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      Wielkimi krokami nadchodzą wakacje a wraz z nimi kolejny

numer biuletynu „Dzieje się”. 

      Zgodnie z obietnicą staram się na bieżąco informowa� Pa�stwa

o kierunkach mojego działania, o powodach podjęcia takich a nie

innych decyzji oraz planach na przyszło��. Mocno wierzę w to, że

taka informacja pozwoli zniwelowa� niepotrzebne

nieporozumienia. Zwykle robię to podczas sesji Rady Gminy Hyżne.

Warto jednak co� napisa� też dla tych, kt�rzy z r�żnych względ�w

tych sesji nie oglądają. 

      Wszystkich zachęcam do zapoznania się z zawarto�cią nowego

„Dzieje się”. W biuletynie poruszamy tematy ważne jak r�wnież te

mniej istotne. Uznali�my że warto co� napisa� na temat inwestycji

realizowanych na terenie Naszej Gminy a także o tym co się planuje

i w jaki spos�b do tego się przygotowujemy. Nieodłącznym

elementem każdego biuletynu są relacje z wydarze� kulturalnych,

podejmowanych na terenie gminy, akcji czy też wydarze�

szkolnych. To wszystko w nowym biuletynie mieszka�c�w Gminy

Hyżne „Dzieje się”.

     Życzę Pa�stwu miło spędzonego czasu oraz aktywnego

wypoczynku podczas nadchodzących wakacji. 

Bartłomiej Kuchta

W�jt Gminy Hyżne

 Lato 2021



   Rozw�j sportu to jeden z priorytet�w W�jta Gminy Hyżne Bartłomieja Kuchty, dlatego corocznie            
 w budżecie Gminy Hyżne zabezpieczamy pewną pulę pieniędzy na dotacje dla klub�w sportowych
działających w naszej gminie. W 2021 roku przeznaczamy na ten cel 70 000 zł. Jest to najwyższa kwota
dotacji dla klub�w sportowych w ciągu ostatnich lat. 

Pieniądze powędrują do:

 LKS Tatyna Dyląg�wka - 30.000,00 zł
 Polonia Hyżne - 20.000,00 zł
 HALO HYŻNE - 20.000,00 zł

L K S  T A T Y N A
D Y LĄG Ó W K A

3 0 . 0 0 0 , 0 0  z ł

L K S  P O L O N I A
H Y Ż N E

2 0 . 0 0 0 , 0 0  z ł

K S  H A L O
H Y Ż N E

2 0 . 0 0 0 , 0 0  z ł

GMINA HYŻNE WSPIERA LOKALNY SPORT

https://www.facebook.com/LKSTatyna/?__cft__[0]=AZXTjgi9AaQh5uyKozL5yHez6AFgC11k-aDwYHf48biXtfa09MFXsKW1aoty0CymN5pnk8-kinUXhcAMOtJUgzfD4b84FD2tlmkHGfOevLmSUuFa7BaQ_dpRY2Gc6hWmvM99Q-dPvm1QFaqYtrk3JPibcoZdUwzPkG_yYaelhUw9vQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Hyzne/?__cft__[0]=AZXTjgi9AaQh5uyKozL5yHez6AFgC11k-aDwYHf48biXtfa09MFXsKW1aoty0CymN5pnk8-kinUXhcAMOtJUgzfD4b84FD2tlmkHGfOevLmSUuFa7BaQ_dpRY2Gc6hWmvM99Q-dPvm1QFaqYtrk3JPibcoZdUwzPkG_yYaelhUw9vQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/halohyzne?__cft__[0]=AZXTjgi9AaQh5uyKozL5yHez6AFgC11k-aDwYHf48biXtfa09MFXsKW1aoty0CymN5pnk8-kinUXhcAMOtJUgzfD4b84FD2tlmkHGfOevLmSUuFa7BaQ_dpRY2Gc6hWmvM99Q-dPvm1QFaqYtrk3JPibcoZdUwzPkG_yYaelhUw9vQ&__tn__=-]K-R


Inwestycje w administracji samorządowej są procesem intensywnej pracy już od czasu
zabezpieczenia �rodk�w w budżecie jednostki, poprzez opracowanie odpowiednich
dokumentacji i uzyskania stosownych uzgodnie�, pozwole� oraz realizację zadania i jego
użytkowanie.

INWESTYCJE
INWESTYCJE

INWESTYCJE

Inwestycja inwestycji nie r�wna…..

     Wydawa� by się mogło, że Mieszka�cy dzieleni są
na r�wnych i r�wniejszych, nic bardziej mylnego. Ile
to razy zdarza się Pa�stwu widzie�, jak w sąsiedniej
wiosce modernizują drogę lub realizują inwestycje
liniowe np. kanalizację, a Wasze wnioski pozostają
bez rozpatrzenia. I tutaj należałoby się na chwilę
zatrzyma�. Jest kilka dr�g do rozpoczęcia inwestycji
np. poprzez pozyskanie lub możliwo�� pozyskania
�rodk�w na dane zadanie, niestety nie wszystkie
zadania mimo, że na pierwszy rzut oka wydają się
takie same mają r�wne szanse na realizację.
Przebudowa drogi musi wiąza� się z uregulowanym
stanem prawnym działek na kt�rej się znajduje, a
inwestycje liniowe muszą r�wnież mie� możliwo��
prawidłowego funkcjonowania. 

Etap I 
Każda inwestycja ma sw�j cel, jest wynikiem pewnych
przemy�le� czy wniosk�w. Najważniejszym w
początkowej fazie procesu inwestycyjnego jest
weryfikacja zgłoszonego przez Mieszka�c�w, Sołtys�w
czy Radnych wniosku w sprawie podjęcia realizacji
wnioskowanego zadania. 

Podstawą rozpatrzenia i rozpoczęcia procesu
inwestycyjnego jest okre�lenie, czy inwestycja ma cel
publiczno-społeczny oraz czy ma prawo by�
finansowana ze �rodk�w Gminy. 

Etap II
Aby inwestycja mogła by� zrealizowana należy
zabezpieczy� w budżecie Gminy odpowiednie �rodki
na jej cel. Jest to kolejny krok po weryfikacji celowo�ci
zadania i możliwo�ci jego wykonania. Odpowiednią
uchwałę podejmują Radni Rady Gminy tworząc
zadanie inwestycyjne w budżecie i dając zielone
�wiatło do rozpoczęcia inwestycji.

Etap III
Projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych
dokument�w, pozwole�. Nie każde zadanie wymaga
opracowania skomplikowanych dokumentacji, jednak
dla większo�ci jest to etap nieunikniony. Nierzadko
jest to proces długotrwały wymagający szeregu
uzgodnie�, zawierania um�w, ustale� w terenie, jak i
kosztowny. Większo�� zada�, na kt�re pozyskujemy
�rodki zewnętrzne wiąże się z dużo wcze�niej
opracowanymi dokumentacjami projektowo-
kosztorysowymi, kt�re są niezbędną fazą realizacji
inwestycji. 



M�wimy tu o takich zadaniach jak m.in. budowa
kanalizacji, wodociągu dużych obiekt�w użyteczno�ci
publicznej n. hale sportowe, itp. wymagające
posiadania odpowiednich uprawnie� przez osoby je
opracowujące. Pomniejsze inwestycje wymagające
zgłoszenia, realizowane są przez pracownik�w Urzędu,
kt�rzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich
prawidłowego przygotowania. 

Etap IV
Realizacja i finansowanie. Po opracowaniu
odpowiednich dokumentacji i uzyskaniu pozwole�, o
ile są wymagane przystępujemy do kolejnej fazy
realizacji inwestycji – realizacji. Od szacowanej
warto�ci zadania zależy spos�b wyboru wykonawcy,
poprzez zapytanie ofertowe lub przetarg
nieograniczony, gdzie gł�wnym czynnikiem jest
zazwyczaj kryterium ceny. Jest to niestety czynnik,
kt�ry niejednokrotnie spędza Inwestorom sen z
powiek, bo czy najta�szy oferent jest najlepszy??
Gminy niestety nie mają zazwyczaj wyboru i w
większo�ci przypadk�w cena decyduje o wyborze
firmy, kt�ra dane zadanie zrealizuje. Je�li chodzi o
finansowanie inwestycji to cało�� �rodk�w może by�
pokryta z budżetu Gminy lub z pozyskanego
dofinansowania. Aby mie� możliwo�� ubiegania się o
dofinansowanie Gminy z własnych �rodk�w muszą
przygotowa� odpowiednią dokumentację tak, aby w
fazie naboru złoży� kompletny wniosek i mie� szansę
na otrzymanie pomocy finansowej. Skomplikowane
zadania wymagają nadzoru ze strony os�b
posiadających odpowiednie kwalifikacje –
Inspektor�w nadzoru, kt�rzy reprezentują Inwestora i
są gwarantem prawidłowego wykonania zadania od
strony technicznej, a także czuwają nad wła�ciwym
jego rozliczeniem.

Etap V
Zako�czenie, rozliczenie, gwarancja. Zwie�czeniem
każdej inwestycji jest jej odbi�r, potwierdzający
prawidłowe wykonanie zadania i jego rozliczenie.
Przed podpisaniem odpowiednich dokument�w i
zapłaty wynagrodzenia, sprawdzane są ilo�ci
wykonanych prac, jako�� i rodzaj wbudowanych
materiał�w oraz zgodno�� z dokumentacją. 

�rodki finansowe – niewątpliwie są
najważniejszym czynnikiem od kt�rego zależy
powodzenie każdej inwestycji, możliwo��
otrzymania dofinansowania ma tutaj r�wnież
ogromne znaczenie zwłaszcza, że nasz budżet ma
znaczne ograniczenia i nie zaliczamy się do
bogatych samorząd�w;
Sprawy formalne, takie jak uregulowana własno��,
prawidłowy przebieg czy pozyskanie wszelkich
zg�d ma istotne znaczenie na realizację zadania. 

