową 

„trzymamy” wartę przy Grobie Chrystusa. Podtrzymujemy tradycję naszych ojców, dziadów               

i pradziadów. Składamy tym hołd Bogu i honor ojczyźnie. Jako jedyna straż przy Grobie 

Pańskim wygłaszamy oryginalną przemowę bolesną i chwalebną tzw. przemowę dzikowiecką. 

Może po tej, chyba największej do tej pory paradzie ktoś do straży przyjdzie. Trzeba pomyśleć 

o młodych. 

Marian Wilk – Nasza parada się udała. W jej przygotowanie i wygląd wioski zaangażowani 

byli niemalże wszyscy mieszkańcy, nawet skłóceni sąsiedzi z entuzjazmem pracowali nad 

estetyką wsi. Już z tego powodu warto było się potrudzić i zorganizować paradę. Tradycja 

straży przy Grobie Pańskim przechodzi z pokolenia na pokolenie. 

Edward Lis – co roku organizuje się parady aby pokazać ludziom jak wielu kultywuje tradycję 

strażników Grobu Pańskiego. Uprosiliśmy naszych kolegów z Grodziska, aby tegoroczna 

parada odbyła się u nas w Dzikowcu. W dowód uznania dla straży i w podziękowaniu, że 

corocznie uczestniczymy w paradach, otrzymaliśmy ten zaszczyt aby tu w Dzikowcu nasi 

mieszkańcy mogli zobaczyć wielu różnorodnych „turków”. 

„Dzikowiec to wieś podobna do wielu innych na Podkarpaciu. Młodzi mieszkańcy szukają 

swego miejsca w Ameryce a gdy nie dostanie się wizy szukają gdzieś bliżej – Francja, Niemcy 

albo w Skandynawii. Na kolbuszowskich piaskach można przeżyć ale żyje się trudno. Ale nic 

tak nie połączyło mieszkańców dzikowieckiej parafii jak pomysł budowy pomnika Sługi Bożego 

księdza Prałata Stanisława Sudoła. Pomimo, że na wielu bramach wisi tabliczka „Uwaga zły 

pies” ale na wieść budowy pomnika księdza Prałata ludzie znów zaczęli ze sobą rozmawiać. To 

dzieło ich połączyło. Udało nam się tego dokonać na pewno dzięki temu, że czuwał nad nami 

duch Księdza Prałata.  

Wypowiedź Wójta Gminy Dzikowiec p. K. Klechy – Gazeta Wyborcza listopad 2001r. 

„Strażnicy Grobu Pańskiego bądźcie wierni ideałom księdza Prałata. Pełnijcie swoje honory 



dla dobra ludzi i na jeszcze większą chwałę Boga” – wpis do kroniki Wójta Gminy Dzikowiec 

p. K. Klechy 2001.09.03 

W roku 2001 dzikowiecka Straż Grobowa otrzymała II nagrodę za „podtrzymywanie tradycji    

i współczesną rolę kulturotwórczą jaką pełni w środowisku”. Również w roku 2001 Honorowa 

Straż Grobowa brała udział w plebiscycie „Laur Nowin” co było promocją Gminy Dzikowiec 

w gazecie „Nowiny”.  

Od roku 1993 do 2015 braliśmy udział we wszystkich edycjach Parady „Turki”. 

Jubileuszowy Rok 2016 to ogromna szansa dla wsi Dzikowiec i tym samym Gminy Dzikowiec. 

Istotą działalności dzikowieckiej straży Grobowej jest troska o zachowanie w naszej „małej 

ojczyźnie” wartości tradycji. Budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej. 

Pielęgnowanie dziedzictwa i wzmacnianie własnej tożsamości i niezależności kulturowej. Byt 

społeczności lokalnej, byt narodu, jego tożsamość i miejsce w świecie wśród innych narodów, 

kształt jego życia dzisiaj i w przyszłości zależeć będzie od siły Tradycji i Wiary. Dlatego jemu 

należy oddać najwyższą rangę we wszystkich działaniach władz centralnych, samorządowych 

i organizacji społecznych. Siła tradycji to między innymi również kwestia kultury, do której 

młode pokolenie należy przekonywać. Muszą oni mieć świadomość tego co czynią „co mówią 

i jakie są tego konsekwencje”. 

