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Gawęda 
Wszystkie dzieci kochają świętego Mikołaja. Często w listach przesyłają mu 

pozdrowienia, opowiadają o kłopotach i radościach. Czasami proszą o pomoc.  

Legenda głosi, że Święty Mikołaj urodził się w zamożnej rodzinie w III wieku                         

w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym. Był jedynym dzieckiem w rodzinie.    

Tata jego miał na imię Epifanes, a mama Joanna. Mikołaj był bardzo pobożny, 

dlatego poświęcił się Bogu, zostając biskupem. Przez całe życie pomagał ludziom.                  

Znał ich marzenia i potrzeby. Stąd też obyczaj wręczania sobie w dniu jego imienin 

6 grudnia upominków. Za swe uczynki i życie pełne poświęceń dla ludzi Mikołaj 

został świętym. 

 



Pasowanie Przedszkolaka 
 

Dzień 9 listopada 2015r. pozostanie na długo w pamięci maluchów z Oddziału 

Przedszkolnego w Wilczej Woli i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza 

ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. 

Brali w niej udział rodzice, pani dyrektor Barbara Matejek  oraz dyrektor ZOEAS                              

w Dzikowcu, pani Małgorzata Szczęch. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej, 

w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności: były piosenki, wierszyki, zabawy 

ruchowe i tańce. Po pięknym występie i gromkich brawach przedszkolaki ślubowały: 

zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani                            

i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.  

Niewątpliwie punktem kulminacyjnym spotkania był sam moment pasowania 

ołówkiem, którego dokonała pani dyrektor Barbara Matejek. Na pamiątkę tego ważnego 

wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania, książeczkę oraz mnóstwo 

prezentów od zaproszonych gości w tym nowe zabawki, które ufundował Wójt Gminy, pan 

Krzysztof Klecha . 

Uroczystość była wyśmienitą okazją do integracji rodziców, dzieci i nauczycieli. 

Pasowanie dowiodło również nabytych przez 2 miesiące uczęszczania do przedszkola, 

umiejętności dzieci. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć– jestem przedszkolakiem. 

Opr. Natalia Kubas 

 

 
Fot. Podczas pasowania przedszkolaków w Wilczej Woli 

 



Dzień Niepodległości obchodzony przez Zespół Szkół w Dzikowcu 

Z okazji Święta Niepodległości gimnazjaliści przedstawili „Legendę o Dzikowcu” na podstawie 

tekstu pani Teresy Opalińskiej 

Widowisko obejrzeli nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół oraz zaproszeni goście. 

 
Fot. Występ gimnazjalistów przedstawiający „Legendę o Dzikowcu” 

W rolach głównych wystąpili: 

król Zygmunt August- Krystian Gołębiowski z k.IIIb 

rycerz Gniewko- Ryszard Kaczorowski z kl.IIIb 

Marszałek Sejmu - Kacper Wilczyński z kl.IIIb 

Kanclerz Królestwa- Piotr Snopekz kl.IIIa 

Sołtys Andrzej Dźwinogrodzki- Sebastian Serafin z kl.IIIa 

Ochmistrz Królewski- Tomasz Margańskiz kl.IIIb 

błazen Stańczyk - Michał Sziffer z kl.IIIb 

 

Przedstawienie reżyserowały panie Irena Blat i Barbara Drapała. Przy dekoracji Sali sejmowej 

pracowała pani Lucyna Koba. 

 

Opr. Irena Blat  

 



 
Fot. Podczas obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Dzikowcu. 

 

Olimpiada o życiu i duszpasterskiej pracy Sługi Bożego ks. Prałata 

Stanisława Sudoła. 

            13 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Majdanie Królewskim 

odbył się dekanalny etap Diecezjalnej Olimpiady o życiu i duszpasterskiej pracy Sługi Bożego ks. 

Prałata Stanisława Sudoła. Po etapie szkolnym dwóch uczniów z danego etapu edukacyjnego                         

z najwyższą punktacją kwalifikowało się do etapu dekanalnego. Dekanat Raniżowski w Majdanie 

Królewskim był reprezentowany przez Gimnazjum w Majdanie Król., Gimnazjum i SP                                     

w Raniżowie, Gimnazjum i Szkołę Podstawową im ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, 

Szkołę Podstawową z Lipnicy, Kopci, Brzostowej Góry, Gwoźdźca. Do etapu diecezjalnego mogli 

awansować laureaci I i II miejsca w danej kategorii i odpowiednio w finale diecezjalnym 2 grudnia 

2015 r. w Sandomierzu wezmą udział : 

kat. SP 

1. Anna Jagodzińska - SP Dzikowiec - I m. w etapie dekanalnym 

2. Piotr Mazgaj - SP Brzostowa Góra i Mateusz Tabaka - SP Gwoździec - II m. w etapie dekanalnym 

 

kat. Gim. 

