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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną 

życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie,  
które niesie odrodzenie,  

napełni Was pokojem i wiarą,  
niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Dzikowiec 
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady 
Gminy wraz z Radą Gminy 

i Sołtysami
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Tak, dokładnie! Świetlica działa od marca 2015 roku. „Świętowanie” pięciu lat działalności placówki to 
dobra okazja do podsumowań naszej pracy oraz rzecz jasna, snucia planów na przyszłość. Żeby nie 
rozwlekać - główne działania placówki skupiają się na promowaniu i zapewnianiu szerokorozumiane-

go, aktywnego spędzania czasu wolnego. Aktywnego - czyli stricte związanego właśnie z aktywnością fizyczną 
oraz organizację zajęć artystycznych (muzycznych, plastycznych, kreatywnych), które sprzyjają rozwojowi 
zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży, a przy okazji pomagają „wylogować się” z wirtualnego świata. 

Co można napisać o  tych pięciu 
latach? Bardzo dużo, ale skupmy się 
na najważniejszych. Na początek 
aktywność „poza”. Dzięki wsparciu 
gminy Dzikowiec, Samorządowe-
go Centrum Kultury w  Dzikowcu, 
miejscowych radnych, sołtysów 
oraz mieszkańców Spi i okolic mo-
gliśmy zdziałać wiele dobrego. War-
to wspomnieć o corocznym Letnim 
Pikniku Sportowym, który ma na 
celu promocję aktywności fizycznej 
i  integrację społeczności lokalnej. 
Co ważne, wydarzenie ma też stro-
nę charytatywną - wspieramy chore 
dziewczynki w naszej miejscowości, 
z  czego jesteśmy ogromnie dumni. 
W  tym roku będzie miała miejsce 
szósta „edycja” pikniku. Idąc „to-
rem” sportowym - należy napisać 
o Turnieju Piłki Nożnej „Orlik Spie”, 
który odbył się już dwa razy (2018, 
2019) na boisku sportowym za Szko-
łą Podstawową w  Spiach. Turniej 
jest inicjatywą lokalnych przedsię-
biorców, radnych oraz tych, którym 
zależy na rozwoju tej dyscypliny 
sportu w naszej miejscowości. Jako 
Świetlica pomogliśmy w organizacji 
i  promocji wydarzenia. Mamy na-
dzieję, że ten turniej, tak samo jak 
Letni Piknik Sportowy stanie się 
naszą koleją „sportową” tradycją. 
Jeśli chodzi o inne działania „poza” 
to nie można pominąć charytatyw-
nych kiermaszów ozdób świątecz-
nych, które mamy możliwość orga-
nizować we współpracy ze Środo-
wiskowym Domem Samopomocy 

oraz Szkołą Podstawową w  Spiach. 
Kiermasze są nie tylko okazją do 
pomocy. Stwarzają możliwości do 
spotkania się, rozmów i  pożytecz-
nego spędzania czasu wolnego. 
Współpraca z wyżej wymienionymi 
instytucjami nie kończy się jedynie 
na kiermaszach. Razem staramy się 
działać dla dobra społeczności w in-
nych płaszczyznach. I oby tak dalej. 

Jak podsumowania, to muszą 
być statystyki. Podamy tylko z 2019 
roku. Przez siłownię w  2019 roku 
„przewinęło” się ponad 1200 trenu-
jących, w zajęciach fitness (średnio) 
dziennie uczestniczy 12 osób (ko-
biet). Średnia liczba dzieci i  mło-
dzieży, która nas odwiedza i korzy-
sta z różnych zajęć to 15 (na dzień).

A co na co dzień? W ciągu tych 
pięciu lat wiele się zmieniło, dużo 
się nauczyliśmy. Staramy się, aby 
Świetlica się rozwijała pod wieloma 
względami, była miejscem spotkań 
i  pożytecznego spędzania czasu 
wolnego dla wszystkich. Dzieciaki 
(i nie tylko) mogą korzystać z  za-
jęć muzycznych (wkrótce nowa 
oferta!), plastycznych, ruchowych 
i  wielu innych. Zapraszamy do ko-
rzystania z siłowni, zajęć fitness czy 
zajęć samoobrony. Możecie liczyć 
na pomoc, jeśli chodzi o  treningi 
personalne na siłowni, czy zajęciach 
grupowych. Dobre wyposażenie si-
łowni, sali treningowej (gdzie odby-
wają się zajęcia fitness i  samoobro-
na) zawdzięczamy m. in. funduszom 
sołeckim. Dzięki właśnie fundu-

szom sołeckim mogliśmy zakupić 
wiele innych rzeczy, które służą nam 
i  lokalnej społeczności nie tylko 
w Świetlicy, ale poza nią. Co więcej 
się dzieje? Ostatnio ogromnym za-
interesowaniem cieszy się organiza-
cja urodzin dzieciakom. Zapewnia-
my przygotowanie sali i  animacje. 
Wydaje nam się, że wypada to cał-
kiem dobrze. Najważniejsze, że so-
lenizanci zadowoleni (i rodzice też).

I na koniec … aktualności - czyli 
co się dzieje ostatnio? 15 lutego obył 
się egzamin wcześniej wspomnianej 
samoobrony. „Test był sprawdzia-
nem umiejętności dzieciaków i mło-
dzieży z zakresu jujitsu karate i szan-
są na osiągniecie wyższego stopnia 
KYU (stopnia zaawansowania). Za-
wodnicy z  trzech grup treningowych 
wykazywali się znajomością technik 
i  elementów samoobrony. Wszyscy 
egzaminowani podołali wymaga-
niom i uzyskali kolejne stopnie KYU. 
Najstarsza grupa osiągnęła już sto-
pień 5 KYU (zielony pas), młodsza 6 
KYU (pomarańczowy pas) i  7 KYU 
(żółty pas) oraz najmłodsi stopnie 
8 i  9 KYU. Nowi adepci zostali do-
datkowo uroczyście pasowani na 
uczniów Podkarpackiej Szkoły Jujit-
su Karate przez Mistrza Szkoły Shi-
hana dr Wiesława Kisiela (8 Dan), 
który wraz z Sensei Dawidem Kisie-
lem (5 Dan) i  instruktorką Moniką 
Kasica (1 kyu) stanowili komisję eg-
zaminacyjną.” (red. trener Monika 
Kasica). Ważnym wydarzeniem ja-
kie miało miejsce w ostatnim czasie 

Świetlica „Świetlik” w Spiach ma już 5 lat!



4

GAZETA GMINNA

Numer 1 (41)

to Świętowanie 5. Urodzin Świetli-
cy i Dnia Seniora. Była to ogromna 
przyjemność gościć tylu przyby-
łych, szczególnie seniorów. Spędzi-
liśmy go pod kątem „kulturalno-
-sportowym”. Ten dzień uświetnił 
spektakl „Skrzypce” w  wyk. pod-
opiecznych ŚDS w Spiach, spektakl 
„Chodź na słówko” w wyk. uczniów 
SP w  Spiach, pokaz sztuk walki 
w  wyk. trenujących samoobronę, 
występ wokalny uczestników zajęć 

muzycznych, koncert akordeonowy 
oraz występ-niespodzianka pana 
Józefa. Nie można pominąć faktu, 
że również przy tym wydarzeniu 
mogliśmy liczyć na pomoc przyjaciół 
Świetlicy (bo tak śmiało można 
rzec) i lokalnej społeczności.  J e -
śli chodzi o  plany na przyszłość to 
jesteśmy otwarci na propozycje! 
Razem możemy zrobić więcej dla 
wspólnego dobra. 

Więcej szczegółów o naszej dzia-

łalności znajdziecie na naszym Fa-
cebooku PWD Świetlica „Świetlik” 
w Spiach. Póki co, w związku z za-
istniałą sytuacją na razie zalecamy 
zostać w domu. Informujemy także, 
że z wiadomych przyczyn planowa-
ny wielkanocny kiermasz charyta-
tywny nie odbędzie się. 

Poza tym, życzymy Wszystkim 
spokojnych i zdrowych Świąt Wiel-
kiej Nocy! 

Personel Świetlicy „Świetlik” w Spiach

Egzamin z samoobrony

Życzenia, laurki, wiersze, piosenki i oczywiście uśmiechy. Okazją do tych serdeczności było święto Bab-
ci i Dziadka - hucznie, jak każdego roku, obchodzone dnia 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Kop-
ciach.

Uroczysta akademia, w  której 
seniorzy zasiadają w  honorowych 
miejscach, jest w  naszych murach 
wieloletnią tradycją. Atmosfera 
święta, unosząca się w  powietrzu 
od samego rana, udzieliła się każde-
mu - od maluchów do nauczycieli. 
Wszyscy czekali na tych najbardziej 
kochanych - najbardziej swoich- na 
nasze babcie i dziadków. Oni z ko-

lei stawili się licznie- jak i  każde-
go roku. Mariusz Jarosz –dyrektor 
szkoły przywitał wspaniałych gości 
i złożył najlepsze życzenia. Na pięk-
nie udekorowanej scenie w progra-
mie słowno – muzycznym zaprezen-
towały się nasze dzieci. Prześliczne 
wiersze, piosenki i tańce w wykona-
niu przedszkolaków i najmłodszych 
uczniów naszej szkoły wywoływały 

uśmiech na twarzach gości. Słowa 
miłości i  wdzięczności płynące ze 
sceny rozczuliły niejedno serdusz-
ko. „Babcia jest dobra na wszystko, 
na dwójkę z  polskiego, na bójkę 
z  najlepszym kolegą, na ból zęba 
i na przeziębienie, nie do zamiany. 
Więc najlepsze u  babci jest to, że 
ją mamy i że babcie mają właśnie 
nas” - słowa recytowanych przez 

Dzień Babci i Dziadka w Kopciach
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uczniów wierszy, każdy przymierzał 
do siebie. Gościom towarzyszyły 
radość, uśmiech oraz łzy wzrusze-
nia. Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny a  następnie wręczyły 
własnoręcznie wykonane prezenty. 
Po części oficjalnej niecodzienni 
goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. To był naprawdę wyjątko-
wy dzień, pełen uśmiechu, radości 
i dumy. Szczęśliwe i  rozpromienio-
ne twarze babć i dziadków ukazały 
nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile z wnu-
kami. 

