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32 Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę  

wśród , której byli mieszkańcy Gminy Dzikowiec szła                   

w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Prałata 

Stanisława Sudoła    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Mszy św. w kościele Matki Bożej 

Królowej Polski w Stalowej Woli 

rozpoczynającej pielgrzymkę na Jasną Górę. 

W drugim rzędzie parafianie z Dzikowca. 

Grupa Błogosławionego Wincentego z obrazem Sługi Bożego 

ks. Prałata Stanisława Sudoła na pielgrzymim szlaku. 

 

 



I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Radnych z Lipnicy 

W dniu 2 sierpnia br.  na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lipnicy odbył 

się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Radnych z Lipnicy. Organizatorem turnieju było 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica  

Puchar Radnych z Lipnicy znalazł właścicieli!  

 

Mnóstwo sportowych wrażeń, gorący doping i dobra zabawa – tak w kilku słowach można 

opisać atmosferę, jaka towarzyszyła zawodnikom i kibicom, którzy wzięli udział                                  

w I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Radnych z Lipnicy, rozegranym w niedzielę,                               

2 sierpnia, na boisku sportowym w Lipnicy. 

 

Podczas niedzielnego turnieju, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Lipnica, udział wzięły cztery drużyny. Każda z nich miała swojego kapitana, którego zadaniem 

było wspieranie i motywowanie zawodników do jak najlepszej gry na boisku. A z tym szefowie 

poszczególnych zespołów poradzili sobie śpiewająco. W te odpowiedzialne, ale jakże 

wdzięczne role, wcielili się: ks. Piotr Setlak, Tomasz Grądzki, Andrzej Kosek oraz Artur 

Pisarczyk. Kapitanowie dzielnie wspierali swoich podopiecznych, udzielając cennych 

wskazówek podczas trwania meczów, rozgrywanych systemem pucharowym. 

 

Wyśmienity nastrój  

Odpowiednio zmotywowani zawodnicy z kolei, będąc na murawie, dawali z siebie wszystko. 

Sprzyjały im nie tylko korzystne warunki atmosferyczne. Nie zawiedli również licznie zebrani 

kibice, których głośny doping i dobry humor wprawił wszystkich w wyśmienity nastrój. Obyło 

się więc bez fauli i niesportowych zachowań. „Czerwone upomnienie”, od sędziego, otrzymał 

tylko jeden zawodnik. 

 

Zwycięzcy  

Tymczasem, gdy zawodnicy biegali po boisku, na stoliku, pośród publiczności, błyszczał 

piękny puchar, ufundowany przez radnych z Lipnicy: Lidię Nowak, Antoniego Konefała                         

i Tomasza Grądzkiego. Błyszczał i czekał na właścicieli. I wreszcie się doczekał.                                  

Po emocjonujących rozgrywkach i rzutach karnych wyłoniona została zwycięska drużyna. Laur 

zwycięstwa wywalczyli zawodnicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica                                                    

z kapitanem Arturem Pisarczykiem na czele!!! Na drugim miejscu znalazł się zespół Andrzeja 

Koska, prezesa OSP w Lipnicy, na trzecim drużyna ks. proboszcza Piotra Setlaka. Tuż za 

podium uplasowali się zawodnicy Tomasza Grądzkiego, radnego Rady Gminy Dzikowiec. 

Tytuł „Króla strzelców” natomiast zdobył Mateusz Antosz. 

 

Okazali swą pomoc  

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju, kapitanom za doskonałe 

przygotowanie drużyn, kibicom za doping, sędziemu za sprawiedliwą ocenę sytuacji na boisku, 

pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy Teresie Plizga za pomoc w organizacji imprezy 

sportowej oraz naszym radnym za ufundowanie pucharu. Specjalne słowa podziękowania 

kierujemy także w stronę Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa za okazane wsparcie. 

 

Opracowała :Barbara Żarkowska  



 
Fot. Zacięty pojedynek.  

 

 

 
 

Fot. Wręczenie  pucharu w I Turnieju Piłki Nożnej , którego ufundowali radni z Lipnicy  



Wakacje w siodle organizowane przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica dla młodzieży z miejscowości Lipnica  

 

Wakacje w Zagrodzie Jeździeckiej MUSTANG w Dzikowcu.   

 

Dwudziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży z Lipnicy wzięła udział w wakacyjnych 

zajęciach, zorganizowanych w Zagrodzie Jeździeckiej MUSTANG w Dzikowcu. Ich 

organizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd gminy 

Dzikowiec.  

 

Pomysł zorganizowania wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w Lipnicy zrodził się wśród 

członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lipnica. Zarząd tego Stowarzyszenia 

przygotował program zajęć, opracował ich harmonogram oraz kształt.  

 

Wakacyjne zajęcia  

Inicjatywa Stowarzyszenia spotkała się z aprobatą zarówno władz gminy Dzikowiec jak                            

i radnych Rady Gminy w Dzikowcu. To właśnie za ich przyczyną letni wypoczynek 

najmłodszych mieszkańców Lipnicy został dofinansowany kwotą w wysokości 5 tys. zł. 

