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Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim
wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Zamiast wstępu...
Oddaję w Państwa ręce drugi egzemplarz biuletynu
„Dzieje się” wierząc, że sprosta on Państwa oczekiwaniom.

C

zas płynie, a wraz z nim drugi rok mojego urzędowania
na stanowisku Wójta Gminy
Hyżne. Za nami rok 2020, który był
okresem szczególnym. Większość
tego czasu upływało pod hasłem walki
z koronowirusem, co miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wszystkich gminnych instytucji.
Wprowadziliśmy obostrzenia, które
zahamowały nasze plany i zamierzenia
czy wręcz zmusiły nas do rezygnacji
z nich. Kiedy wydawało się, że gorzej
być już nie może, to nawiedziła nas
powódź. Najstarsi ludzie nie pamiętają katastrofy z przeszłości, którą można byłoby zasięgiem porównać z tym,
czego doświadczyliśmy w czerwcu
2020r. Zalane domy, rozerwane przepusty i mostki drogowe czy zabrane
kruszywo z dróg. Ogrom tragedii
nie do opisania. Szkody komunalne
oszacowaliśmy na 2,5 mln zł, a jeżeli chcielibyśmy to wszystko nie tylko
odbudować, ale również zabezpieczyć przed podobnymi zjawiskami
na przyszłość, to szacunki wyniosły
8,5 mln zł. A gdzie szkody prywatne
mieszkańców Gminy? Gdzie bezsenne
noce, nerwy czy lęk przed kolejnym
dniem?
Jak to w życiu bywa, we wszystkim
można znaleźć też coś dobrego. Rok
2020 ukazał też dobre strony kryzysu. Pokazał, że potrafimy w razie zagrożenia zjednoczyć się by pomagać
potrzebującym. Pokazał, że potrafimy
zdobyć się na ogromny wysiłek,
którego nie doświadczamy na co
dzień. To wielka wartość. Mając świadomość, że w razie nieszczęścia zawsze można liczyć na pomoc sąsiada,
czujemy się bezpieczniej. Lepiej się
żyje. Rok 2020 pokazał nam też, jak
ważna jest idea samopomocy a szczególnie idea Ochotniczych Straży
Pożarnych. Ludzi, którzy poświęcają
swój czas żeby pomagać innym.
DZIEJE SIĘ...

Mam takie wrażenie, że gdyby nie
powódź, to nie wygralibyśmy Bitwy
o wozy. Myślę, że odpuścilibyśmy
sobie frekwencję i całe to zamieszanie związane z wyborami. Jak widać
nieszczęście i poczucie zagrożenia
jest silnym impulsem do działania. Stojąc w obliczu niebezpieczeństwa budzi się w nas instynkt
przetrwania – zaczynamy inaczej
funkcjonować. To pozytywna cecha
kryzysów.
No nic. Życie toczy się dalej, świat
się zmienia, nic nie trwa wiecznie.
Jak mawiał starożytny filozof Heraklit
z Efezu „wszystko płynie” („Panta rhej”).
My natomiast musimy za światem nadążyć. W ostatnim czasie obserwując
zachodzące na świecie zjawiska mam
wrażenie, że nadchodzi jakieś przesilenie, czas wielkich przemian. Pozornie dzieje się to daleko od nas. Jednak na poziomie wielkiej geopolityki
trwa walka o strefy wpływów, zasoby naturalne i łańcuchy dostaw. Trwa
odwieczna wojna o pieniądz. Niestety
wcześniej czy później efekty tych
zmian odczujemy i my. Jest to czas
wielkiej niepewności. To co dotychczas było stabilne i oczywiste zmienia
się. Nadchodzi nowe. Czy na lepsze?
Nie wiem. Mimo wielu obaw, staram
się jednak na to wszystko patrzeć
pozytywnie. Bo nowe to nie tylko
niepewność, ale też szansa. Szansa na
zajęcie lepszej pozycji niż mieliśmy
dotychczas. Co my jako mała społecz-

ność możemy zrobić? Jak możemy zareagować na nadchodzące zmiany?
Wydaje mi się, że należy obserwować
to co się dzieje, analizować na bieżąco
sytuację, próbować wyciągać wnioski
i planować działania. Tyle możemy zrobić. Warto dodać, że nie powinniśmy
się tych zmian bać. Strach i pasywna
postawa nie zabezpieczy przyszłości naszym dzieciom. Pokładając ufność w woli PANA, którego narodziny
będziemy za chwilę świętować, nadchodzący czas powinien być czasem
decyzji i odważnych działań.

