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Dotacja 2 000 000 zł na lokalne drogi

15 kwietnia br. Prezes Rady Mi-
nistrów zatwierdził listy zadań 
gminnych objętych dofinansowa-
niem ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2020 r.

Gmina Hyżne uplasowała się 
na liście podstawowej i zapropo-
nowano nam dofinansowanie na 
poziomie 60% kosztów kwalifiko-
walnych co stanowi kwotę 1 965 

412 zł. Dofinansowanie jest na za-
danie „Przebudowa drogi gminnej 
"Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz 
w km 1+010 - 1+370 wraz z re-
montem przepustów w miejscowo-
ści Grzegorzówka oraz Przebu-
dowa drogi gminnej Nr 108456R 
"Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 
oraz 0+340 - 1+290 wraz z remon-
tem przepustów w miejscowości 
Dylągówka”.

Wartość całkowita zadania wy-
nosi 3 275 687,63 zł. Zdobycie do-
tacji jest sztuką, ale jeszcze większą 
sztuką jest znalezienie wkładu wła-
snego, bo 1,3 mln musimy dołożyć.

Stroje ludowe dla Hyżniaków
Złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 

projekt do programu Etno Polska, uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 45 000zł.

Dzięki temu nasz Zespół Pieśni i Tańca "Hyżniacy" zo-
stanie doposażony w nowe stroje ludowe gorlickie oraz 
zostaną uzupełnione stroje rzeszowskie (obecne stroje są 
użytkowane przez Zespół od przeszło 40 lat, stąd są mocno 
zużyte i wymagają wymiany). Zakupione stroje będą słu-
żyły obecnym jak i kolejnym pokoleniom tancerzy, którzy 
poprzez liczne występy w kraju i zagranicą godnie repre-
zentują i promują naszą gminę Hyżne.

Do programu, którego instytucją zarządzającą jest Naro-
dowe Centrum Kultury wpłynęło aż 1264 wniosków, z cze-
go do dofinansowania zostało wybranych 293 beneficjen-
tów. Dziękujemy!

Nowe laptopy dla dzieci

Od 1 kwietnia gminy mogły 
wnioskować o sfinansowanie zaku-
pu laptopów, tabletów oraz dostępu 
do internetu dla uczniów, którzy nie 
posiadają sprzętu umożliwiającego 
im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obec-
ną sytuację szkolnictwa, związa-
ną z wprowadzeniem na obszarze 
kraju stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawiru-
sem. Zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety 
wielu z nich nie posiada dostępu 
do internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy progra-
mowe.

Gmina Hyżne dzięki udziałowi 
w projekcie realizowanemu przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
uzyskała 58 000 zł na zakup naszym 
uczniom laptopów niezbędnych do 
nauki zdalnej. 
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Przyjaciele  
Gminy Hyżne

Oddając w Państwa ręce pierwszy egzemplarz „Dzie-
je się” - Biuletynu Gminy Hyżne, pragnę przybliżyć naj-
ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w 2019 roku, 
pokazać gdzie nasze działania idą w dobrym kierunku, 
a gdzie czeka nas jeszcze sporo pracy, a także napisać co 
nieco zarówno o planach, jak i aktualnych problemach 
gminy. Publikacja ta jest zatem „pigułką” wiedzy na temat 
funkcjonowania naszej małej ojczyzny, na łamach której 
chciałbym również transparentnie Państwu wyjaśniać 
wszelkie wątpliwości m.in. dlaczego pewne sprawy są za-
łatwiane tak, a nie inaczej. Gmina bowiem to nie tylko ob-
szar na mapie. To przede wszystkim  ludzie, którzy ją two-
rzą i wspierają, a właściwa komunikacja z mieszkańcami 
to bardzo ważny aspekt pracy każdego wójta, gdyż pozwa-
la na lepsze rozumienie siebie nawzajem, jak również na 
uniknięcie wielu niepotrzebnych napięć. Jako wójt gminy 
Hyżne chcę z Państwem rozmawiać, chcę wsłuchiwać się 
w Państwa problemy, spostrzeżenia czy uwagi. Dostrzegam 
pozytywy również i w samej krytyce moich działań, gdyż 
nie jestem człowiekiem nieomylnym, a taka informacja 
zwrotna pozwala na analizę problematycznych kwestii 
oraz na wyciągnięcie wniosków.

Niektórzy powiedzą, po co właściwie gazetka, skoro 
mamy Internet i telefony? Tak, to prawda. To są wielkie 
dobrodziejstwa dzisiejszych czasów. Jednak nie każdy śle-
dzi media społecznościowe czy stronę internetową Urzędu 
Gminy. Gazetka w formie papierowej jest potrzebna tym, 
którzy nie korzystają lub nie mają dostępu do Internetu, 
bądź z jakichś powodów wolą czytać wersje papierowe za-
miast elektronicznych.

Niniejsza publikacja ma za zadanie wypełnić lukę w sfe-
rze informacyjnej gminy, a jednocześnie służyć rozwojowi 
społecznemu i kulturalnemu, wzmocnieniu patriotyzmu 
lokalnego, przywiązania do swojego miejsca urodzenia lub 
zamieszkania. 

Żywię nadzieję, że zarówno ten, jak i kolejne numery 
„Dzieje się”, będą docierać do szerokiego grona mieszkań-
ców naszej gminy, stając się ważnym źródłem informacji.

Życzę miłej lektury.
Z wyrazami szacunku

Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne. 
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"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" na lata 2019-2023
Program ,,Posiłek w szkole 

i w domu” jest wieloletnim rzą-
dowym programem, który został 
ustanowiony na lata 2019 – 2023. 

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 
i zastąpił wcześniejszy  program ,,Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020.  Program ma charakter mo-
dułowy. W jego skład wchodzą trzy mo-
duły, z których każdy jest indywidualny 
i kierowany do innego adresata.

Pierwszy moduł – dla dzieci i młodzie-
ży, gwarantuje dzieciom do czasu pod-
jęcia nauki w szkole podstawowej oraz 
uczniom do czasu ukończenia szkoły po-
nadpodstawowej lub szkoły ponadgim-
nazjalnej możliwość zjedzenia gorącego 
posiłku przygotowanego w stołówce 
szkolnej.

Drugi moduł – dla osób dorosłych, za-
pewnia pomoc w formie posiłku, świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności, a także świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościowych.

Trzeci moduł – dotyczy organizacji 
stołówek oraz miejsc spożywania po-
siłków w szkołach, poprzez tworzenie 
warunków umożliwiających spożywanie 
przez uczniów posiłku w trakcie pobytu 
w szkole, poprzez doposażenie i poprawę 
standardu funkcjonujących stołówek lub 
stworzenia nowych, lub poprzez wspar-
cie w zakresie adaptacji i wyposażenia 
pomieszczeń przeznaczonych do spoży-
wania posiłków, tzw. jadalni. 

W roku 2019 został złożony wniosek 
i gmina Hyżne otrzymała dotację w wy-
sokości 168 750,00 zł, która stanowiła 
79% przewidywanego kosztu realizacji 
zadania w ramach modułu pierwszego 
i drugiego. Środki własne gminy stanowi-
ły 21% realizacji zadania i była to kwota 
45 000,00 zł. Dzięki takim możliwościom 
finansowym Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznejw Hyżnem mógł objąć doży-
wianiem 139 dzieci w sześciu szkołach 
na terenie gminy, jak równieżw sześciu 
placówkach oświatowych poza terenem 
gminy Hyżne. Wydatkowano tutaj kwo-
tę43 943,38 zł. Pokryto również koszty 
dowozu posiłków do szkół na terenie 
gminy w wysokości  12 040,00 zł. Ponad-
to pomoc w formie zasiłków celowych 
została udzielona 95 rodzinom  na łączną 
kwotę 157 766,62 zł. 

Pomoc trafiła do osób i rodzin po-
trzebujących, a ponieważ zależy nam na 
wsparciu mieszkańców naszej gminy, 
dlatego każdego roku wnioski w spra-
wie dotacji  w ramach Programu ,,Posiłek 
w szkole i w domu” będą składane. Na 
rok 2020 wniosek został już złożony na 
dofinansowanie zadań  modułu pierw-
szego i drugiego w wysokości 180 000,00 
zł. Mamy nadzieję, że zostanie przychyl-
nie rozpatrzony, a przyznane środki 
przyczynią się do zabezpieczenia potrzeb 
naszych mieszkańców.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Kto może się ubiegać o taką 
formę pomocy?

O pomoc w formie posiłku w szkole 
lub zasiłku celowego na zakup posiłku 
lub żywności mogą ubiegać się zgodnie 
z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Hyżne 
z dnia 14 grudnia 2018 r. osoby, których 
dochód nie przekracza 150% przyję-
tego w ustawie o pomocy społecznej 
kryterium dochodowego, tj. 1 051,50 zł 
miesięcznie dla osoby samotnie gospo-
darującej lub 792,00 zł miesięcznie dla 
osoby gospodarującej w rodzinie. Tak 
więc dochód netto w rodzinie np. czte-
roosobowej nie może przekroczyć 3 
168,00 zł miesięcznie, aby można było 
ubiegać się o taką formę pomocy.

Na realizację działań przewidzia-
nych Programem gmina może otrzy-
mać dotację z budżetu państwa, jeśli 
udział środków własnych gminy wyno-
si nie mniej niż 40% przewidywanych 
kosztów realizacji zadania. Jednak na 
uzasadniony wniosek wójta, wojewo-
da może wyrazić zgodę na zwiększenie 
dotacji, z tym że udział środków wła-
snych gminy nie może wynosić mniej 
niż 20% przewidzianych kosztów. 
Wysokość dotacji przyznaje wojewo-
da, biorąc pod uwagę w szczególności 
liczbę dzieci i młodzieży oraz innych 
osób wymagających pomocy a także 
sytuację finansową gminy.

Z czego wynika cena śmieci?
Wprowadzona w życie 1 lipca 2013 
r. znowelizowana ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach nało-
żyła na gminy obowiązek zorgani-
zowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Ustawo-
dawca założył, że koszt systemu 
w całości ma się samofinansować, 
czyli pieniądze wpłacane przez 
mieszkańców muszą pokryć całko-
wite koszty jego funkcjonowania. 
Zadanie to w obecnym czasie stano-
wi duże wyzwanie dla samorządów, 
w tym dla naszej gminy m.in. przez 
drastyczne podwyżki cen za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych. Niestety w 2020 r. zderzy-
liśmy się z zastraszającą podwyżką 
opłat za wywóz odpadów, co spotkało 
się z dużym niezadowoleniem ze stro-

ny naszych mieszkańców. Rozumiemy 
to, ponieważ zdajemy sobie sprawę, 
że jest to mocny cios w domowe bu-
dżety. 
Z czego wynikają te ogromne pod-
wyżki cen śmieci? Na to pytanie chce-
my Państwu odpowiedzieć w tym ar-
tykule.
Zacznijmy od początku. Gmina musi 
zapewnić odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych od swo-
ich mieszkańców – tak  mówi ustawa. 
Żeby to zrobić, konieczne jest wyło-
nienie firmy, która te odpady będzie 
zbierać i zagospodarowywać. W tym 
celu musi działać na podstawie usta-
wy – Prawo zamówień publicznych. 
Cały proces sprowadza się do ogło-
szenia przetargu nieograniczonego, 
czyli takiego, w którym startować 
mogą firmy z całej Polski, spełniają-

ce wymagania zawarte w specyfikacji 
przetargowej. Niestety w ogłoszonym 
na jesień 2019 r. przetargu ofertę zło-
żyła tylko jedna firma – Gospodarka 
Komunalna w Błażowej. Jej oferta wy-
nosiła 1.464.588,00 zł i przekracza-
ła zabezpieczone środki w budżecie 
gminy o 738.588,00 zł. Stanęliśmy 
przed dylematem, czy unieważniać 
przetarg i tym samym od 1 stycznia 
2020 r. tonąć w śmieciach, czy podpi-
sać umowę z oferentem. Obserwując 
sytuację na rynku i śledząc wyniki 
przetargów w innych gminach, po-
stanowiliśmy wybrać drugą opcję. 
Gdybyśmy się na nią nie zdecydowali, 
mogłoby się okazać, że przy drugim 
przetargu złożona oferta będzie jesz-
cze droższa. 
Wróćmy do pytania, na które chcemy 
odpowiedzieć w tym artykule – z cze-
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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

go wynika wzrost cen za śmieci?
Czynników jest kilka… Kluczowym 
z nich jest wzrost kosztów związa-
nych z zagospodarowaniem odpadów. 
Produkujemy coraz więcej śmieci, 
prawie każdy produkt zakupiony 
w sklepie zapakowany jest w tworzy-
wo sztuczne lub inny materiał. Firmy, 
które odbierają od nas śmieci, muszą 
coś z nimi zrobić. Składować mogą je 
maksymalnie rok, nie mogą dłużej, 
ponieważ zapłacą kary. 
Co więcej, za składowanie odpadów 
muszą uiścić opłatę (tzw. opłata mar-
szałkowska za „korzystanie ze środo-
wiska”), która w 2020 r. wzrosła z 170 
zł do 270 zł za tonę. Jeszcze w 2018 r. 
wynosiła ona 140,00 zł. Tak drastycz-
nie rosnąca stawka ma zniechęcać do 
składowania, które w nadchodzących 
latach z powodu norm unijnych bę-
dziemy musieli zdecydowanie ogra-
niczyć. 
Kolejnym, kosztownym problemem, 
z jakim borykają się firmy odbiera-
jące odpady, jest problemem z ich 
zagospodarowaniem. Wszystkie od-
pady muszą trafić do odpowiednich 
instalacji, w których są przetwarzane 
lub tak, jak to się dzieje w przypadku 
odpadów zmieszanych (czarne wor-
ki) - spalane. Te ostatnie zazwyczaj 
trafiają do najbliższej „Spalarni”, czyli 
Instalacji Termicznego Przekształca-
nia Odpadów z Odzyskiem Energii. 
W „Spalarni” w Rzeszowie firmy od-
bierające odpady komunalne w tym 
roku muszą zapłacić 720 zł za ich 
tonę, a jeszcze w ubiegłym roku było 
to 302zł. 
Problem pojawia się również z za-
gospodarowaniem odpadów segre-
gowanych. Firmy, zamiast zarabiać 

na ich sprzedaży, muszą płacić za to, 
żeby instalacja je od nich odebrała. 
Często nie znajdują odbiorców na po-
szczególne frakcje odpadów. Taka sy-
tuacja w ubiegłym roku była na przy-
kład z makulaturą. Prawdopodobną 
przyczyną tego jest zakaz importu 
odpadów wprowadzony przez Chiny, 
które wcześniej były największym 
światowym odbiorcą odpadów z pa-
pieru i plastiku.
Dodatkowe koszty, z którymi mu-
szą się zmierzyć firmy odbierające 
odpady komunalne, to wzrost płacy 
minimalnej, cena prądu oraz inflacja. 
Wprowadzane są kolejne obwarowa-
nia, które nakładają na te podmio-
ty szereg zadań, m.in. instalowanie 
systemów przeciwpożarowych czy 
wymóg całodobowego monitoringu 
miejsc magazynowania odpadów.
Kolejnym czynnikiem, który również 
wpływa na wysokie koszty wywozu 
śmieci, jest spora grupa mieszkańców 
unikająca płacenia za wywóz śmie-
ci lub zaniżająca deklarowaną liczbę 
członków swojego gospodarstwa do-
mowego.
Wszystkie te czynniki przekładają się 
automatycznie na wzrost cen usług.
Dobrą informacją dla naszych miesz-
kańców jest natomiast to, że w najbliż-
szym czasie zostanie wprowadzone 
zwolnienie w części opłaty za śmieci 
w przypadku osób, które zadeklarują 
posiadanie przydomowego kompo-
stownika. Takie osoby nie będą mo-
gły wówczas oddawać bioodpadów  
(worków brązowych). W tym miejscu 
zaznaczamy, że deklaracja o posiada-
niu kompostownika na pewno będzie 
przez nas weryfikowana.

Zastanówmy się, co może-
my zrobić, aby powstrzymać 

wzrost cen? 
Oto kilka propozycji:

1. Dokładna segregacja odpa-
dów. Pamiętajmy, aby prze-
strzegać zasad segregacji. Re-
strykcyjne kryteria dotyczące 
odpadów selektywnych mogą 
stwarzać konieczność dodat-
kowego podczyszczania od-
padów w sortowniach oraz 
powodować wzrost kosztów 
funkcjonowania instalacji 
przetwarzania odpadów ko-
munalnych.

2. Ograniczenie liczby produ-
kowanych odpadów. Będąc 
na zakupach, starajmy się 
w miarę możliwości ograni-
czać ilość opakowań, plasti-
ków, kupujmy więcej pro-
duktów nieprzetworzonych. 
Działania takie pozwolą 
ograniczyć strumień śmieci.

