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Witaj Szkoło!  

Dobiegł końca wypoczynek, czas wracać do nauki o tym przypominał nam 

pierwszy dzwonek obwieszczający zakończenie tych wyjątkowo słonecznych                   

w tym roku wakacji.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Pierwsze lekcje w Szkole Podstawowej w Mechowcu, 

którą od 1 września prowadzi Stowarzyszenie „Nasza Szansa” 

Fot. Inauguracja roku 

szkolnego 2015/2016                                                                                                   

w Zespole Szkół im. 

ks. Prałata 

Stanisława Sudoła  

w Dzikowcu 



Co słychać w naszych szkołach  

Pierwszy dzwonek roku szkolnego 2015/2016  w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach  

i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu oznaczał początek nauki i pracy  

pod zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec „NASZA SZANSA  

Z dniem 1 września 2015 r., aby nie zamknąć szkół z powodu braku pieniędzy Gmina 

Dzikowiec przekazała prowadzenie szkoły w Spiach oraz szkoły  

i przedszkola w Mechowcu  stowarzyszeniu rodziców i mieszkańców wsi.                                        

Dzięki funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez lokalne stowarzyszenie nasze szkoły mają 

szansę stać się wielofunkcyjnym ośrodkiem edukacji, kultury, pomocy społecznej,  

a nawet przedsiębiorczości, odpowiadającym na potrzeby całej społeczności wiejskiej. 

Stowarzyszenie może prowadzić szkoły znacznie taniej , gdyż nie obowiązują go przepisy min. 

karta nauczyciela i inne , które musi przestrzegać Gmina co znacznie podwyższa koszty 

prowadzenia szkoły. Stowarzyszenie ma także więcej swobody w układaniu programu i planu 

zajęć, dbałość  o uczniów przekłada się zaś na jakość nauczania. 

Zaletą małych szkół jest to, że klasy nie są przepełnione, co pozwala nauczycielom na 

bezpośredni kontakt z uczniami i monitorowanie wyników każdego z nich. Ponadto 

nauczyciele w takich szkołach są zatrudniani na podstawie kodeksu pracy, a nie Karty 

nauczyciela, co pozwala na skuteczniejsze dobieranie kadr i szybkie reagowanie w sytuacji, 

kiedy nauczyciel się nie sprawdza. Rodzice angażują się w prowadzenie małej szkoły lub 

przedszkola – nawet dbają o sale, przygotowują posiłki, dbają o czystość w klasach. 

Od września w całej szkole podstawowej w Spiach uczy się łącznie 36 uczniów, w tym: 

1) w klasie I – 8 uczniów, 

2) w klasie II – 5 uczniów 

3) w klasie III- 5 uczniów 

4) w klasie IV – 8 uczniów 

5) klasy V – nie ma 

6) w klasie VI – 10 uczniów. 

Natomiast w oddziale przedszkolnym tzw. „zerówce” w Spiach uczy się 10 uczniów.  

Niezależnie od zerówki od 1 września 2015 r. w szkole w Spiach zorganizowano,  

w zmodernizowanej części szkoły dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci młodszych, do 

którego uczęszcza 13 przedszkolaków w wieku od 3 do 4 lat. Nasze małe darmowe przedszkole 

zaprasza wszystkich chętnych do zapisania się. Jest czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00 do godziny 16.00. Może przyjąć jeszcze 12 przedszkolaków. Pobyt w tym 

9 godzinnym przedszkolu jest bezpłatny. Rodzic ponosi, tylko koszt żywienia, który dziennie 

kosztuje 5,5 złotych, a składa się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorka. 

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mechowcu uczęszcza 30 uczniów. Klasa pierwsza 

liczy: 6 uczniów, kl. II  7 uczniów, do klasy  III i V nie uczęszcza żaden uczeń, w klasie IV jest 

5 uczniów, najliczniejszą klasą jest VI, bo jest 12 osobowa.  

Do 9 godzinnego przedszkola  w Mechowcu zapisało się 20 przedszkolaków. Mamy jeszcze 

wolne miejsca w przedszkolu. Chętnych zapraszamy do zapisywania swoich dzieci. Koszt 

jednej godziny pobytu przedszkolaka wynosi 50 groszy. W przypadku 9 godzinnego pobytu 

dziecka w przedszkolu rodzic zapłaci za 4 godziny 2,00 złote, z tego względu, że 5 godzin zajęć 



przedszkolnych jest bezpłatne. Do tego należy doliczyć taki sam koszt wyżywienia 

przedszkolaka jak w przedszkolu w Spiach czyli 5,5 zł dziennie.  

W pozostałych szkołach na terenie gminy liczebność uczniów przedstawia się następująco 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba dzieci w zerówkach  

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu 94 75 

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli 78 34 

Szkoła Podstawowa w Lipnicy  66 16 

Szkoła Podstawowa w Kopciach  65 12 

razem 303 137 

Gimnazjum w Dzikowcu 116  

Gimnazjum w Wilczej Woli 103  

razem 219  

Nowy rok szkolny dobrze rozpoczęły także dwa przedszkola prowadzone przez Gminę. 

Do przedszkola w Dzikowcu uczęszcza   75 przedszkolaków, uczą się tam w trzech oddziałach 

przedszkolnych w tym  3-4 latków =35, 5-6 latków =40  

Do przedszkola w Wilczej Woli zapisało się  34 przedszkolaków w tym:                                           

2-5 latki =2                                                                                                                                             

3-4 latki =16                                                                                                                                            

5-6 latki =16 

Aby nowe szkoły w Spiach i Mechowcu  miały dobry start nie jako na wiano Gmina 

sfinansowała remont kompleksowy jednego skrzydła budynku szkoły w Spiach na kwotę ponad 

100 tys.  zł , a ponadto postawiła do dyspozycji szkoły kwotę 30 tys. zł na zakupy pomocy 

dydaktycznych.  Szkoła wydała te pieniądze między innymi na zakup tablicy interaktywnej, 

projektora, mebli, wyposażenia i  różnorakich pomocy dydaktycznych. 

Także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mechowcu został obdarowany na dobry start              

w sierpniu przez gminę dotacją w wysokości 22 500 złotych między innymi na remont 

pomieszczeń, zakup mebli i pomocy dydaktycznych. A  ponadto ze środków budżetowych 

Gminy za zgodą sołectwa Mechowiec z funduszu sołeckiego sfinansowano profesjonalny 

monitoring szkoły.  

O 1 września 2015 r. znacznej zmianie uległa kadra pedagogiczna, szczególnie w szkole 

podstawowej i przedszkolu w Mechowcu. Nowymi pedagogami w Mechowcu są: nauczyciel 

matematyki, wychowania fizycznego, przyrody, języka polskiego, wychowania 

przedszkolnego i języka angielskiego (na zastępstwo nieobecnego nauczyciela). W Szkole 

Podstawowej w Spiach stowarzyszenie zatrudniło nowych nauczycieli o specjalności: 

matematyka, informatyka, język polski i wychowanie przedszkolne. 

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół życzymy powodzenia! 

 

 



Życzenia Władz Samorządowych Gminy Dzikowiec dla nauczycieli 

i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  pragnę skierować  do wszystkich pracowników 

oświaty Gminy Dzikowiec życzenia wraz z słowami uznania i podziękowania za pracę na 

rzecz oświaty. 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Nauczyciele,  

Pracownicy oświaty                                                  

 

Dzień Edukacji Narodowej - to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty 

za ich codzienną pracę i poświęcenie włożone w kształtowanie postaw, zachowań  

i umiejętności młodzieży. Wasz trud i zaangażowanie są nieocenione. To dzięki ofiarności 

nauczycieli i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, rozwijać umysły, 

szlifować talenty. Pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie, zachęcacie do 

wytrwałości, budzicie wiarę w posiadane siły i talent, a także niejednokrotnie wspieracie 

moralnie, a w trudnych życiowych sprawach doradzacie jak najlepsi przyjaciele. Wiem, że są 

to zadania bardzo odpowiedzialne, które wymagają szczególnych predyspozycji, a przede 

wszystkim żmudnej i systematycznej pracy. Jednak z wielką radością i satysfakcją stwierdzam, 

iż nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzikowiec doskonale 

zdają sobie sprawę z odpowiedzialności wynikającej z pełnionej przez siebie misji i każdego 

dnia dokładają wszelkich starań, by być jak najbliżej spraw ucznia  

i jego problemów. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować tym wszystkim, którzy dzielą się  

z uczniami tym, co mają najlepszego – swoją wiedzą. Należy pamiętać, że dobrze wykształcona 

i wychowana młodzież stanowi najwyższą wartość każdej społeczności i jest nadzieją na lepsze 

jutro. Absolwent szkoły, który jest wszechstronnie wykształcony, zdolny do podjęcia dalszej 

nauki, a także potrafi rozumieć siebie i otaczający go świat stanowi świadectwo dobrej pracy 

oraz sukcesu pedagogów. 

Życzę Państwu, aby w wypełnianiu tej trudnej, ale jednocześnie pięknej misji nie zabrakło 

Wam mądrości i roztropności. Aby oddanie i miłość do zawodu przyniosły jeszcze lepsze 

efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej  

i lepszej przyszłości. Życzę, aby dzięki Waszej pracy najszlachetniejsze wartości stały się 

udziałem młodego pokolenia Polaków. 

