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   `              Fot. Budowa chodnika w Dzikowcu Dolnym. 

 

 

 

  Fot.  Wykonany dywanik asfaltowy Dzikowiec Górny – Kłapówka – Widełka. 



 

Aktualnie budujemy, przebudowujemy i remontujemy:  

 
1) Przedszkole w Spiach      

 
W dniu 20 lipca br. rozpoczęły się w budynku Szkoły Podstawowej w Spiach prace 

modernizacyjne i adaptacyjne polegające na przebudowie części budynku szkoły na potrzeby 
przedszkola. Termin zakończenia prac 28 sierpnia 2015r. W ich wyniku powstanie dwie sale 

przedszkolne , nowoczesne toalety dla dzieci przedszkolnych z nową armaturą sanitarną, 

szatnia dla przedszkolaków, oddzielna szatnia dla dzieci szkolnych . Generalnym wykonawcą 

robót jest firma Pana Stanisława Jamroza z Dzikowca . Firma sprawdzona , sądzimy więc że 

prace budowlane zostaną wykonane terminowo i w  bardzo dobrej jakości.  

 

2) Budowa chodników w Mechowcu i  Dzikowcu  

 
Trwają prace przy budowie chodników w Mechowcu i Dzikowcu. Łącza długość 

chodnika, który już za kilka miesięcy zostanie oddany do użytku w Mechowcu wynosi 928 

mb, zaś w Dzikowcu wykonawca w trzech różnych miejscach wykona chodniki o łącznej 

długości 921mb.  

 

  

3) Budowa dywanika asfaltowego Dzikowiec Górny-Kłapówka-

Widełka 
 

Wykonanie tej arterii komunikacyjnej w sposób znaczący poprawi komunikację 

samochodową mieszkańców Gminy Dzikowiec z drogą krajową Nr 9 w Widełce. Nie była by 

możliwa realizacja tych inwestycji , gdyby nie wzorowa i zgodna współpraca Gminy 

Dzikowiec z Powiatem Kolbuszowskim. Gmina ze swej strony z własnego budżetu udzieliła 

Powiatowi Kolbuszowskiemu na te zadania bezzwrotnej pomocy finansowej w łącznej 

kwocie   648 000,00zł   

 

4) Będzie nowy most w Mechowcu 

 

Wkrótce rozpocznie się budowa mostu w Mechowcu na drodze powiatowej łączącej 

Mechowiec ze wsią Płazówka. Wartość zdania to kwota blisko 750 000,00zł . Na tą 

inwestycję  Gmina Dzikowiec wyasygnowała z budżetu gminy ze środków własnych   kwotę 

205 700,00zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się jeszcze w tym roku. Jak wszystko 

pójdzie zgodnie z planem na Święta Bożego Narodzenia będziemy jeździć po nowym moście.  

 

5) Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku  

w Dzikowcu 

 

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do wykonania dużego zadania inwestycyjnego, 

jakim jest rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Dzikowcu wraz z zakupem 

sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni.  



 

 

Posterunek Policji w Dzikowcu stał się własnością Gminy 

Dzikowiec  

W dniu 02 lipca 2015r. w Kancelarii Notarialnej w Kolbuszowej został zawarty 

akt notarialny pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Starostą Kolbuszowskim Józefem 

Kardysiem, a Gminą Dzikowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Klechę.                 

Na mocy tego aktu notarialnego Gmina Dzikowiec stała się właścicielem Posterunku Policji                      

w Dzikowcu wraz  z działką na której znajduje się posterunek  i garażami. Przekazanie 

Posterunku Policji na własność Gminy Dzikowiec było możliwe na podstawie stosownego 

Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego. Część posterunku policji Gmina zamierza przekazać 

do dyspozycji Honorowej Straży Grobowej w Dzikowcu , która tam będzie mieć swoją sale 

tradycji i wartownię. Pozostała część posterunku zostanie wykorzystana na składnicę akt                            

i dokumentów Urzędu Gminy oraz magazyn SCK. W posterunku zachowana zostanie  

dotychczasowa część mieszkalna.  

 

 

Fot. Budynek Posterunku Policji w Dzikowcu  

 



 

 

Przebudowa i rozbudowa Domu Strażaka w Kopciach  

W dniu 03 lipca br. odbyło się w Kopciach w Domu Strażaka spotkanie projektantów                                    

z przedstawicielami  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach reprezentowanej przez druhów 

strażaków na czele z Panem Naczelnikiem Kazimierzem Ozga. W spotkaniu uczestniczyły 

również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Pan Sołtys Krzysztof Kwaśnik, członkowie rady 

sołeckiej oraz przedstawiciele gminy, która reprezentowana była przez Wójta Gminy 

Krzysztofa Klechę i inspektora do spraw inwestycji Józefa Tęczę. Głównym tematem 

rozmowy z firmą projektującą przebudowę dotychczasowego Domu Strażaka w Kopciach w   

budynek wielofunkcyjny było dokonanie analizy przedstawionej przez firmę koncepcji 

przebudowy , ocena możliwości realizacyjnych przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, 

a także funkcji jakie spełniał będzie projektowany budynek.  

 

Fot. Wizualizacja  przebudowa Domu Strażaka w Kopciach na budynek 

wielofunkcyjny. 

 

Przedszkole w Mechowcu  

W tym samym dniu oraz dodatkowo 07 lipca odbyły  się spotkania w Mechowcu                                    

z rodzicami przedszkolaków. W spotkaniach uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia „ Nasza 

Szansa” Paweł Kopeć ,Pani Wiceprezes Edyta Matejek oraz członkowie stowarzyszenia .                

Dość licznie przybyli rodzice przedszkolaków, Pani dyrektor Szkoły Bogusława Maciąg, 

Przewodnicząca komisji oświaty Urszula Rzeszut-Baran, Pan radny Józef Durak, Pan sołtys 

Józef Gancarz. Gminę reprezentowali Krzysztof Klecha Wójt Gminy oraz Małgorzata 

Szczęch Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Tematem 



spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego utworzenia w Mechowca 

od 1 września 2015r. przedszkola 9 –godzinnego. W przedszkolu takim dzieciom serwowane 

było by śniadanie oraz posiłek dwudaniowy. W ramach 9-godzinnych zajęć przedszkolaki 

miały by oprócz zajęć podstawowych również język angielski, rytmikę z elementami muzyki 

oraz religię. Możliwe by było również prowadzenie zajęć z gimnastyki czy logopedii. 

Najistotniejszym elementem powodzenia tego przedsięwzięcia są dzieci. Postawiono pytanie 

czy będzie ich wystarczająco duża liczba, najlepiej około 20. Magnesem przyciągającym do 

przedszkola w Mechowcu będzie dobrze wyposażone przedszkole otwarte 9-godzin dziennie              

z tym samym wyżywieniem co w Dzikowcu  oraz o połowę mniejsza opłata za pobyt dziecka 

w przedszkolu  w porównaniu z przedszkolem w Dzikowcu, co ma niebagatelne znaczenie dla 

rodziców. Nabór trwa , szczegółowych informacji udziela Pani Dyrektor szkoły Bogusława 

Maciąg lub ZOEAS w Dzikowcu . 