Na tę okazję życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Hyżne (i nie tylko) pogody ducha, ogromnej ufności w Bożą Wolę, radości z życia
oraz wielu łask od Najwyższego. Niech nadchodzący 2021 rok będzie
dla nas czasem wielkich wyzwań, dokonań oraz czasem realizacji
ambitnych zamierzeń. Niech ten nadchodzący rok będzie również
czasem pokoju, zgody oraz czasem przebaczenia. Wszystkim życzę
wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
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Nowa polityka promocyjna
Gminy Hyżne
Jest wiele sposobów podejmowania działań promocyjnych przez gminy. Jednak
najczęściej sprowadzają się
one do zakupu gadżetów
z nadrukowanym logo lub
herbem gminy, które są wykorzystywane na przykład, jako
nagrody w konkursach realizowanych przez samorządy
lub w innych przedsięwzięciach, które mają stanowić bonus i zachęcić społeczność do działania. Te działania, nie są złe, są ok, ale czy
wystarczające i zadawalające? Naszym zdaniem nie.
Zainspirowani
lokalnymi
twórcami i artystami, którzy
w tym roku, dzięki projektowi
realizowanemu przez Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem
pn. „Korowód sztuki”, zostali
na nowo odkryci, lub o istnieniu których dopiero teraz się
dowiedzieliśmy,
wpadliśmy
na pewien pomysł. Postanowiliśmy promować Gminę
Hyżne, produktami które powstają na naszej ziemi, lub są
wytwarzane przez ludzi, którzy
tutaj się urodzili lub mieszkali.
Uważamy, że najważniejszym
elementem, budulcem gminy - są ludzie. To ludzie tworzą
wspólnotę, decydują o jej specyfice, piszą jej historię.

Dlaczego więc, nie chwalić
się tym co dla nas najcenniejsze? Dlaczego tego nie promować?
Chcemy, żeby wyroby,
twórczość, które powstają na
ziemi hyżneńskiej docierały
do coraz większej liczby ludzi.
Żeby stały się cenione i rozpoznawalne. Żeby wyszły poza
granicę naszej gminy.
W tym roku, postanowiliśmy zacząć działać. Pozyskaliśmy od naszych mieszkańców
ich wyroby, którymi przy każdej
możliwej okazji się chwalimy
i promujemy. Nie jest to łatwe
ze względu na panującą pandemię, która tak naprawdę
zamknęła nas w naszych lokalnych środowiskach, ale mamy
nadzieję, że w przyszłym roku
ruszymy pełną parą. Oczekujemy, że nowa polityka promocyjna gminy wesprze działalność
naszych wspaniałych lokalnych
twórców i otworzy im drzwi do
dalszego rozwoju.

Magdalena Buda

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne
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Bitwa o wozy
Czerwiec br. był okresem szczególnym. Byliśmy w trakcie pandemii Covid-19,
nawiedziła nas powódź a międzyczasie musieliśmy zorganizować wybory
prezydenckie. Zaskoczeniem była informacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji o ogłoszeniu konkursu „Bitwa o wozy”.
Konkurs
Zasady były proste. Ta gmina, która
podczas pierwszej tury wyborów
prezydenckich będzie miała najwyższą
frekwencję w województwie, wygra
średni samochód strażacki. Nagroda
warta zachodu. Przydałby nam się
kolejny wóz bojowy. Zawsze to krok
bliżej celu, którym jest doposażenie
każdej OSP w nowy środek transportu. No nic. Sprawdziłem dane sprzed
kilku lat i okazało się, że frekwencja
na terenie Gminy Hyżne zwykle jest
bardzo duża, a co za tym idzie istnieją realne szanse na wygraną. Pierwsza
tura niestety nie była dla nas. Wyborcy dopisali ale wyprzedziła nas Gmina Cisna. Jak się później okazało, na
wygraną Cisnej zapracowali głównie
turyści. Zdarza się. Po kilku dniach od
zakończenia pierwszej tury wyborów
cały kraj zelektryzowała informacja
o drugiej rundzie Bitwy o wozy. Tym
razem zmieniono nieco zasady. O ile
w pierwszej turze było 16 wozów na
DZIEJE SIĘ...

cały kraj to w drugiej turze tych wozów
było już 49. Po jednym na każde stare
województwo. Poza tym wprowadzono zasadę, że gmina która otrzymała
już samochód w pierwszej turze nie
może go otrzymać kolejny raz. To
zmieniło wszystko. Teraz szanse na
pozyskanie nowego samochodu dla
naszych strażaków były bardzo duże.
Wystarczyło tylko pójść do wyborów.