Bronisława Pyra Dzień Babci i Dziadka w Kopciach

12 lutego w Lipnicy rozegrane zostały Igrzyska Dzieci na szczeblu gminy w tenisa stołowego dziew-
cząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały w kategorii dziewcząt: Kinga Kisiel, Oliwia Maciąg 
i Amelia Pacuła, a w kategorii chłopców: Kondrad Kopeć, Marcin Żarkowski i Robert Sobolewski.

Nasi chłopcy wylosowali rówie-
śników z Mechowca i Dzikowca. Po 
zaciętej walce zajęliśmy II miejsce 
w  grupie, co dało nam prawo gry 
o trzecie miejsce. Po wielosetowym 
pojedynku pokonaliśmy gospoda-
rzy zawodów i zajęliśmy w turnieju 
trzecie miejsce.

Fantastycznie spisały się nasze 
dziewczęta, które w zaciętych i wy-
równanych pojedynkach pokonały 
dziewczyny z  Lipnicy, Mechowca 
oraz Wilczej Woli i zajęły I miejsce 
w  turnieju, czym zagwarantowały 
sobie udział w  zawodach powiato-
wych. 

20 lutego w  Kolbuszowej Gór-
nej rozegrane zostały powiatowe 
Igrzyska Dzieci w  tenisa stołowego 
dziewcząt i  chłopców. Naszą szko-
łę reprezentowały uczennice klasy 
VI – Kinga Kisiel i Natalia Maciąg 
oraz Oliwia Maciąg uczennica kla-
sy IV. Nasze dziewczęta spisały się 
na medal i  po zaciętych pojedyn-
kach w systemie rozgrywek „każdy 
z  każdym” pokonały konkurentki 
z następującymi wynikami:

Kupno - Kopcie 0: 3
Kopcie - Hadykówka 3: 0
Krzątka - Kopcie 2: 3 
Wygrywając wszystkie mecze 

dziewczęta zajęły I miejsce w  tur-
nieju, czym zagwarantowały sobie 
udział w zawodach rejonowych.

Niestety niebezpieczeństwo za-
każenia się koronawirusem unie-
możliwiło naszej drużynie wyjazd 
na zawody rejonowe do Iwierzyc.

Mirosław Drzał

Pasmo sukcesów tenisistek z Kopci

Mistrzynie powiatu Kinga Kisiel Natalia Maciąg Oliwia Maciąg
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Świetlica „Świteź” działa w  ramach kontynuacji projektu „Prze-
ciw wykluczeniu społecznemu …”, który miał początek w  2017 
roku. Jak w poprzednich latach, tak i teraz oferuje różne zajęcia 

dla dzieciaków i młodzieży. Podopieczni w ramach zajęć opiekuńczo-
-wychowawczych mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, kreatyw-
nych czy ruchowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Poza aktywnym spę-
dzaniem czasu wolnego w Świetlicy dzieciaki mogą też liczyć na pomoc 
w odrobieniu pracy domowej. 

Marzec miał być miesiącem, 
w  którym mieliśmy skupić się na 
pracach związanych z  Wielkanocą 
i  kiermaszem, niestety w  związku 
z  obecną sytuacją wszelkie zajęcia 
zostały odwołane. O  ponownym 
„otwarciu” Świetlicy poinformuje-

my na naszym Facebooku. W „nor-
malnym stanie” Świetlica otwarta 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 1130 - 1530. Szczegóły odno-
śnie działalności Świetlicy można 
znaleźć na Facebooku - PWD Świe-
tlica „Świteź” w Mechowcu. 

Personel Świetlicy „Świteź” w Mechowcu

Aktualności ze Świetlicy „Świteź” w Mechowcu

...dlatego też Szkoła Podstawowa w Lipnicy bierze udział w różnorodnych programach edukacyjnych. 
Podjęte przez nas działania wzbudzają w uczniach poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na po-
trzeby innych, poszerzają zainteresowania, promują zdrowie i bezpieczeństwo.

Nasza szkoła w  bieżącym roku 
szkolnym uczestniczy w  unijnym 
„Programie dla szkół”. Jest to pro-
gram edukacyjny, który propaguje 
wśród dzieci zdrowe nawyki żywie-
niowe poprzez udostępnianie im 
produktów mlecznych i  owocowo 
– warzywnych. Uczniowie otrzymu-
ją bezpłatnie, kilka razy w tygodniu 
przez 20 tygodni w roku szkolnym, 
owoce i warzywa oraz soki, a także 
mleko i  przetwory mleczne. Pro-
gram ma kreować prozdrowotne 
postawy i zachowania, dlatego udo-
stępniane produkty posiadają wyso-
kie walory zdrowotne. Dzieci biorą 
również udział w  działaniach edu-
kacyjnych mających na celu naukę 

samodzielnego dokonywania wła-
ściwych wyborów żywieniowych, 
poszerzenie wiedzy na temat po-
chodzenia owoców i  warzyw oraz 
produktów mlecznych, zdrowej die-
ty i innych powiązanych zagadnień. 

„Aktywna Tablica” to rządowy 
program rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych. 
Jego głównym celem jest przeka-
zanie szkołom pomocy dydaktycz-
nych, które umożliwiają szerokie 
użycie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych i  upowszechnie-
nie interaktywnych metod pracy na 
zajęciach edukacyjnych z  różnych 

przedmiotów, a  tym samym wspo-
maganie procesu kształcenia. Dzię-
ki udziałowi w programie dwie sale 
w naszej szkole zostały wyposażone 
w  nowoczesne monitory interak-
tywne wraz z  oprogramowaniem. 
W  ramach realizacji przedsięwzię-
cia udostępniono scenariusze zajęć 
oraz propozycje ciekawych stron 
internetowych nauczycielom z mię-
dzyszkolnej sieci współpracy, od-
były się lekcje otwarte i  spotkania 
w celu wymiany doświadczeń zwią-
zanych z użyciem technologii IT na 
lekcjach. Nowoczesne pomoce dy-
daktyczne są bardzo chętnie wyko-
rzystywane w trakcie prowadzonych 
zajęć i  sprawiają, że wzrasta moty-

„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której 
możemy użyć, aby zmienić świat”...

Życzymy zdrowych 
i spokojnych Świąt 

Wielkanocnych!
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wacja uczniów do nauki. Zyskują 
oni większe możliwości rozwoju 
poznawczego i  społecznego oraz 
szansę na rozwijanie zainteresowań 
i  uzdolnień. Realizowany materiał 
może być wzbogacony filmami te-
matycznymi czy programami mul-
timedialnymi, które w  atrakcyjny 
sposób pozwalają lepiej zrozumieć 
przekazywane treści.

Program profilaktyczny „Za-
wsze razem” adresowany jest do 
przedszkolaków. Ma on na celu 
przekazanie wiedzy o  chorobach, 
kształtowanie u  dzieci właściwych 
postaw i zachowań wobec słabszych 
rówieśników, unikanie ryzykow-
nych zachowań zdrowotnych oraz 
podejmowanie korzystnych dla 
zdrowia wyborów życiowych. Reali-
zacja programu odbywa się w  róż-
nych formach (pogadanki, ćwicze-
nia praktyczne, historyjki obrazko-
we, nauka wierszy i piosenek, scenki 
dramowe). Każde dziecko otrzyma-
ło kolorowankę. Książeczka poprzez 
obrazki i  tekst opowiada historię 
chłopca, który zmaga się z  nieule-
czalną chorobą i wskazuje dzieciom 
właściwe prozdrowotne przykłady. 
Na zakończenie programu zorgani-
zowano konkurs plastyczny o zdro-
wotnej tematyce.

„Akademia Bezpiecznego Pu-
chatka” to ogólnopolski program 
edukacyjny skierowany do uczniów 
klas I  szkół podstawowych, obej-
mujący tematykę związaną z  bez-
pieczeństwem w  czterech sferach: 
na drodze, w  domu, w  szkole oraz 
w  Internecie. Celem akcji jest edu-
kacja i  poprawa bezpieczeństwa 
dzieci, które rozpoczynają naukę 
w szkole oraz wspieranie ich rozwo-
ju. Program zwraca uwagę na po-
tencjalne zagrożenia, uświadamia 
dzieciom i ich rodzicom skutki nie-
bezpiecznych zachowań w  różnych 
miejscach. Nasza szkoła otrzymała 
bezpłatnie specjalne, przygotowa-

ne przez metodyków, materiały 
edukacyjne, na podstawie których 
realizowane były zajęcia o  bezpie-
czeństwie. Materiały wzbogacone 
zostały również o  tematykę z  za-
kresu udzielania pierwszej pomo-
cy, efektywnego zapamiętywania, 
treningu koncentracji, nauki selek-
cji informacji i rozwijania kreatyw-
ności. Pierwszoklasiści wypełnili 
„Test Bezpieczeństwa”, w  którym 
wykazali się szeroką wiedzą i umie-
jętnościami. Za udział w programie 
otrzymali certyfikat potwierdzają-
cy zaszczytny tytuł przynależności 
do „Akademii Bezpiecznego Pu-
chatka”.

