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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chciałbym życzyć Państwu wszystkiego co najlepsze:
spokoju ducha, optymizmu, wytchnienia od codziennych trosk.
Mam nadzieję, że każdy spędzi te Święta w gronie rodzinnym,
wśród przyjaciół, w atmosferze pełnej radości, spokoju i nadziei.
Na nadchodzący 2022 rok życzę dużo zdrowia i szczęścia,
spełnienia najskrytszych marzeń i osiągnięcia upragnionych celów.
Szczerze wierzę, że w Nowym Roku uda się Państwu osiągnąć to,
co do tej pory wydawało się niemożliwe do osiągnięcia.
Wesołych Świąt
Bartłomiej Kuchta
Wójt Gminy Hyżne

HISTORYCZNE DOFINANSOWANIE
DLA GMINY HYŻNE
Na tę wiadomość czekaliśmy z niecierpliwością od dawna. Gmina Hyżne otrzymała prawie 10
milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Dotacja zostanie przeznaczona w całości na modernizację dróg gminnych (5,7 mln
zł) oraz na budowę dalszych odcinków wodociągu i kanalizacji (4,2 mln zł). Jest to największa
pozyskana dotacja w historii samorządu Gminy Hyżne.
Do otrzymanego dofinansowania należy doliczyć wkład własny Gminy Hyżne, który w przypadku
projektu drogowego będzie wynosił 300 000zł oraz 225 000 zł w projekcie wodno-kanalizacyjnym.
W sumie do realizacji obu zadań zaangażowanych zostanie ponad 10 500 000 zł.
Bardzo dziękuję tym, którzy pomogli nam w pozyskaniu dofinansowania. W szczególności pragnę
podziękować za wsparcie posłowi na Sejm RP Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu jak również
Wojewodzie Pani Ewie Leniart.
Dotacja pozwoli przebudować wiele odcinków dróg lokalnych, na które mieszkańcy Gminy Hyżne
czekają od lat. Dotacja pozwoli również wybudować nowe odcinki sieci wodociągowej jak również
kanalizacyjnej.
Bartłomiej Kuchta

WAŻNE ZMIANY
W GOSPODARCE
ODPADAMI

INFORMACJA O
UTWORZENIU CELOWEGO
ZWI Ą ZKU GMIN
„ EKO-LOGICZNI”

W związku z licznymi podwyżkami cen m.in. w
gospodarce odpadami Gmina Hyżne wraz z Gminą
Błażowa, Dynów, Lubenia oraz miastem Dynów
podjęła decyzję o utworzeniu Celowego Związku
Gmin ,,Eko-Logiczni’’, z siedzibą w Błażowej, w celu
prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami
komunalnymi. Do głównych zadań Związku należeć
będzie zapewnienie utrzymania czystości i porządku
na terenie gmin członkowskich, propagowanie
ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony
środowiska, reprezentowanie gmin członkowskich w
sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie
środków pomocowych krajowych i zagranicznych na
finansowanie zadań Związku. Stworzenie jednolitego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gmin członkowskich daje możliwość
efektywniejszego wykonywania przedmiotowych
zadań. Na terenie Związku obowiązywać będą
jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gmin członkowskich
Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele
nieruchomości
zamieszkałych
zobowiązani byli do złożenia pierwszej deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która będzie obowiązywała od dnia
1 stycznia 2022 r. Deklaracje należało składać w
Urzędzie Gminy Hyżne w pokoju Nr 17 w godzinach
pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek od 7.30 do
17.00, wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30, a w
piątek od 7.30 do 14.00. Deklaracje należało
składać do dnia 10.12.2021. Wzór deklaracji oraz
wzór prawidłowego wypełnienia druków znajdą
Państwo na stronie Urzędu Gminy Hyżne
www.hyzne.pl oraz na stronie Związku pod
adresem www.czgekologiczni.pl

Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
poprzez platformę ePUAP.
Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić
będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość, przy czym:
- w przypadku niewypełnienia obowiązku
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca
dwukrotność podstawowej stawki opłaty, tj. 46,00
zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej
nieruchomość.
- w przypadku kompostowania wszystkich
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
przydomowym
kompostowniku,
właścicielowi
nieruchomości
jednorodzinnej
przysługuje
zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.

Każdy właściciel nieruchomości, który złoży
deklarację, otrzyma nowy indywidualny rachunek
bankowy dotyczący każdej nieruchomości, na który
należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości
określonej w deklaracji w następujących terminach:
- do 31 stycznia ( za I kwartał , czyli za styczeń, luty
i marzec)
- do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień,
maj i czerwiec)
- do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i
wrzesień)
- do 31 października ( za IV kwartał, czyli za
październik, listopad i grudzień).
Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat
miesięcznych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, właściciele
wszystkich nieruchomości (także firm, instytucji) są
zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Bioodpady stanowiące odpady
komunalne nie będą odbierane z nieruchomości
jednorodzinnych
w
których
właściciele
zadeklarowali
posiadanie
kompostownika
przydomowego.
Harmonogram udostępniony będzie na stronie
Gminy Hyżne www.hyzne.pl oraz na stronie CZG
„Eko – Logiczni” www.czgekologiczni.pl. Ponadto
zostanie on dostarczony mieszkańcom wraz z
pakietem kodów kreskowych.
Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy
właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet
kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania
wszystkich kodów należy zapotrzebowanie na
dodatkowe kody zgłosić w biurze CZG „Eko –
Logiczni” lub w siedzibie gminy Hyżne z minimum
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Worki na odpady komunalne właściciele
nieruchomości zobowiązani są zapewnić we
własnym zakresie. Na terenie gminy Hyżne worki
będą dostępne w następujących punktach:
Wólka Hyżeńska - Sklep Spożywczy EDO Bogumiła
Żurek, Wólka Hyżeńska 51
Wólka Hyżeńska - P.P.H.U “JANUSZ” Walas Janusz,
Wólka Hyżeńska 119 A
Hyżne - P.P.H.U MILTON Łukasz Hadam, Hyżne 100

Hyżne - F.H.U.”OMICRON” Sławomir Giełbaga,
Hyżne 100
Hyżne - Delikatesy Hyżne “GROSZEK”, Hyżne 120B
Dylągówka - FH ,,Wiola’’ Bysiek Mirosław,
Dylagówka 27
Dylągówka - “Gałda” Anna Hadam, Dylagówka
281/1
Grzegorzówka
,,NATASZKA’’
Natalia
Tereszkiewicz, Grzegorzówka 24
Szklary - “MAREX” Marek Turowski, Szklary 259
Ponadto worki będzie można zakupić na terenie
gmin członkowskich należących doZwiązku.
Koszt 1 worka w w/w punktach wynosił będzie
0,70 zł, natomiast w siedzibie Gospodarki
Komunalnej w Błażowej koszt 1 worka wynosił
będzie 0,50 zł.
Opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właściciele
nieruchomości
zobowiązani są uiszczać bez wezwania w
następujący sposób:
- przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w
terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną
informacją. W tytule opłaty mieszkaniec
zobowiązany jest podać następujące dane:
imię i Nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem
posesji, oraz kwotę i ratę, której wpłata dotyczy.

Edyta Bialic

Punkt Obsługi Mieszkańców mieścić się
będzie w siedzibie biura CZG „Eko – Logiczni”
w Błażowej, ul. Armii Krajowej 42A, 36-030
Błażowa, natomiast w Urzędzie Gminy Hyżne
wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7.30 do
godz. 17.00 poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

Przebieg procesu przekształcania
gruntów – opis aktualnego stanu
Komunalizacja to proces polegający na przejmowaniu mienia
prywatnego lub państwowego przez podmioty komunalne, w
naszym przypadku jest to samorząd gminny. Skrótowo ujmując
jest to nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Hyżne na
podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, która stanowi
podstawę do ujawnienia prawa własności w ewidencji gruntów i
budynków oraz księgach wieczystych. Grunty które podlegają
komunalizacji obecnie w ewidencji gruntów i budynków
prowadzonej przez PODGiK w Rzeszowie stanowią posiadanie
samoistne (władanie) Gminy Hyżne – bez prawa własności.
Mechanizm przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy Hyżne
w drodze komunalizacji jest czasochłonny i kosztowny z uwagi na
przygotowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno – prawnej
oraz wpis prawa własności do ksiąg wieczystych. Dla przykładu,
żeby zobrazować stopień skomplikowania przygotowania danej
dokumentacji do celów komunalizacyjnych warto przedstawić
przykład regulowania działki ewid. nr 810/4 położonej w
miejscowości Brzezówka. W pierwszej kolejności wykonano
badanie aktualnych ksiąg wieczystych oraz synchronizację dla
wszystkich działek leżących wzdłuż tej drogi, z części których
została utworzona obecna działka ewid. nr 810/4. Koszt
wykonania pełnej dokumentacji geodezyjno – prawnej, która ma
posłużyć do wydania decyzji o komunalizacji dla w/w działki
wyniósł 12350,00 zł.
Grunty będące we władaniu samoistnym to działki, które na
koniec roku 2020 wyniosły 28,3139 ha powierzchni i w większości
stanowią drogi wewnętrzne. W 2021 roku skomunalizowano 12
działek o łącznej powierzchni 3,8119 ha, które stanowią drogi
wewnętrzne. Aktualnie dla 80 działek o łącznej powierzchni
10,927 ha skompletowano dokumentację celem wydania decyzji
komunalizacyjnej w sprawie nabycia przez Gminę Hyżne prawa
własności.
W stosunku do nieruchomości dla których nie jest możliwe
przeprowadzenie
regulacji
własnościowej
w
procesie
komunalizacji, Gmina musi wystąpić z wnioskiem do Sądu o
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
Gmina Hyżne sukcesywnie prowadzi przejęcie w prawo
własności drogi będące w jej władaniu w zależności od
zaplanowanych prac, gdyż wszelkie prace remontowo –
inwestycyjne muszą być prowadzone na uregulowanym prawie
własnościowym, a nieuregulowany stan prawny danej drogi
uniemożliwia jej kompleksową przebudowę lub remont.
Aneta Rybka
Geodeta w UG Hyżne

Pniemy się
W RANKINGACH

GMINA HYŻNE W

TOP 30

NAJLEPSZYCH GMIN NA
PODKARPACIU

Nie jestem zwolennikiem rankingów, które
często upraszczają rzeczywistość i porównują
coś czego porównywać nie można. Jednak tym
razem chyba się pochwalę. Gmina Hyżne
znalazła się w trzydziestce gmin z
województwa podkarpackiego inwestujących
najwięcej w przeliczeniu na jednego
mieszkańca
w
rankingu
"Inwestycje
samorządowe
2018
2020"
pisma
"Wspólnota". W skali całego kraju zajęła 178
miejsce! Dla porównania w latach 2017-2019
zajęła 572 miejsce, a w latach 2016-2018
miejsce 303.
Oczywiście nic nie jest trwałe. zarówno
utrzymanie dzisiejszego miejsca jak i
ewentualna próba zajęcia wyższej pozycji w
rankingu wymagać będzie ogromnego wysiłku.
Ale od czego w samorządzie są "zapaleńcy".
Myślę, że wspólnie damy radę.
Bartłomiej Kuchta

PAWEŁ FUDALI

KOLEJNE INWESTYCJE
ZREALIZOWANE
W 2021 ROKU.
Miło nam poinformować, że rok 2021 jest kolejnym rokiem który obfituje w szereg inwestycji
realizowanych przez Gminę Hyżne, które służą wszystkim Mieszkańcom. Poniżej
przedstawiamy Państwu najważniejsze z nich.