Otrzymane fundusze pozwoliły na organizację zajęć, w ramach których odbyło się osiem 

trzygodzinnych spotkań w dzikowieckiej zagrodzie. Podczas nich uczestnicy poznawali tajniki 

jazdy konnej, pielęgnacji koni oraz brali udział w różnorakich grach i zabawach animacyjnych, 

poprawiających ich sprawność fizyczną, kondycję i wytrzymałość. Mieli także możliwość 

uczestniczenia w żywej lekcji historii dzięki wizycie Drużyny Grodu Horodna. Wszystkie 

zajęcia odbywały się pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów i opiekunów 

kolonijnych.  

  

Bezpieczny czas  

Zajęcia wakacyjne zostały zorganizowane szczególnie z myślą o tych dzieciach i młodzieży, 

które z różnych przyczyn nie mogły wyjechać na wakacje poza teren swojej miejscowości.                     

Ich głównym celem było zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Lipnicy bezpiecznego                      

i aktywnego wypoczynku. Wakacje bowiem to czas, kiedy rodzice zajęci pracą przy żniwach 

czy innych pracach polowych nie zawsze są w stanie zapewnić dzieciom właściwą opiekę                          

i wypełnić czas wolny od nauki. Wakacje, to również okres, w którym wzrasta liczba 

niebezpiecznych wypadków z udziałem dzieci. Nasz projekt miał na celu przeciwstawienie się 

tego typu problemom i umożliwienie najmłodszym mieszkańcom Lipnicy spędzenie czasu 

wolnego w bezpieczny i aktywny sposób.  

Przy tej okazji jeszcze raz dziękujemy władzom gminy Dzikowiec oraz radnym Rady Gminy 

w Dzikowcu za udzielone wsparcie finansowe i docenienie naszej inicjatywy.  

 

Opracowała: Barbara Żarkowska 

 



  
Fot. Uczestnicy wakacyjnych zajęć.  

 

 
Fot. Wakacje w siodle  



 

 

 



LIPNICKIE WĘDRÓWKI WAKACYJNE 

 

Nie od dziś wiadomo, że wspólne wyjazdy – zwiedzanie, nauka, pielgrzymowanie, 

zabawa, czyli szeroko pojęta rekreacja – nie tylko pozwalają poznać świat, inne kultury i ludzi, 

pogłębić swoją religijność, ale przede wszystkim zbliżają do siebie ich uczestników. Dlatego 

w czasie tegorocznych wakacji Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy zorganizowała 

dwa wspólnotowe wyjazdy.  

Włochy 

Asyż – Rzym –Monte Casino – Loreto – Wenecja 

 

 W dniach 26 - 31.07.2015 odbyła się pielgrzymka do Włoch. Wzięło w niej udział 49 

uczestników z Lipnicy i innych miejscowości. Pierwszym przystankiem na pielgrzymim szlaku 

był Wiedeń. Na Wzgórzu Kahlenberg, z którego ongiś Jan III Sobieski zwycięsko dowodził 

obroną miasta przed turecką nawałą – grupa sprawowała Eucharystię. Następnie zapoznała się 

z historią miejsca, a później zwiedziła cesarską stolicę. Wieczorem wyruszono w dalszą podróż 

do Italii.   

 Rankiem pielgrzymi dotarli do Asyżu, gdzie zwiedzili to urokliwe miasteczko i miejsca 

związane z życiem i działalnością św. Franciszka i św. Klary. Powierzyli także swoje sprawy 

Wszechmogącemu za przyczyną Biedaczyny z Asyżu, uczestnicząc w bazylice p.w. św. 

Franciszka we Mszy św.  

Kolejny dzień pielgrzymki przeznaczony został na zwiedzanie Rzymu i modlitwę w 

miejscach drogich każdemu wyznawcy Chrystusa (m. in. Plac i Bazylika św. Piotra na 

Watykanie z grobem Świętego Jana Pawła II, podziemia watykańskie, Panteon, Fontanna Di 

Trevi, Plac Hiszpański).  

Następnego dnia grupa zwiedziła klasztor na Monte Cassino – miejsce życia i 

działalności św. Benedykta. Odwiedzono również cmentarz żołnierzy polskich 2 Korpusu 

Wojska Polskiego, którzy zginęli w bitwie pod Monte Cassino w 1944 roku. W intencji 

wszystkich poległych za naszą Ojczyznę złożono tam ofiarę Mszy św. Po powrocie z Monte 

Cassino grupa udała się do Wiecznego Miasta, gdzie kontynuowała zwiedzanie (m.in. Bazylika 

na Lateranie, Forum Romanum, Kapitol, Bazylika Santa Maria Maggiore, Coloseum, Usta 

Prawdy).  