W naszej placówce realizowana 
jest kolejna już edycja programu 
zajęć Szkolnego Klubu Sportowe-
go. Umożliwia on dzieciom podej-
mowanie dodatkowej aktywności 
fizycznej w formie zajęć sportowych 
i  rekreacyjnych pod opieką na-
uczyciela wuefisty, a jego celem jest 
kształtowanie nawyku uprawiania 
sportu, poprawa sprawności i stanu 
zdrowia, profilaktyka nadwagi i oty-

łości, zachęcanie do zdrowego stylu 
życia oraz promocja różnorodnych 
dziedzin sportowych. Zajęcia pro-
wadzone w  ramach programu SKS 
odbywają się 2 razy w  tygodniu, 
w  60 minutowych jednostkach tre-
ningowych. Nasi uczniowie bardzo 
chętnie w nich uczestniczą, rozwija-
jąc swoje zainteresowania i spędza-
jąc aktywnie wolny czas.

1 marca to Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Święto zostało ustanowione przez 
Sejm RP w 2011 roku, aby upamięt-
nić tych, którzy po II wojnie świato-
wej z  bronią w  ręku przeciwstawili 
się narzuconej siłą władzy komu-
nistycznej. Obchody uroczystości 
wpisują się w akcję „Szkoła pamię-
ta”, do której włączyli się również 
nasi wychowankowie. W jej ramach 
uczniowie klas VII i VIII uczestni-
czyli w  lekcji o  „Żołnierzach Wy-
klętych”, oglądali film o tej tematyce 
oraz wykonali plakaty na szkolną 
wystawę plastyczną pod hasłem: 
„Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie 
Niezłomni”. 

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie SP w Lipnicy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy złożyć serdeczne życzenia: zdrowia, wszelkiej 

pomyślności i pogody ducha oraz radosnych spotkań 
w gronie najbliższych
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W wyjątkowo ciepły, zimowy wieczór 
20  lutego po raz kolejny (chyba już 
trzynasty raz) obchodziliśmy w  Wil-

czej Woli Dzień Seniora. Ten czas był dla zapro-
szonych gości dość wyjątkowy, ponieważ po raz 
pierwszy impreza organizowana z tej okazji odby-
ła się w rozbudowanej i odnowionej remizie stra-
żackiej.

Zebrani goście zostali przywitani 
przez pana wójta Józefa Tęczę oraz 
panią dyrektor Barbarę Matejek, 
a  nowopowstałe pomieszczenia re-
mizy poświęcił ksiądz senior Stani-
sław Półchłopek. Uczniowie naszej 
szkoły przygotowali dla szanownych 
mieszkańców Wilczej Woli program 
artystyczny składający się z  tańca 
Krakowiaka oraz znanych i  często 

goszczących 
na antenie 
radia oraz 
w  telewizji 
piosenek głównie z  lat siedemdzie-
siątych i  osiemdziesiątych. Ucznio-
wie występujący w tym dniu długo 
się przygotowywali, aby jak najlepiej 
zaprezentować się w ten szczególny 
dzień. Mamy nadzieję, że wystę-

py dzieci wszystkim się podobały 
i umiliły Seniorom wieczór specjal-
nie dla nich zorganizowany przez 
Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich, 
które zadbały o pyszny poczęstunek.

Stanisława Sidor

Dzień Seniora 2020 w Wilczej Woli

Uczniowie naszej szkoły z klas młodszych brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym nt. 
„Moja wymarzona Złota Rybka” organizowanym przez Muzeum Złotej Rybki w Dydni. Po długich 
i burzliwych naradach postanowiono przyznać 3 nagrody główne w poszczególnych kategoriach wie-

kowych.

Miło nam poinformować, że lau-
reatką została  ZUZANNA KOWAL 
z kl. III, zdobywając nagrodę głów-
ną.

Nagroda jest wyjątkowa – bez-
płatny wstęp dla całej klasy laureata 
konkursu do Muzeum Złotej Rybki 
z  zorganizowanymi dla dzieci ani-

macjami i wyżywieniem w ośrodku 
wypoczynkowym „U Schabińskiej 
Krzemienna nad Sanem”.

Laureatce życzymy powodzenia 
w dalszym rozwijaniu swoich pasji!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Wilczej Woli

„Moja wymarzona złota rybka”
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Przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie
Na moje szczęśliwe dzieciństwo 
I na mój wszechstronny rozwój

 -tak brzmi motto naszego Przedszkola, którego głównym celem jest wspieranie dzieci w ich rozwoju, nauka 
poprzez zabawę i wspólną integrację. 

Oddział przedszkolny przy Szko-
le Podstawowej w  Spiach liczy po-
nad 30 dzieci w  wieku od 3 do 6 
lat. W  bieżącym roku szkolnym 
2019/2020 realizujemy dwa projek-
ty edukacyjne: „Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury” oraz „ Kubusio-
wi przyjaciele natury”. 

Celem głównym projektu „Mały 
Miś...” jest rozwijanie czytelnictwa, 
natomiast dzięki „Kubusiowym 
przyjaciołom natury” dzieci uczą się 
jak dbać o środowisko.

Staramy się również zachęcać 
dzieci do ruchu już od najmłod-
szych lat i dlatego przystąpiliśmy do 
akcji „Zdrowo i  sportowo”. Dzieci 
uczą się, jak ważny dla zdrowia jest 
ruch i sprawność fizyczna.

Ważnym elementem naszego ży-
cia przedszkolnego są dni tematycz-
ne. Kalendarz obfituje w  ogromną 
liczbę nietypowych świąt, dlatego 
mamy wiele okazji do świętowa-
nia. Obchodziliśmy na przykład 
„Dzień Pluszowego Misia, ” „Dzień 
Gofra”, „Dzień Kredki”, „Dzień Di-
nozaura”, „Dzień Kota” itd. Nie za-
pominamy oczywiście o  świętach 

typowych, tj. Dzień Niepodległości, 
Dzień Babci i Dziadka, Walentynki 
czy Dzień Kobiet. Takie zajęcia wy-
magają dużego nakładu pracy od 
nauczycieli, ale zabawy tematyczne 
to dla dzieci intuicyjna nauka ży-
cia w  społeczeństwie. Dlatego dni 
i  zabawy tematyczne są tak ważne 
w  rozwoju dzieci. Dzieci wnikliwie 
obserwują dorosłych i  próbują ich 
naśladować, czego dowodem był 

ostatnio „Dzień Kobiet” w  naszym 
przedszkolu. Dziewczynki wcieliły 
się w przedstawicielki zawodów wy-
konywanych przez kobiet i potrafiły 
odegrać spontaniczne scenki z  ży-
cia. Tego rodzaju aktywność uczy 
relacji z innymi ludźmi, okazywania 
emocji i dostarcza wiedzy z różnych 
dziedzin życia.

Grażyna Wołoszyn-Ciapińska

 Co w Oddziale Przedszkolnym w Spiach

Dzień Kota
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W dniu 2 marca 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie od-
był się po raz piąty konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 
Do tegorocznej edycji swój udział zgłosiła również Szkoła 

Podstawowa w Spiach. Zespół w składzie: Gabriela Bieleń i Wiktoria Go-
łąbek, o którego merytoryczne przygotowanie zadbał nauczyciel historii 
p. Damian Sudoł, pojechał walczyć o czołowe miejsce. 

Uczennice po pasjonującej wal-
ce zdobyły drugie miejsce. Konkurs 
miał na celu nie tyle przywrócenie 
godności Żołnierzom Wyklętym - 
bo oni tej godności nigdy nie stracili 
- ale przywrócenie godności społe-
czeństwu, które pamięta o  swoich 
bohaterach.

Sukces naszych dziewcząt poka-
zał, że dobrze wychowujemy nasze 
młode pokolenie, które pamięta 
o tych, którzy oddali życie za Polskę.

Dziękując i  gratulując naszym 
laureatkom z dumą powtarzamy ha-
sło Żołnierzy Niezłomnych: „Niech 
żyje Polska”!

D. Sudoł

Sukces uczennic Szkoły Podstawowej w Spiach

Styczeń i  luty to okres, kiedy w szkole realizowana była innowacja pedagogiczna „Tydzień Języka Oj-
czystego w dobrym stylu”. Jej celem było podniesienie poziomu kultury języka w naszym środowisku. 
W ramach zadań długoterminowych uczniowie wykonywali plakaty związane z Dniem Języka Ojczyste-

go, zakładki do książki, prace plastyczne do ulubionych wierszy, przygotowywali recytację wybranego wier-
sza dla dzieci oraz przebranie na postać literacką.

Tydzień Języka Ojczystego w na-
szej szkole był obchodzony od 17 do 
24 lutego br. Każdy dzień miał swoje 
hasło tematyczne. W poniedziałko-
wy „Dzień z poezją” uczniowie spo-
tkali się z młodziutką poetką z Po-
rąb Dymarskich – Anitą Róg – która 
wydała już 5 tomików poezji. Tego 
dnia odbył się jeszcze konkurs recy-
tatorski, korytarzowa akcja o  przy-
słowiach i  frazeologizmach oraz 
akcja „Czy znasz polską poezję?”. Na 
lekcjach języka polskiego uczniowie 
układali wiersze - była to tzw. piz-
za poetycka. Była akcja korytarzo-
wa- podchody z  QR Codem, finał 
konkursu o  tytuł „Mistrza Języka 

Co słychać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mechowcu?