Droga na Rolę w miejscowości Szklary.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina
otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej. Zadanie obejmowało
odbudowę zniszczonej infrastruktury uszkodzonej w
wyniku powodzi z 2020 r. w tej samej technologii, jak z
przed powodzi. W związku z powyższym zakres prac
realizowanych na przedmiotowej drodze obejmował
wyrównanie i wyprofilowanie oraz wykonanie warstwy
jezdnej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Koszt zadania 74 649, 66 zł w całości
pokryty z dotacji w ramach Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej.

Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie
Hyżne.
W ramach przedmiotowych zadań przebudowano
łączny odcinek drogi o długości 285 mb. dotychczasową
nawierzchnię z kruszywa przebudowano na nawierzchnię
z elementów betonowych (płyty drogowe wielootworowe,
kostka betonowa) oraz zastosowano korytka betonowe.
Technologię dobrano do szerokości pasa drogowego z
uwzględnieniem prawidłowego odwodnienia drogi.
Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniósł 148
348,53 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w wysokości 65 000,00 zł, Fundusz Sołecki
Hyżnego 44 803,20 zł oraz środki Gminy Hyżne 38545,33
zł.

Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka.
W Brzezówce zrealizowano zadanie przebudowy
drogi o długości 300 mb, za kwotę 58 088,96 zł, w
tym środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 35 808,26 zł,
wkład Gminy Hyżne 22 280,70 zł. W ramach prac
wykonano nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,0 m w
dwóch warstwach o grubości 7 cm, uzupełnienie
podbudowy z kruszywa oraz wykonanie poboczy i
zjazdów z kruszywa łamanego.

Przebudowa odcinka drogi gminnej na "Pastwiska"
w sołectwie Grzegorzówka.
W Grzegorzówce na drodze gminnej wewnętrznej
wykonana została nawierzchnia bitumiczna szerokości
3,0 m, w dwóch warstwach o łącznej gr. 7 cm, o
długości 155 mb. Dodatkowo dokonano uzupełnienia
podbudowy z kruszywa oraz wykonano pobocza i
zjazdy z kruszywa łamanego. Koszt wykonanych prac
wyniósł 34 336,96 zł, w całości pokryty został ze
środków Funduszu Sołeckiego.

Remont i malowanie dachu na budynku remizy OSP
w m. Grzegorzówka.
W roku obecnym wykonano kolejne prace mające na
celu poprawę estetyki oraz właściwości użytkowych
budynku komunalnego – remizy OSP w Grzegorzówce.
Przeprowadzone prace obejmowały m.in. oczyszczenie
i malowanie nawierzchni dachu i obróbek, wymianę
części orynnowania oraz montaż śniegołapów. Koszty
w wysokości 24 061,52 zł w całości zostały pokryte z
budżetu Gminy Hyżne.

Dokończenie budowy sali gimnastycznej w
Grzegorzówce.
Do jednej z najważniejszych zrealizowanych
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i
społecznej należy budowa sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w miejscowości Grzegorzówka.
Budowa rozpoczęła się w 2018 r. jednak z wielu
względów jej budowa przedłużała się. Ostatecznie
zadanie zakończono na początku obecnego roku a
uroczyste oddanie do użytkowania miało miejsce na
inaugurację roku szkolnego. Koszt inwestycji wyniósł
2.840.613,31 zł, Gmina pozyskała dofinansowanie w
wysokości 1.216.500,00 zł ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Sportowa Polska.

Budowa kanalizacji w miejscowości Hyżne oraz
Wólka Hyżneńska
Zrealizowano prace przy budowie kanalizacji w
części Hyżnego oraz Wólki Hyżneńskiej. Jest to
kolejny etap zwiększający obszar skanalizowania
Naszej gminy. W ramach zadania zrealizowano łącznie
8 038,00 m sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano trzy
pompownie ścieków. Koszt inwestycji wyniósł
1.879.394,69 zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
wysokości 956.137,90 zł.

Droga na zalew w Dylągówce.
Inwestycja została w całości sfinansowana ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a
jej koszt wyniósł 175 532,13 zł. Droga była w złym
stanie technicznym, posiadała liczne ubytki,
deformacje i koleiny. Zakres prac na przedmiotowym
zadaniu
obejmował
wykonanie
nawierzchni
bitumicznej o szerokości 3,0 m na długości 435 mb
wraz z umocnionymi kruszywem poboczami, zatok
postojowych o nawierzchni z kruszywa o szerokości
2,5 m, zjazdu do działki na której znajduje się boisko
do siatkówki oraz wymianę przepustu pod drogą.
Wykonawca w ramach zleconych prac dokonał wycinki
zakrzaczeń i konserwację rowu.

PRACE WYKONANE PRZEZ

Zakład Usług Komunalnych
w Hyżnem
Marcin Warchoł
Dyrektor ZUK w Hyżnem

BUDOWA WODOCI Ą GU W M. SZKLARY
Wbudowaliśmy 1285m sieci wodociągowej z
rur polietylenowych umożliwiając wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom przysiółka
Kopanina w Szklarach przyłączenie do
wodociągu
gminnego.
Wszystkie
prace
wykonaliśmy
kompleksowo
bez
udziału
podwykonawców. Wartość robót: 85 992,61zł

BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI
PLA Ż OWEJ W DYL Ą GÓWCE
Obok zalewu w Dylągówce wybudowaliśmy
profesjonalne boisko do siatkówki plażowej o
powierzchni około 280m2. Prace obejmowały
usunięcie pozostałości po starym boisku,
niwelację terenu, wykonanie płyty boiska gr.
25cm z piasku na geowłókninie separacyjnej
oraz montaż nowych atestowanych urządzeń:
słupków, siatki z naciągiem oraz linii boiska.
Wartość robót: 12 000zł

UTWARDZENIA WOKÓ Ł BUDYNKU
„ STARA MLECZARNIA”
Wykonaliśmy szereg prac związanych z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku
„Stara Mleczarnia” w Hyżnem. Zakres prac to
przede wszystkim: wykonanie nowego drenażu
opaskowego i nowych odpływów wody
opadowej od strony Starodroża, wykonanie
nowych dojść do budynku z kostki brukowej,
wykonanie dojazdu, placu i ścieżek o
zamkniętej
krawężnikami
i
obrzeżami
powierzchni
480m2
wypełnionych
kruszywem, dostawa i montaż ławek, koszy na
śmieci oraz stojaka na rowery. Wartość robót:
79 991,85zł

REMONT PLACU ZABAW I SI Ł OWNI
ZEWN Ę TRZNEJ W NIEBOROWIE
Wykonaliśmy remont placu zabaw polegający
na:
wymianie
zepsutych
elementów,
oczyszczenie
i
malowanie
wszystkich
konstrukcji drewnianych, wykonanie dojścia z
kostki brukowej, montaż obrzeży i uzupełnienie
kruszywa przy urządzeniach do StreetWorkoutu,
naprawa
lub
wymiana
wszystkich
zdewastowanych elementów placu zabaw.
Wartość robót: 5 015,94zł

BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BRZEZÓWCE
Wykonaliśmy parking z kostki brukowej o
powierzchni 141m2 dla 6 samochodów. Zakres
prac to: usunięcie pozostałości po starym
parkingu i korytowanie pod nowy parking,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
(20cm) i betonowej(8-10cm), ułożenie kostki
brukowej na podsypce z kruszywa, montaż
odbojnic parkingowych.
Wartość robót: 26 950,84zł

KOSZENIE POBOCZY
Koszenie poboczy dróg gminnych
Zakład
niezmiennie
wykonywał
również
koszenia poboczy dróg gminnych. Wykonano 3
koszenia
płytkie.
Łączna
skoszona
powierzchnia poboczy to 474 077,6m2
Wartość robót: 47 407,76zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
PRZYSIÓ Ł KU „ ZA ŁĄ K Ę W KIER.
OLECHA W SO Ł ECTWIE SZKLARY
Przebudowaliśmy 145m drogi wykonując
nawierzchnię o szerokości 2,5m z płyt IOMB.
Szczegółowy zakres prac to: korytowanie na
głębokość 10-40cm, wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego gr. 10cm, ułożenie 450szt.
płyt IOMB 100x75x12cm 2x zbrojonych na
podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 40m
korytek
kolejowych
w
poboczu
drogi,
obsypanie poboczy i wypełnienie otworów w
płytach. Wartość robót: 64 656,02zł

DROBNE ROBOTY DROGOWE
Wykonaliśmy
szereg
drobnych
i
rozproszonych robót drogowych na wielu
drogach wewnętrznych i publicznych na
terenie gminy. Łącznie jest to 42 mniejsze
zadania takie jak: montaże i przebudowy
przepustów drogowych, czyszczenie rowów i
przepustów, uzupełnienie wyrw i ubytków w
nawierzchniach
drogowych,
uzupełnienie
kruszywa, roboty ziemne, profilowanie dróg,
usuwanie zakrzaczeń, wycinka drzew, prace
porządkowe itp.
Wartość robót: 97 525,60 zł.

