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Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy. 

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel Tego świata odkupiciel. 

 

Dzieląc się radością płynącą z Misterium Zmartwychwstania 

Pańskiego , które jest wyrazem niezgłębionej miłości Boga do 

człowieka  w imieniu Władz Samorządowych Gminy Dzikowiec 

życzymy aby Zmartwychwstały Chrystus był mocą w życiu , nadzieją 

w trudnościach i napełniał nasze serca radością i pokojem . 

Niech ten radosny dzień odnowi naszą  wiarę i wniesie nadzieję,                  

a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym 

życiu. W tym świątecznym czasie składamy Wszystkim Państwu 

serdeczne życzenia: Wesołego Alleluja! 

 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy          Wójt Gminy Dzikowiec 

wraz z Radą Gminy i Sołtysami      wraz z pracownikami 

GAZETA 
GMINNA  
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Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzonym przez Kościoły 

chrześcijańskie. Z tej okazji spotykamy się z najbliższymi i składamy sobie 

życzenia. Co roku, począwszy od soboru nicejskiego w 325 roku, Wielkanoc 

obchodzi się w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

Niedziela Zmartwychwstania jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu 

świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Czas wielkanocnej radości trwa 

w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego.  

Niepodważalnie Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla katolików, 

którzy obchodzą ją na pamiątkę męczeńskiej śmierci oraz zmartwychwstanie 

Chrystusa. Jednak niewielu katolików zdaje sobie sprawę, że to święto 

posiada większość obrzędów z czasów i tradycji pogaństwa np. święcenie 

koszyka, śmigus-dyngus. Z okazji świąt składamy sobie życzenia 

wielkanocne i oddajemy się refleksji dotyczącej życia. 
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I Nocna  Ekstremalna Droga Krzyżowa 

 

"Każdy z nas powołany jest do świętości. Droga, która prowadzi do tego 

celu jest trudna, ale możliwa do przebycia. Potwierdzają to liczni świadkowie 

wiary, których Kościół stawia przed nami, abyśmy na tej drodze nie pozostali 

sami, abyśmy, wobec różnorodnych trudności się nie zniechęcali, abyśmy mieli 

świadomość, że przed nami już tak wielu ludzi przemierzyło Drogę Jezusa 
prowadzącą przez krzyż do nieba." 

                                                                      Św. Jan Paweł II 

 

W dniu 31 marca 2017r.,w parafii Spie, miała miejsce -. 

Rozpoczęła ją Msza Święta pod przewodnictwem  księdza proboszcza 

Stanisława Półchłopka i miejscowych wikariuszy o godzinie 18.00.   

Następnie po krótkich komunikatach i rozdaniu rozważań drogi 

krzyżowej, mapek i oznakowań odblaskowych, rozpoczęto ekstremalne 

nabożeństwo godzinie 19.00.  Zebrani uczestnicy  podzielili się na  14 grup 

mniej więcej po 10 osób. W sumie uczestników drogi krzyżowej było ponad 170 

osób. W nabożeństwie uczestniczyli również miejscowy ksiądz proboszcz  

Stanisław Półchłopek oraz ksiądz wikariusz  Mariusz Sobina. Dystans jaki mieli 

uczestnicy do pokonania wynosił ok. 20 kilometrów. Większość uczestników 

miała ze sobą własnoręcznie wykonany krzyż. Trasa drogi krzyżowej 

przebiegała: Spie – Sudoły – Jaśkowe- Rakówki- Wilcza Wola centrum – 

Parking Leśny Spie – Drogą leśną dookoła Gospodarstwa Rybackiego – Filipka 

– Spie. Trasę drogi krzyżowej pokonywano w ciszy i skupieniu, a dla tych 

którym pozwalało zdrowie o poście. Każdy uczestnik w czasie nabożeństwa 

mógł polecać swoje intencje osobiste. Głównymi sponsorami, organizatorami i 

pomysłodawcami  Ekstremalnej Drogi Krzyżowej byli ks. Stanisław Półchłopek 

oraz  panowie  Dominik Furtek i Piotr Warzecha. Zapał , pobożność i 

rozmodlenie były imponujące. Za rok postanowiono to samo powtórzyć z 

większą jeszcze ilością wiernych. Wszystko na chwałę Chrystusa Pana 

Cierpiącego. 

 Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Wilczej Woli oraz pan 

Jacek Słowiak  z wozem medycznym ze Spii. 

 

Ks. St. Półchłopek 

Ks. G. Wołoszyn 
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Twórczość osób niepełnosprawnych 

 

Twórczość w życiu konkretnych ludzi i społeczeństw odgrywa ogromną rolę. Jej różne 

przejawy – literatura, sztuki plastyczne, teatr czy muzyka – odzwierciedlają z jednej strony 

potrzeby, z drugiej strony pragnienia i marzenia. 

 Nie inaczej jest z twórczością osób niepełnosprawnych. Arteterapia  znajduje swoje 

zastosowanie w wielu miejscach zajmujących się leczeniem,  wspieraniem  i  rehabilitacją.  

Bardzo  często osoby niepełnosprawne intelektualnie spontanicznie wyrażają swoje przeżycia 

i stany emocjonalne  właśnie  poprzez  sztukę.  W  taki  pozawerbalny  sposób  mogą 

zakomunikować innym swoje  potrzeby oraz przedstawić świat takim,  jakim  go postrzegają. 

W pracy artystycznej z osobami upośledzonymi sama jakość dzieła nie jest czynnikiem 

wiodącym - to czy jest ono subiektywnie "ładne", czy "brzydkie", nie  podlega  ocenie.  

Wartość  temu  dziełu  nadaje  przede  wszystkim  wysiłek i zaangażowanie osoby, która je 

tworzy. Dzięki takiemu nastawieniu odbiorcy, każda praca  nabiera  wyjątkowego  znaczenia.   

 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach uczestnicy również mają 

możliwość wyrażać siebie samych poprzez twórczość. To jeden z elementów planu pracy z 

uczestnikami. W pracowni plastycznej oraz rzemieślniczej w trudach powstają różne „dzieła 

sztuki”. Prezentujemy je w trakcie licznych przeglądów, wystaw, kiermaszów. Nasi 

uczestnicy biorą także udział w wielu konkursach adresowanych do osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w Domu odbywają się cykliczne zajęcia teatralne, w trakcie których uczestnicy 

przygotowują okolicznościowe przedstawienia. Form twórczości jest zatem wiele: począwszy 

od plastycznych, poprzez rzemiosło artystyczne, skończywszy na tańcu i formach teatralnych. 

 

 

Fot. Tak zakończyły się wielkanocne 

inspiracje z ciasta drożdżowego 
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Fot. Podczas pleneru artystycznego 

na dziedzińcu Zamku w Baranowie 

Sandomierskim 

 

Fot. Konkurs tańca w 

Sandomierzu 

Fot. W trakcie warsztatów twórczej 

pracy w glinie 
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Rodzinny turniej wiedzy o Patronie Szkoły Słudze Bożym                        

ks. Stanisławie Sudole 

23 lutego 2017r. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Sudoła                             

w Dzikowcu zorganizował polsko - angielski rodzinny turniej wiedzy o Patronie szkoły, 

Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole " O słoik  miodu" 

z  udziałem rodziców i  uczniów  naszej szkoły. Do konkursu zgłosiło się 14 rodzin, którzy                                

w siedmiu polsko angielskich zadaniach konkursowych walczyli o słoik miodu z pasieki 

Sudołów w Zembrzy.    Celem konkursowych zmagań była promocja Sługi Bożego                           

ks. Stanisława Sudoła w społeczności szkolnej i lokalnej, edukacja w zakresie wiedzy o Jego 

duszpasterskiej pracy, integracja i zaangażowanie rodziców w działalność wychowawczą 

szkoły. Patronat honorowy nad konkursem objęli :Postulator Procesu Beatyfikacyjnego Sługi 

Bożego ks. Stanisława Sudoła - ks. dr Jan Biedroń, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 

Diecezji Sandomierskiej i Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej - 

ks. Daniel Koryciński, Proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu - ks. Piotr Kowal                     

i Wójt Gminy Dzikowiec- mgr Krzysztof Klecha. Organizatorzy serdecznie dziękują Wójtowi 

Gminy Dzikowiec p. Krzysztofowi Klecha  za ufundowanie nagród konkursowych. 

