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W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. Zapomnijmy  

o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak 

Trzej Królowie z dary swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było 

snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj 

zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie.. 

Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta, z bogatą tradycją  

i pięknymi kolędami.  Wszystkim mieszkańcom Gminy Dzikowiec życzymy, 

spokoju, szczęścia  i wzajemnego zrozumienia oraz wiele radosnych chwil 

spędzonych w gronie rodzinnym . Niech w tym czasie, najpiękniejszym ze 

wszystkich, nikt z nas nie będzie sam, a szczęście zawita jako stały gość.  

A nadchodzący Nowy Rok  2020 niech  będzie pełen serdeczności i nadziei,  

w którym spełnią się wszelkie Wasze plany i marzenia. 
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Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w Polsce  

i w niektórych krajach na świecie.  

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie 

polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco 

odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej 

przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana 

Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych 

ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu 

Słowa. 

Polska 

Boże Narodzenie to czas w którym na świat przychodzi Bóg w postaci dzieciątka Jezus. Wigilia 

tego dnia to cudowne i piękne święto, które zaskakuje nas niezapomnianymi przeżyciami  

w gronie rodziny i znajomych. W całej Polsce niezależnie od regionu, praktycznie w każdej 

miejscowości znajdzie się dom, w którym obchodzona jest Wigilia Narodzenia Pańskiego, jest 

to bowiem święto, które na dobre zaistniało w naszej Polskiej Tradycji.  

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się 

pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym 

białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, 

najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św.  

o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie 

się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. 

To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. 

Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem,  możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, 

czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet 

kolęd. 

Australia 

W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez 

gwiazdkowych odbywa się na świeżym powietrzu. Australijczycy bardzo lubią się spotykać  

w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają "Carols by Candlelight".  

Z powodu wysokich temperatur nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To dobry czas na relaks, 

np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze znajomymi i rodziną. 

Chiny 

Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan Jie", czyli "Święta Czcigodnych Urodzin". 

Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, dlatego nie są to dni wolne od pracy. Tradycja 

bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają 

swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy z papieru i wręczają drogie prezenty. 

Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. Mikołaja. W Wigilię rodziny spotykają 

się w restauracjach, a potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke. 

 

 

http://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta.html


 

  

Francja  

Tradycje świąteczne obchody Bożego Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, 

czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo lubią Wigilię, która jest wyjątkowym 

dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do wykonania "Buche de Noel", 

czyli rolada w kształcie pnia drzewa. 

Holandia  

Holendrzy mają swojego św. Mikołaja. Sinterklaas podróżuje statkiem z Hiszpanii  

do Amsterdamu każdej zimy i przywozi ze sobą worek z prezentami dla dzieci. Okres jego 

podróży jest obchodzony najhuczniej. Zwieńcza go wigilia urodzin św. Mikołaja 5 grudnia. Same 

zaś święta traktowane są przez Holendrów bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję świąt 

Bożego Narodzenia, którą znany z własnych domów. 

Hiszpania  

Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8 grudnia wraz ze świętem Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Sewilli z tej okazji odbywa się ceremonia tańca "Baile 

de los Seises". Ludzie tańczą też na ulicach w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy 

i ulice przyozdabiane są kolorowymi światełkami. Budowane są także "belen" - czyli szopki 

bożonarodzeniowe. 

Włochy  

Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę 

Adwentu, czyli cztery niedziele przed Wigilią. Włosi organizują wówczas jarmarki świąteczne, 

puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce. Niektórzy ubierają choinkę, chociaż 

bardziej popularne jest tu budowanie szopki bożonarodzeniowej. W Rzymie w wigilijny wieczór 

na placu Świętego Piotra uroczyście odsłaniana jest tradycyjna szopka. To zwyczaj 

wprowadzony przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu 
beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła. 

 

2 czerwca 2019 r. w  kościele 

parafialnym w Dzikowcu, gdzie 

przez długie lata posługiwał, jako 

proboszcz odbyło się ostatnie 

posiedzenie trybunału badającego, 

na poziomie diecezjalnym, 

świętość Sługi Bożego 

ks. Stanisława Sudoła. Uroczystej 

Mszy Świętej oraz sesji trybunału 

przewodniczył bp Krzysztof 

Nitkiewicz. Mszę św. poprzedziła 

wspólna modlitwa różańcowa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego. Eucharystię 

z Biskupem Ordynariuszem koncelebrowali: bp senior Edward Frankowski, kapłani 

wchodzący w skład trybunału procesowego oraz kapłani, którzy przybyli z terenu 

diecezji i z poza jej granic. We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, 

władze gminne, przedstawiciele i poczty sztandarowe szkół noszących imię Sługi 

Bożego ks. Stanisława Sudoła, organizacji społecznych, grup religijnych, siostry 

zakonne, alumni seminarium, wierni z parafii, gdzie pracował Sługa Boży 

oraz mieszkańcy Dzikowa i okolicznych miejscowości. Z parafii Kopcie i Lipnica wierni 

wraz z duszpasterzami przybyli w pieszej pielgrzymce na wspólna modlitwę 

o beatyfikację ks. Stanisława Sudoła. W sierpniu 2019 r. Biskup Sandomierski Krzysztof 

Nitkiewicz mianował postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. 

Stanisława Sudoła na etapie rzymskim ks. dr. Krzysztofa Ciska, pracownika Kongregacji 

Nauki Wiary w Watykanie. Wice postulatorem w procesie został mianowany ks. dr Adam 

Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 

Katolickiego w Kurii Sandomierskiej 
Decyzja Watykanu w sprawie procesu 

beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła 

          Dnia 8 listopada 2019 r. watykańska 

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 

dekret ważności w procesie beatyfikacyjnym 

Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. Ta decyzja 

oznacza, że na etapie diecezjalnym dochodzenia 

odnośnie życia,  heroiczności cnót, sławy 

świętości i znaków Sługi Bożego zostały wiernie 

zachowane wszystkie normy i procedury prawne. 

https://diecezjasandomierska.pl/wp-content/uploads/2019/06/ks.-Sudo%C5%82.jpg
https://diecezjasandomierska.pl/wp-content/uploads/2019/06/48.jpg


 

  

Kolejnym etapem w procesie będzie wyznaczenie przez Stolicę Apostolską Relatora, 

pod którego kierunkiem zostanie napisane  Positio, czyli szczegółowe opracowanie 

dowodzące heroiczności cnót kandydata na ołtarze. Został on zapamiętany przez wielu 

żyjących jeszcze ludzi jako kapłan rozmodlony i nieprzywiązany do pieniędzy, solidarny 

ze wszystkimi, którzy są w potrzebie i oddany biskupowi. Postulator procesu 

kanonizacyjnego na etapie rzymskim ks. Krzysztof Cisek oraz jego współpracownik 

w diecezji ks. Adam Kopeć zwracają się z prośbą o modlitwę w intencji rychłej 

beatyfikacji ks. Stanisława Sudoła i o pomyślny przebieg procesu. Wszelkie informacje 

o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła 

prosimy przesyłać na adres: 

Biuro Postulacji Sługi Bożego ks. Stanisława 

Sudoła 

ul.Mariacka 9 

27-600 Sandomierz  

email: ks.stanislaw.sudol@gmail. com 

12 grudnia 2019 r.  Ojciec Święty Franciszek, na prośbę postulatora ks. kan. 

Krzysztofa Ciska, pobłogosławił wszystkim, którzy są zaangażowani w starania  

o wyniesienie na ołtarze ks. Wincentego Granata oraz ks. Stanisława Sudoła. 
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Polski Jan Maria Vianney. 
 

W sobotę, 7 grudnia br. 

członkowie Akcji Katolickiej  

z dekanatów Kolbuszowa 

Wschód i Zachód uczestniczyli  

w spotkaniu formacyjnym  

w parafii pw. św. Mikołaja  

w Dzikowcu (należącej do 

diecezji sandomierskiej). Temat 

spotkania: konferencja „Sługa 

Boży ks. Stanisław Sudoł – polski 

św. Jan Maria Vianney” 

nawiązywał do postaci długoletniego proboszcza dzikowieckiej parafii, którego wiele 

pamietających go osób porównuje do św. Jana Marii Vianney’a. Proces beatyfikacyjny 

ks. Stanisława Sudoła został zakończony na etapie diecezjalnym  2 czerwca 2019 r. 

Akta procesowe przekazano Stolicy Apostolskiej. Inicjatorem wspomnianego spotkania 

był ks. Michał Bator, asystent dekanalny Akcji Katolickiej dekanatu Kolbuszowa Wschód 

i proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Spotkanie rozpoczęło się 

Mszą św. pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Potery asystenta diecezjalnego 

Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, w koncelebrze z ks. kan. Piotrem Kowalem – 

proboszczem parafii Dzikowiec, ks. dr. Adamem Kopciem – delegatem Biskupa 

sandomierskiego do spraw beatyfikacji Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła oraz 

wicepostulatorem procesu, ks. Michałem Batorem – proboszcz parafii Cmolas,  

ks. Józefem Jaworskim – asystentem dekanalnym Akcji Katolickiej dekanatu 

Kolbuszowa Zachód, ks. Kazimierzem Franczakiem – proboszcz parafii Niwiska.  

W wygłoszonej homilii ks. dr A. Kopeć ukazał wspólne cechy Sługi Bożego ks. 

Stanisława Sudoła i św. Jana Marii Vianney’a (m.in. niezwykła pobożność i żarliwa 

modlitwa, wytrwała posługa w konfesjonale, poparta osobistym, dobrze rozumianym 

ubóstwem troska o wiernych, o ich zbawienie). Kolejnym punktem spotkania było 

zwiedzanie urządzonej w dawnej plebanii w Dzikowcu izby pamięci Sługi Bożego ks. 

Stanisława Sudoła. Dalsza część spotkania, dzięki uprzejmości p. Józefa Tęczy, wójta 

gminy Dzikowiec, miała miejscew pięknie odnowionym dworku rodziny Błotnickich.  

W spotkaniu oprócz  osób należących do Akcji Katolickiej z dekanatów kolbuszowskich 

uczestniczyli: p. Jeremi Kalkowski – prezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 

Katolickiej w Rzeszowie oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy Dzikowiec: 

wymieniony już p. J. Tęcza – wójt oraz p. Genowefa Dębiak – sekretarz gminy. 

 

 

Ewa Tyczka, 

prezes POAK w Cmolasie 
 

 



 

  

Co nowego w szkołach i przedszkolach na terenie 

Gminy Dzikowiec 

 

Sztafeta czytelnicza czyli Narodowe Czytanie 2019 w Szkole 

Podstawowej im. Św. Jana Pawła III w Wilczej Woli. 

 

W piątek 6 września uczestniczyliśmy  

w ogólnopolskim wydarzeniu  

o nazwie „Narodowe czytanie”.  

W tym roku z okazji 8 edycji tej akcji, 

która zainicjowana została przez 

Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, czytaliśmy  

8 krótkich utworów. Obecnie 

urzędująca Para Prezydencka wybrała 

kilka nowel znakomitych polskich 

pisarzy. Po oficjalnym zgłoszeniu 

szkoły, jeszcze w lipcu, 

przystąpiliśmy do planowania 

naszego maratonu. Postanowiliśmy zaprosić gości specjalnych, aby 8 nowel przeczytali w ośmiu 

klasach szkoły podstawowej. Plan się powiódł i goście nie zawiedli. Czytającymi byli między 

innymi:  Pan Józef Tęcza, Wójt Gminy Dzikowiec, Pani Genowefa Dębiak, sekretarz 

Gminy, Pani Józefa Kopeć, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Zaproszeni ze 

wzruszeniem i zaangażowaniem kierowali słowa lektury do uczniów. Ci z kolei cierpliwie 

słuchali, odpowiadali na pytania i pięknie dziękowali gościom, a nawet bili brawo. Tym 

czytelniczym spotkaniom towarzyszyła specjalnie przygotowana dekoracja z logo akcji, 

wystawka książek klasyki literatury dziecięcej oraz rozmowy o trudnych, często już 

niezrozumiałych wyrazach, występujących w tekstach. Cały dzień był dla wszystkich pełen 

emocji i niecodziennych wrażeń. Nasi goście otrzymali piękne dyplomy, a uczniom w zeszytach 

przybito specjalną pieczęć pamiątkową, którą szkoła otrzymała od Prezydenta Andrzeja Dudy.  

Pod koniec listopada za udział w akcji Narodowe Czytanie otrzymaliśmy oficjalne 

podziękowania od Pary Prezydenckiej wraz z drobnymi upominkami. 

 

 

Kiedy gwiazdy na niebie migocą 

 

W piątek wieczorem (25 października) drużyna 7 śmiałków uczestniczyła w akcji propagującej 

czytanie pt. „Noc w bibliotece”. Grupka chętnych uczniów przybyła do szkoły o godzinie 18.00 

ze śpiworami lub kocykami, poduszkami, kapciami, a nawet piżamami, aby spędzić trochę czasu 

inaczej niż zwykle.W bibliotece szkolnej czekały na nich dwie panie – pani Grażyna Wójtowicz 

i pani Barbara Matejek.  W świetle lamp i świec, po wypiciu cieplutkiego kakao, dzieci po kolei 

głośno czytały przygotowane przez siebie bajki i baśnie, te które najbardziej lubią. Pozostali 

leżeli w śpiworkach, słuchając opowieści. Były ponadto zabawy rozwijające wyobraźnię, głuchy 

telefon, koleżeńskie rozmowy. W nagrodę za aktywny udział wszyscy mogli wybrać sobie 

prezent – bajkę lub powieść do czytania. Wysłuchano też, w całkowitych ciemnościach, pewnego 

słuchowiska o czerwonym kapturku. Panie zdradziły kilka tajemniczych szczegółów z życia 

szkoły, kiedy naszych szkolnych dzieci jeszcze nie było na świecie. Okazało się, że nauczyciele 

„bawili” się w teatr, a uczniowie mogli się z nich pośmiać. Czas mijał bardzo szybko, całą akcję 



 

  

zakończyły „pogaduchy do 

poduchy” o kotach. O 20.30 

niestety pojawili się 

rodzice; niestety, bo dzieci 

nie chciały jeszcze wracać 

do domu. Szkolna przygoda 

była niezwykle 

sympatyczna i cały „Gang 

Słodziaków” biorących  

w niej udział koniecznie 

chce ją powtórzyć! 