Wczesnym rankiem, kolejnego dnia, pielgrzymi udali się do Loreto. Zwiedzili tu 

maryjne sanktuarium, by później w podniosłym duchu sprawować Eucharystię na kolejnym 

polskim cmentarzu z czasów II wojny światowej, położonym u stóp loretańskiej bazyliki. W 

godzinach popołudniowych wyruszono w stronę Wenecji. Po pokonaniu laguny statkiem, 

wszyscy z zachwytem podziwiali m.in. Plac św. Marka i Bazylikę pod tym samym wezwaniem. 

Poznawano także klimat tego "miasta na wodzie", wędrując jego malowniczymi i wąskimi 

uliczkami. Późnym wieczorem, w niezapomnianej scenerii uroczo oświetlonej Wenecji, grupa 

wróciła statkiem na stały ląd i autokarem wyruszyła w drogę powrotną do Lipnicy. 

Opracował: ks. Piotr Setlak 



 

Fot. Pielgrzymi przed Bazyliką Św. Franciszka w Asyżu. 

 

Fot. Uczestnicy wycieczki na Placu Św. Piotra w Rzymie. 



 

Fot. Polski Cmentarz z czasów II wojny światowej na Monte Cassino. 

 

Tatry i Pieniny 

Drugi z wyjazdów odbył się w dniach od 3 - 5.08.2015 roku. Wzięły w nim udział 44 

osoby. Była to wakacyjna wyprawa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w Tatry i do zamku 

w Niedzicy, w Pieninach. Zaznaczyć należy, że wyjazd ten został częściowo dofinansowany 

przez Fundację „Serce” z Kolbuszowej i Wójta Gminy Dzikowiec. Ponadto dla pięciorga 

młodych uczestników koszt pobytu na wycieczce pokryła parafia (trójka z nich wyjechała 

dzięki datkom wiernych  zebranym przy okazji nabycia przez nich baranków wielkanocnych i 

skarbonek jałmużny wielkopostnej rozprowadzanych przez Caritas;  dla pozostałej dwójki 

wyjazd miał charakter nagrody za zaangażowanie się w Liturgicznej Służbie Ołtarza). 

           Po dotarciu na miejsce, uczestnicy pokonali trasę z Gronika przez Dolinę Małej Łączki                     

i Miętusi Przysłop do Wielkiej Polany, podziwiając panoramę Tatr Zachodnich – w tym 

Czerwonych Wierchów i Giewontu. Po odpoczynku, następnego dnia grupa wybrała się na 

długą wycieczkę Doliną Suchej Wody, dochodząc do schroniska Murowaniec na Hali 

Gąsienicowej. Tu oglądali ogrom Orlej Perci, Kościelca i Żółtej Turni. Następnie wyszli nad 

Czarny Staw Gąsienicowy pod przełęczą Karb, a stamtąd przez Halę Gąsienicową i Skupniów 

Upłaz – dotarli do Kuźnic. W ostatnim dniu wycieczki uczestnicy zwiedzili zamek w Niedzicy. 

Podziwiali nie tylko jego architekturę, ale poznali także jego historię i legendy z nim związane. 

W dobrych humorach wszyscy wrócili do Lipnicy. 

 

Opracował : ks. Piotr Setlak 



 

         Fot. Grupa na tle Kościelca. 

 

Wakacyjne wyjazdy z Kopci. 

Kilkuletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Kopciach stała się wycieczka absolwentów 

organizowana przez miejscową parafię. W tym roku wybór padł na Zakopane. Uczniowie udali 

się tam 11 lipca i przebywali trzy dni, zwiedzając ciekawe zakątki Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. Zdobyli Kasprowy Wierch i Gubałówkę, nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Tatr oraz Krzeptówki. Nie obyło się też bez spaceru po Krupówkach i kąpieli                           

w parku wodnym. Młodzież wróciła do domu w dobrych humorach, czekając na następne 

wyjazdy już w Gimnazjum.  

Nie były to jednak ostatnie wakacyjne wojaże  z Kopci. Kolejne to turnusy wakacyjne 

organizowane przez parafię. Od czterech lat odbywają się nad morzem, w każdym roku                

w innym miejscu. W roku obecnym wyjazdy zorganizowano do Jarosławca. Przebywało na 

nich w dwóch turach 110 osób, głównie rodziny z dziećmi. Oprócz pobytu na plaży, 

wczasowicze zwiedzili Muzeum Bursztynu, Latarnię Morską, Darłowo, Ustkę i Dolinę 

Charlotty. Wrócili zadowoleni z postanowieniem wyjazdu za rok. W odpust Przemienienia 

Pańskiego parafianie z Kopci udali się do Cmolasu. W tym roku była to szczególnie liczna 

grupa, gdyż podczas Mszy świętej odpustowej występowała Orkiestra Dęta, śpiewał chór 

parafialny a strażacy przybyli ze swoim sztandarem. Po Mszy świętej orkiestra wystąpiła 

jeszcze z koncertem. 