Głosowanie

Dzień drugiej tury wyborów
prezydenckich był trochę nerwowy.
Bo niby szanse duże, a co jeśli mieszkańcy nie pójdą do urn? Co jeśli
odpuszczą? Pojechałem do Urzędu
Gminy żeby sprawdzić frekwencję
z godziny 12.00. Było trochę słabo.
Wyprzedzało nas kilka gmin. Wrzuciłem kilka postów na Facebooka,
podając stan aktualny. Frekwencja
z godziny 17.00 była znacznie lepsza
bo byliśmy w ścisłej czołówce. Różnice
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jednak nie były na tyle duże, żeby zagwarantować wygraną. Kolejne posty
z informacjami nt. frekwencji i zachęcające do pójścia na wybory. Musieliśmy grać do końca. Liczył się każdy
głos. W akcję aktywnie włączyli się
sami strażacy. Chodzili po domach
i zachęcali do głosowania. Zdawali sobie sprawę z tego, że odrobina wysiłku
może skutkować nowiutkim samochodem.
Udało się. Finalnie uzyskaliśmy łącznie
frekwencję na poziomie 74,20%
wygrywając Bitwę o wozy w dawnym
województwie rzeszowskim.

Wręczenie Promes
W lipcu br. w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji odbyło
się wręczenie promes na zakup samochodów strażackich dla zwycięskich
gmin w ramach II Bitwy o samochody.
Niewątpliwie to był wielki dzień dla
Gminy Hyżne. Dzięki zaangażowaniu

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

mieszkańców i dużej frekwencji udało
się zdobyć średni samochód. Promesy
przekazywali: wiceminister Maciej
Wąsik oraz wiceminister Paweł Szefernaker. W uroczystości uczestniczyli
również wiceminister Błażej Poboży
oraz komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej
Bartkowiak.

Komu Samochód?

Dokonując wyboru OSP należało przy- (dwie OSP), Nieborowa, Szklar, Wóljąć jakieś kryteria wyboru. Jako wójt ki Hyżneńskiej oraz Grzegorzówki.
muszę dbać o wszystkich i kierować W pierwszej kolejności wóz bojowy
się dobrem ogółu. Nie mogę patrzeć należy dać tej jednostce która leży
tylko przez pryzmat interesów wąskiej przy drodze wojewódzkiej. A więc
grupy społecznej. Więc od czego Brzezówka (dwie jednostki) i Szklary.
zacząć? Po pierwsze dzielić należy Komu dać? Po namyśle zdecydowasprawiedliwie. Wyszedłem
Frekwencja w poszczególnych miejscowościach
z założenia, że wóz bojowy
powinna otrzymać ta OSP
wyglądała następująco:
która jeszcze go nie ma. W
Brzezówka – 78,17%
dalszej kolejności ta OSP
która leży przy drodze
Hyżne szkoła – 76,77%
wojewódzkiej gdzie jest
Hyżne GOK – 72,44%
najwięcej wypadków droNieborów – 78,05%
gowych, skąd najłatwiej
dojechać i gdzie najwięcej
Grzegorzówka – 72,25%
się dzieje. Kolejnym kryWólka Hyżneńska – 73,46%