 
 
 
 

SUKCESY UCZNIÓW na miarę województwa 

„Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” – Finał XVI Wojewódzkiego 

Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

Uczennice naszej szkoły odniosły sukces w XVI Wojewódzkim Konkursie Twórczości 
Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”. 
W kategorii II  „Barwne łuszczaki polskich lasów” –  Zuzanna Kowal, 
uczennica  klasy III otrzymała I nagrodę, a  Nikola Wdowiak, również z klasy III została 
laureatką II nagrody. Ponadto dziewczynki otrzymały nagrody specjalne ufundowane 
przez Nadleśnictwo w Głogowie Małopolskim. 

Celem konkursu było 
kształtowanie 
świadomości ekologicznej 
dzieci. Na konkurs 
wpłynęło 667 prac 
nadesłanych z 60 
placówek. 
Pokłosiem konkursu jest 
kalendarz zawierający 
prace plastyczne 
laureatów, wydany przez 
organizatorów już po raz 
13. Stanowi on jedną  
z nagród i jednocześnie 
jest promocją konkursu 
przez cały rok. 

 
 

PYSZNICA 
 

Prace dziewczynek z klasy II zostały zauważone i nagrodzone  w XIX 
Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar niepodległości               
i wolności” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Pysznicy. Weronika Szczęch 
zajęła w tym konkursie III miejsce, a Beata Gajewska otrzymała wyróżnienie. W tym 
roku na przegląd wpłynęło 315 prac plastycznych z terenu województw: 
podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko-



 

  

pomorskiego. Jury w protokole doceniło wysoki poziom prac plastycznych. Tym bardziej 
jesteśmy dumni z  sukcesu naszych uczennic. 

 
 

Mistrz zawodów lekkoatletycznych 

24 września 2019 roku dwoje uczniów reprezentowało naszą szkołę  

w Indywidualnych Mistrzostwach SZS w Lekkiej Atletyce w ramach Wojewódzkich 

Igrzysk Dzieci. Zawody te odbyły się na stadionie Resovii w Rzeszowie. Uczeń klasy 

VII Sebastian Ziętek brał udział w rzucie piłeczką palantową  i jego rzuty okazały się 

najdłuższe, a konkretnie jeden rzut wyniósł 60,30m – co dało Sebastianowi  I miejsce  

w województwie. 

  
 
 

W trosce o zdrowie naszych 

dzieci 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  

w ogólnopolskim badaniu finansowanym 

przez Ministerstwo Zdrowia w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia, które 

miało na celu zobrazowanie aktualnej 

sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży  

w Polsce w zakresie żywienia  

i aktywności fizycznej. Zadanie to było 

realizowane przez Centrum Zdrowia 

Dziecka w Warszawie. 

Dzieci z niecierpliwością czekały na 

przyjazd gości z Warszawy. Przebrały się w  spodenki  

i koszulki  z krótkim rękawkiem i czekały w kolejce pod gabinetem pani higienistki na badanie.  

Niektórym dzieciakom towarzyszył lekki niepokój, bo gabinet  skojarzył się z dentystą!?  

i zastrzykami!? Okazało się, że nie było tak źle. Badanie ograniczyło się do sprawdzenia wzrostu 

i wagi oraz zmierzenia obwodu w pasie. Wszyscy uczniowie uczestniczący w programie 

otrzymali w prezencie stroje na wychowanie fizyczne. Klasa II demonstruje je dumnie na zdjęciu.  

 



 

  

Sukcesy naszych uczniów 

Pierwsze półrocze w Szkole Podstawowej w Kopciach obfitowało w wiele wydarzeń, wycieczek 

oraz konkursów. Do największych osiągnięć naszych uczniów możemy z pewnością zaliczyć sukcesy  

w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz sportowych 

 Powiatowy Konkurs „Bezpieczne Wakacje” – II miejsce – Michał Kopeć. 

 Gminny Konkurs Plastyczny „Superbohaterowie II Wojny Światowej”  - II miejsce – Kinga Kisiel, 

III miejsce – Kondrad Kopeć. 

 Gminny Konkurs Historyczny „Superbohaterowie II Wojny Światowej” – I miejsce – Michał  

Kopeć, II miejsce – Konrad Kisiel, III miejsce -  Marcin Żarkowski. 

 Gminny Konkurs Fotograficzny „Tym Co Polegli” – I miejsce – Zuzanna Kozak, II miejsce – 

Zuzanna Kozak. 

 Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno – Religijnej – wyróżnienie – Aleksandra Szumierz. 

 Ogólnopolski konkurs piosenki „Wygraj Szansę” – Aleksandra Szumierz wygrała eliminacje 

gminne a w finale wojewódzkim otrzymała wyróżnienie. 

 Powiatowy Konkurs z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – wyróżnienie 

otrzymali Arkadiusz i Mateusz Szumierz w kategorii piosenka, a w kategorii recytacja Alan Puzio. 

 Powiatowe Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży – I miejsce w skoku w dal zdobył Mateusz Kopeć 

i zakwalifikował się do finałów wojewódzkich. 

 Gminny turniej tenisa stołowego – II miejsce w kategorii dziewcząt – Karolina Tęcza, Paulina 

Sobolewska i Aurora Gandolfo oraz II miejsce w kategorii chłopców – Michał Kopeć, Konrad Kisiel 

i Kevin Hopek. 

 Półfinały wojewódzkie w badmintona – III miejsce – Natalia Tęcza, Kinga Kisiel i Natalia Maciąg,  

IV miejsce – drużyna w składzie Michał Kopeć, Mateusz Kopeć, Konrad Kisiel oraz V miejsce – 

Kondrad Kopeć, Krystian Tęcza i Marcin Żarkowski. 

 

Magiczny dzień Świętego Mikołaja w Szkole Podstawowej  

w Kopciach 

Pierwszy  grudniowy piątek okazał się 

dniem niezwykłym w naszej szkole.  

Z samego rana zawitał do nas sam Święty 

Mikołaj, który ze względu na brak 

zimowej aury przyjechał najprawdziwszą 

bryczką. Wszystkie nasze dzieci 

otrzymały wspaniałe prezenty. Za ten 

miły i hojny  gest dziękujemy Panu 

Antoniemu Puzio – sołtysowi wsi 

Kopcie.W tym samym dniu po zakończeniu lekcji wszyscy uczniowie naszej szkoły wyjechali na wycieczkę 

do kina, Jump – worldu  oraz  Centrum Zabawy Fantazja w Rzeszowie. Wyjazd ten zorganizowała i w 

znacznym stopniu sfinansowała  Rada Rodziców, za co serdecznie im dziękujemy. Za ten radosny, pełen 

zabawy i atrakcji dzień podziękowania składamy również władzom Gminy Dzikowiec oraz księdzu 



 

  

proboszczowi naszej parafii, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wycieczki. Z inicjatywy  Rady 

Rodziców szkoła zorganizowała konkurs na najładniejszy 

stroik bożonarodzeniowy. Uczniowie wraz  

z rodzicami wykonali przepiękne świąteczne ozdoby, 

które zostaną sprzedane podczas Kiermaszu 

Świątecznego. Zebrane fundusze Rada Rodziców 

przeznaczy na potrzeby naszych uczniów. Dziękujemy 

Pani Marcie Kaczorowskiej za ufundowanie nagród do 

naszego konkursu. Społeczność szkolna serdecznie 

dziękuje wszystkim rodzicom  

i  przyjaciołom  za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. 

 

Wolontariat w szkole w Kopciach 

 Koło Misyjne działające przy Samorządzie 

Uczniowskim w Szkole Podstawowej w Kopciach aktywnie działa przez cały rok. Nawet kiedy 

obchodzimy swoje święto, pamiętamy o innych dzieciach. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy 

zbiórkę kosmetyków „Dzieci – Dzieciom” dla podopiecznych Domu Dziecka w Stalowej Woli,  

a podczas pikniku rodzinnego wspieraliśmy Klarę ze Spi  i Amelkę z Wilczej Woli.  

Obecny rok szkolny również rozpoczęliśmy z przytupem. Mała nowodębianka Tosia potrzebowała 

naszej pomocy. Czekała na operację w Niemczech. Postanowiliśmy pomóc i „dorzucić się” do 

zbiórki. Antosia jest już po operacji, trzymamy więc kciuki za jej powrót do zdrowia.  

Z okazji Dnia Chłopaka postanowiliśmy zebrać nakrętki dla naszego sąsiada Kacperka z Majdanu 

Królewskiego, a mikołajkowa zbiórka nakrętek powędruje do Klary. 

W październiku wzięliśmy udział   

w akcji „BohaterON – włącz historię”,  

w ramach której wymalowaliśmy laurki 

dla seniorów, którzy wzięli udział  

w Powstaniu Warszawskim.  

W międzyczasie zbieraliśmy 

makulaturę dla Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Iskierka” w Kolbuszowej. Pozyskane ze 

zbiórki środki zostaną przeznaczone na 

dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia. Pomagaliśmy też 

Fundacji im. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.W ramach akcji charytatywnej “Misja 

opatrunek dla Zambii” w naszej  szkole została przeprowadzona zbiórka materiałów 

opatrunkowych. 

 Jak możemy pomagamy też leśnictwu Lipnica. Na wiosnę sadziliśmy las, a w tym roku 

szkolnym uczniowie klasy I w asyście przedszkolaków wzięli udział w akcji liczenia szkodników 

drzew iglastych. Trudno ocenić jak pan leśniczy poradziłby sobie bez naszej pomocy;) 



 

  

Wolontariusze nie poradziliby sobie sami z tymi zadaniami. W każdej naszej akcji uczestniczą 

uczniowie z całej szkoły: od tych 

najmniejszych czteroletnich po 

trzynastoletnich siódmoklasistów. 

Trzeba podkreślić zaangażowanie 

rodziców: to oni uwrażliwiają swoje 

dzieci na potrzebę niesienia pomocy 

potrzebującym. Wszystkim bardzo 

dziękujemy i „obiecujemy”, że będziemy 

o wolontariacie w Kopciach regularnie 

przypominać:) 

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława 

Sudoła w Dzikowcu. 

Za nami pierwsze miesiące nowego roku szkolnego 2019/2020 i pierwsze osiągnięcia uczniów 

naszej szkoły w  konkursach. Dzieci chętnie 

prezentują w nich swoje zdolności                    

i predyspozycje. Cieszą nagrody i dyplomy 

uznania, a opiekunowie są dumni ze swoich 

podopiecznych. Dnia 29 listopada 2019 r.  

w Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce odbyło 

się rozstrzygnięcie XIV edycji 

Wojewódzkiego Konkursu „ Nam  

H. Sienkiewicz patronuje”, który cieszy się 

dużym zainteresowaniem. W tym roku brało 

w nim udział 270 uczestników  

z województwa podkarpackiego. W kategorii literackiej nagrody otrzymały uczennice:  

Wiktoria Ziembka (kl.VI), Paulina Bieleń ( kl.VIII). Wyróżnienie przyznano  

Alicji Stolarz z klasy VIII. W kategorii prezentacja multimedialna nagrodę zdobył Konrad 

Kopeć z klasy VI. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Alina Pisarczyk.  

W kategorii plastycznej nagrody otrzymali: Kinga Jamróz (kl.IV), Michał Bieleń ( kl.V)  

i Konrad Kopeć (kl.VI). Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Ziembka z klasy VI. Opiekunem 

plastycznym była pani Lucyna Koba. Uczeń Konrad Kopeć jest także laureatem III miejsca w 

Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem 

współczesnego ekologa” organizowanym przez Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym. 

Kolejnymi sukcesami może pochwalić się zespół wokalny „Iskierki”. Zespół w składzie: Milena 

Jamróz, Karolina Rząsa, Sylwia Wit, Agata Maciąg, Judyta Jagodzińska, Klaudia 

Zielińska wyśpiewał II miejsce podczas IX Przeglądu Piosenki Turystycznej w Kolbuszowej. 

Również II miejsce przyznano „Iskierkom” w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Patriotyczno- 

Religijnej, który odbył się w Majdanie Królewskim. Tym razem „Iskierki” wystąpiły  

w składzie : Aleksandra Sobolewska, Wiktoria Bomba, Kinga Jamróz, Milena Jamróz, 

Karolina Rząsa, Wiktoria Wojnar, Sylwia Wit. Opiekunką zespołu „Iskierki” jest pani 

Barbara Rząsa.  Laureatom i ich opiekunom gratulujemy odniesionych sukcesów i zachęcamy 

wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach  na których mogą prezentować swoje 

zdolności, predyspozycje i zainteresowania, godnie reprezentować szkołę.      

