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„Niech ta gwiazdka , co na niebie świeci dla nas będzie 

radosną nowiną. Niech nam pokój przyniesie na świecie 

i każdego połączy z rodziną.”  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku 2016r. pragniemy złożyć Wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Dzikowiec najserdeczniejsze 

życzenia.  

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość. Życzymy , aby   przy 

świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła 

rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 

szczęście i pomyślność. 

 Przewodniczący Rady Gminy                   Wójt Gminy Dzikowiec                                                                
wraz z Radą Gminy i Sołtysami                 wraz z pracownikami 
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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

wypełnionych radością z przyjścia na świat 

Bożej Dzieciny. 

Niech zdrowie i wszelka pomyślność 

nieustanie goszczą w Państwa domach, 

a radość płynąca z tych  szczególnych dni 

towarzyszy przez cały Nowy Rok 2016 

życzą 

Radni Powiatowi z Gminy Dzikowiec 
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Tajemnica Bożego Narodzenia 

Czy zastanawiamy się, co znaczą te słowa?                 

Jak ważne jest w naszym życiu przyjście 

Jezusa do nas wszystkich i za razem,                      

do każdego z osobna?  W dzisiejszym 

świecie, wszyscy w całym zgiełku, 

zapominamy właśnie o tym 

najważniejszym… Narodzeniu samego 

Boga, który zstępuje na ziemię, po to, aby 

dać nam wszystkim szansę wybawienia. 

Przychodzi nam głosić jak wielkie Bóg ma dla nas Miłosierdzie. My wszyscy, o tym 

zapominamy, ważniejsze stały się zakupy, prezenty- to wszystko dla ciała. A co dla naszej 

duszy? Nie traćmy naszego ducha wiary, ducha miłości. Wszyscy powinniśmy jednoczyć się 

w Chrystusie, który przychodzi na świat właśnie dla nas, niegodnych Jego uniżenia. ,,Tak 

bowiem Bóg, umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne”(J 3,16). W tym przejawia się miłość, że nie my 

umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 

nasze grzechy(1 J4,10). To jest przesłanie do nas wszystkich, byśmy w tym Narodzeniu 

dostrzegli samego Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Niczym tak 

naprawdę nie zasłużyliśmy sobie na takie poświęcenie, ale właśnie w ten sposób, Bóg daje nam 

do zrozumienia jak bardzo nas kocha.  

Boże Narodzenie objawia nam prawdę o Bogu, który ukochał nas do szaleństwa i pragnie 

abyśmy w pełni Mu ufali.  

Pan Jezus, poczęty z Ducha Świętego w Maryi Dziewicy przychodzi z miłości dla miłości. 

Bierze nasze grzechy na siebie już od Narodzenia. Nie oczekując od nas nic w zamian, jak tylko 

naszej miłości względem Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

Obchodząc Święta Bożego Narodzenia tym właśnie powinniśmy się kierować…miłością do 

Boga, ale i do każdego człowieka.  

Tajemnica Bożego Narodzenia jest objawem tajemnicy Bożego Miłosierdzia, niczym przez nas 

nie zasłużonej Bożej Miłości, która zniża się do najzatwardzialszych grzesznikowi i podnosi                    

z największych upadków. 

,,Boże, który z miłości do nas, dajesz nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, dla naszego 

zbawienia kieruj nami mocą Ducha Świętego, byśmy nie zstępowali z Twoich dróg, ale żyli dla 

Twojej chwały. Maryjo Matko nasza prowadź nas do Syna Twego, bo w jego Miłosierdziu 

nasze zbawienie.”  

 

 

Czytelniczka 
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Jak to z polskimi kolędami i pastorałkami było…                                

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych obrzędów bożonarodzeniowych. Kolędy śpiewała 

i śpiewa cała Polska - jest to wyraz nie tylko tradycji, ale przede wszystkim wyznawanie wiary 

w Nowonarodzonego Chrystusa.      

Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego calendae, co oznacza pierwszy dzień każdego 

miesiąca, ale również calendae był używany na oznaczenie podarunków noworocznych. 

Pierwsze pieśni były związane z obrzędami Nowego Roku, stąd też uroczyście je obchodzono. 

Wiązały się z obyczajem składania sobie życzeń i obdarowywania się prezentami. Miejsce tych 

pieśni zajęły inne, związane tematycznie z Bożym Narodzeniem. Zwyczaj ten przyjęło 

chrześcijaństwo. Początkowo pieśni śpiewane przy tej okazji zawierały jedynie życzenia 

szczęścia, pomyślności w gospodarstwie i w domu. Prawdziwy rozkwit kolęd zapoczątkował 

św. Franciszek, który w 1233 r., w dzień Bożego Narodzenia, urządził szopkę i zaproponował 

braciom śpiewanie przy żłóbku radosnych pieśni o narodzeniu Chrystusa. Zwyczaj ten 

rozpowszechnili franciszkanie w całej Europie w XV-XVI wieku. Najstarsza zachowana polska 

kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów: Zdrow bądź, krolu anjelski. Pierwotnie 

na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy z łaciny i ze śpiewników braci 

czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił 

się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Powstała wówczas jedna  

z najważniejszych polskich kolęd W żłobie leży, przypisywana Piotrowi Skardze  – do melodii 

poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną bardzo popularną kolędę Bóg się rodzi, do 

melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Co ciekawe Pieśń o Narodzeniu 

Pańskim – taką oficjalnie nosi nazwę – powstała w Dubiecku nad Sanem na zamówienie 

księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Kolęda, wraz z innymi utworami 

składającymi się na Pieśni nabożne, zabrzmiała po raz pierwszy w 1792 r. w Starym Kościele 

Farnym w Białymstoku i szybko zyskała ogromną popularność, zasługując na miano „królowej 

polskich kolęd”. Do rozkwitu polskiej kolędy doszły w XVII-XVIII w., wtedy też 

ukształtowały się one w formach znanych nam współcześnie. Pisali je początkowo anonimowo 

zakonnicy i organiści. Rozgłos uzyskała jedna z pierwszych śpiewana w kościele, kolęda 

Przybieżeli do Betlejem pasterze z 1630 r. ze zbioru utworów zamieszczonych w Symfoniach 

anielskich, nazwanych "najwdzięczniejszą kantyczką staropolską" . Twórcami kolęd byli także 

wielcy poeci, jak ww. Karpiński, czy później Teofil Lenartowicz, autor kolędy Mizerna, cicha 

stajenka licha. Słowo pastorałka pochodzi również od łacińskiego pastor, co w tłumaczeniu 

oznacza pasterz. Pastorałka to kolęda o narodzeniu Chrystusa tworzona przez wiejskich 

twórców ludowych, utrzymana często w lekkim, żartobliwym tonie, w której religijna tematyka 

bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową. Pastorałki w Polsce 

rozpowszechniły się szczególnie od XVII wieku. Były one zdecydowanie mniej teologiczne  

w wymowie, jak choćby bardzo popularna  W tej kolędzie, kto dziś będzie. 

Tradycja kolęd i pastorałek polskich jest bardzo bogata, dlatego warto ją podtrzymywać 

dla nas i przyszłych pokoleń. 
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Fragmenty pastorałki „W tej kolędzie, kto dziś będzie”: 

W tej kolędzie, kto dziś będzie, każdy 

się ucieszy; * A kto co ma podarować, niechaj 

prędko spieszy * Dać dary z tej miary dla Pana 

małego, * By nabył po śmierci zbawienia 

wiecznego. 

 Kuba stary przyniósł dary masła na talerzu; * 

Sobek parę gołąbeczków takich jeszcze  

w pierzu; * Wziął Tomek gomółek i jajeczko 

gęsie, * A Bartek nie miał co dać, dobre chęci 

niesie. 

 Walek sprawiał tłuste raki nierychło  

z wieczora; * Nałożywszy dwie kobiele, biegł z 

niemi przez pola: * Aż tu strach napotkał Walka 

nieboraka, * Stanęły dwa wilki niedaleko 

krzaka. 

Gdy obaczył owe gady, podskoczył wysoko; * 

Wielkim strachem przestraszony wybił sobie 

oko. * Uciekał przez krzaki, podarł se chodaki, 

* A wilcy mu targali z kobieliny raki. 

 

 Szymek wziął kozę na powróz, prowadzi  

do Pana; * Śpiewa sobie, wykrzykuje: dana 

moja, dana; * Koza się zbrykała, powróz mu 

urwała; * Skoczywszy jak dzika, do lasu 

bieżała. 

 

 On porwawszy się prędziuchno, biegł za nią 

przez krzaki, * Koza skacze jak szalona, 

spłoszyły ją ptaki; * Uchwycił za ogon, 

trzymając co mocy, * A koza fiknęła, podbija 

mu oczy. 

  Maciek biegł po ślizkim lodzie, wybił sobie 

zęby; * A pragnąc mleko połykać, leciało mu  

z gęby: * Biegł prędko i upadł, rozbił z mlekiem 

dzbanek; * Smucił się, żałował, gdy miał ten 

trafunek. 

(…) 

Klub Sportowy Dzikowiec ma nowe stroje  

„Piłka nożna to sposób na życie, to radość z wysiłku, wartości wychowawcze 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, to przykład wzajemnego szacunku, uznawania 

podstawowych zasad etycznych, przyjaźni i fair play na boisku, jak również, a może przede 

wszystkim w życiu”. Taka misja towarzyszy sportowcom z Klubu Sportowego Dzikowiec od 

1946r. W przyszłym roku Klub Sportowy Dzikowiec będzie obchodził 70. lecie swego istnienia  

 Realizację wyznaczonych celów Klub opiera na działalności społecznej swoich 

członków. Klub Sportowy Dzikowiec nie prowadzi działalności zarobkowej. Sport, jako jedna 

z dróg rozwoju młodych ludzi wymaga znacznych nakładów finansowych i właśnie dzięki 

pomocy Gminy Dzikowiec, gronu niezawodnych sponsorów min. Firmy WAGABUNDA 

Małgorzata i Grzegorz Domaradzcy z Rzeszowa , Firmy Ubezpieczenia , Usługi i Handel Zofia 

Panek z Kolbuszowej nasz Klub może realizować cele statutowe. W tym miejscu chcieliśmy 

również bardzo serdecznie podziękować Panu Arturowi Orzech reprezentującemu Zakład 

Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ORZECH” Sp. z o. o.  z siedzibą w Kolbuszowej   za 

życzliwość  i ofiarowaną pomoc poprzez zakup strojów piłkarskich  dla naszej drużyny.  

