
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!  

Czym prędzej się wybierajcie,  

Do Betlejem pospieszajcie  

Przywitać Pana…” 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Ślemy Wam Drodzy Mieszkańcy gminy Dzikowiec najserdeczniejsze 

życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie 

Państwu spokój i radość, 

Niech każda chwila Świąt  Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. 

Niech ten szczególny czas będzie dla Państwa 

okazją do spędzenia miłych chwil  

w gronie najbliższych,  

w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej 

życzliwości,  

a Nowy 2018 Rok stanie się czasem spełnionych 

marzeń i nadziei. 

Przewodniczący Rady Gminy            Wójt Gminy Dzikowiec 

wraz z Radą Gminy i Sołtysami           wraz z pracownikami                                                     

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

Kopcie, Wilcza Wola, Spie 
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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  

 

 

Nasz maleńki Pan Jezus gdy się ze snu obudzi,  
uśmiechnie się serdecznie  

do wszystkich na świecie ludzi.  

Niech Święta Bożego Narodzenia  

będą radosnym wytchnieniem i zatrzymaniem się w codzienności. 

Niech jasność znad betlejemskiej stajenki rozpromienia i wskazuje drogi wolne  

od błędów.  

Niech przyjście na świat Chrystusa będzie 

 w Nowym Roku 2018  czasem serdecznych uśmiechów i dobrych ludzi wokół. 

                                             nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół im ks. Stanisława Sudoła w Dzikowcu  

Dzikowiec, Boże Narodzenie 2017 r. 
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Pielgrzymkowe AGAPE  

Kolejne spotkanie popielgrzymkowe XXXIV Pieszej Pielgrzymki ze Stalowej Woli  

na Jasną Górę grupy bł. Wincentego odbyło się 10 września 2017 r. w Dzikowcu.  

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. dr Jan Biedroń, postulator procesu 

beatyfikacyjnego ks. S. Sudoła, który  po zakończeniu towarzyszył przybyłym na 

spotkanie pątnikom w zwiedzaniu Izby Pamięci Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. 

Podczas modlitwy na cmentarzu przy grobie Ks. Sudoła, ks. Postulator zwrócił się 

do wszystkich: bardzo gorąco proszę, abyśmy  podjęli także tę intencję, o rychłą 

beatyfikację Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. Następnie wszyscy uczestnicy 

spotkania wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w budynku stadionu sportowego 

w Dzikowcu, którego głównym celem było promowanie idei pielgrzymowania, 

omówienie spraw organizacyjnych grupy bł. Wincentego, a także  szerzenie wiedzy 

o Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole.  Uczniowie Zespołu Szkół w Dzikowcu, 

którzy uczestniczyli w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę, przygotowali  dla 

wszystkich gości mini turniej wiedzy o ks. S. Sudole, " O słoik miodu". Nagrodzeni 

miodem zwycięzcy, ze wzruszeniem pełnym wdzięczności zwrócili się do 

organizatorów :  

taką ucztę miłości bliźniego po raz kolejny przygotowali dla nas Parafianie z Dzikowca  

Dziękujemy Wam za okazane serce. Bo w człowieku jest serce, a w nim ukryte dobro - ogromne 

dobro. 

Anastazja Antosz 
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LUDNOŚĆ GMINY DZIKOWIEC wg stanu na dzień 13 grudnia 
2017 r. 
 
 
 
   2013 rok    2014 rok   2015 rok     2016 rok 2017 rok 
Dzikowiec  1473  1487           1491  1498  1489 

Kopcie  726  731              725  728  723 

Lipnica  1257  1251            1239  1219  1215 

Mechowiec  668  666              663  674  671 

Nowy Dzikowiec 213  215              213  220  221 

Osia Góra  113  113              109  110  107 

Płazówka  121  119              106  104  102 

Spie   727  722              731  727  724 

Wilcza Wola  1330  1324            1315  1328  1313 

 Razem 6628  6628           6592  6608  6565 

 

 

 

 

W 2017 roku stan cywilny zmieniło 46 osób, powitaliśmy 60 nowonarodzonych 

mieszkańców (30 dziewczynek i 30 chłopców) a także przyszło nam pożegnać  

55 bliskich nam osób (21 kobiety i 34 mężczyzn). 

Przenosząc te dane na statystykę poszczególnych wsi, przedstawia się ona następująco. 

 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
ZMIENILI STAN 

CYWILNY 
URODZENIA ZGONY 

DZIKOWIEC 9 17 12 

KOPCIE 6 5 7 

LIPNICA 5 13 8 

MECHOWIEC 7 9 7 

NOWY 
DZIKOWIEC 

3 1 1 

OSIA GÓRA - 1 - 

PŁAZÓWKA 2 - 3 

SPIE 6 6 4 

WILCZA WOLA 8 8 13 

RAZEM 46 60 55 
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Na ślubnym kobiercu stanęli: 
 

 

 

 

 

DZIKOWIEC 

 

1. Borowska Anna 

2. Cudo Anna 

3. Jagodzińska Anna 

4. Krzak Jarosław Marcin 

5. Lipa Marek Józef 

6. Płaza Mariusz 

7. Rak Edyta 

8. Sukiennik Michał 

9. Wilk Wioletta Urszula 

10. Bartuzel Anna 

 

NOWY DZIKOWIEC 

 

1. Deptuch Jakub Ignacy 

2. Kopeć Tomasz Jerzy 

3. Nowak Mariusz Paweł 

 

KOPCIE 

 

1. Kopeć Aneta 

2. Kopeć Dorota 

3. Kosek Aneta Maria 

4. Kozak Grzegorz 

5. Panek Bernadeta 

6. Puzio Józef Wojciech 

 

 

LIPNICA 

 

1. Gołąbek Anna Maria 

2. Konefał Agata 

3. Kwaśnik Klaudia 

4. Nowak Elżbieta 

5. Reguła Paulina 

 

 

 

 

 

MECHOWIEC 

 

1. Durak Anna 

2. Gul Kamil 

3. Kosiorowska Justyna 

4. Kosiorowski Kamil 

5. Posłuszna Agata 

6. Snopek Krystian 

7. Starzec Ewa Weronika 

 

PŁAZÓWKA 

 

1. Reguła Dawid Paweł 

2. Stolarz Sebastian 

 

SPIE 

 

1. Dul Marek Andrzej 

2. Dziadowicz Magdalena Maria 

3. Kata Natalia Maria 

4. Kubas Sebastian 

5. Słowiak Patrycja Zofia 

6. Wyka Renata Agata 

 

 

WILCZA WOLA 

 

1. Brzezicki Daniel Stanisław 

2. Domka Damian Paweł 

3. Dziadura Cezary Jerzy 

4. Gola Grzegorz 

5. Kołodziej Dorota 

6. Małysa Renata Anna 

7. Sudoł Kamil 

8. Sudoł Maksymilian Aleksander 
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Urodzili się w 2017 roku 

Dzikowiec 

1. Bieleń Karolina, córka Stanisława 
2. Fila Lena, córka Mikołaja 
3. Gancarczyk Amelia, Gabriela, córka 

Dariusza 
4. Gaweł Emilia Elżbieta, córka Tomasza 

5. Gul Paweł Bronisław, syn Kazimierza 
6. Halat Jakub, syn Dawida 
7. Karczewska Zofia, córka Grzegorza 
8. Kosiorowski Szymon, syn Tomasza 
9. Mytych Klara, córka Krzysztofa 
10. Paśko Marcelina Zofia, córka Dariusza 
11. Pederska Klaudia, córka Łukasza 
12. Serafin Franciszek Jerzy, syn 

Krzysztofa 
13. Sikora Michalina Gabriela, córka 

Piotra 
14. Sobolewska Natalia, córka Ryszarda 
15. Starzec Nadia, córka Roberta 
16. Twardowski Franciszek, syn Adama 
17. Zimny Marcelina, córka Marcina 

 

Osia Góra 

 
1. Rembisz Szymon Adam, syn Adama  

 
Kopcie 

  
1. Gorzelany Fabian, syn Kazimierza 
2. Grębosz Franciszek, syn Andrzeja 
3. Hopek Klaudia, córka Daniela 
4. Kozak Wojciech, syn Marka 
5. Pyra Izabela, córka Marcina 
 
 

Lipnica 
  
1. Drapała Jan, syn Marka 
2. Golis Michał, syn Wiesława 
3. Huber Isabella, córka Daniela 
4. Jagoda Martyna, córka Mariusza 
5. Kobylarz Lena, córka Andrzeja 
6. Kurpisz Emilia Karolina, 

 córka Krzysztofa 
7. Kwiecień Gabriela, córka Adama 

8. Nowak Tomasz, syn Andrzeja 
9. Rojek Franciszek, syn Roberta 
10. Sobolewski Gabriel, syn Kamila 
11. Wiącek Krzysztof, syn Andrzeja 
12. Wrona Arkadiusz, syn Antoniego 
13. Żarkowski Jakub, syn Radosława 
 

 Mechowiec 
  
1. Babula Zuzanna, córka Rafała 
2. Chmielowiec Natalia, córka Konrada 
3. Gancarz Aleksandra, córka Stanisława 
4. Gołębiowska Karolina, córka 

Stanisława 
5. Konefał Zuzanna, córka Jakuba 
6. Kosiorowski Patryk Tadeusz, syn 

Dariusza 
7. Leniart Wiktor, syn Dawida 
8. Ofiara Lena, córka Krystiana 
9. Walkowicz Milena, córka Jacka 
 

 Nowy Dzikowiec 

 
1. Woś Michalina Julia, córka Michała  
 

Spie 
 

1. Konefał Antoni Marcin, syn Damiana 
2. Mokrzycki Franciszek, syn Rafała 
3. Prestinari Kornelia Maria,córka Ercole 
4. Puzio Adrian, syn Adama 
5. Sudoł Karol, syn Krzysztofa 
6. Szczęch Karolina, córka Andrzeja 

 