Opracowała : Lucyna Koba                



 

  

„ Akademia Kreatywności 2019” w  Zespole Szkół  

w Dzikowcu. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzikowcu od 

01 kwietnia do 30 listopada 2019 roku 

uczestniczyli w zajęciach plastycznych  

i muzycznych w ramach projektu „Łączy  nas 

sztuka”, realizowanego ze środków finansowych 

Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” 

w Kolbuszowej. To jeden z wielu projektów, 

które nasza szkoła realizowała we współpracy                     

z fundacją „Serce”. Głównym założeniem 

działań 

projektowych 

było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych  

i plastycznych uczniów klas IV – VIII,  kształtowanie 

wrażliwości artystycznej, umożliwienie dzieciom aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska, 

rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, a także 

umiejętne, twórcze  zagospodarowanie czasu wolnego. Zajęcia 

plastyczne i muzyczne z uczniami prowadzone były na 

zasadzie wolontariatu. Pozyskane fundusze (3500 zł) 

przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych na lekcje 

muzyki, sprzętu nagłaśniającego, który można wykorzystać podczas różnych uroczystości 

szkolnych. Doposażono także pracownię plastyczną w materiały papiernicze, farby plakatowe, 

akrylowe, olejne i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć kółka plastycznego, wykonania 

różnych dekoracji szkolnych. To dzięki udziałowi w wielu projektach „Akademia Kreatywności” 

uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udziału w wycieczkach turystycznych, wyjazdach do  

teatru, filharmonii, lekcjach muzealnych, czytelniczych, językowych, zajęciach sportowych. 

Zakupiono także przepiękne stroje krakowskie dla młodszych dzieci.                                                                                            

Serdecznie dziękujemy pani Prezes Ewie Nowak oraz wszystkim pracownikom Regionalnej 

Fundacji Rozwoju „SERCE” w Kolbuszowej za umożliwienie nam bycia KREATYWNYM! 

                 

Opiekunowie projektu: Lucyna Koba, Barbara Rząsa               



 

  

Rok 2019 w Szkole Podstawowej w Lipnicy 

 

Motto: „Podążaj za swoja pasją, a sukces będzie podążał za Tobą” przyświecało 

wszelkim tegorocznym działaniom uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Bieżący rok to czas 

wielu osiągnięć oraz ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. 

Możemy się pochwalić bardzo dobrymi rezultatami w Egzaminach ósmoklasisty. 

Zarówno z języka polskiego (jako jedyna szkoła w gminie Dzikowiec ), jak i matematyki, 

uzyskaliśmy  wynik wysoki (stanin 7). Był on wyższy od średniej krajowej, wojewódzkiej, 

powiatowej i gminnej. 

Nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu różnorodnych konkursach i zawodach, 

w których godnie reprezentowali szkołę zajmując czołowe miejsca. Na szczególną uwagę 

zasługuje zdobycie przez uczennicę kl. 8 tytułu laureata przedmiotowego konkursu z fizyki 

i tytułu finalisty przedmiotowego konkursu  z geografii organizowanych przez KO 

w Rzeszowie. A oto pozostałe wyniki:  

 Ogólnopolski konkurs Albus 2019 z historii, matematyki, fizyki i języka angielskiego - 

10 laureatów ( w tym dwa miejsca I); 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pędzlem malowane – wiosenny pejzaż – I miejsce; 

 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Olimpus 2019 – sesja zimowa z matematyki  

i historii – 6 laureatów (w tym miejsce I); 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny W krainie dinozaurów – wyróżnienie; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Magiczny świat figur geometrycznych – 2 wyróżnienia; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny  Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko 

obserwuje - wyróżnienie;  

 Wojewódzki Konkurs „Energia z lasu” – I , II miejsce ;  

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zamki, pałace, dwory” – II miejsce i 4 wyróżnienia; 

 Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznych – wyróżnienie; 

 Powiatowy konkurs na Ludowe Ozdoby Wielkanocne – I miejsce i 4 miejsca II ;  

 Powiatowy Konkurs Twórczości Patriotycznej „Powiat Kolbuszowski – Moja Mała 

Ojczyzna” – I  i II miejsce; 

 Powiatowe zawody sportowe w tenisie stołowym – I i IV miejsce; 

 Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – II miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój dzień w lesie” – II miejsce; 

 Powiatowe zawody sportowe w mini piłce koszykowej – III miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Chemiczny „Z chemią za pan brat” – III miejsce; 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Baw się z nami” – III miejsce; 

 Powiatowy etap Konkursu Bezpieczne wakacje 2019 – III miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu 

Kolbuszowskiego – III , IV miejsce; 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego – III miejsce  

i 2 wyróżnienia; 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny 1 z 10 o tytuł Mistrza Logicznego Myślenia – finalista; 

 Dekanalny etap Konkursu Wiedzy Biblijnej Z Pismem św. w trzecie tysiąclecie –  

III miejsce; 



 

  

 Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny z okazji 101  Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę – III miejsce i  3 wyróżnienia; 

 Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju – IV , V miejsce; 

 Gminny Konkurs Ruch na świeżym powietrzu – 3 miejsca I, II miejsce i wyróżnienie; 

 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Baw się z nami – II miejsce; 

 Gminny Konkurs Olimpiada dla Asa – III klasa – I, II , III miejsce; 

 Gminny Festiwal Piosenki „Śpiewam, bo lubię” zespoły – I, III miejsce, soliści – 

III miejsce i 2 wyróżnienia 

 Gminne Zawody Sportowe w tenisie stołowym – I , III miejsce; 

 Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec – 2 miejsca II i miejsce IV; 

 Gminne eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – I, II,  III miejsce; 

 Turniej karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Dzikowiec – III miejsce; 

 Gminne Zawody Sportowe w Trójboju lekkoatletycznym – I , II miejsce; 

 Zawody sportowe w piłce nożnej – III miejsce; 

 Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Polscy Superbohaterowie I Wojny Światowej” –  

III miejsce i wyróżnienie. 

Wycieczki szkolne, w których dzieci uczestniczyły, stworzyły możliwość poznania 

nowych miejsc, integracji z rówieśnikami, rozwoju zainteresowań i umiejętności społecznych,  

a także praktycznego wykorzystania wiedzy przyswojonej na lekcjach. W bieżącym roku odbyły 

się wyjazdy: do Kazimierza Dolnego, do Rzeszowa na pokazy z fizyki zorganizowane przez 

Politechnikę Rzeszowską, do Sanktuarium Matki Bożej w Kałkowie, do Filharmonii 

Podkarpackiej i Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, do Parku Historycznego 

w Kompleksie Turystycznym Brzezówka, do Leśnictwa Lipnica, na pokaz artystyczny  

i warsztaty z metaloplastyki i ceramiki  w Dzikowcu, na dni otwarte do szkół 

ponadpodstawowych w Kolbuszowej i Weryni, do Dzikowca na zabawę z animatorem z okazji 

Dnia Dziecka, do Izby Pamięci Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła, do Mechowca na wystawę 

objazdową Eksperymentuj, do Medyni Głogowskiej, do Stalowej Woli na Festiwal nauki. 

W ciągu całego roku na terenie szkoły przeprowadzono szereg różnych akcji: 

 cykliczne organizowanie wystaw zdrowej żywności oraz przygotowanie potraw 

skomponowanych z warzyw, owoców i produktów mlecznych, a tym samym 

kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; 

 włączenie się w przedsięwzięcie MEN pn. „Szkoła pamięta” poprzez zapalenie zniczy 

i złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli i księży oraz w lokalnych miejscach 

pamięci narodowej; 

 zorganizowanie przez bibliotekę szkolną obchodów Dnia Książki (zabawy, konkursy 

czytelnicze) oraz imprezy dla klas 1-3 pod hasłem Dzień Czytania ze Słodziakami, 

w której propagowano czytelnictwo; 

 rozwijanie kompetencji programistycznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych  

w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania; 

 przygotowanie inscenizacji pochodu kolędników i jej prezentacja w poszczególnych 

klasach; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów w ramach realizacji 

Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego; 



 

  

 udział w projekcie Bezpieczna droga mającym na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci – 

przeprowadzenie pogadanek i prelekcji, wręczenie kamizelek odblaskowych; 

 spotkania z misjonarzami; 

 udział w akcji charytatywnej „MISJA OPATRUNEK NA RATUNEK”; 

 zorganizowanie konkursów szkolnych – Mikrofon weź do ręki, na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną, na ozdoby wielkanocne; 

 spotkania z przedstawicielami policji; 

 przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową; 

 przygotowanie przez Samorząd Uczniowski obchodów Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet , 

Dnia Edukacji Narodowej,  Pierwszego Dnia Wiosny; 

 spotkanie z Mikołajem; 

 zorganizowanie Gminnych Zawodów Sportowych  w Tenisie Stołowym oraz Szkolnego 

Turnieju Sportowego im. Ks. Stanisława Sudoła.  

Rok 2019 obfitował też w imprezy, apele i uroczystości szkolne, które stanowiły bardzo 

ważny element pracy wychowawczej oraz integrowały szkołę ze środowiskiem. Wymienić tu 

należy: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Święto Niepodległości i włączenie się do akcji 

Szkoła do hymnu, Rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Konstytucji 3 Maja, 

Zabawa Andrzejkowa, Zabawa karnawałowa, Otwarcie Klubu Dziecięcego Magiczny 

Zakątek, Pasowanie na ucznia, Dzień Papieski. 

Nieustannie dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każde dziecko może 

rozwijać własną twórczość, aktywność i zainteresowania, a także maksymalnie wykorzystywać 

swój potencjał i talenty.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech 

spokój i zdrowie nieustannie goszczą w Państwa domach, a Nowy Rok niesie ze sobą 

szczęście i wszelką pomyślność. 

Dyrektor, grono 

pedagogiczne, 

uczniowie  

i pracownicy 

Szkoły 

Podstawowej  

w Lipnicy 

 

 

 

Nauka nie musi być nudna - co słychać w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Mechowcu 

W ostatnich miesiącach w naszym zespole działo się wiele ciekawych rzeczy, co przyczyniło 

się do uatrakcyjnienia szkolnego nauczania. Bo nauka nie musi być nudna! 

Od kwietnia realizowaliśmy projekt autorstwa pani Władysławy Stolarz "Jak to drzewiej  
u Lasowiaków bywało - śladami ginących zawodów", w ramach którego uczniowie mieli 



 

  

możliwość uczestniczenia w ciekawych wycieczkach, warsztatach i konkursach. Były to: 
warsztaty wielkanocne na Skansenie w Kolbuszowej, wycieczka do Ośrodka Garncarskiego  
w Medyni Głogowskiej, wizyta w pasiece pszczelarskiej w Kopciach, warsztaty z szydełkowania  
i bibułkarstwa, które przeprowadziły 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Mechowcu,  wycieczka do Centrum 
Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, 
wycieczka do Zakładu Produkcyjno-
Usługowego CMOL-FRUT w 
Cmolasie, oraz do Zagrody 
Edukacyjnej "Pod lipą" w Przychojcu, 
gdzie uczniowie uczestniczyli  
w zajęciach edukacyjnych "Od 
ziarenka do bochenka". Te atrakcyjne  
i kształcące wydarzenia były 
sfinansowane ze środków 
Regionalnej Fundacji Rozwoju "Serce" w Kolbuszowej. Jeszcze przed zakończeniem roku 
szkolnego odbyły się zajęcia z ratownictwa medycznego, sfinansowane przez Regionalną 
Fundację Rozwoju „SERCE” z Kolbuszowej. Był to projekt pt. UMIEM- POTRAFIĘ- POMOGĘ 
napisany przez nasze Stowarzyszenie.  Zajęcia prowadzili panowie z grupy  ratowniczej PASSIO. 
Dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy. Miały też możliwość oglądnięcia wyposażenia 
karetki pogotowia. 

Bardzo ciekawą i lubianą przez dzieci formą poznawania świata są wycieczki. 

W kwietniu uczniowie brali udział w wycieczce do Warszawy dzięki życzliwości Pani 

minister Renaty Szczęch, Pani poseł Józefy Hrynkiewicz oraz Pani Joanny Tomasini-

Lewandowskiej. Uczestnicy zobaczyli Plac Zamkowy i Łazienki. Największym jednak przeżyciem 

było obserwowanie obrad sejmu RP. W maju przedszkolaki z rodzicami i najmłodszymi uczniami 

naszej szkoły byli na wycieczce w Janowcu w Rodzinnym Parku "Magiczne Ogrody", gdzie 

wędrując po parku i bawiąc się z animatorami poznawali bajkowe opowieści.  

We wrześniu uczniowie starszych klas brali udział w Podkarpackim Festiwalu Nauki  

w Jasionce, a w grudniu w grudniu mieli możliwość zwiedzania Krakowa. Nasi uczniowie brali 

udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, gdzie osiągali liczne sukcesy.  Wśród 

laureatów V Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej "Powiat Kolbuszowski - Moja 

Mała Ojczyzna" znaleźli się: Tomasz Gul - I miejsce w kategorii plastycznej, Oliwia Bogacz -  

II miejsce w kategorii literackiej. W Gminnym Konkursie "Ruch na powietrzu", który odbywał się 

w Zespole Szkół w Dzikowcu uczennica klasy I - Jowita Dworak zdobyła wyróżnienie w kategorii 

recytatorskiej, a Natalia Kosiorowska, również z klasy I, zdobyła 3 miejsce w konkursie 

plastycznym.  Nasi uczniowie brali udział w Gminnym Festiwalu Piosenki "Śpiewam, bo lubię", 

który odbył się 22 maja w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu. Zespół wokalny  

z kl.I-III zdobył II miejsce, a zespół przedszkolny i Rafał Kosiorowski z kl. III, zdobyli wyróżnienia. 