Inwestycje, na kt�re pozyskujemy �rodki zewnętrzne
podlegają r�wnież dodatkowym rozliczeniom i
weryfikacjom ze strony dotujących. Na każde zadanie
Wykonawcy udzielają gwarancji podczas, kt�rej
wykryte usterki, czy wady naprawiane są na koszt
firmy, kt�ra dane zadanie zrealizowała. Dotyczy to
jednak usterek powstałych na skutek niewła�ciwego
wykonania rob�t, usterki mechaniczne spowodowane
np. przejazdem pojazd�w o masie niedopuszczalnej dla
danej drogi nie mogą podlega� gwarancji. 

Etap VI 
Użytkowanie. Każda inwestycja ma sw�j cel i
zakładaną trwało��. Zdarza się jednak, że z jakich�
przyczyn wykonana inwestycja traci swoją trwało��.          
Z uwagi na powyższe zwracamy się do Pa�stwa jako
najczęstszych beneficjent�w o informowaniu
tutejszego Urzędu o każdej usterce powstałej na
zrealizowanym przez nas zadaniu tak, aby skutecznie i
w odpowiednim czasie m�c zareagowa�. Pracownicy
Urzędu odpowiedzialni za dane inwestycje, starają się
przeprowadza� minimum raz w roku przeglądy
wykonanych prac, jednak to Pa�stwo, jeste�cie dla nas
niejednokrotnie �r�dłem informacji w przypadku, gdy
co� się dzieje ze zrealizowaną inwestycją.

Zagrożenia kt�re uniemożliwiają lub ograniczają
możliwo�� realizacji danego zadania.

     Powyżej starałem się przedstawi� Pa�stwu proces
inwestycyjny w naszej Gminie, kt�ry jest podobny w
innych jednostkach samorządowych, teraz czas na
najważniejsze zagrożenia, kt�re są w stanie skutecznie
uniemożliwi� realizację danego zadania:

   



Zmiany własno�ci lub dotychczasowych ustale�. Bardzo
często zdarza się, że nowi Wła�ciciele kt�rzy nabyli
nieruchomo�ci nie mają �wiadomo�ci o obciążeniach
działki np. poprzez zaprojektowane i uzgodnione z
poprzednimi Wła�cicielami lokalizacje np. sieci. Częstym
przypadkiem jest r�wnież zasłanianie się przez
dotychczasowych Wła�cicieli niepamięcią lub
sugerowaniem innych przebieg�w tras sieci,
niejednokrotnie realizacja zadania staje pod znakiem
zapytania ze względu na konflikty sąsiedzkie. Czemu
sąsiad ma mie� włączenie do kanalizacji na mojej działce?
Przypominamy Pa�stwu, że zawsze przy projektowaniu
sieci i po ustaleniach w terenie można przyj�� i sprawdzi�
przebieg np. zaprojektowanej trasy w Urzędzie lub
Starostwie oraz wniesienie uwag, im wcze�niej tym lepiej,
gdyż niezrozumiałe są zastrzeżenia np. po kilku latach
gdzie ciężko jest je zweryfikowa�. Ponadto projektowanie
odbywa się zazwyczaj mając na uwadze rozwiązania
materiałowe warunki terenowe i optymalizację koszt�w,
dlatego nie wszystkie Pa�stwa propozycje mogą zosta�
uwzględnione.      

Brak celu społecznego. Przyjmując zadanie do realizacji
staramy się okre�li� korzy�ci jakie przyniesie on gminnej
społeczno�ci. W pierwszej kolejno�ci realizowane są
zadania przynoszące korzy�ci jak największemu og�łowi
Mieszka�c�w naszej Gminy, inwestycje strategiczne, a w
przypadku posiadania odpowiednich �rodk�w inwestycje
o znaczeniu lokalnym.

Niejednokrotnie bywa tak, że przy dużych inwestycjach
liniowych brak zgody jednego wła�ciciela nieruchomo�ci,
przez kt�rą ta inwestycja ma przebiega� rodzi ogromne
koszty kt�re dyskwalifikują jej realizację albo podnoszą
koszty do nieopłacalnych;

     Nie negujemy praw i potrzeb do polepszenia warunk�w
życia oraz dostępu do lepszych rozwiąza� dla wszystkich
Naszych Mieszka�c�w, jednak nie w każdym przypadku jest
to możliwe, zwłaszcza od razu i wymaga długiej drogi przed
przystąpieniem do realizacji wła�ciwych prac. 

Paweł Fudali 
p.o. Kierownika referatu inwestycji

i gospodarki nieruchomo�ciami UG

3,3mln

z Ministerstwa Sportu
na halę sportową w
Grzegorzówce

z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych

z Funduszu Dróg
Samorządowych na
drogi w gminie

2,1 mln
z pozostałych
funduszów: m.in.

Maluch+, FOGR, UE, 1,9 mln

 

Od stycznia opróżnianiem
szamb i przydomowych
oczyszczalni na terenie
Gminy Hyżne zajmuje się

również ZUK Hyżne!

 

W celu zamówienia wywozu
skontaktuj się z ZUK:

telefonicznie 17 22 95 306 

 

lub mailowo
 

 sekretariat.zukir@hyzne.pl
 

ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH

NOWA USŁUGA

w Hyżnem



    Dwa ciągniki Zetor Forterra 140HSX to
nasze zeszłoroczne nabytki, kt�re zostały
zakupione jako używane ale wyposażone w
nowy osprzęt do zimowego utrzymania dr�g -
pługi �nieżne Pronar PUV-3000 oraz
posypywarki zawieszane Pronar HZS-10. Te
dodatkowe ciągniki w pełni przygotowane do
walki ze �niegiem i lodem znacząco skr�ciły
czas udrażniania wszystkich dr�g objętych
standardem zimowego utrzymania.
Przypomnijmy, że do tej pory ze �niegiem
walczył tylko jeden ciągnik Zetor 7341 oraz
pomocniczo ciągnik ursus 4512.
    W akcji zima brało udział 6 operator�w.
Pracę rozpoczynali o 3-4 rano i pracowali w
zależno�ci od potrzeb nawet po kilkana�cie
godzin dziennie, aż do przywr�cenia
przejezdno�ci wszystkich dr�g objętych
standardem zimowego utrzymania. W
pierwszej kolejno�ci od�nieżane były drogi
publiczne, p��niej wzniesienia i strome
podjazdy. Następnie od�nieżane były
wszystkie drogi dojazdowe, parkingi i place.
R�wnolegle były od�nieżane chodniki przy
drogach wojew�dzkich, powiatowych i
gminnych. Przypominamy, iż zgodnie z
ustawa o drogach publicznych utrzymanie
zjazd�w z dr�g należy do wła�cicieli lub
użytkownik�w grunt�w przyległych do drogi, a
nie do zarządcy. 

    Zimowym standardem utrzymania objęte jest
obecnie 117 dr�g gminnych o łącznej długo�ci
około 73 km, oraz 6 km przydrożnych
chodnik�w. Ilo�� dr�g i ich łączna długo��
systematycznie wzrasta w związku z
rozwijająca się zabudową, a ich  obecny rozkład
w poszczeg�lnych sołectwach wygląda
następująco:

Sołectwo Ilość dróg Długość w km

Brzezówka  10 12,62

Dylągówka  31  11,94

Hyżne  42  23,19

Nieborów  7  2,98

Grzegorzówka  5  7,01

Wólka Hyżneńska  6  4,65

Szklary  16  10,52

Razem  117  72,91

     W akcji zima w tym sezonie brało udział trzy 
ciągniki komunalne ZETOR (140HSX, 140HSX,
7341) do od�nieżania dr�g, koparko-ładowarka
KOMATSU używana do usuwania hałd
nagromadzonego �niegu, przebijania zasp
powyżej 1,5 m wysoko�ci, miniciągnik KUBOTA
do od�nieżania chodnik�w oraz ciągnik URSUS
używany pomocniczo w od�nieżaniu parking�w
i dr�g.



2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

150 000zł 

100 000zł 

50 000zł 

0zł 

    Na od�nieżanie i likwidację �lisko�ci w tym
ciężkim sezonie wydali�my łącznie 
149137,75 zł. W tej kwocie ujęte są koszty
od�nieżania i posypywania dr�g gminnych,
od�nieżania przydrożnych chodnik�w, plac�w
oraz chodnik�w i parking�w przy obiektach
użyteczno�ci publicznej.

Dla por�wnania w poprzednich latach były to
kwoty: 

-29 317,91zł w sezonie 2019/2020
-58 222,92zł w sezonie 2018/2019
-52 145,94zł w sezonie 2017/2018

     Podczas akcji ZIMA zauważyli�my  pewne
niedociągnięcia, kt�re w kolejnych latach
planujemy zniwelowa�. Nie mniej jednak już
teraz widzimy poprawę jako�ci od�nieżania i
mamy nadzieje, że Pa�stwo r�wnież.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dr�g.

☑ Planowana warto�� zadania: 3 046 580,05 zł
☑ Dofinansowanie z rządu:  2 132 606,00 zł
☑ Wkład finansowy Gminy Hyżne:  913 974,05 zł
☑ Długo�� odcinka drogi:  0,995 km 
☑ Termin realizacji: listopad 2022

Drogę zamierzamy wykona� metodą "zaprojektuj i wybuduj". Opr�cz nowej nawierzchni i przebudowy
przepust�w powstaną tam zatoki postojowe m.in. koło szkoły podstawowej w Dyląg�wce oraz odcinek chodnika
wraz z przej�ciem dla pieszych.

Ponad 2 miliony złotych
dla Gminy Hyżne na przebudowę

starej drogi.
Pozyskaliśmy dotację na przebudowę "starej" drogi gminnej (nr 108454R Brzezówka - Hyżne -
Dylągówka) na odcinku od krzyżówki w Dylągówce w stronę Hyżnego.