 

Jagodowe Specjały 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę lipca  ,, jagodowo” świętowaliśmy w naszej 

gminie. W artystycznej części programu podziwialiśmy utalentowane grupy taneczne z PSP               

w Lipnicy  oraz działającej sekcji tanecznej w SCK. Zaprezentowali się też nasi  mali 

karatecy.  Umiejętności wokalne zaprezentowali laureaci VIII Gminnego  Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej ,,Śpiewam, bo lubię”. W dalszej części programu wystąpiła Kapela Dzikowianie, a 

Klaun Kluseczka zapraszając publiczność do wykonywania sztuczek rozbawił ją do łez. 

Koncertem uraczyła publiczność orkiestra dęta z Kopci pod batutą pani Ewy Śliwińskiej. 

Wieczorne koncerty w rytmie disco polo, przedwcześnie przerwane, czekają na realizację za 

rok.  

Nie zawiodły, jak zawsze Koła Gospodyń Wiejskich. Stoiska przez nich przygotowane 

uginały się od jagodowych smakowitości. Od lat , to właśnie one przyciągają tłumy 

smakoszy, bywa, że z dalekich zakątków Podkarpacia. 

Malowaniem twarzy zajęły się Panie ze Świetlicy w Spiach, wśród licznych atrakcji nie 

zabrakło koni ze stadniny Mustang. 

Festyn zwieńczyła zabawa taneczna w pięknie wyremontowanym ,,grzybku”. 

Patronat honorowy piastowali : Poseł na Sejm RP Pan  Zbigniew Chmielowiec oraz Wójt 

Gminy Dzikowiec- Pan Krzysztof Klecha. 

Patronat medialny: Radio Leliwa, Korso Kolbuszowskie, gościnnie portal internetowy: 

Twójpowiat.pl  

Sponsorzy: Adam Sasiela –F.T.H. Karolina , Grzegorz Bryk Firma Usługowo- Remontowo- 

Budowlana. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, zwłaszcza Panu Wójtowi, 

Panu Józefowi Tęcza, Panu Eugeniuszowi Pankowi oraz Panu Gabrielowi Jamrozowi. 

 

         B. Kosiorowska 



 

 

 

 

Fot. Mieszkańcy Gminy Dzikowiec i zaproszeni goście podczas Jagodowych Specjałów 2015 

na Stadionie w Dzikowcu  

Wakacyjne ,,wypady”  z SCK 

  Na stałe w wakacyjny kalendarz  wpisał się wyjazd do krakowskiego Aquparku.  

Nie zabrakło też chętnych tego roku.  W programie wycieczki był rejs statkiem po Wiśle 

szlakiem zabytkowej architektury Krakowa oraz dwugodzinny pobyt w parku wodnym. 

Edukacyjnie i rekreacyjnie spędziliśmy radosny dzień. Uczestnicy odznaczyli się kulturą 

osobistą i zdyscyplinowaniem. Mamy nadzieję, że wrażeń starczy na długo. 

 

 B. Kosiorowska 

 

 

W dniu 6 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się postępowanie egzaminacyjne  

na stopień nauczyciela mianowanego. Stosowne wnioski wraz z dokumentami 

potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe do Wójta Gminy Dzikowiec złożyli następujący 

nauczyciele:   



1. Małgorzata Konefał – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 

II w Wilczej Woli ul. Rzeszowska 1  

2. Aneta Sorbal – nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej                        

w Spiach.  

W związku z powyższym po dokonaniu analizy formalnej przedstawionych dokumentów 

Wójt wydał stosowne zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. W składzie 

komisji byli: przedstawicielka Kuratorium Oświaty, eksperci w zakresie języka angielskiego, 

pedagogiki, filologii słowiańskiej, dyrektorzy szkół oraz Pan Wójt. W wyniku 

przeprowadzonego postepowania egzaminacyjnego jest nam miło poinformować czytelników,  

iż obie Panie nauczycielki języka angielskiego uzyskały stopień nauczyciela  mianowanego. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy dydaktycznej z uczniami .     

Spotkanie z mieszkańcami Kopci, przysiółek Ozgi. 

W tym samym dniu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzikowiec oraz pracownika urzędu 

inspektora Henryka Wojdyło z mieszkańcami Kopci, przysiółek Ozgi. W spotkaniu 

uczestniczył radny Pan Karol Hopek. Na spotkaniu omówiono sprawę budowy chodnika dla 

pieszych w Kopciach z przysiółka Ozgi do szkoły. Pan Wójt stwierdził, iż Pan Starosta 

Kolbuszowski wydał polecenie zaprojektowania przedmiotowego chodnika . Projekt na 

chwilę obecną został w pełni wykonany i posiada stosowne pozwolenie na budowę oraz 

pozwolenie wodnoprawne. Gmina zaś w tym czasie wykonała nasyp. Obecnie trwają 

rozmowy z Panem Starostą oraz Dyrektorem Zarządu Dróg , w których aktywnie uczestniczy 

także członek Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego i jednocześnie radny powiatowy Henryk 

Wojdyło dotyczące sposobu finansowania tego chodnika. Na spotkaniu z mieszkańcami Pan 

Wójt podkreślił , iż orędownikiem budowy tego chodnika sprzyjający mieszkańcom Kopci 

jest Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec, który osobiście interesuje się przedmiotową 

inwestycją.                             Na spotkaniu z mieszkańcami Kopci przedstawione zostały 

przez  Wójta oraz przez radnego Henryka Wojdyło sposoby i możliwości realizacji 

przedmiotowego chodnika. Mieszkańcy  

ze zrozumieniem i aprobatą podeszli do proponowanych rozwiązań. Wszyscy wyrazili 

przekonanie ,iż zgodna współpraca Pana Posła, władz powiatu i Gminy z mieszkańcami 

sprawi, iż budowa chodnika w Kopciach w przysiółku Ozgi zostanie zrealizowana jeszcze w 

2015r.  

 

Dotacja na demontaż azbestu 

W dniu 7 lipca 2015r. w Rzeszowie pomiędzy  Wojewódzkim  Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej , a Gminą Dzikowiec została podpisana umowa w wyniku , 

której Gmina Dzikowiec  otrzymała dotację na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, 

zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy Dzikowiec. Dotacja wynosi 12 378,31 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych 

przedmiotowego zadania, 15% kosztów zabezpiecza Gmina Dzikowiec. W wyniku realizacji 

zadania wyeliminujemy ponad 45 ton odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 

Dzikowiec. 