Na Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowany w Cmolasie zespół 

wokalny z kl. I zdobył III miejsce. W konkursie o ekologii organizowanym przez Stowarzyszenie 

"Ekoskop" ucz. klasy VI Karolina Bąba w kategorii literackiej zdobyła wyróżnienie. W gronie 

laureatów wojewódzkiego konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje" znalazła się nasza 

uczennica Karolina Bąba z kl.VI, zaś wyróżnienie otrzymali: Klaudia Margańska z kl.VI oraz Oliwia 

Bogacz i Tomek Gul z kl.VIII.  



 

  

W szkole miało miejsce wiele interesujących wydarzeń.  

Z okazji Dnia Europy i 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uczniowie 

naszej szkoły pod kierunkiem Pani Ireny Blat przygotowali przedstawienie. Każda klasa 

przybliżyła kulturę i zwyczaje jednego państwa Europy. Na koniec w krótkim quizie uczniowie 

mogli pochwalić się zapamiętaną wiedzą. W czerwcu na placu szkolnym odbył się coroczny 

festyn rodzinny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec "Nasza 

Szansa" i Rada Rodziców naszej szkoły, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej 

społeczności. Na wakacjach dla naszych uczniów zorganizowano dwutygodniowe półkolonie.  

W ramach półkolonii odbyły się warsztaty plastyczne, matematyczne, gry i zabawy sportowe, 

wyjazdy na basen, do kina, wycieczka rowerowa, zajęcia z kryminalistyki, wycieczka do FlyParku 

w Rzeszowie, wyjazd do Niska na jachty oraz wycieczka do parku linowego w Stalowej Woli. 

We wrześniu nasza szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję "Narodowe czytanie".  

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, którzy czytali uczniom polskie nowele.  

Nasi uczniowie i przedszkolaki chętnie biorą też udział w akcjach charytatywnych. Były to: 

zbiórka nakrętek, makulatury na rzecz potrzebujących dzieci, misja „Opatrunek dla Zambii”, 

akcja "Światełko Pamięci Dla Łyczakowa". W październiku przedszkolaki wzięły udział  

w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drodze, które prowadzili animatorzy 

mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego.  W listopadzie gościł u nas Naukobus z Centrum 

Nauki „Kopernik” z Warszawy. Wystawę obejrzało około 250 uczniów. Byli to uczniowie szkół  

z Gminy Dzikowiec. W świat wiedzy naukowo – technicznej wprowadzali uczniów Edukatorzy. 

Spośród piętnastu  stacji badawczych największym zainteresowaniem cieszyły się: Kula 

plazmowa ze względu na spektakularne wyładowania elektryczne, Najszybsza zjeżdżalnia, 

Wirujące krzesło oraz Łamigłówki. Były też doświadczenia z falą dźwiękową,  

a także ruchome obrazy i model człowieka do składania. Uczniowie dowiedzieli się od czego 

zależy szybkość ruchu i jak powstaje film. Ocenili wystawę jako: inspirującą, 

ciekawą,  dostarczającą wrażeń,  dla wielu z nich była nowością. Dyrektor szkoły wraz  

z nauczycielami dziękuje zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” 

za organizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również Panu Wójtowi Gminy Dzikowiec 

Józefowi Tęcza za udostępnienie szkolnego autobusu, dzięki czemu uczniowie wszystkich szkół 

w gminie mogli uczestniczyć w wystawie, a także za możliwość bezpłatnego noclegu dla 

Edukatorów wystawy. Obecnie przygotowujemy przedstawienie jasełkowe, kiermasz 

bożonarodzeniowy i z niecierpliwością oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Szkoła Podstawowa w Spiach- kształtowanie postaw 

patriotycznych i rozbudzanie zainteresowania historią 

Polski 
W Szkole Podstawowej w Spiach tegoroczne obchody związane ze Świętem 

Niepodległości rozpoczęły się już 5 listopada Szkolnym Konkursem Piosenki Patriotycznej  

pt. ,,Tobie Polsko”. Konkurs ten był doskonałą okazją dla uczniów do rozwijania swoich 

zdolności muzyczno-wokalnych oraz zaprezentowania ich przed publicznością. Głównym jego 

celem było rozbudzenie w sercach młodego pokolenia miłości do Ojczyzny. W konkursie wzięli 



 

  

udział soliści oraz zespoły wokalne w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. 

Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałym 

przygotowaniem i większość z nich wystąpiła 

podczas organizowanej w szkole 20 listopada 

wieczornicy patriotycznej. To wyjątkowe 

spotkanie zostało poświęcone pamięci Polaków, 

którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Zaproszeni 

goście mieli okazję wysłuchać pieśni 

patriotycznych i utworów poetyckich  

w interpretacji naszych zdolnych uczniów. Finałem 

spotkania było wspólne odśpiewanie piosenki 

„Wojenko, wojenko”. Na gości czekał pyszny 

poczęstunek, który sprzyjał rozmowom w miłej atmosferze.  

Uczniowie SP w Spiach po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

BohaterON- włącz historię! Jest to ogólnopolska 

kampania mająca na celu upamiętnienie  

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego 

oraz promocję historii Polski XX wieku. Wstępem do 

projektu było sporządzenie gazetki upamiętniającej 

wybuch II wojny światowej. Uczniowie brali udział 

w prelekcjach dotyczących Powstania Warszawskiego, 

obejrzeli film opowiadający o jego przebiegu, poznali także 

biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z 

obrony stolicy i walki z okupantem. Uczniowie klasy VIII 

żywiołowo zareagowali na propozycję uhonorowania 

Powstańców własnoręcznie wykonanymi kartkami. W 

listach i pocztówkach uczniowie wyrazili swój hołd 

bohaterom oraz podziękowali, że dzięki Nim mogą żyć, rozwijać się i rosnąć, uczyć się języka 

ojczystego i religii, bawić się w wolnej Polsce. Zarówno pocztówki, jak i listy zostały wysłane 

na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom. 26 listopada uczniowie szkoły udali 

się na wycieczkę do Markowej, w celu zwiedzenia Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Miejscowy przewodnik w ciekawy sposób 

przybliżył młodzieży sytuację Żydów w czasie II  wojny światowej. Opowiedział też  

o mieszkańcach wsi, którzy ukrywali skazaną na zagładę ludność żydowską. Przybliżył tragiczną 

historię rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy wraz z sześciorgiem dzieci zostali zabici przez 

niemiecką żandarmerię za pomoc Żydom. Historia ta zrobiła na uczniach tym większe wrażenie, 

że prezentowana była za pomocą nowoczesnej, interaktywnej wystawy.   

 

Co słychać w przedszkolu w Spiach 
W roku szkolnym 2019/2020  Przedszkole w Spiach realizuje projekt edukacyjny „Zdrowo  

i sportowo”. Jest to akcja, której głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci. Pokazujemy 

im, jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi to radości i jak poprawia sprawność fizyczną. 

W tym roku szkolnym kontynuujemy również  uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie 

czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami 

specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce. 

Staramy się również uczyć dzieci, jak dbać o nasze środowisko, dlatego przystąpiliśmy do akcji 

„Kubusiowi przyjaciele natury”. Jej celem jest proekologiczna  edukacja dzieci i zachęcanie je do 



 

  

ruchu już od najmłodszych lat. W naszym przedszkolu organizowane są różne wycieczki  

i wyjazdy. W listopadzie byliśmy w kinie w Nowej Dębie. Przedszkolaki obejrzały drugą część 

przygód Anny i Elsy pt. „Kraina Lodu II”. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Dzikowiec mieliśmy 

udostępniony autobus szkolny. W w/w projektach  uczestniczy 28 dzieci z Przedszkola w Spiach, 

podzielonych na dwie grupy wiekowe: 3-4- latki i 5-6-latki.   

Aby uatrakcyjnić zajęcia w naszym przedszkolu często organizujemy dni tematyczne. Takie 

nietypowe święta to doskonała okazja do przeprowadzenia ciekawych zajęć. Tak więc 

obchodziliśmy Dzień Kredki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Rogalika, czy Dzień Gofra. Nie 

zapominamy również o tradycji, czego dowodem była bardzo udana Zabawa Andrzejkowa, 

pełna magii i wróżb. Dzieci poznały wiele zwyczajów związanych z tym świętem i doskonale się 

przy tym bawiły. W tym roku nasze przedszkolaki uczestniczyły w seansie edukacyjnym  

w mobilnym planetarium. Dzieci odbyły podróż przez Układ Słoneczny. Co roku odwiedza nas 

też najbardziej wyczekiwany gość – Św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Zadaniem 

naszego przedszkola jest wspieranie dzieci w ich rozwoju, nauka poprzez zabawę  

i wspólna integracja. Nasze motto brzmi:  

„Przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie, 

                                                                  Na moje szczęśliwe dzieciństwo  

                                                                  I na mój wszechstronny rozwój”. 

„Nowa jakość nauczania w szkołach z terenu 

Gminy Dzikowiec” – informacja z realizacji 
projektu. 

Jak już informowaliśmy na łamach gazety, w ramach projektu o wartości  1 124 

582,59 złotych zakupiliśmy dla szkół prowadzonych przez gminę jak i stowarzyszenia 

łącznie następujący sprzęt:  

 Przenośny komputer z oprogramowaniem: 142 sztuk 
 Szafa wózek na laptopy z ładowaniem: 5 sztuk 
 Sieciowe  urządzenie  wielofunkcyjne - do drukowania, kopiowania  

i skanowania: 11 sztuk 
 Twardy dysk zewnętrzny: 10 sztuk 
 Monitor interaktywny 65" - ekran dotykowy: 15 sztuk 
 Pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych na kwotę: 172 

790 zł 
 Projektor: 5 sztuk 
 Ekran projekcyjny: 5 sztuk 
 Wizualizer: 1 sztuka 

Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt pozwoliło przejść do kolejnego etapu 
realizacji projektu, który zakłada przeprowadzenie przez przeszkolonych w zakresie 
stosowania aktywizujących metod nauczania i technologii informacyjno-
komunikacyjnych w nauczaniu ciekawych i różnorodnych zajęć pozalekcyjne  
z wykorzystaniem zakupionych pomocy i narzędzi TIK.  
Dlatego wprowadziliśmy ogromną gamę zajęć pozalekcyjnych w naszych szkołach, 
zarówno w tych prowadzonych przez nas jak i stowarzyszenia. Obejmuje ona koła 
przedmiotowe, zajęcia rozwijające inicjatywę i przedsiębiorczość, informatyczne, 



 

  

przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, a także rozwijające kompetencje z języka 
angielskiego. Od lutego 2019 r. do czerwca 2020 r. uczniowie skorzystają z bezpłatnych 
zajęć dodatkowych w grupach od 4 do 8 uczniów. Ogółem w zależności od wielkości 
szkoły zostanie zrealizowanych 2796 godzin, z tego 996 w szkole w Dzikowcu, 510  
w SP Lipnica, 711 w szkole w Wilczej Woli, 255 godzin w Mechowcu,  
a 324 godziny zajęć pozalekcyjnych w Spiach. W poprzednim roku szkolnym tego 
rodzaju projektem jako pierwszą objęliśmy Szkołę Podstawową w Kopciach. 

Zajęcia wyrównawcze - wyrównywanie szans 

Pomysł Gminy był taki, aby szkoły w Spiach, Mechowcu, Lipnicy, Dzikowcu  
i Wilczej Woli pomagały swoim uczniom uporać z trudnościami w uczeniu się, 
organizując dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Udział w nich ma duże znaczenie dla 
dalszej pomyślnej edukacji dzieci, którym trudniej przychodzi opanowanie umiejętności  
i nabycie kompetencji językowych, matematycznych przyrodniczych, informatycznych  
i matematyczno-fizycznych.  

Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów 

Ale są również dzieci, które radzą sobie świetnie ze szkolnym materiałem.  
To właśnie dla tych dzieci zdolnych są w szkołach zorganizowane specjalne zajęcia, 
które pozwalają im lepiej rozwijać swoje zdolności, zaspokajają ich ciekawość, stawiają 
przed nimi problemy i zadania, pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dziecka  
i rozwijać jego kompetencje kluczowe. Podsumowanie projektu nastąpi  w 2020 roku, 
wówczas przedstawimy Państwu osiągnięte rezultaty w wyniku realizacji tego projektu. 
   

         Wójt Gminy Dzikowiec 
 

Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych  w Samorządowym 

Centrum Kultury w Dzikowcu 

,,Czas płynie , jak rzeka..”  Zaledwie weszliśmy  w 2019r. i już nadszedł czas podsumowania. 

Ten rok był bardzo pracowity, zważywszy na zmianę lokalizacji, pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych oraz wielu wydarzeń kulturalnych .Nie wracamy do początku roku, bo gazeta 

ukazała się przed Wielkanocą i wtedy to opisywaliśmy  wydarzenia z pierwszego kwartału. 

Wystawa Ikon 

W kwietniu i w maju w Dworze Błotnickich gościliśmy wystawę Ikon krakowskiej szkoły 

ikonografii. W wernisażu wystawy udział wzięła Pani Anna Crisanti, artystka, która specjalizuje 

się w pisaniu Ikon techniką ,,pławiku”. Pani Anna wykonała pokaz pisania ikony okraszając go 

pięknymi opowieściami z dziedziny historii ikonografii. Muzyka na fortepian  

i skrzypce w wykonaniu braci Niezgodów dodały niepowtarzalnego charakteru temu 

wydarzeniu. Relacja z tego wydarzenia ukazała się  w Aktualnościach TVP 3 oraz  

w Teleexpresie. 