DOTACJE

 Wydatki na odśnieżanie i likwidację śliskości w latach

52 146zł 58 222zł

29 318zł

149 138zł

Marcin Warchoł
Dyrektor ZUK





KILKA PLANÓW
NA PRZYSZŁOŚĆ 

    Wszystko to co jest dobrze zaplanowane przynosi
więcej korzy�ci niż działalno�� przypadkowa.
Dlatego każde zamierzenie i działalno�� mająca
swoje skutki w przyszło�ci powinna by�
zaplanowana z dbało�cią o jak najwięcej
szczeg�ł�w. Schemat działania zwykle wygląda
następująco: pomysł, analiza możliwo�ci,
koncepcja, planowanie szczeg�łowe, realizacja i
monitoring efekt�w wdrożenia projektu. Okre�lając
rozw�j gminy planuje się og�ł działa�
zmierzających do realizacji wyznaczonych cel�w
rozwojowych, a co za tym idzie do zrealizowania
przyjętej misji gminy. Nie napisałem tutaj nic
odkrywczego, przecież to oczywiste. Problem polega
na tym, żeby dobrze co� zaplanowa� należy
wiedzie� jak będzie wyglądała przyszło��. Czy to co
planujemy zrobi� będzie potrzebne, dobre, czy
będzie w og�le możliwe do realizacji? To bardzo
trudne. Jak już kiedy� pisałem wszystko się zmienia
i nie wiadomo co będzie za rok. To sprawia, że
przyszło�ci nie można dokładnie przewidzie�. Jak
więc prowadzi� efektywną politykę ? Jak planowa�
zadania czy kierunki przyszłych działa�. Na
szczę�cie czę�� z tego co będzie w przyszło�ci
można przewidzie�. Na przykład, to na jakie cele i
na jakich warunkach będą w najbliższych latach
udzielane dotacje. Informacje te pozwalają spojrze�
znacznie dalej w przyszło�� oraz wyznaczy� cele i
stopniowo przygotowywa� się do ich realizacji.
Skoro już dzi� wiemy na co będą dotacje i na jakich
warunkach to można zaczą� projektowa�
inwestycje jak r�wnież tworzy� niezbędne
struktury pod przyszłą absorbcję �rodk�w unijnych. 

  Dlaczego już dzi� ? Ponieważ gdy będą ogłoszone
nabory wniosk�w o dofinansowanie to będzie za
p��no, gdyż proces projektowania, uzyskiwania
pozwole�, decyzji i uzgodnie� często trwa
kilkana�cie miesięcy. Jeżeli nie przygotujemy się już
teraz to możemy nie zdąży�. 
 Jak to się ma do Gminy Hyżne ? Z informacji jakie
do tej pory udało się mi uzyska� wynika, że w
najbliższych kilku latach jako gmina, będziemy
mie� możliwo�� pozyskania pieniędzy m.in. na
poprawę efektywno�ci energetycznej, poprawę
jako�ci powietrza, na odnawialne �r�dła energii,
gospodarkę wodno-�ciekową, gospodarkę obiegu
zamkniętego, retencję, infrastrukturę edukacyjną,
infrastrukturę pomocy społecznej, obiekty
dziedzictwa kulturowego, szlaki turystyczne,
rewitalizację, aktywizację os�b bezrobotnych,
dofinansowanie nowoczesnych metod nauczania
czy ekonomię społeczną. To na razie tylko og�lniki
bez konkretnych warunk�w pozyskania dotacji.
Szczeg�ły pojawią się w najbliższych miesiącach.
Jednak nawet tak og�lna wiedza pozwala już teraz
podejmowa� konkretne działania. To wła�nie
dlatego, licząc na przyszłe dofinansowania,
rozpoczęli�my prace związane z projektowaniem
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy 
 o�wietlenia ulicznego. Podjęli�my prace
projektowe instalacji do przetwarzania odpad�w w
oczyszczalni �ciek�w, dzięki kt�rej możliwa będzie
produkcja i sprzedaż wytworzonego kompostu, co
korzystnie wpłynie na cenę odprowadzania
�ciek�w.  

Bartłomiej Kuchta 
W�jt Gminy Hyżne



   Opr�cz infrastruktury sieciowej na bieżąco
analizujemy stan techniczny naszych dr�g oraz
monitorujemy możliwo�ci pozyskanie na ich
przebudowę pieniędzy. Do tej pory jak tylko
nadarzała się okazja na dofinansowanie inwestycji
drogowych, to z niej korzystali�my. Rok 2020 był pod
tym względem wyjątkowy. Udało się nam
przebudowa� aż 3500 metr�w bieżących dr�g
publicznych, co jest chyba rekordem w historii
Gminy Hyżne. W tym roku rozpoczniemy r�wnież
prace przy przebudowie starej drogi od Dyląg�wki w
kierunku Hyżnego. Planujemy składa� kolejne
wnioski o dofinansowanie modernizacji naszych
dr�g w ramach nabor�w jakie zaplanowano m.in. w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dr�g.   
     A co z innymi sprawami ? W prawdzie to na razie
tylko plany, ale zastanawiam się czy jeszcze w tym
roku nie zleci� przygotowania dokumentacji
niezbędnej do wykonania pierwszego odwiertu w
poszukiwaniu w�d leczniczych w Nieborowie.
Wiemy jaką mamy wodę, kt�ra wypływa na
powierzchnię. A co jest na głęboko�ci powiedzmy 50
metr�w ? Tego tak naprawdę nie wiemy, ponieważ
nikt do tej pory tego nie zbadał. Jeżeli się uda, to
będzie to chyba pierwszy odwiert w całej historii
Nieborowa. Wykonanie odwiertu pozwoli nam
uzyska� odpowied� na pytania czy mamy
podziemne zasoby w�d mineralnych, na jakiej są
głęboko�ci, ile jest tej wody i jaki ma ona skład ? To z
kolei da nam podstawy do podjęcia dalszych decyzji. 
     Prace projektowe to nie wszystko. Aktualnie
jeste�my w trakcie tworzenia nowych struktur,
dzięki kt�rym będzie możliwe pozyskanie dla
Pa�stwa większej ilo�ci �rodk�w finansowych. To
wła�nie w tym celu tworzy się Klaster Energii
Pog�rza Dynowskiego. Wsp�lnie z Gminą Jawornik
Polski, Dyn�w (wiejską) oraz Ka�czugą mamy w
planie aplikowanie o dofinansowanie zada� z
zakresu energii odnawialnej (fotowoltaika, pompy
ciepła, przydomowe banki energii etc.). Oczywi�cie
samo utworzenie klastra niczego nam nie
gwarantuje, ale bez niego się nie obejdzie. Trzeba
pr�bowa�. 
    Kolejnym działaniem przygotowującym nas do
nowej perspektywy na lata 2021-2027 jest pomysł
utworzenia związku gmin, kt�ry zajmowałby się
gospodarką odpadami (5 gmin) . Po co to wszystko?

Z takim potencjałem inaczej się negocjuje ceny (np.
koszty utylizacji �mieci). Ma się większą siłę przebicia
co korzystnie wpływa na cenę wywozu �mieci. Poza
tym są całkiem inne możliwo�ci inwestowania w
infrastrukturę gospodarki odpadami.  Przy dzieleniu
przyszłych dotacji mocno premiowana ma by�
szeroko rozumiana wsp�łpraca, dlatego zastanawiam
się nad powołaniem do życia porozumienia
terytorialnego w celu zwiększenia szans na
pozyskanie dotacji. Okre�lając z kilkoma gminami
szczeg�łowy zakres działania porozumienia, wsp�lnie
możemy znacznie więcej niż w pojedynkę. M�wiąc
prostym językiem – w jedno�ci siła.  
   Czy to wszystko? Raczej nie. Skoro od lat
wsp�łpracujemy z miastem Ajak na Węgrzech, warto
zastanowi� się nad dalszą wsp�łpracą w oparciu o
możliwo�ci jakie dadzą programy międzynarodowe
np. Program dla Karpat. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy
czego się doczytamy w nowym programie. Otwartymi
tematami są także inne programy wsp�łpracy jak PL-
BY-UA ( Polska, Białoru� Ukraina) oraz PL-SK (Polska
Słowacja). Pamiętajmy, że opr�cz dotowania
wsp�łpracy można będzie pozyska� �rodki finansowe
r�wnież na infrastrukturę, tak jak to zrobiła Gmina
Horyniec Zdr�j. W wyniku realizacji projektu
wsp�lnie z Ukrai�cami udało im się rewitalizowa�
park, budując alejki, amfiteatr, restaurację oraz plac
zabaw. Efekty tego działania można obejrze� na ich
stronie internetowej. Jednak żeby m�c aplikowa� o
�rodki, konieczne jest partnerstwo z podmiotem z
sąsiedniego kraju. Wydaje mi się, że jednak warto
spr�bowa�.  
     Jeżeli chodzi o przygotowania do nowej
perspektywy finansowej 2021-2027 to horyzont
prowadzonych prac i koniecznych do
przeprowadzenia jest nakre�lony. Jak już kiedy�
pisałem �wiat się zmienia a my powinni�my za tymi
zmianami nadąży�. Zamykanie się na zmiany
przynosi izolację, a w dłuższej perspektywie będzie
dla nas niekorzystne. Czasami się tylko zastanawiam
czy to wszystko nie biegnie zbyt szybko.    

Porozumienie terytorialne - umowa okre�lającą w szczeg�lno�ci
przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju danego obszaru
objętego tym porozumieniem.

Klaster energii - porozumienie działających lokalnie podmiot�w
zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją,
magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła,
chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.



35 808,26 złPrzebudowa odcinka drogi
gminnej na BembenkaBRZEZÓWKA

GRZEGORZÓWKA 35 090,30 złPrzebudowa odcinka drogi
gminnej na "Pastwiska" 

44 872,50 zł
Remont dróg gminnych
zniszczonych w wyniku klęski
żywiołowej  

DYLĄGÓWKA

44 872,50 złPrzebudowa drogi gminnej
k. Żygały 

HYŻNE

23 288,83 zł
1) Uregulowanie granic geodezyjnych
przy drodze na Husówkę nr dz. 2650/2,
2646 
2) Przebudowa drogi na Husówkę nr dz.
2650/2, 2646 

NIEBORÓW

44 872,50 zł
Przebudowa drogi gminnej
w przysiółku "Za łąkę" 
w kier. Olecha 

SZKLARY

42 135,28 zł
Przebudowa drogi na tzw.
"Drugą Wólkę" -
dokumentacja projektowa

WÓLKA HYŻ.