Wilcza Wola 
  
1. Cichoń Lena, córka Jacka 
2. Konefał Miłosz, syn Piotra 
3. Kowal Szymon, syn Pawła 
4. Tęcza Gabriel, syn Michała 
5. Tęcza Igor Jan, syn Dariusza 
6. Wilk Jakub Łukasz, syn Łukasza 
7. Wilk Ksawery, syn Artura 
8. Wójtowicz Kornel, syn Pawła 
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Osoby zmarłe w 2017 roku na terenie 
Gminy Dzikowiec 
 
 
Dzikowiec   
   
1. Drałus Maria            lat 74 
2. Maciąg Marek   lat 54 
3. Podgórska Maria           lat 71 
4. Smoleń Edmund           lat 70 
5. Trześniowski Józef        lat 77 
6. Wit Genowefa                lat 75 
7. Wit Maria    lat 96 
8. Wit Salomea          lat 84 
9. Witkowska Józefa   lat 72 
10. Zuba Michalina    lat 87 

Średnia wieku        76,00 
  
Kopcie  
   
1. Augustyn Józef                 lat 51 
2. Kosek Danuta                 lat 49 
3. Pasek Julian                 lat 56 
4. Pogoda Tomasz Krzysztof   lat 37 
5. Tęcza Ludwik                lat 93 
6. Tęcza Maria                  lat 84 
7. Żarkowski Jan                  lat 68 
 Średnia wieku        62,57 
 
Lipnica 
  
1. Kurdziel Bronisław           lat 72 
2. Kwaśnik Stanisław           lat 72 
3. Puk Jan Franciszek          lat 85 
4. Rusin Józef                lat 90 

5. Siębor Katarzyna              lat 93 
6. Sondej Maria                 lat 82 
7. Wiącek Edward             lat 81 
8. Żarkowski Stanisław        lat 71 

Średnia wieku       80,75 
 
Mechowiec  
   
1. Bąba Stanisław                 lat 89 
2. Golis Jan                  lat 71 
3. Jadach Andrzej Adam        lat 50 
4. Maciąg Genowefa               lat 86 
5. Maciąg Julian                    lat 86 

6. Mazur Maria Wanda    lat 95 
7. Sochacki Franciszek    lat 67 
 Średnia wieku 77,71 

 
Nowy Dzikowiec 
 
1. Hahn Stanisław           lat 80 
2. Nowak Mieczysław       lat 82  

    
Średnia wieku      81,00 

            
Płazówka 

    
1. Maciąg Henryk   lat 87 
2. Stanisławski Jan  lat 88 
3. Tereszkiewicz Stanisław lat 88 

Średnia wieku     87,67 
  

Spie 

1. Puzio Jan   lat 83 
2. Sudoł Bronisław lat 88 
3. Sudoł Julian  lat 89 
4. Tabor Weronika  lat 89 
   Średnia wieku       87,25 
 

Wilcza Wola  
   

1. Kowal Zofia     lat 86 
2. Czochara Władysława   lat 86 
3. Dul Zofia     lat 72 
4. Gola Ryszard Krzysztof   lat 41 
5. Wójtowicz Eugenia    lat 84 
6. Klecha Eugeniusz     lat 74 
7. Majcher Jan     lat 61 
8. Rębisz Józef     lat 65 
9. Serafin Czesława Emilia lat 88 
10. Serafin Józef     lat 58 
11. Konefał Cecylia Wiktoria lat 82 
12. Kowal Edward     lat 81 
13. Kobylarz Władysław    lat 92 
14. Konefał Stanisława         lat 77 
 Średnia wieku     74,79
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Podatki i opłaty lokalne 

 

Podatek rolny na 2018r. bez zmian. 

Rada Gminy Dzikowiec na sesji, która odbyła się 15 listopada 2017r. podjęła uchwałę na 

pozostawieniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku rolnego na 2018r. Stawka ta 

wynosić będzie tak jak dotychczas 125,00zł od 1 ha przeliczeniowego.    

 

Podatek od nieruchomości na 2018r. 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 2018r. będą one więc takie same jak  były jak w 2016 i 2017 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 2018rok.  

Podczas obrad Rada Gminy Dzikowiec postanowiła pozostawić stawki podatku od środków 

transportowych na poziomie 2017 roku, za wyjątkiem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 12-13 ton i powyżej 15 ton, których stawka została obniżona. 

 

Podatek leśny na 2018r. 

 Rada Gminy Dzikowiec zgodnie z przepisami ujętymi w komunikacie Głównego Urzędu 

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

2018r. i wynosić będzie 4,3532 zł. za 1 ha fizyczny, którego wiek przekroczył 40 lat. 
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Uroczystość poświęcenia samochodów strażackich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Poświęcenie samochodów strażackich przez ks. kanonika Stanisława Półchłopka 

 

W dniu 11 listopada w Wilczej Woli  odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania 

samochodu ratowniczo-gaśniczego  typu średni Steyr dla OSP Wilcza Wola oraz samochodu 

ratowniczo-gaśniczy  typu lekki Volkswagen dla OSP Kijanki. Uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą odprawioną w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Spiach  przez ks. kanonika 

Stanisława Półchłopka i jednocześnie kapelana strażaków oraz ks. Grzegorza Wołoszyna  

z udziałem orkiestry dętej z Kopci na czele z Panią Ewą Śliwińską.  

Po mszy świętej nastąpiła oficjalna część uroczystości , która rozpoczęła się na placu przed remizą 

OSP Wilcza Wola  od złożenia meldunku o gotowości do uroczystej zbiórki, który złoży druh 

Kazimierz Ozga. Raport odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  

dh Ryszard Skowron. 

Następnie przy  granym  hymnie państwowym została wciągnięta flaga na maszt. Kolejnym 

punktem uroczystości było poświęcenie samochodów przez księdza kapelana Stanisława 

Półchłopka.  

 W trakcie uroczystości nastąpiło odczytanie aktu przekazania , którego dokonał Pan Józef Tęcza 

Zastępca Wójta  . Oficjalnego przekazania samochodu strażackiego dokonali: Poseł na Sejm RP 

Zbigniew Chmielowiec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Kolbuszowej Pan Florian Pelczar, Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Pan Edward 

Klecha, Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec Pan Józef Tęcza. 
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Wśród zaproszonych gości byli : Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Pan Florian Pelczar, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Pan Ryszard 

Skowron, Kapelan strażaków Gminy Dzikowiec ksiądz kanonik Stanisław Półchłopek, 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Pan Bartłomiej Peret, którego reprezentował Kazimierz 

Samojedny oraz Leśniczy Robert Szczęch, Radni Powiatowi Panowie Henryk Wojdyło i Marian 

Hopek, Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec Edward Klecha wraz z radą Gminy oraz sołtys 

wsi Wilcza Wola, Sekretarz Gminy Dzikowiec Pani Genowefa Dębiak, Ochotnicze Straże Pożarne 

wraz z pocztami sztandarowymi z Dzikowca, Nowego Dzikowca, Mechowca, Lipnicy, Płazówki, 

Spii, Lasek oraz gospodarzy  uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna z Wilczej Woli i Kijanek,  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczej Woli .  

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach, składając życzenia i gratulacje bardzo ciepło wyrażali 

się o służbie strażaków  OSP na terenie gminy, podkreślając tym samym jej znaczenie  

w otaczającej rzeczywistości. Oprócz gratulacji strażacy z OSP Wilcza Wola i OSP Kijanki 

otrzymali po dwa węże strażackie od Pana Posła Zbigniewa Chmielowca zaś przedstawiciele 

Nadleśnictwa Kolbuszowa przekazali siekiery  Husqvarna. Następnie wszyscy goście zostali 

zaproszeni na wspólny poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Fot. Zaproszeni 

goście w trakcie 

uroczystości 

Fot. Druhowie OSP  
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Już niedługo dworek w Dzikowcu zyska nowe oblicze. 

Gmina Dzikowiec złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn.: Gmina otwarta na kulturę 

poprzez rewaloryzacje zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu",  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie i w dniu 22 sierpnia 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie 

przedmiotowego zadania w kwocie 2 825 862,37 ( słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia 

pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy) ). Następnie ogłoszono 

przetarg nieograniczony do którego przystąpiły trzy firmy . W wyniku przetargu zostały 

wyłoniony wykonawca: Firma Budowlana „ REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka 39A, 36-130  

Raniżów  , która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość całkowita zadania po przetargu 

wyniosła 3 960,600,00zł(słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych ) 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.: „Gmina otwarta na kulturę 

poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu", w skład 

którego wchodzą: 1.Budynek zabytkowego dworu . 2. Budynek zabytkowy oficyny 3. Łącznik  

o konstrukcji stalowej, przeszklonej pełniący funkcję komunikacji pomiędzy dworem a oficyną 

zlokalizowany w miejscowości Dzikowiec na działce1245/1. Zakres czynności i robót 

budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją: - przebudowa budynku w celu 

dostosowania go do nowej funkcji użytkowej, - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, - 

renowacja istniejących murów zewnętrznych, - przebudowa konstrukcji stropu nad parterem, - 

adaptacja nieużytkowego poddasza na cele hotelowe, - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej  

i drzwiowej, - remont elewacji budynku, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno - 

kanalizacyjna, - instalacja elektryczna, - wykonanie robot budowlanych niezbędnych  

do posadowienia budynku na gruncie, - dostawa i montaż konstrukcji stalowej na przygotowanym 

podłożu, - dostawa i montaż fasady systemowej na stalowej konstrukcji wsporczej, - roboty 

wykończeniowe w obiekcie, - instalacja monitoringu tv i sygnalizacji włamania. W ramach 

zadania zostanie wykonany remont zabytkowej kapliczki. Planuje się oczyszczenie obiektu oraz 

dezynfekcję preparatem grzybobójczym. Wykonany zostanie także remont drewnianej figury św. 

Jana Nepomucena . Zakończenie robót planuje się na koniec września 2018r.  
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Co się udało zrobić w 2017r.  