Pokaz artystyczny  

5 Kwietnia w parku Błotnickich gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół Plastycznych im. 

Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, którzy zaprezentowali artystyczne działania z zakresu 

metaloplastyki, ceramiki artystycznej, kowalstwa artystycznego oraz technik grafiki. W pokazie 

i warsztatach udział wzięli uczniowie szkół z terenu Gminy Dzikowiec. 

 



 

  

 

XII Gminy Festiwal Piosenki Dziecięcej ,,Śpiewam, bo lubię”  

22 maja 2019r. SCK wybrzmiało piosenką. W Festiwalu udział wzięło 188 uczniów szkół 

podstawowych z Gminy Dzikowiec pod opieką artystyczna 24 nauczycieli. Poziom coraz 

wyższy. Dzieci wspaniałe. Niektórzy mają wyraźne zadatki na artystów, nie tylko z dziedziny 

muzyki ale też aktorstwa, czy tańca. Kategoria I: PRZEDSZKOLE Soliści: I miejsce: Arkadiusz 

Szumierz Przedszkole w Kopciach ,,Moja mama” op. p. Elżbieta Surdyka II miejsce: Aleksandra 

Durok Przedszkole w Dzikowcu ,,Dla mamy” op. p. Anna Fila III miejsce: Karolina 

Winogrodzka Przedszkole w Spiach ,,Tata jest potrzebny”op. p. Grażyna Wołoszyn-Ciapińska 

Wyróżnienie: Szymon Kaczorowski Oddział przedszkolny w Lipnicy ,,Być dzieckiem”  

op. p. Maria Rusin Wyróżnienie: Natalia Kowal Przedszkole w Wilczej Woli ,,Moja mama jest 

kochana” op. p. Maria Płaza Wyróżnienie: Jan Reguła Przedszkole w Dzikowcu ,, Jesteś mamo 

skarbem mym” op. p. Anna Fila Wyróżnienie: Matylda Twardowska , PS w Dzikowcu, ,,Pomogę 

mamusi” op.p. K.Serafin Zespół: I miejsce: Zespół Sześciolatki + Przedszkole w Dzikowcu 

,,Halo Panie policjancie” op. p Anna Fila II miejsce: Przedszkole w Spiach ,,Wiosna na łące”  

op. p. Grażyna Wołoszyn-Ciapińska III miejsce: Przedszkole w Wilczej Woli zespół ,,Motylki” 

,,Tato, tato, tato” op. p. Maria Płaza Wyróżnienie: Oddział przedszkolny w Lipnicy ,,Słoneczna 

wycinanka” op. p. Maria Rusin Wyróżnienie: Przedszkole w Mechowcu ,,Dżungla” op. p Celina 

Tęcza Kategoria II- Klasy I-III Soliści: I miejsce: Piotr Bieleń Szkoła Podstawowa w Spiach 

,,Kałużowy deszcz” op. p. Bożena Konefał II miejsce: Emilia Tomczyk Szkoła Podstawowa  

w Spiach ,,Pięknie żyć” op. p. Bożena Konefał III miejsce: Aleksandra Sobolewska SP  

w Dzikowcu, ,,Kolorowe dzieci” op. p. Barbara Kulig Wyróżnienie: Julia Kaczorowska Szkoła 

Podstawowa w Kopciach ,,Jeszcze nie widziałam” op. p. Janina Pyra Wyróżnienie: Rafał 

Kosiorowski Szkoła Podstawowa w Mechowcu ,,Pachnąca wiosna” op. p. Anna Gul 

Wyróżnienie: Zuzanna Kowal Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli ,,Znów przyszła wiosna ”  

op. p. Beata Szczyrek Wyróżnienie: Marcelina Mokrzycka Szkoła Podstawowa w Lipnicy ,,Moja 

fantazja” op. p. Elżbieta Rusin Wyróżnienie: Nikola Wdowiak Szkoła Podstawowa w Wilczej 

Woli ,,Maraton” op. p. Beata Szczyrek Zespół: I miejsce: Szkoła Podstawowa w Lipnicy  

,,O uśmiechu” op. p. Elżbieta Rusin i p. Bogusława Maciąg II miejsce: Szkoła Podstawowa  

w Mechowcu ,,Gdy się marzy” op. p. Ewa Tyczka III miejsce: Szkoła Podstawowa w Spiach 

,,Wiosna w ogródku” op. p. Bożena Konefał Wyróżnienie: Zespół ,,Słoneczka” SP w Dzikowcu, 

,,Nasza Piosenka” op.p. E. Jagielska Kategoria III- Klasy IV-VIII Soliści: I miejsce: Julia Byczek 

Szkoła Podstawowa w Spiach ,,Drewniane lalki” op. p. Maria Guźda II miejsce: Aleksandra 

Szumierz, Szkoła Podstawowa w Kopciach ,, Radość najpiękniejszych lat” op. p. Ewa Śliwińska 

III miejsce: Weronika Kubiś Szkoła Podstawowa w Lipnicy ,,Instrumenty Strunowe”  

op. p. Barbara Rząsa Wyróżnienie: Julia Kopeć, Szkoła Podstawowa w Kopciach ,, Pół kroku 

stąd” op. p. Ewa Śliwińska Wyróżnienie: Marcelina Kopeć , SP w Kopciach, ,, Małe rzeczy” 

op. p. Ewa Śliwińska Zespół: I miejsce: Szkoła Podstawowa w Dzikowcu ,,Chodź pomaluj mój 

świat” op. p. Barbara Rząsa II miejsce: Szkoła Podstawowa w Spiach ,,Polska flaga”, ,,Pewna 

kura” op. p. Maria Guźda III miejsce: Szkoła Podstawowa w Lipnicy ,,Pamięć w nas”  

op. p. Barbara Rząsa Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli ,,Wesoła sobota”  

op. p. Barbara Matejek Wyróżnienie: Zespół kl. IV, Szkoła Podstawowa w Kopciach ,,Nie mów 

mi nie” op. p. Ewa Śliwińska 

Plener malarski 

 W czerwcowy drugi tydzień gościliśmy słuchaczy  i artystów-wykładowców Zespołu Szkół 

Plastycznych im. Piotra Michałowskiego  w Rzeszowie oraz Zespołu szkół Plastycznych im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Jaśle. Młodzi adepci sztuk plastycznych wraz ze swymi mentorami 



 

  

tworzyli , czyhając na pierwsze i ostatnie promienie słońca , zainspirowani pięknem parku  

i dworku. Niebawem będziemy mogli obejrzeć powstałe prace. 

Jagodowe Specjały 

,,Dwanaście lat minęło, jak jeden dzień”. To była już trzynasta 

edycja tego święta Gminy Dzikowiec, które stało się jej znakiem 

rozpoznawczym .Bogato zastawione stoły KGW, wspaniałe 

występy naszych małych artystów z sekcji śpiewu , tańca oraz 

grupy karate. Wieczorny Koncert Zespołu InoRos & Liber oraz 

Kordiana przyciągnęły tłumy. Miło nam sprawiać radość tak 

wielu z Was .Każdy pewnie ciekaw, co będzie za rok. Postaramy 

się nie zawieść. 

Wakacje z SCK 

Jak każdego roku i tym razem mieliśmy komplet. Uczestnicy skorzystali z warsztatów carvingu,  

qulingu czy warsztatów kulinarnych i zajęć sportowych. Ponadto wyjeżdżali z nami do zagrody 

w Przychojcu, Brzezówki , Wrotkarni a także do Krakowskiego Muzeum Ceramiki i Szkła oraz 

Aquaparku. Edukacyjne kino sferyczne przyjechało do nas, a w  dniu zakończenia wakacji prócz 

zabaw, pieczonych kiełbasek można było skorzystać z fotobudki i zabrać ze sobą pamiątkowe 

zdjęcia. 

WuWu impreza interaktywna w Wilczej Woli 

28 lipca Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba oraz Amatum- Teatr Ognia i Światła zabrał 

mieszkańców w czasy zaprzeszłe przedstawiając: obozowisko historyczne, pokazy żonglerki 

chorągwiami, pokaz musztry XVII wiecznej piechoty , musztra dla dzieci, warsztaty tańca 

dawnego, gry i zabawy historyczne dla dzieci, warsztaty kuglarskie.Pokaz Teatru Ognia i pokaz 

Teatru światła zafascynował jednak najbardziej i tych małych i tych nieco starszych. Impreza 

została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

Święto Kapusty w Mechowcu 

Mechowiec świętował po raz szósty .Folklorystyczne ,,Święto Kapusty” miało miejsce 

tradycyjnie w druga niedzielę września. Z roku na rok  cieszy się ono coraz większą 

popularnością , a  przybywają na niego nie tylko lokalni  , ale też okoliczni mieszkańcy. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Profesor Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP-

fundatorka nagród ,Pani Renata Szczęch Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego ,Wójt Józef Tęcza, Sekretarz Genowefa Dębiak, Zastępca Wójta Gminy 

Niwiska Sekretarz  Pani Jolanta Marut, Ks. Michał Bator proboszcz Parafii Cmolas, Księża 

Wikariusze, Radni Powiatowi oraz Radni Gminy Dzikowiec. Gospodynie imprezy, KGW 

Prymule, częstowały wszystkich przybyłych swojskim bigosem i pajdą chleba ze smalcem. Ze 

sceny pobrzmiewała muzyka w wykonaniu kapeli ludowej Zagrodzianie ,Prymul oraz 

Lasowiackie Hulaki . Ci ostatni rozbawili i roztańczyli publiczność. Były też konkursy: 

śpiewanie biesiadnych piosenek, czytanie języko -łamaczy oraz opowiadanie dowcipów. 

Uczestnicy losowali bardzo atrakcyjne nagrody. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Hadykówki, 

Dzikowca i Kopci przygotowały potrawy konkursowe z kapusty oraz stoiska pełne 

smakowitości. Bawiły się też dzieci korzystając z dmuchanej zjeżdżalni oraz licznych propozycji 

animatorek ze świetlicy   w Mechowcu.  

 



 

  

Wygraj szansę 

Wspieramy też młode talenty z naszej gminy. Przystąpiliśmy do współpracy z TV Media 

Agencją telewizyjno estradową w Łodzi, partycypując  w kosztach w projekcie 

skierowanym do dzieci  i młodzieży muzycznie uzdolnionej. W gminnych  eliminacjach 

przez nas zorganizowanych udział wzięło 14 młodych utalentowanych . Na ogólnopolski 

konkurs mogliśmy wysłać tylko jedna osobę. Decyzja Jury reprezentowała nas Aleksandra 

Szumierz z Kopci, której zabrakło tylko dwa punkty do stanięcia na podium. Gratulujemy 

wspaniałego występu. 

,,Nuty góralskie św. Jana Pawła II” 

W październiku, miesiącu szczególnej pamięci św. JPII we Dworze Błotnickich  wybrzmiał 

żywiołowy koncert kapeli ,,Góralska Hora”. Podążaliśmy z muzyką śladami pielgrzymek 

Wielkiego Papieża. Niejednemu zakręciła się łezka w oku, były też radosne nutki. 

101 lat Niepodległej 

Tegoroczna rocznica odzyskania niepodległości nie miała patetycznego charakteru, taki był 

zamiar. 10 listopada ,,dworkowa” sala również wypełniła się 

po brzegi. Klub Seniora zaprezentował koncert pieśni 

patriotycznych. Laureaci wcześniej ogłoszonego konkursu 

fotograficznego ,,Tym, co polegli” otrzymali nagrody w 

postaci aparatów fotograficznych Polaroid. Zakończyliśmy 

spotkanie koncertem kwartetu smyczkowego . Po czym 

można było zwiedzić wystawę nadesłanych prac 

konkursowych przy kawie i ciastku przygotowanym przez 

KGW z Dzikowca. Impreza została dofinansowana   

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

VII Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Dokąd zmierzam" 

Wspaniałą ucztę duchową zafundowały nam grupy 

artystyczne Środowiskowych Domów Samopomocy z 

miejscowości: Wola Raniżowska - I miejsce,  Spie- II miejsce 

, Kolbuszowa - III miejsce oraz wyróżnione : Wysoka 

Głogowska,, Nowa Dęba  i Bojanów. Najlepszy aktor tej 

edycji to Pan Wojciech Kata, a najlepsza aktorka Małgorzata 

Iskra. Piękne ,,motylkowe" statuetki wykonali uczestnicy  

i pracownicy ŚDS-u w Spiach. Prezentacje oceniała JURY  

w składzie : p. Anastazja Antosz, p. Renata Bebło, p. Regina 

Kasica - Skura. Dziękujemy za moc radości  

i wzruszeń. Przegląd jest współorganizowany przez SCK oraz ŚDS w Spiach. 

 

Kiermasz świąteczny 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz spełniając statutowe zadanie promowanie lokalnego 

ruchu amatorskiego zainicjowaliśmy kiermasze świąteczne. Wielkanocny w kwietniu oraz 

bożonarodzeniowy w grudniu. Nietuzinkowe prace lokalnych twórców cieszyły się 

zainteresowaniem. Z pewnością będziemy kontynuować te wydarzenia. 