     Każda jednostka samorządu terytorialnego
potrzebuje impuls�w uruchamiających procesy 
 rozwojowe. Największe efekty przynoszą inwestycje
w infrastrukturę. To dzięki nim podnosi się standard
życia mieszka�c�w. Nowe inwestycje sprawiają, że
dana gmina jest bardziej atrakcyjna dla os�b,
poszukujących swojego miejsca do osiedlenia się. 

      Projekt_21 to grupa zada�/inwestycji, kt�rych
realizacja rozpocznie się w 2021 roku. Zadania zostały
ujęte w budżecie Gminy Hyżne na 2021, chociaż
niekt�re z nich będą pojawiały się w trakcie roku
budżetowego. Większo�� z zada� będzie realizowana
r�wnież w kolejnych latach. Planowane zamierzenia
mają da� Naszej Gminie nowy impuls rozwojowy.
Inwestycje rozpoczynają się etapem projektowania po
to, żeby w przyszło�ci wej�� w fazę wła�ciwej
realizacji. Zadania są r�wnież elementem
przygotowania Gminy Hyżne do nowego rozdania
�rodk�w unijnych w latach 2021-2027.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. W�lka
Hyżne�ska i Grzegorz�wka,
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nowa
Wie� - kontynuacja,
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci
Dyląg�wka i Szklary - przysi�łek Bazary,
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci
Hyżne wzdłuż drogi na Węgierkę,
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni �ciek�w w
m. Hyżne,
Budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wie� -
kontynuacja,

Projekt_21 składa się z następujących zada�:

w kierunku Moszczanek,

Budowa wodociągu w miejscowo�ci Szklary -
przysi�łek Przykopy,
Budowa sieci wodociągowej w miejscowo�ci
Brzez�wka - wzdłuż drogi na Bor�wki,
 Budowa o�wietlenia ulicznego przy drodze
gminnej w miejscowo�ci Hyżne - Nowa Wie�,
Budowa o�wietlenia ulicznego przy powiatowej w   
miejscowo�ci Grzegorz�wka,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowo�ci Hyżne,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
zalewie w miejscowo�ci Dyląg�wka,
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci
W�lka Hyżne�ska i Hyżne oraz budowa wodociągu
w miejscowo�ci Szklary,
 Budowa wodociągu w m. Szklary - Kopanina,
Budowa og�lnodostępnego skweru rekreacyjnego
w Hyżnem,
Budowa placu zabaw w m. Hyżne,
Zakup szatni dla boiska sportowego w Hyżnem,
Zakup trybun dla boiska sportowego w Hyżnem,
Budowa hali sportowej w miejscowo�ci Szklary,
Przebudowę "starej" drogi gminnej na odcinku od 
 krzyż�wki w Dyląg�wce w stronę Hyżnego.

     To nie są wszystkie zadania jakie planujemy
rozpoczą� w tym roku. Wielkim wyzwaniem jest
zagospodarowanie w�d w Nieborowie. Mocno wierzę,
że po serii bada�, nasze wody zakwalifikują się jako
wody lecznicze. Tematem nad kt�rym należy się
pochyli� jest też budynek dawnego hotelu w
Dyląg�wce, jak r�wnież zagospodarowanie pozostałych
teren�w Gmin Hyżne. My�lę, że to niedaleka przyszło��. 

 
Bartłomiej Kuchta

W�jt Gminy Hyżne



W WIELKANOCNYM
KLIMACIE

KONKURS NA NAJPIEKNIEJSZĄ PISANKĘ
WIELKANOCNĄ – EDYCJA I

     �więta Wielkanocne to radosny okres, kt�ry
sprzyja wsp�lnemu wykonywaniu dekoracji
�wiątecznych – malowaniu pisanek,
dekorowania domu, tworzeniu stroik�w i
pieczeniu �wiątecznych ciast. Nie inaczej było
w naszej gminie, pomimo, że podobnie jak w
zeszłym roku z uwagi na nieodpuszczającą
pandemię koronawirusa, wiele os�b spędziło
ten czas z dala od bliskich, w odizolowaniu od
�wiata, a często także w zupełnej samotno�ci. 
Kultywując polskie tradycje i zwyczaje
wielkanocne, Gminny O�rodek Kultury w
Hyżnem zorganizował konkurs na
najpiękniejszą pisankę wielkanocną, kt�ry
odbył się pod honorowym patronatem W�jta
Gminy Hyżne p. Bartłomieja Kuchty. W
konkursie, kt�ry składał się z 2 czę�ci tj.
pisanka tradycyjna i wsp�łczesna, a każda czę��
była podzielona na 4 kategorie wiekowe, wzięło
udział 72 osoby w przedziale wiekowym od 5 do
72 lat.   

Miał on przede wszystkim na celu wzbudzenie w
uczestnikach kreatywno�ci i wrażliwo�ci artystycznej
oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze
�więtami wielkanocnymi. Złożone prace były
niezwykle piękne, r�żnorodne, pomysłowe i bardzo
starannie wykonane. Komisja oceniająca działająca w
składzie: Joanna Głowiak – Przewodnicząca, Urszula
Wolanin - członek i Anna Lorenz-Filip – członek,
miała spory kłopot w wyłonieniu laureat�w. Przy
ocenie pod uwagę brano przede wszystkim
oryginalno��, walory artystyczne i estetyczne oraz
samodzielno�� wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu
wielkanocnego odbyło się on-line w dniu 31.03.2021 w
mediach społeczno�ciowych GOK.  W�jt Gminy Hyżne
p. Bartłomiej Kuchta podziękował wszystkim
uczestnikom za tak liczny udział, podkre�lając jak
ważne jest kultywowanie tradycji i przekazywanie
dziedzictwa naszych przodk�w młodszym
pokoleniom, po czym dyrektor GOK Anna Lorenz-Filip
odczytała protok�ł Komisji Konkursowej. Wyłonieni
zwycięzcy to:



CZĘŚĆ I KONKURSU - PISANKA TRADYCYJNA:

 
 KATEGORIA I: DZIECI DO LAT 7

I MIEJSCE: Radosław Ossoli�ski – Hyżne
II MIEJSCE: Lena Kurpyta – Dyląg�wka

III MIEJSCE: Tomasz Wr�bel – SP Dyląg�wka
 

WYR�ŻNIENIA:
Mia Pociask – SP Dyląg�wka
Alan Pa�ciak – SP Dyląg�wka

 
KATEGORIA II: DZIECI 8- 12 LAT

I MIEJSCE: Zofia Miesiąc – SP Brzez�wka
I MIEJSCE: Julia Kłoda – SP Hyżne

II MIEJSCE: Julia Sobkowicz – Futoma
II MIEJSCE: Judyta Ossoli�ska – SP Hyżne

III MIEJSCE: Michał Dubaj – SP Grzegorz�wka
WYR�ŻNIENIA:

Weronika Kawalec – SP Dyląg�wka
 

 
 
 

KATEGORIA III: MŁODZIEŻ 13-17 LAT
I MIEJSCE: Aleksandra Gibała – Błażowa G�rna

II MIEJSCE: Zofia Ossoli�ska – SP Hyżne
 

KATEGORIA IV: DORO�LI
I MIEJSCE: Małgorzata Sowa – Brzez�wka

I MIEJSCE: Monika Gibała – Kąkol�wka
II MIEJSCE: Maria Kozioł – Grzegorz�wka

III MIEJSCE: Edyta Ossoli�ska – Hyżne



 

KATEGORIA I: DZIECI DO LAT 7
I MIEJSCE: Emilia Dziopak – Hyżne

I MIEJSCE: Aleksandra Mularz – Dyląg�wka
II MIEJSCE: Filip Sanek – Grzegorz�wka

II MIEJSCE: Mikołaj Solarz – W�lka Hyżne�ska
III MIEJSCE: Radosław Ossoli�ski – Hyżne

III MIEJSCE: Anna Paluch – Dyląg�wka
 

WYR�ŻNIENIA:
Mateusz Krowiak – W�lka Hyżne�ska
Martyna Szydełko – W�lka Hyżne�ska

Lena Dykiel – W�lka Hyżne�ska
Agnieszka Rybka – Hyżne

Dominika Szopiak – Brzez�wka
Wiktoria Trzyna – Hyżne

Sebastian Płodzie� – Brzez�wka
Oliwier Magry� – Brzez�wka

 
 

KATEGORIA II: DZIECI 8- 12 lat
I MIEJSCE: Marcel Rożek – Dyląg�wka

I MIEJSCE: Martyna Majchrowska – W�lka Hyżne�ska
II MIEJSCE: Kornelia Starzak – Hyżne

II MIEJSCE: Hanna Szul – Hyżne
III MIEJSCE: Daria Majchrowska – Hyżne

III MIEJSCE: Milena Dykiel – W�lka Hyżne�ska
 

WYR�ŻNIENIA:
Kamil Wilk – Hyżne

Roksana Majchrowska – Dyląg�wka
Damian Dykiel – W�lka Hyżne�ska

Michał Dubaj – Grzegorz�wka
Judyta Ossoli�ska – Hyżne

Zuzanna Mularz – Dyląg�wka
Szymon Dziura – Hyżne

Natalia Kowaliło – Brzez�wka
Maja Malska – Brzez�wka

Artur Pałac – W�lka Hyżne�ska
 

KATEGORIA III: MŁODZIEŻ 13-17 LAT
I MIEJSCE: Bartłomiej Pelc – Hyżne
II MIEJSCE: Julia Jasi�ska – Hyżne

III MIEJSCE: Zofia Ossoli�ska – Hyżne
 

WYR�ŻNIENIA:
Anna Sobczyk – W�lka Hyżne�ska

 

CZĘŚĆ  II KONKURSU – PISANKA WSPÓŁCZESNA

 
KATEGORIA IV: DORO�LI

I MIEJSCE: Małgorzata Sowa – Brzez�wka
II MIEJSCE: Edyta Ossoli�ska – Hyżne

III MIEJSCE: Małgorzata Pałac – W�lka Hyżne�ska
 

WYR�ŻNIENIA:
Sylwia Bogdan – Hyżne

NAGRODĘ SPECJALNĄ zdobył p. Jan Wr�bel z
Dyląg�wki, kt�ry wykonał niezwykłą i
nietuzinkową pisankę w formie ż�łtego kurczaka
w skorupce, mierzącą blisko 1,5 m wysoko�ci.
Pisanka ustawiona przed budynkiem GOKu stała
się nie lada atrakcją wprowadzając w
wielkanocny nastr�j i wnosząc trochę rado�ci w
tym smutnym z uwagi na pandemię czasie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy
do udziału w kolejnych edycjach konkursu na
najpiękniejszą pisankę wielkanocną!