 



 

 

 

Żołnierze Wyklęci  

 

„ Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu.                                                                                               

W połowie drogi połamią Cię przeciwności”. 

ppłk Łukasz Ciepliński  

 

 

Pan Franiczek Batory przebywając w czerwcu 2015r. w Zespole Szkół im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu na spotkaniu z młodzieżą gimnazjum i szkoły podstawowej 

przekazał materiały dokumentujące potworne zbrodnie jakich dokonywali ubeckie służby na 

polecenie władz sowieckich na najlepszych synach i córkach narodu polskiego , tych którzy z 

odwagą walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę . Artykuł ten jest streszczeniem tychże 

materiałów udokumentowanych na taśmie filmowej. Film rozpoczyna się od ukazania więzień 

znajdujących się w piwnicach kamienic nieopodal rzeszowskiego zamku, w których 

przetrzymywani i torturowani byli żołnierze wyklęci. Jak opowiada jeden ze świadków 

oprawcy z UB bili ich tak , aż do zabicia. Na ścianach kazamatów i więzień do dziś 



zachowały się napisy min: „Matko Najświętsza daj wolności”. Film nosi tytuł „ O  ostatniej 

nadziei Polskiego Państwa Podziemnego Wolność i Niezawisłość  (WIN)” zawarte są w nim 

autentyczne nagrania z procesu  członków IV Zarządu WiN z ppłk  Łukaszem Cieplińskim na 

czele. W filmie padają stwierdzenia, iż armia czerwona wyzwoliła co prawda  Polskę  od 

okupacji hitlerowskiej, ale nie przyniosła jej wolności, gdyż sama jej nie miała, nie była armią 

wolności. Sowieci nie uznawali polskiej niepodległości i suwerenności. Rozpoczęły się 

dokonywane przez Rosjan pacyfikacje polskich wsi, z mordowaniem ludności polskiej 

włącznie. To miało miejsce zarówno w 1944 jak i w 1945 także na Rzeszowszczyźnie. O tym 

oczywiście nie wolno było pisać, ani mówić. W ustanowieniu władzy komunistycznej w 

Polsce kluczową rolę odgrywali Sowieci i ich służby. Polska Konspiracja Niepodległościowa 

została przez struktury komunistyczne rozpracowana , kadra przywódcza w znacznym stopniu 

została zaaresztowana, mordowana i wywożona w głąb Rosji . Polskie Państwo Podziemne w 

dotychczasowym kształcie praktycznie przestało istnieć. Kulminacją był proces 16 

przywódców Państwa Podziemnego w czerwcu 1945 w Moskwie. Po rozwiązaniu Armii 

Krajowej we wrześniu 1945r. zapada na spotkaniu wyższych oficerów Armii Krajowej  

decyzja o konieczności tworzenia Ruchu Oporu bez walki i dywersji Wolność i Niezawisłość 

( WiN) Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego WiN zostaje płk Jan Rzepecki. Pierwszym 

postulatem był postulat przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów i wycofania z ziem 

Polskich żołnierzy Armii Radzieckiej . Wydawano prasę podziemną . Już jesienią 1945r. 

znaczna część I Zarządu WiN została aresztowana.  Zbliżały się wybory, które zgodnie z 

porozumieniem jałtańskim winny odbyć się na ziemiach polskich. Nienawiść do komunistów 

była tak duża , iż powszechnie wiadomo było , iż w wolnych , demokratycznych wyborach 

komuniści nie maja szans . Z Moskwy na prośbę Bieruta przybywa więc grupa specjalistów 

od fałszowania wyborów. Do aresztu trafia ponad 80 tysięcy obywateli polskich, a 400 

tysiącom odbiera się prawa wyborcze. Jednocześnie ponad pół miliona ludzi komuniści 

werbują na agentów UB.               W wyborach podają, iż komuniści uzyskali ponad 80 % 

poparcia, po latach okazało się, że faktycznie uzyskali nie więcej niż 10%. Prezydentem 

Polski Ludowej mimo wszystko zostaje Bolesław Bierut. W listopadzie 1945r. powstaje II 

Zarząd WiN na czele którego staje płk Franciszek Niepokólczycki  wykładowca Wyższej 

Szkoły Wojennej , twórca Kedywu AK, prawa ręka gen. Fieldorfa    ps. NIL  , uruchomił 

ponownie kanały przerzutowe , szli kurierzy na zachód. II Zarząd działał niespełna rok, gdyż 

już w październiku 1946r. na skutek rozbicia przez komunistów brygad wywiadowczych WiN 

zostaje aresztowany płk Niepokólczycki . Komuniści powołują Wojskowe Sądy i Wojskowe 

Prokuratury do szybkiego skazywania działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Powstaje 



III Zarząd WiN na czele, którego staje ppłk Wincenty Kwieciński , a po kolejnych  

aresztowaniach w styczniu 1947r. powstaje IV Zarząd WiN na czele którego staje płk Łukasz 

Ciepliński . IV Zarząd Główny to była dość dobra grupa oficerów, która charakteryzowała się 

tym , iż wywodziła się z naszego, rzeszowskiego terenu. W jej w skład wchodzili ludzie 

inteligentni, dobrze wykszatłceni, wśród nich byli oprócz ppłk Cielpińskiego , mjr Adam 

Lazarowicz , por. Franciszek Błażej , kpt Józef Batory z Weryni , mjr Mieczysław Kawalec, 

kpt. Józef Rzepka , por. Karol Chmiel. System bezpieczeństwa publicznego komunistycznej 

Polski został oparty na przeszkolonych                              w Związku Radzieckim żołnierzach 

NKWD. Ich znakiem rozpoznawczym była nienawiść do Polski i Polaków, a w szczególności 

do Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, których aresztowali , poddawali okrutnym 

torturom  , a w końcu w politycznych procesach skazywali na śmierć. Jakże to był tragiczny i 

zarazem smutny paradoks historii , Ci którzy nie mieli nic wspólnego z polską racja stanu , z 

najświętszym zawołaniem wielu pokoleń Polaków „ Bóg, Honor, Ojczyzna” skazywali w 

imieniu Państwa Polskiego Naszych Bohaterów Narodowych. I tak dla przykładu powiedzmy 

słów parę o: ppłk Łukaszu Cieplińskim ,kim on był. Urodził się  26 XI 1913 r. w Kwilczu. 

Rodzice, Franciszek i Maria, właściciele piekarni i sklepu kolonialnego, mieli ośmioro dzieci. 

W 1929 r. Ciepliński wstąpił do Korpusu Kadetów                          w Rawiczu.  Po 

ukończeniu szkoły i zdaniu matury w 1934 r. kontynuował kształcenie wojskowe w Szkole 

Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie.                           W 

listopadzie 1936r. rozpoczął służbę w 62. pp w Bydgoszczy. Z czasem powierzono mu                                

w pułku dowodzenie kompanią przeciwpancerną. Podczas napaści Niemiec hitlerowskich na 

Polskę we wrześniu 1939 r. odznaczył się w czasie bitwy nad Bzurą pod Witkowicami. 