OSUSZENIE DZIA Ł EK GMINNYCH
KO Ł O PIEKARNI W HY Ż NEM
Wykonujemy prace mające na celu osuszenie
działek między piekarnią a „GSem” w Hyżnem.
Zakres prac to przede wszystkim budowa
kolektora głównego długości 180m i drenaży w
rękawie z geowłókniny filtracyjnej i kruszywa
drenażowego o łącznej długości 3000m.
Wykonany będzie również szereg innych prac
mających na celu poprawę zagospodarowania
wody w obrębach działek gminnych w tym
rejonie i finalnie działka będzie przygotowana
do dalszych inwestycji.
Wartość robót 229 914,00zł

DOSTAWA KRUSZYWA NA DROGI
GMINNE.
W celu doraźnej poprawy stanu dróg
wewnętrznych na terenie Gminy Hyżne
rozwieźliśmy i wbudowaliśmy łącznie 536,5m3
kruszywa łamanego w 80 dróg wewnętrznych
na terenie całej Gminy Hyżne.
Wartość robót: 93 887,50zł

BUDOWA PRZY ŁĄ CZY WOD-KAN.
Oprócz wszystkich wyżej wymienionych prac
na rzecz Gminy Hyżne 2021r. Zakład wykonał
jeszcze 36 przyłączy do sieci wod-kan
zleconych przez mieszkańców naszej Gminy.
Połowa z nich to przyłącza do sieci
kanalizacyjnej na terenie wsi Brzezówka w
rejonie nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Żłobkowe
zabawy
Opiekunki w żłobku, częściej nazywane
„żłobkowymi

ciociami”

oprócz

konieczności

zapewnienia podopiecznym opieki i bezpieczeństwa
mają także za zadanie tak zorganizować maluchom
czas, aby je zaciekawić i sprawić , że czas spędzony
przez nich w żłobku będzie kojarzył im się z
uśmiechem i dobrą zabawą. Zabawy dostarczają
dziecku nie tylko przyjemności ale wspierają ich
rozwój, wywołują satysfakcję z osiąganych celów.
Przez

codzienną

umiejętności

i

zabawę

dzieci

wypróbowują

ćwiczą

liczne

swoje

możliwości,

zdobywając tym samym doświadczenie. Biorąc pod
uwagę to, że zabawa stanowi niezwykle ważny aspekt
funkcjonowania dzieci, to dobór odpowiednich zabaw
i ich urozmaicanie jest zadaniem, któremu codziennie
stawiają czoła żłobkowe ciocie. Praca z dziećmi
(zwłaszcza z najmłodszymi) wymaga od nich dużej
kreatywności i pomysłowości. Oprócz reagowania na
codzienne, proste sytuacje – np. kiedy dziecko nie
chce ubrać się przy wyjściu na spacer lub kiedy grupa
maluchów
czynnością

traci

zainteresowanie

wykonywaną

i w sali zaczyna panować chaos,

żłobkowe ciocie muszą wymyślać i organizować
ciekawe zajęcia, tak aby maluchy nie miały czasu się
nudzić. Zajęcia przy stole (kolorowanie kredkami,
malowanie farbkami, zabawy ciastoliną, wyklejanki i
wiele innych) to żłobkowa codzienność.
Bywają jednak takie dni w roku, kiedy maluchy
w żłobku zapewnione mają dodatkowe atrakcje. W
Żłobku „Słoneczko” w karnawale maluchy bawiły się
na prawdziwym balu przebierańców.

Ciocie zadbały o dekorację sali, a rodzice wystroili
swoje pociechy w kolorowe stroje przedstawiające różne
bajkowe postacie. Zimą, gdy tylko sprzyjała pogoda,
maluchy poznawały uroki zabaw na śniegu, jeździły na
sankach, lepiły bałwana lub „odśnieżały” teren przed
żłobkiem. Z okazji dnia dziecka maluchy w żłobku
odwiedził wesoły klaun, który wywołał szczere uśmiechy
na małych buziach. Klaun częstował dzieci słodyczami,
tańczył i puszczał kolorowe bańki mydlane. Tego lata,
oprócz codziennych zabaw na placu, maluchy miały też
możliwość zwiedzić najbliższą okolicę. Panie opiekunki
zabrały podopiecznych na spacer po okolicy. Dzieci
chętnie ustawiały się parami i dzielnie maszerowały
trzymając się kolorowego węża, wzbudzając tym samym
ogromne zainteresowanie u napotkanych mieszkańców.
Najchętniej maluchy wędrowały w stronę zagrody z
kurkami i gąskami, gdzie obserwowały przebywające w
zagrodzie zwierzęta i z zaciekawieniem wsłuchiwały się
w odgłosy szczekających

w oddali psów. Wszystkie

zabawy są bardzo ważne w rozwoju małego dziecka.
Wyliczanki

czy

naśladowanie

różnych

dźwięków

wpływają bardzo korzystnie na rozwój mowy, aktywność
fizyczna, zabawy ruchowe wspierają rozwój koordynacji
wzrokowo-ruchowej,

wzmacniają

mięśnie.

Zabawy

pobudzają wyobraźnię, inwencję twórczą , i pewność
siebie, ale przede wszystkim sprawiają wszystkim
przyjemność.

JOLANTA SZPIECH - DYREKTOR ŻŁOBKA "SŁONECZKO"

DOFINANSOWANIE NA POCOVIDOWE
ZAJĘCIA DODATKOWE

W KWOCIE 34 650 ZŁ

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości
34650zł na organizację zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do
nauczania stacjonarnego. Dofinansowaniem objęto zajęcia z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego.

OTWARCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ
1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Grzegorzówce miało
miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
w

trakcie

którego

poświęcenie

nowej

Wydarzenie
kościele

nastąpiło
sali

poprzedziła

pw.

Matki

otwarcie

i

gimnastycznej.
msza

Bożej

święta

w

Bolesnej

w

Grzegorzówce – Wólce Hyżneńskiej, którą
celebrował ks. proboszcz Marian Fortuna.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i
łącznikiem

przy

budynku

szkoły

w

Grzegorzówce rozpoczęła się w maju 2018
roku. Koszt inwestycji wyniósł 2,85 mln. zł. w
tym dofinansowanie uzyskane w 2019 r. ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystki w
kwocie 1,25 mln. zł. Zakres robót obejmował
budowę i pełne wyposażenie obiektu.
Spełniły

się

grzegorzowskich

marzenia
dzieci.

wielu
Wreszcie

pokoleń
mogą

ćwiczyć w pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej
sali gimnastycznej m.in. do gry w piłkę
koszykową, siatkową, ręczną, nożną halową,
tenisa ziemnego i stołowego. Obok niej
znajduje się nowoczesne zaplecze: zespół
pomieszczeń szatni i natrysków dla dziewcząt i
chłopców, łazienka przystosowana dla osób
niepełnosprawnych, schowek porządkowy oraz
pokój dla nauczycieli.

Uroczystość

miała

miejsce

gimnastycznej.

Odbywała

zaproszonych

gości,

w

nowej

się

w

sali

obecności

pracowników

szkoły,

uczniów i rodziców. Swoją obecnością zaszczycili
naszą szkołę: Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy
Hyżne, Bogusław Kotarba - Przewodniczący Rady
Gminy w Hyżnem, Monika Piątek – Wizytator
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bogusława
Buda

–

Przewodnicząca

Międzyzakładowej

NSZZ

Rzeszowie,

Piękoś,

Karol

Majchrowska,

Dionizy

Komisji

„Solidarność”
Jan

w

Bator,

Leśniak,

Anna
Edward

Kołodziej, Leszek Ślemp - Radni Gminy Hyżne,
Dionizy Beda – sekretarz Gminy Hyżne, Jan
Kłosowski

–

Dyrektor

GZEAS

w

Hyżnem,

Katarzyna Szul – Dyrektor SP w Hyżnem, Jolanta
Szpiech – Dyrektor Żłobka w Brzezówce, Anna
Lorenz – Filip – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury

w

Hyżnem,

Paweł

Fudali,

Beata

Czerwonka – pracownicy Urzędu Gminy w
Hyżnem, Andrzej Przybyło – były dyrektor SP w
Grzegorzówce, Wanda Baran, Helena Dziura,
Michalina

Dormanowa

nauczyciele

SP

w

–

emerytowani

Grzegorzówce,

Agnieszka

Kmiotek – sołtys wsi Grzegorzówka, Edyta Janik
– Skiba, Monika Magryś – przedstawiciele Rady
Rodziców SP w Grzegorzówce, Maria i Zdzisław
Koziołowie
Uroczystość

mieszkańcy
ta

była

wsi
długo

Grzegorzówka.
oczekiwana

i

przygotowana z wielkim zaangażowaniem całej
społeczności

szkolnej,

dyrekcji,

nauczycieli,

pracowników obsługi, uczniów i rodziców.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu
hymnu państwowego oraz hymnu szkoły głos
zabrał dyrektor szkoły – Grzegorz Jeziorski, który
powitał wszystkich i przedstawił zaproszonych
gości.

Dużo

społeczności

ciepłych
szkolnej

słów

skierował

życząc

do

wszystkim

sukcesów, wytrwałości, cierpliwości i owocnej
współpracy.

Podkreślił, że marzenia o sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej

w

Grzegorzówce

się

spełniły,

dzięki

zaangażowaniu wielu ludzi na czele z Wójtem Gminy Hyżne Bartłomiejem Kuchtą. Bardzo serdecznie podziękował panu
Bartłomiejowi Kuchcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się

DOTACJE
Z NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

do powstania tego obiektu. W dalszej części swojego
przemówienia

odczytał

list

otrzymany

od

Wojewody

Podkarpackiego – Ewy Leniart, która życzyła wszystkim
dużo zdrowia w czasie zmagań z epidemią koronawirusa, a
uczniom,

aby

obowiązki

szkolne

stały

się

źródłem

przyjemności i satysfakcji. Następnie odbyło się uroczyste
przecięcie wstęgi przez Bartłomieja Kuchtę – Wójta Gminy
Hyżne, Bogusława Kotarbę – Przewodniczącego Rady Gminy
w Hyżnem, Dionizego Bedę – Sekretarza Urzędu Gminy w
Hyżnem,

Grzegorza

Jeziorskiego

–

Dyrektora

SP

w

Grzegorzówce. Szczególnie doniosłym momentem było

Aż 33 750,00 zł trafiło do szkół z
terenu Gminy Hyżne na wyposażenie
bibliotek.

27

000,00

dofinansowanie

zł

z

stanowiło

„Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

poświęcenie sali gimnastycznej. Ceremonii poświęcenia

na lata 2021-2025” a reszta kwoty,

dokonał proboszcz parafii pw. MBB w Grzegorzówce –

jako wkład własny została pokryta z

Wólce Hyżneńskiej ks. proboszcz Marian Fortuna. W dalszej

budżetu Gminy Hyżne

części trwania uroczystości głos zabrał miedzy innymi: Wójt
Gminy Hyżne – Bartłomiej Kuchta, który podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, a
szczególne

podziękowania

złożył

państwu

Marii

i

Zdzisławowi Koziołom – mieszkańcom Grzegorzówki, którzy
okazali wielką wspaniałomyślność i podarowali szkole grunt
pod

budowę

sali

gimnastycznej.

Po

przepięknym

zaprezentowaniu się uczniów w radosnym, sportowo –

Dokładne kwoty wsparcia wyglądają
następująco:
Szkoła

Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce
otrzymała 5 000,00 zł
Szkoła

Podstawowa

poczęstunek

otrzymała 5 000,00 zł

nauczycieli

Szkoły

Podstawowej w Grzegorzówce.
Nowa sala będzie służyć naszej społeczności szkolnej
przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz

Podstawowa

Szkoła

Z

pozyskanych

sportowych. Wszystkim użytkownikom nowo wybudowanej

książki

satysfakcji z osiąganych wyników.