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK



   Zesp�ł Pie�ni i Ta�ca „Hyżniacy” wziął udział w
tegorocznych VII Kasztela�skich Spotkaniach
Folklorystycznych, kt�re odbyły się w marcu b.r. w
miejscowo�ci Sierpc w woj. mazowieckim, gdzie zdobył
zaszczytne II MIEJSCE wykonując suitę ta�c�w
przeworskich! Tegoroczna edycja og�lnopolskiego
konkursu odbyła  się po raz pierwszy w formule on-
line.  Uczestnik�w oceniało jury w składzie: Małgorzata
Grabowska-Panek, Anna Łapi�ska, Andrzej Wojtas.
Nagrody przyznawano w kategorii dziecięcej,
młodzieżowej oraz os�b dorosłych. Sukces tym
większy, że w konkursie wzięły udział aż 33 grupy
folklorystyczne z całego kraju! 
     Wyniki zostały ogłoszone 27 marca 2021 r. przez
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu: 

W kategorii 3 zespoły dorosłe nagrody otrzymały:
I Nagroda dla Zespołu Pie�ni i Ta�ca OPOLE z Opola;
II Nagroda dla Zespołu Pie�ni i Ta�ca HYŻYNIACY 
z Hyżnego;
III Nagroda dla Zespołu Ta�ca Ludowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

WYR�ŻNIENIE dla zespołu ta�ca Ludowego
LESZCZYNIACY ze �widnika.



       Jaki� czas temu pisałem o rozpoczęciu prac mających na celu komercyjne wykorzystanie w�d z

Nieborowa.  W tym celu zleciłem Laboratorium Hydrogeochemicznemu działającemu przy Akademii

G�rniczo Hutniczej w Krakowie wykonanie analizy fizykochemicznej pr�bki wody z Nieborowa (ujęcie obok

ZOLu). 

      Badaną wodę sklasyfikowano jako 0,17% wodę mineralną swoistą (wg kryteri�w podanych w

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia – Dz.U. z 2018 r., poz. 605) o charakterze chlorkowo-wodorowęglanowo-

sodowo-wapniowym; siarczkowa [Cl-HCO3-Na-Ca (H2S)]. Tak więc wyniki badania potwierdzają istnienie na

terenie Naszej Gminy w�d mineralnych. Suma składnik�w mineralnych wody z terenu Nieborowa wynosi

1702,6 mg/dm3. 

     

Bartłomiej Kuchta

Opr�cz zdobycia tej wyjątkowej nagrody, „Hyżniacy”
posiadają r�wnież wiele innych wyr�żnie�, a w�r�d
nich:
– „Li�� Lauru” – honorowe wyr�żnienie za działalno��
artystyczną;
– Grand Prix na XIV Międzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych w Tarnowie;
– II nagroda na IX Regionalnym Przeglądzie
Zespoł�w Ta�ca Ludowego „Gacok” w Gaci
– II nagroda na VIII Podkarpackim Jarmarku
Ludowym „Rozta�czony Chorzel�w ” w Chorzelowie;
– II nagroda na I Międzynarodowym Festiwalu
Ludowym zorganizowanym w Łopienniku G�rnym.

Gratulujemy serdecznie i składamy wielkie
podziękowania dla pani Ewy Furman – choreografa
zespołu, wszystkich członk�w ZPiT „Hyżniacy” oraz
dla muzyk�w z kapeli zapewniającej tancerzom
oprawę muzyczną, za tak piękne i godne
reprezentowanie naszej gminy w całym kraju.  

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK 

 Woda mineralna z Nieborowa
1702,6 mg/dm 3



          Europejska Noc Muze�w to wyjątkowy czas,
kiedy muzea, galerie i inne instytucje kulturalne  
w tym r�wnież lokalne o�rodki kultury,
udostępniają zwiedzającym swoje wnętrza i
zbiory całkowicie za darmo, lub za drobną opłatą.
Pierwsza Noc Muze�w miała miejsce w styczniu
1997 w Berlinie. Z uwagi na niebywałe
zainteresowanie inicjatywa ta, z roku na rok
docierała do innych europejskich pa�stw. W
Polsce pierwszą taką Noc Muze�w
zorganizowano w 2003 r. w Pozna�skim Muzeum
Narodowym.
    Wydarzenie ma za zadanie promowa�
narodową kulturę i tradycję. Dla wielu os�b, Noc
Muze�w jest jedną z niewielu okazji, na
zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w
kulturalnych instytucjach, ze względu na
organizację specjalnych wystaw oraz dogodny
czas.
W sobotę 15 maja b.r. Gminny O�rodek Kultury w
Hyżnem, po raz pierwszy włączył się do tej
wyjątkowej akcji, przygotowując dla
zwiedzających wiele ciekawych wystaw i
ekspozycji.
      Gł�wną atrakcją wieczoru była Sala Pamięci
gen. Wł. Sikorskiego, kt�ra została utworzona w
2018 r. z inicjatywy p. Antoniego Ossoli�skiego.
W tym roku została zmodernizowana i
wzbogacona o liczne zdjęcia, plakaty, dokumenty
i pamiątki po gen. Sikorskim, jak r�wnież
przedmioty wsp�łczesne, dowodzące o tym, że
pamię� o Generale w�r�d lokalnej społeczno�ci
jest wciąż żywa . Należy zaznaczy�, iż jest to
ekspozycja stała, dostępna w GOKu dla
zwiedzających nie tylko w Noc Muze�w, ale
r�wnież w pozostałe dni roku. 

EUROPEJSKA NOC
MUZEÓW W HYŻNEM



wystawa stroj�w ludowych pochodzących gł�wnie z
regionu rzeszowskiego;
wystawa zdję� i materiał�w dot. historii ZPiT
„Hyżniacy”;
obrazy i rze�by pochodzące z I i II pleneru
rze�biarsko-malarskiego, kt�ry był organizowany w
Hyżnem w latach 2013 i 2014;
wystawa starych fotografii �lubnych pn. „Portret
�lubny” utworzona w ubiegłym roku przez Klub
Seniora „Aktywni”;
cenne materiały, zdjęcia i dokumenty dot. historii
Nieborowa – wystawa zorganizowana przez p. Jacka
Barana. 

Niewątpliwie na uwagę zasługiwały r�wnież pozostałe
zorganizowane na tę okoliczno�� wystawy: 

    Serdecznie dziękujemy wszystkim, kt�rzy zdecydowali
się odwiedzi� Gminny O�rodek Kultury w Hyżnem w ten
wyjątkowy wiecz�r. W�r�d przybyłych go�ci rozlosowano
nagrody tj. książki „Gmina Hyżne Tradycja i
Wsp�łczesno��” oraz „�ladami gen. Wł. Sikorskiego –
Syna Ziemi Hyżne�skiej”, a także magnesy z
wizerunkiem zabytkowego budynku - siedziby GOK.

Dziękujemy członkom ZPiT „Hyżniacy” za pomoc przy organizowaniu wystawy stroj�w ludowych oraz
za obecno�� podczas Nocy Muze�w i oprowadzanie zwiedzających po wystawie.  Podziękowania
należą się r�wnież panu Jackowi Baranowi, kt�ry udostępnił własne archiwalne materiały,
organizując wystawę po�więconą historii Nieborowa. Noc Muze�w w gminie Hyżne z pewno�cią
będzie kontynuowana w kolejnych latach, gdyż takie wydarzenia stanowią doskonałą okazję do
lepszego poznania własnego regionu, do zapoznania się z jego historią, tradycją i kulturą oraz do
wzbogacenia się o nowe kulturalne do�wiadczenie.

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK



"CYFROWE"
WARSZTATY W GOK

     W Gminnym O�rodku Kultury w Hyżnem odbywają się zajęcia komputerowe w ramach realizacji

projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim", w kt�rym uczestniczą dzieci z terenu naszej

gminy.  Program szkole� obejmuje zagadnienia dotyczące dziennikarstwa online, kt�re mają na celu

przygotowa� uczestnik�w zaję� do realizacji zada� tw�rc�w zasob�w informacyjnych publikowanych w

Internecie (m.in. plakat�w, ofert, filmik�w, prezentacji, zdję� itp.), a także zagadnie� z zakresu

bezpiecznego zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz w edukacji.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa 2014- 2020 pozwolił na doposażenie naszego o�rodka w sprzęt komputerowy tj. 5

laptop�w wraz z niezbędnym oprogramowaniem:

• Windows 10 Home,

• Adobe Photoshop CC,

• Serif Affinity Photo + Designer,

• Office 365”

Łączna warto�� sprzętu komputerowego wynosi 17 278,58 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że obecny sprzęt

komputerowy w GOK był już mocno wyeksploatowany, cieszymy się i dziękujemy serdecznie Fundacji

VCC, kt�ra jest operatorem projektu za przyznany grant, kt�ry przyczyni się do podniesienia jako�ci

pracy naszego o�rodka.

Anna Lorenz-Filip



     Prawdziwe, zgodne i dobre małże�stwo to takie,
kt�re przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki,
by po latach zyska� wzajemne zrozumienie, tolerancję
oraz wzajemny szacunek. 50-lecie pożycia
małże�skiego jest zatem rocznicą niezwykłą, tak jak
niezwykli są ludzie, kt�rzy przeżyli razem p�ł wieku. To
szczeg�lne wydarzenie, kiedy wracają wspomnienia
razem przeżytych lat, było okazją i powodem
uroczysto�ci, jaka odbyła się w piątek, 21 maja b.r. w
Gminnym O�rodku Kultury.     