Pełny tekst podziękowania zamieszczamy poniżej:   
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Fot. Pan Artur Orzech – sponsor koszulek dla Klubu Sportowego Dzikowiec 
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Mamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca naszych sponsorów przyczyni się  

do umocnienia ich pozytywnego wizerunku i będzie dalej kontynuowana.  

Działacze wszystkim składają tą drogą gorące podziękowanie i zapraszają do dalszej 

współpracy. 

Dziękujemy ! 

Do wiadomości czytelników podajemy pełny skład zarząd oraz piłkarzy Klubu 

Sportowego Dzikowiec; 

Prezesem Klubu Sportowego Dzikowiec  jest  Franciszek Tylutki , a wiceprezesem 

Wiesław Rymanowski . Sekretarzem klubu został Zbigniew Mytych, zaś skarbnikiem Andrzej 

Kazimierak , członkiem zarządu został Antoni Sudoł. Trenerem zespołu seniorów  jest Marek 

Lorenc  z Kolbuszowej , zaś trenerem juniorów jest  Andrzej Szczęch z Dzikowca . 

 

 

Skład Klubu Sportowego Dzikowiec – 

seniorzy              

1.  Brito Mariusz              - obrońca  

2. Antoś Piotr                  - bramkarz  

3. Gumienny Marek        - obrońca 

4. Bystrek Marcin            - obrońca 

5. Serafin Mateusz          - obrońca 

6. Kij Wojciech               – pomocnik 

7. Reguła Daniel              - obrońca 

8. Lorenc Paweł               - obrońca 

9. Grądzki Tomasz           - obrońca 

10. Surdyka Krzysztof       - pomocnik 

11. Bździkot Mirosław        - pomocnik 

12. Płaza Mateusz                - pomocnik 

13. Opaliński Mariusz          - pomocnik 

14. Orzechowski Wojciech  - napastnik 

15. Żur Konrad                    - napastnik 

16. Antosz Mateusz             - napastnik 

17. Sudoł Krzysztof             - pomocnik 

18. Jamróz Mateusz            - napastnik 

19. Marek Michał                - pomocnik  

 

 

Skład Klubu Sportowego 

Dzikowiec – juniorzy  

  

1. Smoleń Patryk         - bramkarz 

2. Staszewski Hubert  - bramkarz 

3. Kasica Andrzej       -  obrońca  

4. Wojdyło Hubert      -  obrońca    

5. Kwaśnik Arkadiusz -  obrońca 

6. Rak Przemysław      -  obrońca 

7. Dziuba Bartłomiej    - obrońca 

8. Kuczyński Piotr        - pomocnik 

9. Róg Łukasz              -  pomocnik  

10. Serafin Sebastian      - pomocnik 

11. Maciąg Kamil           - pomocnik 

12. Tęcza Albert             - pomocnik 

13. Reguła Remigiusz    - napastnik  

14. Nowak Jakub           - napastnik    

15. Dec Kacper              - napastnik 

16. Rzeszut Grzegorz    -  napastnik  

 

Trener – Andrzej Szczęch  

 

 

Trener - Marek Lorenc  
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Klub Sportowy Kopcie  
Klub Sportowy Kopcie powstał w 1982r. założony przez Jana Żarkowskiego oraz Jana Puzio. 

Pierwszym prezesem klubu był Kazimierz Tęcza . W sezonie 2014/2015 Klub grał w klasie B,  

w grupie Stalowa Wola . Seniorzy Klubu rozegrali 26 mecze podczas , których zawodnicy 

strzelili  55 goli, stracili zaś 31 goli . Klub zajął VI  miejsce w tabeli. .Juniorzy grają w klasie 

B i rozegrali 15 meczy . Wygrali 10 spotkań , w 4 meczach zremisowali , zaś 1 mecz zakończył 

się porażką . Na koniec sezonu zajęli II miejsce w tabeli.  Prezesem Klubu jest Kazimierz Ozga,   

wice prezesem jest Sylwester Żarkowski , skarbnikiem- Kazimierz Byczek.  Drużynę seniorów 

i juniorów trenuje Stanisław Żarkowski. 

 

Skład drużyny seniorów przedstawia się następująco; 

1. Kaczorowski Kamil 

2. Byczek Kamil- kapitan 

3. Byczek Arkadiusz 

4. Pyra Michał 

5. Kwaśnik Andres 

6. Żarkowski Stanisław  

7. Żarkowski Sylwester  

8. Rębisz Krystian 

9. Sobala Wojciech  

10. Cham Sylwester 

11. Kopeć Remigiusz 

12. Syska Sebastian 

13. Kwaśnik Marek 

14. Kopeć Marcin 

15. Kopeć Adam 

16. Żarkowski Dominik 

17. Serafin Tomasz 

18. Kwaśnik Krystian 

19. Puzio Mateusz  

 

Skład drużyny  juniorów; 

1. Byczek Bartłomiej  

2. Grądzki Tomasz 

3. Kaczorowski Dawid 

4. Kucwaj Dominik 

5. Płaza Wojciech  

6. Rębisz Szymon 

7. Tęcza Andrzej 

8. Tęcza Mateusz 

9. Wilk Kamil 

10. Wilk Przemysław 

11. Wit Daniel 

12. Wojdyło Dominik 

13. Żarkowski Tomasz 

14. Kopeć Remigiusz 

15. Kwaśnik Krystian 

16. Serafin Tomasz- kapitan  

 Dzięki władzom samorządowym  mamy ładnie ogrodzony stadion oraz dobrze urządzoną 

szatnie z ciepła wodą i c.o. 

W tym miejscu drużyna Klubu Sportowego Kopcie składa wielkie podziękowanie Pan Wójtowi  

oraz władzom samorządowych za wsparcie finansowe , bez którego działalność Klubu była by 

niemożliwa. Szczególne podziękowanie kierujemy również do wszystkich sponsorów,                              

a w szczególności do Firmy Dezako Sp. z o. o. Dębica za wsparcie finansowe na zakup strojów 

oraz firmie BUDMAX  z Kolbuszowej , która zakupiła nowe stroje dla naszego Klubu.                     

Bardzo serdecznie dziękujemy.   

 

Poniżej przedstawiamy pełny tekst podziękowania. 

 



9 

 

 
 

 Wizyta Świętego Mikołaja  

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym 

miejscu na całym świecie. Od 1 do 8 grudnia br.                             

z workiem pełnym prezentów jeździł  Święty Mikołaj 

odwiedzając wszystkie przedszkola znajdujące się na terenie 

Gminy Dzikowiec. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, 

rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – 

troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka 

Święty Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. 

Rozmawiał    z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, 

słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie 

Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście 

wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły 

się pięknie zaśpiewanymi piosenkami.  Oczekiwana cały rok wizyta Świętego Mikołaja minęła 

w bardzo miłej atmosferze  i przyniosła wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci 

wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich nie będą mogły doczekać się kolejnej Jego 

wizyty. 
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Co dobrego udało się zrobić w inwestycjach na terenie Gminy 

Dzikowiec 

Na 2015 rok w Gminie Dzikowiec zarezerwowaliśmy na inwestycje w poszczególnych 

wioskach w budżecie gminy kwotę 3 145 675 zł ( słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć 

tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) . W ciągu roku mimo , iż nie był to rok funduszy 

unijnych udało się wykonać  na terenie Gminy Dzikowiec inwestycje na łączną wartość 

4 811 058 zł  ( słownie : cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) 

oznacza to , że ponad jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych udało się zainwestować 

w Gminie ze środków zewnętrznych pochodzących z bezzwrotnych dotacji, to  z pewnością 

duży wysiłek intelektualny i organizacyjny wielu ludzi pracujących dla dobra naszej Gminy            

i jej mieszkańców. Wśród zrealizowanych inwestycji na szczególną uwagę zasługują: 

Zabytki                                                                                                
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu  

wartość zadania -      1.139.940 zł,  

środki gminy –             114.940 zł  

dotacja NFOŚiGW - 1.025.000 zł 

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej odmulenia stawu dworskiego w Dzikowcu. 

        wartość zadania – 4 981zł  

Drogi 

1. Przebudowa ciągów drogowych w Gminie Dzikowiec , w skład których wchodzą:  

a) budowa chodnika w Mechowcu,  

b) budowa chodnika w Dzikowcu Dolnym 

c) budowa chodnika w Dzikowcu od skrzyżowania  

d) budowa chodnika wokół stawu dworskiego  

e) położenie dywanika asfaltowego Dzikowiec Górny – Kłapówka  

wartość zadania ogółem     1 222 866 zł  

środki gminy                          567 655zł 

2. Modernizacja drogi dojazdowej na osiedlu Wilcza Wola ul. Brzozowa   

      wartość zadania                      46 633zł  

       środki gminy                         18 633 zł   

3. Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Spie- Dule  

       wartość zadania                   82 721zł  

4. Zakup gruntów pod budowę drogi Spie- Dule  

       wartość zadania                 45 200zł 

5. Budowa drogi gminnej Kopcie- Sobale  

         wartość zadania                21 000zł        

6. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych we wsiach : Dzikowiec, Płazówka, 

Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola i Spie 

          wartość zadania              34 500zł  

7. Budowa chodników w Kopciach i Wilczej Woli  

          wartość zadania           378 325 zł   
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Mosty 