 

  

Podkarpacki e-Senior 

Od maja do sierpnia 7 osobowa grupa seniorów 65+ z Dzikowca uczestniczyła w zajęciach 

komputerowych, realizowanych w ramach uczestnictwa w projekcie ,,Podkarpacki E-Senior”, 

realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie  

z Fundacją na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS . Projekt 

dofinansowany był   z Funduszy Europejskich. Celem projektu było nabycie i utrwalenie 

kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+  

z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego w oparciu o działania rozwojowe z lutego 

2012. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w SCK w Dzikowcu. 

Zajęcia stałe 

W naszej ofercie znajdują się zajęcia cykliczne, odbywające się przez cały rok z wyłączeniem 

wakacji. Powodzeniem od lat cieszą się zajęcia gitarowe, karate i tańca nowoczesnego. Mamy 

też zajęcia szachowe, wokalne oraz nauki języka angielskiego. Ponadto odbywają się próby 

kapeli Dzikowianie, orkiestry dętej w Kopciach oraz Zespołu Prymule z Mechowca. 

,, Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez Samorządowe 

Centrum Kultury w Dzikowcu.” 

SCK zamknęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego na łączna kwotę 143 804 zł ( 115 000 zł dotacja). Wyposażyliśmy 

pracownie muzyczną, plastyczną, salę wystawienniczą, główna salę dworku i salę spotkań. Obok 

wyposażenia praktycznego , jak krzesła, stoliki, szafy, zaopatrzyliśmy dwór w przepiękną XIX 

wieczną replikę sekretery kolbuszowskiej, instrumenty muzyczne, ścianki wystawiennicze. 

Szczegóły na naszej stronie internetowej .  

W najbliższej przyszłości 

SCK przystąpiło do projektu ,Aktywizacja cyfrowa gminnych ośrodków kultury, w ramach 

którego przeszkolimy 16 młodych uczestników w wieku od 10 – 18 roku życia w zakresie 

kompetencji cyfrowych oraz pozyskamy sprzęt komputerowy. W listopadzie SCK złożyło  trzy 

wnioski  o dofinansowanie do MKiDN do programów: Infrastruktura domów kultury, edukacja 

artystyczna, edukacja kulturalna. Czekamy na wyniki. 

Zapraszamy też do zapisywania się na bezpłatną naukę języka angielskiego bez   względu na 

wiek  i stopień zaawansowania. W przypadku powstania  grupy zajęcia będą się dobywać w SCK  

w Dzikowcu. Informacje znajdziecie Państwo na naszym Facebooku i stronie internetowej. 
http://sckdzikowiec.com.pl/index.php 

B. Kosiorowska 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie 

spokój i radość. Niech każda chwila świąt żyje pięknem 

narodzin Zbawiciela, a Nowy Rok obdaruje szczęściem  i 

pomyślnością. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia  

życzy zespół SCK  

w Dzikowcu 

 

http://sckdzikowiec.com.pl/index.php


 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach 

V Konkurs filmowy środowiskowych domów samopomocy 

4 czerwca 2019 roku w Dzikowcu odbyło 

się rozstrzygniecie V konkursu filmowego 

środowiskowych domów samopomocy, edycja: 

„Książka na wielkim ekranie”. Realizatorem 

wydarzenia jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Spiach. W tegorocznym konkursie zadaniem 

uczestników było nagranie krótkiego filmu 

związanego z literackim pierwowzorem. W tym 

roku nadesłano 30 realizacji z całego Podkarpacia, 

które zaskakiwały swoją pomysłowością i oryginalnością. Jury w składzie: Pani Karolina 

Woźniak – pracownik Podkarpackiej Komisji Filmowej, Pani Katarzyna Cesarz – kustosz 

Muzeum im. Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej oraz Pani Bogumiła 

Kosiorowska – dyrektor SCK w Dzikowcu wyłoniło 6 najlepszych filmów – 3 miejsca i 3 

równorzędne wyróżnienia. Przyznano również wyróżnienia za najlepszą grę aktorską. Nowością 

na tegorocznej gali była „nagroda 

niespodzianka”, która mamy nadzieję 

zachęciła placówki do dalszego 

udziału w naszym konkursie. Na galę 

przybyli zaproszeni goście: Wójt 

Gminy Dzikowiec Pan Józef Tęcza, 

sekretarz Gminy Dzikowiec Pani 

Genowefa Dębiak, radny Gminy 

Dzikowiec Edward Klecha , kierownik 

GOPS w Dzikowcu Pani Urszula 

Hahn, przewodniczący Rady Gminy 

Dzikowiec Pan Eugeniusz Panek, Pani 

Karolina Woźniak, Pani Katarzyna 

Cesarz oraz Pani Bogumiła Kosiorowska. 

 

 

 

Grupa nieformalna „Razem” wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Spiach 

realizowali inicjatywę pn. „ Razem możemy więcej!” w ramach projektu „Podkarpackie 

Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Działania skierowane były do osób niepełnosprawnych z terenu gminy 

Dzikowiec, Majdan Królewski i Cmolas. Celem inicjatywy była aktywizacja osób  

z niepełnosprawnością poprzez działania twórcze oraz edukacja młodzieży szkolnej w zakresie 

funkcjonowania z niepełnosprawnością. W ramach realizacji inicjatywy przeprowadzone zostały 

zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie wakacyjnym. Warsztaty 

osób zakończyły się zabawą integracyjną osób niepełnosprawnych w stylu chińskim. Kolejnym 

etapem realizacji inicjatywy był cykl warsztatów, w których wzięli udział uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. W trakcie warsztatów z carvingu powstawały 



 

  

cudeńka z warzyw i owoców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty szycia, 

podczas których uczestnicy nabyli umiejętności szycia ręcznego, poznali różne rodzaje ściegów, 

zapoznali się także z obsługą maszyny 

do szycia. Efektem ciężkiej pracy były 

pięknie uszyte poduszki ozdobne, 

zwierzątka jak również spódnice. 

Podczas realizacji inicjatywy: „Razem 

możemy więcej!” nie zabrakło również 

warsztatów muzycznych, podczas 

których uczestnicy zaznajomili się  

z teorią, wspólnie pośpiewali i w końcu 

doczekali się nauki gry na gitarze.  

Po zawirowaniach muzycznych przyszła 

pora na warsztaty gliniarskie. 

Uczestnicy warsztatów  poznali metody modelowania różnymi technikami ceramicznymi, 

poznali tajniki zdobienia ceramiki, szkliwienia. Ostatnimi warsztatami było wikliniarstwo  

i rękodzieło artystyczne. Uczestnicy nauczyli się wyplatać koła z wikliny, spróbowali swoich sił 

podczas robienia kolorowych świec i mydełek zapachowych. Zwieńczeniem inicjatywy były dwa 

spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną z Dzikowca oraz ze Szkoły Podstawowej w Spiach. A 

efekty prac oraz relację ze zrealizowanych działań można zobaczyć na wystawie prezentowanej 

w Dworku w Dzikowcu do 9 stycznia 2020 r. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach wraz z Grupą nieformalną „Razem” stawia 
na aktywność, wierząc, że poprzez różnorodne działania z kręgu arteterapii, można 
zaktywizować osoby z niepełnosprawnościami, pokazać ich mocne strony, promować ich 
twórczość.  

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców  

Gminy Dzikowiec 

Wójt Gminy Dzikowiec  P. Józef Tęcza w dniu 05.12.2019r.  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 
Rzeszowie   podpisał  umowę na dofinansowanie projektu   Osi priorytetowej: VIII Integracja 
społeczna  Działanie : 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. 
„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec 
„współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu   422 037,00 zł, okres realizacji projektu: od: 01.11.2019 do: 30.04.2021r. 
Wypożyczalnia sprzętu będzie się mieścić  w  Wilczej Woli ul. Ks. Sokoła 4. 

Celem  projektu jest :  

1.Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  
i wspomagającego na terenie gminy Dzikowiec w okresie 11.2019r.-30.04.2021 r.   Zostanie 
zakupiony sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców gminy Dzikowiec , którzy będą mogli za 
darmo wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny dla osób niesamodzielnych.  

2.Nabycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji osób 
starszych/niesamodzielnych  dla  0 opiekunów faktycznych  poprzez : - naukę/ instruktaż 



 

  

właściwego użytkowania wypożyczonego sprzętu;- szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla 
osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi/niesamodzielnymi. Szkolenia będą 
realizowane przez lekarzy, pielęgniarkę , dietetyka. Wnioski o przyznanie sprzętu będą 
rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu na bieżąco na podstawie 
spełnienia kryteriów    dostępu:  

1. Status osoby niesamodzielnej/ niepełnosprawnej na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub  
orzeczenie lekarskiego, 

2. Konieczność korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie  z zaświadczeniem  
lekarskim, 

3.Zamieszkiwanie na terenie gminy Dzikowiec,  przypadku  większego popytu na dany sprzęt 
przewyższający zasoby wypożyczalni zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Opr. Urszula Hahn  

Statystyka 
LUDNOŚĆ GMINY DZIKOWIEC wg stanu na dzień 20 

grudnia 2019 r. 

 
            2015 rok     2016 rok 2017 rok 2018 rok     2019 rok 
Dzikowiec  1491  1498  1489  1490  1484  

Kopcie  725  728  723    719    721 

Lipnica  1239  1219  1215  1205  1207 

Mechowiec  663  674  671    666    661 

Nowy Dzikowiec 213  220  221    224    235 

Osia Góra  109  110  107    105    101 

Płazówka  106  104  102    103    105 

Spie   731  727  724    713    707 

Wilcza Wola  1315  1328  1313  1309  1319 

 Razem 6592  6608  6565  6534   6540 

 

W 2019 roku stan cywilny zmieniło 42 osób, powitaliśmy 66 nowonarodzonych 
mieszkańców (41 dziewczynek i 25 chłopców) a także przyszło nam pożegnać  
79 bliskich nam osób (47 kobiety i 32 mężczyzn). 
Przenosząc te dane na statystykę poszczególnych wsi, przedstawia się ona następująco: 

MIEJSCOWOŚĆ 
ZMIENILI STAN 

CYWILNY 
URODZENIA ZGONY 

DZIKOWIEC 14 18 14 

KOPCIE 5 6 3 

LIPNICA 12 16 17 

MECHOWIEC 4 4 5 

NOWY 
DZIKOWIEC 

1 4 2 

OSIA GÓRA - - 1 

PŁAZÓWKA 1 1 1 

SPIE 1 5 13 

WILCZA WOLA 4 12 23 

RAZEM 42 65 79 



 

  

 

Na ślubnym kobiercu stanęli
 

DZIKOWIEC 

1. Bździkot Adrianna 
2. Ciupińska Anna 
3. Czachor Patrycja 
4. Jamróz Natalia Maria 
5. Kazimierak Mariusz Józef 
6. Kosiorowska Anna 
7. Olejarz Ewelina Barbara 
8. Rembisz Marek 
9. Rembisz Patrycja 
10. Rzeszutek Krzysztof Andrzej 
11. Siębor Magdalena 
12. Sito Paweł Edward 
13. Sokołowska Julita 

14. Wojdyło Monika 
NOWY DZIKOWIEC 

1. Hahn Natalia 
 
 KOPCIE 
1. Kopeć Krzysztof Jan 
2. Rozmus Monika Magdalena 
3. Rząsa Joanna 
4. Syska Sebastian 
5. Żarkowska Elżbieta 
 

LIPNICA 
1. Bieleń Patryk 
2. Garbacka Dominika 

3. Grądzki Tomasz 
4. Nizioł Edyta 
5. Nowak Wiesław Jan 
6. Panek Grzegorz Piotr  
7. Panek Michał 
8. Plizga Katarzyna 
9. Płaza Anna Kinga 
10. Stec Natalia 
11. Drapała Adam 
12. Joanna Witek  

 
MECHOWIEC 

1. Kosiorowski Kamil 
2. Rzucidło Marta Małgorzata 
3. Serafin Paweł 
4. Wargacki Wiktor 
 

PŁAZÓWKA 
1. Stolarz Anna Maria 
 

SPIE 
1. Kolański Andrzej Łukasz 

 
 
WILCZA WOLA 
1. Kopeć Aneta Barbara 
2. Marut Mateusz 
3. Rębisz Piotr 
4. Serafin Diana Maria 

 

Urodzili się w 2019 roku 

Dzikowiec 

1. Altamer Amelia, córka Tomasza 
2. Baran Aniela, córka Antoniego 
3. Borawiak Weronika, córka Piotra 
4. Gul Amelia, córka Kamila 
5. Gul Oliwia, córka Kamila 
6. Halat Agata, córka Dawida 
7. Komisar Nel Zofia, córka Michała 
8. Musiałek Michalina, córka Krzysztofa 
9. Paśko Michalina, córka Dariusza 
10. Sikora Malwina Maria, córka Piotra 
11. Streb Patrycja Michalina, córka 

Krzysztofa 
12. Sukiennik Aleksandra, córka 

Andrzeja 
13. Tomaszewski Szymon, syn Tomasza 
14. Wargacka Milena, córka Wiktora 
15. Wojnar Zuzanna, córka Bartłomieja 
16. Zieliński Franciszek, syn Krzysztofa 
17. Ziętek Kacper Filip, syn Krzysztofa 
18. Ozga Wanda Maria, córka Marka 

 
Kopcie  

1. Błasiak Klaudia, córka Mateusza 
2. Kopeć Klara, córka Łukasza 
3. Kopeć Kornelia, córka Sylwestra 
4. Kopeć Nela, córka Krzysztofa 
5. Siwiec Kornelia, córka Tomasza 
6. Wiącek Marika, córka Mirosława 