ZŁOTE GODY CZYLI
JUBILEUSZ 50-
LECIA POŻYCIA
MAŁŻE�SKIEGO

"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze
umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją

przez całe życie" 
 K. I. Gałczyński.

Podczas uroczysto�ci  W�jt Gminy Hyżne p. Bartłomiej
Kuchta skierował pod adresem dostojnych Jubilat�w
słowa uznania i podziękowania za godne i długie
pożycie małże�skie oraz za piękny przykład dla
młodego pokolenia. Następnie w asy�cie kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego pani Eweliny Mazur wręczył
Medale za Długoletnie Pożycie Małże�skie przyznane
przez Prezydenta Andrzeja Dudę. To jedyne
odznaczenie rangi pa�stwowej nadawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kt�re otrzyma�
można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za
wytrwało�� w miło�ci i wierno�ci oraz złożonej 50 lat
temu przysiędze małże�skiej. Opr�cz medali Jubilaci
otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i
okoliczno�ciowe upominki.      

Anna i Eugeniusz Bialic z Wólki Hyżneńskiej

Kazimiera i Antoni Ciura z Brzezówki

Maria i Zdzisław Kozioł z Grzegorzówki

Janina i Aleksander Marszałek z Dylągówki

Janina i Adam Oślizło z Brzezówki

Teresa i Kazimierz Rybka z Nieborowa

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

odznaczanych zostało 6 par, a są to Państwo:



  Drodzy Jubilaci w dniu

Waszych rocznic gratulujemy

i życzymy by Wasze dalsze

życie niosło zdrowie, szczę�cie

i rado��, Niech ta szczeg�lna

rocznica będzie okazją nie

tylko do wspomnie�, ale także

do pogodnego spojrzenia w

przyszło��.

Anna Lorenz-Filip



W grudniu 2020r. minęło 5 lat, jak Żłobek
„SŁONECZKO” w Brzez�wce prowadzi swoją
działalno�� sprawując opiekę nad
najmłodszymi mieszka�cami gminy w czasie
,gdy ich rodzice wracają do pracy. Ten mały
jubileusz był dobrą okazją do przywołania
wspomnie� i podsumowania działalno�ci
plac�wki. Pierwsi podopieczni przygodę ze
żłobkiem rozpoczęli 21 grudnia 2015 roku, a
oficjalne otwarcie odbyło się w dniu 29.12.2015.
W pierwszych miesiącach funkcjonowania
zainteresowanie plac�wką nie było zbyt duże.
Żłobek dysponował 15 miejscami opieki, a
maluszk�w do plac�wki uczęszczało tylko 7.  
  W niedługim jednak czasie mali podopieczni
wypełnili wszystkie miejsca , a nawet konieczne
było tworzenie list rezerwowych. W 2017 roku
zwiększono liczbę miejsc początkowo do 18, a
następnie do 20. W przeciągu 5 lat działalno�ci
mury żłobka opu�ciło 54 podopiecznych. Czę�� z
nich nadal bywa w ‘’Słoneczku”, gdy wraz z
rodzicami przyprowadzają swoje  młodsze
rodze�stwo. Przez cały czas funkcjonowania
plac�wki personel stara się tworzy� w żłobku
miłą i przyjazną atmosferę, uczy� dzieci
samodzielno�ci oraz uatrakcyjnia� im pobyt,
organizując r�żnego rodzaju zajęcia
dostosowane do ich wieku i potrzeb . Od
początku istnienia żłobka, pracownicy  dbają o
dobrą relacje z rodzicami podopiecznych.

    Rodzice korzystający ze żłobka są zadowoleni z
jako�ci usług w nim �wiadczonych. Dobrze
oceniane są m.in. : spos�b sprawowania opieki nad
dzieckiem, warunki sanitarno -higieniczne czy
komunikacja z opiekunkami. Rodzice mają duże
zaufanie  do plac�wki i chętnie polecają żłobek
„Słoneczko”  swoim znajomym. Dużym atutem
plac�wki jest odpowiedni wymiar godzin pracy.
Żłobek pracuje bez przerwy wakacyjnej i otwarty
jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 17.00 .
Dogodne godziny funkcjonowania żłobka dają
rodzicom możliwo�� pogodzenia pracy z
samodzielnym przywożeniem i odbieraniem
dziecka z plac�wki bez angażowania os�b trzecich.
Niezmiennie od 5 lat o zdrowe i pyszne posiłki
troszczą się panie z kuchni ze Szkoły Podstawowej
w Dyląg�wce – za co bardzo dziękujemy.



Piąte urodziny to zawsze bardzo uroczyste
wydarzenie! Tak było też i u nas! Z okazji
jubileuszu napłynęło do nas wiele miłych życze� i
sł�w uznania. Był tort, balony oraz mili go�cie! 
 Wizytę w żłobku złożyli: pan Bartłomiej Kuchta –
W�jt Gminy Hyżne oraz pan Bronisław Opioła –
kt�ry jako radny z Brzez�wki, uczestniczył w
powstawaniu żłobka. Go�cie  obdarzyli małych
żłobkowicz�w słodyczami, a pracownikom żłobka
złożyli gratulacje i życzenia kolejnych
wspaniałych lat pracy i tworzenia plac�wki
przyjaznej dzieciom. Na okoliczno�� 5 lat
funkcjonowania żłobka powstała r�wnież
pamiątkowa kronika, ze zdjęciami wszystkich
podopiecznych, oraz filmik, kt�ry w
fotograficznym skr�cie przedstawia żłobkową
codzienno��. Dyrektor żłobka oraz panie
Opiekunki serdecznie dziękują wszystkim osobom
zaangażowanym w funkcjonowanie Żłobka!

   Dziękujemy przede wszystkim rodzicom dzieci
uczęszczających do żłobka za miłą i udaną
wsp�łpracę, za  okazane zaufanie oraz za słowa
uznania! Cieszymy się i jeste�my dumne, że
udaje nam się  sprosta� stawianym nam
wymaganiom  i że Żłobek „Słoneczko” cieszy się
niezmiennie dobrą opinią. Z ogromną
motywacją i przyjemno�cią będziemy stara� się,
aby nasz żłobek ciągle się rozwijał i aby czas w
nim spędzony był dla dzieci dobrym startem i
przygotowaniem do przedszkolnej codzienno�ci!
Jeste�my pełne optymizmu i wiary,  że żłobek
będzie funkcjonował tak dobrze, jak do tej pory
oraz   mamy nadzieję na kolejne piękne
jubileusze! 

 Jolanta Szpiech
Dyrektor Żłobka

Słoneczko



Nabycie tych umiejętno�ci pozwala na:
lepszą i sprawniejszą komunikację między
społecze�stwem,
korzystanie z e-usług administracji publicznej
(załatwianie online spraw urzędowych o dogodnej
dla siebie porze, bez konieczno�ci wychodzenia i
odwiedzania urzęd�w)
umiejętne publikowanie i zamieszczanie informacji
na r�żnych portalach społeczno�ciowych stronach
internetowych, blogach i innych multimediach
nowe style promocji i prezentacji
korzystanie ze wsparcia zamieszczonego w
zasobach Internetu
nowe trendy spędzania lub organizacji czasu
wolnego.

    Dynamiczny rozw�j technologii komputerowej oraz
ciągle wzrastające znaczenie Internetu w życiu
codziennym powodują konieczno�� systematycznego
rozwoju kompetencji cyfrowych niemal wszystkich
os�b. Rozw�j kompetencji cyfrowych musi następowa�
zar�wno w zakresie korzystania z technologii cyfrowych,
jak i posługiwania się nimi we wszystkich sferach życia
zawodowego i prywatnego.

Obecnie ponad 500 usług można załatwi� drogą
elektroniczną, dlatego kompetencje cyfrowe stały się
celem samym w sobie i konieczne dla każdego
obywatela w dobie postępu komunikacyjno-
informacyjnego.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem uczestniczyła

w projekcie unijnym Cyfrowe GOK-i w podregionie

rzeszowskim”.  W ramach projektu w grudniu 2020r.

instytucja została doposażona w sprzęt komputerowy z

oprogramowaniem. Jest to 5 laptop�w o łącznej

warto�ci 17 278,58 zł. Opr�cz przeno�nych komputer�w,

kt�re zasilą czytelnię internetową wybrana przez

Bibliotekę  młodzież (8 os�b w wieku 10-18 lat)  wzięła

udział w szkoleniach, kt�rych tematami były

dziennikarstwo online i bezpiecze�stwo w sieci.  W

analogicznej tematyce przeszkolony został r�wnież 

 pracownik Biblioteki. Ze względu na sytuację

epidemiczną szkolenia odbyły się w formie online.

Wszystkie te działania były bezpłatne. Biblioteka nie

poniosła żadnych koszt�w związanych z udziałem w

projekcie. 

Małgorzata Jamrozik
 Kierownik Biblioteki Publicznej 

w Hyżnem
 



DZIECI UCZĄ
RODZIC�W

     Jak to jest zamieni� się rolami i uczy�
swoich rodzic�w, mogą przekona� się dzieci
Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas I
– III  Szkoły Podstawowej im. �w. Jana Pawła II
w W�lce Hyżne�skiej,  kt�rzy po raz drugi w
listopadzie 2020r. przystąpili do og�lnopolskiej
akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodzic�w”
organizowanej przez Centrum Rozwoju
Lokalnego. 

    Celem akcji jest zwiększenie �wiadomo�ci o
otaczającym �wiecie, a także zachęcenie dzieci
do rozm�w z rodzicami na tematy poruszane
podczas lekcji.  Uczniowie szkoły co miesiąc
otrzymują materiały dydaktyczne podejmujące
tematykę bezpiecze�stwa, ekologii,  historii,
geografii,  astronomii, wzajemnego szacunku
czy przyja�ni. 