1. Budowa mostu w Mechowcu  

Wartość zadania  – 749 805 zł  

środki gminy       – 205.700 zł 

2. Przebudowa mostu drewnianego w miejscowości Wilcza Wola- Rakówki  

wartość zadania  -     5 000zł  

     3 . Wykonanie przeglądu stanu technicznego mostów w Gminie Dzikowiec         

           wartość zadania -        1 200zł  

           

Ochotnicze Straże Pożarne  
1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Spie  

Wartość zadania         41 869 zł  

2. Zakup dwóch nowych  motopomp pożarniczych Daihatsu  

Wartość zadania        53 838zł  

Środki gminy            18 838 zł 

3. Remont Domu Strażaka w Lipnicy  

wartość zadania       120 239zł    

4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Domu Strażaka w Kopciach     

Wartość zadania         44 956zł 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej Domu Strażaka w Wilczej Woli  

Wartość zadania         23 370zł  

6. Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Spiach  

Wartość zadania          11 070zł 

7. Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Dzikowcu  

Wartość zadania         21 648 zł  

8. Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Mechowcu  

Wartość zadania           7 380 zł  

 

Oświata  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu Zespołu 

Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu   
Wartość zadania           22 140 zł  

2. Wykonanie studium wykonalności do wniosku na rozbudowę przedszkola                    

w Dzikowcu  

Wartość zadania          11 070 zł  

3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Spiach  

Wartość zadania        118 860zł  

4. Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  

Wartość zadania           25 000zł  

5. Utwardzenie placu kostką brukową przy szkole w Lipnicy  

Wartość zadania         12 343 zł  
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6. Wykonanie monitoringu przy szkole w Mechowcu 

Wartość zadania            5 337 zł  

7. Wykonanie dokumentacji projektowej boiska sportowego ze sztucznej trawy                    

z jupiterami i bieżnią przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  

Wartość zadania            9 225 zł  

Oświetlenie uliczne   
1. Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach- Sobolów  

Wartość zadania       -  38 130zł  

2. Budowa oświetlenia przy stadionie w Wilczej Woli  

Wartość zadania         18 690zł 

3. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – Pniaki  

Wartość zadania –     14 000zł  

4. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w: 

a) Spiach- Sudoły, Karby, Kolaniska  

 wartość zadania   9 500zł ,   

b) Wilczej Woli – Łąkieć, Serafiny, Zaruda, Maziarnia  

wartość zadania    13 530zł  

c) Kopciach – Sobolów  

Wartość zadania   3 690zł  

d) Wilczej Woli – Ośrodek Zdrowia  

Wartość zadania     3 690 zł    

5. Przebudowa linii nn i oświetlenia ulicznego  

Dzikowiec- ul. Dworska , ul. Błotnickich  

Wartość zadania   29 520zł 

6. Doposażenie w nowe lampy oświetlenia ulicznego we wsiach : Dzikowiec, 

Nowy Dzikowiec, Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola, Spie   

Wartość zadania – 15 000zł  

 

Samochody  
1. Zakup nowego samochodu marki Renault Trafic, to 9-osobowy bus  do przewozu 

osób Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach  

Wartość zadania              119 671 zł  

Środki gminy                     44 672 zł  

2. Dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji                             

w Kolbuszowej  

Środki gminy                       3 100zł  

Sieć wodno-kanalizacyjna  
1. Budowa zaplecza magazynowego na oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu 

Wartość zadania –   47 000zł 

2. Utwardzenie placu z kostki brukowej na oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu  
Wartość zadania –     14 600zł 

3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsiach : Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, 

Mechowiec, Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola , 
Wartość zadania     131 175 zł   
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       4.Zakup pomp do pompowni wody i pompowni ścieków w Lipnicy i Wilczej Woli  

     Wartość zadania     23 820 zł   

5. Ogrodzenie przepompowni ścieków w Wilczej Woli  

     Wartość zadania    1 600zł  

Budynek Urzędu Gminy  

1. Montaż systemu sygnalizacji antywłamaniowej 

Wartość zadania – 7 879 zł   

2. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu  

Wartość zadania –  20 947 zł  

Samorządowe Centrum Kultury  
1. Rozpoczęcie działalności Samorządowego Centrum Kultury w Spiach  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowego Centrum Kultury 

w Dzikowcu  

Wartość zadania – 35 000zł 

 

Razem wartość zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Dzikowiec w 2015r. 

wyniosła  4 811 058zł ( słownie: cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćdziesiąt 

osiem złotych)  

   

 

Konkurs o Słudze Bożym ks. Prałacie Stanisławie Sudole 

rozstrzygnięty   

Zakończyły się zmagania dzieci i młodzieży w ramach XIII Diecezjalnej Olimpiady 

Liturgicznej, której tegoroczna tematyka dotyczyła osoby i działalności Sługi Bożego ks. 

Stanisława Sudoła. Zwycięzcy  z etapów dekanalnych zmierzyli się w finale diecezjalnym. Do 

tego etapu zakwalifikowało się pięćdziesiąt sześć osób, które wykazały się najlepszą wiedzą o 

życiu ks. Sudoła. Do jury napłynęło blisko 100 prac  w kategorii praca plastyczna. Uczestnicy 

rywalizujący w zakresie znajomości wiedzy o Słudze Bożym musieli rozwiązać test 

zawierający  25 pytań. Z uczestnikami rozgrywki finałowej spotkał się bp Krzysztof 

Nitkiewicz. Wręczając nagrody zwycięzcom, podkreślił oddanie się ks. Sudoła posłudze 

miłosierdzia w sakramencie pokuty i w niesieniu pomocy potrzebującym. Zachęcił młodzież, 

aby wypełniła dobrymi uczynkami rozpoczynający się Rok Miłosierdzia. 

W kategorii wiedzy pośród gimnazjalistów zwyciężyła Karolina Sasiela z kl. I b Gim. 

z  Dzikowca, drugie miejsce zajęła Joanna Mytych z  kl. I b Gim. z Dzikowca. W kategorii 

szkoła podstawowa tytuł finalisty zdobyła Anna Jagodzińska z klasy V SP z Dzikowca , 

a  w konkursie plastycznym II miejsce  Hubert Byczek z kl. I SP z Dzikowca. - Bardzo się 

cieszę, że w konkursie wzięło udział tak wiele osób. Takie inicjatywy przyczyniają się do 

propagowania osoby Sługi Bożego i przesłania, jakie po sobie pozostawił oraz do wzrostu jego 

kultu prywatnego. Życzę wszystkim uczestnikom konkursu, aby zdobyta wiedza o życiu i 

posłudze ks. Stanisława Sudoła przekuwała się na ich codzienne postępowanie i uświęcenie. 

Wszystkich zachęcam do codziennej modlitwy o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego i 
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rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła – powiedział Ks. Krzysztof Cisek, 

postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła. 

Zwycięzcy i uczestnicy finałowej rozgrywki otrzymali ciekawe nagrody. Konkurs cieszy się 

dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, którym w przygotowaniach najczęściej 

towarzyszom katecheci, księża i rodzice. 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Fot. ks. Marian Bolesta - diecezjalny duszpasterz 

dzieci  i młodzieży i ks. dr Krzysztof Cisek - postulator 

procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. S. Sudoła  

wraz ze zwycięzcami z Zespołu Szkół w Dzikowcu 

Fot.  Ks. Biskup Sandomierski dr Krzysztof 

Nitkiewicz wręcza nagrody uczniom 

Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława 

Sudoła  
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Piękno ukryte w kruchości. 

Szklana rurka  poddawana działaniu wysokiej temperatury  zmienia się w elastyczną masę,                  

z której formuje się dowolne kształty . Wystarczy  wdmuchać odrobinę powietrza, aby 

rozgrzane szkło  zamienić w przeźroczystą kulę. Taki proces obserwowali nasi uczniowie 

podczas pokazu  w fabryce bombek w Rzeszowie. Potem zobaczyli jak dwa wlane do wnętrza 

kuli płyny  barwią przezroczyste ścianki  na kolor połyskującego srebra. Zanurzenie takiej 

srebrnej kuli w dowolnym pigmencie daje bajeczne kolory, które połyskują, rozświetlają                       

i zachwycają swym pięknem. A przecież to tylko delikatne szkło…. 

Największy zachwyt uczniów wzbudził pokaz ręcznego ozdabiania bombek i tworzenia wersji 

trójwymiarowych przybierających kształt pieska, kotka, misia czy żabki. Każdy zwiedzający 

mógł wybrać i kupić fajną bombkę z ręcznie malowanymi motywami , które mieniły się 

różnokolorowym brokatem. Po powrocie do szkoły wszyscy otrzymali bombki z własnym 

imieniem, aby umieścić ja na swoich choinkach i w domowym zaciszu zanucić kolędę. 

Niechaj radość towarzysząca Świętom Bożego Narodzenie zagości we wszystkich sercach 

uczniów , rodziców, pracowników ZSzP w Mechowcu oraz tych, którzy zakończyli pracę                       

w naszej szkole  ( dziękujemy Im serdecznie za trud i oddanie swojej pracy).                                      

W mechowieckiej szkole czuć cudowny  zapach pierników pieczonych przez uczniów                             

w ramach zajęć . W scenerii zaprojektowanej przez  szkolne panie- artystki odbywa się 

systematyczne czytanie fragmentów książek,, Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Czytają uczniowie, nauczyciele, 

rodzice, a także przedstawiciele Urzędu Gminy w Dzikowcu- w poniedziałek słuchaliśmy 

interpretacji baśni w wykonaniu p. Małgorzaty Szczęch, dyrektora  ZOEAS. 

Podczas wyjazdów edukacyjnych nasi uczniowie zdobywali nową wiedzę, poznawali 

środowisko bliższe i dalsze(np. wizyta w Muzeum Dobranocek i  fabryce bombek                                     

w Rzeszowie, spotkanie ze strażą zawodową w Kolbuszowej, aktorami.  