3. Rzetelne i uczciwe wypełnia-
nie deklaracji śmieciowych.

4. Przestrzeganie przez przed-
siębiorców zasady niemie-
szania odpadów z działalno-
ści gospodarczej z odpadami 
komunalnymi. Prosimy tak-
że o czujność mieszkańców 
i zgłaszanie rażących takich 
przypadków.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach powiatu rzeszowskiego w 2020 roku

Lp. Nazwa gminy Typ gminy Stawka opłaty miesięcznej Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej
Zwolnienie z części opłaty za 
kompostowanie bioodpadów

1 Błażowa Miejsko-wiejska 19 zł / os 38 / os 1 zl od osoby

2 Boguchwała Miejsko-wiejska

22 zł /os - zabudowa wielolokalowa
24 zł - gospodarstwo domowe 1 os
48 zł - gospodarstwo domowe 2 os
72 zł - gospodarstwo domowe 3 os
95 zł - gospodarstwo domowe 4 os
115 zł - gospodarstwo domowe 5 os
125 zł - gospodarstwo domowe 6-8 os
135 zł - gospodarstwo domowe pow. 8 os

44 zł /os - zabudowa wielolokalowa
48 zł - gospodarstwo domowe 1 os
96 zł - gospodarstwo domowe 2 os
144 zł - gospodarstwo domowe 3 os
190 zł - gospodarstwo domowe 4 os
230 zł - gospodarstwo domowe 5 os
250 zł - gospodarstwo domowe 6-8 os
270 zł - gospodarstwo domowe pow. 8 os

1 zł od gospodarstwa do 5 osób
2 zł od gospodarstwa powyżej 5 
osób

3 Chmielnik Wiejska 20 zł / os 60 zł / os 0,80 zł / os / m-c
4 Dynów - Miasto Miejska 27 zł / os 54 zł / os 1 zł / os / m-c
5 Dynów - Gmina Wiejska Wiejska 21,10 zł / os 42,20 zł / os 1 zł / os / m-c
6 Głogów Małopolski Miejsko-wiejska 22 zł / os 60 zł / os 2 zł / os / m-c
7 Hyżne Wiejska 22 zł / os 44 zł / os 1 zł/os/m-c

8 Kamień Wiejska
32 zł - gospodarstwo jednoosobowe
58 zł - gospodarstwo wieloosobowe

64 zł - gospodarstwo jednoosobowe
116 zł - gospodarstwo wieloosobowe 6 zł / gospodarstwo / m-c

9 Krasne Wiejska 30 zł / os 60 zł / os 1 zł / os / m-c
10 Lubenia Wiejska 18 zł / os 36 zł / os

11 Sokołów Małopolski Miejsko-wiejska
15 zł - gospodarstwo jednoosobowe teren wiejski
18 zł - gospodarstwo jednoosobowe teren miejski
44 zł - gospodarstwo dwuosobwe lub większe na terenie wiejskim 
59,50 zł - gospodarstwo dwuosobwe lub większe na terenie miejski

60 zł - gospodarstwo jednoosobowe teren wiejski
72 zł - gospodarstwo jednoosobowe teren miejski
176 zł - gospodarstwo dwuosobwe lub większe na terenie wiejskim 
238 zł - gospodarstwo dwuosobwe lub większe na terenie miejski

12 Świlcza Wiejska 22 zł / os 66 zł /os

13 Trzebownisko Wiejska
24 zł / os - gospodarstwo od 1 do 4 os
20 zł / os - gospodarstwo powyżej 4 os

96 zł / os - gospodarstwo od 1 do 4 os
80 zł / os - gospodarstwo powyżej 4 os 1 zł od osoby

14 Tyczyn Miejsko-wiejska 20 zł / os 40 zł / os

15 Rzeszów Miasto powiatowe
27 zł / os - zabudowa wielolokalowa
32 zł / os - zabudowa jednorodzinna

54 zł / os - zabudowa wielolokalowa
64 zł / os - zabudowa jednorodzinna 0,40 zł / os / m-c 
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Zapotrzebowanie na wodę przez 
mieszkańców przekroczyło 
możliwości wydobywcze gmin-
nych ujęć wody. W najgorętszym 
okresie przedświątecznych 
przygotowań mieszkańcy całej 
Gminy zostali bez wody. Sytu-
acja ta powtórzyła się później 
latem  2017 r., a także w grud-
niu 2019 r., gdy na skutek awarii 
wodociągowej oraz  niedoboru 
wody część mieszkańców Gminy 
Hyżne po raz kolejny została na 
święta bez wody. 
Obecnie nasza Gmina eksplo-
atuje 5 studni głębinowych 
o łącznej wydajności obliczonej 
na podstawie zasobów eksplo-
atacyjnych na 680m3/dobę. 
Rzeczywista wydajność wynosi 
jednak do 420m3/dobę. Ta rze-
czywista wydajność z roku na 
rok jest mniejsza z dwóch głów-
nych powodów.
Pierwszym jest spadek wydaj-
ności studni związany z natu-
ralnym wyeksploatowaniem 
zasobów. Spadek ten jest jednak 
mały, gdyż studnie głębinowe 
przewidziane są na minimum 
50 lat i tyle powinny pracować.
Drugim i najistotniejszym jest 
susza hydrologiczna i systema-
tyczne obniżanie się poziomu 
wód gruntowych. Wysychająca 
studnia zaskórna, wyschnię-
ty trawnik, uschnięte uprawy 
na grządkach – niemal każdy 
spotkał się z takim problemem 
w ostatnich latach. Wiadomo, 
że ile wody „spadnie z nieba” 
nie zależy jeszcze od człowie-
ka, nie mniej jednak na suszę 
hydrologiczną każdy z nas ma 
wpływ  pośredni. Ogólnie przy-
jęta zasada jak najszybszego od-
prowadzenia wód opadowych 
z terenów własnych posesji 
do przydrożnych rowów, czy 
cieków wodnych, drenowanie 
obszarów podmokłych w celu 
pozyskania gruntów pod zabu-
dowę, regulacja i pogłębianie 
naturalnych cieków wodnych 
i melioracyjnych polepsza jakość 
życia mieszkańców, ale ma dru-
zgocący wpływ na gospodarkę 
wodną. Woda opadowa nie jest 

zatrzymywana w ekosystemie 
i nie wsiąka powoli w grunt, 
lecz jest szybko odprowadzana 
z powierzchni terenu do rzek 
i dalej do morza. Aby zmienić 
taki stan rzeczy, musimy przede 
wszystkim zmienić postrzeganie 
zalegającej wody jako proble-
mu. W tym celu od 2016 roku 
realizowany jest państwowy 
projekt „Stop Suszy!” – Krajowy 
Program Rozwoju Retencji, któ-
ry oprócz budowy zbiorników 
wodnych i rozwoju małej reten-
cji ma na celu edukację w zakre-
sie suszy i jej przeciwdziałaniu. 
Więcej informacji o programie 
na www.stopsuszy.pl.
Gmina Hyżne w marcu 2020 
r. rozpoczyna eksploatację 2 
nowych studni głębinowych 
w miejscowości Szklary o łącznej 
wydajności do 200 m3/dobę, co 
znacząco polepszy gospodarkę 
wodną  na terenie Gminy Hyżne. 
Dodatkowo Gmina ma w planach 
poszukiwanie kolejnych miejsc, 
w których można by sytuować 
studnie głębinowe. Jednak cała 
procedura od znalezienia od-
powiedniej lokalizacji przez 
opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej do wybudo-
wania i oddania do eksploatacji 
gotowej studni jest kosztowna 
i czasochłonna. Całkowity koszt 
budowy i podłączenia  jednej 
studni może sięgać 200-300tys. 
złotych i trwać nawet kilka lat. 
Dodatkowo cały proces jest 
obarczony niemal do samego 
końca ryzykiem pozyskania 
wody, której uzdatnianie będzie 
nieopłacalne, albo wydajność 
otworu będzie nieproporcjonal-
na do poniesionych kosztów.  
Jak wspomniano wcześniej rze-
czywiste  możliwości wydobyw-
cze z gminnych ujęć wody to  
aktualnie około 420 m3/dobę, 
średniodobowe zużycie wody 
przez wszystkich mieszkańców 
to około 320 m3/dobę. Łatwo 
obliczyć, że teoretycznie jest 
jeszcze sporo zapasu. Teoretycz-
nie. W okresach przedświątecz-
nych, czy w miesiącach letnich 
zużycie wody przez wszystkich 

mieszkańców wynosi  nawet 550 
m3/dobę i jest niemal 2-krotnie 
większe niż w okresie jesien-
no-wiosennym. Gmina posiada 
zbiorniki magazynujące wodę 
o łącznej pojemności 900m3, 
które w czasie ponadnorma-
tywnych rozbiorów stanowią 
pewien bufor bezpieczeństwa, 
ale gdy taki rozbiór trwa dwa ty-
godnie, czy miesiąc lub wystąpi 
awaria na sieci wodociągowej, 
ten bufor szybko się kurczy. Bu-
dowa kolejnych zbiorników do 
magazynowania wody pitnej 
nie jest rozwiązaniem, gdyż po-
jemność obecnych zbiorników 
przewidziana została na etapie 
budowy, uwzględniając wszyst-
kich mieszkańców, a w wodzie 
uzdatnionej, wydłużając jej czas 
przechowywania, mogą z cza-
sem rozwijać się chorobotwór-
cze drobnoustroje.
Reasumując, za brak wody nie 
odpowiada jedynie spadek 
wydajności ujęć, czy susza hy-
drologiczna, a dwie nowe stud-
nie w Szklarach nie zapewnią 
mieszkańcom nieskończonej 
ilości wody. Za racjonalną go-
spodarkę wodną odpowiadają 
przede wszystkim mieszkańcy. 
Woda z wodociągu w okresie 

letnim nie powinna służyć jako 
woda do nawadniania posesji, 
podlewania grządek, czy napeł-
niania basenów. Ekosystem nie 
przyjmie wytłumaczenia powta-
rzanego jak mantra przez miesz-
kańców  „bo moja studnia wy-
schła, to co mam zrobić” albo „ 
płacę za wodę, to będę korzystał 
ile chcę i jak chcę”. Otóż można 
zrobić i to wiele np.:
• wykorzystać stare szambo 

jako zbiornik lub wybudować 
nowy zbiornik na wodę desz-
czową i wykorzystywać ją do 
nawadniania grządek

• budować małe stawy i oczka 
wodne w celu poprawienia 
małej retencji

• budować własne ujęcia 
wody, które mimo zapewne 
lichej jakości wody doskona-
le sprawdzą się jako źródło 
wody do podlewania warzyw 
i mycia samochodów.

• eliminować wszelkie awarie 
i nieszczelności w instala-
cjach wewnętrznych nie-
zwłocznie zaraz po ich wy-
stąpieniu (cieknące spłuczki, 
kapiące krany, pęknięte rury)

• a przede wszystkim oszczę-
dzać wodę podczas jej co-
dziennego użytkowania

Brak wody
Gmina Hyżne, jak inne Gminy z naszego regionu borykają się z narastającym problemem nie-

doboru wody pitnej. W  grudniu 2015 r. tuż przed świętami Bożego Narodzenia  w naszej Gminie 
nastąpił pierwszy poważny kryzys. 

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Wraz ze zbliżającym się sezonem 
letnim pochyliliśmy się nad proble-
matyką utrzymania dróg i przeana-
lizowaliśmy zagadnienia związane 
z koszeniem poboczy i utrzymaniem 
porządku na terenie naszej Gminy. 
Obecnie koszeniu poboczy podlega 
łącznie około 50 km dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych. Patrząc 
na sąsiednie Gminy, koszenie pobo-
czy naszych dróg nie wyglądało do tej 
pory może źle, ale mimo wszystko do-
strzegliśmy kilka problemów i podjęli-
śmy już kroki w celu ich rozwiązania.

Pierwszym zasadniczym proble-
mem był brak sprzętu. Do tej pory 
ZUKiR dysponował tylko jedną kosiar-
ką bijakową nadającą się do koszenia 
poboczy. Urządzenia te ze względu 
na warunki pracy są dość podatne 
na awarie i w razie takowej wstrzy-
mywane zostawały prace związane 
z koszeniem poboczy dróg na terenie 
całej Gminy do czasu przywrócenia 
sprawności kosiarki. Najpoważniej-
sza awaria z 2017 r. uziemiła kosiarkę 
na ponad miesiąc w okresie, gdy była 
najbardziej potrzebna. Problem ten 
został rozwiązany w grudniu 2019 

roku. Gmina Hyżne przekazała ZUKiR 
dotację celową na zakup nowej, dodat-
kowej kosiarki bijakowej i jeszcze w  
grudniu zakup ten został zrealizowa-
ny. Zakupiono kosiarkę bijakową mar-
ki Zeppelin, która w 2020 roku będzie 
kosić pobocza naszych dróg. 

Kolejnym problemem był brak usta-
lonego odgórnego harmonogramu 
koszenia, do tej pory koszenie wyko-
nywano doraźnie, gdy następowała 
taka potrzeba, kończyło się to tak, że 
koszenie rozpoczynało się zbyt późno 
lub zbytnio się przeciągało. 

W 2020 r. ustalono harmono-
gram koszenia, który w skrócie wy-
gląda następująco:

-kwiecień – pierwsze koszenie 
„płytkie”,

-maj – drugie koszenie „płytkie”,
-czerwiec/lipiec – trzecie koszenie 

„głębokie”,
-sierpień/wrzesień – czwarte ko-

szenie „płytkie”.
Przez koszenie „płytkie” należy ro-

zumieć koszenie poprawiające bezpie-
czeństwo na drodze, w praktyce jest 
to 2-3 przejazdy każdej ze stron drogi, 
które odsłaniają pobocze i część przy-
drożnego rowu.

Przez koszenie „głębokie” nale-
ży rozumieć koszenie zapobiegające 
zakrzaczaniu i zadrzewianiu dróg, 
jest ono wykonywane raz w roku 
w celu usunięcia wszystkich samosie-
jek w rejonie pasa drogowego, które 
da się jeszcze skosić i w praktyce jest 
to 3-6 przejazdów każdej ze stron dro-
gi, które odsłaniają pobocze, rów oraz 
całą przeciwskarpę rowu.

Trzecim problemem są zakrzacze-
nia i zadrzewienia dróg, których nie 

da się już wykosić kosiarką bijako-
wą. Na skutek pojawiania się coraz 
większej ilości nieużytków rolnych 
w sąsiedztwie dróg gminnych naszej 
Gminy samosiejki rozrastające się na 
tych nieużytkach naturalnie rozsiewa-
ją się też na przydrożnych skarpach 
i rowach. Na niektórych drogach sta-
nowią one już duży problem i nie da 
się ich pozbyć inaczej jak przez ręczne 
karczowanie. Stopniowo takie karczo-
wania wykonujemy, jednak ilość dróg 
do karczowania jest wiele i nie da się 
tego wykonać w rok. Aby rozwiązać 
problem pozostałości po karczowaniu, 
czyli gałęzi, zakupiony został w 2019 
roku rębak tarczowy, który od 2020 r. 
będzie rozdrabniał wszystkie wykar-
czowane drzewa i krzewy.  

Czwartym problemem, którego roz-
wiązać nie możemy sami, są śmieci. Co 
roku sprzątamy pobocza i rowy, ale 
przypomina to walkę z wiatrakami. 
Wystarczy pojechać w rejon  Szkoły 
Podstawowej w Dylągówce i przeko-
nać się na własne oczy jak obecnie wy-
gląda droga, która kilka miesięcy temu 
była gruntownie wysprzątana.  Dlate-
go prosimy wszystkich mieszkańców 
o zachowanie porządku. To, jak wyglą-
dają pobocza naszych dróg gminnych, 
zależy głównie od nas samych. Miesz-
kańcy innych Gmin nie jeżdżą naszymi 
drogami dojazdowymi i nie można ich 
obarczyć winą za śmiecenie, tak jak 
za śmieci przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych. To mieszkańcy naszej 
Gminy zaśmiecają drogi gminne. Bę-
dąc na spacerze, wracając z zakupów, 
można wyrobić sobie również dobry 
nawyk wracania z kilkoma zebrany-
mi śmieciami do domu, bo gdy śmieci 
przy drodze jest kilka, to efekty widać 
od razu, a gdy śmieci jest już setki, to 
i schylać się już nie chce.

Utrzymanie dróg w okresie letnim
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Mieszkańcy naszej Gminy 
traktują sieć kanalizacyjną jak 
wysypisko odpadów, do które-
go można wrzucić dosłownie 
wszystko. Dlatego też z prze-
pompowni niemal codziennie 
wyławiane są takie przedmioty 
jak: materiały budowlane, opa-
kowania po produktach, pro-
dukty spożywcze, odzież, mopy, 
martwe zwierzęta domowe, 
pieluchy.

Mieszkańcy, którzy wrzucają 
odpady do sieci kanalizacyjnej, 
nie tylko narażają Zakład na do-
datkowe koszty utrzymania sieci 
kanalizacyjnej poprzez koniecz-
ność angażowania dodatkowych 
pracowników i specjalistycznego 
sprzętu do jej czyszczenia, lecz 
także w wyniku zapchania sie-
ci kanalizacyjnej narażają siebie 
i swoich sąsiadów na niedogod-
ności takie jak zalanie piwnic, 
czy łazienek ściekami, wylanie 
ścieków na działkę, nieprzyjem-
ny zapach wydobywający się ze 
studzienek kanalizacyjnych. Do 
zatorów w kanalizacji sanitarnej 
dochodzi kilka razy w miesiącu, 
a nawet w tygodniu. Dodatkowo 

wylewane do kanalizacji tłuszcze 
szybko jełczeją i stają się główną 
przyczyną odorów wydobywają-
cych się ze studzienek kanaliza-
cyjnych i oczyszczalni ścieków.

Odpady wrzucone do kanaliza-
cji sanitarnej często prowadzą do 
uszkodzenia pomp przepompow-
ni, które tłoczą ścieki. Wrzucona 
pielucha lub szmata, nie rozkła-
da się w kanalizacji a wplątana 
w pompę sprawia, że ulega ona 
zatkaniu i przegrzaniu, co skut-
kuje uszkodzeniem, a działanie 
przepompowni zostaje zatrzyma-
ne. Usunięcie awarii związane jest 
z  kosztami 5-8 tysięcy złotych na 
wymianę pompy, bądź 3-4 tysięcy 
złotych na remont, jeśli jest on 
jeszcze możliwy. Tymi kosztami 
są obciążani wszyscy mieszkańcy, 
płacąc rachunki za odprowadza-
ne ścieki. Wszystkie koszty zwią-
zane z przywracaniem do prawi-
dłowego funkcjonowania sieci 
wodno-kanalizacyjnej obciążają-
ce Zakład ujęte są w taryfach na 
wodę i ścieki i mają odzwiercie-
dlenie w cenach jednostkowych 
dostarczanej wody i odbieranych 
ścieków.

Kanalizacja to nie śmietnik!
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Czego nie wyrzucać do 
kanalizacji sanitarnej?