      1.  Karolina Sasiela - Gimnazjum w  Dzikowcu - I m. w etapie dekanalnym 

      2. Joanna Mytych - Gimnazjum w  Dzikowcu - II m. w etapie dekanalnym 

 

Opr. Anastazja Antosz  



 

Fot. Uczestnicy biorący udział w dekanalnym etapie Diecezjalnej Olimpiady o życiu                                              

i duszpasterskiej pracy Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława Sudoła. 

 

III Przegląd Małych Form Teatralnych „Dokąd zmierzam”. 

Sztuka jest wieczną wiosną. 

Sztuka jest ciepłym wiatrem, 

od którego śniegi topnieją. 

     

K.I. Gałczyński, Rozmowa z aktorem 

18 listopada 2015r. w sali widowiskowej SCK w Dzikowcu odbył się III Przegląd Małych 

Form Teatralnych Dokąd zmierzam. Konkurs skierowany był do uczestników zaprzyjaźnionych 

środowiskowych domów samopomocy z powiatu kolbuszowskiego i najbliższych okolic. Głównym 

organizatorem i pomysłodawcą Przeglądu jest SCK w Dzikowcu na czele z panią dyrektor 

Bogumiłą Kosiorowską; współorganizatorem jest ŚDS w Spiach. W tegorocznej edycji udział 

wzięło pięć grup artystycznych. Jak co roku, widownia nie mogła narzekać na brak wielorakich 

emocji: od śmiechu poprzez wzruszenie, po zadumę. Różnorodny repertuar okazał się wyzwaniem 

dla jury, które musiało dokonać jak zawsze trudnego wyboru. Tego niełatwego zadania podjęli się: 

pani Anna Marek, pani Anastazja Antosz i pani Renata Bebło. Prezentacje oceniane były według 

następujących kryteriów: realizacja tematu ( różne aspekty interpretacji); przekaz etiudy, montażu 

słowno-muzycznego, itp.; gra aktorska; scenografia i kostiumy; przygotowanie programu; ogólne 

wrażenie artystyczne. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

I Miejsce - ŚDS w Kamieniu za fragmenty sztuki A. Fredry ,,Zemsta"-op. p. Maria Tupaj 



II Miejsce - ŚDS w Woli Raniżowskiej za skecz ,,Jaś i Małgosia" z kabaretu W.Chotomskiej 

,,Kabaret na jednej nodze- op. p. Anna Chudzik 

III miejsce - ŚDS w Bojanowie za inscenizację teatralną ,,Cyrk Fiku- Miku"-op. p. Karolina 

Krzeszowiec                                                                                                                                                                

I Wyróżnienie - ŚDS w Kolbuszowej za inscenizację teatralną ,,Życzenia z kwiatkiem"- op. 

p. Agata Maciąg                                                                                                                                                    

II Wyróżnienie - ŚDS w Spiach za montaż słowno- muzyczny ,,Mały książę"-op. p. Barbara 

Winogrodzka, p. Dorota Kopeć 

Nagrody w konkursie ufundowało SCK. Na zakończenie konkursu odbył się pokaz trzech 

filmów nagrodzonych w konkursie filmowym zorganizowanym przez ŚDS w Spiach w czerwcu. 

Przegląd Form Teatralnych to doskonała okazja do zaprezentowania talentów i umiejętności, jakie 

- często wbrew pozorom - drzemią w osobach niepełnosprawnych. Działanie poprzez sztukę to także 

narzędzie terapeutyczne w procesie stymulowania rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym czy 

też chorych psychicznie. Ponadto to sposób na integrowanie różnych środowisk, budowanie 

wsparcia dla potrzebujących tego oraz oswajanie społeczności z problemami osób 

niepełnosprawnych. Niepowtarzalna, bardzo serdeczna i rodzinna atmosfera Przeglądu powoduje 

ponadto, że z radością jego uczestnicy wracają do Dzikowca co roku. I oby tak zostało! 

Oprac.: S. Kubiś 

 

Fot. Uczestnicy III Przeglądu Małych Form Teatralnych 

 

 



Rękodzieło artystyczne w ŚDS w Spiach 

Od 20 października do 4 listopada dziesięcioro uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Spiach wzięło udział w warsztatach rękodzieła artystycznego, które były 

prowadzone przez panią Klaudię Kwiatkowską w ramach projektu firmowanego przez 

zaprzyjaźnioną Fundację Aktywizacja z Rzeszowa. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie (tak brzmi oficjalna nazwa) powstało w 2013 r. Działa ono 

na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Realizuje projekty mające na celu 

podnoszenie umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością                                

i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. Rękodzieło artystyczne było kolejnym etapem projektu, 

w którym uczestniczyli nasi podopieczni. Zajęcia obejmowały naukę wykonywania ozdób                             

z papierowej wikliny, dekorowania różnych przedmiotów (papierowych, drewnianych, szklanych) 

metodą decoupage. Uczestnicy zdobywali także praktyczną wiedzę na temat tworzenia biżuterii.  