 

Drogi i chodniki  

a) położono dywanik asfaltowy na ul. Wrzosowej na osiedlu mieszkaniowym                     

w Wilczej Woli, 

b) położono dywanik asfaltowy na drodze Spie-Sudoły , 

c) położono dywanik asfaltowy na drodze Kopcie-Górale , 

d) położono chodnik przy drodze powiatowej Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec  

w miejscowości Mechowiec( Ruda) , 

e) położono chodnik przy drodze powiatowej Lipnica-Dzikowiec w miejscowości 

Lipnica od skrzyżowania do cmentarza, 

f) położono chodnik przy drodze powiatowej Wilcza Wola-Wola Raniżowska                                    

w miejscowości Wilcza Wola od strony szkoły do leśnictwa, 

g) położono chodnik dla pieszych na cmentarzu w Spiach, 

h) położono chodnik dla pieszych  na cmentarzu w Kopciach, 

i) położono chodnik dla pieszych na cmentarzu w Lipnicy, 

j) położono chodnik dla pieszych na cmentarzu w Dzikowcu, 

k) położono chodnik dla pieszych na cmentarzu w Mechowcu, 

l) przebudowano zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną w Nowym Dzikowcu  

w kierunku Ośrodka Zdrowia  

Sport 

a) wybudowano boisko piłkarskie ze sztucznej trawy w Wilczej Woli 

b) wybudowano boisko piłkarskie ze sztucznej trawy w Spiach , 

c) otrzymano dofinansowanie na budowę boiska ze sztucznej trawy w Kopciach, 

d) złożono wniosek na budowę boiska i bieżni dla Multidyscyplinarnego Centrum 

Sportu-Ośrodek Nordic Waliking w Mechowcu  do Ministerstwa Sportu i Turystyki  

w Warszawie. Została podpisana umowa na dofinansowanie    

 

Oświetlenie uliczne  

a) dokonano przebudowy linii energetycznej z napowietrznej na kabel ziemny oraz 

wymieniono linię oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania do końca ul. 

Dworska w Dzikowcu , 

b) wybudowano oświetlenie placu zabaw w Spiach, 

c) wybudowano oświetlenie uliczne w Mechowcu , 

d) wybudowano oświetlenie uliczne w Lipnicy. 
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Remont budynków gminnych  

a) wykonano termomodernizację budynku wartowni Straży Grobowej w Dzikowcu, 

b) wykonano remont garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli 

c) wykonano remont garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce, 

d) dokończono budowę placu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Lipnicy,  

e) doposażono plac zabaw w Mechowcu, 

f) doposażono plac rekreacyjny w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych w Spiach,  

g) dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w 

Kopciach, 

h) dokonano malowania dachu na Sali gimnastycznej w Kopciach,  

i) dokonano remontu szatni w Szkole Podstawowej w Wilczej Woli, 

j) wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej w Dzikowcu, 

k) dokonano remontu dwóch klas w Szkole Podstawowej w Lipnicy,  

l) dokonano malowania dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy 

 

 

 

Nowe samochody strażackie  

 
1) zakupiono  samochód ratowniczo-gaśniczego  typu średni Steyr dla OSP Wilcza 

Wola  

2) zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy  typu lekki Volkswagen dla OSP 

Kijanki, 

3) zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego Kamaz dla OSP 

Lipnica,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nowy samochód 

strażacki OSP Lipnica 
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Gminne spotkanie wigilijne 2017 

 

19 grudnia w sali przy stadionie w Dzikowcu staropolskim obyczajem zasiedliśmy  

do wigilijnego stołu, przy którym łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie 

najserdeczniejsze życzenia. Gminne spotkanie wigilijne to w Dzikowcu już czteroletnia 

tradycja. Wzorem lat poprzednich, Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach wraz 

innymi instytucjami (Gminą Dzikowiec, GOPS w Dzikowcu, SCK w Dzikowcu) zaprosił 

na to piękne wydarzenie Klub Seniora w Dzikowcu oraz innych mieszkańców Gminy. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół w Dzikowcu oraz uczestników 

ŚDS w Spiach. Najlepsze życzenia mieszkańcom Gminy Dzikowiec złożyli obecni  

na Wigilii: Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec oraz władze samorządowe – 

Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec pan Edward Klecha i zastępca wójta pan Józef 

Tęcza. Proboszcz parafii Dzikowiec – ks. Piotr Kowal – poprowadził wspólną modlitwę,  

a także podzielił się pogłębioną refleksją na temat zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem i życzeniem zobaczenia się za rok. 

      

S. Kubiś 
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Podsumowanie projektu Reaktywacja twórcza – razem możemy 

więcej 

 

Osoby niepełnosprawne to grupa, która często znajduje się na marginesie społeczeństwa.  

Ze względu na swoje dysfunkcje, a także stereotypy, często nie biorą aktywnego udziału w życiu 

społecznym w jakimkolwiek wymiarze. W związku z tym alienacja rośnie, a wiara we własne siły 

i możliwości – spada. Podjęta inicjatywa miała na celu temu przeciwdziałać na dwóch 

płaszczyznach. Po pierwsze, poprzez zaangażowanie samych osób niepełnosprawnych w twórcze 

spędzanie czasu w trakcie warsztatów rękodzieła artystycznego oraz integrację. Drugą 

płaszczyzną były działania promocyjne i edukacyjne: wystawa twórczości osób 

niepełnosprawnych oraz zajęcia dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dzikowiec  

o niepełnosprawności. Celem tych działań było uwrażliwienie młodych na potrzeby osób 

niepełnosprawnych, pokazanie ich świata, ale także możliwości. 

Jak zrealizowano inicjatywę? 

Inicjatywa obejmowała dwa zasadnicze etapy działań. Pierwsze działania skierowane były  

do uczniów szkół specjalnych i wychowanków innych ośrodków dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z terenu Gminy Dzikowiec i Majdan Królewski. Grupa 10 osób wzięła udział  

w trzydniowych warsztatach zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach. 

Warsztaty obejmowały rękodzieło artystyczne oraz zajęcia filmowe i integracyjne.  

Na zakończenie warsztatów, w czwartym dniu spotkań, zorganizowano piknik integracyjnych  

dla uczestników inicjatywy oraz podopiecznych ŚDS w Spiach. Na uwagę zasługuje fakt, że 

zajęcia odbywały się w okresie wakacji, w czasie których dzieci niepełnosprawne szczególnie 

czują się samotne: nie uczestniczą w formach szkolnych, a niepełnosprawność wyklucza 

korzystanie z uroków wakacji w ten sam sposób, co rówieśnikom.  

Kolejnym etapem inicjatywy były warsztaty dla uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Spiach. Obejmowały one kolejno warsztaty twórczej pracy w glinie, warsztaty 

szycia użytkowego, warsztaty rękodzieła artystycznego oraz warsztaty sutaszu. Zakończeniem 

warsztatów było zorganizowanie wystawy prac uczestników, którą mogli zwiedzać uczniowie,  

a także zaproszeni gości w trakcie podsumowania inicjatywy, która odbyło się w ŚDS w Spiach. 

Zaprezentowano wtedy również wzruszający film pokazujący przebieg wakacyjnych spotkań  

z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz prezentację ukazującą poszczególne działania 

inicjatywy.  

Inicjatywie towarzyszyła także promocja tematów związanych z niepełnosprawnością. W jej 

ramach odbyły się dwa spotkania edukacyjne z uczniami ze szkół Gminy Dzikowiec – z Lipnicy  

i z Dzikowca.  
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Efekty podjętych działań 

W inicjatywie, na różnych jego etapach realizacji i w różnych działaniach, udział wzięło łącznie 

około 40 osób niepełnosprawnych. Twórcze działania i aktywizacja osób niepełnosprawnych to 

podwójna korzyść: 1. Przede wszystkim dla samych osób niepełnosprawnych - nastąpiła 

aktywizacja osób niepełnosprawnych, rozwój ich osobowości, zainteresowań i talentów, rozwój 

umiejętności społecznych, wzrost wiary we własne siły i umiejętności; 2. Lokalne społeczeństwo 

dostrzegło problemy osób niepełnosprawnych z jednej strony, ich aktywność i możliwości z 

drugiej.  

Bardzo się cieszymy, że realizacją projektu mogliśmy sprawić komuś radość, pobudzić pozytywne 

emocje, zachęcić do aktywności, a także edukować. 

  W imieniu Grupy nieformalnej „Razem” – Stanisław Kubiś 

 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 

Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo 

dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”. 
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Najbliższe zamierzenia w gminnej oświacie. 

W listopadzie br. Gmina Dzikowiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju 

Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” złożyła do WUP w Rzeszowie wniosek 

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt 

został zatytułowany: „Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec”. 

Całkowita wartość projektu to 1 124 582,59 złotych, w tym dofinansowanie                         

1 068 171,63 złotych. Jego realizację planujemy rozpocząć 1września 2018 roku,  

a zakończyć 30 czerwca 2020 roku. 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości  

i efektywności kształcenia w  szkołach podstawowych w Gminie Dzikowiec, także tych, 

dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie. Osiągnięcie zamierzonego celu 

nastąpi poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania 

narzędzi TIK (Technologii-Informatyczno-Komunikacyjnych) w procesie edukacyjnym 

oraz zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, innowacyjności, 

umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny  

i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy. Projekt ma za zadanie z jednej 

strony przygotowanie szkół do pracy z uczniami, a z drugiej strony rozbudzanie 

zainteresowań uczniów, zwiększenie motywacji poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć 

dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zwiększenie możliwości indywidualizacji 

nauczania poprzez uzyskanie dodatkowych uprawnień przez nauczycieli. W ramach 

zakładanych działań w szkołach przeprowadzona zostanie rekrutacja nauczycieli oraz 

uczniów do w/w projektu. Projekt zakłada też wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt. 

Dzięki prognozowanemu wsparciu pracownie przedmiotowe wzbogacą się o nowoczesny 

sprzęt. Wszystkie szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie mogą liczyć na dotacje  

na zakup samych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w wysokości od 90 000  

do 135 000 tysięcy złotych, w zależności od wielkości szkoły. 