I w tym miejscu bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim Sponsorom, którzy              

w bardzo dużej mierze przyczynili się do ww wyjazdów  

Pod kierunkiem specjalisty utrwalali oraz   rozwijali umiejętności dotyczące radzenia sobie               

w sytuacjach konfliktowych podczas warsztatów przeprowadzonych przez pedagog Dorotę 

Frankiewicz- pracownika PPP w Kolbuszowej. 

Nasz mała społeczność szkolna cieszyła się z sukcesu Moniki Kasza uczennicy klasy VI, która 

wygrała Gminny Konkurs Językowy Master of English zdobywając I miejsce i pokonując 

przy tym uczestniczki z każdej szkoły z terenu naszej gminy oraz z II miejsca zajętego przez 

chłopców w Gminnych Rozgrywkach - piłka nożna. 
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TALENTY  w Szkole w Kopciach.  

 Każdy z nas w swoim  życiu, w swoim otoczeniu, w szkole spotkał ludzi zdolny, czy też 

obdarzony określonym talentem. Właśnie uczniowie wyróżniający się nieprzeciętnymi 

zdolnościami to ci, z którymi szkoła i  rodzina wiążą ogromne nadzieje.                                                    

Jednym  z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest wsparcie utalentowanych uczniów. 

Kierując się tym stwierdzeniem w naszej szkole dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, również 

te mniej uzdolnione, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji. 

Dlatego też część oferty zajęć pozalekcyjnych kierowana jest do całej społeczności szkolnej. 

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoją twórczość, aktywność 

i zainteresowania.  Z drugiej strony przywiązujemy wagę do tego, aby zaplanować odpowiednie 

działania oraz stwarzać im takie warunki, aby wykorzystali maksymalnie swój potencjał                          

i talenty osiągając sukcesy. Nasi uczniowie pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców 

brali udział w konkursach wiedzy, artystycznych, muzycznych i sportowych.                                                                                           

Konkursy plastyczne 

W konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim  za pracę Barwy Jesieni wyróżnienie 

otrzymał Michał Kopeć  z klasy III.  W powiatowym konkursie plastycznym Bezpieczne 

Wakacje 3 miejsce zajęła Kingi Kisiel z klasa 2, a  wyróżnienie otrzymała Martyny Kolasy 

(kl.6). W  powiatowym konkursie plastycznym na plakat do książki Marii Konopnickiej 

wyróżnienie otrzymała również praca Anny Kopeć (kl.5). Wychowankowie pani Elżbiety 

Surdyki w Powiatowym Konkursie "Życie i twórczość Marii Konopnickiej"  zajęli I miejsce - 

w kategorii prac plastycznych - Julia Kopeć a wyróżnienie zdobyła Aleksandra Szumierz. 

Konkursy wiedzowe i przedmiotowe. 

W  XI Powiatowym Konkursie "Życie i twórczość Marii Konopnickiej" Albert Ziętek pod 

opieką mgr Teresy Chmielowiec otrzymał wyróżnienie. Nasi uczniowie uczestniczyli również 

w olimpiadzie liturgicznej na szczeblu dekanalnym „Życie ks. Stanisława Sudoła”.                               

II miejsce - Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Marii Konopnickiej" w kategorii recytacja 

- Aleksandra Szumierz 

SPORT 

Ruszyła szkolna  liga badmintona.  Z półfinałów wojewódzkich zespół  dziewcząt                                      

( 3 dziewczynki) w Tarnobrzegu przywiózł złoto. Zespół chłopców uplasowała się na 5 miejscu.               

Od roku 2015 szkoła uczestniczy w programie Mały Mistrz skierowanym do uczniów klas 

początkowych. W  Gminnym Turnieju Sportowym o tytuł Małego Mistrza dla klas I i II                     

w kategorii drużynowej zespół klasowy wywalczył i miejsce. Pozostałe wyniki tego turnieju: 

II miejsce - "bieg wahadłowy 6mx6m w kategorii klas I - Julia Kosiorowska 

III miejsce - "bieg wahadłowy 6mx6m" w kategorii klas II - Kondrat Kopeć                             

Drużyna piłkarska pod czujnym okułem trenera ks. Michała Łukasika w dekanalnym turnieju 

piłki halowej zajęła II miejsce. Występy artystyczne i muzyczne: 

 Uczniowie brali udział we wrześniu w  Parafialnym Pikniku Rodzinnym „Odkrywamy 

nasze talenty”; 
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 Podkarpacki Festiwal Pieśni Misyjnej w Hucie Komorowskiej –zespół Perełki- III 

miejsce; 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Maryjnej w Jabłonce k/ Nowego Targu- Anna 

Dziuba- wyróżnienie; 

 Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Majdanie Królewskim-

udział; 

 Konkurs „Śpiewamy piosenki naszych rodziców”- w Nowej Dębie- Aleksandra 

Szumierz -wyróżnienie; 

 Festiwal Piosenki Religijnej w Warszawie zespół Perełki- III miejsce, Anna Dziuba 

otrzymała nagrodę publiczności; 

Sukcesy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy                

w bieżącym roku szkolnym 

 

W 

R 

Z 

E 

S 

I 

E 

Ń 

 „Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej 

Atletyce”. 
 

 „Gminne Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce”.  

 I miejsce - Paulina Puk (skok w dal) 

 I miejsce - Adam Węglarz (rzut piłeczką palantową) 
 

 I miejsce - Jakub Wiącek (skok w dal), Kacper Tereba (bieg 

na 60 m), 

 Adam Węglarz (rzut piłeczką palantową), Paulina Puk (skok 

w dal), 

Martyna Nowak (bieg na 500 m), Kinga Miśkiewicz (bieg na 

600 m) 

 II miejsce - Maciej Sobolewski (skok w dal), Szymon 

Wawrzonek (bieg na 500 m), Alicja Grądzka (skok w dal), 

Julia Szypuła (bieg na 600 m) 

 III miejsce - Magdalena Kubiś (rzut piłeczką palantową) 

 

P 

A 

Ź 

D 

Z 

I 

E 

R 

N 

I 

K 

 XIV Wojewódzki Przegląd Piosenki Patriotyczno - 

Religijnej 2015 „Sławię Cię Ziemio Ojczysta Pieśnią 

i Piosenką”. 

 

 IV Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej  

„Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu,  

o Najwyższy”.  

 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje 

2015”. 

 II miejsce - zespół w składzie:  

Karolina Mokrzycka, Oliwia Kosiorowska, Katarzyna 

Pisarczyk, Magdalena Wiącek, Magdalena Kubiś, Dorota 

Tęcza 
 

 Wyróżnienie - Oliwia Kosiorowska (kat. solista) 

 Wyróżnienie - zespół w składzie:  

Emilia Wit, Julia Konefał, Weronika Kubiś, Monika 

Reguła,  

Iwona Wiącek, Katarzyna Wiącek 
 

 II miejsce - Monika Reguła 

 Wyróżnienie - Kinga Stolarz, Małgorzata Konsur 

 

L 

I 

S 

T 

O 

P 

A 

D 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Słońce, woda 

i przyroda”  pn. Rejs na wyspy nieznane”. 
 

 XII Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 

i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego 

ekologa”. 
  

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przyroda Twój 

Przyjaciel”. 
 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kukiełka z ulubionej 

bajki”. 
  

 XIII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „Sługa 

Boży ks. Stanisław Sudoł” (etap dekanalny). 
 

 XI Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Marii 

Konopnickiej”. 

 
 

 Gminny Turniej Sportowy „Mały Mistrz”. 

 Laureat - Sylwia Drżał 

 
 

 Laureat - Emilia Wawrzonek 

 
 

 

 II miejsce - Sylwia Drżał 
 

 

 I miejsce - Gabriela Kurpisz 

 

 

 IV miejsce - Oliwia Kosiorowska, Karolina Mokrzycka 

 

 Wyróżnienie - Martyna Kaczorowska (kat. recytacja)  

 Wyróżnienie - Kinga Stolarz, Julia Stolarz, Magdalena 

Dziuba  

(kat. plastyczna) 
 

 I miejsce - Krzysztof Mazur (zwis na drążku) - kat. klasa I 
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 I miejsce - Kacper Puk (zwis na drążku) - kat. klasa II 

 II miejsce - Patrycja Kata (bieg wahadłowy) - kat. klasa II 

 

G 

R 

U 

D 

Z 

I 

E 

Ń 

 

 V Wojewódzki Konkurs „Nam Henryk Sienkiewicz 

patronuje”. 
 

 III Wojewódzki Konkurs „ABC Ekologii klas III”. 
 

 XIII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „Sługa 

Boży ks. Stanisław Sudoł” (kat. plastyczna). 
 

 Powiatowe Zawody Sportowe w Minipiłce Ręcznej. 

 

 
 

 Gminne Zawody w Minipiłce Ręcznej. 
 

 II Gminny Konkurs Piosenki Zimowo – Świątecznej 

„Śpiewajmy razem w ten radosny czas”. 

 

 

 XI Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdoby 

Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze. 