 

 
Fot: Uczestnicy turnieju  
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Dni Patrona Szkoły 

W dniu 16 marca b.r. w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu odbyły 

się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły: ks. Prałata Stanisława Sudoła. 

Zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele rozpoczęli je od koncertu "Chlubnie uzdolnieni", 

podczas którego swoje umiejętności  zaprezentowali najzdolniejsi muzycznie, zarówno 

najmłodsi jak i najstarsi uczniowie naszej szkoły. Przez ponad godzinę można było usłyszeć 

różne utwory muzyczne wykonane na: skrzypcach, gitarze, saksofonie, akordeonie, 

wiolonczeli, pianinie, perkusji, klarnecie i trąbce, oraz te śpiewane. 

Następnie pod pomnikiem Patrona, wspólnie z gośćmi, odśpiewano hymn szkoły i złożono 

pamiątkowe kwiaty. Stamtąd wszyscy udali się do kościoła, gdzie została odprawiona 

uroczysta Msza Święta z homilią, którą wygłosił postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi 

Bożego Księdza Stanisława Sudoła - ks. dr Jan Biedroń. 

Gratulujemy uczniom talentu i wytrwałości w dążeniu do celu i życzymy wszystkim, aby tak 

jak Patron naszej szkoły, zawsze kierowali się dobrem drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Uroczystości pod pomnikiem  

z okazji Dnia Patrona Szkoły  

w Dzikowcu 

 

Fot. Uczestnicy koncertu pt: 

”Chlubnie uzdolnieni” 
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„Papież z dalekiego kraju” 
 

 

Kiedy 2 kwietnia o godzinie 21.37 Nasz największy 

Rodak odszedł do Domu Ojca, hołd składał mu cały 

świat. Gdy umarł, tłumy zbierały się na ulicach¸ na 

placach zapalano znicze, płynęły łzy. Wielki ból,                 

a zarazem wielka radość, że narodził się dla Nieba,           

i że od tej chwili będzie naszym orędownikiem 

przed Tronem Wszechmogącego. Dzisiaj wiemy, jak 

wielkie to orędownictwo. Jan Paweł II nie opuścił 

swych dzieci. Morze łask, cudów jakie dzieją się po 

jego śmierci, nieustannie spływa na nasz Naród                   

w wielkiej obfitości. Wielkość,   a może świętość Jana Pawła II polegała na tym, że to, co 

mówił, miało swój odpowiednik w tym, czym żył. Nie kto inny jak tylko On – Nasz Wielki 

Rodak zaznaczył, że na historii Naszego Narodu w ostatnim stuleciu zaważyły dwa okrutne 

systemy: faszyzm, którego symbolem jest Oświęcim i stalinizm, którego symbolem jest 

Katyń. Hitler i jego potworne zbrodnie zostały już osądzone i potępione, a Stalin i system 

komunistyczny winien śmierci milionów istnień ludzkich, w tym setek tysięcy Polaków, 

pozostał bezkarny. Nie doczekaliśmy się dla tej zbrodni żadnego międzynarodowego 

trybunału. Ten ogrom potwornego bolszewickiego zła nazwany został „Golgotą Wschodu”.  

W trakcie pontyfikatu Jana Pawła II tragedia katyńska zaczęła wypływać na światło 

dzienne. To, co było przez dziesięciolecia ukrywane i fałszowane, obecnie przy ogromnym 

udziale Papieża zostało ukazane narodom świata. Pamiętne słowa wypowiedział On                       

w Wigilijny wieczór, 24 grudnia 1993 roku – „… klękamy przy nieznanych mogiłach                    

z tą świadomością, że zapłacili Oni szczególną cenę Naszej wolności. Tragedia Katynia jest 

stale obecna w Naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Jest to dla 

Nas żyjących tu, na tej „Polskiej Ziemi”, ogromne wyzwanie…”. To spojrzenie w głąb 

Siebie, w głąb Naszych obecnych czasów, było znakiem pamięci o tragedii Rodaków na 

„nieludzkiej ziemi”. Z wielkim namaszczeniem traktował wszelkie znaki związane z dziejami 

Narodu. Pobłogosławił obraz Zwycięskiej Pani Kozielskiej namalowany w obozie                  

w Kozielsku. Natomiast 5 czerwca 1997 dokonał w Krakowie koronacji obrazu Matki Bożej 

Kozielskiej – płaskorzeźby wykonanej w obozie przez ppr. Tadeusza Zielińskiego, mówiąc 

wówczas „… ta rzeźba wykonana w obozie jeńców, z którego prawie wszyscy zginęli                             

w Katyniu, przypomina tragiczne wydarzenia ostatniej wojny…” 

Dobiega kresu Wielki Post – zapamiętajmy, że w 2005 roku odszedł Nasz największy 

Orędownik i Opiekun. To były wtedy dni wielkich rekolekcji dla Naszego Narodu i całego 

świata. Byliśmy świadkami oszałamiającego wydarzenia w dziejach historii. Stanowił je 

manifestacyjny pogrzeb Jana Pawła II. Uczestniczył w nim tłum ludzi przy swoistego nastroju 

– nie pogrzebu, ale świadomości odejścia Jego w inny wymiar czasu. Papież wkroczył w inne 

życie do którego tak wytrwale dążył.  

Papież Benedykt XVI wyraził przekonanie, które trwa nadal: Sługa Boży, obecnie 

Święty Jan Paweł II, patrzy przez okno Domu Ojca na tych, którzy zostali i których zostawił 

na Ziemi, na wszystkich zapisanych w Jego wielkim sercu. 

Opr. Marian Sochacki 
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Konkurs na najpiękniejszą palme rozstrzygnięty 

Dnia 7 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. 

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody ufundowane przez sołtysa i radnych gminy Dzikowiec: 

p. Krzysztofa Serafina, Mariana Hopka, Eugeniusza Panka, Henryka Wojdyło, Jana Tęczę, 

Jerzego Sitko oraz Urszulę Rzeszut-Baran. Nagrody rozdano w trzech kategoriach: klasy I-III 

SP, klasy IV-VI SP oraz klasy I-III gimnazjum. Jury miało niełatwe zadanie przy wyborze 

najładniejszych palm, gdyż jak zauważyli, wszystkie zostały bardzo pracowicie i efektownie 

wykonane. Oceniano estetykę, tradycyjność i naturalność ozdób, oraz ich ręczne 

przygotowanie. Zwycięzcami zostały klasy: II SP, VI SP oraz IIa gimnazjum. 

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w podtrzymywanie tej 

tradycji, a szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów za ich otwarte serca                   

i hojność. 

 

Fot. Palmy wykonane przez uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła    

       w Dzikowcu 

 

Nieznane fakty z dziejów dzikowieckiej Straży Grobowej 

Za tydzień Wielka Niedziela, w wielu domach parafii Dzikowiec panie gospodynie są 

w swoim żywiole, czynią starania by nie powstydzić się zastawy świątecznego stołu. 

Natomiast panowie ze straży grobowej wietrzą sukmany i „pucują buty na wysoki połysk”.              