Dzień Języka Ojczystego
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Polskiego”, finał konkursu na plakat 
związany z Dniem Języka Polskiego 
oraz poszukiwania klasowego mi-
strza dykcji. Kolejne dni to kolejne 
zadania: dzień z bohaterami literac-
kimi, akcja „Czytanie na dywanie”, 
konkurs „Literobajka”, akcja „Prze-
rwa na książkę”, gry polonistyczne 
oraz ortograficzne.

W poniedziałek 24 lutego od-
było się podsumowanie Tygodnia 
Języka Ojczystego. Uroczystości to-
warzyszyła wystawa plakatów, prac 
plastycznych, zakładek do książek 
oraz wystawa najładniejszych zeszy-
tów do j. polskiego. Uczniowie kl. 
VI zaprezentowali inscenizację pt. 
„Z tej mowy niczym ze źródła czer-
piesz siłę swą”, wysłuchaliśmy audy-
cji Jana Miodka oraz zostały ogło-
szone wyniki i  wręczone nagrody 
w konkursach. Uczniowie aktywnie 
uczestniczyli we wszystkich dzia-
łaniach związanych z  Dniem Języ-
ka Ojczystego, za co im serdecznie 
dziękujemy.

W  naszym przedszkolu 7 stycz-
nia gościliśmy babcie i  dziadków 
z okazji ich święta. Dzieci przygoto-
wały piosenki, wiersze, wesołe ske-
cze i oczywiście laurki z życzeniami, 
a  rodzice zorganizowali dla gości 
słodki poczęstunek. Długo oczeki-
wany bal dla naszych przedszkola-
ków odbył się 16 stycznia na szkol-
nej sali gimnastycznej. Były tańce, 
zabawy, konkursy i dużo radości:)

W ramach współpracy ze środo-
wiskiem lokalnym szkoła czynnie 
włączyła się z  realizację Dnia Se-
niora, organizowanego przez Sto-

warzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w  Mechowcu. Uroczystość odby-
ła się w  Wiejskim Domu Kultury 
w Mechowcu. Uczniowie, zebranym 
seniorom, zaprezentowali jasełka 
oraz dwie scenki kabaretowe, które 
w humorystyczny sposób ukazywa-
ły uroki życia ludzi w starszym wie-
ku. Złożyli również życzenia zdro-
wia, radości i pomyślności.

Shalom, nasz podopieczny z AD-
OPCJI SERCA, 20 lutego skończył 
7 lat. Z  tej okazji przygotowaliśmy 
dla niego kartki z  życzeniami uro-
dzinowymi. W  bibliotece szkolnej 
odbył się też kiermasz, z którego do-
chód przeznaczony został na pomoc 
dla Shaloma. Kwota 560 zł zapewni 
chłopcu godne życie do końca roku 
2020.

W lutym rozpoczęła się również 
realizacja kolejnej innowacji pe-
dagogicznej pt. „Kreatywne formy 
papierowe na lekcjach języka pol-

skiego”. Uczniowie wykonywali lap-
booki do lektury „Hobbit czyli tam 
i z powrotem”, makiety Placu Broni 
z lektury Ferenca Molnara, tęczowe 
życiorysy Adama Mickiewicza oraz 
tort z bogami greckimi.

5 marca uczniowie klasy I  zo-
stali włączeni w poczet czytelników 
biblioteki szkolnej. W  czasie uro-
czystości pierwszoklasiści zostali 
przepytani ze znajomości alfabetu, 
biblioteki i  bajkowych postaci. Eg-
zamin na czytelnika biblioteki prze-
prowadziły krasnoludki z kl. II.

Miło nam poinformować, iż 
szkoła otrzymała grant z  Regio-
nalnej Fundacji Rozwoju „Serce” 
w Kolbuszowej na realizację projek-
tu „Święty Jan Paweł II bliski dzie-
ciom.” Niestety, ze względu na zaist-
niałą sytuację, musimy poczekać na 
jego realizację.

Czesława Kubiś

Dzień Babci i Dziadka
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Drodzy Czytelnicy Gazety Gminnej!
W tym trudnym czasie życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, ale także pogody du-
cha. Niech ten czas zarazy będzie równocześnie czasem zwolnienia tempa życia, pogłębia-
nia relacji międzyludzkich, życzliwości, pokrzepiających rozmów i pięknych chwil w gronie 
rodzinnym. 

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Żaden człowiek nie jest samotną „górą lodową”, dryfu-
jącą po oceanie historii; każdy z nas należy do wielkiej rodziny, w której ma swoje miejsce 

i swoją rolę do odegrania.” Obecna 
sytuacja pokazuje to wyraźnie. Od 
naszego odpowiedniego zachowania 
zależy zdrowie i życie nasze, ale też 
innych ludzi. Bądźmy więc odpowie-
dzialni wobec samych siebie i innych 
w te święta oraz przez resztę roku.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie Zespołu Szkół w Dzikowcu

W niepewności czasie
W obliczu ostatnich wydarzeń 

na świecie wszystko traci na ważno-
ści, wiele wydaje się być takie małe, 
tak nieznaczące. Koronawirus. Lęk 
o  naszych bliskich, o  przyszłość 
kraju, wreszcie o przyszłość świata. 
Czy w obliczu pandemii i w reflek-
sji nadchodzących świąt Zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią choć przez 
chwilę staliśmy się lepszymi ludź-
mi? Czy ta lekcja nas czegoś nauczy-
ła? Oto okazuje się, że można czas 
spędzać z  rodziną zamiast w  gale-
riach handlowych. Nie potrzebuje-
my wcale tak dużo, by żyć. Modli-
twa nabiera mocy, kiedy wypływa 
z  głębi serca, a  nie z  konieczności. 
Czy przewartościujemy swój świat?!

Jasełka Bożonarodzeniowe 
6.01.2020  r. zgromadziły wielu 
mieszkańców. Przygotowania trwa-

Kalejdoskop wydarzeń kulturalnych 
Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

ły wiele tygodni. Wspaniali, utalen-
towani dorośli, młodzież i  dzieci 
wcielili się w swoje role bardzo prze-
konywująco. Wystąpili: Małgorzata 
Cudo, Jakub Wawrzonek, Grażyna 
Sudoł, Joanna Mytych, Kajetan Ku-
lig, Wojciech Mytych, Maria Rze-
szutek, Maria Rzucidło, Maksymi-
lian Jagodziński, Krzysztof Serafin, 
Dariusz Paśko, Antoni Hahn, Jacek 
Jamróz, Jakub Wawrzonek, Mar-
ta Rozmus, Marysia Paśko, Błażej 
Jagodziński. Charakteru dodały 
kolędy i  pastorałki przygotowane 
i wykonane przez zespól „Iskierki” 
prowadzony przez panią. B. Rząsę

Dzień Seniora w Mechowcu
To już czternaste spotkanie se-

niorów w  Mechowcu (25.01.2020). 
Tradycja ta przetrwała do dziś 
m.in. dzięki KGW Prymule, które 

każdego roku wiele pracy i  serca 
wkłada, by to był wyjątkowy dzień. 
W  programie artystycznym wystą-
piły dzieci z miejscowej szkoły wy-
konując Jasełka oraz skecze, które 
przygotowały z paniami Ewą Tycz-
ką oraz Stolarz. Na scenie zapre-
zentowały się Prymule w radosnym 
biesiadnym repertuarze oraz Ka-
pela Dzikowianie. Obok seniorów 
zasiedli goście m.in. pan Poseł Z. 
Chmielowiec, wicemarszałek woj. 
podkarpackiego p. Ewa Draus oraz 
Wójt Gminy Dzikowiec pan Józef 
Tęcza i  Sekretarz Gminy pani Ge-
nowefa Dębiak.

Spotkanie artystów
W dworku w  styczniowy wie-

czór (21.01.2020r.) spotkali się arty-
ści malarze, rzeźbiarze, dyrektorzy 
instytucji kultury powiatu kolbu-
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szowskiego, członkowie Związku 
Polskich Artystów Malarzy i  Gra-
fików Oddziału w  Rzeszowie oraz 
lokalne władze. Celem spotkania 
było nawiązanie szeroko pojętej 
współpracy i promocji. Artyści za-
chwyceni klimatem zespołu dwor-
sko-parkowego podjęli wiele pla-
nów związanych z  tym miejscem. 
Był to jednocześnie wernisaż wy-
stawy prac malarskich Grupy Su-
peł Art. działającego przy GOKiB 
w  Majdanie Królewskim. Wystawę 
można było oglądać przez następny 
miesiąc. 

Gminny Koncert Kolęd 
„Kolędować Małemu”

Sala widowiskowa SCK, 2 lutego. 
Spotykamy się tak już od 2009 roku. 
Jak ważna jest to tradycja, świadczy 
chęć udziału w  tym dorocznym 
wydarzeniu. W  cudownym reper-
tuarze kolęd i pastorałek wystąpili: 
Kapela Dzikowianie, KGW Prymu-
le, Orkiestra Dęta z Kopci, Chór pa-
rafialny ze Spi, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w  Spiach oraz malu-
chy z Dzikowca: Błażej Jagodziński 
i Marysia Paśko. Koncert zwieńczył 
tradycje śpiewania kolęd w kościele 
katolickim

Spotkanie KGW 
i Stowarzyszenia

6 marca w  Dworze Błotnickich 
odbyło się spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Stowarzyszenia Ko-
biet Wiejskich Gminy Dzikowiec 
„Przystań”. Z  okazji przypadające-
go Dnia Kobiet panie spotkały się 
by podsumować dotychczasową 
działalność, ale też wspólnie świę-
tować. Nawiasem mówiąc podczas 
karaoke odkryliśmy nowe talenty 
wokalne i zapewne „coś” z tego wy-
niknie.