Szklarach
Dylągówce
w

Wólce

Hyżneńskiej otrzymała 3 750,00 zł

zakupione

kierowania się zasadami „fair play”, sportowych sukcesów i

w

Podstawowa

stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów
sali gimnastycznej życzymy ducha sportowej rywalizacji,

w

otrzymała 5 000,00 zł
Szkoła

przez

Hyżnem

otrzymała 15 000,00 zł

muzycznym koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na
przygotowany

w

środków

nowości

popularne

zostały

wydawnicze,

wśród

uczniów,

lektury szkolne, elementy wyposażenia
biblioteki.

Zostały

również

przeprowadzone działania w zakresie
wspierania i promowania czytelnictwa

Halina Sroka, Grzegorz Jeziorski
SP w Grzegorzówce

wśród dzieci i młodzieży.

ŚWIĘTO PLONÓW
GMINY HYŻNE
W niedzielę 22 sierpnia w Hyżnem odbyły się Dożynki
Gminne. Rozpoczęła je uroczysta Msza Św. Dziękczynna pod
przewodnictwem Ks. Marka Gajdy proboszcza hyżneńskiej
parafii. Po zakończonej wspólnej modlitwie barwny korowód
dożynkowy, w którym uczestniczyli kolejno: Państwo Renata i
Damian Bukała – członkowie ZPiT Hyżniacy, Orkiestra Dęta z
Dylągówki, Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z terenu Gminy
Hyżne, pięknie przystrojone zaprzęgi konne oraz inne pojazdy
ze Starostami dożynek, władzami samorządowymi, sołtysami i
reprezentacjami poszczególnych miejscowości Gminy Hyżne z
KGW, udał się na plac przy Szkole Podstawowej w Hyżnem.
Swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście, a wśród nich p.
Ewa

Leniart

Wojewoda

Podkarpacki,

która

wygłosiła

okolicznościowe przemówienie.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku
Zofia Organiściak i Adam Koba, którzy przekazali dożynkowy
chleb na ręce Wójta Gminy p. Bartłomieja Kuchty. Następnie
przy dźwiękach piosenki „Plon niesiemy plon” nastąpił obrzęd
dzielenia chleba i częstowania nim zebranych mieszkańców, co
uczynili Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Wójt Gminy Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Bogusław Kotarba oraz Sołtys Hyżnego - Marek Szczoczarz, po
czym tradycyjnie ogłoszono dożynkowe konkursy.
Zwycięzcami konkursu na najsmaczniejszą potrawę okazały się:
I miejsce: KGW Hyżne
II miejsce: KGW Szklary
III miejsce: KGW Brzezówka

OBCHODY
DNIA ZIEMI
CIEKAWOSTKI

Natomiast w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
zwyciężyli:
I miejsce: OSP Hyżne
II miejsce: KGW Szklary
III miejsce: KGW Brzezówka
Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny, w
którym obejrzeliśmy występy w wykonaniu dzieci i młodzieży
działającej przy GOK Hyżne: Szkółki Wokalnej i Zespołu Tańca
Nowoczesnego Sagat, a następnie Orkiestry Dętej z Dylągówki,
Kapeli Wysoczanie z Wysokiej k/Łańcuta, Zespołu Bies Band z
Przemyśla i ZPiT Hyżniacy wraz z Kapelą.
KURIER LOKALNY

Ponadto podczas uroczystości w dowód uznania za działalność
twórczą i artystyczną, kultywowanie tradycji i kultury oraz
budowanie dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Anna LorenzFilip wraz z Sekretarzem Gminy Hyżne Dionizym Bedą, wręczyli
twórcom i artystą mieszkającym lub pochodzącym z naszej gminy
pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne. Uczestnicy Dożynek
mieli okazję obejrzenia niezwykłych wystaw zorganizowanych
przez tych wyjątkowych ludzi, którzy podzielili się swoją
twórczością

uświetniając

tegoroczne

wydarzenie.

Wystawy

zorganizowali: Zofia Bembenek z Brzezówki – hawciarka,
tworząca dawne stroje ludowe, Józef Pałac – rzeźbiarz rodem z
Hyżnego,

Maria

Bednarek

–

poetka

rodem

z

Hyżnego,

Mieczysław Rożek z Hyżnego – malarz, tworzący obrazy
nacechowane historią naszej gminy, Adam Walas z Wólki
Hyżneńskiej – rzeźbiarz, Jan Wróbel z Dylągówki – garncarz,
Robert Nocula – rzeźbiarz, Andrzej Błoński z Grzegorzówki –
fotografik.
Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło atrakcji dla dzieci w
postaci zabaw i animacji oraz dmuchanych zjeżdżalni, jak
również akcentów kulinarnych w ramach przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich z wszystkich miejscowości Gminy
Hyżne stoisk, gdzie można było skosztować tradycyjnego jadła.
Gwiazdą wieczoru był zespół Karczmarze, wykonujący
szeroko pojętą muzykę pogranicza m.in. polską, słowacką,
kresową,

ukraińską,

łemkowską,

węgierską,

bałkańską

i

żydowską. Po koncercie dożynkowi goście bawili się podczas
zabawy tanecznej z zespołem The Same do późnych godzin
nocnych.
Składamy

serdeczne

podziękowania

wszystkim

osobom

i

organizacjom, które w różny sposób wsparli nas w organizacji
tegorocznych Dożynek.
To był udany i wyjątkowy dzień. Tegorocznej uroczystości
sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, którą tworzyli
wszyscy uczestnicy dożynek.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem

II DNI
GMINY
HYŻNE
2021
Święto naszej "Małej Ojczyzny" obchodziliśmy w
weekend 24 i 25 lipca. Estradowo, muzycznie,
artystycznie, z dużą dawką pozytywnej rozrywki i
zabawy - tak w dużym skrócie można podsumować
tegoroczne Dni Gminy Hyżne, które w tym roku odbyły
się na Stadionie Sportowym w Dylągówce.
Obchody otworzył w sobotę Wójt Gminy Hyżne
Bartłomiej Kuchta i dyrektor GOK w Hyżnem – Anna
Lorenz Filip – organizatorzy wydarzenia, po czym
oddali głos prowadzącym Marzenie Mazurek z Radia
SuperNova i Damianowi Dudziakowi z firmy PGEO.
Pierwszym punktem programu był konkurs Hyżne
Talent Show 2021!, w ramach którego wśród 41
uczestników Jury (Marta Tadla – aktorka i śpiewaczka,
Żaneta Majcher – tancerka, choreografka, laureatka
programu TVN You Can Dance Po prostu Tańcz! i Edyta
Gazda-Łuksa - kierownik animacji kulturalnej WDK w
Rzeszowie) wyłoniło najlepsze talenty. Publiczność
podziwiała
występy
wokalne,
instrumentalne,
taneczne, akrobatyczne, a nawet pokaz tresury psa.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy rozwoju
swoich pasji i talentów oraz dalszych sukcesów!
Następnie ze spektaklem pt. „Wifrii” wystąpił Teatr
Tańca Camino, prowadzony przez p. Żanetę Majcher.
Gwiazdą wieczoru był Michał Wiśniewski, który wraz z
Anią Świątczak – wokalistką i swym zespołem
przyciągnęli do Dylągówki rzesze fanów. Koncert był
fantastycznym widowiskiem zarówno muzycznym jak i
scenicznym, gdyż obfitował w wiele niespodziewanych
zdarzeń.

Artysta zadbał o każdy szczegół, wielokrotnie na
scenie pojawiał w innym stroju, jak również podczas
swego występu wykorzystywał różne rekwizyty m.in.
wenecką maskę, pochodnie czy szampana! Przede
wszystkim jednak koncert był powrotem do
największych hitów, które Michał nagrał z zespołem
Ich Troje, jak również potwierdzeniem na to, że w
robieniu show nie ma sobie równych! Zwieńczeniem
pierwszego dnia obchodów była dyskoteka pod
gwiazdami, na której mieszkańcy i przyjezdni goście
bawili się do późnych godzin.
Następnego dnia w niedzielę obchody rozpoczęły się
o godz. 16:00 występem ZPiT „Hyżnaicy”, którzy przy
akompaniamencie kapeli zaprezentowali suitę tańców
krośnieńskich. Następnie wśród scenicznych występów
mogliśmy oglądać zwycięzców konkursu Hyżne Talent
Show, posłuchać pięknego głosu Marty Tadli,
uczestniczyć w godzinnym koncercie Orkiestry Dętej z
Dylągówki, obejrzeć nietuzinkowy występ break dance
w wykonaniu grupy Wataha Breakers i podziwiać nie
lada piękne wyczyny członków Klubu Akrobatyki
Sportowej z Rzeszowa. Gwiazdą wieczoru tego dnia był
znany raper MEZO, który wraz z wokalistką Ewą Jach
porwali publiczność swoimi popularnymi kawałkami
m.in. Sacrum, Ważne czy Aniele.
Piękny i długi pokaz fajerwerków, który wystrzelił po
koncercie, wprawiał wielu uczestników w zachwyt, a
ostatnim
punktem
programu
podobnie
jak
poprzedniego dnia była dyskoteka pod gwiazdami.

Tegoroczne Dni Gminy Hyżne obfitowały w liczne
atrakcje, których nie sposób wszystkich wymienić. Były
animacje dla dzieci, duże dmuchane miasteczko, stoiska
gastronomiczne, food trucki, regionalne jadło, a nawet
stoisko z oscypkami, które przyjechało do nas wprost z
Nowego Targu! Były również stoiska z zabawkami,
kosmetykami, rękodziełem ludowym a także wystawa
rzeźb Józefa Pałaca oraz obrazów Jadwigi Buczak wraz z
prezentacją jej autorskich książek. Mieszkańcy mieli
okazję zasięgnąć informacji na temat rządowego
programu Czyste Powietrze, dzięki zorganizowanemu
przez Urząd Gminy Hyżne punktowi informacyjnemu.
Funkcjonował też punkt dotyczący szczepień przeciwko
Covid-19.