Kolejnym etapem planowanego projektu będzie zakup i wdrożenie aplikacji 

wspomagającej proces nauczania i uczenia się uwzględniającej moduł do zbierania  

i analizowania. Będzie ona  wyposażona w zestawy narzędzi dydaktycznych do tworzenia 

różnorodnych ćwiczeń i konkretnych aktywności dla uczniów (m.in. kursy e-learningowe, 

case study, artykuły i filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, czaty, fora, tablice, 

system wewnętrznych wiadomości, system wideokonferencji, profile społecznościowe, 

itp.). Szeroki wachlarz narzędzi informatyczno-komunikacyjnych w ramach systemu 

zakłada również konieczność korzystania przez uczniów i nauczycieli i innych narzędzi  

i sprzętu TIK dostępnego i zakupionego do szkół. Jego funkcjonalność oraz nowoczesność  
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(dostępnego z każdego mobilnego urządzenia) zachęci uczniów do korzystania w każdym 

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

a dodatkowo forma aplikacji będzie wspierać współpracę zespołową i kształtować  

w ten sposób różnego typu walory kompetencji społecznych. Wdrożone technologie 

zachęcać będą tym samym uczniów do regularnego dokształcania się i rozwijania swoich 

kompetencji kluczowych, zawodowych i społecznych, co bezpośrednio wpływa  

na realizację celów projektu. 

Jesteśmy przekonani, że wszystkie zaplanowane w ramach realizacji projektu 

działania przyczynią się do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli podwyższenia jakości 

i efektywności działania naszych szkół. 

       Małgorzata Szczęch - Dyrektor 

Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 

 

 

Co nowego u nas? 

 

   

  
 

 

(07.04.2017 r. - 13.12.2017 r.) 

                                         

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  

„Wesołego Alleluja” - Nagroda; 

 Międzynarodowy Konkurs Plastyczno -  

Literacki „Gdy myślę o Wielkanocy” -  

II miejsce; 

 Finał Międzynarodowego Konkursu  

Matematycznego Pangea 2017 - udział; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Polska - Moja Ojczyzna” - I i II miejsce; 

 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa  

 Szkolny Konkurs „Na Ozdobę Wielkanocną”, 

 Szkolny Konkurs „Na Najładniejszą Palmę”; 

 Apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem:  

„Jak Ty Ziemi, tak Ziemia Tobie”; 

 Wystawa poświęcona ks. Kardynałowi  

Adamowi Kozłowieckiemu; 

 Wyjazd do IPN w Rzeszowie oraz udział  

w warsztatach „Źródła historyczne”; 

 Wyjazd na Festiwal Nauki i Techniki  

w Rzeszowie. 
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„Olimpus” - sesja zimowa - 2 laureatów; 

 Konkurs „EKO - Wprawki - Zabawki”. 

Wyróżnienie; 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny „1 z 10”  

o tytuł Mistrza Logicznego Myślenia -  

I miejsce i finalista; 

 Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego  

Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

„Młodzież zapobiega pożarom” - III miejsce.  

                                                   

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Ogólnopolski Konkurs „SKO Blog Miesiąca” - 

 Nagroda dla szkoły; 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki  

„Moje spotkania z przyrodą” - Wyróżnienie; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Portret mojej mamy” - 2 Wyróżnienia; 

 Dekanalny konkurs wiedzy biblijnej  

z ks. św. Łukasza- III miejsce; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 

 konkurs „Baw się z nami” - II miejsce; 

 Turniej Karate Kyokushin - I miejsce,  

2 miejsca II i 3 miejsca III; 

 Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej  

„Śpiewam, bo lubię” - 2 miejsca I  

i 2 Wyróżnienia; 

 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej -  

konkurs „Baw się z nami” - I miejsce. 

 Akademia z okazji Święta 3 Maja; 

 Wyjazd do leśniczówki w Lipnicy; 

 Wycieczka do Muzeum Podziemia „Rzeszowskie  

Piwnice” i do teatru „Maska” w Rzeszowie; 

 Wyjazd do Sanktuarium na Jasnej Górze; 

 Wyjazd do Dzikowca na festyn z okazji  

Dnia Dziecka. 

   

                                                                     

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Etap Regionalny Konkursu dla Szkolnych  

Kas Oszczędności - Nagroda II stopnia; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny  

„Zawsze Razem” - Nagroda; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny  

„Namaluj historię dziadków” - III miejsce; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci  

i Młodzieży „Elżbieta Królowa z Łańcuta” –  

Wyróżnienie; 

 Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej - I miejsce i IV miejsce; 

 Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii  

i USA”; 

 Impreza środowiskowa z okazji Dnia Rodziny  

pod hasłem: „Najlepsza drużyna to moja rodzina”; 

 Wycieczka do Rudnika i Leżajska; 

 Zakończenie kursu nauki pływania; 

 Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej  

w Kolbuszowej, przeprowadzenie egzaminu na 

 kartę rowerową oraz pogadanki  

na temat bezpieczeństwa podczas wakacji; 

 Wycieczka do Inwałd Parku; 
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 Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„Wędrówki po lesie” - III miejsce. 

    

 Wyjazd do zakładu Solbet w Kolbuszowej; 

 Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim  

w Rzeszowie; 

 Zakończenie programu „Mały Mistrz”; 

 Szkolny Przegląd Repertuaru Piosenek  

„Śpiewaj z nami”; 

 Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego  

        2016/2017. 

  

 

                                                  

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Powiatowe zawody sportowe w ramach  

Igrzysk Dzieci - IV miejsce; 

 Gminne Zawody Sportowe w ramach  

Igrzysk Dzieci - zakwalifikowanie się  

5 zawodników do etapu powiatowego. 

 
 

 Akademia z okazji rozpoczęcia roku szk.  

2017/2018; 

 Szkolny konkurs języka angielskiego; 

 Wyjazd do Muzeum Księdza Kardynała  

Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej; 

 Apel z okazji 78 rocznicy Września; 

 Wyjazd na Festiwal Nauki w Jasionce; 

 Dzień Chłopaka; 

 Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

 

                                                         

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Koszulka kibica” - III miejsce; 

 Powiatowe Zawody Sportowe w Szachach -  

I miejsce; 

 

 

 Uroczystość „Pasowania na ucznia”; 

 Wystawa i pogadanka na temat zdrowego  

odżywiania; 

 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

 Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej  

Policji w Kolbuszowej na temat zasad  

        bezpiecznego zachowania ; 

 Spotkanie z Dyrektorem Papieskich Dzieł  

Misyjnych ks. Danielem Korycińskim; 

 Montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia  

Papieskiego; 

 Rozpoczęcie kursu nauki pływania; 

 Warsztaty kulinarne w ramach rządowego 
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      Programu dla Szkół; 

 Przystąpienie szkoły do programu  

„Adopcja Serca”; 

 Wyjazd edukacyjny do Biblioteki Pedagogicznej  

w Kolbuszowej; 

 Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek  

Szkolnych, w tym apel „Sąd nad książką”. 

                                                     

 OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 

 

 Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem:  

„Patriotyzm w oczach dziecka”; 

 Wyjazd do Środowiskowego Domu  

Samopomocy w Spiach; 

 Szkolny Turniej Sportowy im.  

Księdza Stanisława Sudoła  

„Wielobój Lekkoatletyczny”; 

 Akademia z okazji Narodowego Święta  

Niepodległości; 

 Wycieczka do Medyni Głogowskiej; 

 Zabawa andrzejkowa 

                                                          

   OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH DZIAŁANIA I INICJATYWY 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej 

„ ABC Ekologii”- Wyróżnienie. 

 Dekanalny etap Diecezjalnej Olimpiady  

Liturgicznej-I i III miejsce. 

              

        Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

          oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
 

                                      życzą: 

                      Dyrektor, Grono Pedagogiczne 

                  i Uczniowie SP w Lipnicy 

 Wyjazd do Zespołu Szkół w Dzikowcu  

na „I Dzień Afrykański ADOPCJA SERCA”; 

 Udział w warsztatach kulinarnych na temat  

zdrowego odżywiania w Zespole Szkół 

w Weryni. 

 Wyjazd do Muzeum Bombki Choinkowej w  

Nowej Dębie. 

 Szkolny quiz wiedzy o zdrowiu dla  kl. I-III  

„Narkotykom mówię -Nie!” 

 Spotkanie z Mikołajem. 

 Wyjazd dzieci z oddziału przedszkolnego  

do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej  

na spektakl teatralny 

pt. „Domek z piernika- Piękna bajka o  

dobrym wychowaniu.” 

 

 



 
 23 

 

Z historią za pan brat 
 

Jak co roku Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

przeprowadza konkursy przedmiotowe z poszczególnych 

przedmiotów.  Zainteresowanie uczniów rywalizacją  

w tych zmaganiach jest bardzo duże, gdyż uzyskanie 

tytułu laureata zwalnia ucznia z części egzaminu 

gimnazjalnego, za którą otrzymuje maksymalną liczbę 

punktów. Konkurs składa się z III etapów – szkolnego, 

rejonowego i wojewódzkiego. W pierwszym etapie naszą 

szkołę reprezentowały uczennice klas trzecich Dominika 

Kosiorowska, Katarzyna Jarosz i Katarzyna Kopeć. 

Musiały one opanować materiał, którego jeszcze nie 

omawiały na lekcjach i to w stopniu wysoce 

wykraczającym poza podstawę programową. Ich praca 

przełożyła się na wysokie wyniki uzyskane w I etapie. Katarzyna Kopeć i Katarzyna Jarosz 

zakwalifikowały się do kolejnego etapu. 18 listopada w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie nasze uczennice 

wzięły udział w rejonowym etapie tego konkursu. Szeroki zakres materiału obejmujący lata 1795 – 1864 

wymagał od dziewcząt wiele pracy i wysiłku. Zmagania zakończyły się sukcesem, gdyż po ogłoszeniu 

wyników okazało się, że obydwie zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się  

w styczniu 2018 roku.  Gratulujemy Katarzynom dotychczasowych sukcesów i życzymy dalszych  

w nowym roku.  