Wernisaż wystawy malarstwa 
i rzeźby

13 stycznia otworzyliśmy ko-
lejną wystawę. Tym razem były to 
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prace Aktywnej Grupy Twórców 
działającej przy MGDK w  Głogo-
wie Małopolskim pod artystycznym 
przewodnictwem Moniki Twar-
dowskiej (Zaborskiej). Na werni-
sażu gościliśmy twórców, pana dy-
rektora MGDK w  Głogowie Młp. 
mieszkańców oraz władze Gminy 
Dzikowiec. Wystawę dostępną do 
9 marca zwiedzali mieszkańcy, 
uczniowie ZS w  Dzikowcu a  także 
Podopieczni ŚDS-u w Spiach.

Ferie z SCK
Ferie z Pinokiem i Gepetto, pod 

takim hasłem zorganizowaliśmy 
tegoroczny czas zimowej kanikuły. 
Dzieci wzięły udział w sztuce inte-
raktywnej „Pinokio” wystawionej 
przez teatr Blaszany Bębenek. Ko-
lejne dni upływały na projektowa-
niu, szyciu pacynek, przygotowa-
niu przedstawienia teatru pacynek 
w  oparciu o  czytane fragmenty 
„Pinokia”, obejrzanego filmu oraz 
wspomnianego przedstawienia. Po-
nadto na zajęciach dzieci przygoto-
wały prezenty dla dziadków i babć, 
zimowe prace plastyczne a  także 
tworzyły modele na warsztatach 

modelarskich. Nadmiar energii 
można było spożytkować podczas 
pobytu w Parku Trampolin w Rze-
szowie.

VI Turniej Karate o Puchar 
Wójta Gminy Dzikowiec
8 marca w  Sali widowiskowej 

SCK, jak każdego roku miał miej-
sce turniej karate, w którym udział 
wzięło 69 uczestników z Dzikowca, 
Majdanu Królewskiego, Tarnobrze-
ga, Jadachów, Krzątki, Chmielowa 
oraz nowej Dęby. Organizatorem 
turnieju jest Klub KYOKUSHIN 
Karate wraz z  SCK w  Dzikowcu. 
Nagrody ufundowali; Wójt Gminy 
Dzikowiec, Sekretarz Gminy Dzi-
kowiec oraz organizatorzy. Karate-
cy z  Dzikowca zaprezentowali się 
następująco:

Sitarz Jakub – I miejsce, Kaczo-
rowski Wojciech – I miejsce, Baran 
Tymoteusz – II miejsce oraz Ko-
misar Julia, Baran Wiktoria, Dziu-
ba Miłosz, Marek Bartosz, Marek 
Aleksander, Kobylarz Dawid, Sasie-
la Daniel – miejsce III

Pracownia „TEDE”
„Twórcza doświadczalnia TEDE” 

– pod taką nazwą, w dworku, funk-
cjonuje pracownia artystyczna pani 
Katarzyny Cesarz. Rekrutowaliśmy 
pod hasłem „Twój czas na twój 
rysunek i  twoje malarstwo”. Zaję-
cia odbywają się w  każdy piątek, 
można dołączyć w  każdej chwili, 
niezależnie od wieku. Dostaliśmy 
też dofinansowanie zajęć edukacji 
artystycznej w  ramach „Akademii 
Kreatywności”, na które zapraszamy 
dzieci i młodzież. 

Zajęcia stałe
W naszej ofercie posiadamy za-

jęcia stałe; szachowe, karate, tańca 
nowoczesnego, wokalne, gitarowe, 
orkiestry dętej w Kopciach. Wystar-
towała nauka języka angielskiego 
dla dorosłych.

Wszystkie w/w aktywności zo-
staną wznowione wg harmonogra-
mu po zakończeniu pandemii.

Szczegółowe informacje na na-
szym Facebooku oraz stronie inter-
netowej http://sckdzikowiec.com.
pl/index.php

„Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia

Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia (…)”

Ernest Bryll - Bóg odrzucił kamień

Niechaj w tym trudnym czasie
Zmartwychwstały Pan napełni serca mocą, 

nadzieją i miłością.
Świąt przepełnionych pokojem wszystkim czytelnikom

życzy zespół SCK w Dzikowcu 
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Inspiracją do wprowadzenia innowacji „Kreatywne techniki plastyczne” w grupie 3-4 latków jest wyjście 
naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych moż-
liwości ich zaspokojenia.

W  naszym przedszkolu stara-
my się twórczo wychowywać dzie-
ci, stwarzamy sytuacje, w  których 
dziecko doświadcza, działa i  uze-
wnętrznia swe przeżycia. Każde-
go wychowanka traktujemy jako 
partnera, co pomaga w  rozwijaniu 
silnej otwartej na twórcze poszu-
kiwania osobowości. Wspieramy 
dzieci w  ich rozwoju, inicjatywach, 
samodzielności, poszukiwaniu 
twórczych rozwiązań i radzeniu so-
bie z problemami. Dążymy do tego, 
aby aktywność twórcza dziecka roz-
wijała się w  każdym działaniu, aby 
stała się nawykiem i  wewnętrzną 
potrzebą. Stwarzamy jak najlepsze 
warunki rozwoju fizycznego, 
umysłowego, emocjonalnego 
i społecznego. W sposób róż-
norodny i wielostronny inspi-
rujemy dzieci do twórczych 
zabaw plastycznych, muzycz-
nych i teatralnych. Umożliwia 
to naszym wychowankom wy-
rażanie swoich przeżyć, po-
zwala się przenieść w  krainę 
marzeń i fantazji.

Ważne miejsce w  edu-
kacji przedszkolnej zajmuje 
twórczość plastyczna, któ-
ra jest najpowszechniejszym 
zjawiskiem w  spontanicznej 
i  ekspresyjnej działalności 
dzieci. W  swoich wytworach 
plastycznych dzieci ujawnia-
ją swój wewnętrzny model 
świata, zabarwiony silnymi 
przeżyciami emocjonalnymi. 
Bogatym źródłem inspiracji 
są utwory literatury dziecię-
cej, bezpośrednie kontakty 

z otoczeniem społecznym, przyrod-
niczym, techniką i  sztuką. Dzieci 
eksperymentują różnymi narzędzia-
mi, materiałami, które są groma-
dzone w bardzo bogatych kącikach 
plastycznych. Dzięki temu powstaje 
wiele bogatych w  formę, tematykę 
i  techniki barwnych prac plastycz-
nych, które były eksponowane w ga-
lerii i teczkach- albumach.

W pracy z  dziećmi korzystamy 
czynnie z  technologii komputero-
wych, które odgrywają coraz więk-
sze znaczenie w  życiu nowocze-
snych społeczeństw, a programowa-
nie staje się umiejętnością, która po-
zwoli dzieciom na odnalezienie się 

w  tej nowej rzeczywistości. Naukę 
programowania powinno się rozpo-
cząć już od najmłodszych lat, kiedy 
to dziecko odznacza się największą 
ciekawością świata, dlatego grupa 
dzieci 4-5 letnich w roku szkolnym 
2019/2020 realizuje innowację pro-
gramową pt. „Dzieciaki bystrzaki”. 

Założeniem wprowadzenia inno-
wacji było rozwijanie u dzieci przed-
szkolnych umiejętności logicznego 
myślenia, kształtowania wyobraź-
ni przestrzennej oraz wprowadze-
nie młodego człowieka w  cyfrowy 
świat związany z programowaniem, 
a  także upowszechnianie wiedzy 
na temat bezpiecznego korzystania 

z  nowoczesnych technologii. 
W  czasie trwania innowacji 
dzieci rozwijają podstawowe 
funkcje poznawcze takie jak: 
pamięć, koncentracja uwagi, 
analiza i  synteza wzrokowa, 
koordynacja ruchowa.

Nasze przedszkole również 
czynnie włączyło się w  Pro-
gram Przedszkolnej Eduka-
cji Antytytoniowej "Czyste 
Powietrze Wokół Nas"  orga-
nizowany pod patronatem 
Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej. W programie uczestniczą 
dzieci 6 letnie. 

Program skierowany jest 
do dzieci i  składał się z  pię-
ciu zajęć warsztatowych: Wy-
cieczka. Co i  dlaczego dymi. 
Jak się czuję, kiedy dymi pa-
pieros? Co się dzieje, gdy lu-
dzie palą papierosy? Jak uni-
kać dymu papierosowego? 

Założeniem programu było 

Dzieciaki bystrzaki
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wykształcenie u  dzieci świadomej 
umiejętności radzenia sobie w  sy-
tuacjach, w których inne osoby palą 
przy nich papierosy, oraz wzrost 
kompetencji rodziców w  zakresie 
ochrony dzieci przed ekspozycją 
na dym tytoniowy. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci zwiększyły wiedzę do-
tyczącą szkodliwości dymu, obser-
wowały podczas wycieczki źródła 
dymu, projektowały własny znaczek 
„Nie pal przy mnie", rysowały różne 
źródła dymu, zapoznały się z posta-
cią Dinusia i nauczyły się jego pio-
senki. Założenia programu zostały 
zrealizowane. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze 
życzenia:

dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, mokrego 

dyngusa
oraz wiele wiosennego słońca

życzą
dyrektor, pracownicy 
oraz wychowankowie 

Przedszkola Samorządowego 
w Dzikowcu

We wtorek, 11 lutego 2020 r., we 
wspomnienie Matki Bożej z  Lour-
des, obchodziliśmy XXVIII Świa-
towy Dzień Chorego. Tegoroczne 
orędzie papieskie zatytułowane zo-
stało: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a  Ja was pokrzepię» (Mt 11, 
28). Tego pokrzepienia szukaliśmy 

wspólnie w  kościele parafialnym 
w Spiach. Uczestnicy ŚDS w Spiach 
wraz z  pracownikami przygotowali 
oprawę liturgiczną uroczystej mszy. 
Było to dla nich ważne i emocjonu-
jące przeżycie.