Tak, jak cieszyłem się z tego, że
będziemy mieć nowy wóz bojowy
dla jednej z naszych OSP, tak później
miałem dylemat - której Ochotniczej
Straży Pożarnej dać ten samochód?
Wiedziałem, że jakąkolwiek podejmę
decyzję i tak większość nie będzie zadowolona. Ale „wójPodejmując decyzję o wyborze
towanie” to często
trudne decyzje. To
jednostki wziąłem pod uwagę:
problemy z którymi
należy się zmierzyć
• najwyższą w gminie frekwencję podczas II tury wyborów,
i przyjąć na siebie
• chęć połączenia się obu OSP,
ich konsekwencje • bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej,
zarówno te dobre jak
• dobry poziom wyszkolenia kadr,
i złe. Zachciało ci się
• deklarację stworzenia odpowiednich warunków umożchłopie wójtowania
liwiających zapewnienie dobrego stanu technicznego
to się teraz męcz :-).
pozyskanego samochodu.
Zorganizowałem
w Urzędzie Gminy
spotkanie z przedstawicielami naszych OSP. Uznałem, że
przed dokonaniem wyboru należy po- terium to zasoby lokalowe poszczerozmawiać, wysłuchać argumentów, gólnych OSP i zasoby ludzkie.
dopytać czy rozwiać pojawiające się Zacząłem od ludzi. Jeżeli chodzi
wątpliwości. Atmosfera była gorąca, o kadrę, to mimo różnej wielkości,
ale na poziomie. Wskazywano argu- wszystkie OSP posiadają minimenty lokalowe i kadrowe. Zwracano malne zasoby żeby sprawnie działać.
uwagę na ilość wyjazdów jak też ich W każdej jest co najmniej dwóch
brak. Ostatecznie przedstawiciele OSP dowódców, dwóch kierowców i kilnie wskazali jednostki której należy ka przeszkolonych osób, mogących
dać samochód. Ja również po spotka- obsadzić średni wóz bojowy. Ten
warunek spełniali wszyscy.
niu tego nie wiedziałem.
Na terenie Gminy Hyżne mamy dwie
OSP należące do Krajowego Systemu
Trudny wybór
Było gorąco, ale nic dziwnego. Przy- Ratowniczego Gaśniczego. Są to jedział samochodu strażackiego zawsze dnostki OSP Hyżne i OSP Dylągówka.
wzbudza wiele emocji. W końcu nowy OSP Hyżne już ma nowy samochód,
wóz bojowy dla OSP to wielkie wy- a OSP Dylągówka miała otrzymać
darzenie. Wygraliśmy Bitwę o Wozy. nowy samochód w tym roku. Więc
Wszyscy walczyli dzielnie ale zwy- obie jednostki odpadły, bo już miały
cięzca może być tylko jeden. Niestety (lub miały otrzymać) nowy sprzęt.
– takie życie. Zgodnie z regulami- Poza tym OSP Hyżne swego czanem konkursu przydział samochodu su przekazało swój stary samochód
należy uzgodnić z właściwym komen- strażacki do Dubiecka (do tej pory nie
dantem Państwowej Straży Pożarnej. wiem dlaczego).
W naszym przypadku z komendantem Tomaszem Baranem z Państ- Jednak Brzezówka
Zostają jednostki z Brzezówki
wowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Szklary – 69,32%

łem, że nowy wóz bojowy należy dać
miejscowości w której była najwyższa
frekwencja. U nas najwyższa frekwencja była w Brzezówce. Nie ukrywam, że
innym ważnym czynnikiem, który miał
wpływ na moją decyzję była deklaracja
współpracy obu jednostek, co finalnie
powinno zakończyć się połączeniem
obu formacji. Jako, że bardzo cenię
sobie ludzi, którzy potrafią współpracować uznałem, że właśnie strażakom
z Brzezówki należy dać szansę.

Co dalej?

Druhowie z Brzezówki! Potraktujcie ten wybór jako szansę. Jako „trampolinę” do stworzenia czegoś lepszego
nie tylko dla Was samych ale dla całej
społeczności Gminy Hyżne. Niech ten
nowy wóz bojowy będzie „magnesem” przyciągających młodych ludzi
do służby.
Oczywiście
samochód
zostanie
przekazany warunkowo. Musicie
udowodnić, że potraficie właściwie
wykorzystać ten wartościowy sprzęt.
Musicie udowodnić, że będziecie
z zapałem działać na rzecz wspólnego dobra, że na niego zasługujecie. To
wielkie wyzwanie. Ale ja w Was wierzę
i życzę powodzenia. Gratuluję! Niech
Wam…przepraszam…niech Nam dobrze służy.
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Problem śmieciowy w 2020 roku
Bo jak przewidzieć ile ton śmieci wyprodukują nasi mieszkańcy?
Rok 2020 był trudnym okresem
i sporym wyzwaniem pod względem
prowadzenia systemu gospodarowania odpadami. Rok ten był pełen
niepewności i pytań. Czasem stałej
kontroli nad wykonaniem budżetu
i bieżącymi wydatkami związanymi
z prowadzeniem systemu odpadowego.
Największym problemem i wyzwaniem okazały się zbiórki objazdowe
odpadów wielkogabarytowych, które
były zaplanowane w trzech terminach:
1)
8 kwietnia w miejscowościach Dylągówka i Szklary;
2)
22 kwietnia w miejscowościach Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka;
3)
6 maja w miejscowościach
Hyżne, Nieborów i Brzezówka.
Kiedy odbyła się pierwsza zbiórka
w Dylągówce i w Szklarach, byliśmy
zszokowani ilością zebranych śmieci. Tylko z dwóch miejscowości, jednego dnia, zebrano prawie 43 tony
odpadów. Łącznie w kwietniu zebrano
150 ton śmieci. Było ich o 62 % więcej
w stosunku do roku ubiegłego. Nie
przewidzieliśmy, że aż tyle odpadów
zostanie zebranych. Obawialiśmy
się ile odpadów zbierzemy w pozostałych miejscowościach, tym bardziej,
że zbiórka przypadała na okres
wprowadzenia reżimu sanitarnego
na terenie Polski, a przemieszczenie