A tak naprawdę owe me „wypociny” kieruję do tych młodych wiekiem mieszkańców 

dzikowieckiej parafii. Do czego ta dzikowiecka straż nam jest potrzebna? Co tak wielkiego 

zrobiła, że cały oddział w trakcie ubiegłorocznych uroczystości Wielkiego Jubileuszu został 

uhonorowany Medalem Czterech Jubileuszy? Kapituła przyznania Medalu miała bardzo 

wielki dylemat – to żadne poświęcenie by raz, czy dwa razy w roku ubrać sukmanę. Przecież 

nie gaszą ani pożarów, czy zapobiegają powodziom, jak czyni to Ochotnicza Straż Pożarna,                     
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a poza tym, to większość tych panów ma za młody wiek i zbyt krótki okres członkostwa w tej 

organizacji by przyznać tak zaszczytne wyróżnienie. Członkowie Kapituły może i nie 

wiedzieli, albo co gorsza nie chcieli wiedzieć czym jest dzikowiecka straż grobowa.  

„Z całym szacunkiem i za pozwoleniem nie ubliżając pozostałym” – jak mówi stare 

przysłowie autor zadał sobie trochę trudu by tak po prostu - „wyłożyć kawę na ławę”. Czym 

jest ta straż? Kim byli jej dawni członkowie?  

Sługa Boży Ksiądz Prałat  Stanisław Sudoł w pamięci starszych mieszkańców – był to 

wysoki i postawny mężczyzna budzący respekt, o ostrych, wyrazistych rysach twarzy, a Jego 

oczy były ciepłe, łagodne i pełne dobroci. Dziatwa szkolna szła za nim jak za Jezusem – 

wspomina p. Józef Bieleń ps. „Pszczółka” z Dzikowca Górnego.  Ksiądz Prałat był nie tylko 

wyjątkowym kapłanem, ale również był człowiekiem, który dzięki bystrości swego umysłu 

potrafił wybrnąć z niejednej kłopotliwej sytuacji, jakie niesie codzienne życie. W latach 50 – 

60 był wielokrotnie „zapraszany” do Kolbuszowej na „rozmowy” z przedstawicielami 

ówczesnej ludowej władzy. Wybrał się wraz ze swym osobistym „kierowcą”, a był to Paweł 

Byczek, który swym konnym zaprzęgiem woził Prałata - do Kolbuszowej na ową „rozmowę”. 

W czasie wizyty, w trakcie rozmowy, rozdzwoniły się dzwony w kolbuszowskiej kolegiacie 

na Anioł Pański. Ksiądz prałat zgodnie ze swym zwyczajem, nie bacząc na owych „notabli” – 

W imię Ojca i Syna, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i tak dalej i tak dalej. Urzędnicy 

widząc co się dzieje dyskretnie przeszli do sąsiedniego pokoju by nie przeszkadzać Księdzu 

Prałatowi. Po zakończonej modlitwie, jak to zwykle czynił, zwrócił się do przedstawicieli 

ludowej władzy z życzliwością – Szczęść Boże i Z Panem Bogiem – po czym założył 

kapelusz na głowę i powrócił do swego konnego pojazdu. Po tym wydarzeniu Ksiądz Prałat 

przestał być zapraszany na tego rodzaju „rozmowy”. Ogromnym sentymentem i życzliwością 

traktował straż grobową, czego dowodem są słowa, które wypowiedział w jednym ze swych 

kazań w latach 50-tych do dzikowieckich strażników Grobu Pańskiego – „Wy, co wartę 

trzymacie przy Grobie naszego Pana, jesteście solą ziemi, dzikowieckiej ziemi, i niech to 

Wasze wartowanie nigdy nie zaginie! Pamiętajcie o tym! – i pamiętają o tym! A to ich 

wartowanie liczy sobie już 135 lat! 

Kalister Chłud urodził się na Kresach II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny 

światowej został zabrany do roboty w Niemczech, gdzie poznał swą przyszłą żonę, z którą 

powrócił do Płazówki Lipnickiej, gdzie prowadził gospodarstwo. W latach 70-tych ubiegłego 

stulecia pracował w zakładach obuwniczych tak zwana „papuciarnia” w Kolbuszowej. Pełnił 

tam funkcję magazyniera, a było to kłopotliwe gdyż związane to było z ciągłymi 

remanentami, czy kontrolami. Po jednym z takich remanentów, jak to ogólnie w tamtym 

czasie było przyjęte, sprawdzający i magazynier wypili po piwie i dopiero wtedy się zaczęło. 

Jeden z członków komisji prowadzącej remanent, by wykazać się swą aktywnością, a był 

członkiem ORMO – „ormowiec”, zadzwonił na posterunek Milicji Obywatelskiej                             

w Kolbuszowej, że magazynier jest pijany i zakłóca porządek publiczny. Przyjechali 

milicjanci, bo otrzymali polecenie, dali Kalistrowi „balonik” – wykazało, - za bety, - do 

„suki” i posadzili niewinnego biedaka do „dołka”. A że tak się to złożyło, że był to Wielki 

Tydzień, to trzymali Kalistra do Wielkiego Piątku. Wypuścili biedaka na godzinę przed 

nabożeństwem, ponieważ dobrze wiedzieli, że Kalister był członkiem dzikowieckiej straży,                        

a koledzy jego zagrozili, że jeżeli nie zostanie zwolniony, to oni po niego pojadą do 

Kolbuszowej. U schyłku życia miał kłopoty ze zdrowiem i na wózku inwalidzkim z Płazówki 

Lipnickiej do dzikowieckiego kościoła jechał. Za własne pieniądze zakupił czerwone sukno,                        

z którego uszyte zostały czapki i pasy. Obecnie jego wnuk Adam Stykowski pielęgnuje 

tradycję dziadkowego wartowania w randze wachmistrza jako prowadzący.  



 12 

Józef Halat, dziadek Marka Serafna, obecnego komendanta straży. W latach 50-tych 

był zwyczaj, że Halat zbierał jajka od gospodyń z Dzikowca, które później sprzedawał by 

mieć środki na wielkanocne śniadanie.  Jeden z bardzo gorliwych „ormowców” z Dzikowca 

zawiadomił odpowiednie władze i Józek Halat miał kłopot. Za nielegalny pobór jajek                          

i nielegalne sprzedawanie został skazany na trzy miesiące aresztu. Przez wiele lat był 

chorążym, ze względu na niski wzrost był nazywany – „Mały Halat” – to on przekazał swemu 

zięciowi – Janowi Serafin – informację o założycielu i dacie utworzeniu dzikowieckiej straży. 

Jan Kubiś wieloletni komendant straży grobowej był wykonawcą przemowy 

wielkanocnej, nawet utarło się powiedzenie, że jak Kubiś głosił przemowę – „to witraże 

dzwoniły w dzikowieckim kościele”. Był zasłużony dla straży, o czym świadczy fakt, że                     

w czasie całonocnego stania w kościele, Ksiądz Prałat osobiście przynosił mu krzesło by 

usiadł.  

Krzysztof Klecha, obecny wójt gminy Dzikowiec, największy dobroczyńca i sponsor 

w historii straży grobowej . Dzięki jego działalności straż grobowa ma własne lokum                          

z umeblowaniem i wyposażeniem. Ponadto kompletny strój dla dwudziestu osób – sukmana, 

czapka, buty, piki. Dzięki jego staraniom w 2001 r. zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi przez 

Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – Jan Serafin, Antoni Twardowski, Marek 

Serafin, Tadeusz Korzeniowski, Marian Sochacki, natomiast w roku 2016 Teresa Opalińska, 

Marek Serafin i Marian Sochacki przez prezydenta Andrzej Dudę. Był głównym 

organizatorem imprez plenerowych, jak: „Turki 2001” w roku 2001, „440 lat Dzikowca”                   

w roku 2006 i widowisko 4 Jubileusze – 450 lat wsi Dzikowiec, 200 lat budowy kościoła 

parafialnego w Dzikowcu, 135 lat Honorowej Straży Grobowej, 35 lata odejścia do Pana  

Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława Sudoła. Ponadto, jeżeli Dobry Bóg da, to cieszyć się 

będziemy w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości w roku 2018, z racji organizacji 

Ogólnopolskiej Parady Straży Wielkanocnych „Turki 2018” w Dzikowcu.  