Życzę Państwu nieustającej radości z efektów działań, pasji i energii w dążeniu do wytyczonych 

celów, satysfakcji z sukcesów uczniów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia. Wszystkiego 

najlepszego. 

 

          Z poważaniem 

Krzysztof Klecha, Wójt Gminy  

 

 

 

 

 



W dniu 01 września br. odbyło się spotkanie w biurze projektowym A.S.P.I w Mielcu.                         

W spotkaniu udział wziął Pan Wójt Krzysztof Klecha oraz pracownik do spraw inwestycji Józef 

Tęcza. Tematem spotkania było omówienie wielu zagadnień projektowych dotyczących 

następujących inwestycji: 

1) projekt rozbudowy Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu. 

2) projekt budowy placu zabaw dla dzieci w Wilczej Woli , 

3) projekt budowy boiska ze sztucznej trawy wraz z bieżnią , ogrodzeniem oświetleniem 

w Wilczej Woli , 

4) projekt przebudowy budynku byłej RSP w Wilczej Woli na świetlicę wraz                              

z zapleczem i garażem dla OSP Wilcza Wola, 

5) projekt termomodernizacji i remontu budynków Zespołu Szkół im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu. 

Na zakończenie spotkania z projektantami stwierdzono, iż prace projektowe przebiegają bez 

zakłóceń , projektanci uwzględniają wiele słusznych uwag zgłaszanych przez przedstawicieli 

gminy. Stan prac projektowych pozwala na stwierdzenie , że wszystkie projekty będą wykonane 

w zakładanych terminach.   

 

Monitoring w Urzędzie Gminy Dzikowiec     

W związku z wyposażeniem ze środków unijnych Urzędu Gminy Dzikowiec w ponad 

25 komputerów , laptop,  kserokopiarki , zestawów do podpisu cyfrowego , oprogramowania 

oraz stworzeniem nowej centralnej serwerowni w ramach projektu Podkarpacki System                      

e-Administracji Publicznej  zaistniała konieczność wykonania monitoringu wraz z systemem 

sygnalizacji włamania z elementami ppoz. w budynku Urzędu Gminy. Realizacji zadania 

podjęła się Agencja Ochrony ZENIT z Kolbuszowej, którą wybrano w drodze postępowania 

ofertowego. Jednocześni z firmą tą Gmina zawarła umowę o usługę ochronną Urzędu Gminy 

w Dzikowcu w formie ochrony przez załogi patrolowo-interwencyjne Agencji Ochrony 

ZENIT. 

W dniu 03 września br. dostarczono wiatę na oczyszczalnie ścieków  

w Nowym Dzikowcu  

Na oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu powstała nowa wiata z blachy 

trapezowej, powstała więc wiata o wymiarach 20m X 6m z trzema dużymi bramami 

garażowymi 4m X 4m każda. Zakup przez Gminę Dzikowiec ze środków Narodowego Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sprzętu niezbędnego do utrzymania i 

konserwacji terenów zielonych w parku podworskim w Dzikowcu, niejako wymusił 

konieczność zainstalowania dużego magazynu , którym sprzętem by się mógł znajdować . 

Ustalono wspólnie z Panem Kierownikiem Franciszkiem Bajkiem oraz Przewodniczącym Rady 

Gminy Dzikowiec Panem Edwardem Klecha, iż wiata zostanie usytuowana na terenie 

oczyszczalni ścieków. Przewiduje się ,iż sprzętem tym będą posługiwać się pracownicy 

Zakładu Usług Komunalnych. Aktualnie trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze 

dotyczące rozszerzenia wolumenu zadań, a także zwiększenia  obsady etatowej  w Zakładzie 

Usług Komunalnych w Dzikowcu w związku z zamiarem powierzenia mu nowych 

obowiązków.    



Powstanie nowa świetlica i garaż dla OSP w Wilczej Woli . 

 

O wybudowanie nowej świetlicy w nieczynnej części byłego budynku RSP w Wilczej 

Woli oraz budowy garażu dla OSP Wilcza Wola wraz zakupem średniego samochodu 

bojowego wystąpili do Wójta podczas ostatniej sesji radni Wilczej Woli Józefa Kopeć, Jan 

Jarosza, Jan Czochara . Pan Wójt ze zrozumienie podszedł do prośby Państwa radnych                      

z Wilczej Woli, stwierdził iż postulaty są jak najbardziej słuszne. Należy się zastanowić jak te 

słuszne wnioski zrealizować.  W związku z tym Pan Wójt polecił zorganizować zebranie                        

z udziałem strażaków z OSP Wilcza Wola , Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Państwa 

radnych z Wilczej Woli oraz Pana Sołtysa Wilczej Woli . Na spotkanie przybyli także Wójt 

wraz z inspektorem do spraw inwestycji Józefem Tęcza. Na spotkaniu omówiono główne 

założenia projektowe planowanych do realizacji przedsięwzięć, osiągnięto pełny konsensus,                  

w tym jakie wytyczne przekazać zespołowi projektantów. Trzeba mieć nadzieję ,iż Wójtowi 

uda się zrealizować także i to zadanie.  

 

W dniu 04 września br. w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu odbyło się 

spotkanie, na którym przedstawiciele LGD Siedlisko z Kolbuszowej przedstawili założenia 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podejścia LEADER             

i możliwości finansowania projektów na terenie Gminy Dzikowiec. W trakcie spotkania 

przeprowadzono diagnozę obszaru Gminy oraz podjęto próbę identyfikacji problemów                    

z jakimi zmagają się mieszkańcy naszej Gminy. Omówiono także i przeanalizowano zarówno 

mocne jak i słabe strony Gminy. Szukano szans , ale i zagrożeń dla naszego obszaru.                      

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń 

działających na terenie Gminy , przedsiębiorcy, członkowie LGD Siedlisko z naszej Gminy, a 

także Wójt,  Sekretarz Gminy                       

 

Referendum Ogólnokrajowe nie wiążące z uwagi na bardzo 

niską frekwencję . 

W dniu 06 września 2015r. odbyło się Referendum Ogólnokrajowe . Frekwencja na 

terenie Gminy Dzikowiec wyniosła 6,25% , zaś frekwencja w Polsce wyniosła  tylko 7,80%. 

Jak wynika z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015r.                

w referendum wzięło udział , czyli oddało karty ważne 2 384 780 osób . Aby wyniki 

referendum były wiążące w kraju w głosowaniu musiało by wziąć udział więcej niż połowa 

uprawnionych do głosowania tj. 15 282 914 osób . 



Dla wiadomości czytelników podajemy;

 

Dożynki parafialne w Kopciach  

W pierwszą niedzielę września wspólnota parafialna z Kopci przeżywała 

dziękczynienie za tegoroczne plony. Msza święta zgromadziła licznych uczestników, 

przybyłych z wieńcami dożynkowymi.  

Obecny był Wójt Gminy Dzikowiec, Krzysztof Klecha. Korowód z wieńcami do kościoła 

poprowadzili starostowie dożynek: Anna Klecha i Sławomir Tęcza. W tym roku wieńce 

przygotowali mieszkańcy Poddębiny, Sobolowa, Płazówki i Koło Gospodyń Wiejskich. 

Podczas eucharystii śpiewał chór parafialny, schola i grała orkiestra dęta. Podczas prezentacji 

przyniesionych plonów, podkreślano trud pracy rolnika. "W maju szliśmy z modlitwą                                

i śpiewem w procesjach we wszystkich częściach parafii, wypraszając Boże błogosławieństwo 

i obfite plony. Dziś nadszedł czas dziękczynienia. Trzeba nam zawsze dziękować za wszelkie 

dobro otrzymane od Boga" - podkreślił proboszcz parafii. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie 

i dzielenie się darami przyniesionymi przez wdzięcznych parafian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Fot. Grupy dożynkowe z parafii Kopcie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      Fot. Występ orkiestry dętej z Kopci podczas dożynek   parafialnych  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Biesiadowanie parafian z Kopci oraz zaproszonych gości. 

 

Gminne zawody  sportowo-strażnicze na stadionie sportowym w Dzikowcu                                                                                                             

 
Fot.  Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha wręcza puchar drużynie zwycięskiej z OSP Dzikowiec 



W dniu 06 września 2015 r. na stadionie sportowym w Dzikowcu odbyły się gminne 

zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Dzikowiec. W rywalizacji 

sportowo-pożarniczej uczestniczyło siedem jednostek z terenu naszej gminy tj. OSP 

Dzikowiec, OSP Nowy Dzikowiec, OSP Mechowiec, OSP Lipnica, OSP Kopcie, OSP Wilcza 

Wola i OSP Kijanki. Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Dzikowcu 

Franciszek Sito. Prezes przywitał wszystkich zaproszonych gości wśród, których byli : 

Krzysztof Klecha –Wójt Gminy Dzikowiec, z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Marek 

Babula , Prezes Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP  w Kolbuszowej druh Ryszard 

Skowron, Prezes Honorowy Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP  Stanisław Kosiorowski,  

druhowie strażacy z poszczególnych jednostek, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w zawodach 

oraz  mieszkańcy Gminy Dzikowiec, którzy licznie przybyli na dzisiejsze zawody. Zawody 

rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m  z przeszkodami, 

ćwiczenia bojowe. Zmagania toczyły się pod czujnym okiem Komisji Sędziowskiej w skład 

której weszli: kpt. Adam Haptaś- sędzia główny, mł. bryg. Krzysztof Bąba- kierownik 

konkurencji sztafeta pożarnicza, mł. Pkt. Rafał Kopera – kierownik konkurencji ćwiczenie 

bojowe, mł. Kpt. Sławomir Chudzik- członek komisji, asp. sztab. Grzegorz Zygmunt- członek 

komisji, asp. Michał Krudysz- członek komisji, mł. asp. Piotr Radomski- członek komisji, Anna 

Oczoś- członek komisji.  