Wcześniej ta sam grupa brała udział w dwutygodniowych warsztatach komputerowych,                         

w ramach których zdobywała wiedzę na temat podstawowej obsługi komputera oraz internetu. 

Wszystkie ww. działania mają na celu aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz motywowanie 

ich do działania. Twórcze działanie bowiem buduje w człowieku poczucie własnej wartości oraz 

dodaje pewności siebie. Rękodzieło artystyczne w sposób szczególny zapisze się w pamięci 

uczestników ze względu na fantastyczną atmosferę towarzyszącą radości tworzenia. Dziękujemy 

bardzo serdecznie Fundacji Aktywizacja oraz prowadzącej zajęcia pani Klaudii za możliwość 

wzbogacenia oferty ŚDS w Spiach o kolejne zajęcia. 

Oprac. S. Kubiś 

 

Fot. Uczestnicy projektu z wykonanym przez siebie rękodziełem. 

 

 



Spotkanie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 

Sandomierskiej”. 

 
W dniu 18 listopada br. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia ”Lokalna Grupa Rybacka 

Puszczy Sandomierskiej Nowa Dęba” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej dla obszaru gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, 

Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów, Zaleszany, Gorzyce, Radomyśl nad 

Sanem, Zaklików, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki. W spotkaniu oprócz 

wymienionych Gminy , udział wzięły stowarzyszenia, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk 

rybackich, organizacje społeczne prowadzące gospodarkę zarybioną , mieszkańcy. Spotkanie 

odbyło się w Izbie Rybackiej w Wilczej Woli. W trakcie warsztatów dokonano w grupach analizy 

mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.   

W trakcie spotkania zgłoszono pomysł na projekty wspólne integrujące podmioty z obszaru LGR: 

1. Akcja edukacyjna „Bezpiecznie nad wodą” 

2. Promocja obszaru LGR 

3. Turysta zimą na obszarze LGR – szukanie nowych (dodatkowych) atrakcji  

4. Promocja atrakcji kulturowych 

5. Jednolite oznakowanie atrakcji na obszarze LGR 

6. Szlak Karpia – poszerzenie o inne podmioty 

7. Oznakowanie w pobliżu szlaku Green Velo informujące o atrakcjach na obszarze LGR 

8. Cykl warsztatów kulturowych 

9. Promocja poprzez wydawnictwa (wspólna szata, forma, etc) 

10. „Szlak Karpia” - poszerzenie o inne produkty lokalne 

11. Promocja ukierunkowana na zdrowy styl życia 

 

Konkurs kukiełkowy zorganizowany przez Przedszkole 

Samorządowe w Dzikowcu rozstrzygnięty.  

       W Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu  zorganizowano konkurs na wykonanie kukiełki 

pt. „Kukiełka z ulubionej  bajki”. Konkurs przygotowali nauczyciele - wychowawcy pracujący w 

tutejszym przedszkolu. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola z Kopci, Mechowca, 

Lipnicy, Dzikowca, Spii oraz z  Publicznego Przedszkola Nr 1 i Nr 3 z Kolbuszowej. Celem 

konkursu było rozbudzenie zainteresowań teatrem  i literaturą dla dzieci. Wszystkie kukiełki były 

piękne, pomysłowe, starannie wykonane. 

Rodzice i dzieci wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Jury konkursowe 

miało trudny wybór, ponieważ każda kukiełka była niepowtarzalna, każda wymagała wiele pracy. 

Każde dziecko otrzymało, więc pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez nauczycieli. 

LISTA NAGRODZONYCH 

I MIEJSCA: Martyna Bąba – Publiczne Przedszkole Nr 1 z Kolbuszowej, Fabian Bieleń – 

Przedszkole ze Spii, Gabriela Kurpisz – Oddział Przedszkolny z Lipnicy, Dominik Hodor, 

Filip Blat – Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu 



II MIEJSCA: Brajan Gołębiowski- Przedszkole Mechowiec, Patrycja Wróbel – Publiczne 

Przedszkole  Nr 3 w Kolbuszowej, Wiktoria Kimak, Oliwia Kimak - Przedszkole 

Samorządowe w Dzikowcu  

III MIEJSCA: Jan Reguła – Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu  

WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Biesiadecka- Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej, 

Jakub Hetel- Przedszkole w Spiach. 

Nagroda specjalna dla Wiktora Wit z Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu 

ufundowana przez sponsora. 