Warto nadmienić, że to nie jedyny konkurs historyczny w 2017 roku, w którym odnoszą sukcesy  nasi 

uczniowie. Konkurs w LO Kolbuszowa  „Patroni Roku 2017” – III miejsce – Dominika Kosiorowska  

i Anna Kowal, konkurs w LO Nowa Dęba „Żołnierze Wyklęci” – II miejsce Katarzyna Jarosz i Katarzyna 

Kopeć. Pasją do historii „zaraża” nauczyciel przedmiotu, pan Mariusz Jarosz i jak się okazuje z dużym 

powodzeniem. 

 

Jarzynki po raz drugi       

Dnia 27 września 2017r. odbyła się w naszej szkole impreza plenerowa „Jarzynki, czyli szkolne dożynki” 

mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację dzieci i rodziców. Po przywitaniu przez 

p. dyrektor wszystkich uczestników miała miejsce prezentacja „Jesiennych stołów” przygotowanych przez 

rodziców uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej. Pyszne owoce, sałatki, przekąski, placki, 

desery to zaledwie kilka dań z bogatego menu. Po prezentacji każdy mógł spróbować przygotowanych 

pyszności. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje, gdyż apetyt dopisywał wszystkim. Następnie 

uczniowie każdej klasy przedstawili „jarzynową” piosenkę, wiersz lub scenkę. Wiele emocji wzbudziły 

konkurencje sportowe, konkursy i zabawy, dające okazję do współpracy i integracji całej społeczności 
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szkolnej. Dzieci wraz z rodzicami mogli wykazać się pomysłowością i inwencją twórczą w konkursie 

„Jarzynowe cudaki”. Swoją sprawność fizyczną sprawdzili w konkurencjach „Mistrz obierania 

ziemniaków”, „Slalom ziemniaczany”, „Ziemniaczana koszykówka”, zaś wiedzę na temat owoców i 

warzyw w konkursie wiedzowym. Przez cały czas trwania imprezy można było zjeść pieczone ziemniaki, 

które smakowały jak potrawy z najlepszej kuchni. Spotkanie było udane i na pewno pozostanie w pamięci. 

Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej i rodzinnej atmosferze. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w 

przygotowaniu imprezy i wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok!  

 

Fot. Jarzynki czyli szkolne dożynki” w SP Wilcza Wola 

Z kroniki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu 

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu Nowy Rok 2018 wita w nowej odsłonie.  

I nie chodzi tu tylko o zmianę wystroju szkoły i przedszkola na zimowy, ale przede wszystkim 

o innowacyjne pomysły nauczycieli. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w trakcie przerw, 

grono pedagogiczne zorganizowało „STREFĘ GIER”. Przerwy to nie tylko czas na relaks, ale  

i czas na rozwijanie umiejętności intelektualnych i współzawodnictwo. Uczniowie klasy III 

zachęcają do głośnego czytania baśni Andersena: projekt „PRZY KOMINKU”. Nasza szkoła 

rozpoczęła współpracę ze szkołą w stanie Missouri w USA. Uczniowie klasy III i IV piszą listy  

do swoich rówieśników, tym samym doskonalą znajomość języka angielskiego. 

 Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie służą pomocą w stworzeniu 

nowego profilu językowego w naszym przedszkolu. Od września br. dzieci przedszkolne, 

w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych, aktywnie poznają język francuski. Sprzyja temu 

wspólna zabawa, gry leksykalne, poznawanie kultury Francji na wesoło. Ze względu  

na wydłużony czas pracy przedszkola (do godz. 17: 00) wychowawcy rozszerzyli ofertę 

edukacyjną o: słuchowiska dla najmłodszych, zabawy logopedyczne (projekt „KWADRANS”) 
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elementy gimnastyki, naukę tańców animacyjnych, spotkanie z bajką, literką, cyferką, warsztaty 

plastyczne (projekt „WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI”), itp.        

 

 
Fot. Wychowankowie naszego Zespołu prezentują zebrane nakrętki 

 

Nasz Zespół bierze udział w akcji „GÓRA GROSZA” i zbieraniu nakrętek dla Adasia. 

Uczniowie klasy III wraz z wychowawcą promują zdrową żywność. W ramach akcji  

„NA URODZINKI ZAMIAST SŁODYCZY WITAMINKI” – jubilaci zamiast słodyczy 

przynoszą owoce i warzywa, a następnie robią pyszne przekąski. Nauczyciele biorą udział 

w różnych szkoleniach. Ich udział w Polskim Maratonie Artystycznym sprawia, że Rok  

dla Niepodległej jest bogaty w treści patriotyczne. W przedszkolu już od stycznia rusza program 

„AKADEMICKIE CZWARTKI”.  Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej poznają polskie pląsy 

lub dawne piosenki  w nowych aranżacjach.  

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Bardzo prężnie działa biblioteka szkolna. Mamy już za sobą quizy ze znajomości lektur, 

konkurs recytatorsko-plastyczny „Wanda Chotomska Dzieciom",  zajęcia czytelnicze „Kto  

ty jesteś – Polak mały”, misiowe zabawy z okazji „Dnia Pluszowego Misia” oraz Mikołajkowy 

Konkurs Pięknego Czytania dla klasy III i IV.  

Rok 2017 upłynął również pod znakiem wyjazdów, m.in. do Teatru Narodowego 

w Tarnowie, Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Uczniowie uczestniczyli w kursie 

pływania, warsztatach malowania na szkle, organizowane były liczne spotkania ze sztuką, 

muzyką. Wszystko to po to, by kształtować wrażliwość artystyczną naszych wychowanków. 

 

Ewa Dulińska 

koordynator ds. promocji szkoły 

 

Fot. Występ z okazji 

Święta Niepodległości 



 
 26 

 

 

 

 

 

Zajęcia w garncarni 

 

Zajęcia w garncarni 

 

Wizyta w Telewizji 

 

Wizyta w Telewizji 

 

 

SPOTKANIA Z MUZAMI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SPIACH 

 W tym roku szkolnym zrealizowano w 

Szkole Podstawowej w Spiach projekt pod 

nazwą „Spotkania z muzami”. W ramach 

projektu zorganizowane zostały cztery 

wyjazdy wszystkich uczniów klas IV – VI: 

 26 października 2017 do teatru 
Przedmieście w Rzeszowie, 

 31 października do kina „Wrzos”  
w Stalowej Woli, 

 7 listopada 2017 do garncarni w Medyni 
Głogowskiej, 

 16 listopada do studia Telewizji Rzeszów. 
Przed wyjazdami zostały w szkole 

przeprowadzone przez nauczycieli-
wolontariuszy zajęcia wprowadzające w świat 
teatru, kina i mediów. Na zakończenie 
projektu zorganizowano w szkole wystawę 
prac plastycznych uczniów i ceramiki 
wykonanej przez nich w ramach warsztatów 
w Garncarni w Medyni Głogowskiej. 

Inicjatywa była realizowana w ramach 

projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 

2017” dofinansowanego ze środków  

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Regionalnymi Operatorami Projektu są: 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 

Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi 

Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- 

Rozwój i Innowacja”. 

Poznanie teatru i studia telewizyjnego „od 

kuchni” było dla uczniów wielką frajdą, a fakt, 

że dzisiejsza „elektroniczna” kultura wywodzi 

się z kultury naszych dziadków to największe 

odkrycie tego projektu.   

 

 

Zbigniew Wilczek 
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Zespół Szkół w Dzikowcu w programie Erasmus+ 

 Zespół Szkół w Dzikowcu otrzymał w listopadzie b.r. grant w wysokości ponad 84 tys. 

złotych na realizację projektu "Mały krok dla filmu, duży dla obywatelstwa europejskiego" 

("Small step for a film, a big one for European citizenship"). Projekt ten jest realizowany w ramach 

programu Erasmus+, a głównym jego celem jest działanie na rzecz rozwoju edukacji. W Polsce 

jego prawidłowy przebieg  koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,  

a pozyskane pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Będzie on trwał dwa lata, zaś uzyskane 

dofinansowanie zostanie przeznaczone na działania związane z projektem oraz wyjazdy 

zagraniczne uczniów.  

 Całe przedsięwzięcie opiera się na współpracy ze szkołami z zagranicy. Naszymi 

placówkami partnerskimi są szkoły w Chorwacji - główny koordynator projektu, we Włoszech  

i w Hiszpanii, do których udamy się w ciągu tych dwóch lat. Podczas pierwszego spotkania 

roboczego, które już miało miejsce we wrześniu b.r. w Chorwacji, koordynatorzy  

z poszczególnych krajów dyskutowali na przebiegiem całej inicjatywy.  

 Dążąc do osiągnięcia celów projektu, czyli rozwoju świadomości obywatelskiej, młodzież  

w wieku 13-15 lat będzie podejmować różnorodne aktywności. Treści jakie będą poruszane 

podczas spotkań i wyjazdów to między innymi tolerancja, prawa człowieka, dyskryminacja, 

równość, aktywność obywatelska, solidaryzm czy też wolontariat. W marcu 2018r. uczniowie 

wyjadą  

do Chorwacji, gdzie tematem przewodnim tego międzynarodowego spotkania będzie aktywność 

obywatelska.  

Ponadto, już w grudniu 2017r., młodzież będzie miała okazję wziąć  udział  

w profesjonalnych  warsztatach filmowych, a następnie stworzyć własne filmy.  Projekt ten kładzie 

również nacisk na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej  

w edukacji, jako, że uczniowie będą podczas dodatkowych zajęć oglądać krótkie filmy dotyczące 

tematyki obywatelskiej, a następnie będą wyrażać woje opinie na ich temat, wykorzystując 

narzędzia web2.  