• nawilżanych chusteczek, mate-
riałów opatrunkowych, pieluch, 
podpasek, tamponów rajstop, 
bandaży, szmat – rzeczy te łączą 
się w sploty i są główną przyczy-
ną uszkodzenia pomp na prze-
pompowniach,

• lekarstw, farb, oraz chemikaliów 
innych niż powszechnie używane 
środki czystości- ich usunięcie ze 
ścieków wiąże się z kosztownym 
procesem technologicznym

• materiałów budowlanych, odpa-
dów budowlanych, które opada-
jąc na dno przewodów kanaliza-
cyjnych, tworzą zatory,

• tłuszczów i olejów, początko-
wo ciepłe, pod wpływem zimnej 
wody tężeją i łączą się z innymi 
śmieciami, tworząc nieprzepusz-
czającą wody twardą bryłę ciężką 
do rozbicia i szczelnie wypełnia-
jącą światło rury,

• nakrętek, korków, gum do żucia, 
plastikowych torebek foliowych, 
prezerwatyw, gumowych rękawi-
czek – wszystkie nie rozpuszcza-
ją się i zatykają pompy,

• kości, odpadów kuchennych – 
resztki jedzenia szybko gniją ge-
nerując intensywne odory.

W związku z powyższym ZU-
KiR „GOSIR” w Hyżnem zwraca się 
z prośbą o świadome korzystnie z ka-
nalizacji i nietraktowanie jej jako po-
jemnika na odpady. Prosimy, by dla 
naszego wspólnego dobra korzystać 
z kanalizacji w celu, do którego zo-
stała przewidziana.
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Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest najważniejsze.

Problem osuwiska obok 
remizy w Hyżnem istnieje już 
wiele lat. Jednak od pewne-
go czasu wielkie masy ziemi 
zaczęły się przemieszczać 
znacznie szybciej niż dotych-
czas. Mieszkańcy gminy, któ-
rzy mieszkają obok osuwiska, 
to potwierdzają. Podczas jed-
nej z sesji Rady Gminy Hyż-
ne problem poruszył nawet 
radny Pan Edward Kołodziej. 
Otrzymałem również w tej 
sprawie pismo od jednego 
mieszkańca gminy, w którym 
zwraca się do mnie z prośbą 
o interwencję. Widząc po-
ważny problem, skierowałem 
wniosek do Starosty Rze-
szowskiego z prośbą o zle-
cenie kontroli. W rezultacie 
w 2019 roku na zlecenie sta-
rosty odbyła się kontrola 
budynku remizy przeprowa-
dzona przez pracowników 
Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego 
w Rzeszowie. Podczas kon-
troli nie stwierdzono żadnych 
uszkodzeń budynku remizy. 
Następnie zwróciłem się do 
Państwowego Instytutu Geo-
logicznego w Krakowie (PIG) 
z prośbą o wykonanie badań 
i sporządzenie dokumentacji 

osuwiska. Przedstawiciel PIG 
w Krakowie był na miejscu 
w październiku 2019 r. (robił 
notatki, zdjęcia, rozmawiał 
z mieszkańcami). Pod koniec 
grudnia 2019 r. przekazano 
nam kartę osuwiska. W spo-
rządzonej karcie stwierdzono 
m.in., że:
• Osuwisko jest ciągle ak-

tywne (cały czas pracu-
je),

• W wyniku ruchów ma-
sowych materiał skalny 
spowodował poważne 
uszkodzenia prywatnego 
budynku gospodarczego, 
który w konsekwencji 
został przez właścicieli 
rozebrany.

• Osuwisko powstało 
w wyniku działalności 
człowieka.

Karta osuwiska zawierała 
również następujący zapis 
„Osuwisko jest aktywne. Istnie-
je duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia dalszych ruchów 
osuwiskowych po długotrwa-
łych lub katastrofalnych opa-
dach atmosferycznych, a także 
po roztopach wiosennych”. 

Zapisy te skłoniły mnie 
do podjęcia zdecydowanych 
działań. Poinformowałem 
(pisemnie) OSP w Hyżnem, 
że osuwisko stanowi realne 
zagrożenie dla budynku OSP 

i należy „powziąć wszelkie 
możliwe środki ostrożności 
mające na celu zachowanie 
bezpieczeństwa”. Z uwagi na 
realne zagrożenie, kierując 
się troską o zdrowie i życie 
osób korzystających z budyn-
ku, zakazałem prowadzenia 
wszelkich imprez okolicz-
nościowych poza niezbędną 
działalnością OSP wynikającą 
ze statutu. W konsekwen-
cji OSP może działać tak, jak 
działała dotychczas, należy 
jednak powstrzymać się tyl-
ko od organizacji imprez 
i innych przedsięwzięć nie-
związanych ściśle z zada-
niami OSP. Poinformowałem 
również komendanta, że „ze 
względów bezpieczeństwa na 
terenie budynku OSP nie mogą 
przebywać osoby postronne”.   

Jednocześnie, mając na 
względzie zaistniałą sytuację, 
podjąłem decyzję o zleceniu 
dalszych szczegółowych ba-
dań geologicznych, które po-
zwolą stwierdzić dokładniej 
stopień zagrożenia. Na pod-
stawie wyników badań zosta-
ną podjęte dalsze czynności. 

Pomimo możliwości nor-
malnego funkcjonowania 
(gdyż zakaz nie dotyczył dzia-
łalności OSP tylko pozosta-
łych działalności jak organiza-
cji imprez, spotkań, czy wesel) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Hyżnem, nie bacząc na ist-
niejące zagrożenie (co jasno 
wynika z karty osuwiskowej) 
dnia 10 marca 2020 r. odwo-
łała się od mojego stanowiska 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Powołując 
się na art. 130 §2 KPA. OSP 
stwierdziła, że mimo mojego 
zakazu, zamierza wykorzysty-
wać budynek remizy w Hyż-
nem w pełnym zakresie (czyli 
także do organizacji różnego 
rodzaju imprez okolicznościo-
wych). 

Nie wiem jakie stanowisko 
w tej sprawie zajmie Samo-
rządowe Kolegium Odwoław-
cze. Wiem jednak, że zdrowie 
i życie mieszkańców Gminy 
Hyżne muszę chronić nawet 
wtedy,  gdy istnieją choćby nie-
wielkie przesłanki świadczące 
o tym, że występuje jakiekol-
wiek zagrożenie. Dlatego na-
dal apeluję do użytkowników 
budynku remizy w Hyżnem 
o powstrzymanie się od korzy-
stania z niego poza niezbęd-
nymi działaniami związanymi 
z prowadzeniem akcji ratun-
kowo – gaśniczych.  

Bartłomiej Kuchta
Wójt Gminy Hyżne

Osuwisko w Hyżnem
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Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej
W styczniu br. podpisaliśmy umowę partnerską do-

tyczącą projektu pn.: Rewitalizacja Kolei Dojazdowej 
Przeworsk Wąskotorowy – Dynów. Celem projektu jest 
poprawa istniejących powiązań komunikacyjnych regionu 
poprzez modernizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąsko-
torowy – Dynów. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 
planowane jest na IV kwartał 2020 roku a zakończenie na 
I kwartał 2022 roku. Całkowita wartość projektu wyno-
si 20 558 557 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO WP to 13 821 138 zł. Wkład 
Gminy Hyżne w realizację zadania wynosi 170 000 zł. W ra-
mach projektu planowana jest modernizacja linii (głównie 
przebudowa torowiska oraz mostów) na odcinku 13 km, 
zaczynając od Dynowa w kierunku Przewoska. Całkowita 
długość linii kolei to ok. 46 km. Liderem projektu jest Po-
wiat Przeworski (właściciel). Umowę partnerską podpisali 
Partnerzy projektu: Miasto Przeworsk, Gmina Przeworsk, 
Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Jawornik Polski, Gmina 
Hyżne, Gmina Dynów i Miasto Dynów. Licząc w przyszłości 

na wzmożoną liczbę turystów korzystających z kolejki wą-
skotorowej, rozpoczęliśmy przebudowę dojazdu do przy-
szłej stacji Szklary - Tunel. Dostępność miejsca jest również 
potrzebna ze względu na usytuowanie w pobliżu dwóch 
ujęć wody pitnej dla Gminy Hyżne. 

Pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej w Hyżnem
W grudniu ubiegłego roku 

w końcu dotarły do nas po-
moce dydaktyczne dla Szko-
ły Podstawowej w Hyżnem. 
Wyposażyliśmy klasy do nauki 
biologii, geografii, fizyki oraz 
chemii. Zakupiliśmy m.in.: dru-
karkę 3D, 30 sztuk mikrosko-
pów, dwa teleskopy, mierni-
ki siły wiatru, plansze, mapy, 
modele przekrojów ziemi, 
próbówki, odczynniki, szkło 
chemiczne, szkielet człowieka, 
zestawy minerałów, zestawy 
badań gleby, zestawy badań 
wody, globusy, model wulkanu, 
zestaw atlasów geograficznych, 
modele komórek, model DNA, 
stację pogody, 30 lornetek 

i wiele innych. Pierwszym eta-
pem był remont klas tj.: szpa-
chlowanie ścian, malowanie, 
zakup nowych ławek i krzeseł, 
zakup nowych tablic, zakup 
biurek dla nauczycieli oraz wy-
miana kontaktów i włączników. 
Drugim etapem było wyposaże-
nie klas w pomoce dydaktycz-
ne. Teraz pora na trzeci etap tj. 
wykorzystanie przez nauczy-
cieli nowych pracowni do efek-
tywnej nauki. Dofinansowanie 
otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Wartość 
zakupionego sprzętu to około 
85 000 zł‼️ Z takimi pomocami 
dydaktycznymi lekcje staną się 
o wiele ciekawsze.

Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
dla Orkiestry Dętej z Dylągówki

W 2019 roku na wniosek Wójta Gminy Hyżne, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy-
znał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” Orkiestrze Dętej przy OSP w Dylągówce. 
Odznaczenia nadawała Wojewoda Podkarpacki – Ewa 
Leniart. Wydarzenie było również okazją do zapre-
zentowania umiejętności naszych muzyków. Podczas 
uroczystości wręczenia odznaczeń orkiestra zagrała 
kilka utworów, co w opinii organizatorów było miłym 
zaskoczeniem. 

Jeszcze raz gratulacje.

INWESTYCJE
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Drogi
Na terenie gminy Hyżne w 2019 r. 

przebudowie poddano ok. 1 558 m 
sieci dróg wewnętrznych. 

Technologia ich wykonania była 
różna – od płyt ażurowych podwójnie 
zbrojonych, poprzez kruszywo łamane 
aż po nawierzchnię z betonu. W bu-
dżecie gminy na przebudowę i utrzy-
manie dróg wydano w 2019 r. łącznie 
1 131 231,43 zł. 

Na wymienioną kwotę składają się po-
szczególne elementy:
• kwota otrzymanego dofinansowa-

nia 405 000 zł,
• środki własne poniesione na reali-

zację inwestycji 385 986,72 zł,
• nakłady poniesione na remont 

cząstkowy dróg w wysokości 93 
215,55 zł,

• regulacja i czyszczenie rowów 
kwota 121 431,00 zł,

• wbudowanie na drogi gminne we-
wnętrzne kruszywa łamanego na 
kwotę 125 598,16 zł.

"Powodziówki"
Pozyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinan-

sowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych na 
skutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (tzw. 
Powodziówki) w kwocie 330 000 zł. W ramach pozyskanych 
środków przebudowano 903 m dróg wewnętrznych oraz wyre-
montowano przepusty drogowe na terenie miejscowości Dylągów-
ka i Szklary na łączną kwotę 494 075,05 zł. Przebudowa obejmowa-
ła ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych, 
pośrodku płyt ułożono nawierzchnię z płyt chodnikowych, wy-
konano również nawierzchnię z kruszywa łamanego.  W ramach 
przebudowy zostały również umocnione rowy oraz skarpy.

Remont przepustu w m. Szklary w ciągu drogi na „Bilcówkę”

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Remont drogi na „Urbańskich” w m. Dylągówka

Hyżne. W wyniku złożonego 
wniosku o dotację ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych otrzymano dotację 
w wysokości 75 000 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom wy-
konano drogę o nawierzchni beto-
nowej (beton C35/45 W8F150 na 
kruszywie granitowym, z warstwą 

poślizgową z geowłókniny) na od-
cinku o długości 280 m, o szerokości 
zmiennej od 2,8 – 3,2 m i grubości 
18 cm. Na końcowym odcinku drogi 
umocniono rów za pomocą korytek 
betonowych, ponadto przebudowa-
no i wymieniono 2 przepusty rurowe 
na zjazdach. Całkowity koszt zadania 
188 372,23 zł.

Przebudowa drogi od zbiorników SUW do drogi betonowej w m. Hyżne

Fundusz Dróg 
Samorządowych

Przebudowa drogi w ramach środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych, gdzie wartość dofinansowania 
wyniosła aż 80% co dało nam kwotę w wysokości 1 013 
730,00 zł przy całkowitych kosztach 1 267 163,52 zł. 
Dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymano, zo-
stanie przebudowana droga publiczna w Hyżnem, tzw. 
Stara Droga o długości 997 m. Zostanie ułożona na-
wierzchnia asfaltowa o łącznej gr. 9 cm i szer. 4,5 m. 
Wybudowana zostanie również kładka dla pieszych na 
rzece Tatyna oraz chodnik (łącznik od kościoła do sta-
rej drogi w m. Hyżne). Termin zakończenia robót prze-
widziano na sierpień 2020 r.

Hyżne - Stara droga. Trwa przebudowa drogi.



12 Dzieje się...

Inne roboty drogowe
Na koniec warto wspomnieć 

o robotach wykonanych ze środ-
ków własnych w ramach bieżące-
go utrzymania dróg. Otóż w ramach 
wspomnianych środków wykonano re-
mont cząstkowy dróg (potocznie zwa-
ne łatanie dziur) w miejscowościach 
Dylągówka, Grzegorzówka, Wólka Hyż-
neńska i Hyżne. Łącznie uzupełniono 
ok. 1000 m2 ubytków w nawierzchni 
dróg, jakie powstały po okresie zimo-
wym za kwotę 93 215,55 zł. 

Bardzo ważnym elementem wpły-
wającym na jakość i bezpieczeństwo 
dróg jest jej odwodnienie. Aby system 
odwodnienia za pomocą przydrożnych 
rowów skutecznie zbierał i odprowa-
dzał wody opadowe, niezbędna jest 
systematyczna konserwacja rowów. 
Dlatego też w roku poprzednim prze-
prowadzono na terenie gminy regula-
cję i czyszczenie rowów przy drogach 
gminnych i publicznych. Dzięki temu 
zostało uporządkowanych 12 km ro-
wów znajdujących się przy drogach 
na terenie gminy. Kwota poniesiona za 
wykonanie zadania 121 431,00 zł.      

Mając świadomość problemu, ja-

kim jest fakt, iż nie wszystkie drogi 
na terenie gminy są wyasfaltowane, 
a te częściowo utwardzone tłuczniem, 
wymagają bieżącego remontu w celu 
poprawienia przejezdności mieszkań-
com do swych domów, przeznaczono 
ok. 1000 m3 tłucznia na terenie całej 
gminy. Z sołtysami poszczególnych 
miejscowości poprzez objazd po dro-
gach został ustalony zakres dróg wy-
magających niezbędnej interwencji. 

W miejscowości Dylągówka przy 
drodze gminnej publicznej „Zaprzy-
lasek” wykonano umocnienie skarpy, 
jaka powstała na skutek intensywnych 
opadów deszczów, które miały miej-
sce na terenie naszej gminy w maju 
minionego roku. 

Warto również wspomnieć, że 
w roku 2019 wykonano przeglądy 
gwarancyjne dróg wybudowanych 
w 2014 r. W wyniku przeglądu zo-
stały usunięte pęknięcia warstwy 
bitumicznej poprzez powierzchowne 
utrwalenie szczelin emulsją asfal-
tową i grysem a w niektórych przy-
padkach  została położona nakładka 
bitumiczna. 

Hala sportowa w Grzegorzówce
Kontynuowana jest budowa sali 

sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Grzegorzówce. W ubiegłym roku otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wysokości  
1 216 547,09 zł. Całkowity koszt budowy 
Sali to 2 353 094,18 zł. Aktualnie trwają 
prace związane z niezbędnym przeprojek-
towaniem niektórych elementów budynku 
jak również prace zmierzające do przesu-
nięcia sieci gazowej. Ostatecznie całkowity 
koszt budowy hali sportowej zwiększy się 
o niezaprojektowane wcześniej elementy, 
m.in. o koszt zabezpieczenia istniejącej 
skarpy gabionami, przebudowy wewnętrz-
nej instalacji gazowej oraz o koszt przesu-
nięcia głównej sieci gazowej. Planowany 
termin zakończenia robót to wrzesień br.  

Nowe pracownie 
komputerowe  

dla szkół  
w Szklarach  

i Grzegorzówce
W 2019 r. Gmina Hyżne realizowała 

Mikroprojekt „Sieć bez tajemnic” w ra-
mach projektu pn. „W sieci bez barier”. 
Projekt był finansowany ze środków 
Unii Europejskiej z  Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa. Całkowi-
ta wartość mikroprojektu wyniosła 
147746,00 zł. Wartość przyznanego 
grantu na realizację mikroprojektu wy-
niosła 100%. Grant został przyznany na 
okres od 01.06.2019 r. do 20.02.2020 r. 
i skierowany był do 264 mieszkańców 
Gminy Hyżne, którzy w chwili przystą-
pienia do mikroprojektu ukończyli 25 
lat życia, w tym 180 kobiet oraz 84 męż-
czyzn, z uwzględnieniem osób z niepeł-
nosprawnościami. Dzięki udziałowi 
w projekcie, po przeszkoleniu wyma-
ganej liczby osób zakupiono 20 sztuk 
komputerów przenośnych, które final-
nie zostały przekazane dwóm Szkołom 
Podstawowym (t.j. SP w Grzegorzów-
ce i SP w Szklarach po 10 sztuk dla 
każdej). W wyniku realizacji projektu 
oraz dzięki aktywnej postawie miesz-
kańców Gminy Hyżne, którzy chętnie 
wzięli udział w szkoleniach, udało się 
wyposażyć pracownie komputerowe 
w nowy sprzęt całkowicie za darmo. 
Projekt był znakomitym przykładem 
współpracy pomiędzy urzędem gminy 
a mieszkańcami.