Rywalizacja przebiegała w miłej i spokojnej atmosferze. Każda z drużyn pokazała hart ducha         

i zaciętą rywalizację sportową. Drużyny startowały kolejno według wcześniej ustalonych 

miejsc startowych. Jak zawsze zawody były sprawdzianem sprawności organizacyjnej                               

i bojowej strażaków oraz będącego w ich posiadaniu sprzętu. Zawody po raz pierwszy 

odbywały się na pompach pożarniczych nowej generacji TOHATSU. Zwyciężyła drużyna                     

z Dzikowca,  wyprzedzając drużynę z Lipnicy . Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna                   

z Nowego Dzikowca . 

Klasyfikacja końcowa drużyn OSP w zawodach sportowo-pożarniczych przedstawiała 

się następująco: 

I miejsce – OSP Dzikowiec – drużyna zdobyła 108,85 sekund  

II miejsce – OSP Lipnica – drużyna zdobyła 123,50 sekund  

III miejsce OSP – Nowy Dzikowiec- drużyna zdobyła 125,10 sekund 

IV miejsce OSP Kopcie – drużyna zdobyła 133,40 sekund 

V miejsce OSP Mechowiec- drużyna zdobyła 138,15 sekund 

VI miejsce OSP Wilcza Wola  - drużyna zdobyła 156,81 sekund 

VII miejsce OSP Kijanki – drużyna zdobyła 156,94 sekund  

Dla zwycięzców puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn ufundował 

Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha.   

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów trzem zwycięskim 

zastępom , dyplomów oraz talonów na zakup sprzętu pożarniczego, za udział w zawodach przez  

Wójta Gminy Dzikowiec Krzysztofa Klecha, druha Ryszarda Skowron, Komendanta 

Gminnego Wiesława Rymanowskiego, druha Franciszka Sito, druha Kazimierza Ozga.   



Za zajęcie I miejsca jednostka OSP Dzikowiec otrzymała talon w wysokości 1000 zł.                                   

Za zajęcie II miejsca jednostka OSP Lipnica otrzymała talon w wysokości  800 zł.                                     

Za zajęcie III miejsc jednostka OSP Nowy Dzikowiec otrzymała talon w wysokości 600zł. 

Pozostałe jednostki biorące udział w zawodach sportowo-pożarniczych otrzymały talon                               

w wysokości 500 zł każda z jednostek.  

Na zakończenie zawodów głos zabrał Pan Krzysztof Klecha Wójt Gminy Dzikowiec, 

który podkreślił, że bardzo ważna jest rywalizacja ale przede wszystkim zachowanie się fair 

play ponieważ w działaniach jakie podejmują strażacy podczas akcji muszą opierać się  

na zaufaniu do drugiego człowieka. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował druhom 

strażakom, zaproszonym gościom, komisji sędziowskiej oraz wszystkim obecnym  

na dzisiejszych zawodach. Szczególne podziękowania należą się organizatorowi zawodów, 

którym była Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy, która w przyszłym roku będzie obchodzić 

90-jublieusz powstania jednostki.   

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

Fot. Jednostki OSP z terenu Gminy Dzikowiec biorące udział w zawodach 

sportowo- pożarniczych  

 

Zebranie wiejskie w miejscowości Mechowiec.  

Mieszkańcy miejscowości Mechowiec podjęli decyzję na co wydać pieniądze 

z funduszu soleckiego  

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia 

gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu 

wzmocnienie sołectwa, będącego najmniejszą jednostką pomocniczą gminy.  



Potrzeby społeczności sołectw można efektywnie zaspakajać na poziomie niższym niż poziom 

gminy, właśnie na poziomie sołectwa. Ważne jest zapewnienie sołectwom instrumentów 

rozwoju. Jednym z takich instrumentów jest fundusz sołecki. Na wniosek Wójta Gminy 

Dzikowiec został utworzony we wszystkich sołectwach fundusz sołecki na 2016r.  

Pierwszym zebraniem wiejskim w Gminie w sprawie ustalenia funduszu sołeckiego 

było zebranie sołectwa Mechowiec , które odbyło się w dniu 12 września 2015r. w Szkole 

Podstawowej w Mechowcu . Zebranie zostało zwołane przez Sołtysa wsi Mechowiec Pana 

Józefa Gancarza. W spotkaniu wziął udział Pan Krzysztof Klecha –Wójt Gminy Dzikowiec, 

Pan Henryk Wojdyło pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny min. za realizację funduszu 

sołeckiego. Mieszkańcy Mechowca mieli do dyspozycji na 2016r. 25 653,87zł                                          

i zaproponowali , że  z tego funduszu zostaną sfinansowane następujące zadania; 

1) zakup wyposażenia świetlicy w budynku gminnym w Mechowcu – 5 000,00zł 

2) wykonanie zadaszenia na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1                                      

w Mechowcu – 7 000,00zł 

3) zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mechowcu – 2 000,00zł 

4) remont dróg gminnych na terenie wsi Mechowiec- 11 653, 87 zł     

,,Święto kapusty” w Mechowcu. 

Już po raz drugi  obchodziliśmy folklorystyczne święto wsi Mechowiec  zwane  ,,Świętem 

kapusty”. Uroczystość z, z inicjatywy ks. Proboszcza Michała Batora rozpoczęliśmy Mszą św.   

oprawioną muzycznie przez panią Barbarę Rząsę oraz kapelę Dzikowianie. Niezwykłego 

kolorytu nadały jej KGW , które wzięły udział w kolorowych strojach ludowych. 

W programie artystycznym  wystąpiła kapela Dzikowianie, zespół ZERiI  Antynuda z Głogowa 

Małopolskiego, zespół Prymule oraz kapela Zagrodzianie z Łąki.  

 Na placu unosił się aromat kapuścianych przysmaków, które przygotowały Koła Gospodyń 

Wiejskich na okoliczność konkursu kulinarnego pn. ,,Może być kapusta, byle była tłusta”.                    

Jury w składzie: Pani Janina Olszowy oraz Małgorzata Cudo, ogłosiły werdykt: dwa pierwsze 

miejsca egzekwo: KGW z Ostrów Baranowskich oraz z Kopci oraz drugie miejsce dla KGW                      

z Huty Przedborskiej. Ocenie podlegały trzy potrawy z kapusty, walory smakowe, nawiązanie 

do tradycji oraz estetyka podania i ogólne wrażenie. Nagrody wręczyli Pan poseł Zbigniew 

Chmielowiec, Pan Wójt Krzysztof Klecha oraz  sekretarz Gminy Niwiska  Pani  Jolanta Marut. 

Wśród zaproszonych gości byli również: radni Gminy Dzikowiec z Panem Przewodniczącym 

Edwardem Klechą na czele , dyrektor PSP z Mechowca p. B. Maciąg , Proboszcz Parafii 

Cmolas ks. Michał Bator oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Hopek. Wieczór 

zakończył się późno, albowiem  zabawa taneczna trwała do północy. Na uwagę zasługuje 

ogromne zaangażowanie KGW Prymule, zwłaszcza przewodniczącej pani Wiesławy Serafin, 

w cały proces organizacyjny imprezy.   W prace zaangażowali się także mieszkańcy Mechowca:  

Pan Radny Józef Durak, Pan Sołtys Józef Gancarz oraz Panowie z OSP,  szczególnie Pan 

Grzegorz Gul i  Pan Kazimierz Serafin, za co składamy serdeczne podziękowania. 

                                                  B. Kosiorowska 

 



 
Fot. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Dzikowiec na święcie kapusty w Mechowcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Przysmaki z kapusty przygotowane przez  

Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

  

 

Fot. Poseł Zbigniew Chmielowiec z jedną  

z najmłodszych uczestniczek święta kapusty  

w Mechowcu  



Zebranie wiejskie sołectwa Dzikowiec  

W dniu 16 września br.  w Sali SCK odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Dzikowiec 

w sprawie przedłożenia Wójtowi Gminy propozycji podziału funduszu sołeckiego . Zebranie 

odbyło się przy bardzo niskiej frekwencji uczestniczyło w nim zaledwie kilka osób. Zgodnie 

ze statutem zebranie jest jednak ważne , w drugim terminie , który wyznaczono piętnaście minut 

później po terminie pierwszego zebrania. Zebranie zaproponowało, aby fundusz sołecki 

przypadający sołectwu Dzikowiec na 2016r. w kwocie 29 691,98zł rozdzielić następująco; 

1) wykonanie bramy wjazdowej do Przedszkola przy Zespole Szkół im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu   - 5 000,00zł 

2) doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dzikowcu – 2 000,00zł 

3) wyposażenie budynku gminnego w Dzikowcu  – 7 000,00zł 

4) wykonanie miejsca rekreacyjnego – 15 691, 98zł 

W zebraniu , które prowadził Sołtys sołectwa Dzikowiec Pan Krzysztof Serafin uczestniczyli 

Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha oraz radni powiatowi Henryk Wojdyło i Marian 

Hopek. Swój udział w zebraniu zaznaczyły Panie Dyrektorki Zespołu Szkół im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu Czesława Kubiś i Elżbieta Bartuzel , które wniosły wniosek              

o sfinansowanie bramy wjazdowej do przedszkola przez Gminę z funduszu sołeckiego oraz 

doposażenie placu zabaw przy szkole. Wnioski zostały przyjęte przez zebranie.  