Kolejnym wyjazdem z Kopci była wyprawa do Pragi. Wyjechało tam kilka osób, członków 

chóru parafialnego. Zwiedzili Stare Miasto, Zamek i ogrody Królewskie, wzgórze Petricin, 

Sanktuarium Dzieciątka Jezus, Plac Wacława, Most Karola. Praga zrobiła na wszystkich duże 

wrażenie. Ostatni wakacyjny akcent to wyjazd scholi „Perełki Maryi” na XVI Metropolitalny 

Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni na Półwyspie Helskim. Schola występowała tam wraz 

z innymi jedenastoma zespołami z całej Polski. Przesłuchania odbywały się w kościele 

parafialnym. Oprócz przesłuchań wybrane zespoły, w tym schola z Kopci występowały na 

koncercie plenerowym dla turystów i wczasowiczów. Została przyjęta gromkimi brawami.             

W wolnych chwilach scholanki korzystały z pięknej pogody opalając się na plaży. Przywiozły 

znad morza miłe wspomnienie i ciekawe pamiątki wręczone przez organizatorów. Wyjazdy 

wakacyjne były możliwe dzięki częściowemu dofinansowaniu przez Wójta Gminy Dzikowiec, 

za co składamy serdeczne podziękowanie. 

 

Opracował: ks. Michał Łukasik  

 

Fot. Młodzież z Kopci nad polskim morzem. 

 

 



 

 Fot. Członkowie chóru parafialnego na wycieczce w Pradze . 

 

 

 

Fot. Schola „Perełki Maryi” z Kopci w Jastarni na Półwyspie Helskim. 



Środki finansowe dla Gminy Dzikowiec z Ministerstwa Finansów 
 

W dniu 07 sierpnia 2015r. Minister Finansów poinformował Pana Wójta, iż Gminie 

Dzikowiec została przyznana kwota 30 000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w zakresie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach , które mają zagwarantowane 

godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Minister poinformował Pana Wójta, 

iż po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji ,subwencja oświatowa 

dla Gminy Dzikowiec na 2015r. wynosić będzie 5 819.083zł.   

 

Mieszkańcy Gminy Dzikowiec na Jasnej Górze  

Najbardziej znanym i odwiedzanym sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra. Co roku 

udaje się tam wiele pielgrzymek z całej Polski. Sierpniowe pielgrzymki mają charakter 

pokutny. Wciąż uczymy się naśladować Jezusa, wciąż za mało o Nim wiemy, wciąż jesteśmy 

od Niego tak daleko. Kto wie, może pielgrzymka sprawi, że ”coś” się zmieni w Naszym życiu.  

"MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ Z DZIEĆMI SWYMI BĄDŹ,   

NA DROGACH NAM NADZIEJĄ ŚWIEĆ..." 

 9.30  

W  nocy z 11 na 12 sierpnia br. wyruszyła pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę , aby tam 

przywitać w bramie  klasztornej pieszą pielgrzymkę ze Stalowej Woli, w której pielgrzymowało 

20 mieszkańców z naszej Gminy i wspólnie z nimi pokłonić się Pani Jasnogórskiej , prosić                            

o potrzebne łaski , złożyć swoje osobiste intencje podczas mszy św. , której przewodniczył                       

ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz .      

Pątnicy ze Stalowej Woli szli 9 dni , od 4 do 12 sierpnia. Pokonali łącznie  270 km. 

Każdego dnia trasa liczyła od 30 do 40 km. Przewodnikiem grupy Bł. Wincentego był                            

ks. Krzysztof Cisek , postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława 

Sudoła. Grupa Bł. Wincentego była najliczniejsza , bo liczyła ponad 180 osób. Oprócz tej grupy 

w pielgrzymce stalowowolskiej było jeszcze pięć innych grup , łączne ze Stalowej Woli na 

Jasna Górę wyruszyło około 900 pielgrzymów. Ponadto należy dodać ,iż z diecezji 

sandomierskiej oprócz Stalowej Woli , także szły grupy pielgrzymów z Sandomierza, Ostrowca 

Świętokrzyskiego i Janowa Lubelskiego . Łącznie z diecezji sandomierskiej do Częstochowy 

dotarło prawie 2 tyś pielgrzymów.  Ich pielgrzymka stanowiła manifestację żywej, autentycznej 

wiary i stanowiła odpowiedź na pytanie czy w narodzie polskim duch pielgrzymowania nie 

zaginął. Biorąc po uwagę te tłumy pielgrzymów na Jasnej Górze odpowiedź jest jasna ten duch  

nie zaginął i  miejmy nadzieje , że nie zaginie, co daj Boże. Wszystkim pielgrzymom 

gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego.  Wyrażamy również nadzieje,  iż w przyszłym 

roku będzie nas jeszcze więcej na pielgrzymim szlaku. Tym bardzie ,iż pielgrzymka ze Stalowej 

Woli na Jasną Górę szła w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława 

Sudoła z Dzikowca.        