Swoją strefę miała firma Polska Grupa Energii
Odnawialnej – główny sponsor naszego wydarzenia,
która przygotowała absolutny hit w postaci
konkursu, w którym można było wygrać klimatyzator
oraz zestaw paneli fotowoltaicznych. Gratulujemy
szczęśliwcom!
Gośćmi tegorocznych Dni Gminy Hyżne byli
przedstawiciele partnerskiego miasta Ajak na
Węgrzech z panią burmistrz Adrienn Ragany na czele.
Bardzo dziękujemy za przybycie!
II Dni Gminy Hyżne były bardzo dużym
przedsięwzięciem i nie mogłyby być zrealizowane w
taki sposób, gdyby nie wsparcie wielu osób, firm i
instytucji, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za
zaufanie i składamy wielkie PODZIĘKOWANIA!
Dziękujemy wszystkim ARTYSTOM za uświetnienie
swymi występami naszego wydarzenia! Dziękujemy
również za przybycie WSZYSTKIM tym, którzy
zdecydowali się wraz z nami świętować II Dni Gminy
Hyżne! Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok
na kolejnych obchodach!
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem

IX RAJD
ROWEROWY
OBCHODY 78. ROCZNICY ŚMIERCI GEN.
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W HYŻNEM
XIX ZLOT SZLAKIEM RODOWODU
GEN. W. SIKORSKIEGO
Czwartego lipca b.r. obchodzono 78. rocznicę
tragicznej i wciąż niewyjaśnionej śmierci gen. Wł.
Sikorskiego, wybitnego męża stanu, polityka i
wojskowego. Z tej okazji w Sanktuarium Maryjnym w
Hyżnem, odbyła się uroczysta Msza Święta pod
przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Gajdy, z
udziałem władz gminnych i powiatowych, pocztów
sztandarowych Gminnych Jednostek OSP i Szkoły
Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem,
Orkiestry Dętej z Dylągówki oraz mieszkańców. Po
uroczystości w kościele, przy akompaniamencie
Orkiestry
uczestnicy
udali
się
pod
tablicę
upamiętniającą gen. Sikorskiego, gdzie odśpiewano
hymn
państwowy,
wygłoszono
okolicznościowe
przemówienia i złożono kwiaty.
Drugą część obchodów tradycyjnie jak w poprzednich
latach otworzył IX Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Wł.
Sikorskiego,
który odbył się pod honorowym
patronatem
Starosty
Rzeszowskiego
Józefa
Jodłowskiego. Wzięło w nim udział 63 zawodników w VI
kategoriach – a wśród nich zarówno mieszkańcy gminy
Hyżne, jak i przyjezdni goście. Nie obyło się również bez
reprezentacji Urzędu naszej Gminy na czele z p. Wójtem
Bartłomiejem Kuchtą, p. Sekretarzem Dionizym Bedą, p.
Skarbnik Moniką Szmyd oraz p. Kierownik ds.
organizacyjnych Magdaleną Budą. Trasa rajdu liczyła 8
km dla dzieci do 9 lat oraz 16 km dla pozostałych
uczestników i prowadziła przez malownicze tereny gmin
Hyżne i Błażowa. W niektórych momentach okazała się
dość ekstremalna z uwagi na mocno padający
poprzedniego dnia deszcz. Najlepszy wynik ustanowił
ks. Piotr Gosztyła z miejscowości Poraż, były wikariusz
parafii Hyżne z czasem 30 min i 45 sek., co stanowi
nowy rekord szybkości pokonania trasy. Ksiądz
startował w kategorii „Zawodowcy”. GRATULUJEMY
zwycięzcom wszystkich kategorii i DZIĘKUJEMY
wszystkim zawodnikom, którzy wystartowali w
tegorocznym rajdzie.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA kierujemy do Gminnych
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy
Hyżne na czele z Komendantem Gminnym Janem
Krowiakiem i Prezesem OSP Hyżne p. Markiem
Szczoczarzem oraz strażakom z OSP Dubiecko, którzy
zabezpieczali trasę rajdu na 2 odcinkach. Jesteśmy
wdzięczni
za
Waszą
nieocenioną
pomoc
i
zaangażowanie!
Dziękujemy sponsorom, którzy w sposób rzeczowy i
finansowy wsparli realizację wydarzenia:
- Firmie Drewnotech z Dylągówki
- Delikatesom Centrum z Hyżnego
- Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych
A także firmom:
-Holiday Organizacja Imprez - za zapewnienie
poczęstunku i atrakcji
-Timekeeper - za pomiar czasu zawodników.
Imprezę poprowadził znany i lubiany komentator
sportowy Marek Grzesik.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem

Narodowe czytanie
W piątek 24 września Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem we
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Hyżnem zorganizował
akcję Narodowego Czytania, która odbyła się pod honorowym
patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku na lekturę wybrano
utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”, tragifarsę
spisaną w 3 aktach, ukazującą zakłamanie i podwójną moralność
pewnej zamożnej rodziny mieszczańskiej.
UTWÓR ZOSTAŁ ODCZYTANY Z PODZIAŁEM NA ROLE PRZEZ:
Bartłomieja Kuchtę – w roli Narratora
Marię Walas- w roli pani Dulskiej
Aleksandra Gerulę – w roli pana Dulskiego
Karola Piękosia – w roli Zbyszka Dulskiego
Judytę Ossolińką - w roli Hesi Dulskiej
Hanię Szul - w roli Meli Dulskiej
Klaudię Bukałę – w roli Juliasiewiczowej
Jadwigę Bembenek – w roli Lokatorki
Katarzynę Ślemp – w roli Hanki
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej
czytelniczej akcji i swoją obecnością uświetnili ten dzień: p.
Wójtowi Bartłomiejowi Kuchcie, p. Bogusławowi Kotarbie Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, Radnym Gminy Hyżne – p.
Leszkowi Ślempowi i p. Karolowi Piękosiowi, p. Małgorzacie
Jamrozik – kierownikowi Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami,
p. Katarzynie Szul – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem wraz z
nauczycielami tej szkoły, p. Krystynie Majchrowskiej –
przewodniczącej Klubu Seniora „AKTYWNI” wraz z przybyłymi
członkami Klubu, wszystkim osobom występującym w swych rolach
na scenie (wymienionymi powyżej) za piękne, wyraziste i
profesjonalne odczytanie lektury, p. Łukaszowi Wróblowi za
obsługę techniczną i medialną wydarzenia oraz wszystkim obecnym
na sali oraz podczas transmisji online za uczestniczenie w tej akcji.
Mamy nadzieję, że po raz kolejny Narodowe Czytanie dostarczyło
wszystkim uczestnikom dużo radości w obcowaniu z wybitną polską
literaturą.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem

JÓZEF PAŁAC ODZNACZONY
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
W dniu 24 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w
Hyżnem odbyło się uroczyste wręczenie Złotego Krzyża
Zasługi nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, p.
Józefowi Pałacowi - rzeźbiarzowi rodem z Hyżnego.
Odznaczenie za całokształt działalności artystycznej.
Uroczystość poprowadził Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej
Kuchta, a honorowego odznaczenia dokonała p. Ewa
Leniart - Wojewoda Podkarpacki. Wśród zebranych gości
znaleźli się także przedstawiciele Powiatu Rzeszowskiego,
przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w
Rzeszowie, dyrektorzy ośrodków kultury, Prezes
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w
Rzeszowie, a także członkowie rodziny oraz przyjaciele
Laureata. Uroczystość połączona była z wystawą prac
artysty, a panowie Stanisław i Szymon Tadla ze Szklar
uświetnili ją wspaniałą grą na cymbałach. Józef Pałac
urodził się 26 czerwca 1938 roku w Hyżnem i już od
dzieciństwa zdradzał zamiłowania rzeźbiarskie strugając
koniki, sarenki i inne zabawki. Po ukończeniu szkoły
średniej oraz po odbyciu stażu w zawodzie elektryka,
rozpoczął pracę w Teatrze Lalek „Kacperek” w Rzeszowie.
Tam, oprócz zajęć przy urządzeniach elektrycznych,
pomagał w tworzeniu scenografii, naprawach kukiełek
itp. W kolejnych latach prowadził działalność
gospodarczą. Był to okres kiedy z uwagi na liczne
obowiązki zawodowe i rodzinne nie poświęcał swej pasji
zbyt dużo czasu. Jednak kiedy przeszedł na emeryturę
rzeźbiarstwo stało się jego codziennym zajęciem, któremu
oddaje duszę i serce. Swoje dzieła tworzy głównie w lipie
i dębie, a w jego kręgu zainteresowań twórczych są
przede wszystkim kapliczki, świątki, płaskorzeźby z
wizerunkami świętych, motywy ludowe, a także portrety.
Do wyjątkowych prac należą płaskorzeźby Matki Boskiej
Częstochowskiej, Matki Boskiej Hyżneńskiej oraz Matki
Boskiej Rzeszowskiej. Na uwagę zasługują również inne
prace m.in. płaskorzeźba rzeszowskiego teatru, Ratusza,
rzeźby aniołów i szopek Bożonarodzeniowych.

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem

KONFERECJA „MIEJSCE TRADYCJI I KULTURY
LUDOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.
WERNISAŻ WYSTAWY MAGALENY NAHIRNY.
„POWIDOKI ŻYCIA”

W piątkowy wieczór 22 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Hyżnem, odbyła się niezwykle ciekawa,
a zarazem ważna konferencja dotykająca tematu tradycji i
kultury ludowej we współczesnym świecie. Wydarzenie
było częścią projektu dofinansowanego z budżetu
Województwa Podkarpackiego pn. „Zarażeni Pasją –
promocja hyżneńskich twórców i artystów oraz ochrona
ich dorobku twórczego”, nad którym patronat medialny
sprawowała GC Nowiny, Nowiny 24 oraz TVP3 Rzeszów.
Do projektu zaproszone zostały osoby, które swą pasją,
pracą i zaangażowaniem budują lokalne dziedzictwo
kulturowe, z którego w przyszłości będą czerpać kolejne
pokolenia.
Prelegentami podczas konferencji byli: Damian Drąg –
Dyrektor, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
Aleksander Bielenda – historyk, etnograf, pasjonat kultury
ludowej oraz przedstawicielki ZPiT Hyżniacy – Renata
Bukała i Elżbieta Tadla. Spotkaniu towarzyszyły
zorganizowane na tą okoliczność czasowe wystawy
rękodzieła ludowego autorstwa lokalnych twórców m.in.
rzeźby, naczynia z gliny, obrazy oraz hafty ludowe. Całość
uświetnił wspaniały pokaz gry na cymbałach w wykonaniu
Stanisława Tadli, który jest mistrzem gry na tym
unikatowym i rzadkim dziś instrumencie.

Druga część wydarzenia to WERNISAŻ malarstwa
Magdaleny Nahirny. Artystka poprzez wystawę pt.
„Powidoki życia”, zaprezentowała swoje najnowsze
obrazy. Uczestnicy Wernisażu nie tylko z zachwytem
podziwiali
przepiękne
prace,
doświadczając
wspaniałych artystycznych przeżyć, ale również mieli
okazję poznać i porozmawiać z samą Artystką.

Magdalena Nahirny urodziła się
10.08.1982
r.
w
Rzeszowie.
Okres
dzieciństwa spędziła w Hyżnem, młodość w
Rzeszowie, a obecnie swoje miejsce na
ziemi odnalazła w malowniczej wiosce Wólce Hyżneńskiej. Jest absolwentką
Wydziału
Sztuki
Uniwersytetu
Rzeszowskiego, na kierunku malarstwo. W
latach 2010-2012 prowadziła swoją własną
galerię sztuki „Madlen” w Rzeszowie. Od
wielu lat jest uczestniczką lokalnych,
ogólnopolskich oraz międzynarodowych
wystaw i plenerów malarskich. W swej
twórczości inspiruje się naturą, utrzymując
prace w duchu impresjonistycznym, który
jest najbliższy jej sercu.