 

W dniu 17 września br. obradowały w Sali Narad Urzędu Gminy 

komisje budżetu i finansów oraz oświaty.  

Tematem spotkania było omówienie przygotowanych przez Wójta projektów uchwał                                

w sprawach dotyczących min ; 

1) zapewnienia do końca 2015r.  środków finansowych dla Stowarzyszenia „Nasza 

Szansa”  , które przejęło do prowadzenia od 1 września br. szkołę podstawową wraz                

z przedszkolem w Mechowcu oraz szkołę podstawowa także z przedszkolem w Spiach, 

2) przystąpienia Gminy Dzikowiec do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych, 

3) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzikowiec w Stowarzyszeniu Lokalna 

Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020. 

Wszystkie przedstawione przez Wójta wnioski zyskały akceptacje Państwa Radnych, będących 

członkami obu komisji.  

 

 

W dniu 18 września br.  

W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Siedlisko odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Dzikowiec w sali konferencyjnej 

budynku wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym w Dzikowcu.  

 



 W PROGRAMIE : 

 przedstawiono mieszkańcom propozycję celów Lokalnej Strategii Rozwoju 

 zgłoszono propozycję przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR przez społeczność  

Gminy Dzikowiec  

 spotkanie z gościem Panem Posłem Zbigniewem Chmielowcem 

W trakcie spotkania Pani Monika Fryzeł –Prezes Lokalnej Grupy Działania omówiła licznie 

zebranym mieszkańcom Gminy Dzikowiec warunki i możliwości ubiegania się ośrodki unijne 

przez stowarzyszenia, parafie oraz różne organizacje działające na terenie Gminy.  Stwierdziła 

iż w skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą Gminy: Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan 

Królewski i Raniżów . Następnie mieszkańcy Gminy wnosili różne propozycje przedsięwzięć 

jakie ich zdaniem należałoby zrealizować na terenie wiosek, w których zamieszkują.                              

Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP , który 

pogratulował mieszkańcom Gminy za ich przejaw aktywności i troski o sprawy ważne dla 

środowisk w których mieszkają i w których działają . Życzył realizacji wszystkich zamierzeń 

przez każdą wioskę. 

 

 
Fot. Spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko” z mieszkańcami Gminy Dzikowiec, wśród których 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. 

 



Weekend obfitował w zebrania wiejskie   

Zebranie sołectwa Kopcie  

W dniu 19 września br. w Kopciach odbyło się zebranie wiejskie . Tematem zebrania było 

przygotowanie wniosku sołectwa Kopcie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016r. 

Pan Wójt poinformowała Pana Sołtysa , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

iż sołectwu Kopcie przypada na 2016r. fundusz sołecki w kwocie 27 405,70zł.  Zebrani  

na zebraniu mieszkańcy Kopci , które prowadził Pan Sołtys Krzysztof Kwaśnik dyskutowali  

o jak najlepszym wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego. W zebraniu uczestniczył także 

Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha oraz pracownik odpowiedzialny za rozliczanie 

funduszu sołeckiego Pan Henryk Wojdyło . Na zebraniu nie zabrakło także radnych z Kopci 

Panów Zbigniewa Twardowskiego i Karola Hopka, którzy co trzeba podkreślić zawsze są 

zaangażowani w rozwiązywanie wszystkich ważnych spraw dla swojego sołectwa. W wyniku 

ożywionej dyskusji uchwalono, iż fundusz sołecki zostanie przeznaczony w kwocie 

10 000,00zł na doposażenie i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach, zaś 

17 405,70zł będzie przeznaczony na remont dróg gminnych i rowów sołectwa Kopcie. Na 

zebraniu poruszono także inne sprawy. Mieszkańcy z wielka troską odnosili się do przebiegu 

prac projektowych budynku wielofunkcyjnego w Kopciach , budowy dodatkowego boiska 

treningowego , a także rozbiórki starego , drewnianego budynku dawnej Szkoły Podstawowej 

w Kopciach, którego istnienie jak podkreślają mieszkańcy zagraża funkcjonowaniu szkoły jak 

i placu zabaw. Ustalono ,iż zostaną podjęte zdecydowane działania w kierunku rozbiórki tego 

budynku. Odpowiadając na prośby mieszkańców dotyczących min. przebiegu prac 

projektowych zgłaszanych w szczególności przez Pana Kazimierza Ozgę reprezentującego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kopciach, Pan Wójt odpowiedział iż prace projektowe naprawdę 

pięknego przyszłego budynku wielofunkcyjnego w Kopciach przebiegają bez zakłóceń zgodnie                               

z planem. W tym roku projekt ma być gotowy. Istotną walkę należy stoczyć o środki finansowe, 

które należy poszukać zarówno w budżecie gminy co będzie bardzo trudne i należy budżet 

mądrze przygotować . Środków tych należy także szukać w programach zewnętrznych.                          

Do aplikacji do tych programów Gmina bardzo intensywnie się przygotowuje. Już na tym etapie 

podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące analiz , spełnienia warunków i możliwości 

uzyskania środków finansowych.        

    

   Zebranie wiejskie sołectwa Lipnica  

Po mszy świętej w niedzielę o godz. 11.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lipnica. 

Zebranie otworzył i prowadził Pan Sołtys Eugeniusz Panek. W zebraniu uczestniczyli jak 

zwykle mieszkańcy sołectwa Lipnica, a także Pan Wójt Krzysztof Klecha wraz z Panem 

Henrykiem Wojdyło oraz radni wsi Lipnica Pani Lidia Nowak i Pan Antoni Konefał,                                

w spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Teresa Plizga. Tematem 

zebrania był podział funduszu sołeckiego, sprawy gospodarcze wsi, a także zajęcie stanowiska 

przez zebranie wiejskie sprzedaży gruntów mienia gminnego położonego na terenie wsi Lipnica 

zainteresowanym mieszkańcom. Po przedstawieniu przez Pana Sołtysa propozycji rady 



sołeckiej i sołtysa ustalono, iż najlepszym dla sołectwa rozwiązaniem będzie przeznaczenie 

funduszu sołeckiego sołectwa Lipnica na następujące zadania: 

1) doposażenie placu zabaw w Lipnicy – 14 691.98zł 

2)  zakup chłodni do świetlicy Domu Strażaka – 7 000,00zł 

3) doposażenie OSP Lipnica w sprzęt – 6 000,00zł 

4) remonty w Szkole Podstawowej i na posesji szkolnej – 2 000,00zł    

Razem  fundusz sołecki – 29 691,98zł  

Następnie głos zabrał Pan Wójt , który omówił bieżące sprawy dotyczące sołectwa Lipnica,  

a także przygotowywane inwestycje. Stwierdził, iż w gminie obecnie pracujemy nad 

następującymi przedsięwzięciami dotyczącymi sołectwa Lipnica; 

a) zapewnienie sfinansowania prac polegających na wykonaniu parkingu na zapleczu 

Domu Strażaka w Lipnicy. Wartość prac ok. 60 tys. zł. Gmina zamierza zapewnić 

własne środki na realizację tego zadania oraz starać się o jego dofinansowanie w ramach 

Lokalnej Grupy Działania Siedlisko.   

b) zaproponowanie dwóch zadań polegających na budowie chodnika w Lipnicy, jedno  

to dokończenie chodnika od strony Woli Raniżowskiej, a drugie budowa chodnika  

od skrzyżowania do cmentarza w Lipnicy. Wartość obu zadań przekracza kwotę  

250 tys. zł 

Wójt Gminy Dzikowiec wychodząc naprzeciw zarówno Państwa radnych jak i mieszkańców 

dokonał wspólnie z Panem Henrykiem Wojdyło radnym powiatowym , będącym jednocześnie 

Członkiem Zarządu stwierdził , iż aby móc zrealizować te zadania należy rozpoznać 

przynajmniej dwie drogi postępowania. Jedna to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, druga 

to Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych . Analiza obu programów wskazuje iż 

większe szanse na uzyskanie dotacji na to zadanie w wysokości 50% wartości zadania będzie 

miał wniosek złożony do NPPDL, pozostałe 50% wartości zadania Gmina zamierza 

zabezpieczyć z własnych środków. Pan Wójt zaznaczył także , iż  brany jest pod uwagę wariant 

polegający na przygotowaniu programu rewitalizacji całej Gminy Dzikowiec w którym mogły 

by się znaleźć wśród innych zadań także i te przedsięwzięcia. Wyniku analiz 

przeprowadzonych przez Wójta zdecydują , który wariant będzie wybrany do realizacji.                         