 

Fot. Straż Grobowa w Dzikowcu. Od 

lewej: Kalistrat Chłud, Józef Halat, 

Jan Maciąg, Jan Kubiś. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

Komendant 

 Honorowej Straży Grobowej  

przy Parafii p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu  

Rotmistrz Marek Serafin  

w imieniu swoich podkomendnych,  

życzy mieszkańcom Gminy Dzikowiec  

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,  

pełnych Wiary, Nadziei i Miłości płynących z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

 oraz smacznego jajka i ciepłego Dyngusa. 

 Kwiecień 2017 

Opracował Marian Sochacki na podstawie relacji : Andrzej Dominik Jagodziński – 

Kolbuszowa, Władysław Halat – Cmolas, Józef Bieleń – Dzikowiec, Józef Miśkiewicz – 

Lipnica, Franciszek Stykowski – Nowy Dzikowiec. 

Fot.  Ksiądz Prałat Stanisław Sudoł udziela 

ślubu nowożeńcom: Marii Wierzoch i 

Eugeniuszowi Rzeszutowi (1971) 

Fot. Ksiądz Prałat Stanisław Sudoł 

udziela ślubu nowożeńcom: Marii 

Rzeszut i Stefanowi Sito  
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Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych styczeń-kwiecień 

 

 Jasełka Klubu Seniora 

6 stycznia Klub Seniora w Dzikowcu wystawił jasełka w realizacji prezes pani Anny Marek. 

Przedstawienie było wielopokoleniowe. Wystąpiły dzieci, młodzież i osoby starsze. Treścią  

i formą nawiązywały one do tradycji- wydarzeń Bożego Narodzenia. Sala widowiskowa była 

zapełniona, a po występie aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fot. Występ z okazji jasełek Bożonarodzeniowych 

 

Przedstawienie ,,Wigilii czas”. 

8 stycznia w Mechowcu zostało zaprezentowane przedstawienie bożonarodzeniowe ,,Wigilii 

czas”. Autorką scenariusza i reżyserem była dyrektor SCK pani Bogumiła Kosiorowska.                  

W realizację zaangażowana była 

społeczność mechowiecka ; 

zarówno dzieci, młodzież jak                     

i osoby dorosłe. Inscenizacja 

utrzymana we współczesnej 

konwencji nawiązywała do tradycji 

wieczoru wigilii Bożego 

Narodzenia w polskiej rodzinie. 

Miłym akcentem spotkania był 

smaczny poczęstunek 

przygotowany przez KGW 

,,Prymule”. Po przedstawieniu 

zebrano  datki, które przeznaczono 

na utrzymanie Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Mechowcu. 
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Turniej karate 
Dnia 19 stycznia odbył się III Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec. Wzięli                   

w nim udział karatecy z Tarnobrzega, Nowej Dęby, Jadachów, Chmielowa, Dzikowca, Woli 

Raniżowskiej, Lipnicy, Krzątki, Brzostowej Góry i Majdanu Królewskiego. Zawodnicy 

rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczestnicy 

z naszej Gminy: 

Dzikowca: 

Bartłomiej Frącz            1 miejsce 

Klaudia Zielińska          1 miejsce 

Kacper Fila                    1 miejsce 

Kamil Bogacz                3 miejsce 

Martyna Ofiara               3 miejsce 

Nikola Czachor              3 miejsce 

Gabriel Ofiara                3 miejsce 

Paweł Kaczmarski         3 miejsce 

Konrad Zieliński           3 miejsce 

Dominik Frącz              3 miejsce 

Lipnica: 

 

Adrian Blat                    1 miejsce 

Julia Jankowski             1 miejsce 

Mateusz Szypuła           2 miejsce 

Jakub Jankowski           3 miejsce 

Julia Szypuła                 3 miejsce 

 

Fot. Uczestnicy biorący udział w III Turnieju Karate o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec 

Dzień Seniora  

28 stycznia miał miejsce Dzień Seniora w Mechowcu. Jak zwykle impreza przebiegała                    

w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Bogaty program artystyczny przykuł uwagę gości. 

Wystąpił zespół kabaretowy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niwiskach oraz 

grupa kabaretowa z Widełki. Śpiewem i tańcem na scenie zabawiała ,,Ziemia kolbuszowska” 

Zagrała kapela ludowa ,,Dzikowianie”, a także zaśpiewały gospodynie wieczoru ,,Prymule”, 

które również przygotowały dla gości suto zastawiony stół. Do tańca przygrywał zespół 

seniorom zespół ,,Brzozowianie” z Brzózy Królewskiej. 
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Fot. Mieszkańcy i zaproszeni goście podczas Dnia Seniora w Mechowcu. 

 

Koncert kolęd. 

Dnia 29 stycznia odbył się cykliczny, gminny koncert kolęd ,,Kolędować małemu”. Jak co 

roku miały okazję zaprezentować się różnorodne zespoły muzyczne działające na terenie 

gminy: schole, zespoły śpiewacze, chór, orkiestra dęta oraz inne. Atmosfera była bardzo miła, 

publiczność z zaciekawieniem słuchała poszczególnych wykonać w przeróżnych aranżacjach. 

Słodycze i upominki tradycyjnie już  ufundowała rada Gminy Dzikowiec. 

 

Fot. Młodzież z Kopci wraz z Ks. Proboszczem Stanisławem Olszówka podczas występu  

     „ Kolędować Małemu” 
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Konkurs recytatorski 

 

Dnia 5 kwietnia odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski im Poezji Religijnej 

im. Jana Pawła II ,,Myśli człowieka” (VIII edycja). W konkursie wzięło udział 36 

uczestników w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI i gimnazjum. Profesjonalne 

jury w składzie: Magdalena Mac- dyrektor Szkoły Podstawowej w Mechowcu, 

polonistka, aktorka, reżyserka i autorka scenariuszy. 

Stanisław Kubiś- kierownik ŚDS w Spiach, polonista, animator wydarzeń kulturalnych                    

w ŚDS Grzegorz Wójcicki- polonista, teatrolog,  

Wyłoniło zwycięzców : 

 

Klasy I-III S.P. 

1. Anna Myszka- ZS w Cmolasie op. p. Magdalena Czwałga 

2. Aleksandra Szuban ZS w Cmolasie op. p. Alina Cichoń 

3. Gabriela Stępień SP nr 1 w Kolbuszowej op. p. Beata Reguła 

Wyróżnienie: Alicja Matejek SP w Mechowcu op. p. Teresa Kosiorowska 

 

Klasy IV-VI S.P. 

1. Piotr Skoczeń ZS w Wilczej Woli op. p. Elżbieta Tęcza 

2. Amelia Chudzik ZS w Wilczej Woli op. p. Maria Szwed 

3. Marcelina Sasiela ZS w Dzikowcu op. p. Stanisława Tęcza 

 

Gimnazjum 

1. Dominika Kicińska Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej op. p. Krystyna Rusin 

2. Karolina Sasiela ZS w Dzikowcu op. p. Alina Pisarczyk 

3. Marcelina Ozga ZS w Cmolasie op. p. Magdalena Czwałga 

Wyróżnienie: Karolina Niezgoda ZS w Kupnie op. p. Urszula Puzio- Szewc  
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Fot. Zwycięzcy IV Powiatowy Konkurs Recytatorski im Poezji Religijnej im. Jana Pawła II  

       ,,Myśli człowieka” (VIII edycja) 

 

 Opr. Barbara Rząsa  

 

Niech Zmartwychwstały Pan  

wleje nadzieję w serca Wasze, 

Opromieni  swoją miłością , bo zapukał i otworzyliście. 