INWESTYCJE
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Ze względów technicznych konieczna była rozbudowa i przebu-
dowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Hyżne. Ist-
niejąca (stara) oczyszczalnia ścieków  posiadała jeden ciąg techno-
logiczny. W przypadku awarii  bądź remontu trwającego dłużej niż 
kilka godzin na istniejącym ciągu technologicznym ścieki nieoczysz-
czone musiałyby zostać zrzucane do odbiornika wodnego, gdyż nie 
ma zbiornika buforowego magazynującego ścieki surowe. Dodatko-
wo istniejąca oczyszczalnia nie spełniała zakładanych teoretycznych 
parametrów przepustowości 480m3/d, wręcz osiągała granice swo-
jej przepustowości. Dalsze kanalizowanie Gminy Hyżne wymuszało 
budowę drugiego awaryjnego ciągu technologicznego oraz przebu-
dowę istniejącego ciągu, w celu zwiększenia jego przepustowości. 

Do kluczowych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie gminy Hyżne w roku 2019 należała rozbudowa 
i przebudowa istniejącej oczyszczalni o nowy budynek z reakto-
rem biologicznym i z nowym dodatkowym ciągiem technologicz-
nym oczyszczania ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej. Również przebudowie została poddana istniejąca część starej 
oczyszczalni. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowe obiekty 
oczyszczalni i sieci międzyobiektowych. Przebudowie i moderniza-
cji zostały poddane istniejące obiekty oczyszczalni oraz zamonto-
wano nowe urządzenia. Zastosowane rozwiązania mają dodatkowo 
pozytywny wpływ na gospodarkę ściekową gminy między innymi 
poprzez zmniejszenie poziomu odorów w sąsiedztwie oczyszczal-
ni. W wyniku realizacji projektu oprócz rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków zostało wybudowane 9,8 km sieci kanalizacji 
sanitarnej (w tym 0,83 km kanalizacji tłocznej wraz z przepompow-
nią ścieków surowych) w m. Dylągówka, Brzezówka i Hyżne. Budowa 
sieci umożliwiła tym samym podłączenie się mieszkańców ww. miej-
scowości do zbiorczej sieci sanitarnej.

 Kolejnym bardzo ważnym problemem, z jakim styka się gmina, 
jest brak infrastruktury wodociągowej w części miejscowości Szkla-
ry, przez co część mieszkańców tej miejscowości boryka się z pro-
blemem braku wody szczególnie w okresach wiosenno – letnich. Ze 
względu na rozbudowę sieci, a także na ograniczone zasoby eksplo-
atacyjne istniejących ujęć na terenie gminy zachodzi potrzeba budo-
wy i eksploatacji kolejnych ujęć wód podziemnych. W latach poprzed-
nich wykonano i udokumentowano odwierty ujęć wód podziemnych 
dla studni S-4 i S-5 w m. Szklary. Jednak jakość wody w nowo wy-
wierconych studniach wymaga jej uzdatniania. Woda z przedmio-
towych studni pompowana będzie do budynku stacji uzdatniania 
wody w Dylągówce. Jednakże istniejąca do tej pory stacja uzdatnia-
nia wody nie była wyposażona w żaden system uzdatniania wody, 
w związku z czym budynek wymagał rozbudowy w tym zakresie. Ko-
lejnym ważnym aspektem jest aktualnie brak na sieci wodociągowej 

systemu wykrywania awarii, przez co trudniej je wykryć (wiąże się to 
z większymi stratami wody, późniejszą reakcją na naprawę awarii).  

Z uwagi na powyższe w celu budowy sieci wodociągowej wraz 
z uzbrojeniem, budowy dwóch ujęć wody (studni S-4 – S-5) w miej-
scowości Szklary, przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 
w Dylągówce oraz rozbudowy istniejącego, inteligentnego systemu za-
rządzania siecią wodociągową złożono wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej na realizację wspomnianych przedsięwzięć. Ze środków 
RPO WP uzyskano dotację w wysokości 1 319 475,25 zł. Łączna kwota 
inwestycji wynosi 1 986 671,14 zł. W wyniku realizacji inwestycji zo-
stała wybudowana sieć wodociągowa w m. Szklary w ilości 5,97 km, 
zostały wykonane obudowy studni wierconych S-4 i S-5 w m. Szklary 
z uzbrojeniem w niezbędną instalację, urządzenia i armaturę, budowę 
policznikowej linii zasilającej, wykonano również rozbudowę istnie-
jącej stacji uzdatniania wody o kompletną instalację technologiczną 
opartą o proces filtracji na ciśnieniowych filtrach pośpiesznych wraz 
z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Mając świadomość problemów, jakim jest brak wody i zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej, w ubiegłym roku złożyliśmy kolejny 
wniosek o dofinansowanie w ramach zadania pn.  „Poprawa go-
spodarki wodno-ściekowej w gminie Hyżne, poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz bu-
dowę wodociągu w m. Szklary” – PROW. Kwota wniosku 1 933 
279,44 zł, możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 
63,63% (1 118 000 zł) kosztów kwalifikowanych. Gdyby udało 
się pozyskać na tę inwestycję dofinansowanie, to wybudowano by 
sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i część Hyżnego 
w ilości 8,04 km (w tym 145 m sieci tłocznej) wraz z trzema prze-
pompowniami oraz wybudowano by 0,52 km sieci wodociągowej 
w m. Szklary.

INWESTYCJE

Gospodarka wodno – ściekowa

Studnia S-4 w Szklarach.

Stacja uzdatniania wody w Dylągówce

Zasadniczym problemem na terenie gminy jest brak zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, 
wzrost zanieczyszczenia wód i gleb, spadek jakości życia mieszkańców gminy. 
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
kpr. Jana Staszczaka

Uroczystość odsło-
nięcia tablicy upamięt-
niającej kpr. Jana Stasz-
czaka, a także osoby 
aresztowane i torturo-
wane w budynku poste-
runku milicji obywatel-
skiej w Hyżnem.

Dzień 15.12.2019 r. 
był dniem szczególnym 
dla społeczności gminy 
Hyżne, bowiem dokona-
ła się historia – historia 
upamiętnienia lokalnego 
bohatera Jana Staszczaka – żołnierza  
Placówki Armii Krajowej Hyżne, któ-
ry oddał swe życie w obronie naszej 
ojczyzny. 

Jan Staszczak urodził się w 1915 
roku w Szklarach. W konspiracji peł-
nił funkcję instruktora strzelectwa 
i jako łącznik przekazywał meldun-
ki. Został aresztowany pod koniec 
listopada 1944 r. Był brutalnie prze-
słuchiwany i torturowany. Mimo to 
nie wydał towarzyszy broni. Został 
zamordowany w nocy z 1 na 2 grud-
nia 1944 r., w wieku 29 lat, pozosta-
wiając żonę i 1,5 roczną córkę Emilię. 
Jego ciało ukryto w pobliżu posterun-
ku. Odnaleziono je dopiero w marcu 
1945 r. Sprawców nigdy nie ustalono 
i nie ukarano.

Uroczystości związane z odsłonię-
ciem tablicy pamiątkowej kpr. Jana 
Staszczaka i osób aresztowanych oraz 
torturowanych w budynku Posterun-
ku Milicji Obywatelskiej w Hyżnem 
(obecny budynek Gminnego ośrodka 
Kultury), rozpoczęła uroczysta msza 
święta w kościele p.w. Najświętszej 
Maryi Panny w Hyżnem, odprawiona 
w intencji wyżej wymienionych oraz 
wszystkich mieszkańców gminy Hyż-
ne, którzy polegli w czasie II wojny 
światowej. Po nabożeństwie uczest-
nicy uroczystości w asyście pocztów 
sztandarowych i przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej z Dylągówki 
pod batutą Krzysztofa Ogorzelca udali 

się pod budynek Gminne-
go Ośrodka Kultury. Tam 
odbyła się druga część 
uroczystości, którą rozpo-
częła Anna Lorenz-Filip, 
dyrektor GOK w Hyżnem. 
Następnie Orkiestra Dęta 
odegrała hymn państwo-
wy, po czym głos zabrał 
Wójt Gminy Hyżne p. 
Bartłomiej Kuchta, któ-
ry przywitał wszystkich 
gości i przybliżył zgro-
madzonym sylwetkę kpr. 

Jana Staszczaka. 
Uroczystego aktu odsłonięcia ta-

blicy pamiątkowej dokonała p. Emi-
lia Chruszczyk – córka bohatera. 
O poświęcenie i modlitwę popro-
szono proboszcza parafii Hyżne, ks. 
Marka Gajdę. Pod tablicą złożono 
kwiaty. Nie zabrakło również prze-
mówień przybyłych gości, a wśród 
nich przemówienia córki upamięt-
nionego kaprala, która dziękowała, 
że doczekała tego momentu, a także 
tego, że walka i męczeńska śmierć jej 
ojca nie będzie już tajemnicą, tylko 
faktem historycznym.

Kolejnym punktem programu był 
wykład pt. „Tragiczne losy żołnie-
rzy Placówki Armii Krajowej Hyżne 
w latach 1944-1945”, który odbył 
się w budynku GOK, a wygłosił go dr 
Marcin Bukała – pracownik Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. 

Po zakończeniu oficjalnych uro-
czystości Wójt Gminy Hyżne w towa-
rzystwie p. Emilii Chruszczyk złożył 
kwiaty na grobie śp. Jana Staszczaka 
na cmentarzu w Szklarach.

Z inicjatywą upamiętnienia kapra-
la Jana Staszczaka wyszli mieszkańcy 
Hyżnego. Fundatorem tablicy i koor-
dynatorem prac związanych z jej po-
wstaniem był Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Rzeszowie.

CZEŚĆ I CHWAŁA  
BOHATEROM!

KRONIKA

Konkurs  
Świadomy  
Obywatel -  
Edycja I:  

Polski Parlament
Dnia 28 listopada 2019 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Hyżnem odbył się konkurs pn. 
„Świadomy Obywatel – Edycja I: 
Polski Parlament”, którego ini-
cjatorem był p. Karol Piękoś – 
radny gminy Hyżne, a współorga-
nizatorem GOK w Hyżnem.

Konkurs odbył się pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Hyżne – p. 
Bartłomieja Kuchty. Swą obecnością 
zaszczycił nas również Przewodni-
czący Rady Gminy Hyżne – dr Bogu-
sław Kotarba, który pełnił funkcję 
Przewodniczącego Komisji Konkur-
sowej.

Do rywalizacji przystąpiło 30 
uczestników – uczniów z 5 szkół 
z terenu gminy Hyżne tj.: Brzezówki, 
Dylągówki, Hyżnego, Szklar i Wólki 
Hyżneńskiej. Uczestnicy, podzieleni 
na 2 grupy, rozwiązywali test, składa-
jący się z 30 pytań, weryfikujący wie-
dzę o polskim parlamencie. Laureaci 
otrzymali nagrody i pamiątkowe dy-
plomy.

Cieszy nas fakt, iż zorganizowa-
ny po raz pierwszy na terenie gmi-
ny Hyżne tego typu konkurs, spotkał 
się z zainteresowaniem. W tym roku 
planujemy kolejną edycję konkursu 
i już teraz zachęcamy do uczestnic-
twa, ponieważ takie przedsięwzię-
cia przyczyniają się do świadomego 
uczestniczenia w życiu obywatelskim 
kraju, poszerzają wiedzę i kształtują 
postawy patriotyczne.
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KRONIKA

Konferencja naukowa z okazji obchodów  
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 9 marca 2019 
r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Hyżnem, 
odbyła się konferencja 
naukowa poświęcona 
historii osób i wydarzeń 
związanych z walką 
o niepodległą Polskę.

Dnia 9 marca 2019 r. 
w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Hyżnem, odbyła się 
konferencja naukowa po-
święcona historii osób i wy-
darzeń związanych z walką 
o niepodległą Polskę.

Konferencję otworzył 
Wójt Gminy Hyżne Bartło-
miej Kuchta, witając przy-
byłych gości, a wśród nich 
p. Ewę Leniart – Wojewodę 
Podkarpackiego oraz p. Sta-

nisława Kruczka – Członka 
Zarządu Województwa Pod-
karpackiego. Następnie pra-
cownicy Instytutu Pamięci 
Narodowej zaprezentowali 
zgromadzonym 3 bloki te-
matyczne: dr Marcin Bukała 
wygłosił wykład na temat 
funkcjonowania placówki 
Armii Krajowej Hyżne, dr 
Piotr Szopa zaprezentował 
działalność sądowo-likwi-
dacyjną Polskiego Państwa 
Podziemnego w Podobwo-
dzie Armii Krajowej Rze-
szów-Południe, a dr Mariusz 
Krzysztofiński poddał ku re-
fleksji temat: „Laboratorium 
nowej władzy”. Kształtowa-
nie systemu komunistycz-
nego na Rzeszowszczyźnie 
w latach 1944–1945.

We wszystkich tych wy-
stąpieniach, uczestnicy kon-

ferencji mieli możliwość po-
znać historyczne fakty oraz 
nazwiska i historie wielu 
osób związanych z gminą 
Hyżne lub jego bliską oko-
licą, zarówno tych niezłom-
nych bohaterów, którzy 
zapłacili za wierność swo-
im ideałom niejednokrot-
nie cenę najwyższą – cenę 
swego życia, jak również 
bezwzględnych oprawców, 
którzy z różnych powodów, 
dbając o własne interesy, 
kolaborowali z okupantem, 
stosując tortury, a nawet 
mordując swoich rodaków.

Bardzo serdecznie dzię-
kujemy prelegentom, za 
przekazanie tych wszystkich 
ważnych informacji zwią-
zanych niestety ze smutną 
i bolesną częścią historii tej 
ziemi. 

Historię obrazu Matki Bożej Hyż-
neńskiej zna zapewne każdy miesz-
kaniec Hyżnego i okolic. Dzieje te 
obfitują jednak w wiele ciekawych 
wątków związanych z rodziną Wa-
powskich, pierwszych właścicieli cu-
downego obrazu.   

W XVI w Dynów oraz ziemie okolic 
Hyżnego przeszły w posiadanie rodziny 
Wapowskich.  Andrzej Wapowski her-
bu ,,Nieczuja” urodzony w 1530 roku, 
był podkomorzym sanockim, kaszte-
lanem przemyskim, dziedzicem dóbr 
Wapowce znajdujących się na Pogórzu 
Przemyskim, w dolinie Sanu. Jego żoną 
została Katarzyna z domu Maciejew-
ska, córka starosty Zawichojskiego.

W 1574 roku, w czasie uroczystości 
koronacyjnych Henryka Walezego, na 
Błoniach krakowskich doszło do poje-
dynku między Samuelem Zborowskim 
a Janem Tęczyńskim. Król poprosił 
Andrzeja Wapowskiego o interwencję. 
Podczas próby rozdzielenia walczą-
cych, Wapowski otrzymał śmiertelny 
cios czekanem w głowę. Winowajca, 
Samuel Zborowski, po 10 latach  banicji 
został skazany na śmierć.

Po 300 latach wydarzenie to stało się 
tematem obrazu Jan Matejki – „Śmierć   

Wapowskiego”.   
Obraz był wystawiony na kilku wy-

stawach, w 1894 roku prezentowano 
go we Lwowie. Potem zaginął. Po 100 
latach obraz odnalazł się w Amery-
ce Południowej w prywatnej kolekcji. 
W 2012 roku pokazano go na Wawelu.

Cztery lata później został sprzedany 
na aukcji za 3 miliony 200 tysięcy złotych.

Rodzina Wapowskich była bardzo 
religijna, ufundowała kilka kościołów 
w swoich włościach, między innymi 

w Hyżnem.
W 1592 roku wdowa po Andrzeju 

Wapowskim, Katarzyna Wapowska, 
podarowała do głównego ołtarza hyż-
neńskiego kościoła klejnot rodzinny – 
wizerunek Matki Bożej z dzieciątkiem 
Jezus.

Historia, jakiej nie znamy
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XVII Zlot szlakiem rodowodu gen. Wł. Sikorskiego -  
VII rajd rowerowy

Sikorski to wybitny mąż stanu, pre-
mier RP na uchodźstwie i Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych, który swe 
dzieciństwo spędził w Hyżnem. 

Pamięć o naszym krajanie kultywujemy po-
przez posiadane zasoby materialne, jak rów-
nież poprzez inne przedsięwzięcia tj. obchody 
rocznic urodzin i śmierci generała, spotkania 
i cykliczne imprezy ku jego pamięci. Jednym z ta-
kich wydarzeń był zorganizowany dnia 30.06. 
2019 r. już po raz VII rajd rowerowy, w ramach 
XVII Zlotu Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikor-
skiego, w którym udział wzięło 59 uczestników 
w 3 kategoriach:
• Kategoria I do 16 roku (dziewczęta i chłopcy)
• Kategoria II powyżej 16 roku (mężczyźni 

i kobiety)
• Kategoria III Mundurowi (mężczyźni i ko-

biety).
 Trasa rajdu liczyła 16 km i przebiegała przez 

tereny gmin Hyżne i Błażowa. Serdecznie dzię-
kujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom! 

Podczas rajdu odbyło się losowanie nagrody 
specjalnej tj. roweru górskiego, którego funda-
torem był PPUH Drewnotech Henryk Flis. 

KULTURA I ROZRYWKA
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KULTURA I ROZRYWKA

Gmina Hyżne po raz pierwszy wzięła udział  
w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania!

Gmina H-yżne po raz pierwszy 
wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji narodowego czytania!

Narodowe Czytanie zostało zapo-
czątkowane w 2012 r. z inicjatywy pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego  
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza. Podstawowym celem przed-
sięwzięcia jest popularyzacja czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnie-
nie poczucia wspólnej tożsamości po-
przez kontakt z największymi dziełami 
polskiej literatury. W kolejnych latach 
w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza „Lalki” Bolesława Pru-
sa „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 
oraz „Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego.

Na ósmą czytelniczą  akcję Naro-
dowego Czytania, którą honorowym 
patronatem objęła Para Prezydencka,  
wybrano  osiem nowel, które pochodzą 
głównie z okresu pozytywizmu, a są to: 
• „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej;
• „Katarynka” Bolesława Prusa; 
• „Mój ojciec wstępuje do straża-

ków” Bruno Schulza;

• „Orka” Władysława Reymonta; 
• „Rozdziobią nas kruki, wrony…” 

Stefana Żeromskiego;
• „Sachem” Henryka Sienkiewicza; 
• „Sawa” Henryka Rzewuskiego.