Podczas przebijania się do oblężonej Warszawy Wojsko Polskie stoczyło zaciekły bój z 

Niemcami. Ciepliński widząc ,że działko przeciwpancerne przestało strzelać odsunął zabitego 

żołnierza                 i sam z działka przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów i 

dwa wozy dowódcze. Został za ten wyczyn odznaczony osobiście Orderem Virtuti Militari V 

klasy przez gen. Tadeusza Kutrzebę (generał odpiął dla niego order od swojego munduru 

podczas bitwy)
[1]

 oraz awansowany do stopnia porucznika. Wykazał się ogromną odwagą i 

hartem ducha. Moglibyśmy sobie zadać pytanie jak wielu z nas by się zachowało w takiej 

sytuacji, ilu                           w popłochu uciekło by z pola walki, jeśli widziało by przed sobą 

atakujące niemieckie czołgi . Po bitwie nad Bzurą Ciepliński z resztkami swojego pułku 

przedarł się do stolicy i brał udział w jej obronie. Po kapitulacji 28 września 1939 uniknął 

niewoli. Celem zorganizowania trasy przerzutowej wraz z innymi oficerami przedostał się na 

Węgry do Budapesztu do polskiej placówki wojskowej. Można by zadać pytanie jak po 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kutrzeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ciepli%C5%84ski#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budapeszt


wojnie Polska odwdzięczyła się swojemu bohaterowi. Ano tak, iż komuniści działający w 

imieniu Państwa Polskiego skazali go na śmierć. Wyrok został wykonany. Miejsce pochówku 

nie jest znane do dziś. Zanim go zabito został poddany przez ubowskich oprawców okrutnym 

torturom , tak że na rozprawy  jak wspomina jeden ze świadków Pani Danuta Iwan córka mjr 

Adama Lazarowicza, oskarżonego razem z Cieplińskim , na którym także wykonano wyrok 

śmierci Ciepliński  był przynoszony na kocu, gdyż w czasie przesłuchań komuniści połamali 

mu ręce i  nogi. Zachował się list  

do jego synka , który mu się urodził jak przebywał w więzieniu;  

„ Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy               

i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem                            

i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego 

umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia 

sierotą. Dlatego piszę i płaczę…  

Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to,  

że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. 

Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał                      

w ustach medalik i po tym będzie można odnaleźć jego zwłoki. 

Z kolei  jak wspomina Franciszek Batory brat zamordowanego w tym samym procesie 

kpt. Józefa Batorego, który był szefem łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego WiN  

oprawcy z UB przeszkoleni w Moskwie o technikach tortur jakie należy stosować , w czasie 

śledztwa  wyprowadzali go w zimie na zewnątrz oblewali wodą i trzymali na zewnątrz, aż 

woda na nim zamarzła . Wszyscy dowódcy IV Zarządu WiN zostali zamordowani 1 marca 

1951r. Ponad czterdzieści lat po tragedii, 17 września 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu 

Wojskowego w Warszawie wydał postanowienie unieważniające wyrok z 1951. Sąd nie miał 

wątpliwości, że działalność dowódców IV Zarządu Głównego WiN  miała na celu odzyskanie 

przez Polskę niepodległości. W 2007r.  pośmiertnie Prezydent RP Lech Kaczyński   

odznaczył  ppłk Łukasza Cieplińskiego najwyższym odznaczeniem Państwowym Orderem 

Orła Białego.   

1 marca 2010r.  „Żołnierze Wyklęci” straceni tego samego dnia co ppłk Ciepliński,  

a więc: mjr Adam Lazarowicz, kpt. Józef Batory, por. Franciszek Błażej i  mjr Mieczysław 

Kawalec zostali pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne 

zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 

Polski
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Również 1 marca 2010 r. por. Karol Chmiel został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski  

Z kolei kpt. Józef Rzepka postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 20 czerwca 

2007 "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej" został pośmiertnie 

odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.  Cześć ich pamięci.  

Opracował: Krzysztof Klecha  
 

Środki finansowe dla Gminy Dzikowiec z Ministerstwa Finansów 
 

W dniu 13 lipca 2015r. Minister Finansów poinformował Pana Wójta, iż Gminie 

Dzikowiec została przyznana kwota 33 000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  

szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą. A 20 lipca ten sam Minister 

Finansów poinformował ,iż na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Gminy Dzikowiec na 

2015r.Gmina Dzikowiec otrzyma dodatkowe środki finansowe w kwocie 56 000,00zł . Środki 

te pochodzić będą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Minister poinformował 

Pana Wójta, iż po uwzględnieniu tych dodatkowych środków subwencja oświatowa dla 

Gminy Dzikowiec na 2015r. wynosić będzie 5 789 083zł.   

 

Kolonie letnie organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dzikowcu  
  

W okresie letnim 26 dzieci z terenu Gminy Dzikowiec wyjedzie na wakacje. 
 

Dzięki Fundacji Serce z Kolbuszowej dwoje dzieci było nad morze we Władysławowie          

w okresie od  08 do  16 lipca 2015r 

 

1. Lewandowska Wiktoria  – SP Kopcie  

2. Rząsa Julia  - ZS Wilcza Wola  

 

Na letni wypoczynek  do miejscowości Zaklików, który  finansowany jest  przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  pojedzie pięcioro dzieci w okresie  od  27 lipca do 09 

sierpnia 2015r. 

 

1. Dziadura Dominik – SP Spie 

2. Buczek Adrian – SP Mechowiec 

3. Konur Krzysztof  -SP Lipnica  

4. Róg  Katarzyna – ZS Dzikowiec  

5. Tęcza Szymon –SP Dzikowiec  

 

Do  Milówka  koło Żywca Beskid ŻYWIECKI  pojedzie sześć uczniów z terenu Gminy 

Dzikowiec w okresie od 12 do 21 sierpnia 2015r. Wyjazd finansowany jest  przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu.   
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1. Siębor Eliza- ZS Dzikowiec  

2. Mytych Katarzyna- SZ Dzikowiec  

3. Zięba Wiktoria – ZS Dzikowiec  

4. Tęcza Michał-ZS Dzikowiec  

5. Rojek Lidia – ZS Wilcza Wola  

6. Pacyna Emilia  – SP Mechowiec 

 

 

 

Od 25 lipca do 07 sierpnia 2015r na letnim wypoczynku w Lesku - Bieszczady przebywa 

dziewięciu uczniów, których rodzice są rolnikami.  Wyjazd został sfinansowany przez 

rodziców oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.    

 

1. Rzeszut Ewa – ZS Dzikowiec  

2. Rzeszut Dorota – ZS Dzikowiec  

3. Ptaś Barbara – SZ Dzikowiec  

4. Wawrzonek Jakub – SP Dzikowiec 

5. Wawrzonek Piotr – SP Dzikowiec 

6. Drapała Kacper – SP Dzikowiec 

7. Drapała Nikodem –SP Dzikowiec 

8. Wiśniewska Andżelika – ZS Wilcza Wola 

9. Wiśniewski Dominiki –SP Spie 

 

W okresie od 20 do 31 lipca br. w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej zostały 

zorganizowane półkolonie dla młodzieży z terenu powiatu kolbuszowskiego. Półkolonie 

zostały  finansowane przez Stowarzyszenie „ ISKIERKA” w Kolbuszowej, koszt dowozu 

zostały sfinansowane przez Gminę Dzikowiec . 