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK

NOWA KUCHNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W HYŻNEM

REALIZACJA PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HYŻNEM
Katarzyna Szul
Dyrektor SP Hyżne
W kwietniu 2021 r. został złożony wniosek do organu prowadzącego
– Gminy Hyżne o przystąpienie do programu i udzielenie wsparcia
finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3. rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ślad za tym wnioskiem, Wójt
Gminy

Hyżne

–

Bartłomiej

Kuchta

skierował

do

Wojewody

Podkarpackiego wniosek o wsparcie finansowe na realizację zadania,
deklarując jednocześnie zapewnienie wniesienia wkładu własnego w
wysokości 20% kosztów realizacji zadania. Po weryfikacji wniosków na
etapie województwa, nasza Szkoła znalazła się w gronie szkół, którym
przyznano dofinansowanie. W czerwcu br. została podpisana stosowna
umowa z Podkarpackim Kuratorem Oświaty o przekazaniu środków na
realizację zadania. Koszt całkowity zamknął się w kwocie 100 000,00
zł, z czego wkład własny organu prowadzącego wyniósł 20 000,00 zł.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom gorącego
posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Kompleksowy remont
umożliwił większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z
których sporządzane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.
Uzyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na doposażenie i
poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z
kuchnią. Dzięki nowym sprzętom jest możliwość wydawania większej ilości
posiłków, które mają być zdrowe, smaczne, higienicznie podane.
Oprócz zakupu wyposażenia, kuchnia w SP Hyżne została odnowiona.
Prace remontowo – adaptacyjne obejmowały m.in.: prace wodno –
kanalizacyjne, elektryczne, skucie starych płytek, wylewki, położenie
nowych płytek na ścianie i podłodze. Koszt remontu wyniósł ok. 50 tys. zł.
Do naszej kuchni zakupiono następujące wyposażenie: piec konwekcyjno
– parowy, zmywarko – wyparzarkę kapturową oraz stół wyładunkowy,
baterie prysznicowe, zlew jedno i dwukomorowy, kuchnię gazową 4
palnikową, okap ścienny z oświetleniem i wentylatorem, stół centralny z
półką, szafkę stalową, szatkownicę do warzyw z kutrem, mikser
planetarny, blender, termosy stalowe, patelnie do naleśników, wok, warnik
do wody, misy kuchenne, akcesoria gastronomiczne.
Zakup

pieca

konwekcyjno-parowego

pozwala

na

dodatkowe

urozmaicenie serwowanych posiłków, uwzględniając w jeszcze większym
stopniu, np. ilość warzyw gotowanych na parze. Ponadto zakupione
urządzenia kuchenne pozwalają na przygotowanie posiłków w określonym
czasie /tych wydajemy w szkole i przedszkolu średnio ponad 300/,
usprawniając i ułatwiając pracę zatrudnionym w kuchni paniom.
Wszystkie posiłki w naszej kuchni przygotowywane są ze świeżych,
najwyższej

jakości

produktów

pochodzących

od

sprawdzonych

dostawców. O wysokiej jakości naszych posiłków świadczy liczba uczniów
korzystających ze stołówki i wyrażane opinie.
Obecnie nasza szkolna kuchnia stoi na wysokim poziomie pod względem
wyposażenia i serwowanych posiłków. Wyrazy szczerego podziękowania
należą się każdemu, kto pomógł nam w realizacji tego projektu, a przede
wszystkim pracownikom kuchni – paniom, które codziennie dbają o jakość,
urozmaicenie, odpowiednie przygotowanie i podanie posiłków. To praca
bardzo ciężka i odpowiedzialna, a nie zawsze odpowiednio doceniana.

NOWA KUCHNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DYLĄGÓWCE

W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
nasza stołówka szkolna otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa, które zostało
przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z
kuchnią. W okresie wakacyjnym została wyremontowana kuchnia wraz z zapleczem, wykonano prace
remontowe instalacji elektrycznej, gazowej i instalacji wodno- kanalizacyjnej. Koszt zadania
wyniósł 100 000,00 zł, dotacja celowa 80 000,00 zł, wkład własny gminy 20 000,00 zł
W ramach realizowanego zadania zakupiono szafę chłodniczą, zmywarkę do naczyń ze
zmiękczaczem automatycznym, stół załadowczy i wyładowczy do zmywarki, kocioł warzelny
elektryczny, wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy, stoły robocze, szafki.
Zakup sprzętów i modernizacja kuchni
pozwolą
na
przygotowywanie
zdrowych i urozmaiconych posiłków
dla dzieci, bez tłuszczu a gotowanych
na parze. Wykonane zadanie w pełni
podnosi standardy żywieniowe w
szkole oraz higienę i komfort pracy
przy stale rosnącej liczbie uczniów, a
zakupiony sprzęt jest wysokiej jakości
i będzie służył przez długi okres
czasu. Mamy nadzieję, że w nowej
stołówce posiłki będą smakowały
jeszcze lepiej. Realizacja projektu
jeszcze trwa, niebawem w stołówce
pojawią się nowe stoły oraz krzesła.
Dzięki
nowym
sprzętom
będzie
możliwość wydawania większej ilości
posiłków. Zapewniamy, że posiłki
wydawane w naszej kuchni będą
zdrowe,
smaczne
i
higienicznie
podane.

Barbara Pietryka
Dyrektor SP w Dylągówce

ZMIANY W POMOCY SPO Ł ECZNEJ
Kryteria dochodowe w pomocy społecznej weryfikowane są co
trzy lata. W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. - od 1 stycznia 2022 r. zaczną
obowiązywać wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń
pieniężnych w pomocy społecznej. Dzięki tym zmianom będzie
można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć
wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Nowe kryterium
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie
776 zł (obecnie 701 zł), a dla osoby w rodzinie wynosić będzie 600
zł (obecnie 528 zł). Waloryzacja kryteriów dochodowych będzie
oznaczać wzrost niektórych świadczeń. Chodzi o te formy
wsparcia, które są z ich wysokością bezpośrednio powiązane.
Wśród nich jest między innymi:
zasiłek stały - przysługujący osobom niezdolnym do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, kwota tego zasiłku
wzrośnie o 74 zł i będzie wynosić maksymalnie 719 zł
miesięcznie (obecnie 645 zł);
zasiłek okresowy - przysługujący w wysokości różnicy między
kryterium dochodowym dochodem osoby samotnej lub
rodziny;
pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” kryterium dochodowe uprawniające do tej formy pomocy jest
podwyższone do 150% i wynosić będzie 1 162 zł dla osoby
samotnie gospodarującej (obecnie 1 051 zł), 900 zł dla osoby
w rodzinie (obecnie 792 zł).
Ponadto wzrośnie również kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego i wyniesie 345 zł (obecnie 308 zł).
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DOFINANSOWANIA
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POZNAJ
POLSKĘ

A CO DALEJ ZE Ś WIADCZENIAMI
SPO Ł ECZNYMI?
W bieżącym roku świadczenia Dobry Start zostały wyłączone z
zadań organu gminy. Instytucją zajmującą się ustalaniem prawa
do tego świadczenia oraz jego wypłatą zajmuje się obecnie Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski składa się do 30 listopada
wyłącznie w formie elektronicznej – przez PUE ZUS, za
pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości
elektronicznej banków, które udostępniają taką możliwość.
Od nowego roku odchodzą również z zadań Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej świadczenia wychowawcze 500+. Osoby, które
do końca roku 2021 złożą wnioski o wypłatę świadczenia będą
miały je wypłacane przez tutejszy organ do końca okresu
świadczeniowego tj. do maja 2022 r. Dla nowych osób od 1
stycznia 2022 r. ustalaniem prawa i jego wypłatą będzie zajmował
się wyłącznie ZUS.

Katarzyna Ro

żek

Kierownik GOPS

Gmina Hyżne otrzymała 79.785,00zł
dofinansowania do wycieczek szkolnych z
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach
programu "Poznaj Polskę". Wszystkie
nasze szkoły złożyły łącznie 11 wniosków,
które zostały zakwalifikowane przez
Ministerstwo. Wysokość dofinansowania
wynosi 80% kosztów wycieczki, a 20% to
minimalny
wkład
własny.
Dzięki
pozyskanym środkom dzieciaki miały
możliwość wzięcia udziału w wycieczkach
szkolnych, które pozwoliły im lepiej
poznać Nasz Kraj. Takie wycieczki
pozwolą urozmaicić zajęcia lekcyjne,
dzięki czemu nauka nabierze praktycznego
wymiaru.

Remont placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Szklarach
Wakacje to czas, w którym odbywają się remonty
w szkołach. Podczas tegorocznej przerwy letniej
został gruntownie wyremontowany plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Szklarach. Decyzją Wójta
Gminy Hyżne zostały przeznaczone dodatkowe
środki finansowe na remont i malowanie placu
zabaw.
Z otrzymanych pieniędzy położono nową
nawierzchnię, którą wykonała firma wyłoniona
podczas zapytania ofertowego oraz wymieniono
zepsute i uszkodzone elementy.
przed

Dodatkowo zamontowano nowe ławeczki oraz
kosz na śmieci. Pozostałe prace wykończeniowe
typu malowanie wykonano własnymi siłami przez
konserwatorów.
Dzięki tej inicjatywie zyskaliśmy nowy bezpieczny
plac zabaw, który będzie służył naszym uczniom.
Lucyna Brynkus, Dyrektor SP Szklary

po

Remont placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Grzegorzówce
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że
inwestycja polegająca na modernizacji placu zabaw,
obejmująca
wymianę
zużytej
nawierzchni
na
nawierzchnię poliuretanową, wymianę elementów
konstrukcyjnych
przy
Szkole
Podstawowej
w
Grzegorzówce, została ukończona i będzie służyć dla
dobra i zdrowia dzieci, szczególnie dla rozwoju
fizycznego. Konstrukcja oraz urządzenia stojące na placu
zabaw już od dawna wymagały wymiany. Popękane
podesty i zadaszenia, uszkodzone huśtawki, odchodząca
od metalowych elementów farba czy zniszczona
nawierzchnia budziły obawy rodziców i opiekunów. W
ubiegłym roku dyrekcja szkoły, w trosce o
bezpieczeństwo dzieci, zdecydowała się na remont placu
zabaw. Decyzją Wójta Gminy, zostały przeznaczone
dodatkowe środki tj. 42 tys. zł. na rewitalizację tego
terenu. Obejmowała ona: wymianę nawierzchni, naprawę
zepsutych elementów, malowanie i atestowanie placu
zabaw.