 Laureat - Karolina Mokrzycka 
 

 

 III miejsce - Filip Drżał 
 

 I miejsce - Monika Reguła 

 Wyróżnienie - Dawid Garbacki, Paulina Wiącek 
 

 III miejsce drużyna w składzie:  

Kinga Tereba, Paulina Puk, Kinga Miśkiewicz, Emilia 

Konsur, Magdalena Wiącek, Martyna Nowak, Magdalena 

Kubiś,  

Karolina Mokrzycka, Wiktoria Rudna 

 I miejsce - skład drużyny jak powyżej 
 

 I miejsce zespół w składzie: 

Wiktoria Kata, Amelia Puzio, Marcelina Mokrzycka, 

Amelia Wawrzonek, Milena Żarkowska  

 II miejsce Jakub Puzio (kat.solista) 
 

 I miejsce Iwona Wiącek (kat. szopki kolędnicze) 

 

                                                            Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

                                                             oraz szczęśliwego Nowego Roku 

                                                          życzą pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej  

                                                                                          w Lipnicy 

 

 

Promocja czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Spiach 

Wisława Szymborska zwykła mawiać, że „czytanie, to najlepsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła”. Podejmując myśl noblistki, pedagodzy Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Spiach wykazują szereg aktywności, których celem jest promowanie czytelnictwa wśród 

dzieci, zaszczepienie pasji czytania i rozwijanie wyobraźni. W ramach akcji organizowane są 

wystawy prac plastycznych inspirowane książkami, urządzane są kąciki bajek oraz ekspozycje 

ulubionych książek. Na lekcjach podejmowane są atrakcyjne formy pracy nastawione na 

zainteresowanie dzieci książkami: prezentacje, inscenizacje, zabawy wyobraźnią i ćwiczenia 

dramowe. Uczniowie wchodzą w świat książkowych bohaterów, ochoczo bawią się z nimi, 

podejmują z nimi dyskusje oraz podejmują próby rozwiązania problemów swoich literackich 

przyjaciół. Dzieci korzystają z własnego doświadczenia, umiejętności i wiedzy, by w twórczy 

sposób wykorzystywać kolejne „znajomości” z  nowymi książkami. Czas spędzony nad kartami 

ciekawej lektury to bezcenna alternatywa dla godzin spędzonych przed ekranami telewizorów 

i komputerów, który korzystnie wpływa na kondycję umysłową każdego człowieka. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozbudzenie postaw czytelniczych jest zaproszenie 

uczniów do świata sztuki, ukazanie im tekstów kultury, które bazują na książce. Dzieci są miło 

zaskoczone różnorodnością realizacji (interpretacji) danego dzieła literackiego w tak różnych 

materiałach poszczególnych sztuk: malarstwie, teatrze, filmie czy słuchowisku. 

Październikowa wizyta uczniów klas IV i VI w rzeszowskim Teatrze Maska na spektaklu pt. 

„Piotruś Pan” przyniosła wiele pozytywnych emocji. Kontakt z pięknem słowa, grą aktorską, 

bogactwem scenografii i żywiołową muzyką pobudziły wyobraźnię uczniów. Historia 
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o chłopcu zagubionym w Nibylandii niesie przesłanie, że każdy musi dorosnąć, ale warto 

zatroszczyć się o to, by w głębi serca pozostać dzieckiem. A to już jeden z efektów zamiłowania 

do książek.  

Działania podejmowane w ramach akcji promocji czytelnictwa opierają się w znacznej 

mierze  o szkolny zbiór biblioteczny, który w ostatnim czasie poszerzony został o  pozycje 

książkowe pochodzące z projektu „Książki naszych marzeń”. 

Najlepszą inwestycją w poprawienie stanu czytelnictwa jest zaszczepianie miłości do 

książek najmłodszym dzieciom. A jest to możliwe przede wszystkim poprzez systematyczne 

czytanie im bajek i baśni, uczenie wierszyków i rymowanek, prezentowanie pięknie wydanych 

i ilustrowanych książeczek. Najmłodsi uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach 

plastycznych inspirowanych książkami. W tym kontekście szczególnie cieszą takie osiągnięcia, 

jak  zdobycie przez Emilię Tomczyk – uczennicę oddziału przedszkolnego - III miejsca 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Najpiękniejsze Baśnie Andersena”. Szkolny 

program promocji czytelnictwa realizowany w SP w  Spiach zakłada przeprowadzenie wielkiej 

akcji reklamowej ulubionych książek, dalszą realizację wieczorków filmowych (najpiękniejsze 

adaptacje książek), wieczorków ze słuchowiskiem oraz przeprowadzenie warsztatów opowieści 

z improwizowaną inscenizacją inspirowaną najpiękniejszymi książkowymi historiami. 

Wszyscy uczniowie są zaproszeni do udziału w szkolnym konkursie czytelniczym. Pomyślano 

również o rodzicach, dla których dedykowane będzie spotkanie edukacyjne pt. „Rola książki w 

prawidłowym rozwoju dziecka”. Zwieńczeniem programu promocji czytelnictwa będzie Dzień 

Książki. 

  

      Opr. Barbara Kubiś 

 

Konkurs Piosenki Angielskiej organizowany przez Szkołę 

Podstawową w Spiach  

W lutym 2015r. uczniowie Publicznej Szkoły w Spiach mieli okazje wziąć udział 

w trzecim już Szkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej organizowanym przez nauczyciela 

języka angielskiego p. A. Sorbal. 

W marcu dwoje uczniów PSP w Spiach wzięło udział w I Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim w Przedborzu  pt. ‘Młody Recytator – Artysta’. Oboje wrócili z nagrodami. 

Dominik Wiśniewski, uczeń kl. III zdobył III miejsce. Natomiast  Martyna Wieczerzak z 

kl. V otrzymała wyróżnienie. 

 Uczniowie w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach osiągnęli świetne 

wyniki na Sprawdzianie Szóstoklasisty w 2015 r.  Sprawdzian z języka angielskiego napisali 

na poziomie 83,8%. Uzyskali wynik o 7,5% wyższy niż uczniowie w gminie, o  6,5% wyższy 

niż uczniowie w powiecie i o 6,3%  wyższy niż uczniowie w województwie. 

 Na początku listopada sześcioro uczniów klasy VI wzięło udział w Przedmiotowym 

Konkursie Kuratoryjnym z Języka Angielskiego.  Martyna Wieczerzak przeszła z etapu 

szkolnego do etapu rejonowego. 28 listopada wzięła udział w Konkursie w Rzeszowie 

i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, co daje jej szanse na zdobycie tytułu laureata. 

Martyna jest pierwszą uczennicą  w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach, której 

udało się osiągnąć tak ogromny sukces i zakwalifikować się na najwyższy szczebel tego bardzo 

trudnego konkursu.  
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 25 listopada uczniowie Publicznej Szkoły w Spiach obchodzili Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Impreza rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej, której tematem była 

krótka historia o tym skąd wziął się pierwszy pluszowy niedźwiadek oraz przegląd najbardziej 

znanych misiów. Poza tym z tej okazji p. A. Sorbal zorganizowała z pomocą p. M. Szczęch                    

i B. Kubiś dwa konkursy szkolne. Konkurs na największą ilość pluszowych misiów 

przyniesionych tego dnia do szkoły oraz konkurs internetowy polegający na oddawaniu głosów 

na zdjęcia uczniów z ich ulubionymi misiami. Ten ostatni konkurs cieszył się ogromną 

popularnością wśród uczniów i nie tylko. Tysiące osób odwiedziło stronę internetową Szkoły 

podczas trwania konkursu. Zwyciężyła Julia Byczek zdobywając 1501 głosów. II miejsce – 

Amelia Stępień – 1404 głosy oraz III miejsce - Oliwia Stępień – 375 głosów.  

 9 grudnia troje uczniów klasy VI wzięło udział w Gminnym Konkursie Języka 

Angielskiego ‘Master of English’ w Wilczej Woli. Cała trójka wróciła z nagrodami. Martyna 

Wieczerzak zdobyła II miejsce, Dominik Dziadura – III miejsce, a Marcin Witas otrzymał 

wyróżnienie.  

                                                                                                                      Opr. A. Sorbal  

      PRZEDSZKOLE W SPIACH 

Nowością w zakresie edukacji przedszkolnej w gminie Dzikowiec jest otwarcie 

oddziału przedszkolnego, który znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Spiach. W 

przedszkolu funkcjonują dwa oddziały. Pierwszy z nich to grupa 3-4 latków, do której 

uczęszcza 14 dzieci, w tym  9 trzylatków oraz 5 czterolatków. Druga grupa to dzieci w wieku 

5 i 6 lat, która liczy 10 dzieci. Wyżej wymienione oddziały podlegają Stowarzyszeniu Rozwoju 

Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku                            

w godzinach 7.00 – 16.00. Sale przedszkola są świeżo wyremontowane, a łazienka oraz szatnia 

przystosowane do codziennych potrzeb dzieci. Wnętrza są czyste, kolorowe i bardzo dobrze  

wyposażone w pomoce i zabawki edukacyjne. Znajdują się w nich również ciekawe kąciki 

zainteresowań dla dzieci, m.in. (przyrodniczy, książki, klocków, lalek, samochodów, 

kuchenny, itp.). W przedszkolu prowadzone są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne 

organizowane z całą grupą wg tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o Podstawę 

Programową. Przedszkolaki biorą czynny udział w konkursach, przedstawieniach, akademiach 

oraz wycieczkach. W ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsze Baśnie 

Andersena” III miejsce zajęła Emilia Tomczyk. Przedszkolaki z oddziału 3-4 latków wzięły 

udział w konkursie pt. „Jesienny las”. Kolejny konkurs odbył się na szczeblu wojewódzkim 

„Przyroda Twój przyjaciel, w którym Emila Tomczyk zdobyła I miejsce.                                                      

W konkursie powiatowym pt. „Kukiełka z ulubionej bajki” I miejsce zajął Fabian Bieleń, a 

wyróżnienie otrzymał Jakub Hetel. Przedszkolaki z obu oddziałów miały okazję zaprezentować 

się przed szerszą publicznością, w II Gminnym Przeglądzie Piosenki Zimowo-Świątecznej 

„Śpiewajmy razem w ten radosny czas”, gdzie grupa 5-6 latków zajęła II miejsce w kategorii 

zespół, a wyróżnienie zdobyła Emilia Tomczyk w kategorii solista. Dzieci z oddziału  5-6 

latków otrzymały II miejsce w konkursie szkolnym na największą ilość misiów w klasie                             

z okazji „Dnia Misia”. W przedszkolu od początku roku szkolnego organizowane były 

uroczystości. Pierwszą z nich było Pasowanie na przedszkolaka. Wszystkie dzieci  z tej okazji 

otrzymały medale, balony oraz słodycze. W pasowaniu brali udział najbliżsi naszych 

milusińskich. Kolejnymi imprezami było poświęcenie przedszkola,  Andrzejki, św. Mikołaj 

oraz „Dzień Misia”.  W przedszkolu organizowane są urodziny dzieci w danych grupach. 
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Oprócz imprez w budynku przedszkola, nauczycielki organizowały dzieciom wyjazdy                             

i wycieczki . Z okazji święta zmarłych dzieci wraz z nauczycielkami odwiedziły lokalny 

cmentarz. Spacery po okolicy pomogły przedszkolakom zaznajomić się z otaczającą przyrodą 

oraz poznać okoliczne tereny. Dzieci z oddziału 5-6 latków miały okazję uczestniczyć                              

w wyjeździe do Mielca na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. W Dzikowcu 

miał miejsce spektakl teatralny pt. „Oskar Smok, który szukał Świętego Mikołaja”. 