27 września 2019 r. w GOK w Hyż-
nem zorganizowano wyżej opisaną ak-
cję Narodowego Czytania. Pierwszym 
punktem programu był wkład uzu-
pełniony prezentacją multimedialną 
wprowadzający uczestników do epoki 
pozytywizmu, który wygłosiła p. Kata-
rzyna Szul – obecna dyrektor SP Hyżne. 
Następnie została przedstawiona piękna  
inscenizacja w wykonaniu grupy uczniów 

pod kierunkiem p. Marty Słomiany z SP 
w Hyżnem, w ramach której odczytywa-
ne były również fragmenty nowel. 

Kulminacyjnym punktem progra-
mu było publiczne odczytanie noweli 
pt. „Dym” Marii Konopnickiej, której 
motywem przewodnim jest wzajemna 
miłość matki i syna. Czytanie rozpoczął 
gospodarz gminy p. Bartłomiej Kuch-
ta. Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowy egzemplarz 
noweli „Dym”, oczywiście z odciśniętą 
pieczęcią Narodowego Czytania 2019.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda podziękował instytu-
cjom biorącym udział w wydarzeniu. 
Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 
otrzymał pamiątkową publikację pn. 
„Nowele Polskie”, opatrzoną podpi-
sami Pary Prezydenckiej. Przesłana 
została również flaga z dopiskiem: 
„Niech flaga Rzeczypospolitej Polskiej 
symbol naszej tożsamości i państwo-
wości, znak przynależności do polskiej 
wspólnoty, będzie stale obecna pośród 
nas, a szczególnie w czasie obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, przypadających na lata 
2018-2022, które łączą wszystkich Po-
laków w kraju i na świecie” – Prezydent 
Andrzej Duda.

"
"Książki są bramą, przez którą 

wychodzisz na ulicę. Dzięki nim 

uczysz się, mądrzejesz, podró-

żujesz, marzysz, wyobrażasz 

sobie, przeżywasz losy innych, 

swoje życie mnożysz razy tysiąc. 

Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za 

tak niewiele (…)"

Arturo Perez-Reverte
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I dni 

W dniach 6 i 7 lipca 2019 r. święto-
waliśmy po raz pierwszy wydarzenie 
pn. „Dni Gminy Hyżne”, które zosta-
ło zorganizowane z inicjatywy Wój-
ta Gminy Hyżne, przyciągnęło tłumy 
mieszkańców oraz gości, RÓWNIEŻ 
Z NASZEGO PARTNERSKIEGO MIASTA 
Ajak na Węgrzech. Sobotnia odsłona 
„gminnego święta” rozpoczęła się na 
sportowo rozgrywkami na orliku, któ-
re zorganizował KS Halo Hyżne. Mecze 
rozpoczęły się już o godzinie 12:00, 
kiedy to do gry stanęły dzieci kontra 
rodzice. Następny bardzo emocjonują-
cy mecz rozegrała drużyna dziewcząt 
z KS Halo Hyżne z samorządowcami, 
w którym zwycięstwo odniosły dziew-
czyny. Ostatni mecz to finał rozgrywek 
o puchar HALO, w których zwyciężyła 
drużyna Tutti Frutti.

Druga część obchodów to wspa-
niale zorganizowany show – „Hyżne 
Talent Show 2019”, którego głównym 
celem było:
• znalezienie i promocja nowych ta-

lentów z gminy Hyżne;
• umożliwienie prezentacji swoich 

pasji i talentów na dużej scenie;
• popularyzowanie działań arty-

stycznych;
• rozwijanie kreatywności i zainte-

resowań; 
• promowanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu;
• wyłonienie najciekawszych oso-

bowości wśród osób posiadają-

cych talenty i umiejętności. 

Konkurs odbył się w 2 kategoriach 
wiekowych: I do 16 r. ż oraz II po 16 
r.ż. Przystąpiło do niego łącznie 62 
osoby, na co złożyło się 19 występów. 
Rangę konkursu z pewnością podnio-
sły osoby zasiadające w jury, a byli to:
1. p. Maria Kula – przewodnicząca 

jury – przedstawicielka Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, koordynatorka projektów, 
członkini wielu komisji ocenia-
jących konkursy przeglądy i fe-
stiwale na terenie województwa 
podkarpackiego

2. p. Maria Bednarek – pochodząca 
z Hyżnego, reprezentowała środo-
wisko Warszawskiego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury. Aktywna 
działaczka kulturalna, poetka, au-
torka książek, śpiewaczka.

3. Delfina i Bartek – zdobywcy 
I miejsca w V edycji ogólnopol-
skiego programu Mam Talent, 
którzy swym pięknym występem 
zaingerowali Hyżne Talent Show 
2019!

Ocena występów, jak przyznało 
szanowne Jury nie była łatwa. Uczest-
nicy reprezentowali wysoki poziom 
artystyczny. Po długich i gorących ob-
radach przewodnicząca p. Maria Kula 
przedstawiła protokół.

Kategoria I:
I MIEJSCE: Paulina Wandas – śpiew
II MIEJSCE: Julia Jasińska – układ ta-
neczno-akrobatyczny
III Miejsce: Zespół Tańca Nowoczesne-
go SAGAT
WYRÓŻNIENIE: Wiktor Dziak – śpiew

Kategoria II
I MIEJSCE: Monika Wróbel – śpiew
II MIEJSCE: Grupa Zumba Queens – ta-
niec
III MIEJSCE: Duet – Magdalena Rożek 
i Katarzyna Rożek

KULTURA I ROZRYWKA

Kategoria I:
• I MIEJSCE: Paulina Wandas – śpiew
• II MIEJSCE: Julia Jasińska – układ tanecz-

no-akrobatyczny
• III Miejsce: Zespół Tańca Nowoczesnego 

SAGAT
• WYRÓŻNIENIE: Wiktor Dziak – śpiew

Kategoria II
• I MIEJSCE: Monika Wróbel – śpiew
• II MIEJSCE: Grupa Zumba Queens – taniec
• III MIEJSCE: Duet – Magdalena Rożek  

i Katarzyna Rożek
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Gminy Hyżne 
Drugi dzień hyżneńskich uroczystości to „Festiwal 

Kulturalno-Patriotyczny”, którego tematem prze-
wodnim była postać gen. Władysława Sikorskiego. 
Festiwal rozpoczął Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej 
Kuchta, witając przybyłych gości. Swoją obecnością 
zaszczyciła p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. 
Wśród uczestników festiwalu, publiczność mogła zo-
baczyć piękny i wzruszający spektakl przygotowany 
przez grupę dzieci i młodzieży przygotowany pod 
kierunkiem p. Urszuli Krztoń, opowiadający o życiu 
gen. Wł. Sikorskiego. Następnie p. Maria Bednarek, 
reprezentująca Warszawskie Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury, zaprezentowała na scenie kilka autor-
skich utworów o tematyce patriotycznej, ekologicz-
nej i miłosnej. Piękny pokaz dała grupa Mażoretek 
z Węgier, działająca pod kierunkiem p. Zsuzsany 
Ragany, a następnie odbył się energetyczny koncert 
Orkiestry Dętej z Dylągówki pod batutą p. Krzysztofa 
Ogorzelca. Kolejną uczestniczką festiwalu była mło-
da i utalentowana Magdalena Kowal, która zagrała 
na akordeonie. W festiwalu uczestniczył również p. 
Łukasz Wróbel, który jest instruktorem Magdaleny. 
Na zakończenie publiczność bawiła się podczas kon-
certów zespołu Rompey i Mateusza Mijala. W mię-
dzyczasie na scenie wystąpili również wyróżnieni 
i zdobywcy pierwszych 3 miejsc w obu kategoriach 
– uczestnicy konkursu Hyżne Talent Show 2019!

Zabawie towarzyszyła moc atrakcji przygotowa-
nych z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy, 
w postaci dmuchanych zamków, karuzeli, malowa-
nia twarzy oraz gier i zabaw z nagrodami, które były 
prowadzone przez 3 animatorki. Ponadto w strefie 
zabawy dla dzieci pojawiła się również wielka ma-
skotka, z którą można było się pobawić i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. 

Festiwal to wydarzenie, które odbyło się dzięki 
dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkar-
packiego, w ramach realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Hyżnem i Stowarzyszenie Krze-
wienia Tradycji i Kultury w Hyżnem projektu, w ra-
mach konkursu pn. „Wydarzenia Kulturalne”. Dzię-
kujemy za wspieranie naszych działań.

KULTURA I ROZRYWKA
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Dożynki gminne w Wólce Hyżneńskiej

Dożynki to jeden z najpięk-
niejszych dni w roku każde-
go rolnika. To radość i odpo-
czynek po ciężkiej pracy. 

W okazałych i misternie wy-
konanych wieńcach dożynko-
wych kryje się nie tylko radość 
z pomyślnie zakończonych żniw, 
ale też wdzięczność za zbiory, 
a przede wszystkim mozolna pra-
ca i przywiązanie do narodowej 
tradycji. Uroczystość dożynek 
jest wyrazem podziękowania dla 
rolników za zebrane plony i ich 
ciężką pracę na roli.

18 sierpnia 2019 r. w Wólce 
Hyżneńskiej odbyły się Gminne 
Dożynki, które rozpoczęła uro-
czysta msza św. dziękczynna za 
zebrane plony. Następnie uczest-
nicy Dożynek korowodem przy 
akompaniamencie Orkiestry Dę-
tej z Dylągówki, w asyście pocz-
tów sztandarowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Hyżne oraz w towarzystwie 
przedstawicielek Kół Gospodyń 
Wiejskich z pięknymi wieńcami, 
udali się na plac przy Remizie 
OSP w Wólce Hyżneńskiej, gdzie 
odbyła się tradycyjna część ob-
rzędowa, konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy i naj-
smaczniejszą potrawę regionalną, 
a następnie część artystyczna 

wydarzenia. Zaszczytną funkcję 
Starostów Dożynek w tym roku 
pełnili p. Teresa Krzywonos i p. 
Stanisław Pałac, którzy to trady-
cyjnie przekazali chleb wypie-
czony z ziaren tegorocznych zbóż 
na ręce Wójta Gminy  p. Bartło-
mieja Kuchty. Uczestnicy uroczy-
stości mogli skosztować potraw 
regionalnych przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z wszystkich sołectw m.in. ciast 
owocowych, kompotów, piero-
gów, pasztetów, gołąbków z ziem-
niakami, klopsików z zasmażaną 
kapustą, bigosu i wielu innych. 
W części rozrywkowej dla go-
ści dożynkowych przygotowano 
wiele atrakcji. Na scenie wystąpili 
m.in. Kapela Ludowa Pogórzanie 
z Dynowa, Kapela Klika z Jawor-
nika, ZPiT Mali Hyżniacy, Zespół 
Żmije. W roli konferansjerki wy-
stąpiła p. Marta Tadla – aktorka 
teatralna rodem z Hyżnego, któ-
ra również prowadziła konkursy 
i zabawy dożynkowe. Pełnego za-
dowolenia dopełniały uśmiechy 
dzieci, dla których przygotowano 
bogatą ofertę, na którą składał się 
m.in. spektakl teatralny pt. „Na 
wakacje”, zabawy na dmuchań-
cach, konkursy i animacje. Dożyn-
ki zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem Cyklon, która trwała 
do późnych godzin nocnych.

KULTURA I ROZRYWKA
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Gminny Dzień Dziecka w Nieborowie

Dzień Dziecka to święto obcho-
dzone niemal na całym świecie. Jed-
nak nie we wszystkich krajach w tym 
samym dniu i w ten sam sposób. 
Różnice wynikają przede wszystkim 
z tradycji narodowych i religijnych 
danego obszaru kulturowego.

Dzień Dziecka w Polsce został wpro-
wadzony w 1952 roku, a jego inicjato-
rem była organizacja „The International 
Union for Protection of Childhood” dzia-
łająca na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa dzieciom na całym świecie. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. przy byłej 
filii GOK w Nieborowie z tej właśnie 
okazji został zorganizowany piknik 
rodzinny. Frekwencja przerosła na-
sze oczekiwania, z czego cieszymy się 
ogromnie! Na licznie przybyłych gości 
czekało mnóstwo atrakcji m.in. bezpłat-
ne dmuchańce, zabawy z nagrodami, 

giga bańki mydlane, malowanie buziek, 
pyszny poczęstunek przygotowany 
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nieborowa oraz liczne występy arty-
styczne grup działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

Wśród młodych artystów wystąpili:
1. Zespół Pieśni i Tańca Mali Hyżnia-

cy i Zespół Pieśni i Tańca Młodzi 
Hyżniacy – prowadzony przez p. 
Urszulę Wolanin;

2. Uczniowie Ogniska Muzycznego: 
Zosia Ossolińska i Krzyś Sochac-
ki pod kierunkiem p. Dariusza 
Ochwata;

3. Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT 
– grupa starsza i młodsza – prowa-
dzony przez p. Monikę Majkę;

4. Uczniowie Studia Muzycznego: Ga-
brysia Pałac, Karol Sumara, Hubert 
Kociubiński, Andżelika Pluta Ma-
dzia Kowal i Jakub Dobosz – pod 

kierunkiem p. Łukasza Wróbla;
5. Uczniowie Szkółki Wokalnej – pod 

kierunkiem p. Łukasza Wróbla 
grupa młodsza VOCALOWERS, 
oraz solistki: z gr. młodszej Paulina 
Wandas, a z grupy starszej Magda-
lena Rożek;

6. Grupa teatralno-kabaretowa Dylą-
gSHOW z Dylągówki – prowadzona 
przez p. Łukasza Wróbla.

W imprezę zaangażowana była rów-
nież Ochotnicza Straż Pożarna z Hyż-
nego, która prezentowała swój sprzęt 
i wyposażenie, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Na zakończenie odbył się festyn 
z muzyką na żywo. Niepowtarzalna 
atmosfera, wspaniała zabawa oraz 
wspólnie spędzony czas sprawiły, że 
ten wyjątkowy dzień był pełen radości 
i uśmiechu, a imprezę należy zaliczyć 
do bardzo udanych.
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Klubu Seniora "Aktywni" - I rocznica powstania
1 lutego b.r. obchodziliśmy 

I rocznicę utworzenia przy GOK 
w Hyżnem Klubu Seniora „Aktyw-
ni”. Klub jest inicjatywą wyjątko-
wą. 
Jest to miejsce wypełnione ludźmi 
z dużą energią, wiedzą i życiowym 
doświadczeniem. Klubowicze swoją 
postawą pokazują, że senior to czło-
wiek nie tylko mądry i dający świet-
ny przykład młodszym pokoleniom, 
ale także pogodny, aktywny i dobrze 
zorganizowany. Już od samego po-
czątku widać było u naszych Klubo-
wiczów wielki zapał, chęć spotyka-
nia się, organizowania przeróżnych 
działań, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
warsztatów, spotkań okolicznościo-
wych i wycieczek. 

Jubileusz uświetniły występy dzie-
ci i młodzież działającej przy GOK, jak 
również prezentacje samych seniorów. 
Świętowanie zakończyło się wspólną 
zabawą przy muzyce.

Klub Seniora „Aktywni” działa 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Hyżnem od stycznia 2019 r. Obec-
nie do klubu uczęszcza blisko 60 
osób – mieszkańców gminy w wie-
ku 60 +. Spotkania odbywają się 
w każdy czwartek o godzinie 10:00 

w budynku GOK w Hyżnem. Prze-
wodniczącą jest p. Krystyna Maj-
chrowska. Przynależność do Klubu 
daje możliwość aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym i kul-
turalnym gminy. Na cotygodniowe 
spotkania zapraszani są wyjątkowi 
goście, którzy wygłaszają ciekawe 
prelekcje, przedstawiają ważne te-
maty jak zdrowie, bezpieczeństwo 
seniorów, prezentują swe pasje i za-
interesowania – muzyczne, podróż-
nicze itp., prowadza zajęcia gimna-
styczne. Ponadto  członkowie, na 
czele z panią Przewodnicząca przy 
wsparciu Gminnego Ośrodka Kul-
tury organizują różne uroczystości 
okolicznościowe, które wyróżniają 
się szczególnie miłą atmosferą. Po-
nadto seniorzy udają się do kina, 
teatru i na wycieczki integracyjno-
-krajoznawcze – w ubiegłym roku 
odwiedzili Sandomierz i Lwów. Klub 
Seniora to doskonała okazja na na-
wiązanie nowych znajomości i przy-
jaźni, utrzymania więzi społecznych, 
wzmocnienia relacji towarzyskich.

Aby zapisać się do Klubu Seniora 
„Aktywni”, należy przyjść na spotka-
nie i wypełnić Kartę Członka Klubu. 
Serdecznie zapraszamy!

KULTURA I ROZRYWKA
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Gminny Dzień Seniora

Co roku jesienią w gminie Hyżne 
uroczyście obchodzony jest Dzień 
Seniora. To szczególny moment, 
który pozwala docenić i podkre-
ślić potencjał doświadczenia, war-
tości i wiedzy, z których mogą czer-
pać młodsze pokolenia. 

W uroczystościach biorą udział oso-
by z terenu gminy, które ukończyły 75 
lat oraz zaproszeni goście. Atmosfera 
radosnej wspólnej biesiady jest podsu-
mowaniem kolejnych spotkań Seniorów 
z okazji obchodów Dnia Seniora, które 
na stałe wpisały się w kalendarz imprez 
gminnych. 

Blisko 150 Seniorów wzięło udział 
w tym niecodziennym wspólnym spo-
tkaniu, które zostało zorganizowane 26 
października 2019 r. na hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Hyżnem. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 15:00 mszą 
św. w intencji Seniorów z Gminy Hyżne 
oraz Jubilatów obchodzących 50. roczni-
cę pożycia małżeńskiego, w kościele 
parafialnym w Hyżnem, która była ce-
lebrowana przez ks. proboszcza Marka 
Gajdę oraz ks. Grzegorza Jakubika. Pod-
czas mszy św. Jubilaci odnowili przysię-
gę małżeńską.