W trakcie swojego wystąpienia Wójt poinformował także , iż na wniosek Pana Prezesa OSP 

Lipnica Andrzeja Koska , a także Dariusza Wiącka i Eugeniusza Panka zamierza przedstawić 

pod obrady Gminy propozycje zapewnienia dla OSP Lipnica kwoty około 10 tys. zł 

przeznaczonej na obszycie 250 krzeseł znajdujących się w Domu Strażaka oraz wykonaniu 

wieszaków na płaszcze i ubrania. Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Pan Sołtys Eugeniusz 

Panek, który przedstawił prośby mieszkańców Lipnicy na ich rzecz gruntów mienia gminnego. 

W trakcie zebrania głos zabierali także inni w różnych sprawach min. dotyczących 

funkcjonowania Zarządu Lasu Serwitutowego      

 

 

 



Zebranie wiejskie sołectwa Nowy Dzikowiec  
 

Jak zwykle co jest charakterystyczne dla Nowego Dzikowca w zebraniu wiejskim jakie 

odbyło się w niedziele 20 września uczestniczyła niezwykle mała liczba mieszkańców. 

Zebranie prowadził sołtys sołectwa Nowy Dzikowiec Pan Adam Streb . Obecny był na nim Pan 

Wójt Krzysztof Klecha oraz Radny Jan Tęcza , a także Prezes OSP Andrzej Wilk . Głównym 

tematem zebrania był podział funduszu sołeckiego . Na sołectwo Nowy Dzikowiec na 2016r. 

przypada kwota 15 617,98zł  , która została podzielona na następujące przedsięwzięcia; 

1) montaż klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Nowym Dzikowcu – 9 000,00zł   

2) zakup kosiarki do trawy – 1 500,00zł 

3) zakup wyposażenia dla jednostki OSP Nowy Dzikowiec – 1 000,00zł 

4) remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec  – 4 117,98zł  

Dość istotnym wnioskiem, był wniosek jednego mieszkańca Nowego Dzikowca Pana Bogdana 

Piórka o montaż toalet na placu zabaw przy szkole w Dzikowcu . Pan Wójt odnosząc się do 

tego wniosku stwierdził iż jest to bardzo cenna uwaga , która po prostu trzeba zrealizować. 

  Zebranie wiejskie sołectwa Płazówka  

 
W bardzo cichej spokojnej atmosferze z udziałem wielu mieszkańców Płazówki 

przebiegło zebranie sołectwa Płazówka, które odbyło się w niedzielę 20 września o godz. 15.00. 

Spotkanie prowadził sołtys sołectwa Płazówka Józef Kiwak. Oprócz mieszkańców na zebranie 

przybył jak zwykle niezawodny Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha wraz                                           

z pracownikiem Urzędu Gminy Henrykiem Wojdyło . Pan Sołtys po powitaniu zaproszonych 

gości i mieszkańców przedstawił informację ,iż na 2016r.  dla sołectwa Płazówka przypada 

kwota funduszu sołeckiego w wysokości 9 442.05zł. Mieszkańcy sołectwa Płazówka uchwalili, 

że ta kwotę należy podzielić na; 

1) wyposażenie świetlicy Domu Strażaka w Płazówce - 4 000,00 zł 

2) remont dróg gminnych na terenie wsi Płazówka – 5 442,05 zł    

 

Zebranie wiejskie sołectwa Spie  

 
W dniu 20 września o godz. 17.00 odbyło się dość burzliwe zebranie sołectwa Spie. 

Zebranie prowadził Sołtys Spii Pan Adam Wyka. W zebraniu uczestniczyli licznie zebrani 

mieszkańcy sołectwa Spie. Obecny był także Wójt Gminy Dzikowiec Pan Krzysztof Klecha, 

który przybył na zebranie wraz z pracownikiem urzędu Henrykiem Wojdyło. W zebraniu wziął 

udział radny ze Spii Pan Stanisław Dziadura. Tematem zebrania było ustalenie planu wydatków 

funduszu sołeckiego na 2016r. W wyniku dyskusji i głosowania różnych propozycja ostatecznie 

przyjęto następujący podział funduszu sołeckiego w Spiach. Kwota do podziału wynosiła 

27 524,47zł i została podzielona na: 

1) zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Spiach – 3 000,00zł 

2) doposażenie świetlicy w budynku gminnym w Spiach – 2 800,00zł 



3) remonty dróg gminnych na terenie sołectwa  Spie – 21 724,47zł  

Ponadto podczas zebrania mieszkańcy pytali o remonty kolejnych dróg gminnych, budowę 

przejazdu przez rzekę Łęg, naprawy brzegów rzeki Łęg uszkodzonych przez w wyniku 

wysokiego stanu wód, budowy oświetlenia ulicznego, chodnika do placu zabaw i innych. 

Problemy te były na bieżąco wyjaśniane przez przedstawicieli gminy i skrupulatnie 

odnotowane przez nich. Będą one przedmiotem dalszych analiz na komisjach Rady Gminy.          

 

Zebranie wiejskie sołectwa Wilcza Wola  

 
W dniu 20 września o godz. 18.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wilcza Wola. 

Zebranie rozpoczął i prowadził sołtys Wilczej Woli Pan Edward Puzio. W spotkaniu 

uczestniczyli mieszkańcy Wilczej Woli , radni do rady gminy . Na zebranie przybył także Wójt 

Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha wraz z Henrykiem Wojdyło, pracownikiem urzędu 

odpowiedzialnym min. za rozliczanie funduszu soleckiego. Zebranie przebiegło w spokojnej 

atmosferze. Mieszkańcy z troska odnosili się do planu wydatków funduszu sołeckiego,  

z którego wynika iż w Wilczej Woli szczególna troska otoczono dzieci. Zgodnie z wnioskiem 

rady sołeckiej przedstawionym zarówno przez Pana Sołtysa jak i Przewodniczącego Rady 

Sołeckiej Dariusza Tęcza, prawie wszystkie środki finansowe sołectwa Wilcza Wola  zostaną 

skierowane na urządzenie dwóch placów zabaw. Szczegółowo plan wydatków funduszu 

sołeckiego w Wilczej Woli przedstawia się następująco:  

1) doposażenie istniejącego placu zabaw w Wilczej Woli -  16 691,98zł 

2) wykonanie placu zabaw dla przedszkolaków przy przedszkolu w Wilczej Woli – 

10 000,00zł 

3) doposażenie przedszkola w Wilczej Woli – 2 000,00zł  , 

4) zakup wyposażenia budynku gminnego w Wilczej Woli - 1 000,00zł 

Łączna kwota wydatków – 29 691, 98zł  

Po zatwierdzeniu planu wydatków funduszu sołeckiego mieszkańcy pytali Pana Wójta                            

o wyposażenie stadionu sportowego w energię elektryczną i oświetlenie. Pan Wójt 

odpowiedział, iż prace projektowe zarówno zasilania stadionu w energię elektryczną, jak                       

i oświetlenie płyty boiska są już na ukończeniu. Mieszkańcy Wilczej Woli , a także strażacy, 

na zebraniu był bowiem obecny Prezes OSP Wilcza Wola Emil Puzio pytali o możliwości 

budowy dodatkowego garażu przy remizie , kapitalnego remontu byłej hali RSP Wilcza Wola 

i przystosowania jej na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z nowocześnie urządzoną kuchnią, 

zapleczem, toaletami i szatnią. Pan Wójt stwierdził, iż właśnie rozpoczynają się prace 

projektowe tego zadania. Termin ukończenia to grudzień br., ale już obecnie trwają w urzędzie 

analizy dotyczące rozeznania możliwości ubiegania się o środki w nowej perspektywie unijnej 

na tą inwestycję. W takcie zebrania omówiono także sprawę budowy dróg gminnych na terenie 

Wilczej Woli. Poruszono także szereg innych zagadnień które nurtują mieszkańców, Pan Wójt 

i Henryk Wojdyło, cierpliwie, ze spokojem odpowiadali na wszystkie pytania.    

 

 



Wielki sukces naszych strażaków 

 

W dniu 20 września o godz. 14.00 na Stadionie Sportowym w Kolbuszowej odbyły się 

powiatowe zawody sportowo –pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu kolbuszowskiego. 

Gminę Dzikowiec reprezentowały :  

OSP Dzikowiec- mistrz Gminy 

OSP Lipnica- v-ce mistrz Gminy 

W zawodach łącznie wzięło udział 13 jednostek OSP drużyn  męskich. Oprócz naszych były 

to: OSP Kolbuszowa Górna, OSP Zielonka, OSP Cmolas, OSP Staniszewskie, OSP Komorów, 

OSP Mazury, OSP Niwiska, OSP Poręby Dymarskie, OSP Trześń, OSP Kupno, OSP Majdan 

Królewski  

Ponadto w zawodach wzięły udział 4 drużyny kobiece z OSP Staniszewskie, OSP Zielonka, 

OSP Ostrowy Tuszowskie, OSP Kolbuszowa Dolna .  

Zawody jak zwykle rozpoczął Pan Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, który przywitał dość 

licznie zgromadzoną publiczność, a także zaproszonych gości. Wśród których byli Zastępca 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Jan Ziobro , Komendant Powiatowy 

PSP w Kolbuszowej Florian Pelczar wraz z swoją kadrą Komendy oraz jednostki ratowniczo-

gaśniczej, samorządowcy wśród nich Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha, radni 

powiatowi Henryk Wojdyło i Marian Hopek . Prezesi i naczelnicy OSP z terenu powiatu 

kolbuszowskiego oraz inni licznie zaproszeni goście.  Zawody rozgrywane były w dwóch 

konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m  z przeszkodami, ćwiczenia bojowe. Po sztafecie 

nasze obie drużyny, a więc OSP Dzikowiec i OSP Lipnica znajdowały się w ścisłej czołówce. 