Do grupy Błogosławionego Wincentego należą parafie z dwóch dekanatów : 

1) Dekanatu  Nowa Dęba .  
2) Dekanatu Raniżów: Dzikowiec, Huta Komorowska, Komorów, Kopcie, Krzątka, 

Lipnica, Majdan Królewski, Raniżów, Spie, Wola Raniżowska, Wola Rusinowska. 

Pielgrzymi ze Stalowej Woli przechodzili przez następujące miejscowości: Grębów, 

Tarnobrzeg, Sulisławice, Kurozwęki,  Szydłów, Chmielnik, Kije, Jędrzejów, Goleniowy, 

Szczekociny, Lelów, Janów, Olsztyn, Częstochowa - Jasna Góra. 

Tegorocznym hasłem pielgrzymki było : „Błogosławieni Czystego 

Serca”.  

 

 

Dla tych, którzy nie mogli wyruszyć w pielgrzymkę pieszą czy autokarową , została 

zorganizowana pielgrzymka duchowa. Stalowowolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę  

Pielgrzymka duchowa skierowana była dla osób, które z różnych powodów nie mogły iść                        

z pielgrzymką ze względu na podeszły wiek, chorobę, skomplikowaną sytuację rodzinną.                     

Od 4 do 12 sierpnia osoby , które zapisały się na pielgrzymkę duchową uczestniczyły we mszy 

św., przyjmując komunię św. , odmawiały część różańca świętego oraz odśpiewywały Apel 

Jasnogórski  łącząc się sercem i modlitwą z pątnikami, którzy wędrowali na Jasną Górę, 

pomnażając w ten sposób dobro duchowe oraz uzyskując wiele łask. 4   O godzinie 10.30   



J  

Fot. Parafianie z Dzikowca w drodze na Jasną Górę. VI dzień pielgrzymki (podczas odpoczynku). 

 

Fot. Grupa Błogosławionego Wincentego z pielgrzymami z Dzikowca u bram Jasnogórskiej 

Pani ( 12 sierpnia 2015r.)  

 

 

 

 



Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku                      

w Dzikowcu . 

Jak informowaliśmy czytelników w biuletynie kwietniowym ogłoszony został przetarg 

na: „ Rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu” zadania składały się z dwóch części:  

część pierwsza pielęgnacja zabytkowego parku obejmuje prace pielęgnacyjno-konserwacyjne 

drzewostanu. Przetarg na realizację przedmiotowego zadania wygrała Firma ArbForest Rafał 

Sokulski, 37-400 Nisko ul. Długa 55.  W dniu 12 sierpnia br. firma ta przystąpiła do realizacji 

części pierwszej  zadania przez:    

 prześwietlenie koron drzew ,                                                                                                                       

 wycięcie suchych i połamanych gałęzi , 

 usunięcie jemioły oraz innych szkodników i pasożytów, wykonanie zabiegów 

sanitarnych, 

 poprawę walorów estetycznych drzew poprzez wykonanie zabiegów korekcyjnych 

drzew , 

 usunięcie obumarłych i chorych drzew , 

 oczyszczenie z drobnych samosiewów i krzewów powierzchni parku . 

kolejna część pierwszego zdania tj. 

 zakup i posadzenie krzewów  

 zakup i posadzenie bylin oraz pnączy  

 niwelacja terenu w obrębie nasadzeń i dowóz ziemi urodzajnej   

zostanie wykonana do końca czerwca 2016r. 

 

Fot. Tablica informacyjna prac remontowych w parku w Dzikowcu  



Dostawa sprzętu do pielęgnacji zieleni w parku w Dzikowcu   

 
Część druga zadania dotycząca  zakupu sprzętu została zrealizowana. Sprzęt do pielęgnacji 

zieleni w parku w Dzikowcu został dostarczony.   

W dniu 19 sierpnia br.   Firma Handlowo Usługowa  „KISIEL” – Usługi dla Rolnictwa                                 

i Leśnictwa Kisiel Mariusz  26-008 Górno 88 dostarczyła zgodnie z zawartą umową nr 1/S/2015 

z dnia 15 czerwca 2015r. i wygranym przetargiem następujący sprzęt : 

a) ciągnik o mocy 85 KM  

b) kosiarkę bijakową tylno-boczną , 

c) przyczepę 4 tonową , 

d) kosiarkę bijakową wysięgnikową , 

e) kosiarkę samojezdną z koszem, 

f) kosiarkę z urządzeniem tnącym z przodu, 

g) przyczepkę ze zbieraczem trawy, 

h) rębak,  

i) kosę mechaniczną, 

j) dmuchawę ręczną , 

k) kultywator samojezdny, 

l) narzędzia ogrodnicze  

  

  Fot. Ciągnik o mocy 85 KM  

 



 

Fot. Rębak do rozdrabniania gałęzi i drzew  

 

Fot. Kosiarka bijakowa tylno-boczna  

 



Reżyser Wojciech Smarzewski kręci film „Wołyń” w miejscowości 

Lipnica przysiółek Brzycholina. 