Przedszkolaki były zachwycone ponieważ miały okazję spotkać wtedy św. Mikołaja. Nasze 

przedszkolaki odwiedziły Zakład Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie. W oddziale 

przedszkolnym 5-6 latków realizowany jest program edukacyjny „Zawsze razem”. W ramach 

zajęć bezpłatnych oferowane są zajęcia dodatkowe m.in. język angielski, logopedyczne, religia, 

gimnastyka korekcyjna. Dzieci spędzają dużo czasu  na wspólnej zabawie, pamiętając również 

o rozwijaniu wszechstronnych umiejętności. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace 

plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych 

oraz wczuwać się w zabawy tematyczne. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, 

dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. 

 

                                                                                                     Autor: Aneta Olejarz 

 

Fot. Przedszkolaki z przedszkola w Spiach wraz z Mikołajem 

 

Kolędowanie misyjne 6 stycznia 2016r. "Dlatego dziś stoimy przed 

wami, z gwiazdą, skarbonką i kolędami, prosząc za dziećmi na Madagaskarze, 

by otrzymały świętą wiarę w darze". 

           6 stycznia 2016 r. do drzwi w Dzikowcu zapukają Kolędnicy  Misyjni Zespołu Szkół 

im ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu. Uczniowie naszej szkoły  z kl. V SP, I a i b 

Gim. oraz II a Gim.  ponownie podjęli  się przygotowania i realizacji akcji charytatywnej dla 

misji " Adopcja serca", a także  pomocy dzieciom z Madagaskaru w ramach programu 

Papieskich Dzieł Misyjnych. Za pośrednictwem lubelskiego biura misyjnego "Maitrii"  3 
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adoptowanym chłopcom i 1 dziewczynce z Burundii opłaciliśmy w 2015 r. naukę w szkole, 

opiekę medyczna oraz całoroczne dożywianie . Miesięczna opłata wynosi 17 euro dla każdego 

z osobna. Z grona adoptowanych dzieci w tym roku zakończyli edukację Severin, Emanuel i  

Maria Rosa, natomiast kontynuuje naukę Eric Bukuru. Lubelskie biuro "Maitrii"  dziękując za 

odpowiedzialną i systematyczna współpracę złożyło naszej szkole propozycję nowych adopcji, 

którą w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim szczerze pragniemy kontynuować. Mamy 

nadzieję, że dzięki ofiarności i życzliwości dobrych ludzi i zaangażowaniu kolędników 

misyjnych w Roku Miłosierdzia drzwi i serca będą otwarte.  

 

Fot. Spotkanie Kolędników Misyjnych diecezji sandomierskiej z ks. bp Krzysztofem Nitkiewiczem i ks. 

bp Edwardem Frankowskim w Radomyślu n/ Sanem , które odbyło się 11 stycznia 2015 r. 

 

II Gminny Konkurs Piosenki Zimowo- Świątecznej „ Śpiewajmy 

razem w ten radosny czas” 

W  dniu 15 grudnia 2015 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu odbył się 

Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej i Zimowej dla przedszkolaków. Organizatorem 

konkursu było Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu, a główny patronat nad konkursem objął 

Pan Wójt Krzysztof Klecha, fundując również nagrody rzeczowe i słodycze dla każdego 

przedszkola z terenu gminy. Celem konkursu było między innymi rozbudzanie zainteresowania 

piosenką świąteczną i zimową. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 zespołów i 14 

solistów z 6 placówek z gminy Dzikowiec. Były to przedszkolaki z: Lipnicy, Dzikowca, 

Mechowca, Spii, Wilczej Woli i Kopci. Konkurs zainaugurowała wicedyrektor Zespołu Szkół 

im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Pani Elżbieta Bartuzel , która powitała uczestników, 

jurorów oraz zgromadzoną publiczność wśród której byli; przedszkolaki, wychowawcy oraz 

rodzice uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo się starali, prezentując 

przygotowany repertuar.  

 Jury w składzie: pani Monika Kosiorowska- Puk- nauczyciel, pani Czesława Kubiś- dyrektor 

Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu oraz pani Augustyna Płaza- 

sekretarz Gminy Dzikowiec miało niełatwe zadanie, jednak zobligowane do swojej roli po 

długich i niełatwych obradach przyznało następujące nagrody:  
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W kategorii solista: 

I miejsce: Karolina Rząsa- Dzikowiec                                                                                                  

II miejsce: Jakub Puzio- Lipnica                                                                                                            

III miejsce: Milena Jamróz- Dzikowiec 

Wyróżnienia:                                             

                                                              

Jakub Kopeć- Kopcie                                                                                                                                

Emilia Tomczyk- Spie                                                                                                                          

Nikola Wdowiak- Wilcza Wola                                                                                                              

Zuzanna Zięba – Mechowiec                          

 

Nagrodę specjalną od Jury otrzymał:                                                                                               

Jan Reguła- Dzikowiec 

 

W kategorii zespół:                                                                                                                                

I miejsce: Lipnica                                                                                                                                              

II miejsce: Spie                                                                                                                                       

III miejsce: Dzikowiec oddział ,,O’’ 

Wyróżnienia:                                                                                                                                       

Kopcie                                                                                                                                                  

Dzikowiec oddział ,,Maluszki” 

 

Przewodnicząca jury – pani Monika Kosiorowska –Puk  podsumowując obrady, pochwaliła 

wszystkie dzieci biorące udział w konkursie za: wielki zapał, efektowne prezentacje. 

Zapewniła, że wszyscy bardzo dobrze wypadli i zasługują na nagrody. Wszyscy uczestnicy 

konkursu zostali uhonorowani statuetkami, dyplomami oraz nagrodami w postaci książek                      

i słodyczy. Przedszkolaki zadowolone z dobrej zabawy, sukcesów i nagród opuszczały SCK            

w radosnych nastrojach. Za wszelką pomoc w organizacji dziękujemy panu Wójtowi 

Krzysztofowi Klecha, Pani dyrektor Zespołu Szkół  Czesławie Kubiś oraz pani dyrektor SCK 

Bogumile Kosiorowskiej. Życzymy wszystkim Wesołych Świąt. 

                        Opr. Barbara Rząsa 

 

Fot. Nagrodzeni uczestnicy konkursu „ Śpiewajmy razem w ten radosny czas”
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Wilczej Woli na 

meczu piłki siatkowej  

W dniu 5 grudnia 2015 roku odbył się integracyjny wyjazd na mecz piłki siatkowej do 

Rzeszowa pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów a AZS Politechniką Warszawską. W wycieczce 

wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, rodzice oraz pracownicy szkoły.  

 Jak zwykle hala na Podpromiu była wypełniona po brzegi. Uczniowie mogli zobaczyć 

przedmeczową rozgrzewkę i zrobić zdjęcia zawodnikom obydwu drużyn. Podczas meczu cała 

nasza grupa przyłączyła się do aktywnego dopingu dla Resovii. Mecz rozstrzygnął się dopiero 

w 5 secie. Po dwugodzinnych zmaganiach górą okazała się drużyna Politechniki Warszawa, 

która wygrała z Asseco Resovią 3:2. Niestety tym razem nasze wsparcie  i żywiołowy doping 

nie pomogły Resoviakom w odniesieniu zwycięstwa.  

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Klecha – Wójtowi Gminy Dzikowiec za dofinansowanie 

naszego wyjazdu. 

Opr. M. Jarosz  

 

VI Kiermasz Świątecznych Różności w Zespole Szkół w Wilczej 

Woli  

17 grudnia w Zespole Szkół w Wilczej Woli 

odbył się kolejny kiermasz świąteczny. W 

tym roku zakończył się ogromnym 

sukcesem, gdyż w ciągu zaledwie dwóch 

przerw sprzedały się prawie wszystkie 

produkty. A była ich niesamowita 

różnorodność i bogactwo. Na stołach tylko 

chwilowo gościły lampiony, gwiazdki, 

bombki, śliczne śnieżynki, złote orzeszki, 

świeczniki, serduszka, zakładki do książek, szklane cukierki, urocze pierniczki, choinki i inne 

cudeńka. Nie zabrakło też oczywiście ciasteczek, babeczek, rurek z kremem i muffinek. 

Największą popularnością cieszyły się choinki, których w tym roku było najwięcej; w dodatku 

wykonanych przeróżnymi technikami. I tak można było nacieszyć oko choinkami z witek 

brzozowych (sprzedały się na pniu), drzewkami z kawy i grochu, z włóczki, z makaronu, z 

drewna, płatków kosmetycznych, nawet z plastykowych łyżeczek! Jak było widać 

pomysłowość ludzka nie zna granic. Swoje talenty plastyczne ujawniły przede wszystkim 

panie: Elżbieta Łubgan – Sołtyska (przypomnę pomysłodawczyni kiermaszów), Natalia Kubas, 

Paula Wójtowicz – Kowal i Aneta Konefał. Zdolnościami kulinarnymi zaś wykazały się prawie 

wszystkie pozostałe panie. Niektórzy uczniowie i rodzice również wykonali na kiermasz 

ciekawe dekoracje. Koniecznie trzeba dodać, że nie wszyscy zdołali kupić upatrzone 

świąteczne ozdoby, nawet polały się łzy żalu! Ale cóż, takie jest życie, może uda się za rok. 