Po sztafecie przystąpiono do ćwiczenia bojowego , polegało ono na puszczeniu dwóch prądów  

wody , jednego w kierunku obrócenia tarczy, a drugiego w celu strącenia pachołków. Trzeba 

zaznaczyć , że nasze drużyny dysponujące najnowocześniejszymi motopompami  pożarniczymi 

nie dostały zgody na ich użycie , musiały więc startować na swoim starym sprzęcie. 

Tłumaczenie organizatorów zawodów i komisji sędziowskiej było takie, iż te nowoczesne 

motopompy jakie jeszcze żadna OSP z powiatu nie posiada, dawały by naszym drużynom OSP 

Dzikowiec i OSP Lipnica kilkusekundową przewagę nad innymi drużynami, gdyż motopompy 

te znacznie szybciej mogą podać dwa prądy wody, a niżeli stare motopompy. Mimo straty na 

starych motopompach i tak nasze drużyny spisały się wspaniale. OSP Dzikowiec został v-ce 

mistrzem powiatu, a OSP Lipnica zajęła IV miejsce . Na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, iż 

OSP Lipnica w ćwiczeniu bojowym uzyskała najlepszy czas zawodów, jednakże podniesione 

przez sędziów chorągiewki sprawiły, iż otrzymała punkty karne w wyniku czego została 

przesunięta na IV miejsce to i tak to jest wielki sukces. Strażakom z OSP Dzikowiec v-ce 

mistrzom powiatu i strażakom z OSP Lipnica, którzy zajęli IV miejsce w zawodach 

powiatowych szczerze gratulujemy. 

OSP Dzikowiec wystąpiła w składzie: 

1. Mariusz Sito- dowódca 

2. Kristian Kosiorowski – przodownik roty I 

3. Michał Marek – pomocnik przodownika roty I  



4. Łukasz Piłat- przodownik roty II 

5. Mirosław Bździkot -  pomocnik przodownika roty II 

6. Kamil Dziuba – rozdzielaczowy 

7. Krzysztof Dziuba- łącznik 

8. Łukasz Paluszek- mechanik  

Prezesem OSP Dzikowiec jest Eugeniusz Panek , a Naczelnikiem Zbigniew Witkowski           

OSP Lipnica wystąpiła w składzie :  

1.Wojciech Kosek – dowódca  

2. Krzysztof Ozga- przodownik roty I  

3. Adam Wolak – pomocnik przodownika roty I  

4. Grzegorz Wilczyński – przodownik roty II   

5. Andrzej Kopeć – pomocnik przodownika roty II  

6. Wojciech Rusin- rozdzielaczowy 

7. Mariusz Pater- łącznik 

8. Krzysztof Rusin- mechanik 

Prezesem OSP Lipnica jest Andrzej Kosek, a Naczelnikiem Dariusz Wiącek.     

Wielkie słowa uznania należą się także st. kpt. Wiesławowi Rymanowskiemu Komendantowi 

Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dzikowiec, który czuwał nad wszystkim                           

i doskonale przygotował nasze jednostki do startu w zawodach powiatowych.  

W imieniu mieszkańców i strażaków dziękujemy Panie Kapitanie.  

         

 

W dniu 23 września br. odbyła się Sesja Rady Gminy Dzikowiec  

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Edward Klecha. W obradach wzięli udział, Radni, 

Sołtysi ,Wójt, Sekretarz, Skarbnik , Radny powiatowy Pan Marian Hopek, Dyrektor ZOEAS 

Pani Małgorzata Szczęch. Po przyjęciu porządku obrad Rada Gminy została jak zwykle 

zapoznana z protokołem poprzedniej sesji, który przedstawiła Pani Paulina Halat , prowadząca 

obsługę Rady Gminy. Rada przyjęła protokół , następnie o zabranie głosu został poproszony 

Pan Wójt,  który przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

Na początek stwierdził , że właśnie dziś podpisał przelew dla Powiatu Kolbuszowskiego  

na kwotę 567 tyś zł,  jako zapłatę za wykonane chodniki w Mechowcu , Dzikowcu Dolnym,  

w Dzikowcu od kościoła do skrzyżowania, w Dzikowcu wokół stawu dworskiego oraz  

za wykonany dywanik asfaltowy Dzikowiec Górny – Kłapówka. Taki wydatek stanowi duże 

obciążenie dla naszego budżetu stwierdził Pan Wójt, jednakże uczyniliśmy wszystko, aby 



Gmina miała możliwość zapłaty  faktur  i tak też się stało. Ponadto w swoim wystąpieniu 

zwrócił także uwagę na ofertę jaka nadeszła z Centrum Operacyjnego Samorządowa Polska  

w sprawie podjęcia współpracy dotyczącej uruchomienia w Gminie Lokalnego Funduszu 

Pożyczkowego, którego celem byłoby udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim 

przedsiębiorcom z terenu Gminy Dzikowiec na warunkach konkurencyjnych w stosunku do 

bankowych. W swoim wystąpieniu Wójt zwrócił uwagę na sprawę zawarcia porozumienia  

z fundacją Tarcza z Nowego Sącza , która pomaga stowarzyszeniom , rodzicom którzy przejęli 

szkoły do prowadzenia. Fundacja ta proponuje Gminie szerszą współpracę obejmującą zarówno 

oświatę, kulturę i wszelkie inne sprawy społeczne i zdrowotne. Wójt zwrócił także uwagę na 

fakt przeprowadzenia we wszystkich sołectwach zebrań wiejskich w których uczestniczył  

i poprosił Panu Sołtysów o relację z ich przebiegu.  Publicznie podziękował także strażakom  

z OSP Dzikowiec i OSP Lipnica za odniesione sukcesy w zawodach powiatowych i poprosił 

V-ce Przewodniczącego Rady Eugeniusza Panka , będącego Prezesem OSP Dzikowiec  

o relacje z tych zawodów. Po wystąpieniu Pana Wójta Rada przystąpiła do rozpatrzenia  

i podjęcia przygotowanych projektów uchwał w następujących sprawach ; 

 zmian uchwały budżetowej na 2015r. zapewniającej min. środki na projekt garażu 

dla OSP Wilcza Wola oraz świetlicy, a także na renowację krzeseł i zakup 

wieszaków dla OSP Lipnica, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych , opracowanie programu rewitalizacji Gminy, szkolenie pracowników nie 

będących członkami korpusu służby cywilnej, dotację dla szkół, oddziału 

przedszkolnego i przedszkola  prowadzonych przez stowarzyszenie, dotację dla 

biblioteki , 

 przystąpienia Gminy Dzikowiec do Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych, 

 wyrażenia  woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzikowiec w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 

2014- 2020, 

 zawarcia umowy o współpracy z fundacją Tarcza z Nowego Sącza , 

 zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości 

Mechowiec , 

 zmiany i uszczegółowienia przedmiotu ochrony oraz ustanowienia wskazań 

ochrony czynnej dla użytku ekologicznego, 

 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, 

 wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego , 

 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Wilcza 

Wola w drodze przetargu 

Następnie w punktach sprawy różne , interpelacje , głos zabrał Radny do Rady Powiatu , który 

podziękował za środki finansowe w wysokości 567 tys. zł , które Gmina Dzikowiec przekazała 

powiatowi za wykonane inwestycje celem zapłaty faktur wykonawcy. W tym punkcie porządku 

obrad głos zabierali Radni do Rady Gminy, którzy pytali Wójta o różne sprawy min. o wycięcie 

drzew przy moście w Mechowcu. Tę sprawę Pan Wójt polecił pilotować Panu Radnemu 

Powiatowemu Marianowi Hopek, o watahy wałęsających się dzikich psów w Kopciach                            



i Wilczej Woli, o reakcję rolników na pracę komisji ds. szacowania skutków suszy. Tu Pan 

Wójt odpowiedział  ,że ogółem rolnicy złożyli 78 wniosków, z czego 51 zostało rozpatrzonych 

przez komisję pozytywnie. Wnioski te stanowić będą bazę do dalszego procedowania przez 

samych zainteresowanych rolników. Istotnym wnioskiem był także postulat V-ce 

Przewodniczącego Eugeniusza Panka o zapewnienie środków finansowych na zakup 

szczepionek przeciwko grypie dla chorych i ubogich mieszkańców naszej gminy. Miłym 

gestem była wypowiedź Radnego z Mechowca Józefa Duraka, który w imieniu mieszkańców 

Mechowca podziękował Panu Wójtowi za wykonany chodnik w Mechowcu.  

Po wystąpieniach Przewodniczący Rady – Pan Edward Klecha zakończył obrady Sesji. 

Podziękował wszystkim Radnym za uczestnictwo w obradach. 

 

Zakończono budowę chodników i dywanika asfaltowego                                

w Mechowcu i w Dzikowcu  

Zgodnie z zawartymi umowami zakończono budowę chodnika w Mechowcu, Dolnym 

Dzikowcu. W Dzikowca odcinek od kościoła do skrzyżowania oraz wokół stawu dworskiego. 