 

Uczestnicy półkolonii z terenu Gminy Dzikowiec :   

1. Łagoda Anna 

2. Rębisz Krzysztof  

3. Konsur Tomasz 

4. Kosiorowski Krzysztof  

 

 

Trwają prace projektowe 

  
Zgodnie z przewidywaniami rozpoczęły się prace projektowe na następujących zadaniach: 

1) Projekt linii oświetlenia ulicznego oraz modernizacji linii energetycznej i telefonicznej  

Dzikowiec Zadworze- Urząd Gminy   

2) Projekt linii oświetlenia ulicznego : 

- Spie; Sudoły, Kolaniska, Karby  

-Wilcza Wola; Serafiny, Łąkieć  

- Kopcie; Sobolów 

       3) projekt budowy , przebudowy i modernizacji dróg gminnych  

           - Dzikowiec ul. Słoneczna, Cicha, Plebańska, Ogrodowa , 

           - Mechowiec; Zagrody- Werynia, 

           - Płazówka; Kąty, 

           - Kopcie- Lipnica; Górale 

           - Kopcie; Żarkowina  



           - Kopcie; Sobale  

           - Kopcie; Zapole  

           - Wilcza Wola; Puzie, Jaśkowe- Spie  

           -  Wilcza Wola; ul. Akacjowa, Brzozowa, Wrzosowa,  

           - Wilcza Wola; Maziarnia- Nart  

           - Spie; Dule , 

           - Spie; Sudoły,( kontynuacja od końca asfaltu do kapliczki) 

           -  Spie; Sudoły- Rusinów 

           - Spie- Gwoździec  

     4) projekt przebudowy Domu Strażaka w Kopciach na budynek wielofunkcyjny 

     5) projekt rewitalizacji i rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego w części dotyczącej  

         budynków w Dzikowcu 

     6) projekt stadionu lekkoatletycznego typu „ Orlik” o nawierzchni boiska ze sztucznej     

         trawy wraz z bieżnią i oświetleniem w Wilczej Woli, 

    7) projekt rozbudowy budynku Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Dzikowcu.  

 

Jeśli udało by się szczęśliwie i w krótkim czasie zakończyć prowadzone  prace projektowe                    

i uzyskać stosowne pozwolenia na budowę Pan Wójt i służby urzędu przystąpią  

do przygotowania wniosków aplikacyjnych do różnych programów Unijnych. Pozytywne 

rozpatrzenie tych wniosków stworzy dogodne warunki do realizacji przedmiotowych 

inwestycji. Dzięki nim w sposób znaczący poprawi się oblicze naszych wiosek i całej gminy.  

 

   

Święto Policji w Kolbuszowej 
 

W dniu 17 lipca br. odbyło się Święto Policji w Kolbuszowej, na które zostali zaproszeni 

liczni goście wśród których obecny był także Wójt Gminy Dzikowiec . Uroczystość odbyła 

się na placu przy komendzie Policji Powiatowej w Kolbuszowej. Przedstawiciele władz 

samorządowych  

w imieniu powiatu i wszystkich gmin podziękowali policjantom za ich służbę na rzecz 

poszanowania prawa i porządku publicznego, aby mieszkańcy naszych miejscowości czuli się 

bezpiecznie . Obecny na uroczystości zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wręczył 

zasłużonym policjantom awanse na wyższy stopień oraz medale i odznaczenia.    

         

Urodzenia w Gminie Dzikowiec 

 
Pragniemy podać do wiadomości czytelników dane dotyczące urodzeń , śmierci oraz 

zawartych związków małżeńskich w I półroczu 2015r. W okresie od 01 stycznia 2015r. do 30 

czerwca 2015r. w Gminie Dzikowiec urodziło się 27 dzieci , zmarło 33 osoby, zawarto 18 

ślubów.  

W poszczególnych wioskach urodzili się : 

Dzikowiec 

1.Borowski Antoni s. Kamila 

2.Chodór Emilia c. Daniela 

3.Jagodziński Błażej Stanisław s. Michała 



4. Maciąg Jan s. Łukasza 

5. Niemiec Kordian Tomasz s. Tomasza  

6. Paśko Maria c. Dariusza 

7. Starzec Wiktoria c. Andrzeja 

8. Żądło Lena c. Marcina 

Osia Góra 

1.Grabowy Szymon Józef s. Arkadiusza 

 

Mechowiec 

1. Nazimek Nikodem Gabriel s. Łukasza 

2.Walkowicz Nikola c. Jacka 

3.Wróbel Oskar s. Stanisława 

 

Kopcie 

1.Kolano Nikodem s. Patryka 

2.Kopeć Milena c. Sylwestra 

3.Kozak Amelia c. Marka 

4.Tęcza Kornelia c. Łukasza 

 

Lipnica 

1.Aszenger Laura c. Grzegorza 

2.Kwiecień Zuzanna Maria c. Adama 

3.Lasota Milena c. Jakuba 

 

Spie 

1.Dziadura Lena c. Sylwestra 

2.Furtek Antonina c. Dominika 

3.Panek Liliana c. Łukasza 

4.Puzio Izabela c. Adama 



Wilcza Wola 

1.Białas Nikodem Adam s. Adama 

2.Konefał Nikodem s. Piotra 

3.Rębisz Gabriel Michał s. Krzysztofa 

4.Tęcza Oliwia Danuta c. Dariusza 

Zebranie Rady Sołeckiej w Wilczej Woli  

W dniu 20 lipca br. Wilczej Woli na wniosek Pana  Sołtysa Edwarda Puzio i członków 

Rady Sołeckiej odbyło się spotkanie w lesie zwanym Borowina w Wilczej Woli, w którym 

uczestniczył Pan Wójt oraz pracownik odpowiedzialny w Urzędzie min. za gospodarkę leśną 

Henryk Wojdyło. Tematem spotkania było ustalenie warunków pozyskania drewna 

opałowego i jego sprzedaży na rzecz mieszkańców Wilczej Woli. Ustalono, iż ten asortyment,  

który był wycięty w pierwszej turze będzie sprzedawany dla mieszkańców Wilczej Woli w 

cenie 10 zł za  1 mp. (drobnica opałowa). Ustalono także, iż w dalszej kolejności będą 

wyznaczone w lesie działki do przecinki dla mieszkańców.     

     

Posiedzenie  Komisji Stałych Rady Gminy Dzikowiec 

W dniu  22 lipca 2015r. odbyło się posiedzenie  Komisji Stałych Rady Gminy 

Dzikowiec : 

- Mandatowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów,                                                                                                       

- Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,                                                          

- Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Surowcami, 

Ochrony Środowiska i Budownictwa,                                                                                                       

- Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa  

w Gminie,                                                                                                                                                              

- Rewizyjnej. 

W posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Dzikowiec uczestniczyli także: 

Przewodniczący Rady Gminy -  Edward Klecha                                                                                                           

Wójt Gminy – Krzysztof Klecha                                                                                                         

Sekretarz Gminy – Augustyna Płaza 

W trakcie obrad poruszono następujące sprawy : 

1) Przewodniczący komisji finansów  omówił  proponowane przez Pana Wójta 

zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków budżetu gminy. 

Zwiększenie się dochodów o kwotę 139.378,31 zł. 

Zmniejszenie wydatków o kwotę 128.877,00 zł. 

Kolejno głos zabrała Wice-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - Pani Józefa Kopeć, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 



prowadzonych na terenie Gminy Dzikowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji. 