Następnie zaproszeni goście zgro-
madzili się w hali sportowej, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. Po 
przywitaniu wszystkich przybyłych 
przez dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Hyżnem nastąpiło uroczy-

ste wręczenie medali nadanych przez 
Prezydenta RP, kwiatów i upominków, 
bowiem rokrocznie Dzień Seniora po-
łączony jest ze świętowaniem 50-le-
cia pożycia małżeńskiego par, które 
w danym roku obchodzą swój jubile-
usz.  Wręczenia dokonał p. Bartłomiej 
Kuchta – Wójt Gminy Hyżne w asyście 
p. Eweliny Mazur – kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, p. Bogusława Kotar-
by – Przewodniczącego Rady Gminy 
Hyżne oraz p. Anny Lorenz-Filip – dy-
rektora GOK w Hyżnem. W roku 2019 
złote gody obchodziło 15 par. Po de-
koracji jubilatów na miejsca honoro-
we zaproszono najstarszych seniorów 
z terenu Gminy Hyżne, którym również 
wręczono gratulacje i kwiaty. Część 
artystyczną wydarzenia uświetnił wy-
stęp ZPiT „Hyżniacy” oraz występy lau-
reatów konkursu Hyżne Talent Show 
2019: Paulina Wandas, Julia Jasińska, 
Magdalena Rożek oraz Wiktor Dziak 
z tatą Ryszardem. Spotkanie obfitowa-
ło w rozmowy, śmiech, śpiew i taniec. 
Seniorzy pokazali, iż mają w sobie 
wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj 
najważniejszy, lecz radość bycia razem 
oraz fakt, że się o nich pamięta.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim Seniorom za przybycie 
i życzymy, aby dojrzały wiek był czasem 
aktywnym, pełnym pasji i możliwości, 
a jednocześnie czasem spełnienia, satys-
fakcji i poczucia znalezienia właściwego 
miejsca w życiu.

KULTURA I ROZRYWKA
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Z bibliotecznej półki
Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz 
upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Jako biblioteka o charakterze uniwersalnym gromadzi i udostępnia 
zbiory z różnych dziedzin zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Wśród tych zbiorów znajdują się warte uwagi m.in. poniższe bestsellerowe pozycje:

Książkowa wersja bijącego rekordy popularności serialu telewizyj-
nego pt. Zniewolona.
Główna bohaterka książki młodziutka, piękna i mądra Katierina decyzją 
matki chrzestnej została wychowana jak szlachetnie urodzona panna. Jed-
nak dla reszty świata jest jedynie rzeczą, chłopką pańszczyźnianą należącą 
do najbogatszego ziemianina w powiecie nieżyńskim, Piotra Czerwińskiego. 
Przypadkowe spotkanie z prawym, acz zapalczywym szlachcicem Aleksiejem 
Kosaczem staje się dla dziewczyny najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu. 
Czy Katierina może marzyć o prawdziwym uczuciu, skoro Grigorij, syn jej 
państwa, gotów jest na wszystko, byle ją posiąść na wyłączną własność? Za 
najmniejsze nieposłuszeństwo niepokorna dziewczyna może zostać sprzeda-
na, wymieniona lub przegrana w karty. Czy Aleksiej  będzie gotów walczyć 
o swoją wybrankę, gdy dowie się, że jest nikim, cudzą własnością bez prawa 
do pragnień, marzeń oraz… miłości?

Powieściowe losy oficera Wehrmachtu i warszawskiego powstańca, któ-
re splotły się w niezwykłą historię.
W lipcu 1944 roku Warszawa przygotowuje się do powstania. Janek Brodaw-
ski (Szakal), młody żołnierz podziemia, marzy tylko o tym, żeby dobrać się 
wreszcie do skóry Niemcom. Przypadkowe spotkanie z tajemniczym ofice-
rem Wehrmachtu, Ansgarem Reuschem, wywraca jego świat do góry nogami. 
Ich regularne mecze tenisowe przeradzają się w dziwną, podszytą przyjaźnią 
i wzajemną relację kata i ofiary. Tylko kto zostanie katem, a kto ofiarą? Tym-
czasem śledztwo w sprawie zabójstwa szefa SD i policji na dystrykt warszaw-
ski Generalnego Gubernatorstwa zatacza coraz szersze kręgi. Reusch musi 
stawić czoło podejrzeniom i lawirować między przełożonymi, żeby przetrwać 
i nie trafić na pierwszą linię zbliżającego się do Warszawy frontu. Nieudany 
zamach na Adolfa Hitlera uruchomi lawinę zdarzeń, która wchłonie Reuscha 
i Szakala, stawiając ich przed najtrudniejszymi w życiu wyborami.

Pierwszy polski thriller psychologiczny na miarę największych świa-
towych bestsellerów

Dziesięć lat po zaginięciu swojej narzeczonej Damian Werner jest pewien, że 
nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jednak niespodziewanie na 
ślad ukochanej – ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili Spotted, szu-
kając dziewczyny.  Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się 
po dziesięciu latach? Damian znał swoją narzeczoną od dziecka, spędzali ze 
sobą każdą chwilę. Szukając odpowiedzi na kolejne pytania, odkrywa jednak, 
że nie wiedział o niej wszystkiego…

BIBLIOTEKA
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Tego nie napisał żaden scenarzysta, tę historię napisało życie. Czy można być 
zarazem bohaterem i tchórzem? Fatalnym mężem i jeszcze gorszym ojcem, 
a jednak zasłużonym patriotą? Jaka jest najwyższa cena, którą można zapła-
cić za Polskę?

Za każdym numerem wytatuowanym na przedramieniu kryje się tajemnica. Ta wy-
szła na jaw dopiero 75 lat po Auschwitz.
Stefania Stawowy doświadczyła piekła na własnej skórze. Będąc żoną słynnego par-
tyzanta AK, trafiła za niego do Auschwitz. Zakładniczka i ofiara „męskiej” wojny, sama 
znalazła się na froncie. Jej wojna to obozowe baraki, place apelowe i kilometry dru-
tów pod napięciem. Głód, selekcja i ciągłe zagrożenie śmiercią. Paniczny strach o dzie-
ci, wyrzuty sumienia i ból. A jednak przetrwała. Przeszła przez piekło Auschwitz, 
Ravensbrück, Flossenbürga. Duża w tym zasługa Jürgena – strażnika-esesmana, który 
jak ona zostawił w domu dwie małe córeczki. To, co ich połączyło, to jeszcze przyjaźń 
czy już miłość?

BIBLIOTEKA

Historia o zwykłych ludziach, których życie zmienia się w ciągu kilkunastu minut.

Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie re-
jony Związku Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym 
związku z lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na saksofonie, sio-
stry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym 
dziadkiem i młoda mężatka wychowująca córeczkę – tych wszystkich ludzi pewnego 
dnia połączyło jedno zdarzenie… Wywózka w nieznane, do świata, w którym jedynie 
śmierci jest pod dostatkiem, a życie staje się już tylko walką o przetrwanie. Postawy 
i wybory dokonywane w ekstremalnych sytuacjach nie są tak oczywiste, jak mogłoby 
się z pozoru wydawać. Czy trudy życia i brak perspektyw zmienią tych ludzi na zawsze, 
czy też zdołają ocalić resztki człowieczeństwa? A może w staraniach, by dotrwać do 
następnego dnia, wygrają zwierzęce instynkty?

Po przeszło 70 latach od śmierci Antoniego Żubryda postać ta nadal budzi 
skrajne emocje i wywołuje namiętne dyskusje. Przez jednych uwielbiany, 
przez innych potępiany, wciąż szuka swego miejsca w historii regionu. Niniej-
sza publikacja zawiera materiały znane wcześniej, jak też uzyskane ostatnio, 
z różnych źródeł. Na ich bazie przedstawiony został ciąg wydarzeń, stano-
wiący logiczną całość. Autor nie koncentruje się na szczegółowych opisach 
każdego epizodu dotyczącego działalności batalionu „Zuch” dowodzonego 
przez Żubryda, ale zwraca raczej uwagę na motywy podejmowanych decyzji, 
ich efekty, aspekty psychologiczne, mentalność ludzi i ich dowódcy, a także na 
uwarunkowania polityczne i społeczne tamtego czasu.

Miś Uszatek z wizytą w Przedszkolu
Pluszowy miś, z biblioteki miś,
na spacer chciał, do dzieci iść
a że był zuch, ten dzielny miś
zastukał do przedszkolnych 

drzwi.
 Pluszowy miś to kultowa zabawka 
na całym świecie i mimo upływają-
cego czasu oraz coraz bardziej nowo-
czesnych rozrywek dla dzieci, bywa 
największym przyjacielem dziecka. 

Dnia 21 listopada z okazji Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia, 
dzięki dobrej wróżce Miś Usza-
tek opuścił bajkę z bibliotecznej 

półki i udał się do dzieci z punktu 
i oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Hyżnem, aby wraz 
z dziećmi świętować swoje urodzi-
ny. 

Maluchy razem z Misiem tań-
czyły, śpiewały i wesoło się bawi-
ły. Jedna z grup odśpiewała nawet 
tradycyjne 100 lat. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki wręczyły 
solenizantowi upominki. W podzię-
kowaniu za miłe przyjęcie otrzyma-
ły od niego małe, słodkie co nieco. 
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Z życia żłobka

Żłobek „Słoneczko” funkcjonuje 
w Gminie Hyżne  od grudnia 2015 
roku. W pierwszym roku działalno-
ści do żłobka uczęszczało 15 dzieci. 
Wraz ze wzrostem zainteresowania 
rodziców placówką, w kolejnych mie-
siącach utworzono dodatkowe miej-
sca. Obecnie żłobek dysponuje 20 miej-
scami opieki. Pierwszeństwo przyjęcia 
do żłobka „Słoneczko” mają dzieci z te-
renu gminy Hyżne. Pod opiekę przyjmo-
wane są maluchy w wieku od ukończe-
nia pierwszego roku życia do lat trzech.

W ramach opieki realizowane są  

m.in. funkcje opiekuńcza, wychowaw-
cza i edukacyjna. Poprzez szereg dzia-
łań opiekunek dzieci uczą się samo-
dzielności i współdziałania w grupie.

W żłobku  dzieci mogą przebywać 10 
godzin dziennie. Mają tu zapewnione 
warunki zbliżone do domowych, a plan 
dnia dostosowany jest do ich potrzeb. 
Podczas pobytu w żłobku oprócz za-
baw dowolnych, podopieczni wykonu-
ją prace plastyczne,  malują kredkami, 
farbkami, tworzą wyklejanki. Śpiewanie 
piosenek czy tańce do muzyki to zajęcia 
najbardziej lubiane przez dzieci. 

Opiekunki starają się urozmaicać 
codzienność, poprzez wprowadzanie 
nowych zabaw, naukę piosenek czy or-
ganizowanie szczególnych dni w roku.

W grudniu dzieci w żłobku odwiedza 
Święty Mikołaj z prezentami, w karna-
wale dzieci przebierają się w bajkowe 

postacie i bawią się na balu karnawało-
wym, a latem maluszki większość cza-
su spędzają na placu zabaw – bawiąc 
się w piaskownicy, lub zjeżdżając

ze zjeżdżalni. W żłobku dzieci 
świętują również swoje urodziny oraz 
w szczególny sposób obchodzą inne 
święta takie jak dzień dziecka, dzień 
mamy, dzień babci i dziadka. 

Po pełnym wrażeń pobycie w żłobku 
dzieci kontynuują edukację w przed-
szkolu. 

OŚWIATA

Do zadań własnych gminy 
należy prowadzenie wycho-
wania przedszkolnego. Jest 
ono realizowane w oddzia-
łach przedszkolnych w każdej 
z prowadzonych przez gmi-
nę  szkół, oraz dodatkowo 
w  dwóch punktach przed-
szkolnych zlokalizowanych 
w szkołach podstawowych 
w Dylągówce i Hyżnem. 
Łącznie wychowaniem przed-
szkolnym objętych jest 221 
dzieci w wieku 3-6 lat.

Oddziały przedszkolne (ze- 
rowe) zorganizowane w szko-
łach zapewniają opiekę w ra-
mach  czasu bezpłatnej opieki 
określonej ustawowo z wyjąt-
kiem oddziałów przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej 
im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Hyżnem, gdzie czas opieki 

za zgodą organu prowadzące-
go został zwiększony w obu 
oddziałach o dwie godziny 
dziennie.

Jedno oddziałowy punkt 
przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej im. PCK w Dylągówce 
to oddział dla dzieci w wieku 
3-5 lat z dziennym czasem 
pobytu 5 godzin. W punkcie 
przedszkolnym w Hyżnem 
wychowaniem przedszkol-
nym objęte są podobnie dzie-
ci w wieku 3-5 lat w dwóch 
oddziałach z 10-cio godzin-
nym czasem pobytu i jednym 
z 5-cio godzinnym czasem po-
bytu.

Organizacja wychowania 
przedszkolnego z uwzględ-
nieniem ilości dzieci w od-
działach:

W roku szkolnym 2019/ 
2020 zgodnie ze stanem na 
dzień 30 września 2019r. 
w szkołach naukę pobiera 
łącznie 605 uczniów. 

Dwie z wymienionych po-
wyżej szkół tj. SP w Wólce 
Hyżneńskiej i SP w Brzezówce 
to szkoły z klasami łączonymi. 
Liczba uczniów w szkołach 

podstawowych na terenie gmi-
ny jest mocno zróżnicowana 
od 31 uczniów w Szkole Pod-
stawowej w Wólce Hyżneń-
skiej do 268 w Szkole Podsta-
wowej w Hyżnem. 

Wielkość szkół z uwzględ-
nieniem ilości uczniów pobie- 
rających w nich naukę przed-
stawia załączony wykres.

Nasze szkoły

L.p Szkoła Liczba uczniów w klasie
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

1 SP Wólka Hyżneńska 5 3 1 4 5 6 4 3

2 SP Szklary 8 8 9 9 11 15 13 10

3 SP Brzezówka 9 10 8 4 6 5 5 2

4 SP Grzegorzówka 11 7 10 7 11 8 15 8

5 SP Hyżne 20 19 16 14 19 19 18 16 23 25 25 29 25

6 SP Dylągówka 10 15 9 9 12 20 11 11

L.
p.

Szkoła
Liczba dzieci Razem

3-5 lat 6 lat

1 SP Wólka Hyżneńska 7 2 9
2 SP Szklary 14 6 20
3 SP Brzezówka 7 5 12
4 SP Grzegorzówka 8 7 15
5 SP Hyżne 94 31 125
6 SP Dylągówka 32 8 40

Struktura organizacyjna szkół  wynika z liczby uczniów w  po-
szczególnych klasach i  przedstawia się następująco:

Na terenie Gminy Hyżne od 1 września 2019 roku funkcjonuje sześć ośmioklasowych szkół podstawowych: Szkoła 
Podstawowa w Brzezówce, Szkoła Podstawowa im PCK w Dylągówce, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grze-
gorzówce, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce 
Hyżneńskiej i Szkoła Podstawowa w Szklarach.
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

Niepodległość Polski – to hasło 
jest ważne dla każdego Polaka, dla-
tego też w dniu 11.11.2019 r. ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział 
w akcji „Szkoła do hymnu”. Cała spo-
łeczność szkolna odśpiewała hymn 
Polski, a następnie rozpoczęła się uro-
czysta akademia. Uczniowie klasy IV, V, 
VI i VII przygotowali wzruszającą i peł-
ną zrozumienia akademię, w której po-
kazali, jak ważna jest dla nich historia 
oraz pamięć o bohaterach prezentując 
się z jak najlepszej strony podczas wy-
konywania wierszy oraz śpiewania pa-
triotycznych pieśni. Widownia również 
włączyła się aktywnie w śpiew pieśni 
patriotycznych: „Pierwsza Brygada”, 
„Rota”, „Wojenko, wojenko”. Organi-
zatorzy zadbali o odpowiednią deko-
rację. Dla wszystkich była to ciekawa  
i pouczająca lekcja historii.

12.11.2019 r., delegacja z naszej 
szkoły uczestniczyła również w inicja-
tywie patriotycznej pt.: „Niepodległa 
do Hymnu” organizowanej przez Gmi-
nę Hyżne. 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

Wyjazd na narty – Chyrowa SKI

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jana Kantego 
w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła” 
zorganizowało jednodniowy wyjazd 
dla grupy 32 – osobowej na stok 
narciarski do Chyrowej koło Dukli. 
Wyjazd odbył się w ramach wygrane-
go projektu „Moja przygoda z nartami 
– program skierowany dla początkują-
cych adeptów sportów zimowych, ja-
kim jest narciarstwo”. Oferta konkurs 
został ogłoszony przez Wójta Gminy 
Hyżne – Pana Bartłomieja Kuchtę.

W programie uczestniczyła młodzież 
z terenu gminy Hyżne. Wydarzenie mia-
ło miejsce 24.01.2020 r. w trakcie ferii 
zimowych. Program skierowany był do 
dzieci i młodzieży, zaczynających przy-
godę z nartami, a także dla tych, któ-
rzy już potrafią jeździć. Adepci poznali 
szereg technik i sposobów poruszania 
się na stoku. Ponadto nabyli wiedzę 
z zakresu zasad zdrowego trybu życia 
i właściwego odżywiania się, a także 
znaczenia aktywności ruchowej w ży-
ciu człowieka.

Zrealizowane zadanie przyczyniło 
się do kształtowania wśród dzieci i mło-
dzieży postaw wolnych od nałogów 
oraz pozwoliło zapoznać się z infor-

macjami na temat szkodliwości spoży-
wania alkoholu narkotyków i używek. 
Zajęcia prowadzone były przez nauczy-
cieli i opiekunów. W trakcie przerwy na 
odpoczynek została przeprowadzona 
pogadanka na temat bezpiecznego za-
chowania się na stokach narciarskich, 

udzielania pierwszej pomocy. Wyjazd 
został sfinansowany w całości z budże-
tu gminy Hyżne. Dziękujemy za zorga-
nizowanie tak udanego i wspaniałego 
wyjazdu Panu wójtowi oraz osobom 
działającym w Stowarzyszeniu za ich 
bezinteresownie poświęcony czas.
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Szkoła Podstawowa w Brzezówce
Wiosenny Rajd Pieszy klas starszych 2019
Czerwiec w szkole to miesiąc bardzo pracowity ze 

względu na klasyfikację, lecz jednocześnie jest to długo 
wyczekiwany czas wycieczek, wypraw rowerowych i raj-
dów pieszych.                    