 Serdeczne świąteczne życzenia mieszkańcom Gminy Dzikowiec 

 Składają Dyrekcja i Pracownice SCK w Dzikowcu.   

Dzieci listy piszą 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach biorą udział w projekcie 

eTwinning, który polega na wymianie korespondencji z uczniami z innych krajów. Program 

eTwinning, to rodzaj platformy komunikacyjnej, dzięki której możliwa jest współpraca 

zarówno uczniów, nauczycieli, jak i szkół. To wymiana informacji, nawiązywanie kontaktów, 

edukacja, itd. Nasza szkoła współpracuje ze szkołami z Włoch i Turcji. Wspólnie zajmujemy 

się pisaniem listów. Stąd tytuł projektu: Pen Pal – Przyjaciel Korespondencyjny. Z naszej 

szkoły w projekcie bierze udział 24 uczniów z klas II, III, IV i V. Projekt ma na celu 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych na poziomie pisania, wzbudzenie zainteresowania 

kulturą innych krajów i kształcenie tolerancji w stosunku do innych kultur. 

           Wszyscy nasi uczniowie są bardzo zaangażowani, z wielkim entuzjazmem napisali 

swoje pierwsze listy i jak mówią projekt im się bardzo podoba. Obecnie są na etapie 

poznawania się. Napisali pierwsze listy, w których zaprezentowali swoje upodobania, mające 

na celu lepsze poznanie się. Nie odbiegają poziomem znajomości języka angielskiego od 
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kolegów ze szkół partnerskich i nie mają problemów z komunikacją. Ważne, aby nawiązywali 

kontakty i byli ciekawi świata. Projekt zakończy się w czerwcu. Do tego czasu nasi uczniowie 

będą również pisać listy elektroniczne, będą tworzyć prezentację  multimedialną, której 

tematem będzie nasza szkoła i region. Natomiast produktem końcowym ma być krótkie 

przedstawienie w języku angielskim. 

Opr. Aneta Sorbal 

 

Fot. Dzieci listy piszą  

W ramach projektu „Poznajemy zawody” zaprosiliśmy do nas panią Annę Tęcza wraz 

z jej wychowankami – uczniami Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni, 

na warsztaty kulinarne oraz pokaz carvingu. Na wstępie przedszkolaki zapoznały się  

z piramidą żywienia, oraz nazwami przyborów kuchennych. Następnie każdy maluch wcielił 

się w rolę kuchmistrza. W warsztatach uczestniczyli też uczniowie klas I-V.  

Dzieci przygotowały samodzielnie zdrowe kanapeczki oraz ciekawe kompozycje z owoców 

oraz warzyw.  Nic tak dobrze nie smakuje jak jedzenie, które się samemu przyrządza. 

Szczególnie gdy jest przy tym mnóstwo radości i zabawy. 

Opr. Aneta Olejarz 

 

Program antytytoniowy 

„Nie pal przy mnie, proszę” to program edukacji antytytoniowej, w której biorą udział 

uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach.  

Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. W ramach tego programu 

uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych dotyczących zdrowia i jego profilaktyki. 

Wzięli też udział w konkursie plastycznym pt. „Nie pal – nie truj!”, który miał na celu 

uświadomienie uczniom, że przebywanie w jednym pomieszczeniu z kimś, kto pali jest 

szkodliwe. Inicjatorem programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kolbuszowej.  

                                                                                                                   Opr.  Maria Guźda 
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Senior, cóż to znaczy? 

Dziewiąty lutego br. przebiegał pod dyktando seniorów. Zostali oni zaproszeni przez Koło 

Gospodyń Wiejskich z Wilczej Woli na wieczorną uroczystość, która miała miejsce w naszej 

szkole. Tak się złożyło, że zaszczyciły nas władze Gminy Dzikowiec. Po raz pierwszy                       

z oficjalną wizytą przybył Zastępca Wójta, pan Józef Tęcza, pani Sekretarz, Genowefa 

Dębiak, pan Przewodniczący Rady Gminy, Edward Klecha oraz radni z Wilczej Woli – 

Józefa Kopeć i Jan Jarosz. Po powitaniu zebranych i złożeniu życzeń przez szefową koła 

panią Jolantę Woś oraz honorowych gości, wszyscy mogli obejrzeć przedstawienie  

pt. „Czerwony kapturek” przygotowane przez uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej pod 

czujnym okiem pani Alicji Drozdowskiej i Grażyny Tokarz. Następnie ku rozweseleniu serc 

zagrała kapela „Dzikowianie”. W chwili przerwy pojawił się na stole ciepły poczęstunek, 

napoje i ciasta. Później zagrała jeszcze kapela, była zabawa w chusteczkę, tańce i śpiewy.  

Cóż więc znaczy senior? Senior znaczy doświadczony, mądry, cierpliwy i pogodny!  

Młodzi uczcie się! 

 

Fot. Podczas Dnia Seniora w Wilczej Woli 
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Spotkania ze sztuką w Mechowcu 

 

W ostatnim czasie Mechowiec odwiedzają  greckie muzy, a to wszystko za sprawą 

spotkań i działań twórczych, które odbywają się w szkole. Inicjatorem tych ciekawych 

wydarzeń artystycznych dla uczniów i lokalnej społeczności jest  dyrektor szkoły Magdalena 

Mac. Spotkania odbywają się w ramach autorskiego programu „Uczeń- twórca i odbiorca 

sztuki”, i właśnie dlatego są to niezwykłe zajęcia, dzięki którym dzieci mogą „dotknąć” 

sztuki, mogą o niej dyskutować z dorosłymi a dzięki zaangażowanym rodzicom, w przerwach 

mogą delektować się pysznym poczęstunkiem. 

I tak właśnie 14 lutego na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z kulturą 

łemkowską, w ramach którego wystąpił Teatr Bazyl ze spektaklem „Bieszczadzkie Bajanie”, 

w którym główną rolę grała pani dyrektor, jednocześnie aktorka tego teatru. Była to baśń 

ludowa o złej Ewuni, która za męża sobie diabła wzięła, a  akcja bajki rozgrywała się właśnie 

w małej łemkowskiej wsi. Gościem spotkania był również pan Jarosław Mazur, artysta                       

i muzyk ludowy z Kolbuszowej, który przybliżył zgromadzonej publiczności historię kultury 

łemkowskiej. Prezentację multimedialną uzupełnił ciekawymi opowieściami oraz muzyką 

łemkowską w swoim wykonaniu. Na zakończenie można było zapoznać się z literaturą o tej 

tematyce zgromadzoną na wystawie. 

Kolejne spotkanie ze sztuką odbyło się 28 lutego. Tym razem przed licznie 

zgromadzoną publicznością wystąpiła „Mobilna Filharmonia” z Rzeszowa z koncertem 

„Klasyczne przeboje na różne nastroje”. Prezentowane utwory muzyki klasycznej 

poprzedzone były ciekawym komentarzem. Artyści wraz z dziećmi poszukiwali w muzyce 

poważnej dobrze znanych wszystkim emocji : smutku, radości, strachu. Ponadto prowadzący 

zaprosił chętne dzieci do wystąpienia na scenie, mogły spróbować gry na altówce i zatańczyć 

walca wiedeńskiego. Po tym nastrojowym koncercie wystąpił śpiewak operowy pan Marek 

Wiatr, którego rodzina, zasłużona zresztą dla gminy, Ciepielowskich, pochodzi z Dzikowca. 