W imieniu  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, 

Gospodarki Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa głos zabrał 

Pan Zbigniew Twardowski, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany                                                 

i uszczegółowienia przedmiotów ochrony oraz ustanowienia wskazań ochrony czynnej dla 

użytku ekologicznego na terenie Gminy Dzikowiec o pow. 15,37 ha, ten użytek ekologiczny 

będzie nosił  nazwę „Oborzysko” . Odpowiedzialnym za nadzór i realizację działań z zakresu 

ochrony czynnej będzie Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa.  

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Usług, Handlu, Gospodarki 

Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa w Gminie - Pan Zbigniew 

Twardowski, który przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dzikowiec                          

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Usług, Handlu, Gospodarki 

Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa w Gminie - Pan Zbigniew 

Twardowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 

Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla  powiatu kolbuszowskiego w roku 2015 na „Budowę mostu przez potok w km 5+218 w 

ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości 

Mechowiec”. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady 

Gminy Dzikowiec, Przewodniczący Rady – Pan Edward Klecha podziękował za udział                              

i zakończył obrady.  

 

Poseł Zbigniew Chmielowiec obecny w Spiach na uroczystym 

przekazaniu samochodu strażackiego dla OSP Spie  

  



 

Fot. Obecni na spotkaniu strażacy OSP wraz z  zaproszonymi gośćmi   

 

 

 



Fot.  Nowo zakupiony  samochód pożarniczy dla OSP Spie  

W 25 lipca w Spiach odbył się capstrzyk strażacki z udziałem Posła na Sejm RP 

Zbigniewa Chmielowca , Wójta Gminy Dzikowiec Krzysztofa Klecha, Przewodniczącego 

Rady Gminy Edwarda Klecha, radnego Stanisława Dziadura oraz sołtysa wsi Spie Adama 

Wyka. W uroczystości uczestniczyły też jednostki OSP Pogwizdów Stary, OSP Wilcza Wola, 

OSP Kijanki, OSP Laski oraz gospodarz OSP Spie. Capstrzyk strażacki rozpoczął się od 

zbiórki poddziałów , następnie Przewodniczący Rady Gminy wręczył Panu Posłowi na Sejm 

Zbigniewowi Chmielowcowi stosowny list gratulacyjny z podziękowaniami za osobiste 

zaangażowanie w pozyskanie tak okazałego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Spiach. Dziękując za gratulacje i życzenia Pan Poseł  stwierdził , iż zawsze jest 

gotowy pomagać Wszystkim druhom strażakom. Nie szczędzi czasu , ani osobistego 

zaangażowania , aby jednostki OSP z terenu naszego powiatu i nie tylko były wyposażone                        

w  jak najlepszy sprzęt bojowy umożliwiający sprawne i skuteczne prowadzenia akcji 

ratowniczych. Druhom strażakom z OSP Pogwizdów Stary , którzy przybyli do Spii na czele 

ze swoim Prezesem Stanisławem Zięba za wszelką życzliwość i umożliwienie zakupu 

samochodu pożarniczego dla OSP Spie podziękował Wójt Gminy Krzysztof Klecha, który 

stwierdził w swoim wystąpieniu, że nie było by tego samochodu bez zgodnego 

współdziałania Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z Gminą Dzikowiec oraz druhami 

strażakami z OSP Pogwizdów Stary i z OSP Spie. Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy 

w jakikolwiek    sposób przyczynili się do tego , aby ten piękny wóz strażacki znalazł się w 

posiadaniu OSP Spie. Poniżej umieszczamy list gratulacyjny dla Pana Posła oraz dla Pana 

Prezesa OSP Pogwizdów Stary  

 

 

„Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym.                                                                                   
(…)To czuć, kładąc swoją cegłę,                                                                                                                                                   

że się bierze udział w budowaniu świata.”  

                           Antoine de Saint-Exupéry 

Szanowny Pan 

Zbigniew Chmielowiec 

Poseł Na Sejm RP  

 

Szanowny Panie Pośle ! 

W imieniu władz samorządowych Gminy Dzikowiec oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiach bardzo serdecznie dziękujemy  

za wsparcie działań, których efektem było nabycie samochodu 

pożarniczego  dla jednostki OSP  Spie.  

http://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery


Przychylność Pana Posła sprawia, iż widzimy w Panu wielkiego 

orędownika rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Dzikowiec .  

Jesteśmy głęboko przekonani, iż w nadchodzącej nowej kadencji 

Parlamentu będziemy mogli nadal liczyć na wsparcie Pana Posła. 

Deklarujemy przedtem nasze poparcie dla Pana . 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 

sukcesów oraz zadowolenia w życiu osobistym. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy               Prezes OSP Spie                      Wójt Gminy  

       Edward Klecha                             Zbigniew Serafin                   Krzysztof Klecha  

Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, 

ożywiać marzenia i spełniać swe sny. 

Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie . 

Rycerze Floriana to my ! 

                                   ( z hymnu strażackiego) 

 

Pan Stanisław Adam Zięba                                
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej                                    
w Pogwizdowie  Starym   

 

Szanowny Panie Prezesie, drodzy druhowie strażacy ! 

 W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiach oraz władz 

samorządowych Gminy Dzikowiec składamy serdeczne podziękowanie dla 



zaprzyjaźnionej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie Starym 

od której nasza jednostka nabyła specjalny samochód pożarniczy  marki  „Jelcz”     

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. 

 Niech podejmowane przez Was drodzy druhowie strażacy działania 

przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do wytrwałej służby ludziom                   

w myśl strażackiego zawołania „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek’’. 

Zyczymy Wszystkim strażakom z OSP Pogwizdów Stary dobrego 

zdrowia, ludzkiego szacunku oraz jak najwięcej osobistej satysfakcji z pełnionej 

służby.  

 

Przewodniczący Rady Gminy               Prezes OSP Spie                      Wójt Gminy  

       Edward Klecha                             Zbigniew Serafin                   Krzysztof Klecha  

Podziękowanie za współpracę 

 
W dniu 27 lipca br. odbyło się pożegnanie pracownika Urzędu Gminy Pana Piotra 

Mokrzyckiego, który prawie 10 lat pełnił funkcję informatyka Urzędu. Odpowiedzialny był 

także za prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem. Wykonywał także 

zadania związane z obsługą Rady Gminy. Podczas spotkania na Sali narad Pan Wójt w 

imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu wraz z jednostkami organizacyjnymi 

podziękował za lata współpracy w administracji samorządowej oraz osobisty wkład w rozwój 

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dzikowiec. Życząc , aby praca w nowej firmie 

umożliwiała realizację planów i marzeń. Pracownicy Urzędu wręczyli na pamiątkę zegarek,                                      

z gorącą prośbą aby odmierzał tylko dobry czas.  