Emocje wśród kupujących były niesamowite, szczególnie u tych najmłodszych. To oni bowiem 

dysponowali największą gotówką. Gimnazjaliści skromniej, drobna ozdoba, ciasteczka. Zresztą 
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maluchy nie dały się prześcignąć. A wiadomo, młodszym trzeba ustępować. Po szybkim 

podliczeniu pieniędzy okazało się, że utarg wynosi 2002,50zł. Dochody z kiermaszu jak zawsze 

wesprą szczytne cele. Połowa przekazana zostanie Amelce Michalskiej, naszej uczennicy, a 

druga połowa na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dziękujemy wszystkim osobom, które 

w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powodzenia akcji „VI Kiermasz Świątecznych 

Różności”. 

Opr. B. Matejek 

 

F 

Fot. Kiermasz ozdób choinkowych w  Zespole Szkół w Wilczej Woli 

 

Statystyka w Gminie Dzikowiec  

LUDNOŚĆ GMINY DZIKOWIEC wg stanu na dzień 10 grudnia 
2015 r. 
 
   2011 rok 2012 rok 2013 rok    2014 rok   2015 rok 
Dzikowiec  1417  1442  1473  1487           1492 

Nowy Dzikowiec 216  215  212  215              214 

Osia Góra  108  112  113  112              109 

Kopcie  722   723  726  731              727 

Lipnica  1272  1266  1262  1251            1240 

Mechowiec  683  683  668  666              662 

Płazówka  125  123  121  119              106 

Spie   732  734  727  722              730 

Wilcza Wola  1340  1334  1330  1324            1313 

 Razem 6615  6632  6632  6627           6593 

 

W 2015 roku stan cywilny zmieniło 50 osób, powitaliśmy 55 nowonarodzonych 
mieszkańców (31 dziewczynki i 24 chłopców) a także przyszło nam pożegnać  
56 bliskich nam osób (32 kobiet i 24 mężczyzn).Wymeldowało się z pobytu stałego 33 
osoby . Liczba mieszkańców Gminy wynosi więc obecnie 6593 osoby 
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Przenosząc te dane na statystykę poszczególnych wsi , przedstawia się ona 
następująco. 

MIEJSCOWOŚĆ ZMIENILI STAN 
CYWILNY 

URODZENIA ZGONY 

DZIKOWIEC 9 15 15 
NOWY 

DZIKOWIEC 
2 - 1 

OSIA GÓRA - 1 2 

KOPCIE 10 6 9 

LIPNICA 8 7 10 

MECHOWIEC 6 6 5 

PŁAZÓWKA - - 2 

WILCZA WOLA 10 12 7 

SPIE 5 8 5 

RAZEM 
50 
 

55 
56 
 

 

Na ślubnym kobiercu stanęli: 
 

DZIKOWIEC 

1. Paweł Borowski 
2. Antoni Dziuba 
3. Beata Halat 
4. Kamil Jakub Nawój 
5. Joanna Stój 
6. Irena Konstancja Starzec 
7. Kamil Piotr Sudoł 
8. Zenon Trześniowski 
9. Adam Sylwester Twardowski 

NOWY DZIKOWIEC 

1. Joanna Katarzyna Streb 
2. Michał Tęcza 

KOPCIE 
1. Karolina Bonisławska 
2. Rafał Dziadura 
3. Kamil Paweł Kowal 
4. Marek Kozak 
5. Gabriela Albina Stępień 
6. Damian Pruś 
7. Monika Alicja Tęcza 
8. Władysław Sobolweski 
9. Justyna Ewelina Twardowska 
10. Rafał Dziadura  

LIPNICA 
1. Justyna Jamróz 
2. Alina Ozga  
3. Michał Grądzki 
4. Beata Wilczyńska 
5. Marta Katarzyna Rusin 
6. Krzysztof Nowak 
7. Grzegorz Łukasz Tylutki 
8. Marzena Grądzka 

  
MECHOWIEC 
1. Agnieszka Monika Kosiorowska 
2. Lucyna Wiktoria Wilk 
3. Adrian Kosiorowski  
4. Jan Kosiorowski 
5. Tomasz Józef Książek 
6. Katarzyna Kubiś 
 
WILCZA WOLA 
1. Magdalena Maria Dębiak 
2. Paulina Weronika Rutkowska 
3. Paulina Grądzka 
4. Mariola Barbara Krawiec 
5. Kamil Marek Konefał 
6. Kamil Andrzej Sidor 
7. Paulina Jolanta Puzio 
8. Paweł Tokarz 
9. Magdalena Karolina Kopeć 
10. Paweł Wójtowicz 
 
SPIE 
1. Anna Kowal 
2. Jakub Konefał 
3. Witold Paweł Kowal 
4. Patryk Puzio 
5. Sebastian Sudoł 
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Urodzili się w 2015 roku 

 

Dzikowiec 

1. Altamer Jakub, syn Tomasza 
2. Bielaszka Maksymilian Sykstus, 

syn Pawła 
3. Borowski Antoni, syn Kamila 
4. Chodór Emilia, córka Daniela 
5. Halat Nikola, córka Tadeusza 
6. Jagodziński Błażej Stanisław, syn 

Michała 
7. Maciąg Jan, syn Łukasza 
8. Mytych Barbara Maria, córka Piotra 
9. Niemiec Kordian Tomasz, syn 

Tomasza 
10. Paśko Maria, córka Dariusza 
11. Serafin Szymon, syn Mariusza 
12. Starzec Aleksandra Kinga, córka 

Arkadiusza 
13. Starzec Wiktoria, córka Andrzeja 
14. Zieliński Michał, syn Krzysztofa 
15. Żądło Lena, córka Marcina 
 

 

Osia Góra 

 
1. Grabowy Szymon Józef, syn 

Arkadiusza 
 

 
Kopcie 
  
1. Barnaś Mikołaj, syn Piotra 
2. Kolano Nikodem, syn Patryka 
3. Kopeć Milena, córka Sylwestra 
4. Kowal Aleksandra Maria, córka 

Kamila 
5. Kozak Amelia 
6. Tęcza Kornelia, córka Łukasza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lipnica 
  
1. Aszenger Laura, córka Grzegorza 
2. Gola Julia, córka Wiesława 
3. Jagoda Alan Krzysztof, syn Pawła 
4. Kwiecień Zuzanna Maria, syn 

Adama 
5. Lasota Milena, córka Jakuba 
6. Sudoł Amelia, córka Piotra 
7. Woś Jan, syn Karola 
 

 Mechowiec  

1. Gancarz Julian, syn Stanisława 
2. Kazimierak Julia, córka Pawła 
3. Nazimek Nikodem Gabriel, syn 

Łukasza 
4. Snopek Julia Klara, córka 

Sebastiana 
5. Walkowicz Nikola, córka Jacka 
6. Wróbel Oskar, syn Stanisława 
 

Spie 

 
1. Bieleń Klara Rita, córka Marka 
2. Dziadura Lena, córka Sylwestra 
3. Furtek Antonina, córka Dominika 
4. Kolański Tymon, syn Tomasza 
5. Panek Liliana, córka Łukasza 
6. Puzio Izabela, córka Adama 
7. Skawińska Nikola, córka Michała 
8. Szczęch Wiktoria, córka Andrzeja 

 

                                                                            
Wilcza Wola 
  
1. Białas Nikodem Adam, syn Adama 
2. Chudzik Krystian Piotr, syn Piotra 
3. Kiwak Milena, córka Tomasza 
4. Konefał Nikodem, syn Piotra 
5. Ligęza Jan, syn Wojciecha 
6. Ozga Karolina, córka Tomasza 
7. Rębisz Gabriel Michał, syn 

Krzysztofa 
8. Rusin Alan, syn Edwarda 
9. Rutkowska Alice Katarzyna, córka 

Sebastiana 
10. Stanowski Marcin, syn Grzegorza 
11. Tęcza Oliwia Danuta, córka 

Dariusza 
12. Zuba Emilia, córka Mariusza 
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Osoby zmarłe w 2015 roku na terenie Gminy Dzikowiec 
 
 
Dzikowiec  
   
1. Baracz Piotr                    lat 67 
2. Bartuzel Tadeusz                  lat 86 
3. Bąba Józefa                          lat 67 
4. Białek Maria                     lat 72 
5. Kasak Józefa                    lat 77 
6. Kuliś Zdzisław Henryk          lat 61 
7. Ozimek Bronisława          lat 78 
8. Plis Genowefa Maria          lat 73 
9. Sito Józef                    lat 78 
10. Sito Maria Teresa          lat 84 
11. Staszewski Franciszek          lat 80 

12. Szczepanek Janina Alfreda   lat 85 
13. Wit Zofia           lat 53 
14. Zaborski Paweł           lat 77 
15. Zieliński Józef                    lat 81 

Średnia wieku  74,60 
  
 
Nowy Dzikowiec 
 
1. Pycior Stanisław              lat 65 
 
Osia Góra 
 
1. Piekarz Zofia            lat 94 
2. Tylutka Maria            lat 87 

Średnia wieku  90,50 
 

Kopcie 
   
1. Augustyn Emilia Weronika lat 82 
2. Kopeć Stefania            lat 92 
3. Majcher Józef                     lat 71 
4. Pasek Cecylia            lat 81 
5. Puzio Eugeniusz  lat 64 
6. Sobolewska Julia Rozalia lat 85 
7. Sudoł Cecylia                        lat 81 
8. Tęcza Bronisława                  lat 84 
9. Tęcza Janina Cecylia             lat 87 
 Średnia wieku  80,77 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lipnica 
  