Swym cudnym śpiewem i pięknym głosem urzekł publiczność. Równie ciekawie opowiadał       

o historii rodziny i pasji swojego życia - malarstwie. Na zakończenie odbyła się prezentacja 

książki biograficznej „Ciepielowscy z Dzikowca”  autorstwa pana Mariana Piórka, którą 

otrzymali uczestnicy spotkania. Można też było osobiście porozmawiać z artystą i otrzymać 

autograf z dedykacją. 

W naszej szkole pielęgnujemy również ludowe tradycje lasowiackie. W tym klimacie 

zorganizowaliśmy jedyny w gminie Ludowy Kiermasz Wielkanocny, podczas którego nasze 

dzieci śpiewały ludowe lasowiackie pieśni, wystąpiła kapela „Dzikowianie” i mechowieckie 

koło gospodyń wiejskich. Panie „Prymulki” przygotowały również dla wszystkich tradycyjny 

poczęstunek- żurek i chleb ze smalcem. Ci, którzy odwiedzili tego dnia naszą szkołę mogli 

zakupić wielkanocne rękodzieło artystyczne, czym wspomogli szkołę. 

W tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyli zaproszeni goście i przedstawiciele 

władz samorządowych. 

Teraz razem z rodzicami naszych uczniów i chętnymi Mechowianami 

przygotowujemy Misterium Męki Pańskiej, które będzie wystawione                           

w Kościele w Mechowcu w Wielki Piątek o godzinie 17.00.  

Serdecznie zapraszamy, będzie to przeżycie artystyczne, ale przede wszystkim wielkie 

przeżycie duchowe. 
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Takie spotkania ze sztuką są ciekawą i kształcą formą spędzania wolnego czasu, które 

wzbogaca życie kulturalne społeczności, a u młodego pokolenia budzi zainteresowanie 

szeroko rozumianą kulturą: sztuką plastyczną, muzyką, religią, filozofią. Może ktoś                               

z młodych widzów zostanie w przyszłości aktorem, muzykiem lub malarzem? 

Nasza mała szkoła w Mechowcu chce nie tylko istnieć, ale chce istnieć 

niestandardowo. W tej chwili budujemy nową ofertę skierowaną do mądrych, myślących 

rodziców z całej gminy Dzikowiec, ale nie tylko,  którym zależy na realnym rozwoju dzieci, 

na prawdziwym wyrównywaniu szans. Już w lutym tego roku wprowadziliśmy wiele 

ciekawych zmian, które oczywiście będziemy kontynuować, dopracowywać i poszerzać. Jest 

to drugi obok angielskiego język – francuski, wprowadzony 2h tyg. w szkole, w przedszkolu 

30 min. Natomiast w przyszłym roku w przedszkolu przez pół dnia zajęcia będą się odbywały 

w języku francuskim, jest to nowatorska metoda nauczania nazywana „wrzuceniem w język”. 

Przedmiot „Spotkania i działania twórcze” to rzeczywista możliwość rozwoju zdolności 

artystycznych dziecka, zresztą w naszej szkole kładziemy szczególny nacisk na 

niestandardowe nauczanie przedmiotów artystycznych. W przyszłym roku szkolnym 

wprowadzimy również przedmiot muzyka ludowa i zajęcia z gry w szachy. 

Nasza szkoła została objęta szczególną opieką pedagogiczno-metodyczną przez panią 

doktor nauk pedagogicznych Katarzynę Król, która prowadzi szkolenia i warsztaty dla 

nauczycieli. Dzięki temu nasi nauczyciele mają dostęp do wszelkich metodycznych nowości                    

i ciekawostek. Po ostatnich warsztatach wprowadziliśmy nowatorską metodę nauczania za 

pomocą lalki teatralnej typu muppet. Odbyły się również warsztaty z sensodydaktyki. 

Nasze przedszkole rozpoczęło współpracę z rzeszowskim Przedszkolem Sióstr 

Serafitek, jest to nasze przedszkole  partnerskie, z którym będziemy realizować wspólny 

program patriotyczny. 

Mam nadzieję, że te wszystkie nowości i zmiany przyciągną rodziców i sprawią, że 

nasze dzieci będą mądre i szczęśliwe.” 

Dyrektor Magdalena Mac 

 

Fot. Przedszkole Sióstr Serafinek z Rzeszowa 
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Będzie się działo!    

 Już od marca br. Gmina Dzikowiec finansuje uczniom 

Szkoły Podstawowej w Kopciach 420 godzin dodatkowych 

zajęć: 

 przyrodniczych  prowadzonych  metodą eksperymentu, 

 rozwijających kompetencje informatyczne, 

 wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, 

 

Do ich realizacji szkoła dysponuje tablicą multimedialną  

i komputerami, a teraz otrzyma dodatkowo 14 przenośnych komputerów z oprogramowaniem 

i dedykowanym urządzeniem umożliwiającym ładowanie i zarzadzanie mobilnym sprzętem 

komputerowym, wizualizer służący do prezentacji zarówno płaskiego jak i przestrzennego 

przedmiotu i sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Gmina kupuje szkole także wyposażenie 

pracowni przyrodniczej:  

 przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń,  

 sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne,  

 globusy, mapy, plansze przewodniki, atlasy i inne. 

To nie wszystko, bo uczniowie z Kopci pojadą na wycieczkę, której celem jest 

rozbudzanie  aktywności poznawczych dzieci, a także skorzystają z bezpłatnego poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego, warsztatów samopoznania, planowania rozwoju, formułowania 

celów, diagnozowania potencjału przeprowadzonego przez doradcę zawodowego i pedagoga. 

Specjaliści ci będą opracowywać indywidualne opinie zawierające wskazania potencjalnych 

kierunków kształcenia ucznia. Dla rodziców uczniów zaś przewidzieliśmy bezpłatne, 

indywidualne spotkania i porady psychologa lub doradcy zawodowego. 

Nie zapomnieliśmy też o nauczycielach, którym dedykujemy możliwość korzystania  

z bezpłatnych kursów doskonalących kompetencje zawodowe, w zakresie stosowania                       

w szkole metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  

u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, 

umiejętności, w tym kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. 

Wszystkie powyższe zadania realizujemy w projekcie o nazwie „Samodzielni w nauce - 

samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach 

wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach RPO WP 2014-2020 

współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 95 383,20 złotych, w tym 

wkład własny gminy stanowi 12 390,00 złotych. 

Mamy nadzieję, że projekt sprosta oczekiwaniom uczniów, rodziców, nauczycieli  

i dyrektora szkoły, a także będzie stanowił wzbogacenie procesu dydaktycznego i bazy 

szkoły.  

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Dzikowiec, Krzysztofowi Klecha, za zainicjowanie 

powstania tego projektu i otrzymanie dofinansowania dla mieszkańców Kopci.  

 

Małgorzata Szczęch, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  

w Dzikowcu 
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W dniu 22 lutego br. odbyła się sesja Rady Gminy 

Porządek obrad przewidywał porządek uchwał dotyczących : 

 zmian uchwały budżetowej na 2017r. 

 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzikowiec na lata 2017-2022. 

 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w 

wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Dzikowiec. 

 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dzikowiec 

na realizacje projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu – programu 

profesjonalnego wsparcia rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec 

 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Dzikowiec 

 

Placówki Wsparcia Dziennego. 

Gmina Dzikowiec rozpoczyna realizację projektu pt. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- 

program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec” ,                  

w zakresie  Osi VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

Dzięki staraniom Pana Wójta Krzysztofa Klechy powstały dwie świetlice: w budynku Szkoły 

Podstawowej w Mechowcu oraz w budynku OSP w Spiach, wszystko po to, żeby wyjść 

naprzeciw tamtejszym społecznościom oraz by te niewielkie społeczności i budynki tętniły 

życiem. 