Światowy Dzień Chorego usta-
nowiony został przez papieża Jana 
Pawła II. Celem obchodów jest ob-

jęcie modlitwą wszystkich cierpią-
cych, zarówno duchowo, jak i  fi-
zycznie, i zwrócenie uwagi świata na 
ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, 
którzy zawodowo, bądź z  potrzeby 
serca (jak rodziny czy wolontariu-
sze) towarzyszą chorym i  cierpią-
cym.

Stanisław Kubiś

Światowy Dzień Chorego w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Spiach

Dzieje założenia dworsko-parkowego w Dzikowcu sięgają XVIII wieku. Dokument z 1744 roku prze-
kazuje, że w tym czasie istniał kwaterowy ogród użytkowy w miejscu późniejszego i obecnego sądu, 
znajdującego się w pobliżu spichlerza. Najstarszym zachowanym obiektem architektonicznym zało-

żenia jest spichlerz pochodzący z 1787 roku.

Kolejny etap kształtowania się za-
łożenia dworsko-parkowego w Dzi-
kowcu stanowi rok 1833, kiedy to 
Józef Błotnicki nabył majątek dzi-
kowiecki podczas licytacji od rządu 
austriackiego. W tym właśnie roku, 
w  miejscu na północny zachód od 
spichlerza i  ogrodu, zbudowany 

został dworek klasycystyczny dla 
rodziny Błotnickich wraz z  otacza-
jącymi go budynkami dworskimi, 
takimi jak: oficyna dworska, budy-
nek folwarczny, czworaki dworskie, 
oranżeria, lodownia, garbarnia skór 
i  stajnie. Założony został również 
przydworski park. Na południe od 

dworu, w  miejscu obecnego bu-
dynku Urzędu Gminy, do 1944 
roku znajdował się ogród warzywny 
i długa podziemna piwnica.

W 1889 roku, powierzchnia par-
ku została powiększona. Trzeci wła-
ściciel Dzikowca, Jan Pasek Błotnic-
ki, od strony zachodniej parku zało-

Dwór Błotnickich w Dzikowcu
historia w pigułce
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żył staw i obsadził go aleją żywotni-
kowi. Pomiędzy dworem a  stawem 
powstała wewnętrzna droga, bie-
gnąca prostopadle do alei głównej 
parku.

Od momentu zakupu ziemi dzi-
kowieckiej przez Józefa Błotnickie-
go, zespół dworsko-parkowy znaj-
dował się w  posiadaniu rodu Błot-
nickich, aż do 1940 roku. Po klęsce 
wrześniowej w 1939 roku w Domu 
Ludowym w Dzikowcu stacjonowa-
ło wojsko niemieckie, a  we dworze 
rozmieszone były biura. W  czasie 
okupacji z  własności Błotnickich 
utworzony został majątek „Liegen-
scharft”, na zarządcę którego Niem-
cy chcieli mianować Juliana Błot-
nickiego. Nie zgodził się on jednak 
na przyjęcie tej funkcji.Przez długi 
czas ukrywał się w  okolicach Dzi-
kowca, po czym wyjechał do Krako-
wa, gdzie zamieszkał.W 1944 roku 
w parku stacjonowało wojsko rosyj-
skie, a we dworze był połowy szpital 
wojskowy. 

Reforma rolna z dnia 2 września 
1944 roku formalnie nie obejmo-
wała majątku Błotnickich, jednakże 
parcelacja ziemi dworskiej zosta-
ła przeprowadzona dzięki usilnym 
staraniom działaczy PPR i  SL. Ze-
spół dworsko-parkowy przeszedł na 
własność Państwowego Funduszu 
Ziemi. We dworze ulokowano sale 

lekcyjne Publicznej Średniej Szkoły 
Rolniczej i Szkoły Podstawowej oraz 
mieszkania prywatne. Publiczna 
Średnia Szkoła Rolnicza w Dzikow-
cu mieściła się we Dworku w latach 
1948-1950. W zespole dworsko-par-
kowym zorganizowany został Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy, póź-
niej przeniesiony do Kolbuszowej.

Od 1966 do 1979 przeprowa-
dzono generalny remont dwor-
ku. W  tym czasie powstał projekt 
adaptacji dworku na dom dziecka 
i  plan zagospodarowania parku na 
potrzeby domu dziecka. 1982 roku 
Dom Dziecka został zlikwidowany, 
a  jego miejsce zajęło Państwowe 
Przedszkole w  Starym Dzikowcu, 
które funkcjonowało do 2010 roku. 
W 2019 roku Dwór Błotnickich zo-
stał gruntownie wyremontowany 
i  stał się siedzibą Samorządowego 
Centrum Kultury w Dzikowcu.

Na terenie parku zachowały się 
elementy małej architektury:

- murowana kapliczka z  rzeźbą 
św. Jana Nepomucena z  1. połowy 
XIX wieku;

- kamienny taras widokowy 
z końca XIX wieku;

- ceglane filary neogotyckiej bra-
my z przełomu XIX i XX wieku.

- lodownia dworska
Dwór usytuowany jest na nie-

wielkim wzniesieniu. Jest budowlą 

zbudowaną na planie prostokąta, 
parterową, częściowo podpiwniczo-
ną, murowaną z cegły i otynkowaną. 
Na osi każdej elewacji znajdują się 
wejścia. 

Oficyna
Budynek oficyny do roku 1944 

pełnił funkcję kuchni dworskiej, 
mieszkań służby oraz stajni dla koni 
cugowych. Po tym czasie znajdowa-
ły się tu mieszkania. Obecnie mieści 
się tu biuro SCK, pracownie oraz 
pokoje noclegowe.

Spichlerz usytuowany jest na 
wzniesieniu obok sadu podworskie-
go, frontem zwrócony na południo-
wy zachód. Jest budowlą wzniesioną 
na planie prostokąta, trójkondy-
gnacyjną, murowaną i  otynkowa-
ną. Wejście znajduje się w  elewacji 
zachodniej. Remont budynku prze-
prowadzony był w 1943 roku.

Budynek folwarczny i  browar 
usytuowany jest równolegle do dro-
gi wjazdowej do parku, od strony 
południowej. Jest budowlą zbudo-
waną na rzucie wydłużonego pro-
stokąta, jednokondygnacyjną, mu-
rowaną z cegły i otynkowaną. Budy-
nek folwarczny do 1939 roku pełnił 
funkcję stajni, mieszkań masztale-
rzy i browaru.

Budynek dawnej oranżerii usy-
tuowany jest przy alei głównej, nie-
daleko od dworu, po jego południo-

Filary neogotyckiej bramy wjazdowej Taras widokowy



18

GAZETA GMINNA

Numer 1 (41)

Szkoła Podstawowa 
w Dzikowcu 

W dniu 29 stycznia 2020r. odbył 
się przetarg nieograniczony na wy-
bór wykonawcy robót na zadanie 
pn: „Remonty sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w  Dzikowcu”. 
Do przetargu przystąpiło 11 ofe-
rentów. Cenna najniższej oferty 
wynosiła 917 991, 38zł, zaś najdroż-
szej 1 372 450, 47zł. Dnia 28 lutego 
2020  r. została podpisana umowa 
z Wykonawcą robót. Termin zakoń-
czenia remontu Sali został ustalony 
na koniec września 2020r. 

Remont budynku 
w Kopciach 

Trwają roboty budowlane przy 
budynku wielofunkcyjnym w Kop-
ciach. Warunki atmosferyczne 
pozwoliły w  styczniu i  lutym na 
prowadzenie robót budowlanych 
w części parterowej budynku. Wy-
konawca realizuje roboty zgodnie 
harmonogramem robót. Inwesty-
cja będzie realizowana do końca 
grudnia 2021r. Wartość robót prze-
widzianych w  roku 2020 to kwota 
1 350 000zł. 

Zakup gruntów pod budowę 
boiska wielofunkcyjnego 

w Lipnicy
Dla informacji czytelników 

w  roku 2019r. zostało zakupione 
trzy działki, zaś w  roku 2020 do-
konano zakupu czwartej z  plano-

wanych działek. W  chwili obecnej 
trwają prace związane z  przygoto-
waniem dokumentacji projektowej 
i kompletowaniem wniosku do Mi-
nisterstwa Sportu o  dofinansowa-
nie budowy boisk sportowych. 

Odnawialne źródła energii
Gmina Dzikowiec przystąpiła 

do projektu „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii w  Gminie Kolbuszo-
wa i Gminie Dzikowiec” w ramach, 
którego mieszkańcy gminy będą 
mogli otrzymać dotację do 85% na 
instalacje fotowoltaiczne, montaż 
pomp ciepła i kotłów na biomasę. 
Głównym celem projektu jest bu-
dowa i  uruchomienie instalacji fo-
towoltaicznych przeznaczonych na 
użytek gospodarstw domowych na 
terenie gmin Dzikowiec.

W ramach projektu zostaną wy-
konane instalacje służące do zamia-
ny energii słonecznej na energię 
elektryczną o mocy do 3 kW każda. 
Mieszkańcom umożliwi uzyskanie 
oszczędności finansowych z  tytułu 
korzystania z  energii na potrzeby 
własnych budynków mieszkalnych, 
a  także spowoduje redukcję pozio-
mu emisji szkodliwych gazów i py-
łów do atmosfery.