Położono także dywanik asfaltowy na drodze Górny Dzikowiec – Kłapówka. Na te inwestycje 

z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 567 tys. zł. Stanowiło to potężny wydatek, ale warto 

było gdyż ponad drugie tyle na te inwestycje Starosta Kolbuszowski pozyskał od Wojewody 

zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Łączna wartość tych zadań przekroczyła 1 mln 200 tys. zł.  

 

  
              Fot. Chodnik w Dzikowcu 



 
               Fot. Chodnik koło stawu dworskiego 

Rozpoczęto budowę chodników w Kopciach i Wilczej Woli   

Tuż po zakończeniu budowy chodników w Dzikowcu i Mechowcu rozpocznie się budowa 

chodników w Kopciach i Wilczej Woli. Chodnik w Kopciach obejmował będzie odcinek od 

przysiółka Ozgi do szkoły. Będzie miał długość 386 m, w ciągu tego chodnika wybudowany 

zostanie przed szkołą w Kopciach przepust . Chodnik z uwagi na to ,że będzie biegł po wysokiej 

skarpie przy moście , będzie zabezpieczony barierą. Wartość budowy chodnika w Kopciach 

wynosi po przetargu przeszło 175 tys. zł. Wykonawcą zadania będzie firma FERAMENTA 

Krzysztof Pielas z Kamienia , której oferta okazała się najtańsza z pośród wszystkich ofert 

złożonych na przetargu. Termin zakończenia zadania 15 listopad 2015r. Oprócz chodnika                  

w Kopciach Starosta  Kolbuszowski wspólnie z Wójtem Gminy Dzikowiec podjęli decyzję                     

o rozpoczęciu budowy chodnika w Wilczej Woli, na odcinku o długości 455 m od szkoły                        

w Wilczej Woli w kierunku leśnictwa. Wartość zadania wyniosła przeszło 162 tys zł.                              

W wyniku oszczędności powstałych po przetargu w kwocie ok. 40 tyś zł. na spotkaniu                                

w starostwie z udziałem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Eugeniusza Szczebiwilka, 

Wójta Gminy Dzikowiec Krzysztofa Klechy oraz radnego powiatowego Henryka Wojdyło przy 

akceptacji Pana Starosty ustalono, iż za ta kwotę zostanie wykonany kolejny odcinek chodnika 

w Wilczej Woli, będący kontynuacją chodnika na który odbył się przetarg . Termin zakończenia 

zadania przewiduje się na połowę listopada br. Wykonanie obu chodników zarówno                                 

w Kopciach i Wilczej Woli spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w szczególności 

dzieci uczęszczających do szkoły . Zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, a także kierowców 

poruszających się pojazdami mechanicznymi. Zgodnie z zasadą mniej pieszych na drodze,  

a więcej na chodniku tym większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Trzeba 

także zaznaczyć, iż chodniki te staną się wizytówkami obu wiosek , upiększą je i stanowić będą 

element podnoszący prestiż obu wsi.  



Piknik Rodziny w parafii Kopcie  

W niedzielę 27 września w Kopciach odbył się V Piknik Rodzinny pod hasłem 

„Odkrywamy nasze talenty”. Jak co roku spotkanie miało na celu integrację parafii przez 

wspólną, kulturalną zabawę oraz prezentację dorobku grup artystycznych działających                         

w Kopciach. Dopełnieniem imprezy był kiermasz organizowany przez panie z Koła Gospodyń, 

dbających, by nie zabrakło ciasta, słodyczy i innych kulinarnych specjałów. Tradycją 

piknikową jest też loteria organizowana na rzecz parafii. Tegoroczną edycję rozpoczęła Msza 

święta w intencji druhów strażaków z Kopci i Płazówki sprawowana w kościele parafialnym. 

Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy przy marszach granych przez miejscową orkiestrę dętą 

przeszli na plac przed remizą strażacką na dalszą część świętowania. Koncert orkiestry 

rozpoczął występy artystyczne. Kolejną prezentacją było karaoke w języku angielskim                                

i polskim oraz zabawy rodzinne, budzące wiele radości wśród publiczności i uczestników. Swój 

pokaz miała także grupa tańca akrobatycznego działająca w miejscowej szkole, zespół „Perełki 

Maryi”, który dzień wcześniej wystąpił na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej                             

w Dawidach koło Warszawy, zdobywając III miejsce(nagrodę publiczności otrzymała solistka 

Anna Dziuba), chór parafialny. Strażacy prezentowali swoje wozy bojowe, wskazując na ich 

przydatność  w ratownictwie. Jako gość specjalny wystąpił zespół „Young and full energy”                    

z Gościeradowa. Całość zakończyła wspólna zabawa do późnych godzin nocnych                                           

z miejscowym zespołem „Display”. Organizatorem była parafia w Kopciach oraz Ochotnicza 

Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Szkoła Podstawowa i Sołtys. Z pomocą materialną 

pośpieszył Wójt Gminy Dzikowiec, Krzysztof Klecha. Serdecznie dziękujemy wszystkim za 

okazaną pomoc. 

 

Fot. Podczas Pikniku  

Rodzinnego w Kopciach   

 

 

 



Sportowe Zakończenie lata w Spiach 

        27 września , w niedzielne popołudnie, na placu zabaw nad Łęgiem w Spiach spotkali się 

mieszkańcy Spii i okolic , towarzysko i sportowo. Pięć drużyn walczyło  o puchar w plażowej 

piłce siatkowej, którym sędziował pan Paweł Kopeć . Strażacy OSP ze Spii i Wilczej Woli 

zademonstrowali akcję ratowniczą z ,, wypadkiem drogowym” w tle .   Niezwykłym popisem 

zachwyciło publiczność trzech młodych mieszkańców Spi   pokazem  STREET WORKOUT.  

W króciutkim artystycznym programie  twista zatańczyli Łukasz i Ania, laureaci II nagrody                            

w konkursie tanecznym w Sandomierzu, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy          

w Spiach oraz zagrała kapela Dzikowianie. Swoje prace rękodzieła artystycznego 

zaprezentowali  uczestnicy ŚDS w Spiach 

Dzieci mogły korzystać z bezpłatnej zjeżdżalni, malowania twarzy i modelowania baloników.                   

Słodkie przysmaki przygotowały panie z Klubu Aktywnych Kobiet, bardzo głodni mogli się 

uraczyć kiełbaską z grilla. Piknik zwieńczyła zabawa taneczna w rytmach zespołu Neon Band. 

Za ogrom pracy włożonej w przygotowania dziękujemy paniom ze świetlicy w Spiach.                                                         

W organizację  aktywnie włączyli się mieszkańcy Spii, zwłaszcza panowie radni: 

Przewodniczący Edward Klecha oraz Stanisław Dziadura, tamtejsza młodzież ,strażacy OSP 

oraz panie z Klubu Aktywnych Kobiet. 

Wyniki rozgrywek siatki plażowej: 

I miejsce- Drużyna SPIE 

II miejsce- Drużyna MIX ( Wilcza Wola i inni) 

III miejsce- Drużyna PIĘKNE i MŁODZI ( Sudoły) 

IV miejsce- Drużyna PORĘBY DĘBSKIE 

Nagrody wręczyli: Sekretarz Gminy Dzikowiec pani Augustyna Płaza, Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Dzikowiec- Eugeniusz Panek oraz Radny Stanisław Dziadura. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. Zwycięska drużyna ze Spii   

 

Fot. Pokaz  STREET WORKOUT przez młodych 

mieszkańców Spii.  

 



Spotkanie podsumowujące projekt systemowy  

„Czas na Aktywność w Gminie Dzikowiec” 

W dniu 28 września 2015r. w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec odbyło się uroczyste 

zakończenie podsumowujące  realizację projektu systemowego pn. „Czas na  aktywność                                       

w Gminie Dzikowiec”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanego   w latach 2013-2015r przez Gminę Dzikowiec  i Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W uroczystości wzięli udział uczestnicy projektu systemowego z roku 2013, 2014 i 2015 oraz 

Władze Gminy Dzikowiec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, przedstawiciele firm 

szkoleniowych  oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu . Prezentację 

multimedialną przedstawiła Kierownik GOPS Pani Urszula Hahn na temat realizacji projektu, 

zadań  i finansowania projektu.   

 Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec”   realizowany był  przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowiec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, PRIORYTET VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu  było zmniejszenie 

zjawiska wykluczenia społecznego osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej , 

poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w pokonaniu barier i wejście na rynek pracy jak 

i integracji ze środowiskiem społecznym. Realizacja projektu  miała na celu  wzrost  aktywności 

społecznej, zawodowej i edukacyjnej  poprawę mobilności do zmiany własnej sytuacji 

życiowej, pomoc w przezwyciężeniu  trudności poprzez przywrócenie im zdolności lub 

możliwości  równego  dostępu  do zatrudnienia , pobudzenie aktywności, społeczno-zawodowej 

i przygotowanie  ich do wejścia na rynek 

GOPS Dzikowiec co roku przeprowadzał warsztaty i szkolenia z zakresu Zadania  „Aktywna 

integracja” w zakresie  aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej dla uczestników 

projektu  w formie tzw.  działań miękkich tj :  

1. trening kompetencji i umiejętności  społecznych wraz z zagadnieniami równości szans 

kobiet i mężczyzn - Obejmował naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu 

asertywności, umiejętności społecznych, oraz przedstawianie podstawowych zagadnienia 

równości szans kobiet   i mężczyzn. Łącznie  246 godzin. 