W godzinach wieczornych 11 i 12 sierpnia br. powstawały na Brzycholinie 

miejscowości Lipnica sceny  filmowe do filmu „Wołyń”  ukazujące pożar Polskiej wsi 

niszczonej przez ukraińskich banderowców. Na potrzeby kręcenia scen na miejsce przybyło 

pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Lipnicy, Dzikowca, Kolbuszowej Górnej, 

Raniżowa i  Niwisk. Podczas kręcenia scen przybyło ok. 500 osób- mieszkańców Gminy 

Dzikowiec, aby zobaczyć na żywo jak się kręci sceny do filmu „ Wołyń”. Ekipa filmowa ma 

za sobą zdjęcia jesienne  i wiosenne  kręcone m.in. w skansenie sanockim. W Lublinie 

nakręcono część zdjęć wiosennych. W skansenie w Kolbuszowej kręcono część zdjęć 

wiosennych i obecnie kręcone są kolejne sceny.  

„Wołyń" to opowieść o wydarzeniach na kresach Rzeczypospolitej w okresie II wojny 

światowej. Wołyń" będzie epickim dramatem historycznym, rozgrywającym się w małej 

wiosce zamieszkałej przez Polaków, Ukraińców i Żydów. Akcja obejmuje okres 6 lat, od 

wiosny 1939 do lata 1945 roku. Główną bohaterką jest Zosia Głowacka i to jej oczami 

widzowie będą obserwować toczące się wydarzenia. 17-letnia Zosia jest po uszy zakochana              

w ukraińskim chłopcu Petrze Hapynie, ale ojciec postanawia wydać ją za najbogatszego 

gospodarza we wsi, Polaka, starszego od niej wdowca z dwójką dzieci. Życie wioski odmienia 

okupacja sowiecka, a dwa lata później niemiecki atak na ZSRR. Trwają prześladowania                           

i brutalne mordy na Polakach i  Żydach. Rosną ukraińskie aspiracje do stworzenia 

niepodległego państwa, rośnie napięcie pomiędzy polskimi i ukraińskimi sąsiadami. Latem 

1943 roku okoliczne polskie osady, a w końcu i wioska Zosi zostaje napadnięta przez oddział 

UPA. Wioska zostaje spalona, a większość jej polskich mieszkańców brutalnie zamordowana. 

Zosię i jej dzieci ratuje ukraińska sąsiadka. Zosia jakiś czas później wyrusza w głąb Polski                                 

w poszukiwaniu bezpieczeństwa, zaś latem 1945 roku razem z dziećmi wsiada do pociągu 

ruszającego na bezpieczne Polskie ziemie za Wisłą i Sanem…                                                                                  

Zachęcamy widzów do obejrzenia filmu w kinach , który ukarze się jesienią przyszłego roku.   

                                                        
Fot. Scena z filmu rozgrywana na Brzycholinie w Lipnicy obrazująca płonącą polską wieś po 

napadzie band UPA. 



Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Dzikowiec. 

W dniu 21 sierpnia 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Mandatowo-Regulaminowej, 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. W posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Dzikowiec uczestniczyli także: 

Wójt Gminy – Krzysztof Klecha                                                                                                         

Sekretarz Gminy – Augustyna Płaza 

Skarbnik Gminy – Maria Kubiś 

W trakcie obrad poruszono następujące sprawy : 

 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, 

 zmian uchwały budżetowej na 2015 r., 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2015 r., 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  

 suszy na terenie Gminy Dzikowiec. 

 

 

Sesja Rady Gminy Dzikowiec 

 

W dniu 24 sierpnia br. odbyła się już dwunasta w tej kadencji Sesja Rady 

Gminy Dzikowiec .  
 

Przedmiotem obrad było min. rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, które były 

przedmiotem obrad komisji Finansów i Oświaty. Rada ponadto podjęła uchwałę w sprawie 

zamiany gruntów w Wilczej Woli. W trakcie obrad głos zabrał Wójt Gminy Dzikowiec – 

Krzysztof Klecha, który przedstawił m.in. następujące sprawy: 

 Stan prac inwestycyjnych w Gminie Dzikowiec oraz projektów i wniosków jakie 

przygotowywane są w Gminie dotyczących między innymi : 

1) Przebudowy Domu Strażaka w Kopciach, 

2) Adaptacji pomieszczeń byłej RSP w Wilczej Woli na świetlicę i garaż dla OSP 

Wilcza Wola , 

3) Zakupu nowoczesnej motopompy dla OSP Wilcza Wola, 

4) Budowy dróg gminnych, powiatowych oraz chodników w poszczególnych 

wioskach. 

 

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik – Maria Kubiś, która omówiła uchwały dotyczące : 

 zmian uchwały budżetowej na 2015 r., 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2015 r., 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Pani Skarbnik obszernie przedstawiła również wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. 