     Każda lekcja składa się z dw�ch czę�ci:
w pierwszej nauczyciele wprowadzają
dzieci w tematykę zaję�, w drugiej –
najmłodsi otrzymują zadania do
wykonania, a zdobytą wiedzą dzielą się z
rodzicami.  W ciągu ostatnich miesięcy
uczniowie Szkoły Podstawowej im. �w.
Jana Pawła w W�lce Hyżne�skiej poruszali
tre�ci z następujących kręg�w
tematycznych: „Młody patriota”, „Magiczny
czas”, „Wirtualny �wiat”, „Kosmiczna
przygoda”.  Po każdej lekcji Szkoła
otrzymuje podziękowanie za udział w
akcji,  a uczniowie przeżywają niesamowitą
przygodę.

Agnieszka Rożek
Dyrektor SP w W�lce Hyżne�skiej



Czego pragną

dziewczyny?

 Czego pragną dziewczyny? Chłopaki ze Szkoły
Podstawowej im. �w. Jana Pawła II w W�lce Hyżne�skiej
dobrze znają odpowied� na to pytanie. 8 marca cała
szkolna płe� piękna przecierała ze zdziwienia oczy,
widząc swoich koleg�w od�więtnie ubranych, z
kwiatami w dłoniach. Przyczyną tak niecodziennego, ale
jakże miłego dla oka widoku było przypadające na ten
dzie� �więto Kobiet. 

 W szkole wszystkim udzielił się unoszący się w
powietrzu miły nastr�j. Chłopcy z Oddziału
Przedszkolnego oraz klas I – III pod opieką pani Kamili
Ruman i pani Beaty Sypniewskiej przygotowali montaż
słowno – muzyczny i dołożyli wszelkich stara�, aby ich
koleżanki na długo zapamiętały te radosne chwile. 
 Wspaniałym kobietom jeszcze raz składamy
najserdeczniejsze życzenia i samych dobrych chwil na
każdy dzie� roku!

Agnieszka Rożek
Dyrektor SP w W�lce Hyżne�skiej

Raz do roku jest taki dzień,
który przemija jak piękny sen.

Wszystkie kobiety, panie i matki,
w dniu tym dostają pachnące

kwiatki.



9 pa�dziernika go�cili�my u siebie przemiłego
go�cia – Pana Pawła – listonosza, kt�ry przybliżył
nam wiadomo�ci o swojej pracy.

     W bieżącym roku szkolnym grupa przedszkolna
„Żabki” z PP 10 C przy Szkole Podstawowej im. gen.
Władysława Sikorskiego w Hyżnem realizowała
innowację pedagogiczną pt.: „POZNAWANIE �WIATA
PRZEZ LITERATURĘ – MAŁY   PRZEDSZKOLAK W
�WIECIE WIELKICH ZAWOD�W”. Pomysłodawcami
innowacji były: Monika Ziaja, Bożena Bęben, Dominika
Matuła – nauczycielki  wychowania przedszkolnego. 
Innowacja obejmowała grupę przedszkolną 3-4 latk�w i
była realizowana poprzez zajęcia wychowawczo-
dydaktyczne. Zakres tre�ci programu został
dostosowany do możliwo�ci dzieci w wieku
przedszkolnym. Realizacja programu trwała od
pa�dziernika 2020 roku do maja 2021 roku. Raz w
miesiącu organizowane były zajęcia o tematyce danego
zawodu. Wyj�ciowym punktem innowacji było
zapoznanie z tematyczną literaturą dziecięcą,
podsumowaniem natomiast wykonanie kreatywnej
pracy plastycznej oraz pamiątkowego zdjęcia. Gł�wnym
celem innowacji było poszerzanie wiedzy dzieci na
temat zawod�w wykonywanych przez osoby dorosłe
oraz u�wiadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
integrowanie �rodowiska rodzinnego dziecka i
�rodowiska przedszkolnego. 

Dzieci zapoznały się z 8 zawodami:

INNOWACJA 

PEDAGOGICZNA

Om�wili�my r�żne rodzaje kartek pocztowych,
list�w, drogę, jaką musi przeby� list od nadawcy do
odbiorcy, sprawdzili�my, czy kto� z przedszkolak�w
zna sw�j adres, oglądali�my przepiękne znaczki
pocztowe. Dzieci poznały atrybuty listonosza (str�j,
czapka i torba). 



• 13 listopada dzieci zapoznały się ze specyfiką pracy
fryzjera i kosmetyczki. Poznały okre�lone sprzęty i
narzędzia potrzebne do jego wykonywania,
pokonywały bariery strachu przed wizytą u fryzjera.
Słuchały opowiadania oraz wykonały wspaniałe
prace plastyczne przy użyciu kawy oraz kaszy
kuskus.

• 3 grudnia zapoznali�my się z zawodem g�rnika.
Wysłuchali�my wiersza, kt�ry wprowadził nas do
tematu, poprzez zabawę muzyczno-ruchową
utrwalili�my, w jaki spos�b powstał węgiel i jakie ma
znaczenie dla ludzi. Om�wili�my sobie, na czym
polega praca g�rnika oraz dlaczego jest tak ciężka i
niebezpieczna. Opowiedzieli�my o stroju roboczym i
atrybutach g�rnika. 

• 22 stycznia poznali�my zaw�d bibliotekarza. Dzieci
zdalnie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Hyżnem,
w kt�rej Panie bibliotekarki opowiedziały, na czym
polega ich praca. Tego dnia wielką niespodzianką
okazały się by� pozdrowienia Pluszowego Misia,
kt�ry ogłosił konkurs plastyczny pt.: „Portret Kubusia
Puchatka”. Na pamiątkę tego dnia dzieci wykonały
kolorowe zakładki do książek.

• 22 lutego dzieciom przybliżone zostały dwa zawody,
�ci�le ze sobą powiązane – le�niczego i my�liwego.
Dowiedziały się, na czym polega ich praca oraz jak
wygląda miejsce ich pracy. Zapoznały się ze strojem i
torbą my�liwego, kt�ra zresztą kryła wiele
interesujących rzeczy.



• 24 marca w grupie przedszkolnej przedstawiona
została posta� murarza. Dzieci miały możliwo��
doskonalenia umiejętno�ci matematycznych
poprzez poznanie miar oraz proporcji, kt�re były
niezbędne do wykonania masy piaskowej. Dzięki
firmie BUD-ROL z Hyżnego, dzieci miały możliwo��
zabawy w piasku. 

• 28 kwietnia dzieci dowiedziały się, na czym polega
praca tancerza i gdzie go można spotka�, jakie cechy
należy posiada�, aby nim zosta�, om�wili�my stroje
tancerzy. Dzieci poznały r�żne ta�ce: ludowy,
towarzyski, wsp�łczesny i nowoczesny. Po
rozgrzewce �wiczyli�my choreografie do piosenki
„Taniec Mai”.

• 12 maja odbyły się zajęcia zapoznawcze z zawodem
strażaka. Dzieci zapoznały się z tematyczną
literatura dziecięcą, atrybutami i cechami, jakimi
powinien odznacza� się strażak. Uwie�czeniem tego
dnia było wykonanie pracy plastycznej oraz wizyta i
pamiątkowe zdjęcie przy wozie strażackim.  

Ostatnim etapem innowacji było sporządzenie
sprawozdania oraz przeprowadzenie zaję�
podsumowujących. Ewaluacje innowacji
przeprowadzono 21 maja. Dzieci wraz z
wychowawczyniami powr�ciły do zrealizowanych
działa� poprzez foto-relację najciekawszych wydarze�.
Na koniec przedszkolaki rozwiązywały quiz
tematyczny. Pamiątką owych spotka� była teczka z
pracami dziecka.  Zapisy realizacji innowacji
pedagogicznej znalazły się w dzienniku zaję�
przedszkola, a wszystkie działania prezentowane były
na stronie FB szkoły. 
     
     Innowacja pedagogiczna „POZNAWANIE �WIATA
PRZEZ LITERATURĘ- MAŁY PRZEDSZKOLAK W
�WIECIE WIELKICH ZAWOD�W” pozwoliła na
uatrakcyjnianie pracy z dzie�mi, a także sprzyjała
wszechstronnemu rozwojowi przedszkolak�w.
Założone cele zostały zrealizowane, a innowacja
została zako�czona sukcesem!

 
 

Monika Ziaja, Bożena Bęben, Dominika Matuła
SP Hyżne



   Rok szkolny 2020/2021 to niezwykle trudny rok

zar�wno dla uczni�w jak i dla nauczycieli. To czas

szukania nowych rozwiąza� edukacyjnych,

jednocze�nie cierpliwe czekanie na powr�t

tradycyjnego modelu nauczania. W Szkole

Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem jest

to aktywny czas „udoskonalania” i „wzbogacania”

zasob�w edukacyjnych. 

     W tym roku wygospodarowano w szkole

przestrze� na salę do zaję� rewalidacyjnych,

logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych,

gdzie można w spokojnych warunkach oraz bogatym

zapleczem metodycznym, przeprowadzi� zajęcia

specjalistyczne z dzie�mi ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.  W sali znajdują się dwa stanowiska

komputerowe: dla nauczyciela i ucznia, z dostępem

do internetu oraz z wgranymi programami

edukacyjnymi.

   Do dyspozycji jest także magnetofon oraz

kserokopiarka. Gabinet został wyposażony w gry

edukacyjne, karty pracy, �wiczenia z r�żnych

dziedzin edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz

specjalistyczną literaturę. Znajdują się tutaj 

 materiały do �wicze� logopedycznych, do pracy z

dzie�mi ze spectrum autyzmu, dla uczni�w z

niepełnosprawno�cią intelektualną, uczni�w

słabosłyszacych i słabowidzacych, uczni�w z

niepełnosprawono�cią ruchową. Zbi�r gier

edukacyjnych jest r�żnorodny, ma uatrakcyjni� i

urozmai� zajęcia. Wszystko razem stanowi bogate

zaplecze metodyczne dla nauczycieli specjalist�w.