Opr. Elżbieta Bartuzel  

 

Fot. Konkurs kukiełkowy zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu 

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego 

W dniu 19 listopada br.  w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu miało miejsce 

zebranie dotyczące organizacji obchodów jubileuszowych. Inicjatorką spotkania była pani Teresa 

Opalińska autorka scenariusza, reżyser i scenograf widowiska, które będzie główną atrakcją 

lipcowych uroczystości. Obok pani Teresy w spotkaniu wzięli udział: Dyrektor SCK Bogumiła 

Kosiorowska, Kierownik biblioteki Anna Korzeniowska-Fila, Wójt Gminy Krzysztof Klecha, 

Sołtys Krzysztof Serafin, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marian Hopek, radni gminni Urszula 

Rzeszut-Baran i Jerzy Sito a także Tadeusz Korzeniowski, Marian Sochacki, Dariusz Paśko, Marcin 

Zimny. Pani Teresa przedstawiła na jakim etapie znajdują się przygotowania, co już udało się zrobić 

i jakie są plany na najbliższe dni i tygodnie. Konsultowany był również przebieg poszczególnych 



scen z uwzględnieniem obsady aktorskiej, strojów historycznych i scenografii. Przed spotkaniem 

pani Teresa przeprowadziła dziesiątki rozmów dzięki którym udało się skompletować obsadę 

aktorską. Ruszyły też prace nad scenografią i kostiumami. Część rekwizytów będzie wykonana na 

miejscu, natomiast brakujące elementy zostaną wypożyczone. Bardzo ważne jest również, aby 

większości scen dopracować w okresie zimowym, wiosną z uwagi na rozpoczynające się prace 

polowe, wiele osób nie będzie mogło stawić się na próbach. Odgrywanie poszczególnych scen w 

niepełnym składzie znacznie utrudnia przygotowania. Przedstawienie planowane jest na 3 lipca, 

biorąc pod uwagę ogrom pracy jaka jest do wykonania, pozostało niewiele czasu. 

W trakcie dyskusji pojawił się również pomysł zaangażowania przy realizacji widowiska 

przedstawicieli z sąsiednich wiosek Płazówki, Kopci i Lipnicy. Nie można przecież zapomnieć, że 

historia Dzikowca związana jest ściśle z tymi miejscowościami. Dzikowiec i Lipnica były lokowane 

przez tą samą osobę, czyli sołtysa z Woli Raniżowskiej Andrzeja Konarzewskiego. Miejscowości 

te należały także do dzikowieckiej parafii. Miłym akcentem byłby występ Orkiestry Dętej z Kopci. 

Obchodom towarzyszyć będą liczne dodatkowe atrakcje nad przygotowaniem których 

czuwa pani dyrektor SCK Bogumiła Kosiorowska. 

         Opr. Marcin Zimny 

 

 

 

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego   

W dniu 23 listopada 2015r. w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec odbyło się spotkanie 

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W tym szczególnym dniu z pracownikami Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzikowcu spotkali się : Pan Krzysztof Klecha-Wójt Gminy Dzikowiec, Pani 

Augustyna Płaza- Sekretarz Gminy, Pani Maria Kubiś -Skarbnik Gminy  

Pan Wójt skierował do Wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

słowa uznania za trud codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka . Podkreślił, że Dzień 

Pracownika Socjalnego to święto wszystkich osób, które działają w systemie pomocy społecznej. 

Praca każdego z Państwa jest niezwykle ważna i pozwala skutecznie pomagać osobom 

potrzebującym wsparcia. Pan Krzysztof Klecha złożył na ręce  Pani Urszuli Hahn Kierownik GOPS 

list gratulacyjny, który umieszczamy poniżej:  

 

 

 

 

 



„Starajmy się tak postępować i tak żyć,                                                                                                                            
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu                                                                                                          
nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,                                                                                               
pozostawiony bez opieki.”     

                                    Św. Jan Paweł II  

Szanowna Pani                                                                                                       
Urszula Hahn                                                                                                      
Kierownik GOPS                                                                                                       
w Dzikowcu                                                                                                              
wraz ze wszystkimi pracownikami 
socjalnymi 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam w imieniu własnym oraz 

wszystkich mieszkańców Gminy Dzikowiec najserdeczniejsze życzenia Pani 

Kierownik oraz Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z okazji Waszego Święta proszę przyjąć serdeczne podziękowania za trudną 

pracę, za wszelką pomoc i uśmiech, który często jest tym największym dobrem                          

i znakiem nadziei, ze wszystko można jeszcze w życiu zmienić. 

Życzę Wam drogie Panie , aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się 

prawdziwym spełnieniem. Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji , ludzkiej 

wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym. 

Z wyrazami należnego szacunku, 

Krzysztof Klecha                                                   
Wójt Gminy 

                    

Pani Urszula Hahn Kierownik GOPS doceniła całoroczną pracę i zaangażowanie całego zespołu. 

Szczególnie podziękowała za bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy oraz Radą Gminy , 

podkreślając jednocześnie jak ważne jest wsparcie i zrozumienie dla realizowanych przez Ośrodek 

działań.     



Nie będzie żadnych podwyżek podatków na 2016r.  

W dniu 12 listopada 2015r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Dzikowiec VII kadencji . Radni na 

wniosek Wójta przegłosowali kilka istotnych dla mieszkańców Gminy Dzikowiec uchwał , o to 

niektóre z nich : 

I. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 

rok 2016,w której czytamy min. : Rada Gminy Dzikowiec  uchwala co następuje, 

obniża się cenę skupu żyta co celów wymiarów podatku rolnego , z kwoty 53,75 zł za      

1 kwintal żyta do kwoty 50 zł . 