W poniedziałek 10 czerwca mimo wielkiego upału chętni 
uczniowie klas starszych wyruszyli pod kierunkiem pani Ani 
Wrony na pieszy rajd do leśniczówki w Hyżnem połączony 
z piknikiem. Trasa była dość trudna, z licznymi, stromymi 
podejściami, ale mimo szybkiego tempa po drodze mogliśmy 
podziwiać krajobrazy i cieszyć się pięknem przyrody. Nasza 
wędrówka zaczęła się w Nieborowie. Następnie dotarliśmy 
na Mokłuczkę, by po krótkim odpoczynku dotrzeć do leśni-
czówki w Hyżnem. Tam czekał na nas nie tylko upragniony 
cień, lecz również gospodarz – leśniczy, który opowiedział 
nam o swojej pracy, chronionych gatunkach zwierząt i roślin 
oraz zagrożeniach, jakie rozwój cywilizacji przynosi lasom 
i ich mieszkańcom. Po krótkim wykładzie mogliśmy przygo-
tować piknik przy wybitnej pomocy naszego anioła stróża, 
czyli księdza Mariusza, który asekurował cały rajd i udzielał 
wsparcia (a czasem miejsca w samochodzie) tym, którzy do-
brali nieodpowiednie buty.

W trakcie pikniku mogliśmy pospacerować po okolicznym 
lesie, przyjrzeć się z bliska mało znanym roślinom, a nawet 
poszukać grzybów. Następnie wyruszyliśmy w dalszą trasę 

w kierunku centrum Hyżnego. Upał wzmagał się i niewiele 
pomogły nawet lody dla ochłody. W końcu dotarliśmy szczę-
śliwie do końca podroży, czyli do szkoły. Cała trasa wyniosła 
ponad 14 kilometrów po drogach i bezdrożach. Choć wędro-
waliśmy po terenie własnej gminy, to jednak często znajdo-
waliśmy się w miejscach, które widzieliśmy po raz pierwszy 
w życiu. Wystarczyło tylko oddalić się nieco od głównych 
dróg, by lepiej poznać swoją małą ojczyznę. Poza tym rajd 
był dla wszystkich sprawdzianem własnej sprawności fi-
zycznej, wytrwałości i samodzielności. Wróciliśmy trochę 
zmęczeni, ale bardzo z siebie zadowoleni.

6 czerwca 2019 roku w szkole 
odbyły się po raz kolejny Gminne 
Zawody Lekkoatletyczne Grand 
Prix Gminy Hyżne. 

Wzięli w nich udział zawodnicy re-
prezentujący cztery szkoły podsta-
wowe z terenu gminy Hyżne wraz ze 
swoimi opiekunami – nauczycielami 
wychowania fizycznego, którzy stali 
się jednocześnie sędziami oceniają-
cymi przebieg i wyniki poszczegól-
nych konkurencji. Na zawodników 
czekały: bieg po kopercie, rzut piłką 
lekarską, skok w dal oraz biegi na 
krótszych i dłuższych dystansach. 
Wszyscy musieli wykazać się więc 
wytrzymałością, gibkością, siłą, 
szybkością i zwinnością. Nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów 
czuwał główny organizator – pan 
Marcin Szybkowski, który po za-
kończeniu wszystkich konkurencji 
dokonał uroczystego wręczenia na-
gród. Na zwycięzców czekały cenne 
nagrody w postaci sprzętu sporto-
wego, medale i puchary.

Gratulujemy wszystkim me-
dalistom, zawodnikom oraz 
ich opiekunom!

OŚWIATA

Gminne Zawody Lekkoatletyczne W Szkole Podstawowej W Brzezówce

A oto wyniki zawodów:

Kategoria klasy IV-VI - dziewczęta:
1. Sonia Walas – SP Wólka Hyżneńska
2. Julia Jasińska – SP Hyżne
3. Kamila Baran – SP Hyżne

Kategoria klasy IV-VI - chłopcy:
1. Dominik Pełzak – SP Szklary
2. Jakub Staszczak – SP Szklary
3. Maciej Dziura – SP Brzezówka

Kategoria klasy VII-VIII - dziewczęta:

1. Anna Majchrowska – SP Hyżne
2. Roksana Sowa – SP Brzezówka
3. Anna Wojtanowska – SP Hyżne

Kategoria klasy VII-VIII - chłopcy:
1. Michał Urban – SP Hyżne
2. Maciej Starzak – SP Szklary
3. Kamil Bialic – SP Hyżne

Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa Hyżne
2. Szkoła Podstawowa Szklary
3. Szkoła Podstawowa Brzezówka  
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Szkoła Podstawowa w Dylągówce
Innowacje

Przedszkolak i patriotyzm

Innowacja pedagogiczna  „DLA NIE-
PODLEGŁEJ”  przeprowadzona w Od-
dziale Przedszkolnym w Szkole Podsta-
wowej im. PCK w Dylągówce w roku 
szkolnym 2019/2020.

Przyszłe pokolenie Polaków świadomy    
Przyszłe pokolenie Polaków świadomych 
swoich korzeni i jednocześnie umiejących 
się odnaleźć w Europie i świecie kształ-
tuje się poprzez rozwijanie tożsamości 
narodowej, dbałość o wszechstronny 
rozwój osobowości dzieci, o wychowanie 
w duchu patriotyzmu. Innowacja pedago-
giczna  była inspiracją i odpowiedzią na 

wyjątkowe święto  Polaków – 100 roczni-
cę odzyskania niepodległości.  Celem 
głównym było rozbudzanie wśród dzie-
ci  właściwych postaw patriotycznych, 
szacunku do państwa oraz wyrobienie 
przywiązania do symboli narodowych. 
Wzbogaciła  ona podejmowane działania 
pedagogiczne rozwijające rozumienie 
bycia patriotą. Rozwiązania organizacyj-
ne i działania wychowawcze innowacji  
pozytywnie wpłynęły na podniesienie  
jakości pracy szkoły. Jest to dobra for-
ma współpracy szkoły z rodzicami, jak 
również to pozytywny element promocji 
szkoły w środowisku lokalnym. Plan dzia-
łań przeznaczony był dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego w ramach tygodniowego 
pensum nauczyciela.  W ramach innowacji 
odbyło się wiele działań:  z twórczym za-

angażowaniem rodziców zorganizowano 
warsztaty artystyczne dzieci z rodzicami 
„Polska moja ojczyzna” z wystawą prac 
w szkole i Urzędzie Gminy w Hyżnem. 
Przeprowadzony został  gminny konkurs 
plastyczny dla oddziałów przedszkol-
nych  „Polska – moja Ojczyzna”. Dzieci  
przygotowały wspólnie ze starszą klasą 
akademię z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Wzięły udział w akcji 
„Rekord dla niepodległej” i w gminnym 
śpiewaniu hymnu prezentując piosenkę 
„Jesteśmy Polką i Polakiem”. Zasadzono 
na terenie działki szkolnej jednorocz-
ny dąb „Dla niepodległej”. Utworzono 
w sali kącik z symbolami naszego kraju, 
zapoznano dzieci z niektórymi polskimi 
legendami, przeprowadzono „Turniej 
wiedzy o Polsce”. Największą radość 
przedszkolakom  sprawił „Bieg dla nie-
podległej”, do którego zaproszono dzieci 
z Punktu Przedszkolnego. 
Wszystkie te działania miały na celu upa-
miętnienie 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę i włączenie rodzi-
ców do współtworzenia tych obchodów. 
Wszystkim rodzicom i osobom,  które 
pomagały i wspierały moje działania, 
serdecznie dziękuję.

OŚWIATA

"
„Patriotyzm oznacza umiłowanie 

tego, co ojczyste: umiłowanie historii, 

tradycji, języka czy samego krajo-

brazu ojczystego.(...) 

Ojczyzna jest dobrem wspólnym 

wszystkich obywateli i jako taka, jest 

też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II”  
Pamięć  i tożsamość

100-lecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

     Szkoła Podstawowa w Dylą-
gówce od 16 października 2005 
roku nosi imię Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. W roku 2019 obcho-
dziliśmy 100 – lecie  powstania  
Polskiego Czerwonego Krzyża.  
W całej Polsce odbywało się wiele 
uroczystości poświęconych temu wy-
darzeniu, również w naszej szkole 
podjęliśmy  działania dla  upamięt-
nienia  tego  wydarzenia.   Dnia 8 maja 
2019 roku  uroczyście obchodziliśmy  
Święto Szkoły wraz z zaproszonymi 
gośćmi oraz uczestniczyliśmy w ob-
chodach w Filharmonii Rzeszowskiej.  
Uczniowie naszej szkoły odśpiewali 
w sposób uroczysty hymn czerwono-
krzyski podczas Gali, a na ręce pani 
dyrektor Barbary  Pietryki, szkoła  
otrzymała Medal 100-lecia PCK Pod-
karpackiego  Oddziału  Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w do-
wód uznania zasług poniesionych na 
rzecz Jednostek Organizacyjnych 
Polskiego Czerwonego Krzyża woje-
wództwa podkarpackiego. 

Kolejnym wydarzeniem, które od-
było się  dnia 30.10.2019 r. w naszej 
szkole z inicjatywy Podkarpackiego 
Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszo-
wie, była  Uroczystość Sadzenia Dę-
bów oraz Sosny Pamięci na  100-lecie 
PCK. Uroczystość rozpoczęła się od-
śpiewaniem hymnu czerwonokrzy-
skiego, po czym odbyła część arty-
styczna w wykonaniu uczniów klasy 
III i VII, którą przygotowały panie Ha-

lina Bogdan i Beata Kądziołka. Tema-
tem przewodnim występu uczniów 
była pomoc drugiemu człowiekowi. 
Następnie cała szkolna społeczność 
oraz przybyli goście udali się w uro-
czystym orszaku  za sztandarem szko-
ły na plac przyszkolny, gdzie odbyło 
się sadzenie drzewek w alei pamięci. 

Żywe pomniki – kolejne na naszym 
terenie Drzewa Pamięci  zostały posa-
dzone   przez zaproszonych gości, jak 
również  pracowników  naszej szko-
ły. Odsłonięcia  tablicy pamiątkowej 
i posadzenia sosny 100-lecia dokonał  
Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuch-
ta i  Prezes Zarządu  Podkarpackiego 
Oddziału Okręgowego w Rzeszowie 
Marceli Kuca. Posadzona sosna jest 
wyrazem wdzięczności i pamięci dla 
wszystkich, którzy od stu lat niosą 
pomoc, edukują i ratują ludzkie życie 
pod znakiem Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Kolejnym drzewem pamięci był 
dąb poświęcony Hrabinie Elżbiecie 
Potockiej z Łańcuta, wiceprzewod-
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Broda Heroda, 
czyli o tym, 

jak Bóg 
zło w dobro 
przemienia.

Czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie należy do naj-
piękniejszych w roku. 

Z tymi Świętami wiąże 
się wiele pięknych tradycji 
i zwyczajów. 

Tradycją naszej szkoły 
są coroczne jasełka przygo-
towywane przez uczniów 
i nauczycieli. W tym roku 
w świąteczną atmosferę 
wprowadzili nas uczniowie 
głównie z klas drugich wraz 

z nauczycielami oraz kilku 
uczniów z klasy pierwszej, 
trzeciej i uczennica klasy szó-
stej. Przygotowali przedsta-
wienie jasełkowe pt. „Broda 
Heroda, czyli o tym, jak Bóg 
zło w dobro przemienia”. 
Już tytuł zdradza, że historia 
Bożego Narodzenia tym ra-
zem została opowiedziana 
w sposób niebanalny. Szkolni 
aktorzy z ogromnym zaanga-
żowaniem wcielili się w swo-
je role. Obok postaci Maryi, 
Józefa, Aniołów, Diabłów i Pa-
sterzy, wystąpiły zwierzęta, 
a szczególną rolę odegrała 
pewna ptasia rodzina. Jej losy 
w niesamowity sposób, tak-
że za sprawą brody Heroda, 
krzyżowały się z przeżyciami 

Świętej Rodziny w Nazare-
cie. W tej opowieści Herod 
coś traci, ptaszki i ludzkość 
zyskują, a Bóg zło w dobro 
przemienia.

W pierwszej scenie zoba-
czyliśmy Heroda, któremu 
we śnie ukazują się anioły 
i diabły, walczą o jego duszę. 
Niestety Diabłom udaje się 
zamknąć diabelskim kluczem 
serca ludzi na przyjście Pana. 
Następnie pozbawiają Heroda 
brody, by nie upodobnił się do 
Boga – wyrzucają ją w okoli-
cach Betlejem. Z tego powo-
du Herod wpada w rozpacz. 
Brodę znajdują Wróble, które 
właśnie budują gniazdo w sta-
jence betlejemskiej. Wkrót-
ce pojawiają się w nim małe 

wróbelki. Do stajenki przy-
bywa Maryja z Józefem. Przy-
padkowo napotkane Pasterki 
pomagają przygotować miej-
sce, gdzie mógłby się narodzić 
Syn Boży. W stajence rodzi się 
Jezus. Ptaszki pomagają Bożej 
Rodzinie. Pasterze składają 
dary, zwierzęta ogrzewają sta-
jenkę swym ciepłem.

Po pewnym czasie Boża 
Rodzina postanawia opuścić 
stajenkę, by znaleźć godniejsze 
miejsce dla Jezusa. Już w pu-
stej szopce pojawia się Herod, 
który poszukuje Syna Bożego. 
W trakcie przesłuchania Paste-
rza Herod przypadkiem znaj-
duje swoją brodę. W stajence 
pojawia się też Gwiazda Betle-
jemska i Magowie.

Szkoła Podstawowa w Hyżnem
Jasełka

OŚWIATA

niczącej Krajowego Stowarzyszenia 
Czerwonego Krzyża Mężczyzn i Dam 
dla Galicji – żonie Romana Potockie-
go, przedostatniego Ordynata. Od-
słonięcia i posadzenia  dębu pamięci 
dokonali  Dyrektor Szkoły im. PCK 
w Dylągówce, Barbara Pietryka i  Dy-
rektor  Podkarpackiego Oddziału 
Okręgowego  PCK w Rzeszowie  Ma-
ciej Maruszak.

Następne drzewo pamięci poświę-
cone było  osobie  hrabiny  Marii Tar-
nawskiej, która była członkinią zarzą-
du PCK  w okresie międzywojennym, 
a  dokonali tego Członek Zarządu 
PCK, a zarazem Wiceprezes  Zarządu 
Podkarpackiego  Oddziału Okręgowe-
go  w Rzeszowie  Antoni  Olak i Halina  
Bogdan, była dyrektor naszej szkoły.
Ostatni dąb  pamięci poświęcony  pa-
mięci Ireny Prusickiej – autorce tek-

stu hymnu czerwonokrzyskiego, po-
sadzili i dokonali odsłonięcia tablicy 
Członek Podkarpackiego  Oddziału 
Okręgowego w Rzeszowie Eugieniusz 
Taradajko i  Bogumiła Bator, była dy-
rektor  naszej szkoły. 

W tym ważnym dniu dla naszej 
społeczności szkolnej Prezes Zarządu  
Rejonowego Oddziału PCK w Rzeszo-
wie Marek Pawełek  wręczył   Dyrek-
tor Szkoły Barbarze Pietryka medal 
z okazji 100-lecia Polskiego Czerwo-
nego Krzyża  w dowód uznania za 
wieloletnie efektywne wsparcie Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Konty-
nuacją obchodów 100-lecia Naszego 
Patrona Szkoły był udział  Dyrektor 
Szkoły  Barbary Pietryki i Opiekuna 
Szkolnego Koła PCK Beaty Kądzioł-
ki w  obchodach 100-lecia Polskiego 
Czerwonego  z okazji Dni Honorowe-

go Krwiodawstwa w Rzeszowie, gdzie 
pani dyrektor otrzymała statuetkę 
jubileuszową  w ramach podziękowa-
nia  za wsparcie i promowanie  idei 
humanitaryzmu i honorowego daw-
stwa krwi, a Opiekun Szkolnego Koła 
PCK została wyróżniona Odznaką 
Honorową III stopnia. Wszystkie te 
wydarzenia, działania, podjęte inicja-
tywy, otrzymane medale i statuetki 
świadczą o wielkim zaangażowaniu 
naszej lokalnej społeczności szkolnej  
i promowaniu idei czerwonokrzy-
skich  oraz  realizacją przesłania, do 
jakiej zobowiązuje Nasz Patron.



31Dzieje się...

Herod jest uszczęśliwiony 
znalezieniem swojej brody, 
znika ze stajenki. Pasterze 
proponują Magom, że przed-
stawią im i opowiedzą, co 
tu się zdarzyło. I w tym mo-
mencie na scenie pojawiają 
się wszyscy aktorzy biorący 
udział w jasełkach.

Treść przedstawienia była 
przeplatana pastorałkami, tań-
cem aniołów oraz grą kolęd na 
flażoletach. Były to jasełka peł-
ne humoru i wzruszeń. 

W dniu 20.12.2019 r. mło-
dzi aktorzy wystąpili dwu-
krotnie na sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Hyżnem. Przed południem 
jasełka zostały wystawione 
dla uczniów, nauczycieli i pra-
cowników SP w Hyżnem. Na 
drugi występ, tego samego 

dnia, zostali zaproszeni Rodzi-
ce, Dziadkowie, Klub Seniora 
„Aktywni” oraz emerytowani 
nauczyciele. Trzeci występ od-
był się niedzielę 12.01.2020 r. 
na scenie Domu Strażaka dla 
mieszkańców Hyżnego. Za 
każdym razem zgromadzo-
na publiczność nagradzała 
młodych artystów gromkimi 
brawami. Ogromne zaanga-
żowanie młodych aktorów 
i czas poświęcony na próby – 
opłaciły się. Jasełka bardzo się 
podobały i zostały ciepło przy-
jęte przez publiczność. Młodzi 
aktorzy usłyszeli pod swoim 
adresem wiele pochwał i cie-
płych słów oraz słodkości. Dla 
artysty, tym bardziej małego, 
to ogromne wyróżnienie i na-
groda za włożony trud. Może 
okazja do odkrycia w sobie 

pasji aktorskiej, motywacja do 
rozwijania talentu w przyszło-
ści. Szkoła jest po to, by dawać 
możliwość wszechstronnego 
rozwoju, wzbogacać o nowe 
doświadczenia, rozwijać kom-
petencje. Występy na scenie 
dają możliwość pokonywania 
własnych słabości, oswaja-
nia się ze stresem, pomagają 
kształtować pewność siebie, 
poczucie własnej wartości. 
Udział w szkolnych przedsta-
wieniach to przede wszystkim 
piękne przeżycie dla samych 
aktorów, które na długo pozo-
stanie w ich pamięci. Po ostat-
nim występie Rada Rodziców 
przygotowała dla dzieci praw-
dziwą niespodziankę w posta-
ci pysznej pizzy.

