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Jagodowy Festyn Rodzinny w Lipie 
 
 Sezon jagodowy rozpoczęty! 
Już po raz dwunasty, 17 czerwca br. mieszkańcy Lipy i okolic 
spotkali się na „Jagodowym Festynie Rodzinnym”. 
W tym roku w organizacje imprezy włączył się Gminny Ośrodek 
Kultury w Zaklikowie. Wspólnie z dyrektorem ZS w Lipie panem 
Dariuszem Chmielewskim został przygotowany bardzo atrakcyjny 
program Festynu a przy jego realizacji czynnie pomagali: Rada 
rodziców, Stowarzyszenie „Lipa Zdrój”, Fundacja „Tilia” oraz 
Stowarzyszenie „Odnowa”. 
Mieszkańcy musieli dobrze zaplanować swój czas by nie przegapić 
czegoś w trakcie Festynu. A atrakcji było co niemiara: Festiwal 
piosenki dziecięcej, występ orkiestry dętej OSP ze Zdziechowic, 

parada 
motocykli 

występ 
zespołu 

tanecznego „Kameleon” z GOK w Zaklikowie,  
turniej ułański – pokaz jazdy konnej czy tresura 
psów policyjnych przeprowadzona przez 
funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej 
w Stalowej Woli. 

W tym roku po raz pierwszy 
zorganizowano w ramach festynu I Lipski Cross 
Rowerowy oraz cieszący się olbrzymim 
zainteresowaniem – konkurs kulinarny na 
„Lipskie Jagodzianki”. 

W konkursie wystartowało dwanaście pań, mieszkanek Lipy, które upiekły przepyszne bułeczki. 
Jury miało nie lada problem by wybrać te najlepsze. Panie w nagrodę otrzymały atrakcyjny sprzęt AGD 
ufundowane przez Forum Mieszkańców Wsi „Sanłęg”, a wygrała pani Barbara Studzińska. Gwiazdą 
festynu, który rozbawił tłumnie zgromadzoną publiczność w większości damską, był zespół Cliver – 
czołówka polskiej muzyki disco polo. 
Dom Kultury w Zaklikowie dziękuje wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego Festynu  
i zapraszamy za rok!._____________________________________________________________________ 
 
APEL Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaklikowie. 
 
        Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale też czas, w którym dzieci i młodzież 
są bardziej narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość 
wolnego czasu, powoduje, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. 
Jednym z nich z pewnością może być sięganie po alkohol.    W tym okresie dzieci i młodzież powinny być 
otoczone szczególną troską.  
Problemem jest jednak często postawa dorosłych – brak reakcji lub wręcz przyzwolenie na sytuacje,  
gdy niepełnoletni kupują lub spożywają napoje alkoholowe.  
W tej sytuacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaklikowie zwraca się do 
Państwa z uprzejmą prośbą – zwłaszcza do sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, 
do rodziców oraz  odpowiedzialnych dorosłych: 
Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina ani żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie 
ukończyły 18. roku życia. Prosimy o wsparcie nas w działaniach, których celem jest ochrona młodych 
ludzi przed konsekwencjami, jakie mogą zdarzyć się kiedy sięgną po alkohol. 
Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych małoletnim, zgodnie z przepisami Ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz 
cofnięcie przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.___________________________ 
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Informacje Urzędu Gminy w Zaklikowie. 
 

 Wykonano następujące zadania z zakresu przebudowy, remontów dróg w Gminie Zaklików: 
 -  przebudowę drogi gminnej Antonówka - Łysaków masą mineralno- asfaltową, 
 -  przebudowę odcinka drogi gminnej Zaklików- Radna Góra masą mineralno - asfaltową 
 -  przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w Goliszowcu masą mineralno - asfaltową 
 -  remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszyna  
 -  remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa 
 -  remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno – asfaltową  dróg gminnych i wewnętrznych 
 -  wykonano pierwszy etap wykaszania poboczy dróg gminnych na terenie gminy , drugi etap 
   zostanie wykonany do 31.08.2012 r.  

 Ponadto w trakcie realizacji są  następujące zadania: 
 -  przebudowa ul. Kwiatowej w Zaklikowie masą mineralno asfaltową 
 -  modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zdziechowicach Pierwszych i Nowych 
    Barakach masą mineralno-asfaltową 
 -  przebudowa ul. Strażackiej w Zaklikowie polegająca na poszerzeniu nawierzchni jezdni 
    i wykonaniu warstwy wiążącej  ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej , obustronnym remoncie 
    chodników, wykonaniu zatoki parkingowej pomiędzy  ul. Plac Sienkiewicza i ul. Długą. 

  -  budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko 
     piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Zaklikowie 
     na działce nr 2230/1, 
   - opracowywany jest wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy na budowę dróg 
       publicznych ul. Lipowej i ul. Świerkowej w Lipie. 
   - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadań związanych  
      z  termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, 

 - zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę i zagospodarowanie poddasza w domu sołeckim Gielni 
 Ogłoszono drugi przetarg na odbudowę grobli zbiornika ,, Zalew w Zaklikowie'' realizowany  

w systemie zaprojektuj i zbuduj. W pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy ponieważ  
w wyznaczonym terminie  nie złożono żadnej oferty. Zaznaczyć należy iż zgodnie z ustawą prawo 
budowlane Wojewoda jest organem administracji architektoniczno - budowlanej, któremu podlegają 
wszelkie obiekty hydrotechniczne. 