W Mechowcu mamy powołaną PWD Świetlicę ,,Świteź”, w  Spiach mamy PWD Świetlicę 

,,Świetlik”. W ramach działań projektowych oferujemy, już niebawem, bo  w ostatniej 

dekadzie kwietnia zajęcia opiekuńcze , artystyczne oraz specjalistyczne : logopedyczne, 

psychologiczne, socjoterapeutyczne, terapia pedagogiczna czy zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne. Będą również spotkania z lekarzem czy prawnikiem, wszystko w zależności 

od potrzeb uczestników. W ramach projektu zapewnione będą usługi asystenta rodziny oraz 

pracownika socjalnego. 

Świetlice zostaną wyposażone m.in. w  meble, komputery, laptopy, zestawy edukacyjne, 

sprzęt Fitness. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2018r. Wartość projektu:  

696 667,50 PLN,  w tym dofinansowanie z UE 630 264,37 PLN, pozostałe to środki krajowe. 

Do końca kwietnia trwa rekrutacja . Regulamin rekrutacji znajduje się w Biurze 

Projektowym,  w budynku SCK, ul. Ks. S. Sudoła 11, Tel.17 2273725  

Serdecznie zapraszamy.  

      Bogumiła Kosiorowska 
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V GMINNY KONKURS CZYTELNICZY „PRYMUS” 

ROZSTRZYGNIĘTY! 

9 marca 2017 roku, zgodnie z pięcioletnią już tradycją naszej szkoły, odbył się Gminny 

Konkurs Czytelniczy pn. „PRYMUS”. Konkurs zorganizowano we współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną – Filia w Wilczej Woli. W tym roku uczestnicy konkursu zmierzyli się 

z lekturą „Pinokio” Carlo Collodiego. Konkurs adresowany był do  uczniów klas IV – VI  

szkół podstawowych Gminy Dzikowiec. Na zaproszenie odpowiedzieli  uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Kopciach, Szkoły Podstawowej w Spiach,  Szkoły Podstawowej  

w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli. Łącznie 10 uczniów. Test konkursowy 

zawierał 33 pytania otwarte. Uczniowie maksymalnie mogli uzyskać 77 punktów. Wszyscy 

uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością tekstu. Oceny prac konkursowych 

dokonała komisja w składzie: p. Teresa Chmielowiec, p. Magdalena Wiącek,  p. Barbara 

Kubiś i p. Elżbieta Tęcza.  

Wyniki konkursu: 

I miejsce - Gabriel Laskowski z klasy IV Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli  

z łączną liczbą punktów 54; 

II miejsce -  Jagoda Matejek również uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej  

w Wilczej Woli, uzyskując  45 punktów; 

III miejsce – Oliwia Bogacz z liczbą punktów 44 ze Szkoły Podstawowej  

w Mechowcu. 

Uczniowie  ci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 

dyplomy i długopisy.  

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wysokich wyników.  

Serdecznie  dziękujemy Paniom polonistkom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do 

konkursu i udział w pracach komisji konkursowej.   

Na uwagę zasługuje również fakt, że tegoroczny konkurs cieszył się ogromną popularnością 

wśród uczniów klasy IV i VI Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli, którzy o udział w etapie 

gminnym musieli powalczyć w etapie szkolnym, który został przeprowadzony 7 marca br.  

 Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! 

 

Fot. Nagrodzeni uczestnicy konkursu „Prymus” 
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Witamy wiosnę aktywnie i zdrowo! 

              Pod takim hasłem uczniowie, rodzice i nauczyciele obchodzili pierwszy Dzień 

Wiosny w Zespole Szkół w Wilczej Woli. W czasie trwania  imprezy wiele razy podkreślano, 

że warzywa i owoce stanowią podstawę zdrowej diety a posiłki z nich przygotowane są 

kolorowe, pachnące i bardzo apetyczne! Drugą bardzo ważną rzeczą dla dobrego zdrowia jest 

ruch nie tylko na sali gimnastycznej ale również na świeżym powietrzu! 

            Impreza na której promowano zdrowy styl życia trwała około trzech godzin i składała 

się z kilku bardzo ciekawych etapów. Na początku uczniowie szkoły podstawowej ze 

śpiewem wybrali się nad rzekę, aby utopić Marzannę. Młodzież z gimnazjum miała spotkanie 

z dwoma panami i panią z Klubu Abstynenta z Nowej Dęby, którzy opowiadali o skutkach 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Opowiadanie wywarło bardzo duże wrażenie na 

wszystkich słuchaczach, którzy w większości zrozumieli jak uzależnienie niszczy życie 

osobie chorej i jej najbliższej rodzinie. Uczniowie z klasy III A i III B przygotowali projekt            

o szkodliwości  E – dodatków, które są dodawane do większości  żywności, którą kupujemy 

w sklepie. Dzieci ze szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum mieli okazję sprawdzić 

swoją kondycję fizyczną w różnych  ciekawych i śmiesznych konkurencjach sportowych.                

W tym dniu na Sali gimnastycznej było bardzo tłoczno, ciekawie i smacznie! Pani Renata na 

koniec wszystkich konkurencji  sportowych rozdawała pyszne i zdrowe owoce! Uczniowie 

mogli również sprawdzić swoją wiedzę w różnych konkursach. Na szczególne wyróżnienie 

zasługuje Kinga Kotwica z klasy III A, która wykazała się największą wiedzą na temat 

zdrowego odżywiania w konkursie „Jeden z dziesięciu”. Największą atrakcją w tym dniu był 

jednak konkurs „Master Chef” w którym brali udział nie tylko uczniowie ale również                        

i rodzice. Posiłki przygotowane były naprawdę przepyszne, kolorowe, zdrowe i pachnące! 

Nie sposób było wyłonić kulinarnego zwycięzcę! Wszyscy byli wygranymi! Klasy 0,I,II,III 

wraz z rodzicami przygotowały bardzo piękne kulinarne wyspy. Była Wyspa Śniadaniowa, 

Wyspa Przekąskowa i Wyspa Kolacji. Trudno było oko  oderwać od pięknych dekoracji, 

które nawiązywały do zdrowego stylu życia a w szczególności do zdrowego odżywiania. 

Dzieci i młodzież miały okazję spróbować wszystkich tych pyszności. Na koniec spotkania 

wszyscy odtańczyli „Makarenę” pod kierunkiem pani Renaty. Było naprawdę miło, wesoło, 

smacznie i przede wszystkim zdrowo! 

 

Fot. Podczas prezentacji kulinarnych 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY 

 

 

 

 

9 grudnia 2016 r. - 6 kwietnia 2017 r. 

 

W ostatnich miesiącach wiele się w naszej szkole działo. 

 Jedna z najważniejszych imprez to „Dzień Babci i Dziadka”. Szanowni seniorzy 

licznie przybyli, aby podziwiać występy wnucząt w bogatym programie artystycznym.  

Swą obecnością zaszczycili  nas również: radna wsi Lipnica p. Lidia Nowak, przewodnicząca 

Rady Rodziców p. Anna Kubiś oraz sołtys wsi Lipnica p. Eugeniusz Panek.  

Najpierw wierszyki i piosenki prezentowały przedszkolaki, a po nich wystąpili uczniowie   

z klas 1 - 6. Młodzi artyści wykazali się zdolnościami w zakresie: tańca, recytacji, śpiewu  

i sztuk walki. Widzowie z zainteresowaniem oglądali  popisy i nagradzali je gromkimi 

brawami. Później przyszedł czas na życzenia oraz wręczenie babciom i dziadziom 

własnoręcznie wykonanych przez dzieci upominków. Tę miłą uroczystość  zakończyło 

spotkanie  przy ciastku i herbatce.  