Identyczną uchwałę Rada Gminy Dzikowiec podjęła rok temu, co oznacza, że wysokość 

podatku rolnego na 2016r. nie ulegnie zmianie i będzie taka sama jak w 2015r. 

Przypomnijmy iż wymiar podatku na 1 ha przeliczeniowy przyjmuje 2,5 kwintala żyta. 

Wysokość podatku rolnego na 1 ha przeliczeniowy wynosi więc 125 zł         

II. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2016, jest także identycznej treści jak w 2015r. , co oznacza ,że stawki podatku od 

nieruchomości nie ulegną zmianie na 2016r. i wynosić będą  

 

1. Od  gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,70 zł od 1 m2 powierzchni,                                                                                                                   

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                 

i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,35 zł od 1 m2 powierzchni,                                                                              

 dla pozostałych gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowanych                        

w ewidencji gruntów i budynków do gruntów budowlanych oznaczonych symbolem   B lub Bp 

-  0,04 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  

      9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777), i położonych na terenach, dla          

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z  przepisami 

prawa budowlanego  -   3 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych -  0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                     

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej,  



e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.                                             

3. Od budowli - 2,00 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.   

III. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016, w której 

czytamy min. Rada Gminy Dzikowiec uchwala , co następuje: 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B oraz dr  

w gospodarstwach rolnych 

2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu, 

4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 

Rada Gminy zdecydowała, że podatek od nieruchomości  oraz zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na 2016r. pozostaną na tym samym poziomie co w 2015r.    

 

IV. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2016r. jest także identyczna jak w 2015r. , także i ten podatek 

się nie zmienia. W uchwale tej czytamy , co następuje; 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –  450,00 zł                  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  -  900,00 zł                        

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 200,00 zł  

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych,  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  - 1 100,00 zł                                                                                                                                                                                                    

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 ton – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 

ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego  - 1 300.00  zł 

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:                       



a) mniejszej niż 22 miejsca - 900,00 zł                               

b) równej lub większej niż 22 miejsca -  1 550,00 zł       
 

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego  

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

            Dwie Osie 

12 13 1 200,00 zł 1 250,00 

13 14 1 400,00  zł                             1 700,00 

14 15 1 800,00 zł                            1 850,00 

15  1 300,00 zł                             1 400,00 

              Trzy osie   

12 17 1 200,00 zł                             1 300,00 

17 19 1 400,00 zł                               1 700,00 

19 21 1 500,00 zł                               1 400,00 

21 23 1 600,00 zł                            2 100,00 

23 25 1 700,00 zł                            2 200,00 

25   1 700,00 zł                            2 200,00 

                             Cztery osie i więcej 

12 25 1 800,00 zł                       1 900,00 

25 27 2 000,00 zł                              2 100,00 

27 29 2 200,00 zł                             2 600,00 

29 31 2 300,00 zł                           2 600,00 

31  2 400,00 zł                             2 600,00 

 

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego, 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 



o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 

niż 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

1. Dwie osie 

12 18 1 540,00 zł 1 500,00 

18 25 1 540,00 zł 1 500,00 

25 31 1 540,00 zł 1 490,00 

31  1 690,00 zł 2 100,00 

Trzy osie i więcej 

12 36 1 490,00 zł 1 900,00 

36 
 

 
2 020,00 zł 2 700,00 

 
Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

równą lub wyższą niż 12 ton,  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: 

naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w 

tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 

niż 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne 

systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna Oś 



12 18 1 200,00 zł 1 200,00 

18 25 1 320,00 zł 1 330,00 

25  1 430,00 zł 1 640,00 

Dwie osie 

12 28 880,00 zł 800,00 

28 33 950,00 zł 900,00 

33 38 1 540,00 zł 1 540,00 

38  1 690,00 zł 1 800,00 

Trzy osie i więcej 

12 38 1 500,00 zł 1 400,00 

38 
 

 
1 640,00 zł 1 540,00 

 

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzania ścieków .  

Rada Gminy Dzikowiec na 2016r. przyjęła następujące taryfy dot. stawek odpłatności 

za wodę i ścieki  Rada Gminy Dzikowiec  postanawia  

§1 

Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone poniżej, tj: 

1. Wysokość cen i stawek opłat  za dostarczoną wodę dla ; 

      a) gospodarstw domowych  gminy Dzikowiec -  cena za 1m3 dostarczonej wody                 -   3,51 zł netto  

      b) pozostałych  odbiorców -       cena za 1m3 dostarczonej wody                                            - 4,38  zł netto  

      c) stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę                                                       -  3,95 zł netto 

          (osoby rozliczane za pomocą wodomierzy) 

     d) stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę                                                     -    3,40 zł netto      

          (osoby  rozliczane na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody) 

                                                                                                                                                  

2. Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzane ścieki dla ; 

a) gospodarstw domowych gminy Dzikowiec  -      cena za 1m3 odprowadzonych ścieków         -   3,90 zł netto  

b) pozostałych  odbiorców -       cena za 1m3 odprowadzonych ścieków                                      -   4,68  zł netto  

c) stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę                                                               -  4,14 zł netto 

    (osoby rozliczane za pomocą wodomierzy) 

d) stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę                                                            -    3,59 zł netto      

     (osoby  rozliczane na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody)                                                                                                                                                                                                                             

         §2 

 Ustala dopłatę z budżetu gminy Dzikowiec  (dotację przedmiotową ) dla usług określonych w §1 pkt. 1  lit. 

a, oraz pkt. 2 lit. a : 

a) do 1 m3 sprzedawanej wody w wysokości 0,87 zł netto 



b)     do 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 0,78 zł  netto  

§3 

1. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków w okresie od  01 stycznia 2016 r.  

     do 31  grudnia 2016 r. 

 2. Do cen, stawek opłat  i dopłat określonych w § 1 i  § 2  dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej 

 

Prowizorium budżetowe na 2016 rok 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt jest zobowiązany do przygotowania                                 

i przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej , w której min. czytamy 

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla  instytucji kultury w wysokości:  566 880,00 zł w tym:                                                     

   - Gminna Biblioteka Publiczna                                                    290 000,00 zł 

   - Samorządowe Centrum Kultury                                                276 880,00 zł  

 

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla  Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu 

w wysokości 165 900,00 zł w tym: 

a) do każdego 1 m3 wody   0,94 zł. x  105.000  m3 co stanowi kwotę 98.700,00 zł 

b)  do każdego 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,84 zł x 80.000 

m3 co stanowi kwotę  67 200,00 zł 

3. Ustala się plan przychodów  zakładów budżetowych w  wysokości 1 078 504,00 zł  

i kosztów w wysokości 1 071 869,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Ustala się dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia 

w wysokości 80 000,00 zł w tym na: 

1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 80 000,00 zł realizowane poprzez: 

       - organizowanie zawodów  piłki nożnej - 30.000,00 zł 

       - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 50.000,00 zł 

 

1. Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości  791 746,00 zł tym 

na: 

 Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych  Nr 1 204R , NR 1 

205R i 1 212R realizowanego w ramach programu "Program Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" – 641 746,00 zł 

 Budowa drogi Lipnica-Płazówka – 150 000,00 zł 

 

 Stosownie do art. 6 r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                             

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z póżn. zm.) z dochodów w wysokości     

265 848,00 zł, zostaną pokryte wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania    

odpadami komunalnymi . 

 

 

Inwestycje Gminy Dzikowiec na 2016 rok 

Wójt przygotowuje prawdziwą ofensywę inwestycyjną na 2016 rok  
 

Gmina Dzikowiec jest dobrze przygotowana pod względem finansowym do optymalnej absorpcji 

środków finansowych Unii Europejskiej , a także środków krajowych na inwestycje .Obecnie trwają 

końcowe prace przygotowawcze w zakresie projektów inwestycyjnych, zadań przewidzianych do 



realizacji w najbliższych latach. Do wiadomości czytelników podajemy opracowany przez  Pana 

Wójta plan zadań inwestycyjnych.  Obejmuje on 25 inwestycji , do  których  Gmina zamierza 

przystąpić w 2016r. Oczywiście plan ten może ulec pewnym modyfikacjom w zależności od tego 

czy uda się Wójtowi pozyskać środki finansowe unijne bądź krajowe na realizację tych zadań. 

Możliwe jest także wprowadzenie nowych inwestycji , jeśli okaże się iż są na nie możliwe do 

pozyskania odpowiednie środki finansowe.  Oczywiście jest też możliwe, że Gmina z własnych 

środków może zrealizować część inwestycji    

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne na 2016 rok.  

 

Lp. Nazwa inwestycji Kwota 

1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 15 000,00 

2 Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych  Nr 

1 204R , NR 1 205R i 1 212R realizowanego w ramach programu "Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" 

641 746,00 

3 Budowa drogi Lipnica-Płazówka 150 000,00 

4 Przebudowa dróg gminnych 300 000,00 

5 Termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu  40 000,00 

6 Zakup gruntów 15 000,00 

7 Budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz zapleczem i garażem 

strażackim w Wilczej Woli 

60 000,00 

8 Wykonanie miejsca rekreacyjnego na terenie sołectwa Dzikowiec 15 692,00 

9 Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w  Nowym Dzikowcu 9 000,00 