W sali znajduje się tablica magnetyczna, kt�ra służy

do tworzenia zapis�w, notatek oraz do wyrażenia

ekspresji tw�rczej ucznia. W gabinecie

wygosodarowano miejsce na odprężenie dla ucznia.

Do sali zakupiono duży materac, piłkę do �wicze� i

masażu oraz psa obciążeniowego.  

MAGICZNY DYWAN



     Jest to bardzo ważna przestrze� do pracy z

dzie�mi ze spektrum autyzmu, kt�re potrzebują

miejsca, gdzie mogą się wyciszy�, uspokoi�,

odreagowa�. Jest idealne miejsce do �wicze�

rehabilitacyjnych.  Cało�� wyposażenia dopełnia

„Magiczny Dywan” zawieszony na korytarzu przed

salą do rewalidacji.  Interaktywne urządzenie

projekcyjne spełnia funkcje podłogi interaktywnej,

wraz z zestawem tre�ci multimedialnych stanowi

pomoc dydaktyczną przeznaczoną do �wicze�, gier i

zabaw ruchowych. 

Pobudza wyobra�nię, integruje i pozwala pozby� się
nadmiaru energii. ,,Magiczny Dywan” aktywnie
zajmuje uczni�w zar�wno w czasie przerwy jak i
specjalistycznych zaję�. Wykorzystanie dywanu 
 wspomaga codzienny rozw�j dziecka poprzez
rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, spostrzegawczo�ci i szybko�ci reakcji. 

 
 

Jadwiga Bembenek
 SP Hyżne



     Jesienią klasy 1. i 5.b z zapałem włączyły się w
akcję Pola Nadziei. Ta inicjatywa ma na celu
szerzenie opieki hospicyjnej oraz wsparcie
działalno�ci Podkarpackiego Hospicjum.  W
szkolnym ogr�dku wytyczyli�my rabatkę i
wsp�lnymi siłami posadzili�my zakupione przy
pomocy Rodzic�w cebulki  żonkili. Mijały miesiące i
na wiosnę zauważyli�my nie�miało wyłaniające się
z ziemi listki, a w ko�cu złote pąki. Przyszedł czas
na rozprowadzenie kwiat�w – daru serc – w�r�d 
 Mieszka�c�w Hyżnego. Wielu okazało wielką
hojno��, za co jeste�my niezmiernie wdzięczni.
Wierzymy, że każde dobro powraca…

     Dziękujemy także naszym Nauczycielom, kt�rzy
wykonali piękne bibułkowe żonkile – cho�  nie wyrosły
one na szkolnej rabatce, pozostały trwałą pamiątką tego
wydarzenia. Do naszych dzban�w z kwiatami
wyhodowane przez siebie żonkile wstawili r�wnież p.
Ossoli�scy i Głowiakowie, a w ich sprzedaży pomogli
nam p. Baranowie. I tak połączone siły ludzi dobrej woli
sprawiły, że Pola Nadziei obficie rozkwitły😊! Uzyskane
fundusze przekażemy Fundacji Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci. Do zobaczenia za rok! Nadzieję
budzi to, że RAZEM zawsze można zrobi� co� dobrego…

Joanna Głowiak
Marta Słomiana

SP Hyżne



 Postanowili�my co� z tym zrobi�. Wkr�tce po
powodzi przystąpili�my do sprzątania tego, co
pow�d� po sobie zostawiła. Pomagali nam
sołtysi, strażacy, Wojsko Obrony Terytorialnej i
Pa�stwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Udało
się zrobi� dużo, ale nie wszystko. Nie udało się
uprzątną� całej rzeki Tatyna i mniejszych
potok�w, dlatego też postanowili�my, że na
wiosnę zorganizujemy akcję sprzątania Gminy
Hyżne i zachęcimy do niej mieszka�c�w.
Pomy�leli�my, że nieważne czy wysprzątamy
wszystko. Ważne, że będziemy o krok do przodu
w walce o czyste, zielone tereny, o możliwo��
spędzania wolnego czasu na �wieżym powietrzu,
bez widoku walających się �mieci.  Ogłosili�my
dla stowarzysze� konkurs na pomoc w
zorganizowaniu tego wydarzenia. Zgłosiło się
Koło Gospody� Wiejskich w W�lce Hyżne�skiej,
kt�re otrzymało �rodki finansowe na zakup
work�w, rękawiczek i poczęstunku dla
mieszka�c�w.

     24 kwietnia i 8 maja odbyła się pierwsza
„Akcja Sprzątania Gminy Hyżne”. Pomysł na jej
zorganizowanie zrodził się w naszych głowach
po powodzi, kt�ra nawiedziła gminę w ubiegłym
roku. To co ujawniła opadająca w rzekach woda
było smutne i zatrważające… Ogromne ilo�ci
�mieci były wszędzie tam, gdzie sięgnęła woda.
Do głowy przychodziło jedno pytanie – skąd te
�mieci?! Przecież od kilku lat mieszka�cy mają
zapewniony system odbioru odpad�w
komunalnych. Co dwa tygodnie przyjeżdża
�mieciarka, kt�ra zabiera odpady praktycznie
spod drzwi każdego domu. Mieszka�cy mają
zapewniony stały dostęp do  punktu selektywnej
zbi�rki odpad�w, gdzie mogą odda�
wielkogabaryty, zepsuty sprzęt elektroniczny,
chemikalia, czy opony. Więc skąd te �mieci?! Czy
to się kiedy� sko�czy? Czy ludzie w ko�cu
zrozumieją, że lasy i rzeki to nie �mietnisko? 

AKCJA SPRZĄTANIA 
GMINY HYŻNE 2021



 Wydarzenie zaplanowali�my na tydzie�, w
kt�rym wypada �wiatowy Dzie� Ziemi, aby
jeszcze bardziej zaznaczy�, jak ważna jest to dla
nas sprawa. Finalnie sprzątanie odbyło się w
dw�ch terminach: 24 kwietnia i 8 maja, ze
względu na złe warunki pogodowe.
 W akcji wzięło udział ok. 120 mieszka�c�w
naszej gminy, w tym dzieci. Największa
frekwencja była w W�lce Hyżne�skiej.
Zebrali�my ponad 3 tony �mieci! Każdy
mieszkaniec, kt�ry przyłączył się do akcji jest
dla nas naszym LOKALNYM BOHATEREM!
Naszymi bohaterami są r�wnież sołtysi, kt�rzy
odegrali ogromną rolę w organizacji tego
wydarzenia. Należą im się wielkie
podziękowania, bo to oni koordynowali prace w
swoich wioskach i zachęcali mieszka�c�w do
wzięcia udziału w akcji.

 Mimo tego, że nie udało się uprzątną� całej
gminy i pozby� wszystkich �mieci, to i tak
czujemy satysfakcję. Zwr�cili�my uwagę na to, że
problem �miecenia jest nadal aktualny i
konieczne jest edukowanie ludzi w tej
dziedzinie, szczeg�lnie dzieci i młodzieży. Tego
typu akcje zawsze wpajają pozytywne wzorce,
kt�re przynoszą pozytywne efekty, dlatego
będziemy je kontynuowa� w przyszło�ci, a
wszystko po to, aby nasza Mała Ojczyzna była
czysta, a mieszka�com żyło się tu lepiej!

 
Magdalena Buda – kierownik referatu

organizacyjnego i spraw obywatelskich Urzędu
Gminy Hyżne.



dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o

niepełnosprawno�ci łącznie ze wskazaniami:

konieczno�ci stałej lub długotrwałej opieki lub

pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwo�cią samodzielnej egzystencji

oraz konieczno�ci stałego wsp�łudziału na co dzie�

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji oraz

pełnoletnich os�b niepełnosprawnych

posiadających orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci

wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu os�b niepełnosprawnych albo

orzeczenia r�wnoważnego do wyżej wymienionego.

   Gmina Hyżne przystąpiła do realizacji zadania

finansowanego ze �rodk�w Funduszu

Solidarno�ciowego w ramach resortowego Programu

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent

osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Została

podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim

a W�jtem Gminy Hyżne na kwotę 74 997,00 zł.

Gł�wnym celem programu jest rozpowszechnienie

usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans

os�b niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej

samodzielnego i aktywnego życia.

Program adresowany jest do:

     Usługi Asystenta polegają w szczeg�lno�ci na

pomocy przy wykonywaniu codziennych czynno�ci

oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu

społecznym tj.: wyj�ciu, powrocie lub dojazdach w

wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.

dom, praca, plac�wki o�wiatowe  i szkoleniowe,

�wiątynie, plac�wki służby zdrowia i rehabilitacyjne,

gabinety lekarskie  i terapeutyczne, urzędy, znajomi,

rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne,

rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupach, z

zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika

Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw

urzędowych; nawiązaniu kontaktu/wsp�łpracy  z

r�żnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z d�br

kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,

wystawy); wykonywaniu czynno�ci dnia codziennego

– w tym przez dzieci z orzeczeniem  o

niepełnosprawno�ci – także w zaprowadzaniu i

przyprowadzaniu ich do lub z plac�wki o�wiatowej.

Powyższy program realizowany jest przez Gminny

O�rodek Pomocy Społecznej w Hyżnem  w terminie

do 31 grudnia 2021 r.

Program ,,Asystent
osobisty osoby

niepełnosprawnej”

E D Y C J A  2 0 2 1
F I N A N S O W A N Y  Z  F U N D U S Z U

S O L I D A R N O Ś C I O W E G O

Katarzyna Rożek
Kierownik GOPS w Hyżnem





Lipiec Sierpień

Wrzesień Październik

Listopad Grudzień



Sekretariat Urzędu Gminy Hyżne - (17) 23 045 60

 Planowanie przestrzenne - (17) 23 045 63

 Geodezja - (17) 23 045 64

 Zamówienia publiczne - (17) 23 045 63

 Inwestycje wod-kan - (17) 23 045 65

 Drogi - (17) 23 045 66

 Rada Gminy - (17) 23 045 67

 Urząd Stanu Cywilnego - (17) 23 045 73

 Gospodarka odpadami - (17) 23 045 74

 Podatki - (17) 23 045 75

do Urzędu Gminy Hyżne