 Udział w projekcie daje uczniom możliwość podniesienia swojej wiedzy zarówno  

z języka angielskiego, edukacji obywatelskiej jak i technologii informacyjnej, czyli trzech 
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kluczowych umiejętności w dzisiejszym świecie. Wyjazdy za granicę natomiast są doskonałą 

motywacją do nauki języka obcego i  wykorzystania wiedzy w praktyce.  

Wszystkie nasze poczynania można śledzić na blogu naszego projektu: 

https://smallstepforafilm.wordpress.com/ 

 

Fot. Uczestniczy programu Erasmus+ 

Nasze planowane podróże 

         

Opracowała : Jolanta Serafin 
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W Dzikowcu króluje piłka ręczna! 

sukcesy sportowe uczniów ZS w Dzikowcu- wrzesień- grudzień 2017 

 

Fot. Zawodniczki UKS Olszynka Dzikowiec 

Od wielu lat piłka ręczna jest ulubioną dyscypliną sportową dzikowieckich uczniów.  

Sukces przyciąga! A każdego roku tych sukcesów jest wiele.  

W dniach 10-11 listopada 2017 r. juniorki młodsze miały zaszczyt walczyć w gronie 

siedemnastu najlepszych zespołów z Polski podczas Turnieju Niepodległości imienia Lecha 

Kaczyńskiego w Kraśniku. Trofeum turnieju był   Puchar Ministra Sportu i Turystyki i Prezesa 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Nasze dziewczęta spisały się bardzo dobrze, zdobyły VII miejsce. 

Turniej miał piękną oprawę, gośćmi honorowymi byli wiceminister sportu J. Stawiarski oraz 

członek Zarządu ZPR w Polsce B.Trojan. Nasze zawodniczki uzyskały również awans  

do mistrzostw Polski w kat.juniorka. Drużyna Olszynki oraz bramkarka Weronika Bieleń  

są nominowane przez Nowiny do plebiscytu sportowego na najpopularniejszą drużynę roku  

i sportowca roku (kat.junior). Serdecznie zapraszamy do głosowania na nasz klub UKS Olszynka 

Dzikowiec (SMS pod nr 72355 o treści NDR.17) oraz na naszą zawodniczkę W. Bieleń (SMS  

pod nr 72355 o treści NJU.138).  

Młodsze dziewczęta, z kl. VI i VII, pokonały swe rywalki podczas Wojewódzkiego Turnieju 

Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora ZS w Dzikowcu, który każdego roku w grudniu organizuje pani 

Halina Puzio. Kilka dni później, 13 grudnia, zdobyły I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej.  
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Gimnazjaliści lubią także grać w piłkę koszykową; podczas Powiatowych Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej i dziewczęta , i chłopcy zajęli III miejsce. 

Gra w piłkę ręczną czy koszykówkę wymaga od zawodników ogólnej sprawności i dobrej 

kondycji. Dlatego nasi młodzi sportowcy uprawiają biegi, skoki, rzuty. Oto sukcesy z sezonu 

jesiennego 2017: 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce 

 skoku w dal -  Emilia Mytych z kl.IIIb  I miejsce, pchnięcie  kulą: Dominik Micek  

z kl.IIIa- I miejsce 

rzut piłeczką palantową : Dominika Rembisz z kl.VII- I miejsce.   Kinga Zielińska  

z kl.VII- II miejsce,  Oliwia Bajek z kl.VII- III miejsce 

Wszyscy lekkoatleci uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego. 

 Wyjazdy na turnieje wiążą się z kosztami. Ale zawsze znajdują się życzliwi ludzie, sponsorzy , 

którzy wspierają dzikowiecki sport . Kierujemy do nich wielkie podziękowania. 

Turniej w Kraśniku wsparli: Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim- Oddział w Dzikowcu, 

Lasy Serwitutowe w Dzikowcu, Firma ARKO Artura Kopcia z Dzikowca, Sołtys Dzikowca 

Pan Krzysztof Serafin i , jak zawsze, Gmina Dzikowiec. 

Opracowała : Halina Puzio 

Sukces sportowy dziewcząt z gimnazjum w Wilczej Woli 
 

         Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku uczennice gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Wilczej Woli  Katarzyna Kopeć kl.IIIB, Martyna Żarkowska kl.IIB i Zuzanna Żarkowska 

kl.IIB  wzięły udział w ważnych zawodach sportowych pod opieka pani Renaty Rembisz. Najpierw 

były to  Półfinały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie drużynowym, które 

odbyły się w Tarnobrzegu. Na tym szczeblu nasza drużyna nie uległa żadnej innej grupie, zajmując 

I miejsce, co dało im prawo udziału na szczeblu wojewódzkim. W grudniu wyruszyliśmy  

do Straszęcina (koło Dębicy), aby wziąć udział w  Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w badmintonie drużynowym. W bieżącym roku rekordowa liczba drużyn walczyła  

o prawo startu w tym finale - bo aż 102 zespoły szkolne. W finale wystąpiło 12 najlepszych ekip  

z Podkarpacia, a wśród nich nasze dziewczyny. Dziewczęta rozegrały wiele ciekawych spotkań, 

stojących na bardzo wysokim poziomie. Walczyły z zespołami z takich miejscowości jak Dębica, 

Medyka  dzielnie ich pokonując. Ostatecznie zajęły V miejsce w województwie podkarpackim. 

Bardzo serdecznie gratulujemy dziewczętom i dziękujemy, że rozsławiły naszą szkołę  

w województwie. 

 

Opracowała: Renata Rembisz 
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Fot. Uczennice SP w Wilczej Woli  

 

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu- wydarzenia w pigułce. 

Kolejny schyłek roku, ani się obejrzeliśmy a tu już grudniowe krótkie dni i długie wieczory. 

Nieuchronny czas podsumowań i rozmyślań, transformujących wraz z upływem czasu. Co ważne dotąd, traci 

rangę , czyniąc miejsce dla istoty rzeczy, do tej pory niedostrzeganych. 

W codziennych trudach pracy wspiera nas wielu niezwykłych ludzi, których Bóg w swej 

wspaniałomyślności postawił na naszej drodze. Stąd nim przedstawię krótki przegląd najważniejszych 

wydarzeń w SCK, pozwoliłam sobie na te refleksję i do każdego z osobna przesyłam podziękowania                     

oraz pełne życzliwości i serdeczności myśli. Dziękujemy, że jesteście! 

Mijający rok obfitował w wiele wydarzeń inicjowanych przez SCK, pominę pierwszy kwartał, 

albowiem został przedstawiony w poprzednim wydaniu. Maj tego roku to uroczysta  trzeciomajowa 

akademia Klubu Seniora, który od lat stoi na straży patriotycznego wychowania mieszkańców Dzikowca.  

W ostatniej dekadzie tego wiosennego miesiąca po raz X miało miejsce święto piosenki dziecięcej, 

 a to za sprawą Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Śpiewam, bo lubię. Tegoroczne ,,Jagodowe 

Specjały” zapewne przejdą do historii , jako najbardziej uczęszczane, delikatnie mówiąc, z uwagi  

na przybyłych fanów Sławomira. Nie zapominamy jednak o kultywowaniu tradycji przez KGW, 

przygotowujących na tę okoliczność jagodowe smakowitości. W lipcu przeżyliśmy wraz ze swymi 

podopiecznymi intensywne Wakacje z SCK. Zaproponowane formy spędzania wolnego czasu cieszyły  

się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy pod okiem p. B. Borowskiej gotowali pyszności na zajęciach 

kulinarnych, podczas warsztatów ceramicznych z p. A. Zimoń przygotowywali dekoracyjne pojemniki, 

malowali na szkle i ,,wyżywali„ się sportowo na Orliku. Ponadto dzieci zwiedziły Muzeum lotnictwa  

w Krakowie , by potem zrelaksować się  w tamtejszym Aquaparku. Punktami kolejnych wycieczek stały  

się równie ciekawe miejsca: zabytkowe miasto, królewski Sandomierz, kolbuszowski skansen z warsztatami 

garncarskimi oraz leśniczówka w Świerczowie.                                                                              
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 W ostatnim tygodniu sierpnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Międzynarodowych Targach 

Sztuki Ludowej Cepelia w Krakowie, promując powiat kolbuszowski i Gminę Dzikowiec. W skład 

reprezentacji weszli: Straż grobowa z Dzikowca, KGW z Lipnicy, Dzikowca, Kopci ,Wilczej Woli  

oraz Mechowca, rękodzielnicy: Panie: Wiesława Serafin, Małgorzata Cudo. Grażyna Sudoła oraz Pan 

Marian Sochacki. Na scenie wystąpiły : kapela Dzikowianie oraz Straż Grobowa. Piękne to było wydarzenie, 

barwne i bogate .                                                                                                                                                 

  We wrześniu świętowaliśmy w folklorystycznych klimatach w Mechowcu podczas Święta Kapusty 

oraz pomimo jesiennej aury, pełnego atrakcji, Sportowego Zakończenie Lata w Spiach.                                                                                                                                                                    

W listopadzie w V edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy 

Dokąd zmierzam, grupy teatralne z Wysokiej Głogowskiej, Kamienia, Kolbuszowej, Bojanowa, Woli 

Raniżowskiej oraz Spi zabrały nas w świat bajek, teatru, muzyki, pozostawiając , jak zawsze na długo 

bogactwo emocji.                                                                                                                                                                

Przed nami wiele wydarzeń , tych szczególnych i tych codziennych. 

Już dziś zapraszamy  6 stycznia na Bożonarodzeniową Inscenizację ,,Narodził się Bóg”                           

w budynku przy stadionie sportowym. 