10 Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka w Lipnicy 7 000,00 

11 Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach  200 000,00 

12 Zakup samochodów strażackich dla OSP Lipnica i Wilcza Wola 150 000,00 

13 Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą 

gimnastyczną i stołówką w Dzikowcu 

200 000,00 

14 Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Dzikowcu 200 000,00 

15 Wykonanie zadaszenia na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w  Mechowcu 

7 000,00 

16 Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy  14 692,00 

17 Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli 10 000,00 

18 Budowa Domu Seniora w Dzikowcu - projekt 40 000,00 

19 Budowa oświetlenia ulicznego w Spiach 35 000,00 

20 Budowa miejsca rekreacyjnego poprzez przykrycie kanału i uporządkowanie 

terenu wokół stadionu w Dzikowcu 

50 000,00 

21 Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu 

Strażaka  

18 000,00 

22 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu 130 000,00 

23 Konserwacja zbiornika wody w zabytkowym parku w Dzikowcu 60 000,00 

24 Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej ze 

sztucznej trawy w Wilczej Woli 

80 000,00 

25 Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli  16 692,00 

 



 Wójt Gminy Dzikowiec w prowizorium finansowym na 2016 rok ustalił także plan wydatków 

funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa . Na fundusz sołecki zarezerwowano 

ogółem 194 720,01 zł  

Ustala się plan wydatków w kwocie 194 720,01 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2016 rok. 

 

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia  Kwota planu 

Dzikowiec Wyposażenie budynku gminnego w Dzikowcu 7 000,00 

Dzikowiec Wykonanie miejsca rekreacyjnego na terenie sołectwa Dzikowiec 15 691,98 

Dzikowiec Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu 2 000,00 

Dzikowiec Wykonanie bramy wjazdowej do Zespołu Szkół w Dzikowcu 5 000,00 

Ogółem: 29 691,98 

Nowy Dzikowiec Remont dróg gminnych w Nowym Dzikowcu 4 117,98 

Nowy Dzikowiec 
Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym  

w Nowym Dzikowcu 
9 000,00 

Nowy Dzikowiec Zakup kosiarki 1 500,00 

Nowy Dzikowiec 
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Nowym Dzikowcu poprzez zakup sprzętu 
1 000,00 

Ogółem: 15 617,98 

Mechowiec Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec 11 653,87 

Mechowiec Zakup wyposażenia świetlicy w budynku gminnym w Mechowcu 5 000,00 

Mechowiec Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mechowcu 2 000,00 

Mechowiec 
Wykonanie zadaszenie na rowery przy Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu 
7 000,00 

Ogółem: 25 653,87 

Lipnica Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka w Lipnicy 7 000,00 

Lipnica Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Lipnicy 6 000,00 

Lipnica 
Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy i na posesji 

szkolnej 
2 000,00 

Lipnica 
Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Lipnicy 
14 691,98 

Ogółem: 29 691,98 

Płazówka Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka 5 442,05 

Płazówka 
Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Płazówce 
4 000,00 

Ogółem: 9 442,05 

Kopcie 
Remont dróg gminnych wraz z rowami odwadniającymi na terenie 

sołectwa Kopcie 
17 405,70 

Kopcie Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach 10 000,00 

Ogółem: 27 405,70 

Wilcza Wola Zakup wyposażenie do budynku gminnego w Wilczej Woli 1 000,00 

Wilcza Wola Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli 16 691,98 

Wilcza Wola Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Wilczej Woli 2 000,00 



Wilcza Wola Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilczej Woli 10 000,00 

Ogółem: 29 691,98 

Spie Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie 21 724,47 

Spie 
Zakup wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym  

w Spiach 
2 800,00 

Spie Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach 3 000,00 

Ogółem: 27 524,47 

Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec  194 720,01 

 

Informacje ogólne o przyjętych kwotach w prowizorium przygotowanym  przez Wójta.  

1. Prognozuje się, że dochody Gminy Dzikowiec w 2016 roku osiągną kwotę 18. 676.245, 00zł,   

natomiast wydatki będą znacznie mniejsze od dochodów i osiągną kwotę 18. 186. 245,00zł .                  

2. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowić będzie planowana nadwyżkę budżetu 

gminy w wysokości 490 .000,00zł . 

3. W 2016 roku Wójt przewidział w prowizorium budżetowym kwotę 1 450.000,00zł na spłatę rat 

kredytów . 

4. W 2016roku zostanie zaciągnięty także kredyt przez Gminę Dzikowiec w wysokości 

960.000,00zł .  

Inne równie ciekawe informacje o budżecie Gminy Dzikowiec  na 2016 rok przedstawimy 

czytelnikom po uchwaleniu budżetu.   

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy promuje zdrowie 
 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 

 
 Przekazując uczniom wiedzę o zdrowiu, kształtując właściwe nawyki i postawy możemy 

sprawić, że będą oni umieli prowadzić zdrowy styl życia. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy od początku bieżącego roku szkolnego 

zorganizowano szereg przedsięwzięć edukacyjnych promujących zdrowie. Ich celem było 

poszerzenie i wzbogacenie edukacji prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej o nowe 

wiadomości i umiejętności. Zachęcano uczniów do prawidłowego odżywiania, aktywności 

fizycznej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń dla 

zdrowia będących wynikiem stosowania środków uzależniających. 

 Pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia jest szczególnie ważne  

w obecnym czasie, kiedy wśród dzieci i młodzieży w Polsce narasta epidemia otyłości. 