Cieszymy się, że w tych 
wyjątkowych momentach, 

jakimi były przedstawienia 
jasełkowe, byli z nami Rodzi-
ce, Dziadkowie, Nauczyciele, 
zaproszeni goście, a także 
mieszkańcy Hyżnego. Dzię-
kujemy publiczności za tak 
liczną obecność, za to, że mie-
liśmy okazję zaprezentować 
efekty swojej pracy. Wiele 
osób bardzo aktywnie anga-
żowało się w przygotowania 
i organizację występów, za co 
w imieniu Szkoły Podstawo-
wej w Hyżnem bardzo dzięku-
jemy. Ten czas był prawdziwie 
magiczny i wyjątkowy.

Gratulujemy aktorom 
i organizatorom oraz życzy-
my wszystkim, żeby pokój 
i radość zagościły w każdym 
domu i w każdym sercu! 

OŚWIATA

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szkole Podstawowej 
im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

W dniu 2 września 2019 r. powitaliśmy nowy rok szkolny. Podczas uroczystości nawiązano do 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Uczniowie klasy ósmej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt.: „Gdy zapłonął nagle świat“.

W dniu 2 września 2019 r. powitaliśmy 
nowy rok szkolny. Podczas uroczystości 
nawiązano do 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Uczniowie klasy ósmej 
zaprezentowali montaż słowno – muzycz-
ny pt.: „Gdy zapłonął nagle świat“.

Nasza szkoła wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji „Przerwany Marsz“, która 
polegała na symbolicznym dokończeniu 2 
września 2019 roku przerwanego, przez 
fakt wybuchu II wojny światowej, marszu 
do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy 
życie Dzieci Wojny zostało trwale napięt-
nowane nieopuszczającym strachem, za-

trzymanymi w pamięci obrazami okrut-
nej śmierci najbliższych.

Organizatorom akcji zależało na tym, 
aby młodsze i starsze pokolenia mogły 
wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Na uroczystość zaprosiliśmy panią 
Zofię Krztoń – emerytowaną wieloletnią 
i bardzo zasłużoną nauczycielkę Szko-
ły Podstawowej w Hyżnem. Pani Zofia 
Krztoń należy do pokolenia Dzieci Wojny. 
Urodziła się w czasie jej trwania i chociaż 
jako bardzo małe dziecko niewiele obra-
zów zdołała zapamiętać, to groza tych lat 
wracała w opowieściach rodziców i bli-

skich, w obrazach zrujnowanych domów, 
mogił rozrzuconych po lasach i polach, 
upamiętnionych po wojnie miejscach eg-
zekucji i mordów.

Punktem kulminacyjnym było odśpie-
wanie „Mazurka Dąbrowskiego“, który 
stał się hołdem pamięci złożonym ofia-
rom tej strasznej wojny.

W dniu 12 września 2019 roku klasa 
ósma spotkała się z panią Zofią Krztoń 
podczas lekcji historii. Spotkanie odbyło 
się w ramach działań akcji „Przerwany 
Marsz“, a w zasadzie w ramach jej kon-
tynuacji pt.: „Pamiętniki Pokoleń“, której 
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założenie polega na przeprowadzeniu 
wywiadu z Polskimi Dziećmi Wojny.

Pani Zofia Krztoń podzieliła się 
z uczniami wspomnieniami o losach Po-
laków podczas wojny, a w szczególno-
ści opowiadała o losach jej najbliższych 
krewnych.

Z opowieści uczniowie dowiedzieli się 
o szczególnie tragicznych losach Pola-
ków wywożonych do niewolniczej pracy 
w Niemczech lub osadzanych w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych. Takie do-
świadczenia były udziałem najbliższych 
pani Krztoń, które ona sama poznawała 
już jako małe dziecko z opowieści samych 
bohaterów tych wydarzeń.

Korzystając z obecności Pani Zofii 
Krztoń wśród nas, mogliśmy zwrócić uwa-
gę na pokolenie Dzieci Wojny. Rozmawia-
liśmy o tamtych czasach w szczególności 
dla zachowania ich w naszej pamięci, 

a także po to, aby przekazać swoje odczu-
cia i wiedzę następnym pokoleniom.

W dniu 17 września 1939 r. Związek 
Radziecki zdał kolejny cios naszemu pań-
stwu. W tym dniu Armia Czerwona prze-
kroczyła granice II Rzeczpospolitej i zajęła 
ponad połowę jej terytorium. Mieszkań-
ców tej części Polski czekał okrutny los. 
W 80. rocznicę tego wydarzenia w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel.

We wstępie do uroczystości Karolina 
Mitał z klasy VIII krótko przybliżyła zebra-
nym fakty związane z tym wydarzeniem.

W naszym apelu brali udział pano-
wie Tomasz Gaździk, Bogdan Maczuga 
i Przemysław Wielgos - członkowie grupy 
rekonstrukcji historycznych, którzy za-
prezentowali nam mundury i uzbrojenie 
żołnierzy niemieckich, radzieckich i pol-
skich z września 1939 roku.

Przed szkołą mieliśmy możliwość obej-
rzenia wojskowego pojazdu z tego okresu. 
Był to rozpoznawczy niemiecki samochód 

pancerny produkowany w Niemczech. Sa-
mochody te nie posiadały górnego pance-
rza ani wieżyczki, a grubość ich pancerza 
wynosiła do 8 mm. Napędzane były silni-
kiem benzynowym, który rozpędzał po-
jazd do maksymalnej prędkości na drodze 
około 70 km/h. Samochód uzbrojony był 
w karabin maszynowy, a załogę stanowił 
kierowca i strzelec. 

Zebrani z ciekawością oglądali pojazd. 
Mogliśmy wsiąść do niego, obejrzeć ka-
rabin maszynowy, a przede wszystkim 
dowiedzieć się o jego przeznaczeniu bo-
jowym.

Pojazd jest sprawny i porusza się sa-
modzielnie. Bardzo często bierze udział 
w różnych rekonstrukcjach bitew, ale tak-
że „gra“ w filmach. Jego właściciel kieruje 
nim na planach filmowych różnych fil-
mów o tematyce wojennej.

W ramach kontynuacji „Przerwane-
go Marszu“ w dniu 19 września 2019 r. 
uczennica naszej szkoły Kamila Bialic 
z klasy siódmej spotkała się z panią Teofilą 
Knutel – emerytowaną nauczycielką z Ty-
czyna, ale także przedstawicielką pokole-
nia Dzieci Wojny.

Pani Teofila Knutel w dniu wybuchu II 
wojny światowej miała po raz pierwszy 
przekroczyć progi szkoły jako uczennica 
pierwszej klasy. Przybyła w tym dniu do 
szkoły ze swoją mamą.  Szkoła w Ty-
czynie była otwarta. Tutaj jeszcze nie do-
tarły uzbrojone oddziały niemieckie, ale 
wszyscy dookoła powtarzali mało wtedy 
znaczące dla małej dziewczynki słowo 
„wojna“.

Nasza rozmówczyni zapamiętała, że 
wkrótce zostały zabrane wszystkie pol-
skie podręczniki. Dzieci uczyły się czytać 
z kartek polskiej książki, którą przyniósł 
jeden z nauczycieli. Po kilku miesiącach do 
klasy trafiły podręczniki niemieckie. Mia-
ły one nauczyć czytać i pisać oraz liczyć 
polskie dzieci, których przyszłość zapla-
nowano jako siłę roboczą dla niemieckiej 
rasy panów. W podręczniku do historii 
przedstawiono dzieje Niemiec, które za-
wsze wyraźnie górowały nad narodami 
słowiańskimi, a małym dzieciom nakaza-
no uczyć się rymowanek sławiących na-
ród niemiecki. 

Pani Teofila przez całą wojnę uczęsz-
czała do tyczyńskiej szkoły. Poczucia 
tożsamości narodowej i budzenie ducha 
patriotyzmu zapewniało Jej domowe wy-
chowanie (brat był żołnierzem września 
1939 roku, który już na początku wojny 
został wywieziony najpierw do obozu, 
a potem na przymusowe roboty do Nie-
miec) oraz działalność katechetów i nie-
których nauczycieli.

Nasza rozmówczyni wspominała cięż-
kie czasy okupacji; wywózkę ludności 

żydowskiej, a wcześniej ich prześlado-
wania, bombardowanie okolic Jej domu 
i powszechną biedę panującą w znacznej 
większości domów polskich rodzin.

Po zakończeniu wojny pani Teofila do-
kończyła edukację podstawową, a potem 
kontynuowała ją na poziomie ówczesnej 
szkoły średniej. Po jej ukończeniu podję-
ła pracę nauczycielki. Pracowała w kilku 
wsiach na terenie Podkarpacia. Najdłużej 
w Chmielniku Rzeszowskim. Odeszła na 
emeryturę w 1985 roku. Do dzisiaj odwie-
dzają Ją dawni uczniowie. Niedawno, kie-
dy zachorowała, szybkiej pomocy udzielił 
jeden z dawnych wychowanków.

Pomimo wielu dolegliwości zdrowot-
nych, pani Teofila posiada wspaniałą pa-
mięć. Jej wspomnienia zawierają masę 
szczegółów o życiu w czasach wojny i oku-
pacji, ale także po wojnie, kiedy zniszczo-
na Polska dźwigała się z ruin ogromnym 

wysiłkiem pokolenia Dzieci Wojny.
Pani Teofila Knutel całe swoje życie za-

wodowe poświęciła pracy nad edukacją 
polskich dzieci, często pracując w bar-
dzo ciężkich warunkach. Wspominała na 
przykład, że tuż po wojnie klasy szkolne 
liczyły nawet dziewięćdziesięciu uczniów, 
niejednokrotnie w różnym wieku, cza-
sami równolatków nauczycieli. Przecież 
w czasie wojny wiele osób nie kontynu-
owało edukacji; czasem z powodu biedy, 
czasem ze strachu przed wychodzeniem 
z obejścia domu (łapanki i wywózki do 
obozów były codziennością), a czasem 
z powodu uczestnictwa w podziemnym 
ruchu oporu.

Szkolne uroczystości i spotkania 
z Dziećmi Wojny pozwoliły poszerzyć 
naszą wiedzę o losach Polski i Polaków 
w okresie II wojny światowej.

OŚWIATA
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Szkoła Podstawowa w Szklarach
Pomagamy jak umiemy
W dniach od 14 wrze-

śnia do 30 października 
2019r. została przepro-
wadzona w naszej szko-
le akcja ,,Pomagamy jak 
umiemy" polegająca na 
zbiórce karmy dla zwie-
rząt leśnych na okres zimy.

W akcji brali udział 
uczniowie klas 0 - VII ( 23 
osoby). Zebrano zboże, ku-
kurydzę, kasztany, które zo-
stały przekazane myśliwym 
z Koła Łowieckiego "Saren-
ka. Następnie trafiły one do 
leśnych paśników.

Szkoła Podstawowa w Szkla-

rach współpracuje z Kołem 
Łowieckim Sarenka w Harcie. 
Historia tej współpracy sięga 
roku 2000. Rozpoczęła się ona 
od gromadzenia przez uczniów 
zapasów żywności dla zwie-
rzyny leśnej .W następnych 
latach z udziałem członków 
koła odbywały się w naszej 
szkole kolejne edycje Gmin-
nego Konkursu Ekologicz-
nego. Myśliwi jako honorowi 
jurorzy i eksperci zasiadali 
w Komisji Konkursowej. 
Koło Łowieckie było głów-
nym fundatorem atrakcyj-
nych nagród w konkursach. 

Spotkania z uczniami uroz-
maicone były ciekawymi 
prelekcjami i pogadankami 
nt. łowiectwa, wzbogacone 
były pokazem zgromadzo-
nych przez koło trofeów my-
śliwskich. 

 

Szkoła Podstawowa w Szkla-
rach została uhonorowana 
przez Kapitułę Odznaczeń 
Łowieckich PZŁ odznaką za 
zasługi dla łowiectwa.

Wyróżnienie Jakuba
Jakub Sieńko, uczeń kl.V 

został wyróżniony w pią-
tej edycji konkursu ,,List do 
Taty'', który ogłosiła Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej Senatu RP we 
współpracy z Fundacją im. Św. 
Cyryla i Metodego. 
Patronat honorowy nad praca-
mi objęła Podkarpacki Kurator 

Oświaty Pani Małgorzata Rauch.
Z tej okazji 9 września 2019r. 

odbyła się uroczysta Gala połą-
czona z wręczeniem dyplomów. 
Gościem specjalnym tej uroczy-
stości była Pani Kurator Oświaty.

Prof. Aleksander Bobko pod-
kreślił w swoich słowach jaką 
wartością jest rola Ojca w życiu 
rodziny.

Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej
Narodowe Czytanie
We wrześniu 2019 r. Szkoła Podsta-

wowa im. św. Jana Pawła II w Wólce 
Hyżneńskiej włączyła się w ogólno-
polską Akcję Narodowe Czytanie „No-
wele polskie” pod honorowym patro-
natem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. 

Uczniowie oraz nauczyciele odczytali 
dwie nowele spośród podanej listy: „Jan-
ka Muzykanta” Henryka Sienkiewicza 
i „Katarynkę” Bolesława Prusa. Szkolną 

akcję Narodowego Czytania zainicjowały 
panie Katarzyna Szul i Agnieszka Rożek 
– nauczycielki języka polskiego. W szko-
le został także zorganizowany przez p. 
Agnieszkę Rożek konkurs plastyczny pt. 
„Ilustracja do noweli Janko Muzykant”. 
Uczniowie angażowali się również w ogól-
nopolską akcję poza szkołą, dlatego wzięli 
udział w gminnym konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Hyżnem. 

Akcja Narodowe Czytanie jak co 
roku cieszyła się w szkole dużym za-
interesowaniem ze strony uczniów. 
Za udział w ogólnopolskiej akcji szko-
ła otrzymała pamiątkową pieczątkę, 
która powstała specjalnie na tę edycję 
akcji, podziękowanie od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, flagę Polski oraz książ-
kę „Nowele polskie” z autografem żony 
Pana Prezydenta – Agaty Kornhauser – 
Dudy. W 2020 r. szkoła także przystąpi 
do udziału w Narodowym Czytaniu.
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Rocznica nadania imienia szkoły
16 października 2019 roku 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Pawła II w Wólce Hyżneńskiej 
obchodziła I rocznicę nadania 
imienia św. Jana Pawła II. W uro-
czystym przemarszu do kościoła 
parafialnego  w Grzegorzówce – 
Wólce pod wezwaniem Matki Bożej 
Bolesnej uczestniczyli uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice. Obchody 
tego dnia rozpoczęły się od uczest-
nictwa w dziękczynnej mszy świętej, 
której przewodniczył ks. proboszcz 
Marian Fortuna. Był to dla wszyst-
kich czas zadumy i podziękowania 
za miniony rok oraz za opiekę wspa-
niałego patrona.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w szkole na sali gimnastycznej. 
W swoim przemówieniu dyrektor 
szkoły pani Agnieszka Rożek przy-
pomniała wydarzenie sprzed roku. 
Podkreśliła, że patron to bardzo 

ważna postać w życiu szkoły. Wokół 
niej buduje się tradycje, wprowadza 
uczniów w świat wartości. I tak też 
robi się w tej szkole. Cała społecz-
ność szkolna jest niezwykle dumna 
ze swego patrona i dokłada wszel-
kich starań, aby jego nauki były dro-
gowskazem w pracy i w życiu.

 Po przemówieniu Dyrektora 
szkoły, głos zabrał Pan Dionizy Beda 
– Sekretarz Gminy Hyżne, który ży-
czył uczniom i pracownikom szkoły, 
aby tak wielki Patron był dla nich 
wzorem na dalsze lata.            

W części artystycznej, uczniowie 
klas VI-VIII przygotowani pod kie-
runkiem Pani Katarzyny Szul oraz 
Pana Rafała Ślempa, przedstawili 
inscenizację przybliżającą zebra-
nym sentymentalnie przedstawiony 
życiorys i najważniejsze momenty 
w życiu naszego patrona. Na zakoń-
czenie zaproszeni goście i dzieci ze 

szkoły udali się na słodki poczęstu-
nek.

Ten uroczysty dzień był dla 
wszystkich chwilą zatrzymania się 
myślami nad minionym rokiem. 
Przebiegł  tak szybko, ale w poczu-
ciu, że św. Jan Paweł II zawsze czu-
wa. Jego słowa „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali” pozostają dla spo-
łeczności szkolnej aktualne każdego 
dnia. Wstawiennictwo patrona św. 
Jana Pawła II ciągle będzie nie tyl-
ko źródłem opieki i łaski, ale także 
kształtowania właściwych postaw, 
do których zachęcają również słowa 
hymnu szkolnego: „Jesteśmy nadzie-
ją, radością i wiosną -  Tak o dzieciach 
mówił Święty Jan Paweł II. Wzorem 
jego życia nasze serca rosną, Z Jego 
słowem nikt z nas się nie zagubi…”

OŚWIATA

Świetne wyniki oczyszczania ścieków
W połowie grudnia 2019 do użytku oddana została przebu-

dowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Nieborowie. 
Od rozruchu oczyszczalni w grudniu osiągaliśmy systematycz-
nie coraz lepsze parametry ścieków oczyszczonych. Już w lutym 
ścieki oczyszczone miały parametry znacznie lepsze, niż wy-

maga tego pozwolenie wodno-prawne. W marcu udało nam się 
osiągnąć najlepsze parametry ścieków oczyszczonych w całej 
historii gminy. Wyniki: BZT5=1,6mg/l, ChZT5=34mg/l, Za-
wiesina=2,6mg/l.
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