      B. Kosiorowska 

 

 

 

Fot. Uczestnicy Przeglądu Małych Form Teatralnych Środowiskowych Domów    

        Samopomocy „Dokąd zmierzam” 
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Fot. Uczestnicy podczas występu 
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Fot. Koło Gospodyń Wiejskich z Mechowca podczas „Jagodowych Specjałów” 

 

Fot. Zespół Lasowiacki z Kopci 
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Fot. Publiczność podczas występu „Sławomira”  
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Krótkie podsumowanie roku 2017… 
 

- czyli „dzieje się" w Świetlicach 

 

. . .  a właściwie w Placówkach Wsparcia 

Dziennego - Świetlicy „Świteź" w Mechowcu i Świetlicy 

„Świetlik" w Spiach. Obie Świetlice działają w ramach 

Projektu „Przeciw wykluczeniu społecznemu".  

Jest to program profesjonalnego wsparcia i pomocy 

rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec. 

                                                                                         Świetlica „Świetlik" w Spiach 

    Placówki w Mechowcu i Spiach zapewniają pomoc w formie opiekuńczo-specjalistycznej. 

Oznacza to iż, zadaniem PWD jest wsparcie rodzin nie tylko poprzez objęcie dzieci opieką  

i wychowaniem, ale różnymi zajęciami specjalistycznymi. W obu Świetlicach organizowane  

są zajęcia/koła zainteresowań: plastyczno-techniczne, kulinarne, korekcyjno-sportowe, muzyczno-teatralne 

oraz „trening zadaniowy" kształtujący kompetencje kluczowe  u podopiecznych. Dzieci uczestniczą w 

kołach w zależności od upodobań - realizują swoje zainteresowania 

i aspiracje. Zajęcia ją Uczestnikom Projektu (i nie tylko) ciekawe i 

pożyteczne spędzanie czasu wolnego. 

  

W Placówkach dzieci 

współpracują dodatkowo  

z socjoterapeutką     (zajęcia 

socjoterapeutyczne) oraz 

pedagogiem (terapia pedagogiczna oraz zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne).  

Zajęcia te wspomagają ich rozwój społeczny  i intelektualny. 

Uczestnicy Projektu w Świetlicach korzystają także z wyżej 

wspomnianej pomocy specjalistów.  

Do zajęć specjalistycznych należą: logoterapia i psychoterapia, które realizowane są w formie 

indywidualnej i grupowej. Z zajęć specjalistycznych korzystają również dorośli -Uczestnicy Projektu 

(pomoc psychologa, prawnika). 

 

 

Biorąc pod uwagę kilka miesięcy trwania Projektu można śmiało stwierdzić, iż poszczególne zajęcia 

realizowane w obu Świetlicach pozytywnie oddziałują na wielopłaszczyznowy rozwój podopiecznych. 

Więcej informacji i zdjęć o działalności Świetlic (poza projektowej także) znajdziecie na 

Facebooku: https://www.facebook.com/swietlicaspie/, https://www.facebook.com/swietlicaswitez/. 

  
 

Zapraszamy ! 
Regina Kasica 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/swietlicaspie/
https://www.facebook.com/swietlicaswitez/
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„……a dzisiaj czemu wśród ludzi 
Tyle łez  jęku katuszy 

Bo niema miejsca dla Ciebie  
W niejednej człowieczej duszy…..” 
 

 

„ On odmienił całą ludzkość” 
 
Nowy testament to piękna historia, nadejścia Zbawiciela pod postacią zwykłego 

człowieka. Nie przez przypadek dzieje ludzkości liczone są na lata przed i po Chrystusie- 
przyjście na świat Mesjasza zmieniło bieg historii. I choć współcześni Mu ludzie nie zawsze 
doceniali wagę tych narodzin, to sam fakt, że obwieszczał je anioł, zapowiedział dalszy ciąg 
niezwykłych wydarzeń. Przyszedł na świat by nas zbawić. Nie w złotym przepychu z koroną na 
głowie i w otoczeniu służby, ale w małej stajence na sianie, przy asyście pasterzy i ich bydła. 

 Przyszedł na świat Mesjasz Bóg człowiek, który miał nas zbawić zjawił się jako 
niemowlę bezbronne wobec świata. Moment narodzin Jezusa Chrystusa zbiegł się w czasie  
z zarządzonymi przez Cezara Augusta spisem ludności i Józef z Maryją musieli udać się do 
Betlejem. Stamtąd pochodził bowiem jego ród i tam właśnie przyszło na świat Dzieciątko. Dla 
ciężarnej kobiety nikt nie znalazł miejsca, musiała wiec schronić się w grocie, w jakiej w 
owych czasach trzymano zimą zwierzęta. 

I tu przyszedł na świat Zbawiciel. Maryja owinęła Dzieciątko w pieluszki z kawałków 
materiałów, by nie mogło się ruszać i było bezpieczne. 

Położyła je w kamiennym żłobie, z którego zwykle jadło bydło. 
Nie tak wyobrażamy sobie przyjście na świat króla- zamiast pięknego pałacu zimna 

grota, zamiast wygodnej kołyski kamienny żłób a w roli służby czy troskliwych nianiek ubodzy 
pasterze. Ale dla Tego, który się narodził by nas zbawić, bogactwa i wygoda nie były istotne. 
Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów, życzeń, to czas wykreowany przez media, ale 
pozostaje jeszcze czas wybaczania. 

Wszak nie od dzisiaj wiadomo iż jest w roku jeden jedyny dzień w którym – „ nawet 
zwierzęta mówią ludzkim głosem”. To wigilijny wieczór. 

Myślę że każdy człowiek któremu wyrządzono jakąś przykrość czy krzywdę ma prawo 
oczekiwać pewnego rodzaju sprawiedliwości. Ofiara słusznie oczekuje zadośćuczynienia za zło 
które ją spotkało i osadzeniu go. Ale warto   też podjąć trud przebaczenia przykrości czy 
krzywdy. Bo w istocie robimy to dla siebie. Każdego człowieka spotykają przykre sytuacje 
zaburzające normalny rytm dnia i poczucie spokoju. Stanowią one najczęściej źródło wielu 
negatywnych emocji takich jak ból, smutek, cierpienie czy też gniew. Dlatego warto przebaczać 
doznane przykrości czy krzywdy. 

Czy zawsze? – pytanie to zostawiam czytelnikom.  
 
Przy świątecznym stole, nie zapominajmy że po odejściu na emeryturę, emeryci 

powinni mieć propozycje spędzania wolnego czasu, dostęp do lekarzy i przyzwoite ceny za 
leki, (bo to pokolenie które może chorować), oraz do kultury. Państwo powinno to 
zagwarantować. Czyńmy tak by udało się nam pokazać, że życie na emeryturze stało się 
nowym wyzwaniem. Starajmy się pokazywać młodym ludziom którzy bardzo boja się starości, 
ze starość nie musi być smutna. Od nas samych zależy jaka ona będzie. Nie ulegajmy wpływom 
„stada”, trzeba być sobą. 

Nie traćcie pogody ducha i pamiętajmy, że wielu ma od nas gorzej, z upływem lat 
zmienia się obraz nas samych, tracimy młodość, gibkość ciała, gładkość skóry, atrakcyjność 
fizyczną, niespożyte pokłady energii. 

Starzenie niesie za sobą wiele strat. Ale jeżeli naprawdę odżałujemy wszystko to, co  z 
wiekiem mija, może nas to wyzwolić i wprowadzić na drogę radości i zdolności przyjmowania 
życia takim, jakie ono jest. 

Bo warto lubić życie, uśmiechać się do niego być ciekawym siebie, świata i innych ludzi 
ciągle poszukiwać.  Jeżeli obecnie czujemy tutaj jakaś pustkę, to możemy być zapewne 
rozgrzeszeni, że tej radości nie ma w naszym życiu, ale zawsze możemy wyjść z myślą , że 
radość ta gdzieś jest i może dziś do nas zapuka.  

 
Autor: Marian Sochacki 
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„… nigdy jam Ciebie  

Ludu nie rzuciło 

Nigdy od Ciebie 

Nie odjęła lica 

Jam pod dawnemu 

Moc Twoja i siła  

Bogurodzica… 

M. Konopnicka” 

 

Ojczyzna – Ojcowizna 
11 listopada to szczególny dzień dla naszego Narodu i naszej Ojczyzny. Dzień  

to radosny i świąteczny. Blisko sto lat temu Polska odzyskała niepodległość i suwerenność. 

Decydujące znaczenie miała klęska i rozpad trzech państw zaborczych oraz ogromny wysiłek 

jaki po odzyskaniu niepodległości włożyli sami Polacy. U zarania niepodległości kolejna 

wojenna pożoga nadeszła ze Wschodu. W miarę wycofywania się Niemców z okupowanych 

obszarów na ziemiach wschodnich wkraczały tam od listopada 1918 roku oddziały Czerwonej 

Armii przy życzliwym stosunku Niemców. 17 lutego 1919 r. na Wołyniu doszło do walk 

Wojska Polskiego z napierającymi wojskami sowieckimi.  

Udział naszych żołnierzy ograniczał się do uniemożliwienia Czerwonej Armii dalszej 

ekspansji. Sytuacja zmieniła się w styczniu 1920 r. w wyniku uzyskania zdecydowanej 

przewagi Czerwonej Armii nad wojskami „Białych”. Pomimo ogromnej przewagi wojsk 

sowieckich, oddziały polskie zmuszone zostały do podjęcia zdecydowanych działań na froncie 

północnym. Dowództwo sowieckie liczyło iż po szybkim rozgromieniu młodego Państwa 

polskiego rewolucją obejmie całą Europę. Tym bardziej iż teza W.I. Lenina brzmiała – „Gdy 

tylko burżuazja zamierza się na nas, właśnie jej robotnicy i chłopi chwytają ją za ręce”. 25 

kwietnia 1920 r. Wojsko Polskie dowodzone osobiście przez marszałka J. Piłsudskiego 

przeprowadziło wielką ofensywę na Ukrainie. Wciągu kilku dni Armia Czerwona została 

rozbita a 7 maja wojska polskie wkroczyły do Kijowa. Natomiast 14 maja przeszedł do 

kontrofensywy Sowiecki Front Zachodni, zaś odparcie tej ofensywy przez wojsko polskie 

nastąpiło kosztem przerzucenia znacznych sił z frontu południowego. Tam też sytuacja zaczęła 

kształtować dla Polski się niekorzystnie, bowiem już 2 lipca do kolejnej ofensywy przystąpił 

sowiecki front zachodni. Rozkaz jego dowódcy marszałka Michaiła Tuchaczewskiego brzmiał 

– „po trupie Polski wiedzie droga do światowego pożaru!” Na Wilno, Mińsk, Warszawę marsz! 