 W dniach 24 i 25.09.2015 r. uczniowie z kl. 0-3 zgromadzili na szkolnej wystawie owoce                

i warzywa. Na podstawie otrzymanych materiałów poznali korzyści płynące ze spożywania tej 

grupy produktów. Wychowawcy przeprowadzili w poszczególnych klasach zajęcia tematyczne: 

nazywanie owoców i warzyw oraz ich przetworów, wystawienie teatrzyku kukiełkowego pt. 

„Warzywa w spiżarni”, poznanie przepisów na zdrowe potrawy, wykonanie klasowych „książek 

kucharskich”, przygotowanie „wesołych kanapek” z warzywami, zorganizowanie przyjęcia 

połączonego z tworzeniem warzywno - owocowego menu oraz wykonanie sałatki owocowej.                

W dn. 24.11.2015r. młodsza grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach kulinarnych pn. 

„Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” na temat zdrowego odżywiania, które 



poprowadziła Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy - p. Leokadia Drapała. Ponadto 

dzieci przez cały rok szkolny będą brać udział w unijnych programach: „Warzywa i owoce                           

w szkole” (kl.0-3) i „Szklanka mleka” (kl.0-6). 

 Dbałość o zdrowie to także pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na 

drodze, w szkole, podczas gier i zabaw ruchowych. 

 Pierwszoklasiści w ramach programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

uczyli się przestrzegać zasad bezpieczeństwa poprzez treści zawarte w zajęciach lekcyjnych                            

i specjalnym pakiecie materiałów otrzymanych od organizatora akcji (film, książeczki do 

wypełniania). Rozwiązywali też test zamieszczony na stronie internetowej z okazji Tygodnia 

Bezpieczeństwa (19 - 23.11.2015 r.).Dla dzieci z kl.0-3 Szkolne Koło PCK zorganizowało quiz „Co 

wiem na temat uzależnień?” (24.11.2015 r.) i konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę” 

(20.11.2015r.), natomiast uczniowie z klas 4 - 6 wzięli udział w konkursie plastycznym na 

najciekawszy plakat pod hasłem „Wolność bez nałogów” (23.11.2015 r.) 

 Wśród działań prozdrowotnych podjętych na terenie szkoły wiele miejsca zajęło zachęcanie 

dzieci do aktywności fizycznej i ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

 W dn. 06.11.2015 r. dla klas 4 - 6 odbył się „Szkolny Turniej w Piłce Halowej oraz 

Badmintonie” im. ks. Stanisława Sudoła, którego celem była popularyzacja sportu i pokazanie 

korzyści płynących z jego uprawiania. Hasło przewodnie zawodów brzmiało: „Wybieram sport, nie 

używki”. Starsza grupa uczniów wzięła też udział w wycieczce do leśniczówki w Świerczowie. 

Zapoznanie z zawodem leśnika w otoczeniu pełnego barw jesiennego lasu zapewniło dużo ruchu                 

i relaksu na świeżym powietrzu. W terminie 25.09.2015 – 30.10.2015r. dzieci z klas 0-6 ćwiczyły 

formę i umiejętności pływackie na basenie w Cmolasie.  Tego typu inicjatywy uczą, że wolne 

popołudnie, zamiast siedzenia przed komputerem, można spędzić aktywnie i z korzyścią dla 

zdrowia. Uczniowie z klasy 2 kontynuują, a z klasy 1 rozpoczęli w tym roku udział w programie 

„Mały Mistrz”, którego celem jest podnoszenie sprawności fizycznej i rozbudzanie zamiłowania do 

sportu. Wrzesień i październik to czas zdobywania sprawności „Turysta”. Dzieci uczestniczyły 

w wyprawach po najbliższej okolicy, rozwijały aktywność fizyczną, poznawały atrakcje 

turystyczne i walory przyrodnicze swojego regionu.  

W dn. 27.11.2015r. w ramach wyżej wymienionego programu szkoła była organizatorem 

Gminnego Turnieju Sportowego „MAŁY MISTRZ”. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn. Turniej, 

zgodnie z założonym celem, zachęcił dzieci do aktywności fizycznej i udziału w zorganizowanych 

imprezach sportowych, a także dostarczył mnóstwo dobrej zabawy. 

 
 

 Z całą pewnością w działaniach prozdrowotnych najistotniejsze jest to, 

aby kształtować pozytywne wzorce i zachowania już od najwcześniejszych lat. 

 

Opr. Elżbieta Panek  



 

Fot. Gminny Turniej 

Sportowy    kl. I- II   

zorganizowany przez 

SP Lipnica    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Laureaci konkursu               

„ Co wiem o 

uzależnieniach” 

organizowany przez SP 

Lipnica  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakończono budowę chodników w miejscowości Kopcie i Wilcza 

Wola  

 

Fot. Chodnik w Wilczej Woli 

 

 

Fot. Chodnik w Kopciach 