Projekt zostanie realizowany 
w terminie do końca grudnia 2021 
roku.

Modernizacja dróg 
gminnych

Gmina Dzikowiec złożyła wnio-

Informacje gminne

sek do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych na modernizację dróg 
dojazdów do pól rolników w Spiach 
i Nowym Dzikowcu. 

Zamiana gruntu 
Zgodnie z  uchwałą Rady Gmi-

ny Dzikowiec dokonano zamiana 
gruntów w  miejscowości Wilcza 
Wola z  przeznaczeniem na zwięk-
szeniu miejsc postojowych w obrę-
bie kościoła parafialnego w Spiach. 

Drogi gminne 
Wójt Gminy Dzikowiec zlecił 

opracowanie wykonania mapy do 
celów projektowych pod przebudo-
wę dróg gminnych w miejscowości: 
Wilcza Wola (Puzie, Jaśkowe), Me-
chowiec - Zagrody Mechowieckie.

Złożono wniosek do Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach: Fundu-
szu Dróg Samorządowych na prze-
budowę dróg gminnych w miejsco-
wości: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, 
Mechowiec, Wilcza Wola, Spie oraz 
na przebudowę dróg powiatowych 
w  miejscowości: Lipnica, Mecho-
wiec.

Oświetlenie uliczne 
Wykonano oświetlenie zabytko-

wego zespołu parkowo-dworskiego 
w Dzikowcu 

Zlecono wykonanie oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej 
w miejscowości Płazówka. 

wej stronie. Jest budowlą zbudowa-
ną na planie prostokąta, parterową, 
murowaną z cegły i otynkowaną.

Pomniki przyrody żywej. Park 
dzikowiecki należy do parków 

podworskich, które zostały objęte 
ochroną ze względu na wartość kra-
jobrazową i przyrodniczą. Ochrona 
objęto dwa dęby szypułkowe (wiek 
; 320 i 270 lat), jesion wyniosły (ok. 

240 lat) oraz lipę szerokolistną (wiek 
ok. 170 lat). 

Park z  dworem wpisany został 
do rejestru zabytków województwa 
rzeszowskiego 10 X 1974 roku.

Oprac. B. Kosiorowska
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Szukajcie prawdy jasnego płomienia, 
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg!
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!

A. Asnyk – Do młodych

To nie przypadek, że większość ojców założycieli naszego świata żyła w  wieku XX. Spójrzmy zatem 
w kontekście obecnych czasów i dzisiejszego XXI wieku czym i jakim był miniony wiek. 

Cud nad Wisłą (trwa)

Jego rolę a może istotę określiły 
dwie wojny światowe oraz ich na-
stępstwa i skutki, w tym także skraj-
ne systemy i  ideologie polityczne 
– faszyzm i  komunizm. Z  wojny 
a  ściślej z  jej społeczno-politycz-
nych i  moralnych skutków zrodził 
się rosyjski komunizm. Wojna do-
mowa w Rosji była swoistym prze-
dłużeniem wojny światowej. W  jej 
wyniku we wschodniej części kon-
tynentu ustabilizowało się na wiele 
dziesięcioleci państwo szczególne, 
które miało być założycielem no-
wej cywilizacji i nowej wiary. Prze-
ciwstawne wszystkiemu, co dotąd 
stanowiło europejska normę. Ten 
straszliwy wzorzec człowieka nie 
przyjął się nawet w komunizmie, al-
bowiem stawiał na głowie pierwot-
ną hierarchię wartości, zakodowaną 
w kulturze a może nawet w genach. 
Od tej pory czwarte przykazanie 
Dekalogu straciło ważność. Ko-
munizm miała być ważniejszy od 
lojalności rodzinnej. Sowiecka pro-
paganda głosiła, że Paweł Morozow 
(1918-1932) zastępowy pionierów, 
przepojony miłością do sowieckiej 
ojczyzny poświecił dla niej swego 
ojca. Doniósł władzy o  ukrywa-
niu żywności, którą należy oddać 
państwu. Ojca, jak również resztę 
rodziny (babcia, dziadek) areszto-
wano i rozstrzelano za „terroryzm”. 
Atmosfera podejrzliwości ogarnęła 
całe społeczeństwo, nikt nie wierzył 

nikomu. Kwitło donosicielstwo, 
brata donosił na brata, syn na ojca, 
etc. Każdy bronił się rozpaczliwie 
przed zarzutem „wiedział, a nie po-
wiedział”. Tysiące strażnic obozo-
wych coraz gęściej zapełniało kraj 
- Syberię. 

Ze wzgórz pokrytych śniegiem 
rozpościerały się widoki na syberyj-
skie rzeki, które toczyły swe wody 
wśród skał i  lasów z  nieznanych 
ziem ku nieznanym ziemiom. Na 
horyzoncie woda przybierała kolor 
nieba, zlewała się z nim w jedno, jak 
gdyby Pan Bóg nie stworzył jeszcze 
lądów, by oddzielić wody od wód. 
Niektórych nieszczęśników ogar-
niało jakieś gorzkie i  nowocześnie 
radosne uczucie a może raczej prze-
czucie. Poprzez tęsknotę i  rozpacz, 
stojąc nad mogiłami swych przy-
jaciół, zesłańców, niekiedy uświa-
damiali sobie błahość własnych 
niedoli i  cierpień. Ta nieskończo-
na wieczność umacniała ich wiarę 
w  „Coś” bardziej doniosłego niż 
to wszystko, co stanowiło treść ich 
dotychczasowego życia. Ci, którzy 
skazują ludzi na zesłanie mylą się, 
sądząc, że można w ten sposób zła-
mać człowieka. Można go zabić, ale 
nie złamać! To była ich jedyna na-
dzieja, nadzieja więźniów, zesłań-
ców. Dopóki istniał cień nadziei, ni-
kły promyk szansy na przetrwanie, 
trzeba było iść. Najbardziej wąską, 
skalistą ścieżką, najeżoną przeszko-

dami, których pokonanie wymaga-
ło nadludzkiej woli, by być może 
kiedyś znów wkroczyć na szeroką 
jasna drogę zwaną życiem.

Student Uniwersytetu we Lwo-
wie został aresztowany w  1944  r. 
przez NKWD i  skazany na 10 lat 
pracy w łagrach Workuty na Sybe-
rii, tej „nieludzkiej ziemi” - pisze 
Marian Marek Bilewicz żołnierz AK 
(…) „pociąg nie odjeżdżał. Dzień 
był jasny i  pogodny. Patrzyłem na 
sowiecką stronę. Uczucie ulgi i  ra-
dości ustępowało, w miejsce uczucia 
żalu i bezsilnej złości. Żalu za tymi, 
z  którymi dzieliłem jedna pryczę, 
kawałek chleba, złe i dobre chwile. 
Bezsilna złość, gdyż wiedziałem, że 
oni dalej pozostaną w łagrach stali-
nowskiej bestii. A  ja nic, ale abso-
lutnie nic nie mogłem na to pora-
dzić. Pociąg z  wolna ruszył. Mijał 
spalone miejscowości, miasteczka 
zrujnowane, mijał straszliwe rany, 
poszarpane łono Matki Polski. Go-
race uczucie ogarnęło mnie całego. 
Panno święta, która w Ostrej świe-
cisz Bramie! Polsko! Ojczyzno miła! 
Wyciągając mnie z zachłannych łap 
stalinizmu darowałaś mi życie. Do 
Ciebie ono teraz należy! Przyrze-
kam Ci to, co przyrzec może niebo-
rak i tułacz! Ze wszystkich swych sił 
pracować będę dla Ciebie, dla stwo-
rzenia takiej Ojczyzny, której dzieci 
nie będą znosić upokorzeń, cier-
pień, tortur i zsyłek. Bez względu na 
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to, czy okażesz się dobra Matką, czy 
tylko macochą, służyć Ci będę. Tak 
mi dopomóż Bóg.”

Kazanie na Kahlenbergu
Ks. Biskup Józef Zawitkowski 

12 września 2010r. w  327 rocznicę 
wiktorii wiedeńskiej w Kazaniu na 
Kahlenbergu zamieścił takie słowa: 
„Wiara to nie są deklaracje, oświad-
czenia, gadanie. Wiara jest całym 
moim życiem. A  teraz Was, moc-
nych i  wielkich, na Kahlenbergu 
zgorszę. Nie warto wierzyć w Boga! 
Dziś lepiej być bezbożnym! Znam te 
dwa słowa – pobożny to ten, który 
żyje po Bożemu, a bezbożny to ten, 
który żyje tak, jakby Boga nie było. 
Bezbożnym jest lepiej, bo nie modlą 
się, bo nie ma Boga. Nie spowiada-
ją się, bo nie mają grzechu. Oni nie 
kłamią, ani w radiu, ani w telewizji, 
ani w gazecie. Oni nie kradną, tylko 
defraudują, to znaczy, biorą dopiero 
powyżej miliona. I tak żadnej afery 
nie wykryją. To się da załatwić. Po-
słuchajcie i pomyślcie. Pięć lat temu, 
w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bo-
żego umarł nam Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Miłość nam umarła! Pła-
kaliśmy. I co z tego? Zapomnieliśmy 
wszystko. W tym roku 10 kwietnia, 
znów w  wigilię niedzieli Miłosier-
dzia Bożego, katastrofa pod Smo-
leńskiem. Naród zdrętwiał, obudził 
się. I  znów nic z  tego. Potem po-
wódź! Potem susza! Boże, gdzie je-
steś? Widzisz i milczysz? To nie Pan 
Bóg winien. Policzcie się z  sumie-
niem. Przecież ktoś strzelał do Ojca 
Świętego. Przecież przed katastrofą 
myśmy słowami zabili prezydenta. 
Paliliśmy chlebem - będzie głód. 
Była powódź, była susza. Co dalej? 
Spytajcie sumienia. Czy można żyć 
bez wiary? Boję się bezbożnych! 
Pan Bóg ma swoje drogi wiary. Niby 
mądry i bogaty świat chce odrzucić 
wszystko, co Bogiem tchnie. Ludzie, 
dokąd idziecie? Ta droga prowadzi 
donikąd. Nawróćcie się!