było możliwe tylko w ważnych życiowych potrzebach. Ludzie zamknięci
w swoich domach, zaczęli porządkować posesje, pozbywać się starych
mebli i sprzętów. Stanęliśmy przed
trudną decyzją. Co robić? Przeprowadzić zbiórki objazdowe w pozostałych miejscowościach i liczyć się
z koniecznością podniesienia stawki
opłaty za śmieci, czy przesunąć zbiórki na drugą połowę roku. Zdecydowaliśmy się na drugą opcję.
Niestety w późniejszym czasie
optymizmem nie napawały również
spływające miesięczne rachunki za
odpady komunalne. Istniała obawa,
że wydatki przerosną zaplanowany
budżet i zabraknie nam pieniędzy.
Przeprowadziliśmy analizę ilości
odpadów i kosztów w porównaniu do
dwóch poprzednich lat, która została
przedstawiona na lipcowej sesji Rady
Gminy Hyżne. Prognozy nie były optymistyczne, wszystko wskazywało na
to, że zabraknie w budżecie gminy pieniędzy na opłacenie systemu do końca roku, a przecież czekały nas jeszcze
zbiórki objazdowe wielkogabarytów,
które przesunęliśmy na drugą połowę
roku.
Stanęliśmy przed kolejną trudną decyzją – likwidacją zbiórek
objazdowych w pozostałych miejscowościach. Z jednej strony chcieliśmy zapewnić mieszkańcom moż-

liwość
komfortowego
oddania
odpadów wielkogabarytowych, na
co zresztą czekali, z drugiej strony
spodziewaliśmy się powtórki z wiosny i ogromnych ilości odpadów, a tym
samym koniecznością podniesienia
opłaty. Wiedzieliśmy, że nie spotka
się to z zadowoleniem mieszkańców,
ponieważ kilka miesięcy wcześniej
stawka wzrosła o 120%. Uznaliśmy
jednak, że zlikwidowanie zbiórek objazdowych nie uniemożliwi pozbycia
się tego rodzaju odpadów, ponieważ
mieliśmy podpisaną umowę z Gospodarką Komunalną w Błażowej na
korzystanie z ich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W ramach umowy, nasi mieszkańcy
w każdy wtorek, za darmo, mogli
oddać tam odpady, takie jak: meble,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia itd.
Mimo rezygnacji ze zbiórek objazdowych, nasze obawy, co do podniesienia stawki, nie znikły, ponieważ
ustawodawca nałożył na gminy
obowiązek wprowadzenia ulgi za
kompostowanie bioodpadów. Ilość
oddawanych przez mieszkańców
bioodpadów zawsze była znikoma,
więc zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że nie zanotujemy mniejszej ilości
odpadów, tylko mniejszy wpływ do
budżetu gminy z tytułu opłat śmieciowych. Poniżej w tabeli prezentujemy

Tab. Ilość zebranych śmieci w tonach oraz koszty ich utylizacji.

Miesiąc
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
DZIEJE SIĘ...

Ilość zebranych odpadów
z całej gminy w Mg
72,52
55,36
63,26
150,21
62,21
64,73
69,83
79,65
84,97
66,50
64,809
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Wysokość faktury
do zapłaty
108 465,70 zł
83 237,11 zł
94 924,22 zł
290 460,49 zł
93 084,12 zł
98 025,34 zł
105 401,30 zł
120 995,36 zł
126 183,60 zł
100 650,82 zł
98 102,21 zł