 



 

 
Fot. Zdjęcie grupowe pracowników Urzędu Gminy 

 

 

 
W dniu 27 lipca br. odbyło się także spotkanie Wójta Gminy Dzikowiec, z Wójtem Gminy 

Bojanów Panem Sławomirem Serafinem. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy ZUK 

Dzikowiec i Bojanów . Tematem spotkania było omówienie spraw związanych ze  zbyt 

niskim ciśnieniem wody oraz okresowymi przerwami jej dostaw dla mieszkańców przysiółka 

Karby, Kijanki w Gminie Dzikowiec oraz Pietropole w Gminie Bojanów. Obecni na 

spotkaniu zgodnie ustalili, iż jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest zbyt mała 

średnica wodociągu położonego pod dnem rzeki Łęg w Spiach, uniemożliwiająca 

zapewnienie odpowiedniego ciśnienia i ilości wody dla tych mieszkańców. Strony ustaliły , iż 

dla rozwiązania tego problemu niezbędne jest wykonanie remontu odcinka wodociągu 

położonego pod dnem rzeki Łęg. Ustalono, iż koszty remontu obie gminy pokryją po połowie. 

Termin realizacji zadania ustalono na sierpień br. chodzi bowiem o to , aby mieszkańcom jak 

najszybciej dostarczyć wodę  

o dobrym ciśnieniu i ciągle.             

  

Sesja Rady Gminy Dzikowiec 
 

W dniu 29 lipca br odbyła się już jedenasta w tej kadencji sesja Rady Gminy Dzikowiec .  

Przedmiotem obrad było min. rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: 

 zmian uchwały budżetowej na 2015 r., 



 zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 stycznia 2015r.                    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2015 

na „Budowę mostu  przez potok w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R 

Kolbuszowa Dolna - Kopcie w miejscowości Mechowiec”, 

 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych  

na terenie Gminy Dzikowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania                             

i wykorzystania dotacji. 

 zmiany i uszczegółowienia przedmiotów ochrony oraz ustanowienia wskazań ochrony 

czynnej dla użytku ekologicznego, 

 wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Dzikowiec z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 

gminy. 

W trakcie obrad sesji głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Klecha , który złożył sprawozdanie               

z działalności międzysesyjnej . W projekcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2015r. 

Pan Wójt wystąpił z kilkoma wnioskami , które są z pewnością dobrymi wiadomościami dla 

mieszkańców gminy  i Rady Gminy : 

1) Gmina Dzikowiec otrzymała dotację w kwocie 28 000,00zł na remont dróg gminnych 

w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych , 

2) Gmina Dzikowiec otrzymała dotację w kwocie 10 000,00 zł z Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP  RP w Rzeszowie oraz 15 000,00 zł Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup 

super nowoczesnej motopompy pożarniczej dla OSP Dzikowiec .    

3) Gmina Dzikowiec otrzymała dotacje w kwocie 89 000,00zł na zadania z zakresu 

oświaty. 

4) Gmina Dzikowiec otrzymała dotacje w wysokości 12 378,31 zł z Narodowego                                

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie azbestu . 

5) Gmina Dzikowiec otrzymała 15 000,00zł na modernizację dróg dojazdowych  

do gruntów rolnych. 

Radni jednogłośnie przegłosowali wszystkie proponowane i przedłożone przez Wójta 

projekty uchwał.    

 

 

Co dobrego dzieje się w przedszkolach  

Przedszkole w Dzikowcu  

Dzięki decyzji władz Gminy Dzikowiec na rok szkolny 2015/2016 został utworzony  

w przedszkolu w Dzikowcu ponownie trzeci oddział. Oznacza to, że od września trzy 

oddziały będą mogły przyjąć 75 przedszkolaków. W każdym oddziale będzie po 25 dzieci, 

będzie jeden oddział dla 3-4 latków, drugi oddział mieszany, a trzeci oddział dla 5 i 6 latków. 

Początkowo zgłosiło się do przedszkola 86 dzieci. Dla 11 dzieci brakło więc miejsca w 

przedszkolu.  

Na dzień dzisiejszy , kilkoro rodziców zdecydowało się zapisać swoje  dzieci do przedszkola 



w Mechowcu, a kilku myśli o tym. Do przedszkola w Dzikowcu chętnych pozostaje nadal 84 

dzieci.   Jednocześnie 19 sześciolatków, którzy mogli by pójść do pierwszej klasy zostało  

zgłoszonych przez swoich rodziców na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Wobec wszystkich dzieci poradnia wydała opinię o braku gotowości szkolnej, a dyrektor 

zespołu szkół na wniosek rodzica wydała decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku 

szkolnego, a to oznacza zostawienie sześciolatka w przedszkolu. Oczywiście rodzice nie 

muszą ubiegać się o orzeczenie poradni i mogą swoje sześcioletnie dziecko wysłać do 

pierwszej klasy. Dotychczas tak postąpiło 4 rodziców. Do pierwszej klasy w Dzikowcu 

uczęszczać więc będzie jak na razie 4 sześciolatków i 15 siedmiolatków. Razem 19 uczniów. 

W klasie pierwszej dysponujemy więc jeszcze 6 wolnymi miejscami, bo oddział klasy 

pierwszej może liczyć 25 uczniów. Jeśli rodzice przynajmniej części sześciolatków 

zdecydowaliby się posłać 1 września dzieci do klasy pierwszej, spowodowałoby to 

zwolnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci nieprzyjętych, decyzja należy do rodziców 

sześciolatków.        

 Przedszkole w Mechowcu  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Gminy i Stowarzyszenia „Nasza Szansa”  

od 1 września 2015 r. w Mechowcu będzie funkcjonowało przedszkole 9 – godzinne  z 

pełnym wyżywieniem (drugie śniadanie oraz obiad dwudaniowy) oraz pełnym zakresem 

programowym, w którym oprócz 5-godzinnej podstawy programowej będzie realizowane 

każdego dnia 4 godziny zajęć dodatkowych, głównie z j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki 

korekcyjnej, religii oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W przedszkolu w Mechowcu 

przygotowanych jest 25 miejsc dla przedszkolaków. Do dziś zapisało się tylko 17 dzieci. 

Wolnych miejsc pozostaje zatem 8. Trzeba podkreślić, iż odpłatność za zajęcia w Mechowcu 

będzie o połowę niższa niż w Dzikowcu, a mimo to są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. 

 Przedszkole Wilcza Wola    

Nowocześnie urządzone i wyposażone przedszkole w Wilczej Woli funkcjonuje już 

rok.                           W obecnym roku szkolnym uczęszczało do niego 25 przedszkolaków. 

Od września 2015 roku  zapisano do przedszkola 20 dzieci. Przedszkole może przyjąć 25 

przedszkolaków, dysponujemy więc jeszcze 5 wolnymi miejscami. Młode, ambitne Panie 

przedszkolanki  

w Wilczej Woli w opinii rodziców  bardzo dobrze prowadzą zajęcia. Różnorodność zajęć 

sprawia, że dzieci chcą uczęszczać do przedszkola w Wilczej Woli. 

 

 

Przedszkole w Spiach     

Na początku 2015 r. podjęto historyczną i bardzo dobra ostateczną decyzję o 

utworzeniu przedszkola  w Spiach. Będzie to przedszkole dwuoddziałowe. Jeden oddział dla 

dzieci 3-4 letnich i drugi dla dzieci 5-6 letnich. W obu oddziałach przygotowano po 25 

miejsc, razem możemy przyjąć 50 przedszkolaków. Na razie do oddziału pierwszego 3-4 

latków zapisano  



11 przedszkolaków, zaś do oddziału drugiego 5-6 latków zapisano tylko 10. W obu 

oddziałach łącznie jest prawie 30 wolnych miejsc. Zachęcamy rodziców do skorzystania z 

bogatej oferty zmodernizowanego przedszkola w Spiach i zapisania tam swoich dzieci. 