 
Lipnica  

1. Adamczyk Liliana Maria, córka 
 Krzysztofa 

2. Bieleń Maks Oskar, syn Andrzeja 
3. Chudzik Emilia, córka Radosława 
4. Drapała Lena Maria, córka Adama 
5. Drapała Oliwia, córka Marka 
6. Gołąbek Tymon, syn Grzegorza 
7. Lasota Eliza, córka Jakuba 
8. Micek Nikola, córka Roberta 
9. Nowak Kamil, syn Andrzeja 
10. Nowak Martyna, córka Grzegorza 



 

  

11. Puk Kuba, syn Piotra 
12. Sudoł Łucja, córka Piotra 
13. Węglarz Dalia, córka Krzysztofa 
14. Wolff Maja Danuta 
15. Wrona Anastazja, córka Antoniego 
16. Żarkowski Andrasz Andreo, syn  

Adriana 

 Mechowiec  

1. Chmielowiec Leon, syn Konrada 
2. Konefał Aleksander, syn Jakuba 
3. Książek Jakub Jan, syn Tomasza 
4. Szeliga Anna, córka Krzysztofa 

 Nowy Dzikowiec 
1. Bąba Filip Grzegorz, syn Grzegorza 
2. Hodor Wojciech, syn Marka 
3.  Kosiorowski Natan Aleksander, syn 
     Mariusza 
4.  Sudoł Antoni, syn Kamila 

 
 

Płazówka 

1. Tereszkiewicz Igor, syn Wiktora 
 

Spie 
1. Klecha Karol, syn Artura 
2. Kolańska Nina, córka Tomasza 
3. Kwaśnik Antoni, syn Marka 
4. Rzucidło Oliwia, córka Rafała 
5. Słowiak Karol, syn Krzysztofa 

 

Wilcza Wola  

1. Baran Filip, syn Grzegorza 
2. Cichoń Eliza, córka Jacka 
3. Fila Igor, syn Damiana 
4. Kłosowska-Marmol Nikola, córka 

Aleksandra 
5. Konefał Maja, córka Piotra 
6. Majcher Miłosz, syn Adama 
7. Pleskacz Aleksandra, córka Jarosława 
8. Puzio Kamil, syn Grzegorza 
9. Tokarz Antoni, syn Pawła 
10. Tokarz Marcelina Zuzanna, córka 

Sebastiana 
11. Wąsik Dominik, syn Józefa 
12. Wójcik Laura, córka Damiana 

 

 

Mieszkańcy Gminy Dzikowiec zmarli w 2019 roku 
 
     Dzikowiec   
1. Dec Maria            lat 96   
2. Janusz Maria   lat 88   
3. Karczewska Maria Alicja lat 55 
4. Lipa Maria   lat103 
5. Maciąg Cecylia Michalina lat 84   
6. Nowak Jacek   lat 48   
7. Pacyna Ryszard Jan       lat 49     
8. Płaza Zbigniew   lat 51  
9. Rębisz Ambroży   lat 53   
10. Serafin Zofia   lat 96   
11. Sito Eugenia Helena  lat 86 
12. Ślączka Henryk   lat 73 
13. Zuba Józefa   lat 88 
14. Gaweł Józefa   lat 87 

Średnia wieku       75,50 

     

 Kopcie  
1. Kwaśnik Władysław  lat 88 
2. Puzio Jan   lat 58 
3. Rozmus Bronisława  lat 91 

Średnia wieku   79,00 
 
     Lipnica 
1. Cudo Janina   lat 85 
2. Hopek Weronika   lat 72 
3. Jagoda Jan   lat 73 
4. Jaskot Janina   lat 85 

5. Kosiorowski Antoni  lat 82 
6. Kwaśnik Józef   lat 68 
7. Mroczka Krystyna Maria lat 61 
8. Panek Emilia   lat 74 
9. Panek Jan   lat 80 
10. Panek Władysława  lat 85 
11. Puk Maria   lat 90 
12. Siębor Bronisław  lat 78 
13. Sobolewski Józef  lat 71 
14. Tęcza Anna   lat 99 
15. Wiącek Maria Janina  lat 84 
16. Wit Stanisława   lat 94 
17. Wiącek Józefa                        lat 98 

Średnia wieku   81,11 
  
 Mechowiec 
1. Blicharz Ferdynand  lat 76 
2. Korczyński Henryk  lat 59 
3. Rzeszut Rozalia Stefania lat 81 
4. Sondej Aniela   lat 94 

5. Wachnicka Maria  lat 75 
 Średnia wieku 77,00 
 
    Nowy Dzikowiec 
1. Paśko Jan Adam  lat 72 
2. Skoczek Andrzej Józef  lat 79  

  
Średnia wieku  75,50 

   



 

  

 Osia Góra 
1. Rusin Stefania   lat 98 

   
Średnia wieku 98,00 

 
  Płazówka 
1. Kiwak Józef   lat 75 

 
Średnia wieku   75,00  

Spie 

1. Bieleń Aniela   lat 87 
2. Chudzik Danuta  lat 58 
3. Dul Weronika   lat 85 
4. Krawiec Zbigniew Jan  lat 63 
5. Majdański Józef   lat 86 
6. Pawlik Julia   lat 99  

7. Puzio Anna   lat 87 
8. Puzio Janina   lat 81 
9. Serafin Maria Stanisława lat 62 
10. Sudoł Maria   lat 79 
11. Sudoł Teresa   lat 61 
12. Szczęch Helena   lat 89 
13. Wiśniewski Lucjan  lat 71 
 Średnia wieku     77,54 
 
  

 

 

Wilcza Wola 

1. Chudzik Czesław   lat 68 

2. Chudzik Maria Leokadia lat 89 

3. Czochara Janina   lat 92 

4. Dolecka Stefania   lat 97 

5. Dziadura Stanisława  lat 76 

6. Jakubowska Zofia  lat 85 

7. Jaskot Jan   lat 71 

8. Klecha Franciszek  lat 75 

9. Knapczyk Julia Waleria  lat 83 

10. Kobylarz Antoni  lat 87 

11. Koc Leokadia Katarzyna lat 51 

12. Kopeć Stanisława  lat 74 

13. Kopeć Władysław Tadeusz lat 52 

14. Kowal Janina   lat 90 

15. Puzio Wojciech   lat 91 

16. Rębisz Mariusz Tomasz lat 37 

17. Serafin Karolina  lat 82 

18. Stanowska Janina  lat 84  

19. Szczęch Franciszek  lat 69 

20. Szczęch Maria   lat 90 

21. Wąsik Edward   lat 71 

22. Świerczek Józef   lat 73 

23. Konefał Stanisława               lat 70 

  Średnia wieku     76,72

 

Ważniejsze wydarzenia inwestycyjne  w 2019r. 

Dzikowiec 
1) Wykonanie  renowacji i konserwacji dwóch bram wjazdowych,  trasu widokowego oraz 

bramy parkowej w  zabytkowym parku w Dzikowcu, 

2) Zakup mebli i wyposażenia do zabytkowego dworu Błotnickich, 

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej 875 w miejscowości Dzikowiec i Osia Góra , 

4) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Dzikowcu ul.  ks. Stanisława 

Sudoła, 

5) Budowa sieci wodociągowej ul. Cicha,  

6) Zakup sprzętu dla OSP Dzikowiec,  

7) Odnowienie parkietu w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie sportowym w Dzikowcu, 

8) Konserwacja potoku Olszynka  

Nowy Dzikowiec  

1) Rozbudowano budynek socjalny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Dzikowcu , 

2) Zamontowano panele fotowoltaiczne, 



 

  

3) Zakupiono wóz asenizacyjny o poj. 4 tyś, litrów,  

4)Zakupiono pompy dla pompowni ścieków, 

5) Pomalowano dach na budynku Ośrodka Zdrowia,  

6) Opracowano projekt chodnika przy drodze powiatowej  Dzikowiec-Lipnica,  

7) Zakup sprzętu dla OSP Nowy Dzikowiec,  

8) Budowa chodnika w Osiej Górze  

Mechowiec  

1) Remont drogi powiatowej w miejscowości Mechowiec i Płazówka,  

2) Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnego,  

3) Budowa oświetlenia ulicznego,  

4) Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec, 

5) Zamontowano panele fotowoltaiczne 

Płazówka  

1) Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego  

2) Zakup sprzętu dla OSP Płazówka 

3) Zakup garażu blaszanego  

 

Lipnica  

1) Zakup gruntów pod budowę boiska piłkarskiego , 

2) Budowa chodnika, 

3) Zakup sprzętu dla OSP Lipnica, 

4) Wymiana lamp oświetlenia ulicznego,   

Kopcie  

1) Rozbudowa i przebudowa  budynku wielofunkcyjnego  

2) Zakup sprzętu dla OSP  

3) Remont drogi dojazdowej do pól przysiółek Sobolów, 

4) Remont drogi gminnej przysiółek Gutowiec  

5) Opracowano projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej  Kopcie-Zapole 

6) Budowa sieci wodociągowej  

7) Opracowanie projektu chodnika 

Wilcza Wola 

1) Zakończenie rozbudowy i remontu budynku kulturalno-rekreacyjnego w Wilczej Woli 

( były budynek RSP) 

2) Utwardzenie placu przed budynkiem remizy    

3) Budowa chodnika w Wilczej Woli ul. Łęgowa  

4) Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Rzeszowska  

5) Wykonanie  parkingu przy ośrodku zdrowia , 

6) Przebudowa skrzyżowania przy Szkole Podstawowej  

7) Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Akacjowa i  ul. Dębowa  

8) Remont drogi dojazdowej do pól  



 

  

9) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Rzeszowska  

10) Zakup sprzętu dla OSP Wilcza Wola , 

11) Opracowanie projektu chodnika w Maziarni  

Spie 

1) Zakup sprzętu dla OSP Spie, 

2) Zakup garażu blaszanego,  

3) Zamontowano paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków , 

4) Przebudowa drogi gminnej Bakutyl 

5) Przebudowa drogi gminnej Spie-Gwoździec , 

6) Parking w Spiach ( zamiana działek ) 

7) Konserwacja potoku Filipka  

Zamierzenia inwestycyjne na 2020r.  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie-

Sudoły) 
2. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4-886-

5+1953,5m oraz w km 5+208-5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych  

w miejscowości Mechowiec 
3. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica- 

Raniżów – Głogów Młp. W km 14+706-15-252 polegająca na budowie chodnika dla 

pieszych w miejscowości Lipnica 

4. Remont drogi powiatowej Lipnica –Dzikowiec-Widełka w miejscowości Lipnica  

5. Budowa, przebudowa dróg gminnych 
6. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, 

Dzikowiec) 

7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, 

Spie - Sudoły) 

8. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

9. Zakup gruntów 
10. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach 

11. Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej 

w Dzikowcu 
12. Rozbudowa budynku przedszkola  w Mechowcu 

13. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu 

14. Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie  Dzikowiec 

15. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu 

16. Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce 

17. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli. 

Odpady komunalne  

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, rada gminy jest obowiązana  dokonać ,w drodze uchwały, wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalić stawki tej opłaty.  Rada gminy 

określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:  



 

  

 wzrost cen za składowane odpady, brak konkurencji wśród firm zajmujących się ich 

zagospodarowaniem, wyższa płaca minimalna - to kilka z powodów, dlaczego już 

wkrótce przyjdzie nam płacić więcej za wywóz śmieci. 

 wzrost opłat środowiskowych (efekt rozporządzenia Ministra Środowiska), czyli m.in. 

tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów, 

  wzrost cen usług firm wywożących śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i cen 

energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników ,  

 wśród kolejnych przyczyn podwyżki jest niewielka liczba podmiotów zajmujących się 

gospodarowaniem odpadami, co oznacza brak konkurencji na rynku i możliwość 

windowania dość wysokich cen w przetargach, 

 liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, 

 ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy  

Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z 

przeprowadzonej analizy kosztów systemu w naszej gminie, która wykazała że opłaty 

pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów, jakie gmina ponosi na realizację 

systemu, który z roku na rok jest coraz droższy.  