1. Drapała Maria         lat 94 
2. Jaskot Józef         lat 77 
3. Mazgaj Paweł Jerzy        lat 41 
4. Ozga Zofia         lat 99 
5. Siębor Stefania         lat 91 
6. Sobolewska Katarzyna        lat 91 
7. Wawrzonek Maria        lat 71 
8. Węglarz Stefania         lat 87 
9. Wiącek Maria                      lat 102 
10. Wolak Zbigniew Stanisław   lat 50 

Średnia wieku  80,30 
 
  
  Płazówka 
 
1. Kwaśnik Janina  lat 83 
2. Maciąg Bogusława       lat 68 
 Średnia wieku  75,50 
  
 Mechowiec  
   
1. Lewandowska Bernadeta lat 44 
2. Maciąg Stanisław  lat 84 
3. Michałek Krzysztof   lat 52 
4. Pyryt Maria                     lat 90 
5. Starzec Piotr            lat 83 
 Średnia wieku 70,60 
  
  Wilcza Wola 
   
1. Chudzik Eugeniusz      lat 54  
2. Chudzik Janina           lat 80 
3. Gumieniczek Aniela     lat 80 
4. Konefał Franciszek  lat 76 
5. Kopeć Mieczysław lat 55 
6. Sudoł Piotr Kazimierz lat 44 
7. Tęcza Janina  lat 81 
 Średnia wieku 67,14 
 
 Spie 

1. Kata Grzegorz Tadeusz     lat 21 
2. Majdański Zenon     lat 53 
3. Puzio Ryszard               lat 56 
4. Puzio Stanisława     lat 89 
5. Puzio Zofia      lat 84 
 Średnia wieku 60,60  
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         DELIKATESY  

 
   ul. Błotnickich 2 

          Dzikowiec  
 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych  
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów  
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku  

wszystkim Klientom  

  Życzy Zarząd i Pracownicy Delikatesów ORZECH 
oraz 

          Grupa Polskich Sklepów PASSA 

 

 

Wszystkim Klientom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom 

życzymy pełnych miłości i spokoju 

Świąt Bożego Narodzenia 

Niech Nowy Rok 2016 przyniesie 

Państwu tę odrobinę  szczęścia , 

która sprawia, że wszystkie podjęte 

działania zakończą się sukcesem. 

Gminna Spółdzielnia   
„Samopomoc Chłopska” w Dzikowcu 
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Życzenia dla księdza kanonika Józefa Konefała z okazji 80 urodzin 

Z okazji urodzin życzymy księdzu wiele radości, 

zdrowia, niesłabnącego żaru ducha  w trudnej kapłańskiej 

posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Księdza 

Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach                                 

i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski. Podejmowany 

trud zmagania się z codziennością niech Cię uskrzydla  

i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.                                                                                                                                

                                                                                 Szczęść Boże!   

 Dziękujemy Panie Wójcie  

Delegacja dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu wraz z nauczycielkami                           

w imieniu wszystkich przedszkolaków z Gminy Dzikowiec złożyły serdeczne podziękowanie  

dla Pana Wójta za sfinansowanie spektaklu teatralnego pt. ”Oskar Smok , który szukał 

Świętego Mikołaja”. Oprócz podziękowania przedszkolaki odznaczyły Pana Wójta „Orderem 

Uśmiechu”.  

Pełny tekst podziękowania zamieszczamy poniżej:   
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Informacja dla mieszkańców Dzikowca, Nowego Dzikowca             

i Wilczej Woli 

Mieszkańcy Gminy Dzikowiec, miejscowości Dzikowiec, Nowy Dzikowiec                     

i Wilcza Wola mogą za darmo bez opłat  wymieniać dowody rejestracyjne                    

i prawo jazdy  
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W dniu 10 grudnia br. odbyła się Sesja Rady Gminy 

Porządek obrad przewidywał podjęcie uchwał dotyczących : 

 zmian uchwały budżetowej na 2015 r., 

 uchylenia uchwały Nr XIV/77/2015 z dnia 24 października 2015 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania na 2016 rok dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu kolbuszowskiego na zadanie o nazwie „Przebudowa ciągu drogowego 

składającego się z dróg powiatowych Nr 1 205 R, Nr 1 204 R i 1212 R „realizowanego 

w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016 – 2019 ”.  

 określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzikowiec, 

 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Dzikowiec, 

 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej                              

w miejscowości Dzikowiec z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy – 

kultura fizyczna, tereny rekreacyjne, place gminne. 

 

Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Dzikowiec 2015 

 

 17 grudnia w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie w Dzikowcu odbyła się po raz 

drugi wigilia dla mieszkańców Gminy Dzikowiec. Spotkanie zorganizowały wspólnie trzy 

placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dzikowcu oraz Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. Do udziału w inicjatywie 

zaproszeni zostali w tym roku seniorzy z Dzikowca tworzący Klub Seniora. Pozostałymi 

odbiorcami byli podopieczni GOPS, uczestnicy ŚDS w Spiach oraz mieszkańcy, którzy 

przybyli na uroczystość. 

 Wigilijne spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej przygotowanej przez 

uczestników ŚDS w Spiach, która wprowadziła wszystkich obecnych w nastrój świąteczny. 

Następnie wymiar duchowy spotkania urzeczywistnił swoją obecnością i modlitwą proboszcz 

parafii Dzikowiec – ks. Piotr Kowal. Później był tradycyjny opłatek z udziałem Pana Wójta 

Krzysztofa Klechy , Przewodniczącego Rady Edwarda Klechy, Sekretarz Gminy Augustyny 

Płaza , kierowniczki GOPS Urszuli Hahn , dyrektorki SCK Bogumiły Kosiorowskiej, Prezes 

Klubu Seniora Panią Annę Marek oraz szefowej KGW z Dzikowca Rozalii Sito z mężem 
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Franciszkiem, który jest Prezesem Zarządu Głównego OSP. Uroczystość wigilijną w sposób 

doskonały przygotował wspólnie z pracownikami ŚDS-u i uczestnikami oraz poprowadził 

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach Pan Stanisław Kubiś.                                    

Po uroczystym posiłku uczestnicy spotkania długo kolędowali i niechętnie opuszczali wspólnie 

stworzoną bożonarodzeniową atmosferę. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację wigilijnego spotkania. 

Jeszcze raz w imieniu organizatorów dziękujemy także za udział wszystkim obecnym 

mieszkańcom Gminy Dzikowiec i wyrażamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie.  

 

 

Fot. Podczas spotkania wigilijnego w Dzikowcu 

W ten magiczny czas Wszyscy, Wszystkim ślą życzenia. 

Historia świątecznej pocztówki rozpoczęła się w Anglii w 1843, gdy powstały pierwsze 

drukowane kartki świąteczne. "Sir Henry Cole (1808-1882), pierwszy dyrektor Muzeum 

Wiktorii i Alberta w Londynie, miał bardzo wielu znajomych. Wypisywanie listów ze 

świątecznymi życzeniami zajmowało mu mnóstwo czasu. W 1843 roku, przed Bożym 

Narodzeniem, wpadł na świetny pomysł. Postanowił zamówić u znajomego malarza rysunek               

z wypisanymi życzeniami, a następnie powielić go w drukarni i rozesłać do znajomych. 

Rysunek, przedstawiający rodzinę wznoszącą toast, wykonał artysta z Londynu, John Calcott 
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Horsley (1817–1903). Cole kazał wydrukować tysiąc egzemplarzy, zapewniając sobie zapas na 

następne lata." 

Co roku do Urzędu Gminy wpływa wiele ciepłych i serdecznych życzeń bożonarodzeniowych 

oraz noworocznych  , niektóre z nich podajemy do wiadomości czytelników; 
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a piosenka Czerwonych Gitar- „Jest taki dzień” , niech wprowadzi nas                     

w świąteczny klimat  

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć 

grudniowy, 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną 

wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita 

wszystkich, 

dzień, który już każdy z nas zna od 

kołyski. 

 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 

wszyscy - wszystkim ślą życzenia, 

drzewa - ptakom, ptaki - drzewom, 

tchnienie wiatru - płatkom śniegu. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do 

roku. 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się 

od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy 

razem. 

Dzień, piękny dzień dziś nam rok go 

składa w darze. 

 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 

wszyscy - wszystkim ślą życzenia, 

a gdy wszyscy usną wreszcie, 
noc, igliwia zapach niesie.   

 

 

Życzenia  

dla Wójta Gminy 

Życzę Ci takiej nadziei 

co w sercu się kryje, takiego 

deszczu co smutek zmyje, 

takiego wiatru powiewu 

wytchnienia, takiego 

słońca, ciepłego marzenia               

i takiej ciszy co otuli zmysły 

by wszystkie troski niczym 

bańka prysły. 

 

Mieszkanka Gminy  
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Święta Bożego Narodzenia to czas 

serdeczności, przebaczań, refleksji oraz okazywania 

sobie wzajemnej troski  i miłości.  

W ten świąteczny czas chociaż przez chwilę 

zatrzymajmy się , aby zagłębić się  w słowa napisane 

przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty, które odnoszą się do 

każdego z nas. Błogosławiona prosi nas, abyśmy 

każdego dnia stawali się coraz lepsi, aby dobro było w 

nas. Abyśmy  tym dobrem obdarzali siebie nawzajem. Matka Teresa tak mówiła :   

„Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą.                                     
KOCHAJ LUDZI MIMO TO.  

Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.  
CZYŃ DOBRO MIMO TO.  

Jeśli osiągniesz sukces, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych 
wrogów.  
STARAJ SIĘ MIMO TO.  

Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.  
CZYŃ DOBRO MIMO TO.  

Uczciwość i otwartość wystawiają Cię na ciosy.  
BĄDŹ UCZCIWY I OTWARTY MIMO TO.  

To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec        
w gruzach.  
BUDUJ MIMO TO.  

Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz pomagał 
ludziom, oni mogą cię zaatakować.  
POMAGAJ MIMO TO.  

Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.  
DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO MIMO TO!” 

 

Życzy Redakcja  