Warto, bo Pani przedszkolanki z pewnością prowadzić będą bardzo ciekawe, urozmaicone 

zajęcia. Dzieci mogą tylko na tym skorzystać. Zadbajmy o to, aby była ich jak największa 

liczba. 

 Podsumowanie  
 

Od 1 września 2015 r. w Gminie Dzikowiec będzie funkcjonować cztery przedszkola czynne 

przez 9 godzin, łącznie w przedszkolach będzie przygotowanych 7 oddziałów  

dla przedszkolaków, do których będzie mogło uczęszczać 175 dzieci. Na chwilę obecną  

do wszystkich przedszkoli na terenie Gminy Dzikowiec przyjęto łącznie 133 dzieci.                                    

Ogółem w Gminie Dzikowiec jest więc jeszcze 42 wolne miejsca w przedszkolach  

9 godzinnych w: 

 Wilczej Woli - 5 wolnych miejsc w przedszkolu, 

 Mechowcu - 8 wolnych miejsc w przedszkolu, 

 Spiach - 29 wolnych miejsc w przedszkolu. 

 

Niestety w przedszkolu w Dzikowcu jest więcej chętnych, niż możliwych miejsc  

do zaproponowania przez samorząd, stąd  wniosek do rodziców o rozważenie również 

możliwości zapisania swoich dzieci do innych przedszkoli w gminie Dzikowiec, lub jak już 

wspominano posłanie części sześciolatków do klasy I w Dzikowcu. 

Jeśli udałoby się rozwiązać problem rekrutacji dzieci do przedszkola w Dzikowcu,  

tak aby wszystkie dzieci mogły do tego przedszkola uczęszczać byłoby fantastycznie.   

  

Krzysztof Klecha         

         

 

      

 Kąpielisko nad zalewem Maziarnia w Wilczej Woli  
30 lipca 2015r. –podsumowano i oceniono funkcjonowanie kąpieliska na zalewie 

Maziarnia w Wilczej Woli. Zgodnie z wydanym zezwoleniem przez Podkarpacki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie , w którego jurysdykcji znajduje się Zalew 

Maziarnia w Wilczej Woli,  gmina Dzikowiec zorganizowała tam kąpielisko. Po otrzymaniu 

pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej Gmina 

Dzikowiec zleciła dwóm ratownikom organizacje, prowadzenie i utrzymanie kąpieliska w 

okresie od 13 czerwca do 30 sierpnia 2015r. Kąpielisko czynne jest dwa razy w tygodniu w 

soboty i niedziele od 10.00 do 19.00. Wyposażeniem kąpieliska w sprzęt ratunkowy zajęła się 

Gmina Dzikowiec. W Urzędzie za realizację przedmiotowego zadania odpowiedzialny jest 

Pan inspektor Franciszek Zieliński. Kąpielisko pracuje dobrze i w sposób odpowiedzialny 

spełniają również swoje funkcję pracujący tam ratownicy.  



  

Fot. Zalew Maziarnia w Wilczej Woli. 

 

Ogłoszenie 

Urząd Gminy Dzikowiec, referat ewidencji ludności zwraca się  

z uprzejmą prośbą do mieszkańców Dzikowca, Nowego Dzikowca i Wilczej 

Woli o dokonywanie przemeldowania na nowy adres. Jest to spowodowane 

nadaniem nazw ulic i zmianą numeracji w tych miejscowościach.  

Powyższe zmiany obowiązują od 1 czerwca 2015r. Można to dokonać  

w Urzędzie przy okazji załatwiania różnych  innych spraw  

Po dokonaniu tej czynności wydawane są zaświadczenia, które  

są niezbędne przy bezpłatnej wymianie prawa jazdy i dowodu 

rejestracyjnego pojazdów, zmian adresu w KRUS, bankach i Urzędzie 

Pracy. 



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                        

W DZIKOWCU INFORMUJE,  

że od  dnia 05.08.2015 r.  

W TUTEJSZYM OŚRODKU NALEŻY SKŁADAĆ 

WNIOSKI  O DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 

 

Wniosek o sfinansowanie kosztów dożywiania  należy 

złożyć w pokoju nr 2, w godz. od 8  do 14. 

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej : 

http://gopsdzk.webd.pl/  lub osobiście w siedzibie GOPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gopsdzk.webd.pl/


STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016 

 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń  
zamieszkujący na terenie Gminy Dzikowiec, 

 znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,  

wynikającej z niskich dochodów na osobę  

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej  

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,  

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło  

zdarzenie losowe. 

 

 

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może 

być większa niż 456 zł netto na osobę w rodzinie we wrześniu, oraz 514 zł netto na osobę w rodzinie 

od października.  

 

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 

w Dzikowcu, pokój nr 4 w terminie do 15 września 2015 r.  

 tel. 17 744 21 08 wew.225 

   

  
Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne na stronie internetowej:  

 

zoeasdzikowiec.pl w zakładce Pomoc Materialna  



Programem „Wyprawka szkolna”  w roku 

szkolnym  2015/2016  będą objęci uczniowie 

rozpoczynający  edukację szkolną: 

1. w klasie III szkoły podstawowej – pochodzący z 

rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego wynoszącego 

574 zł netto na osobę w rodzinie 

2. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły z zastrzeżeniem, 

że suma uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 

Dzikowiec 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej. 

3. oraz uczniowie: 

- słabowidzący, 

- niesłyszący, 

- słabosłyszący, 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do 

klasy III,  V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum.  

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w 

Dzikowcu, pokój nr 4 w terminie do 10 września 2015 r. 

Dofinansowanie będzie wynosić : 

 Dla klasy III szkoły podstawowej – maksymalnie do kwoty 225 zł. 

 Dla klas V i VI szkoły podstawowej-  maksymalnie do kwoty 325 zł.  

 Dla klas II i III gimnazjum – maksymalnie do kwoty 350 zł.  

 



UWAGA !
POLICJA  PRZYPOMINA

PRAWNE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI  PSÓW:

- ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE WARUNKI ŻYCIA
-REGULARNIE SZCZEPIĆ
-WŁAŚCIWIE  PILNOWAĆ SWOICH CZWORONOGÓW 

PAMIĘTAJ : ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ  ZWIERZĘ 
ODPOWIADA JEGO WŁAŚCICIEL

To właściciel zwierzęcia  odpowiada  również za odpowiednie zabezpieczenie 
ogrodzenia, tak aby  bez nadzoru nie mogło się ono wydostać poza  posesję.

Zgodnie z art. 77. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r Kodeks Wykroczeń  -

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności  przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
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Kampania informacyjna  zorganizowana przez  Komendę Powiatową Policji 
w Kolbuszowej i Urząd Gminy w Dzikowcu

 



 