Z racji zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu – 450 lat wsi Dzikowiec, 135 lat Honorowej 

Straży Grobowej, 200 lat budowy kościoła parafialnego w Dzikowcu i 35 lat odejścia Sługi 

Bożego ks. Prałata Stanisława Sudoła – dzikowiecka straż zwróciła się z prośbą do Rady Gminy 

o odznaczenie zasłużonych członków Honorowej Straży Grobowej. Czy nasi strażnicy Grobu 

Pańskiego znajdą uznanie w oczach szacownej komisji rozpatrującej wniosek – trudno 

powiedzieć. Śmiem zwrócić uwagę, iż to dzięki działalności dzikowieckiej straży i jej członków 

w roku 2007 Zespół Szkół w Dzikowcu zdobył II Nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu – 

„Folklor mojego regionu – historia ludzi i miejsc”. W 1938 r. dzikowiecka Straż Grobowa jako 

jedyna formacja miała zaszczyt pełnić honorową asystę podczas wizyty premiera II 

Rzeczpospolitej p. Felicjana Sławoja Składkowskiego w Dzikowcu. Nie kto inny lecz 

dzikowieccy strażnicy biorą udział w Wojewódzkich Targach w Rzeszowie organizowanych 

przez LGD „Siedlisko” i „Lasowia” i jako jedyna Straż Grobowa Powiatu Kolbuszowskiego 

została umieszczona w albumie „Szlakami Lasowiaków”. Na zaproszenie p. Zbigniewa 

Chmielowiec, który wówczas był Burmistrzem Miasta i Gminy Kolbuszowa braliśmy udział   

w inscenizacji – „300 lat Miasta Kolbuszowa w roku 2000”. To nasi członkowie w 1994 roku 

zapoczątkowali w nieczynnym Domu Kultury – amatorską działalność kulturalną pt. „Wena” 

– wystawy twórczości ludowej – Dzikowiec 94, Kolbuszowa 94, Głogów Młp. 95, Werynia. 

„Półwiecze Szkoły Rolniczej 96r.”, Kolbuszowa MKL Skansen od. 97r. i nadal, Boguchwała 

ODR od 97r., WDK – Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej w Rzeszowie od 97r., Światowy 

Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – Rzeszów 99r., Jarmark Dominikański – 

Tarnobrzeg od 2002r., Europa Słowiańskich Kultur – Jeżowe 2004r., Jarmark Rękodzieła 

Ludowego od 2004 r. – Wielkanocne i Galicyjskie Jarmarki, Dni Kolbuszowej, Ogólnopolski 

Konkurs „Folklor mojego regionu” Cmolas – Gimnazjum w 2005r. , Piknik Country Mielec 

2006r., Widowisko historyczne – „Dzieje Dzikowca 1566- 2006r.”, „Meble Kolbuszowskie” – 



Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2003r., „Jarmark Jagielloński” Sandomierz Rynek od 

2006r., Targi Ogrodnicze – „Rajskie Ogrody Podkarpacia” Podpromie – Rzeszów 2007r., 

„Jagodowe Specjały” Dzikowiec od 2007r., „Jarmark Rękodzieł” – RCMB Przemysłowa 

Rzeszów od 2008r., „Jarmark Wielkanocny” Cmolas od 2010r., Dożynki Gminy Mielec – 

Chrząstów 2012r., „Mieć jak rzeka swoje źródło Nowa Dęba” 2013r., „Ogólnopolski Festiwal 

Myśliwski na Huberta” Leżajsk i wiele innych. 

Gratuluję. To wspaniałe, że państwo pomimo tylu różnych obowiązków znajdujecie nas dla 

tradycji i tworzycie to piękne świadectwo ludzkiej wrażliwości i aktywności. 

 

18.01.1998r. 

Zbigniew Lenart 

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego  

 

Kończąc ten tekst zwracamy się do mieszkańców wsi Dzikowiec i Gminy Dzikowiec z apelem, 

iż warto tworzyć szansę przetrwania żywej jeszcze tradycji liczącej 135 lat pełnienia warty przy 

Grobie Pańskim. 

Tej jakże wspaniałej tradycji naszej lasowiackiej kultury, w której mają zapewnione miejsce 

mieszkańcy – Lipnicy, Dzikowca, Kopci, Spii, Płazówki, Mechowca, Nowego Dzikowca               

i Wilczej Woli. Mamy nadzieję i wierzymy, iż nasza prośba pomimo nie uzasadnionych 

przeciwności zostanie pozytywnie rozpatrzona. 

 

Styczeń 2016r. 

opr. Marian Wojciech Sochacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wspomóżmy małą Klarę mieszkankę Gminy Dzikowiec i przekażmy 1% 

podatku to tak niewiele, a znaczy tak WIELE 

 

 

 

   

I III V

Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Osia Góra, 

Mechowiec, Płazówka, Kopcie nr domów 1-27 
29 26 30 28 24 28

Kopcie 28-136A oraz 186, Wilcza Wola 25 24 25 25 23 27

Lipnica, Spie 27 29 31 29 30 30

P P BS P P BS+NC P P BS

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2016

DEZAKO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica tel.: 14 670 40 09   www.dezako.pl

GMINA DZIKOWIEC

* Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu odbioru odpadów w indywidualnych 

przypadkach, o czym poinformuje wybranych mieszkańców.

Prosimy o wystawianie pojemników i worków do godz. 7:00 do drogi przejazdu samochodu. Worki muszą być pełne i zawiązane.

BS- odpady segregowane: worki białe i żółte 

P- odpady zmieszane - pojemniki

MIEJSCOWOŚĆ
II

14

MIESIĄCE/DNI

IV

NC- odpady segregowane: worki niebieski i czerwone

17

VI

15
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