Stwierdziła w swoim wystąpieniu, iż wykonanie budżetu za I półrocze jest dobre, wydatki                        

i dochody budżetu realizowane są zgodnie z planem. Sytuacja finansowa Gminy Dzikowiec 



jest dobra. Gmina posiada pełną płynność finansową na bieżąco realizuje wszelkie 

zobowiązania. Nie ma żadnych opóźnień w spłacie jakichkolwiek faktur. Gmina jest dobrze 

finansowo przygotowana do podjęcia nowych inwestycji z udziałem środków unijnych                                

i własnych w nowej perspektywie finansowej, która rozpocznie się zgodnie z oczekiwaniami 

już w 2016 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie głosowań Rada Gminy jednogłośnie 

przegłosowała wszystkie projekty uchwał przedłożone przez Pana Wójta. Na Sesji Rady Gminy 

poruszano również sprawę skutków suszy dla naszych rolników. Obecny na Sesji Pan Henryk 

Wojdyło jako pracownik Urzędu Gminy Dzikowiec odpowiedzialny m.in. za rolnictwo na 

prośbę Pana Wójta szeroko omówił problem formalnych działań jakie należy podjąć aby móc 

oszacować straty w płodach rolnych w wyniku suszy. W dyskusji o suszy głos zabrali również 

Pan Jerzy Sito oraz Pan Zbigniew Twardowski. 

Ponadto: głos zabrał m.in. Pan Adam Wyka – sołtys wsi Spie, który wystąpił z wnioskiem                      

o działanie w kontekście suszy oraz o program budowy progów wodnych na rzece Łęg                                

i Przyrwa oraz utwardzenie brzegu rzeki Łęg, w miejscach w których woda podmywa brzegi.  

Kolejno Pan Adam Wyka – sołtys wsi Spie zgłosił problem zielonej wody na zalewie w Wilczej 

Woli. Głos zabrał Pan Jan Czochara, który szczegółowo omówił przyczyny zaistniałego  

problemu. Głos zabrał także Pan Eugeniusz Panek - sołtys wsi  Lipnica, który  wystąpił z prośbą                                 

o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na sprzedaż drewna z lasu gminnego , który uległ 

uszkodzeniu w czasie burzy w Lipnicy.  ilość drewna przewidywana do sprzedaży ok. 20 m3                  

i sprzedaż ta będzie dla mieszkańców Lipnicy. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę – wszyscy 

byli za.  Stawka pozostała bez zmian i wynosi 70 zł za m3. 

Głos zabierali również inni Radni oraz Sołtysi wsi. Po ich wystąpieniach Przewodniczący Rady 

– Pan Edward Klecha zakończył obrady Sesji. Podziękował wszystkim Radnym za 

uczestnictwo w obradach. 

 

W dniu 6 września br. odbędzie się referendum ogólnokrajowe   

 
W dniu 25 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Obwodowych 

Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia zarządzonego na dzień  06 września 

2015r. Referendum Ogólnokrajowego. Spotkanie prowadziła Augustyna Płaza- Sekretarz 

Gminy powołana na pełnomocnika wyborczego. W spotkaniu  wzięli udział członkowie 

Obwodowych Komisji Wyborczych.  Zgodnie z ustalonym od wielu lat porządkiem w Gminie 

Dzikowiec powołanych jest sześć Obwodowych Komisji Wyborczych . Członkowie komisji 

na spotkaniu zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa o referendum 

ogólnokrajowym . W trakcie spotkania powołano przewodniczących komisji wyborczych, 

którymi zostali:                                                                                                                                                                 

Dzikowiec – Józef Tęcza                                                                                                                                                              

Mechowiec - Konstanty Halat                                                                                                              

Kopcie – Franciszek Zieliński                                                                                                              

Lipnica – Dariusz Wiącek                                                                                                                 

Wilcza Wola – Marta Opalińska                                                                                                                                                  

Spie – Elżbieta Cebula           



Do wiadomości czytelników poniżej podajemy treść pytań , które będą zawarte w karcie do 

głosowania:  

 

 
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych                

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

 
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii 

politycznych z budżetu państwa? 

 
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co 

do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika 

Jednomandatowe okręgi wyborcze                                                                                       

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi 

negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na wprowadzenie jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Finansowanie partii politycznych                                                                                          

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi 

negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na utrzymanie dotychczasowego sposobu 

finansowania partii politycznych z budżetu państwa. 

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika                                                                       

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi 

negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na bezpośrednie wpisanie do ustawy Ordynacja 

podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ 

zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika.                                        

Referendum będzie wiążące jeżeli frekwencja przekroczy 50 % uprawnionych do 

głosowania.  

 

O szkołach 

  
Przez okres wakacji w miesiącach lipiec i sierpień w szkołach znajdujących się na 

terenie Gminy Dzikowiec zaplanowano wykonanie wielu prac remontowych realizowane one 

były w obiektach szkolnych, a także na podwórkach przylegających do budynków szkolnych. 