Ksiądz się łudzi, 
świat pójdzie swoją drogą.
Nie!
Świat jeszcze raz powie:
Vivat Polonus, 
unus defensor Mariae!
Niech żyje Polak, 
jedyny obrońca Maryi!

A. Mickiewicz

Ojciec święty
Nigdy nie skarżył się na ból, po-

trafił nawet uczynić z tego atut: „Po-
trzeba było, bym dysponował argu-
mentem cierpienia wobec możnych 
tego świata. Znów mam się z nimi 
spotykać i rozmawiać. Jakich mogę 
użyć argumentów? Pozostaje mi ten 
argument cierpienia”. JPII.

Adam Bujak, fotograf Papieża 
Polaka często miał obiekcje, czy 
fotografować Jana Pawła II w chwi-
lach jego słabości. Uznał jednak, ze 
Jego cierpienie stało się źródłem 
nadziei dla obecnego świata i  nie 
należy tego ukrywać. Ból i  słabość 
Papieża oraz cierpienia tego świata, 
targanego konfliktami, to znaki cza-
su, wzywające nas do refleksji nad 
tym, kim jesteśmy i dokąd dążymy. 
Zapewne wielu słyszało o  utworze 
pt. „Dezyderata” z  Baltimore. Jak 
głosi legenda w  roku ok.1692 zna-
leziono w starym klasztorze w Bal-
timore pergamin z  tekstem. Tekst 
ten zawiera głeboką mądrość, i po-
nadczasowe przesłanie. Utwór był 
listem napisanym przez umierają-
cego ojca do syna.

Dezyderata
„Krocz spokojnie wśród zgiełku 

i  pośpiechu - pamiętaj jaki pokój 
może być w ciszy. Tak dalece jak to 
możliwe, nie wyrzekając się siebie 
bądź w dobrych stosunkach z inny-
mi ludźmi. Prawdę swą głoś spokoj-
nie i jasno słuchając też tego co mó-
wią inni, nawet głupcy i  ignoranci, 
oni tez mają swą opowieść. Jeśli po-
równujesz się z innymi możesz stać 
się próżny i  zgorzkniały, albowiem 

zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. 
Ciesz się zarówno swymi osiągnię-
ciami jak i planami. Wykonuj z ser-
cem swą prace jakąkolwiek by była 
skromna. Jest ona trwałą wartością 
w  zmiennych kolejach losu. Za-
chowaj ostrożność w swych przed-
sięwzięciach - świat bowiem pełen 
jest oszustwa. Lecz niech Ci to nie 
przesłania prawdziwej cnoty. Wielu 
ludzi dąży do wzniosłych ideałów 
i  wszędzie życie pełne jest hero-
izmu. Bądź sobą, a  zwłaszcza nie 
zwalczaj uczuć: Nie bądź cyniczny 
wobec miłości, albowiem w obliczu 
wszelkiej oschłości i  rozczarowań 
jest ona wieczna jak trawa. Przyj-
muj pogodnie to co lata niosą, bez 
goryczy wyrzekając się przymiotów 
młodości. Rozwijaj siłę ducha by 
w  nagłym nieszczęściu mogła być 
tarcza dla Ciebie. Lecz nie dręcz się 
tworami wyobraźni. Wiele obaw 
rodzi się ze znużenia i samotności. 
Obok zdrowej dyscypliny bądź ła-
godny dla siebie. Jesteś dzieckiem 
wszechświata, nie mniej niż gwiaz-
dy i  drzewa masz prawo być tutaj 
i czy to jest dla Ciebie jasne czy nie, 
nie wątp, że wszechświat jest taki 
jaki być powinien. Tak więc bądź 
w pokoju z Bogiem cokolwiek my-
ślisz o jego istnieniu i czymkolwiek 
się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe 
pragnienia: w  zgiełku ulicznym, 
zamęcie życia zachowaj pokój ze 
swą duszą. Z całym swym zakłama-
niem, znojem i rozwianymi marze-
niami ciągle jeszcze ten świat jest 
piękny. Bądź uważny, staraj się być 
szczęśliwy.

W roku 2020 mija sto lata od 
„Cudu nad Wisłą”. Czy w  sercach 
naszych nie rodzi się pytanie, kto 
w  tych wydarzeniach był zwycięz-
cą? Dal człowieka wiary odpowiedź 
jest prosta – Bogurodzica. Ta, co Ja-
snej broni Częstochowy! Boża Mat-
ka, co ich osłaniała. Bóg zwyciężył! 
I  tak będzie zawsze, dokąd Naród 
będzie wierny i zachowa wiarę, Pan 



Bóg nas ocali! (ks. Bp. Józef Zawi-
stowski- reportaż 17.11.2001r.)

Ks. Stanisław Sudoł, 
świadectwo.

Na pamiątkę, że taki człowiek, 
tu żył. 
Podobno szczególnie lubiły go dzieci, 
szły za nim, jak za Jezusem-
wspomina Józef Bieleń z  Górnego 
Dzikowca.

Wiadomo, ze wszystko ma swój 
czas, każda sprawa pod niebem ma 
swoją porę. Ów czas przyszedł wraz 
ze słusznym pomysłem Józefa Bie-
lenia z Dzikowca, którem spodoba-
ło się mieć w nazwie Zespołu Szkół 
w  Dzikowcu imię osławionego, 
wszechobecnego w  sercach para-
fian, księdza Stanisława Sudoła. Na 
fotografiach sprzed kilkudziesięciu 
lat był to wysoki, nieco ascetyczny 
ksiądz o ostrych wyrazistych rysach 
twarzy. Dopiero, gdy przyjrzałem się 
oczami, ciepłe, łagodne spojrzenie - 
wspomina prof. Czesław Dźwigaj, 
twórca pomnika ks. Sudoła. Wszę-

dzie chodził pieszo, do Kolbuszo-
wej, czy do Lipnicy. Gdy jechał fur-
manką, kazał tylko snopek słomy 
położyć. Był bardzo biednie ubrany. 
Sutanna zużyta a buty takie, że pal-
ce wyłaziły, gdy klęczał przed ołta-
rzem- wspomina Michalina Streb. 
Mój mąż był chory na gruźlicę, leka-
rze nie chcieli go leczyć. Zawiozłam 
go do księdza, a ten mówi: „Józiu, ty 
nie umrzesz, w  Ameryce jest lekar-
stwo, ono ci pomoże”. To lekarstwo 
przyszło i mój mąż był z nami jesz-
cze przez osiemnaście lat- wspomina 
łamiącym się głosem Teodora Gar-
backa.

Miało się na burzę we żniwa. Szła 
chmura taka czarna. Ksiądz Prałat 
ręce wzniósł, jak Mojżesz i  chmura 
się cofnęła- ze wzruszeniem opo-
wiada Jan Wierzoch. Tak, On czuwa 
nad nad nami. Pomaga w rzeczach 
małych i dużych- potwierdza ks. Jó-
zef Konefał, siostrzeniec i następca 
Ks. Stanisława w dzikowieckiej pa-
rafii. (Rzeszów, Gazeta Wyborcza 
2001.Włodzimierz Rudolf)

Księże Prałacie spraw abyśmy 
poszli Twoimi śladami, przygarnij 
nas wszystkich do Boga. Tak, jak 
przygarniałeś chorych, strapionych, 
ubogich, wdowy, sieroty. Służyłeś 
im dobrym słowem, uczynkiem 
a przede wszystkim posługą kapłań-
ską. Mimo upływu czasu, my ciągle 
chcemy być z Tobą. Przy Tobie za-
wsze czuwała Straż Grobu Pańskie-
go z  Dzikowca. Dzisiaj także stoi 
przy Twoim pomniku wzniesionym 
dzięki ofiarności parafian z  Dzi-
kowca, Kopci, Lipnicy przebywa-
jących tu i za granicą dla uczczenia 
nadania imienia ks. Stanisława Su-
doła Zespołowi Szkół w Dzikowcu. 

Strażnicy Grobu Pańskiego bądź-
cie wierni ideałom księdza Prałata. 
Pełnijcie swe honory dla dobra lu-
dzi i  większą chwałę Boga. Krzysz-
tof Klecha, Wójt Gminy Stary Dzi-
kowiec 2001-09-03.(wpis do księgi 
Straży Grobowej).

Marian Sochacki 
Kwiecień 2020
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Zajęcia plastyczne w świetlicy „Świteź” w Mechowcu

FOTOKRONIKA

5 lat Świetlicy i Dzień Seniora w świetlicy w Spiach

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy w Kopciach

Dzień Seniora w Mechowcu

Dzień Seniora w Wilczej Woli



VI Turniej Karate

Zabawa w Przedszkolu Samorządowym 
w Dzikowcu

Uroczysta Msza św. z namaszczeniem chorych

Dzień Kobiet w Oddziale Przedszkolnym w Spiach

Pasowanie na czytelnika w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mechowcu

Chór ze Spi