12 sierpnia 1920 roku wojska sowieckie zajęły stanowiska wyjściowe na przedpolach 

Warszawy do sforsowania Wisły i zdobycia stolicy Polski. 16 sierpnia Wojsko Polskie 

dowodzone przez Marszałka Piłsudskiego dokonało kontruderzenia, w wyniku czego 

zwycięska dotychczas Armia Czerwona została nie tylko odparta od bram Warszawy, ale 

również prawie całkowicie rozbita. Wydarzenie to zostało utrwalone w naszej świadomości 

jako – „Cud nad Wisłą” – mniemanie to przesłaniać może realia znakomitej operacji wojskowej 

i ogromnego wysiłku całego Narodu. Młode odrodzone państwo odkupiło krwią swoich synów 

utrzymanie niepodległości. 

Naród Polski nie chciał – „wyzwolicieli ze Wschodu” – zadał swym czynem kłam 

sowieckiej propagandzie o rzekomej misji – „wyzwolicieli społecznych” – podjętej przez 

Armię Czerwoną. Francuski generał Maxime Weygand, który w roku 1920 podczas wojny 

polsko – sowieckiej był szefem francuskiej misji wojskowej w swoich wspomnieniach pisze – 
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„Cud nad Wisłą powiedziano cud, czy to znaczy zdarzenie,  

w którym objawia się ręka Opatrzności Bożej? Nie ja będę temu przeczył, bo podziwiałem w 

owym sierpniu roku 1920, z jaką wiarą i żarliwością Naród Polski podał na kolana w 

kościołach, szedł w procesjach po ulicach Warszawy. Lecz jak mówi stare przysłowie – 

„pomagajmy sobie a Niebo nam pomoże” – tak też Polacy i Polska sobie pomogła. Gdy wielkie 

dni nadeszły, wszyscy powstali, starzy i młodzi, by wypełnić to zadanie,  

do którego od kilku pokoleń przygotowywali się ojcowie.  

A potem w czasie tych ciężkich przejść w roku 1920. Widzieliśmy jak bardzo Polska 

sobie pomogła i jak sprawdzona niemal do wyłącznie własnych zasobów, dzięki silnej woli 

rządu, dowództwa, nieustraszonej odwadze i ofiarności prostych żołnierzy, trosce wszystkich 

Polaków o losy Ojczyzny, mogła podnieść się z klęski w sposób tak prawdziwie niezwykły i 

cudowny” – Po tych wielkich historycznych wydarzeniach, doceniamy tych ludzi, którzy 

oddanie Ojczyźnie przedłożyli nad własne potrzeby, ambicje, spory czy urazy. Polska odrodziła 

się nie tylko dzięki działaniom polityków, ale utrzymała swoją niezawisłość dzięki wielkiemu 

patriotycznemu wysiłkowi wszystkich Polaków. Był to wysiłek obywateli II Rzeczypospolitej, 

który w ciągu kilkunastu lat, z całkowicie odrębnych struktur stworzył nowoczesne państwo 

europejskie. Z tamtych dni możemy dzisiaj czerpać lekcję patriotyzmu i odpowiedzialności za 

losy Ojczyzny – „Historia uczy nas, że niepodległość jest rzeczą nadrzędną, że to ona powinna 

jednoczyć wszystkich obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – słowa Prezydenta R.P. Ś.P. 

Lecha Kaczyńskiego. Kim był Prezydent Lech Kaczyński – był rzeczywistością w płaszczyźnie 

dzieła, jakiego dokonał, stał się źródłem legendy, która po dniach „realnego socjalizmu” ma 

uzasadnienie w wielkich nadziejach, przerwanych jedną z najbardziej tajemniczych śmieci XXI 

wieku i w historii Polski w ogóle. Jako polityk był jednym z największych, którzy ten rozdarty 

w XVIII wieku naród chcieli przetworzyć w społeczeństwo odpowiadające kulturze politycznej 

Europy XXI wieku. Chciał przywiązać ten naród do instytucji państwa zgodnych z jego 

tradycją ale i wymogami jakie niesie czas. Organizacja państwa i instytucji je umających nie 

była dla niego kwestią taktyki, ale zasad, była potrzebą wynikającą z racji stanu tysiącletniego 

narodu. Tą jego wielkość widać wyraźnie zwłaszcza dziś, gdy zawalił się świat pojęć, 

wyobrażeń i form traktowanych nie w ramach strategii umacniania państwa, ale pod kątem 

przemijających potrzeb i interesów. 

Jako mąż stanu znalazł się na największej scenie czasu, zaś wydarzenia zmusiły go do 

odegrania najtrudniejszej roli jego życia. W warunkach kłód rzucanych mu pod nogi oraz 

ciągłego obrzydzania życia – i tak ta rola przekraczała jego możliwości. Stany pośrodku 

kłębowiska interesów, gdzie obowiązały wszystkie metody gry, opisane przez 

najprzewrotniejszych z przewrotnych tego świata i najbardziej cynicznych z cynicznych. Cóż 

miał bowiem do przeciwstawienia? Miał On też pozycję o ogromnej sile nośnej, która była 

legitymacją postawy narodu. Była to pozycja moralną jak odwaga, lojalność, poczucie godności 

narodowej traktowanej jako największa świętość , miał rzetelność w intencjach, 

bezinteresowność materialną i typową dla niego wielkoduszność.  

Był człowiekiem honoru. Miał te cechy charakteru, które tracą swą cenę. Czy być może 

jest to zapowiedź nadejścia złych lat, gdy słowo honor, godność osobista, lojalność niekiedy 

stają się zapomnianymi pojęciami, literackimi zapożyczeniami, gdy nawet poważne umysły nie 

potrafią swym synom wyjaśnić, co one właściwie wyznaczają?  Paradoks historii sprawił iż 

odszedł on na „Drugą stronę” 10 kwietnia 2010 r. wraz z ostatnim Prezydentem na uchodźctwie 

Ś.P. Ryszardem Kaczorowskim. Pytanie – czy świat jaki obecnie się wyłania, dla Jego wizji  

i dla Niego samego – nie było już miejsca?  

Twórcy kultury polskiej temat narodowy podnosili do rangi kluczowej, już od zarania 
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naszej literatury, tak jak Rej jak i Kochanowski otaczali swoją twórczość wokół tematu 

najważniejszego – Polski! 

Już wtedy zdawano sobie sprawę, że dla Polaków ojczyzna jest punktem odniesienia, że 

kształtuje duszę i wzrasta w niej, jak wiara w Boga. Częścią składową naszej tożsamości były 

wielkie chwile zwycięstw, jak czas mroku, porażek rozjaśniony jednakże nieprzerwaną walką o 

wolność. Kolejne zrywy, insurekcje powstania, stawały się dla Narodu częścią składową 

głęboko zakorzenionej wizji Ojczyzny. Nawet w czasie rozbiorów, gdy państwo w sensie 

fizycznym nie istniało, każdy z naszych rodaków pytany czy Polska jeszcze żyje, odpowiadał z 

wiarą i mocą – oczywiście, że Polska jest!  

Żyjemy w ciągłym pośpiechu, w pogoni za pieniądzem, dzisiaj wszystko musi szybko 

iść. W czasie, gdy nikt nie ma czasu dla bliźniego swego, spróbujmy pozostać człowiekiem. 

Nie pozwólmy zapędzać się w bezsensowną gonitwę! Ślimak także dotarł do Arki Noego. Ten 

świat, który nas otacza od zawsze jest, istnieje – nie ma początku ani końca. Od naszego 

nastawienia i decyzji jakie podejmujemy zależy czy go zauważymy. Pomimo całej nędzy tego 

świata – problemów, skarg, biedy, ubóstwa, wojen, tragedii… Odwagą jest nie poddawać się 

ogarniającym falom zniechęcenia. Żyć z podniesioną głową, żyć pomimo. Doświadczać jeśli 

tylko będziemy na nie otwarci, całego piękna świata, całego piękna jakie tkwi w nas i innych. 

Jak mówił nasz – Wielki Rodak –Św. Jan Paweł II – … „Człowiek jako istota Boża ma prawo 

do narodzenia się, wzrastania w trwałym ognisku domowym, w którym słowa – Ojciec, Matka 

– można wypowiadać z radością i bez przekłamań. Syn marnotrawny to w pewnym sensie 

każdy człowiek. Wszyscy możemy ulec pokusie odejścia od Ojca, a potem stracić godność, 

zaznać upokorzenia oraz wstydu, zarazem jednak możemy wrócić do Ojca, który nas przyjmie 

z miłością…” 

 

Autor: Marian Sochacki 
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Program Rodzina 500+ na terenie Gminy Dzikowiec 

 Realizacją świadczenia wychowawczego 500 + dla rodzin zamieszkałych na terenie 

Gminy Dzikowiec zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu.  

 Program „ Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie  

i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują 

wsparcie także na pierwsze dziecko. W roku 2017 do GOPS Dzikowiec wpłynęło 494 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Na terenie gminy 

programem objęte jest 488 rodzin, w tym 899 dzieci. Łącznie w roku 2017 GOPS Dzikowiec 

wypłacił kwotę 5 254 091,80 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  

 

Urząd Gminy Dzikowiec przypomina wszystkim właścicielom 

nieruchomości leżących przy chodnikach o obowiązku odśnieżania 

chodników i zwalczania na nich gołoledzi  
 

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 

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 , http://gminadzikowiec.pl. 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://gminadzikowiec.pl/
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Jak co roku do Urzędu wpływa wiele ciepłych i serdecznych życzeń, 

niektóre z nich publikujemy; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