W wyniku ich realizacji zarówno pomieszczenia dydaktyczne , korytarze , a także otoczenie 

budynków szkolnych zyskało nowy, estetyczny wygląd. Największe środki finansowe na 

remont Gmina przeznaczyła dla szkoły podstawowej w Spiach. Wartość robót remontowych 

wykonanych w tej szkole przekroczyła kwotę 108 tyś zł. Celem tych prac było stworzenie 

pomieszczeń dydaktycznych dla dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4 oraz 5-6 latków. 

Wykonano też nowe toalety i szatnie , zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci szkolnych. 

Zakupiono dla przedszkolaków nowe meble i zabawki . Teraz przedszkole w Spiach naprawdę 

pięknie wygląda .  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednomandatowe_okr%C4%99gi_wyborcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finansowanie_partii_politycznych_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_podatkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_podatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_podatkowa


 
Fot. Sala zabaw w nowo wybudowanym przedszkolu w Spiach   

 

 
Fot. Nowa łazienka w przedszkolu w Spiach.   

 

 

 

 

 



Wójt Gminy Dzikowiec wydał zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 27 

sierpnia 2015r. w sprawie uaktywnienia Gminnej Komisji do spraw 

szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach 

rolnych z tytułu długotrwałej suszy na terenie Gminy Dzikowiec. 
 

Uwaga rolnicy ! 

OGŁOSZENIE 

 
Rolnicy, którzy zostali dotknięci skutkami suszy mogą zgłaszać 

poniesione straty w Urzędzie Gminy Dzikowiec w terminie do dnia              

5 września 2015r. na przygotowanych drukach – dotyczy upraw jeszcze nie 

zebranych. 

Powołana Komisja Gminna ds. szacowania zakresu i wysokości 

poniesionych strat będzie przeprowadzać lustrację na miejscu                      

w gospodarstwie oraz sporządzać stosowne protokoły. 

 

Druki zgłoszeń do pobrania w Urzędzie Gminy Dzikowiec lub na 

stronie internetowej urzędu : www.dzikowiec.itl.pl/bip/ 

 
Do zadań komisji należy : 

1) przeprowadzenie lustracji na miejscu oraz dokonywanie szacunków strat 

zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie |Gminy Dzikowiec                       

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

powstałych w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych – susza. 

2) sporządzenie indywidualnych protokołów oszacowania szkód w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden przeznaczony jest dla 

producenta rolnego zaś drugi pozostaje w dokumentacji komisji, 

3) sporządzenie zbiorczego zestawienia oszacowanych strat w gminie oraz 

przekazanie jednego egzemplarza do Wojewódzkiej Komisji ds. 

koordynacji szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych                                   

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,                                   

w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. 

4) obliczenie dla każdego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego 

produkcji rolnej objętego szacunkami kwoty obniżonego przychodu                          

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wg zasad 

przekazanych przez Wojewódzką Komisję.  



Informacja 

 
Urząd Gminy Dzikowiec przypomina,  iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt 

z dnia 21 sierpnia 1997r, właściciele zwierząt domowych mają obowiązek zapewnić 

zwierzętom  odpowiednie pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę 

pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób  stały dłużej niż 12 

godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz 

niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza 

niż 3 m. 

Osoby, które znęcają się nad zwierzętami, uśmiercają zwierzę, mogą zostać 

ukarane  karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.  

 

                                                                      Wójt Gminy Dzikowiec  

  

Fundusze europejskie dla mieszkańców - konsultacje społeczne dot. 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów wiejskich 

(PROW 2014 – 2020) 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" zaprasza na spotkania  

konsultacyjne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru gmin: Dzikowiec, 

Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów w ramach oddolnego podejścia LEADER. 

Zaproszenie kierujemy do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, samorządów gmin, instytucji kultury, grup nieformalnych np. KGW.  

Spotkanie w Dzikowcu odbędzie się w dniu 18 września 2015 w Samorządowym Centrum 

Kultury o godz. 17.00. Dotyczyć będzie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, 

a na końcu określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Czekamy na Państwa pomysły                            

i propozycje, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju. Zachęcamy 

także do pracy w zespole pracującym nad strategią.    

Konsultacje społeczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020), działania 

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 

„Wsparcie przygotowawcze”. 

 

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”  

    ul. Kościuszki 6, lokal 2/4, 36 – 100 Kolbuszowa tel./fax  17 2271 449  

www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 

http://www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/


 

Fot. Zaproszenie na XI Festiwal Żarnowiec 2015r. (nieopodal Jedlicza. )  

Plejada gwiazd w programie: 

1. Piątek 4 września br. -  Straszny Dwór  

2. Sobota 5 września br.- Jan Pietrzak oraz Gala Operetkowa  

3. Niedziela 6 września br. – Recital Edyty Geppert  

Bardzo serdecznie zapraszamy, naprawdę warto zobaczyć . 