W czerwcu ogłoszono przetarg, została podpisana
umowa i rozpoczął się remont. Zgodnie z umową,
wykonawca miał trzy miesiące na zakończenie robót.
Odnowiony plac był już gotowy w połowie lipca. Na
początku prac robotnicy zdemontowali i wywieźli
uszkodzone urządzenia oraz zdjęli zużytą
nawierzchnię. Następnie wymieniono i naprawiono
huśtawki wahadłowe, podesty, zadaszenia. Nowe
elementy konstrukcyjne zostały wykonane z
trwałych, bezpiecznych, certyfikowanych materiałów
i urządzeń spełniających aktualne wymogi i warunki
polskich norm bezpieczeństwa. W ostatnim etapie
prac remontowych wymienione zostało podłoże wykonawca
ułożył
bezpieczną
nawierzchnię
gumowo-poliuretanową, która charakteryzuje się
bardzo wysoką wytrzymałością i odpornością na
warunki atmosferyczne.
Grzegorz Jeziorski

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W 2021 r. na zadania publiczne realizowane
przez stowarzyszenia działające na terenie
naszej gminy przekazaliśmy 35 000 zł.

24 kwietnia oraz 8 maja zostało zrealizowane
zadanie pn. „Razem sprzątamy naszą gminę – to
nasz dom”. Organizacją całego wydarzenia
zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Wólce Hyżneńskiej. Za kwotę 5 000 zł
zakupiono worki na śmieci, jednorazowe
rękawiczki, kamizelki odblaskowe, poczęstunek
dla uczestników oraz pokryto koszt wywozu
odpadów komunalnych zebranych podczas akcji.
W każdym sołectwie prace koordynowali sołtysi,
za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. W akcji
wzięło udział ok. 120 mieszkańców, którzy
zebrali aż 3 tony śmieci!
W lipcu Ochotnicza Straż Pożarna w
Grzegorzówce podjęła decyzję o realizacji
zadania pn. „Moja przygoda z pływaniem –
profilaktyka przez sport”. Zajęcia odbywały się
na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Łańcucie przez okres trzech tygodni,
od poniedziałku do piątku, podczas których 20
uczniów z różnych szkół z terenu naszej gminy
doskonaliło swoje umiejętności pływania, ale
byli też tacy, którzy dopiero oswajali się z wodą.
Gmina Hyżne sfinansowała koszt transportu w
wysokości 3 000 zł. Uczestnicy ponosili jedynie
wydatek 12 zł za każde zajęcia, które były
prowadzone przez instruktorów nauki pływania.

W sierpniu stowarzyszenie Sokole Gniazdo
zorganizowało „Półkolonie profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z
terenu gminy Hyżne”. Były to 2 turnusy, po 5 dni
każdy. Przekazaliśmy na to zadanie aż 10 000 zł.
Było warto, bo dzieci były zachwycone. Rodzice
również, ponieważ koszt był symboliczny. Za 5 –
dniowy turnus uczestnik płacił tylko 100 zł mając
zapewnione pełne wyżywienie. Atrakcji było
naprawdę sporo: codziennie zajęcia na ściance
wspinaczkowej w Rzeszowie, szukanie w lesie
skarbów z mapą w ręku, zajęcia naukowe,
artystyczne, ale też wypad do pizzerii czy na
lody…nie było nudy! Chętnych było bardzo dużo,
dlatego
konieczne
było
losowanie.
W
półkoloniach wzięło udział 30 osób.
„Dożynki w Gminie Hyżne z tradycją i historią w
tle” w tym roku obchodzone były w sołectwie
Hyżne na parkingu przy Szkole Podstawowej. Za
organizację odpowiedzialne były członkinie
Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji i Kultury w
Hyżnem. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy
w wysokości 6 000 zł zakupiły wszystkie
niezbędne produkty żywnościowe potrzebne do
przygotowania
poczęstunku
dla
bardzo
szerokiego grona osób. Były to tradycyjne,
regionalne potrawy, czasem nawet nieznane przez
młodsze pokolenia. Ponadto w trakcie tego
wydarzenia lokalni artyści przedstawiali swoje
rękodzieła ludowe, które podziwiane były
zarówno przez mieszkańców gminy Hyżne jak i
przez przyjezdnych gości.

W czerwcu oraz we wrześniu odbyły się dwa
biegi, będące kontynuacją zawodów z ubiegłego
roku. 6 czerwca Klub Sportowy Halo Hyżne
zorganizował drugi już „Bieg Szlakiem gen. Wł.
Sikorskiego”. Wzięło w nim udział ok. 100 osób.
Gmina za kwotę 2 000 zł sfinansowała
profesjonalny pomiar czasu dla uczestników
zadania
oraz
opiekę
medyczną.
Zabezpieczeniem trasy zajęli się strażacy z
jednostek OSP z terenu naszej gminy.
18 lipca na stadionie sportowym w Dylągówce
odbył się „Puchar Wójta Gminy Hyżne w piłce
nożnej”. Za organizację odpowiedzialny był
Ludowy Klub Sportowy „Tatyna Dylągówka”,
który na ten cel otrzymał dotację z Gminy Hyżne
w kwocie 7 000 zł. Szczegóły wydarzenia
opisano w innym artykule.
18
września
Stowarzyszenie
„Szczep
Niezłomnych” ponownie zrealizowało „Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Na dystansach
800 m, 3 km, 10 km oraz półmaratonu (ok. 22
km) pobiegło 90 zawodników. Zgłosiło się ich
150, ale ulewny deszcz w noc poprzedzającą
zawody oraz deszcz w dniu zawodów
spowodował, że wiele osób nie pojawiło się na
starcie. W tym roku dodatkowo powstała też
grupa juniorów ze szkół podstawowych.
Dzieciaki pomimo trudnych warunków wspaniale
dawały sobie radę. Z dotacji uzyskanej z Gminy
Hyżne w kwocie 2 000 zł zakupiono artykuły
spożywcze, puchary oraz medale. Każdy
uczestnik obu tych biegów przekraczający metę
otrzymał medal oraz gorący posiłek. Najlepszym
zostały wręczone puchary. Niestety zabrakło w
tym roku biegu pn. „Ostra Góra Challenge”, ale
mamy nadzieję, że w 2022 r. odbędą się
wszystkie trzy, bo każdy z nich ma inny
charakter
i
cieszy
się
ogromnym
zainteresowaniem.
We wszystkich tych zadaniach nieocenione jest
zaangażowanie
stowarzyszeń,
które
bezinteresownie, czasami z własnej inicjatywy
podejmowały działania na rzecz mieszkańców, w
celu ich integracji oraz oderwania od codziennych
obowiązków. Mamy nadzieję, że z roku na rok ta
współpraca między nami będzie przebiegała jeszcze
sprawniej i zaowocuje w nowe, ciekawe wydarzenia.
Renata Filip

233 100
złotych

DOFINANSOWANIA
DLA SZKÓŁ NA:

Szkołom z terenu Gminy Hyżne przyznano
dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach
Programu Laboratoria Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Ideą programu jest stworzenie nowoczesnej
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w
sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz
sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.
SP w Brzezówce – 30 000 zł
SP w Szklarach – 30 000 zł
SP w Dylągówce – 30 000 zł
SP w Hyżnem – 83 100 zł
SP w Wólce Hyżneńskiej – 30 000 zł
SP w Grzegorzówce – 30 000 zł

CZYTELNICTWO
W GMINIE HYŻNE

Sieć bibliotek publicznych tworzą
Biblioteka Publiczna w Hyżnem,
Dylągówce i filia w Szklarach.

Gminna
filia w

Księgozbiory bibliotek liczą 43 648 woluminów, w tym 21 851
– literatura dla dorosłych, 13 021 – literatura dla dzieci i
młodzieży, 8776 – literatura niebeletrystyczna. Na koniec
2020 roku nasze placówki biblioteczne zarejestrowały 871
czytelników, którzy wypożyczyli 13 905 książek. Wśród
czytelników największy procentowy odsetek stanowią osoby
uczące się (59,4 %), osoby pracujące to 20,1 % czytelników,
a 20,5 %

bezrobotni, niezatrudnieni, emeryci, renciści oraz

dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym. Jak wynika z
powyższych danych najwięcej czytelników jest wśród osób
uczących

się,

pobieraniem

co
nauki

w
w

sposób
szkole.

oczywisty
Trudno

wiąże
sobie

się

z

bowiem

wyobrazić, że uczęszczając do szkoły można nie mieć
kontaktu z książkami.
Zdecydowanie można powiedzieć, że lektura książek jest
domeną kobiet. Kobiety czytają częściej niż mężczyźni.
Wśród kobiet większa jest również grupa osób czytających
najintensywniej. Czytelnicy naszych bibliotek preferują
książki papierowe. Najchętniej wybieranym typem książek
jest literatura sensacyjno-kryminalna. Bezkonkurencyjnym
liderem jest Remigiusz Mróz.

Dużą

popularnością

cieszą

się

również

Dzieci

w

wieku

6-8

lat

są

zainteresowane

kryminały Harlana Cobena, Jø Nesbo, Camilli

książkami z dużymi literami oraz wspomagającymi

Läckberg, Lisy Jackson, Wojciecha Chmielarza,

naukę czytania. Bardzo popularne są takie serie

Katarzyny Bondy, Zygmunta Miłoszewskiego,

jak:

Katarzyny Puzyńskiej, Olgi Rudnickiej. Nie

Czytanki.

słabnie

zainteresowanie

Czytam

Sam,

Czytam

Sobie,

Pierwsze

sensacyjnymi

Dzieci w przedziale wiekowym 9-10 lat

książkami Dana Browna. Literaturę sensacyjną

wypożyczają książki mające w swojej treści między

i kryminalną czytają zarówno mężczyźni jak i

innymi zagadki do rozwiązania oraz opowiadania,

kobiety.

których

Literatura obyczajowo-romansowa – to
przede

wszystkim

wybór

kobiecy.

Panie

tematem

przewodnim

są

zwierzęta.

Najpopularniejsze są cykle o przygodach żółwia
Franklina, Kici Koci, myszy Tupcia Chrupcia.

najchętniej czytają książki Danielle Steel, Nory

Młodzież od 11-15 lat czyta literaturę

Roberts, Nicholasa Sparksa, Diany Palmer, Laili

przygodową

Shukri, Blanki Lipińskiej, Katarzyny Grocholi,

autorzy to: Agnieszka Stelmaszyk, Romek Pawlak,

Agnieszki Krawczyk, Katarzyny Michalak, Agaty

Moony Witcher, John Flanagan.

Przybyłek, Edyty Świętek.

i

fantastyczną.

Najpopularniejsi

Biografie i wspomnienia, historia to częściej

Fantastyka jest z kolei czytana chętniej

męskie

wybory

przez mężczyzn. W masowym obiegu pozostaje

takich

autorów

Andrzej Sapkowski i J.R.R. Tolkien.