Gmina Dzikowiec przeprowadziła dwa postępowania przetargowe na wykonanie wykonawcy 

odbioru i zagospodarowania odpadów. Przeprowadzone postępowanie przetargowe i złożone 

oferty wskazywały na konieczność podniesienia opłat, a zawarte w nich  kwoty znacznie 

przewyższają  wpływy gminy z opłat za odbiór odpadów. Przy obowiązujących w obecnej 

chwili stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie 

wystarczają do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. Zdajemy sobie sprawę, że 

wysokość  stawki za  odbiór odpadów jest  dużym obciążeniem dla budżetu domowego 

mieszkańców naszej Gminy. Wszyscy chcielibyśmy, aby były one niższe. Niestety  

przeprowadzone kalkulacje pokazują, że koszty wywozu śmieci muszą pójść drastycznie w 

górę. Jest to problem nie tylko naszej Gminy. Od tych trudnych decyzji nie da się uciec, gdyż 

zabezpieczone środki muszą wystarczyć na cały rok, aby uniknąć kolejnych podwyżek. Poniżej 

przedstawiamy  miesięczną stawkę opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przy posiadaniu kompostownika w wysokości: 

za 1 osobę – 19,00 zł miesięcznie ,  za – 2 osoby -38,00 zł miesięcznie, za 3 osoby-57,00 zł 

miesięcznie, za 4 osoby- 76,00 zł miesięcznie , za 5 osób – 95,00 zł miesięcznie , za 6 i więcej 

osób – 114,00zł miesięcznie . Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłat przedstawia się następująco: 

za 1 osobę- 46,00 zł miesięcznie, za 2 osoby- 92,00 zł miesięcznie, za 3 osoby -138,00zł 

miesięcznie, za 4 osoby -184,00zł miesięcznie , za 5 osób- 230 zł miesięcznie,  

za 6 osób i więcej – 276,00zł miesięcznie     



 

  

Podziękowanie za długoletnią współprace Pani Marii Kubiś – 

Skarbnik Gminy Dzikowiec  

W dniu 23 lipca 2019r. podczas  sesji radni i sołtysi żegnali odchodzącą na 

emeryturę Skarbnik Gminy Dzikowiec, długoletniego pracownika w Urzędzie  Gminy, 

Panią Marię Kubiś . Były łzy wzruszenia, kwiaty i podziękowania. Funkcję Skarbnika 

Pani Maria pełniła przez dwadzieścia osiem lat.  Pani Maria w swoim wystąpieniu 

podziękowała wszystkim za współpracę. Jak powiedziała zawsze starała się 

wywiązywać ze swoich obowiązków jak najlepiej W podsumowaniu przypomniała 

swoją drogę kariery zawodowej, a zarazem trudnej i odpowiedzialnej pracy . W dniu 29 

lipca 2019r. za pracę Pani Marii Kubiś dziękowali również  samorządowcy – włodarze 

gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy Dzikowiec Pan Józef 

Tęcza wręczają kwiaty oraz drobny upominek  w imieniu wszystkich zebranych 

przekazał wiele ciepłych słów , w tym podziękowania za 28 lat bardzo sumiennej, 

uczciwej i odpowiedzialnej pracy w Urzędzie Gminy Dzikowiec. Poniżej umieszczamy 

pełny tekst  podziękowania , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Śladami pradziada  

„Musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali” 

Św. Jan Paweł II 

 

Czy stojąc w święto zmarłych – 1 listopada i w Dzień Zadusznych nad 

grobami naszych rodziców, dziadków czy pradziadków lub innych dawno 

zmarłych krewnych, możemy przeżyć coś w rodzaju połączenia z dawnymi 

pokoleniami? Przeszłość ma wpływ na naszą teraźniejszość ponieważ my żyjący 

tu i teraz bierzemy udział w swoistej sztafecie pokoleń,  

w których każda kolejna zmiana ma wpływ na późniejszą i poprzednią. To nas 

łączy i daje poczucie przynależności do „Wielkiej Rodziny” – ponieważ my 

wszyscy jesteśmy dziećmi – Jednego Boga. Te szczególne dni listopada są okazją 

do odczuwania zadumy, smutku i być może w naszym kraju są to dni szczególnie 

jednoczące rodzinę. To dobry przykład na to że ta okoliczność może zwrócić na 

ku – sacrum. Każdy z nas ma więcej niż jeden cel – chcemy być dobrymi ludźmi, 

dobrymi rodzicami, mieć dobrych przyjaciół, troszczyć się o starszych członków 

rodziny, chcemy rozwijać się w sferze ducha i serca. I wcale nie jest konieczne 

robić rzeczy _ „wielkie”. A być może nie jest nam to pisane. Sens naszego życia 

zdaje się sprowadzać do tego, byśmy brali od losu to co nam przynosi , byli 

dobrymi ludźmi. Każdy z nas został powołany do czegoś innego. Jednym pisane 

jest stać na czele kraju, regionu czy gminy innym zaś kierować urzędem czy 

zakładem pracy. Jeszcze inni mają uczyć dzieci, inni je wychowywać. Ważne jest 

również to , by w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej doszukiwać się tego 

jednego małego światełka nadziei. To jest bardzo ważne! By człowiek mógł 

normalnie funkcjonować powinien widzieć przed sobą ten jasny płomyk nadziei. 

Musimy wierzyć przynajmniej, że on gdzieś tam istnieje. „To tak, że we własnym 

życiu nie wolno poddawać się zniechęceniu czy rozpaczy” z powodu własnych 

błędów czy grzechów, ponieważ przeszłość nie jest zamknięta i otrzymuje sens 

nadany jej przez nasze późniejsze czyny”- Czesław Miłosz. Każdy z nas czymś się 

wyróżnia i określa na swój sposób. Każdy buduje własną rzeczywistość tak, by 

czuć się w niej możliwie jak najlepiej. Myślę, że wielu z nas mieszkańców Gminy 

Dzikowiec trudno przekonać, nie da się zrobić czy załatwić. Jesteśmy raczej 

zwolennikami powiedzenia- „ że chcieć to móc”. Potrafimy szukać wyjścia  

z „ sytuacji beznadziejnych”- improwizujemy a nawet szarżujemy dosłownie- „ 

motyką na księżyc”. Jakby nie było, to połączenie odwagi, nieskrępowanej 

wyobraźni i umiłowania wolności. Jest tu niepożyta energia, gorliwość można 



 

  

jeszcze  okazać -  lasowicką zaborczość, którą obrazują słowa znanej piosenki- „ 

chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe napatocy nie popuści już a juści”- 

sądzę, że nieodłącznym składnikiem lasowickiej zbiorowości i ułańskiej fantazji 

jest spontaniczność gotowa ujawnić się w każdym wieku, która pozwala dążyć do 

celu i podejmować ryzyko. Chodzi nade wszystko o ciekawości świata, ludzi 

których możemy poznać, a być może to pewien rodzaj brawury, która sprawia, 

że wychodzimy poza własne lęki, obawy czy ograniczenia.  

A może sens w tym, by „ zachłysnąć się życiem”- a co mi tam- do życia jakie ono 

by nie było należy podchodzić z humorem, a nawet fantazją. Na terenach gdzie 

obecnie leży Dzikowiec, niegdyś rozciągała się Puszcza Sandomierska i niewielu 

śmiałków miało odwagę tutaj się zapuszczać. W jej rozległych ostępach leśnych 

żył lud zahartowany trudami codzienności, żyjący dzięki temu, że potrafi czerpać 

z natury podstawowe środki do zaspokojenia własnych potrzeb. Ludność 

Dzikowca i okolic przez ponad cztery wieki wytworzyła własną kulturę nazywaną 

przez etnologów- lasowicką. W okresie staropolskim jak i galicyjskim ludność ta 

zajmowała się uprawą roli na piaszczystych łanach, wykarczowanych obszarów 

leśnych. Warunki naturalne i życie na danym terenie sprzyjają obliczu kultury 

duchowej, materialnej jak również o specyficznych cechach mieszkańców. 

Mieszkańcy tych okolic byli ludźmi pracowitymi, oszczędnymi, a ich zwyczaje  

i obrzędy były ściśle związane z otaczającą puszczą. Przodkowie dzisiejszych 

mieszkańców Gminy Dzikowiec parali się różnymi zajęciami, ale w większości byli 

w jakimś stopniu  związane z uprawą roli. Ci mieszkańcy dawnej sandomierskiej 

puszczy musieli słowem zrobić dosłownie wszystko – uszyć ubranie, buty, 

wybudować domy, zrobić jakieś tam narzędzia do uprawy roli i to gdzieś  

w naszych genach chyba pozostało, ta umiejętność- „ radzenia sobie”- miłość do 

swej rodzinnej ziemi, chyba trzeba mieć w genach, bo jak to inaczej określić?.  

I jeszcze jedno- ktoś, kiedyś powiedział- „ bez pamięci o tym co wydarzyło się  

w historii naszej ojczyzny czy rodzinnej miejscowości będziemy nikim”. Wiele lat 

temu profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Bogdan de Barbaro 

powiedział- „ czasem trzeba dosłownie ale i metaforycznie zajrzeć do starej 

skrzyni- jaką jest historia naszej rodziny czy miejscowości z rodzinnymi 

pamiątkami. Jedne odkurzyć i zachować, te zjedzone przez korniki i czas wyrzucić 

na śmietnik historii a jeszcze inne ustawić na kominku. Po co?. W jakim celu?. – 

Po to!. By docenić to całe dobro, jakie dostaliśmy od przodków i wybrać z niego 

to, co będzie nas karmić oraz wzmacniać- nie tylko jesienią, ale i do końca 

naszych dni”. 10 czerwca 2018roku Strażnicy Grobu Pańskiego dzikowieckiej 

parafii zaproszeni zostali do wzięcia udziału w Mszy Świętej w Kolegiacie 

Kolbuszowskiej pw. Wszystkich Świętych w intencji ojczyzny i mieszkańców 



 

  

powiatu kolbuszowskiego. Jednym z punktów tej uroczystości było widowisko 

historyczne- „ od Austro-Węgier do Polski Niepodległej do 1918 w Kolbuszowej”. 

Honorowym gościem była premier RP Pani Beata Szydło, gdzie została 

przywitana słowami Honorowej Straży Grobowej- „ Pani Premier osiemdziesiąt 

lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie w takich strojach witali premiera II RP 

Felicjana Sławoja Składkowskiego w Dzikowcu. Dzisiaj my ich wnuki i prawnuki 

mamy zaszczyt czynić to samo. Pani Premier witamy na kolbuszowskiej ziemi”. 

Niezwykle doniosłe musiało to być wydarzenie, że w 1938r. Premier Felicjan 

Sławoj Składkowski przebywał w Dzikowcu, w związku ze śmiercią żołnierza 

Stanisława Serafina z Dzikowca na granicy polsko- litewskiej pod Marcinkańcami 

w dniu 11 marca 1938 roku. Rada Gromadzka Dzikowca przesyła do Warszawy 

ostry protest w imieniu mieszkańców. W tym także roku w sierpniu, z udziałem 

premiera ówczesnego rządu RP gen. Dyw. Sławoja Składkowskiego odbyła się 

manifestacja ludności z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej to wydarzenie 

na starym cmentarzu obok kościoła. Szkice do dziejów Dzikowca i okolic  

M. Piórek w swej książce p. Wojciech Mroczka p.t. „Dzieje parafii Dzikowiec  

w latach 1577-1945” pisze - „ Pisząc o mieszkańcach parafii Dzikowiec, którzy 

odbywali służbę w latach 1918-1939 należy wspomnieć o kpr. Stanisławie 

Serafinie z Dzikowca który poległ na granicy polsko-litewskiej w marcu 1938r. 

Upamiętnienie tego wydarzenia to głaz z okolicznościowym napisem który 

znajduje się obok dzikowieckiego kościoła. Jego odsłonięcie i poświęcenie odbyło 

się 24 lipca z udziałem ówczesnego premiera Polski Sławoja Składkowskiego  

i wojewody lwowskiego Biłyka” - „ Dzieje parafii Dzikowiec w latach 1577 – 1945” 

- Wojciech Mroczka.Te oto fragmenty z opracowań naszych regionalistów  

p. Piotra i p.Mroczki bardzo skromnie mówią o tym doniosłym wydarzeniu  

w historii dzikowieckiej parafii sprzed osiemdziesięciu lat. 

Stanisław Serafin kapral Korpusu Ochrony Pogranicza był synem 

Stanisława Serafina sołtysa wsi Dzikowiec. Po odzyskaniu niepodległości przez 

nasz kraj wschodnie granice Rzeczypospolitej były chronione przez Straż 

Graniczną która była zbyt małą formacją by poradzić sobie z szybkimi rajdami 

sowieckich i litewskich przemytników czy dywersantów.  

W roku 1924 postanowiono utworzyć Korpus Ochrony Pogranicza jako formację 

wojskową podlegającą ministrowi spraw wewnętrznych. KOP dzięki 

wojskowemu przeszkoleniu żołnierzy stał się elitarną formacją zdolną do 

skutecznego zwalczania przestępczości gospodarczej i politycznej. Twórcy 

Korpusu przewidzieli dla niego zadania kulturotwórcze, czego efektem było 

zakładanie sklepów, boisk sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 



 

  

imprezy okolicznościowe czy wszelka pomoc medyczna  

i sąsiedzka. Działania te tworzone na etnicznie mieszanych i cywilizacyjnie 

zapóźnionych terenach to dostatecznie dużo powodów by wrogowie Polski 

znienawidzili żołnierzy KOP jako ambasadorami strażników polskości na 

wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. My żyjący mamy niejako obowiązek 

przypomnieć to bardzo mało znane wydarzenie, ponieważ gdy tego nie zrobimy 

to bardzo szybko zginie w mrokach niepamięci.  Przypomnieć i upowszechnić  

w miarę szerokim zakresie to wydarzenie powinniśmy ze względu na jego 82 

rocznicę która przypada 10 marca 2020 roku. Kończąc tekst, chciałbym się 

podzielić wiadomością iż obecny sołtys wsi Dzikowiec pan Krzysztof Serafin 

prawnuk Stanisława Serafina ówczesnego sołtysa Dzikowca odnalazł albumy z 

wycinkami prasowymi i zdjęciami które przez ponad 80 lat przetrzymywała 

rodzina Serafinów. Należy mieć nadzieję że pozytywna decyzja władz 

samorządowych Gminy Dzikowiec w kontekście tego wydarzenia przyczyni się do 

upowszechnienia wiedzy o Korpusie Ochrony Pogranicza w którym służył 

Stanisław Serafin 

 

Grudzień 2019 r.  

Opr. Marian Sochacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne życzenia radosnych Swiąt w cieple 
rodziny, pięknie pachnącej choinki, zdrowia  

i energii na co dzień oraz uśmiechu  
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku. 

Składają  

Działacze, trenerzy oraz Zawodnicy Klubów 
Sportowych  
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