 Gmina Zaklików uzyskała dotację obejmującą środki NFOŚiGW  i WFOŚiGW w Rzeszowie  
stanowiące 56,86 % kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, 
zbierania, transportu oraz  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. ,, Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaklików''.                                                                

 Ponadto na etapie wydania decyzji o pozwolenie na budowę są dokumentacje związane z budową 
sieci wodociągowej , budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz termomodernizacją 
budynków oświatowych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Zaklików. 
  Informujemy, iż w związku ze zmianą organizacyjną Zakład Usług Komunalnych mieszczący się 
przy ulicy Targowej 2 z dniem 1 lipca 2012 roku zmienił nazwę na – Urząd Gminy Zaklików – 
Referat Gospodarki Komunalnej. Wyżej wymieniony Referat sporządza umowy i wystawia faktury 
dla odbiorców usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, włączenia do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz korzystania z innych usług._________________________________________  

  
RRoocczznniiccaa  wwaallkk  ppaarrttyyzzaanncckkiicchh  ––  JJaanniikkii..  
              Już tradycją się staje uświęcenie miejsc pamięci na 
naszych terenach. Stowarzyszenie ,,Lipa Zdrój”  
we współpracy z innymi pasjonatami starają się aby pamięć  
o walczących partyzantach nigdy nie zagasła.   
Tak było w ostatnią niedzielę 10 tego czerwca pod Janikami. 
Razem z fundatorem pomnika upamiętniającego potyczkę 
oddziału partyzanckiego Ojca Jana pod Janikami w czasie II 
wojny światowej P. Zbigniewem Markutem zorganizowano 
mszę św i spotkanie. Przybyło ok 300 osób było strzelanie  
i kuchnia polowa. 
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PIKNIK INTEGRACYJNY W ZDZIECHOWICACH 
W dniu 16 czerwca dzięki uprzejmości  
ks. kapelana i siostry przełożonej  
na Radnej Górze odbył się Piknik 
integracyjny. Dzieci i młodzież z 
Szkolnego Zespołu Wokalno – 
Instrumentalnego gościli wychowanków 
Domu Dziecka z „Ochronki Towarzystwa 
Pomocy im. Brata Alberta” z Stalowej 
Woli. Piknik został zorganizowany przez 
opiekuna zespołu Annę Pyć i Annę 
Chołody. Wzięło w nim udział 90 osób. 
Odbyły się liczne konkurencje rekreacyjno 
– sportowe, konkursy taneczne i wokalne. 
Piknik zakończono wspólnym pieczeniem 
kiełbasek przy akompaniamencie gitar, 
akordeonów. Piknik został zorganizowany 
dzięki finansowemu wsparciu Gminnej 
Komisji do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.____________ 

  
IIII  MMiięęddzzyywwoojjeewwóóddzzkkii  FFeessttiiwwaall  PPiioosseennkkii  AAnnggiieellsskkiieejj  ww  ZZaakklliikkoowwiiee.. 

 

W dniu 9.06.2012 roku odbył się II Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej. Festiwal 
organizowany był już po raz drugi przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie. W tym roku udział wzięło w eliminacjach konkursowych aż 42 
uczestników. Jury tegorocznego festiwalu pracowało w składzie: przewodniczący jury Maciej Stryjecki – 
wydawca czasopisma Hi - Fi Music oraz wydawca 
płyt w Warszawie (absolwent zaklikowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego),Maciej Tomaszewski – 
muzyk Teatru Muzycznego Roma, Teatru Buffo  
w Warszawie oraz programów rozrywkowych takich 
jak: Taniec z gwiazdami, Hubert Karwan – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu z siedzibą  
w Chwałowicach, Małgorzata Tomczyk nauczyciel 
języka angielskiego ZSO w Zaklikowie.  
 Festiwal został zorganizowany dzięki 
wspólnej pracy dwóch instytucji oświatowo – 
kulturalnych, wsparciu finansowym Komisji do 
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działającej przy Urzędzie Gminy w Zaklikowie, 
wydawnictwu językowemu Oxford University Press, które ufundowało cenne nagrody książkowe, Radzie 
Rodziców działającej przy ZSO Zaklików oraz prywatnym sponsorom, wspierającym przedsięwzięcie 
Gościem specjalnym  festiwalu był Paweł Szutta, który rodzinnie związany jest ze Zdziechowicami.  Paweł 
Szutta rozpoczynał swoją twórczość z zespołem Paranormal, który zajął II miejsce w festiwalu TOPtrendy 
w 2004 roku. ___________________________________________________________________________ 

 
15.07.2012 godz. 14.00 (działka za Lipą) 

Otwarcie historycznego  
przejścia granicznego w Lipie. 

Stowarzyszenie "Lipa Zdrój", Wójt Gminy 
Zaklików oraz Wójt Gminy Radomyśl n/Sanem 
zapraszają na otwarcie historycznego przejścia 

granicznego Austro Węgier - Rosji. 
 

 
22.07.2012 godz. 14.00 

Piknik w Zdziechowicach 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie oraz 
Komitet Organizacyjny zapraszają wszystkich 

mieszkańców gminy Zaklików na Piknik 
Rodzinny w Zdziechowicach. (miejsce: plac przy 

pomniku)
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