Herbich, Iwona Kienzler, Kamil Janicki, Szymon

Wyraźnie

wzrasta

zainteresowanie

powieściami rozgrywającymi się w historycznej
scenografii,

zwłaszcza

w

czasie

II

czytelnicze.

Dominują

jak

Koprowski,

Marek

książki
Anna

Nowak, Tadeusz Kisielewski.
Poradniki o szerokim spektrum tematycznym

wojny

znajdowały odbiorców zarówno wśród kobiet, jak i

światowej, nawet dotyczącej tematyki obozów

mężczyzn. Szczególnie chętnie czytano poradniki z

koncentracyjnych czy ludobójstwa na Wołyniu.

psychologii

Tematykę taką podejmują Maria Paszyńska,

przedstawiające różne propozycje podejścia do

Karolina Wiaczewska, Ewa Cielesz, Mirosława

codziennego życia i pracy zawodowej.

praktycznej

czy

publikacje

Kareta, Dominik Rettinger. Nadal nie tracą

Nie słabnie zainteresowanie książkami polskiej

swoich fanów horrory. Czytelnicy wybierają

Noblistki Olgi Tokarczuk. Nasi czytelnicy pytają o

głównie powieści Stephena Kinga, Grahama

takie tytuły nagrodzonej Polki jak: „Dom dzienny,

Mastertona i Guy N. Smitha.

dom nocny”, „Ostatnie historie”, „Podróż ludzi

Klasyka, literatura dawna jest czytana przez
młodzież

szkolną,

co

wynika

z

kanonu

lekturowego. Poza obowiązkiem szkolnym jest
wybierana

przez

Najpopularniejszy

najstarszych

czytelników.

pozostaje

Henryk

księgi”, „Prawiek i inne czasy”, „Prowadź swój pług
przez kości umarłych”, „Księgi Jakubowe”.
Jak widać w dobie smartfonów, tabletów i
wszystkich

innych

pożeraczy

czasu,

czytanie

książek przetrwało.

Sienkiewicz, Bolesław Prus, Adam Mickiewicz,
Michaił Bułhakow, Sofokles.
Najmłodsi czytelnicy nie objęci jeszcze
obowiązkiem

szkolnym

preferują

książki

zabawki oraz książki z okienkami i dźwiękami.

Małgorzata Jamrozik
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hyżnem

STARA MLECZARNIA
Z NOWYM ŻYCIEM

W październiku oddaliśmy do użytku
Centrum Integracji i Rozwoju „Stara
Mleczarnia”. Centrum mieści się w Hyżnem, w
budynku w którym kilkadziesiąt lat temu
prężnie działała mleczarnia, a następnie
ośrodek zdrowia. Pewnie każdy mieszkaniec
naszej gminy słysząc „stara mleczarnia” wie o
jakie miejsce chodzi, stąd też pomysł aby w
nazwie nowo powstającego obiektu zachować
ten element.
Ideą powstania Centrum było stworzenie
miejsca dla ludzi, w którym znajdą pomoc i
spędzą wolny czas. Chcieliśmy tchnąć życie w
ten pusty budynek, wykorzystać go najlepiej
jak się da, uruchomić usługi potrzebne
mieszkańcom. Powstało miejsce, w którym
każda z grup społecznych znajdzie coś dla
siebie,
od
pomocy
psychologicznej,
terapeutycznej,
prawniczej,
po
zajęcia
plastyczne, świetlicowe i spotkania seniorów.
Urządziliśmy
i
wyposażyliśmy
gabinet
psychologiczno-terapeutyczny, który miał być
przytulny i zachęcać do rozmów.

Wyposażyliśmy również kuchnię i jadalnię, w
której odbywają się zajęcia plastyczne, świetlicowe i
spotkania seniorów. Zatrudniliśmy wspaniałych
specjalistów, dzięki którym wiemy, że każda
oferowana przez nich usługa jest na najwyższym
poziomie. To oni tworzą to miejsce i zachęcają do
jego odwiedzenia.

Co oferuje Centrum Integracji i Rozwoju „Stara
Mleczarnia”?
Bezpłatne porady terapeuty ds. uzależnień.
W każdy poniedziałek od 8:00 do 11:00 można
skorzystać z pomocy terapeuty, który przeprowadza
konsultacje wstępne i rozmowy motywujące z
osobami dorastającymi w rodzinie z problemem
uzależnienia, z osobami aktywnie nadużywającymi
leki, alkohol czy narkotyki, z osobami uzależnionymi
od internetu, gier komuterowych czy hazardu.
Konsultacje są w pełni poufne, służą wstępnemu
rozpoznawaniu realnych problemów, motywowaniu
do zmian oraz ewentualnemu przekierowaniu w
odpowiednie miejsce, w celu korzystania z
profesjonalnego leczenia. Porady udziela Pani
Sabina
Domalska-Terlecka,
certyfikowany
specjalista terapii uzależnień. Aby umówić się na
wizytę należy zadzwonić pod nr telefonu 17 2295003.
Bezpłatne porady psychologiczne.
W każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 dostępny
jest psycholog, do którego możemy udać się kiedy
mamy trudniejsze momenty, gorsze samopoczucie,
obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie
czy lęk. Nie lekceważmy tych objawów i nie bójmy
się szukać pomocy. Psychologa obejmuje ścisła
klauzula poufności, co oznacza pełną anonimowość
dla osoby korzystającej z pomocy. Porady udziela
Pani Agnieszka Stanisz, psycholog i dyplomowany
psychoterapeuta. Aby umówić się na spotkanie
należy wysłać sms z prośbą o kontakt na nr
telefonu 692-416-047.
Bezpłatne porady prawne.
We wtorki od godz. 8:00 o godz. 12:00 do
dyspozycji mieszkańców Gminy Hyżne jest adwokat
Pan Mateusz Kisiel, który udziela porad prawnych.
Aby umówić się na spotkanie należy zadzwonić pod
nr tel. 882-184-152 lub skorzystać ze strony
internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Bezpłatne zajęcia ART-Studio.
W każdy wtorek Pani Honorata Stanisz prowadzi
zajęcia plastyczne dla dwóch grup wiekowych:
od 17:00 do 18:00 dzieci w wieku od 5 do 10 lat
od 18:00 do 19:00 dzieci w wieku od 11 do 18 lat

Zajęcia plastyczne rozwijają u dzieci twórczą
inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę
we własne siły, pobudzają rozwój umysłowy i
emocjonalny. Zapisy pod numerem telefonu: 880460-806.
Spotkania Klubu Seniora „Aktywni”.
Klub Seniora powstał w styczniu 2019 roku przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem. Aktualnie
zrzesza 57 osób
powyżej 60 roku życia –
mieszkańców gminy Hyżne. Klubowicze spotykają
się w budynku Centrum Integracji i Rozwoju „Stara
Mleczarnia” w Hyżnem w każdy czwartek o godzinie
10:00. Przynależność do Klubu daje możliwość
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
kulturalnym gminy. Klub Seniora to doskonała
okazja na nawiązanie nowych znajomości i
przyjaźni,
utrzymania
więzi
społecznych,
wzmocnienia relacji towarzyskich. Aby zapisać się
do Klubu należy przyjść na spotkanie, wypełnić
kartę członka klubu i zaakceptować regulamin.
Bezpłatne zajęcia świetlicowe.
W każdy piątek od godz. 17:00 do 20:00 Pani
Monika Ziaja, magister pedagogiki opiekuńczowychowawczej prowadzi dla dzieci z terenu Gminy
Hyżne zajęcia świetlicowe. Zajęcia przeznaczone są
dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Zapewniamy
profesjonalną opiekę oraz ciekawe i różnorodne
zajęcia,
które
cieszą
się
ogromnym
zainteresowaniem. Zapisy pod numerem telefonu:
794-163-150.
Magdalena Buda

Puchar
Wójta Gminy
Hyżne
18 lipca br. reaktywowaliśmy wydarzenie, które niegdyś
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszej gminy…mowa tu o „Pucharze Wójta
Gminy Hyżne w piłce nożnej”. W starciu wzięły udział 3
drużyny piłkarskie – Przyjaciele HALO, Hyżne Mleczarnia
oraz OSP Hyżne i Przyjaciele. Zawody te odbyły się na
stadionie sportowym w Dylągówce. Ich organizacja była
doskonałą okazją zarówno dla dorosłych jak i młodzieży
do zaprezentowania swoich umiejętności sportowych.
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, a
Przyjaciele HALO dodatkowo za 1 miejsce na podium
zgarnęli także PUCHAR PRZECHODNI WÓJTA GMINY
HYŻNE, który z roku na rok będzie przekazywany
zwycięskiej drużynie. Tytuł króla strzelców otrzymał
Mateusz Szczoczarz, a najlepszym bramkarzem okazał
się Andrzej Nahirny. Po wielu miesiącach „zamknięcia”
miłą odmianą było spotkać się ze znajomymi i wspólnie
pokibicować. Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych, były dmuchańce, lody, wata cukrowa oraz
stoisko z fast-foodami. Pogoda była dla nas bardzo
łaskawa. W trakcie ostatniego meczu zaczęły krążyć nad
boiskiem ciemne chmury. Na szczęście wójt zdążył
wręczyć puchary nim zaczęła się potężna ulewa.
Wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania
leżały po stronie Gminy Hyżne. Sfinansowaliśmy m.in.
obsługę sędziowską oraz medyczną, wynajem
nagłośnienia, zakup pucharów oraz nagród dla
zawodników, usługę fotografa oraz spikera, posiłki dla
uczestników, natomiast już samą organizacją zajął się
Ludowy Klub Sportowy Tatyna Dylągówka. Chłopaki
dopięli wszystko na ostatni guzik, za co jesteśmy im
ogromnie wdzięczni.
Mamy nadzieję, że Puchar Wójta Gminy Hyżne będzie
się cieszył coraz to większą popularnością i na stałe
zagości w harmonogramie naszych cyklicznych imprez.
Renata Filip

Hyżneńskie
Anioły
MARIA BEDNAREK
Twórcom Gminy Hyżne

Hyżneńskie Anioły
podkreślone tradycją,
ufne, serdeczne, życzliwe,
stoją na straży
wspólnego dziedzictwa,
po ziemi stąpają mocno,
niosąc w posłudze:
zaradność,
ciepło,
serdeczność,
troskę,
gdy trzeba
do Boga wzdychają,
modlą się,
bądź milczą…
Hyżneńskie Anioły
malowane na płótnie,
wypalane z gliny,
z drzewa wystrugane,
kryją czasem w spojrzeniu
głęboką samotność…
dziergane na szydełku,
z uśmiechem spod kredki,
wyszyte na makatkach
tworzą klimat sielski,
Te zaś ku pomocy
Duchowe Niebieskie,
bliżej ciebie niż myślisz
w okamgnieniu sfruną
by złagodzić lęki
i dodać odwagi
przed trudnym zadaniem
lub największą próbą…