2. trening pracy/doradcy zawodowego - szkolenie grupowe i indywidualne  Były to zajęcia 

wspierające aktywizację zawodową poprzez zwiększenie motywacji do poszukiwania                             

i podjęcia pracy, oraz odkrycie własnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 

dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna. Łącznie 154 

godziny. 

3. grupa wsparcia . - spotkania jeden raz w miesiącu - szkolenie grupowe. Warsztaty służące 

wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie, zwiększenia poczucia własnej 

wartości, minimalizowania poczucia osamotnienia w problemach, kształcenia umiejętności  

w zakresie zaufania we własne siły, poprawie funkcjonowania w społeczeństwie. Istotnym 

rezultatem treningów było zdobycie przez uczestników projektu  umiejętności poruszania się 

po rynku pracy i pewności siebie oraz wiary we własne siły. Łącznie 223 godziny. 

 Drugim wsparciem finansowym w latach 2013-2015 w ramach projektu było zorganizowanie 

i przeprowadzenie  niżej wymienionych kursów zawodowych: 

1. Kucharz – cukiernik  z elementami carvingu 

2. Bukieciarstwo 

3. Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem i elementami wizażu 

4. Fryzjer z elementami wizażu 

5. Kelner/barman 

6. Operator Koparko-ładowarki 

7. Płytkarz Posadzkarz 

8. Spawacz Tig MAG rozszerzony 

9. Elektryk z uprawnieniami na eksploatacje urządzeń do 1KV 



Łączny udział mieszkańców gminy w projekcie systemowy to 35 osób, które ukończyły 

poszczególne warsztaty i kursy zawodowe;  

 w  2013r. - 13 uczestników projektu   

 w  2014r. - 12  uczestników projektu 

 w  2015r. - 10 uczestników projektu     

Firmy  szkoleniowe, które przeprowadziły kursy  to Ośrodek Doskonalenia Zawodowego                                   

w Kolbuszowej oraz Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”. 

Istotnym rezultatem  był udział w kursach zawodowych , który umożliwił uczestnikom 

zdobycie nowych kwalifikacji lub rozszerzenie już posiadających kwalifikacji zawodowych. 

W ramach projektu 6 osób 3 kobiety i 3 mężczyzn do 30 roku życia zgodnie z zasadami wniosku  

o dofinansowanie  odbyły staż w zawodach : fryzjer, bukieciarstwo, operator koparko –

ładowarki i kucharz cukiernik z elementami carwingu.  Dzięki stażowi beneficjenci mogli 

nabyć praktyczne umiejętności w zawodzie  i sprawdzić swoje nabyte kwalifikacje. 

Ponadto w ramach realizacji projektu systemowego 3 osoby z terenu gminy  uczestniczyły                       

w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej. 

Uczestnictwo w reintegracji społecznej trwało 1 rok . Uczestnicy nabywali umiejętności 

zawodowe  przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji 

zawodowych. 

Dzięki Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Dzikowiec,  GOPS Dzikowiec co roku aplikował                                   

o środki finansowe do Wojewódzkiego Urzędu  Pracy w Rzeszowie  jako Instytucji  

Zarządzającej co zapewniło ciągłość projektu. Wkład własny gminny wynosił 10,5 %. wartości 

projektu w danym roku , a pozostałe 89,50 % to środki  współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całkowity projektu za okres 

2013-2015 wyniósł  437 906,00zł  

 

Uczestnictwo osób z terenu gminy  w projekcie było bezpłatne, a  beneficjenci  projektu 

byli objęci  wsparciem finansowym, otrzymywali zwrot kosztów dojazdu na kursy, materiały 

szkoleniowe i inne przewidziane w projekcie świadczenia. Z każdym uczestnikiem projektu 

pracownicy socjalni z terenu działania zawierali  kontrakt socjalny oraz deklaracje uczestnictwa 

w projekcie. Na zakończenie projektu Pani Kierownik GOPS Urszula Hahn podziękowała 

wszystkim osobom ,które uczestniczyły i przyczyniły się  do sprawnej  realizacji  projektu,  

przede wszystkim Panu Wójtowi Gminy Krzysztofowi Klecha ,  Panu Przewodniczącemu Rady 

Gminy Edwardowi Klecha , Pani Skarbnik Gminy Marii Kubiś, którzy nie szczędzili środków 

i bardzo chętnie udzielali wsparcia finansowego na projekt  stosownym uchwałami, aby 

mieszkańcy gminy Dzikowiec  mogli  skorzystać ze wsparcia środków unijnych,  a dzięki 

czemu mogli zdobyć nowe doświadczenia lub rozwinąć   swoje  uzdolnienia i umiejętności  aby 

znaleźć pracę, by móc godnie żyć.  

Na zakończenie projektu Pani Urszula Hahn Kierownik GOPS w Dzikowcu podziękowała 

uczestnikom za aktywny udział w  projekcie, za wysoką frekwencję jednocześnie wręczając  

dyplomy ukończenia projektu oraz pamiątkowe gadżety. Wszystkim osobom, które 

uczestniczyły w projekcie Pani Kierownik życzyła powodzenia i sukcesów w dalszym rozwoju 

zawodowym oraz jak najlepszego wykorzystania nabytych w projekcie umiejętności                                

i kwalifikacji zawodowych. Słowa podziękowania skierowała również do wszystkim 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za trud, pracę i  za zaangażowanie                          

w realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec”. 

 

Gratulujemy i życzymy realizacji kolejnych projektów.   

 



 
Fot. Podczas spotkania podsumowującego projekt systemowym „Czas na aktywność w Gminie 

Dzikowiec” 

 



 

 



 

 

 

Klub Seniora serdecznie zaprasza 

 

Na montaż słowno – muzyczny,                

który odbędzie się 4 października 2015r.                  

o godz. 17.15. 

w Samorządowym Centrum Kultury               

w Dzikowcu. 

 

Gościem specjalnym wydarzenia będzie               

Pan Poseł RP Zbigniew Chmielowiec. 

 

 

 



Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł  

Do wiadomości czytelników podajemy informację, iż nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego 

i Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu ukazała się w sierpniu książka pt. „Opowieść  

o prawdziwym Księdzu”. W 120. rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła (1895-

1981). Autorem tego opracowania o polskim kandydacie na ołtarze jest ks. dr Krzysztof Cisek, 

postulator w jego procesie beatyfikacyjnym, który rozpoczął się 19 marca 2014 r. 

W publikacji opowiadającej historię życia i posługi Sługi Bożego zamieszczono wybrane 

świadectwa osób, które znały go osobiście, a także opis przebiegu procesu na szczeblu 

diecezjalnym, dotyczącego życia, cnót heroicznych, opinii świętości i znaków ks. St. Sudoła. 

W książce zamieszczona jest także modlitwa o jego beatyfikację oraz zdjęcia i bibliografia. 

Książka będzie dostępna dla czytelników we wszystkich parafiach Gminy Dzikowiec   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciepielowscy z Dzikowca 

Do wiadomości czytelników podajemy również, iż we wrześniu br. ukazała się książka 

„Ciepielowscy z Dzikowca”, pod redakcją Mariana Piórka. Książkę wydano z inicjatywy 

rodziny Ciepielowskich oraz Gminy Dzikowiec.  

W każdej niemal miejscowości naszego kraju znajdują się sławne nazwiska i rodziny znane  

z przeszłości ich życia i służby, z poczucia patriotyzmu oraz miłości do swojego narodu  

i Ojczyzny. Taką właśnie była rodzina Ciepielowskich z Dzikowca (pow. kolbuszowski).  

 

Nazwisko Ciepielowski pojawiło się w Dzikowcu w połowie XVIII wieku i wyrodziło się w II 

połowie XX stulecia. Jednak potomkowie tej rodziny żyją nadal w różnych stronach naszego 

kraju, a także w Europie i USA. 

Książka jest dostępna w Urzędzie Gminy w Dzikowcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drodzy mieszkańcy Gminy Dzikowiec, to  już 6 wydanie Biuletynu 

Informacyjnego Gminy Dzikowiec za pośrednictwem, którego chcemy 

dostarczać do Was najświeższe informacje o tym co dzieje się w Gminie  

w poszczególnych jej sołectwach, a także szkołach, przedszkolach, strażach 

pożarnych, kołach gospodyń wiejskich, w naszych parafiach, jakie prowadzimy 

inwestycje, co planujemy w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach,  

co dzieje się w kulturze, sporcie i innych ważnych dziecinach naszego życia. 

Chcielibyśmy poznać drodzy czytelnicy i mieszkańcy wasze opinie na temat 

wydawanego przez nas biuletynu. Czy spełnia wasze oczekiwania, czy jest sens  

i potrzeba jego wydawania? Przygotowanie każdego numeru kosztuje nas dużo 

wysiłku intelektualnego. Jeśli biuletyn nie spełnia pokładanych nadziej to niema 

sensu kontynuować tej naszej pracy. Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać pod 

adresem mailowym:    

mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 

Telefonicznie: 17 2274 508   

17 7442 109  

lub 17 2275 169  

Listownie:       Urząd Gminy Dzikowiec  

ul. Dworska 62 

36-122 Dzikowiec       
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