  

 Na uwagę zasługują również liczne sukcesy uczniów w konkursach: 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesienne Inspiracje z SKO” 

I miejsce - Kinga Stolarz kl.6 

II miejsce - Szymon Wawrzonek kl.5 

Wyróżnienia - Natalia Wawrzonek kl.6, Alicja Grądzka kl.6 

 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z historii „Olimpus” 

laureat - Kinga Stolarz kl.6 (10 miejsce w Polsce) 

 Eliminacje szkolne Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea 2017” 

Mateusz Mazur z kl.5 zakwalifikował się do finału w Warszawie 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Baśnie i legendy wędrują po Polsce” 

III miejsce - Amelia Gawrońska kl.0, Marcelina Mokrzycka kl.0 

Wyróżnienia - Kamila Olszowy kl. 0, Wiktor Wit kl.0 

 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przedszkolak z cukrzycą” 

III miejsce - Amelia Gawrońska kl.0 
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Wyróżnienia - Wiktor Wit kl.0, Kamila Olszowy kl.0 

 Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Abecadło” 

Wyróżnienie - Iwona Wiącek kl.3, Magdalena Dziuba kl.3 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wiosna widziana Twoimi oczami...” 

III miejsce - Paulina Wiącek kl.3 

 Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze 

III miejsce - Weronika Kubiś kl.3 

 Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby Wielkanocne 

Kategoria „serwetki, wycinanki do koszyczka” 

I miejsce - Maksymilian Konsur  kl. 3 

II miejsce -  Krzysztof Mazur  kl. 2 

II miejsce - Mateusz Mazur  kl. 5 

Kategoria „pisanki” 

II miejsce -Małgorzata Konsur  kl. 4 

 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matmix” 

I miejsce - Julia Szypuła kl.6 

II miejsce - Kinga Stolarz kl.6 

 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

„Młodzież zapobiega pożarom” 

I miejsce - Filip Drżał kl.4 

II miejsce - Emilia Wit kl.4 

 Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla klas 1 - 3 

II miejsce - Dawid Garbacki kl.3 

III miejsce - Kacper Wawrzonek kl.3 

 

 Warte podkreślenia są także różnorakie działania i inicjatywy  

mające na celu wszechstronny rozwój uczniów: 

 Spotkanie uczniów klas 1 - 6 z  poetką ludową p. Teresą Opalińską  w ramach realizacji   

w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna” dla klas 0 - 3 i 4 – 6  

oraz przekazanie prac podopiecznym  Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci; 

 Udział uczniów klas 1 - 3 w akcji propagującej czytelnictwo pod hasłem  

„Poczytaj mi babciu” ; 

 Szkolny Konkurs pn. „Choinka świąteczna” dla klas 0 - 6; 

 Szkolny Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w poezji” dla uczniów  klas 0 - 3; 

 Spotkanie opłatkowe; 



 29 

 Spotkanie z pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej; 

 Zorganizowanie Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego -  uzyskanie tytułu najlepszego 

zawodnika przez Marcina Szypułę z kl.5 naszej szkoły oraz zajęcie drużynowo 

II miejsca; 

 Zabawa choinkowa; 

 „Poczta walentynkowa”; 

 Spotkanie dzieci z klas 1 - 3 z higienistką  szkolną  poświęcone dbałości o zdrowie  

oraz z chłopcami z klas 4 - 6 na temat okresu dojrzewania; 

 Wyjazd uczniów z klas 4 – 6 do kina; 

 Obchody Święta Kobiet; 

 Uroczystość z okazji powitania wiosny, konkurs na najciekawszy strój wiosenny; 

 Przedstawienie w języku angielskim pt. „Little Red Riding Hood”  

(„Mały Czerwony Kapturek”) w wykonaniu uczniów klas 1 - 3 uczęszczających na zajęcia 

rozwijające z jęz. ang.; 

 Oglądanie spektaklu pt. „Bella” mającego na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy  

w wykonaniu  aktorów Teatru „Moralitet” z Krakowa. 

 

 

Z  okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, 

pogody ducha i radości płynącej                            

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym                 

i zawodowym! 

 

 

                                                                  Dyrektor, Grono Pedagogiczne 

                                                                   i uczniowie PSP w Lipnicy 
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W dniu 29 marca br. odbyła się sesja Rady Gminy 

Porządek obrad przewidywał podjęcie Uchwał dotyczących: 

 zmian uchwały budżetowej na rok 2017r, 

 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 

na budowę chodników przy drogach powiatowych, 

 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2017 rok, 

 określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

 ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, 

 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Dzikowiec, 

 utworzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo 

wychowawczej przez Gminę Dzikowiec,  

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Dzikowiec, 

 ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet Radnym za udział w pracach 

organów Gminy oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących 

radnym,  

 ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Dzikowiec 

 

Mieszkańcy Mechowca mają oświetlenie uliczne. 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Dzikowiec Pana Krzysztofa Klecha mieszkańcy Mechowca tj. 

przysiółek Ruda , a dokładnie od Pana Trojnackiego do Pana Serafina mają oświetlenie 

uliczne, a dzięki temu mają szybki dostęp do internetu. Wykonawcą zadania była firma BTE 

Działowscy Spółka   z o. o. z  Chorzelowa. Wartość zadania 41 600,00 zł    

Orlik w Wilczej Woli 

Trwają intensywne prace budowy boiska sportowego przy  Zespole Szkół  

w Wilczej Woli , już niedługo bo jak wynika z umowy z Wykonawcą , którą jest  firma 

PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piaseczna zostanie zakończona budowa boiska 

ze sztucznej trawy do piłki nożnej wraz z bieżnią, ogrodzeniem i oświetleniem. Koszt 

całkowity zadania wynosi 647 277,00zł  z tego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 

418 900,00zł , środki gminy – 228 377,00zł  
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Orliki stają się nie tylko miejscem realizacji sportowych pasji, ale również odgrywają ważną 

rolę w kształtowaniu postaw społecznych, są miejscem, gdzie młodzież uczy się 

współdziałania i zasad współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 

Czy uda się pozyskać środki na budowę Orlika w Kopciach?  

Do wiadomości czytelników podajemy , iż w miesiącu marcu został złożony wniosek                        

o dofinansowanie zadania pn: „ Budowa boiska sportowego w Kopciach”  do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury 

sportowej 2017r.  Gmina Dzikowiec poczyniła już przygotowania związane z usunięciem 

drzew znajdujących się obok Szkoły Podstawowej w Kopciach w miejscu, którego planowane 

jest wykonanie boiska ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem . Jak wynika  

z kosztorysu wartość zadania wynosi 612 266,00zł , w tym dotacja z Ministerstwa 

428 586,00zł, środki własne 183 680,00zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec. 

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego  

w miejscowości :  

 Mechowiec od drogi powiatowej do cmentarza w  Mechowcu, 

 Lipnica od drogi powiatowej do cmentarza w Lipnicy, 

 Kopcie od drogi gminnej do cmentarza w Kopciach, 

 Wilcza Wola – kontynuacja oświetlenia ul. Zmysłowska , 

 Spie oświetlenie drogi gminnej Spie –Dule , 

 Spie – oświetlenia placu rekreacyjnego, 

Przewidywany termin zakończenia prac  projektowych planuje się na koniec czerwca br.  

Odnawialne źródła energii w Gminie Dzikowiec  

W ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii                      

w gminie Kolbuszowa i Dzikowiec” został złożony wspólny wniosek w ramach 

działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.  

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla, 

zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie kosztów 

energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Dzikowiec. 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2018 pod warunkiem, że Gmina Dzikowiec  

uzyska  dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 
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