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

zestawienie ilości zebranych śmieci
i kosztów ich utylizacji.
Mamy grudzień… czekamy na
ostatnią fakturę. Na tę chwilę jesteśmy już spokojni, ponieważ jest duże
prawdopodobieństwo, że wystarczy
nam środków na opłacenie systemu.
Margines jest niewielki ale cieszymy
się, że uniknęliśmy podwyżki opłaty
w tym roku. Niektóre sąsiednie gminy
nie miały tego szczęścia. Przykładem
jest Gmina Chmielnik, która w listopadzie br. zmuszona była podnieść
stawkę opłaty z kwoty 20,00 zł na
32,00 zł, oraz Gmina Świlcza, która w
październiku 2020r. podniosła stawkę
z 22,00 zł na kwotę 36,38 zł.
Co dalej? Co przyniesie nowy rok?
Ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2021 rok. W przetargu
wystartowała tylko jedna firma – nasz
dotychczasowy odbiorca odpadów

czyli
Gospodarka
Komunalna
w Błażowej. Oferta w przetargu wyniosła 1 343 358,00 zł, czyli o 121
230,00 zł mniej niż w roku ubiegłym.
To dobra wiadomość, ponieważ na tę
chwilę nie ma konieczności podnoszenia stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale czy
wystarczy nam środków na opłacenie
całego systemu w przyszłym roku?
Trudno powiedzieć…
Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale
w 2013 roku ustawodawca nakładając na gminę nowe zadanie, jakim jest
prowadzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
założył że będzie się on samofinansował. Co to oznacza? Nic innego, jak to,
że cały koszt systemu ma być pokrywany z opłat uzyskanych od mieszkańców. Ustalona stawka za śmieci
(w tej chwili 22 zł) pomnożona przez
ilość mieszkańców ma dać kwotę,
która wystarczy na opłacenie kosztów

przez cały rok. W teorii wydaje się to
proste ale w rzeczywistości tak nie
jest. Bo jak przewidzieć ile ton śmieci wyprodukują nasi mieszkańcy? Jak
przewidzieć ile osób będzie zgłoszonych do systemu? Liczba osób objętych systemem jest ruchoma. Mieszkańcy każdego miesiąca składają nowe
deklaracje, w których dopisują lub
wypisują domowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że niestety nie
wszyscy robią to uczciwie, zwlekając
z dopisaniem się do śmieci, na przykład
po powrocie z zagranicy lub po urodzeniu się dziecka. Wreszcie, jak przewidzieć, czy mieszkańcy będą wpłacać
terminowo opłatę za śmieci. Tylko od
początku tego roku wystawiliśmy 193
upomnienia. Wszystko to wpływa na
decyzję o wysokości opłaty, która jak
Państwo widzą nie jest łatwa…
Magdalena Buda

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Hyżne

Rządowe wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.10.2020 r.
Jednostki Samorządowe, które ucierpiały w wyniku tegorocznych powodzi i innych klęsk
żywiołowych, otrzymały wsparcie na odbudowę zniszczonej infrastruktury.
Na terenie Województwa Podkarpackiego wsparcie
otrzyma 18-cie Jednostek, wśród których znalazła się
również nasza Gmina. Z uwagi na fakt, że otrzymana pomoc
musi zostać wykorzystana do końca bieżącego roku, łącznie
z realizacją zadania, do dofinansowania zgłoszono zadania, na które Gmina otrzymała stosowne zezwolenia na ich

realizację oraz ich zakres dawał gwarancję wykonania w tak
krótkim terminie. W ramach planowanych zadań przewidziano przebudowę łącznie 0,5 km dróg, uszkodzonych
w wyniku czerwcowej powodzi w miejscowości Dylągówka.

Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403
w km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka
W ramach robót budowlanych zaplanowano:
• Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych;
• Prace ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;
• Wykonanie warstwy odcinającej;
• Wykonanie podbudowy dolnej;
• Wykonanie podbudowy górnej;
• Montaż krawężnika betonowego na ławie;
• Wykonanie podsypki cem-piask;
• Montaż nawierzchni jezdnej z płyt betonowych
wielootworowych wraz z zasypką z kruszywa;
• Ułożenie płytko-ścieków i ścieków skarpowych.

Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1,
2433/1 w km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka
W ramach robót budowlanych zaplanowano:
• Stabilizację istniejącej nawierzchni z kruszywa cementem;
• Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego;
• Montaż krawężnika betonowego na ławie:
• Wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej;
• Wykonanie nawierzchni ścieralnej bitumicznej;
• Wzmocnienie poboczy kruszywem.

Łączna wartość zaplanowanych robót oszacowana
została na ok. 200 000,00 zł, dotacja rządowa wyniesie
80% wartości zadań po przetargu, jednak nie więcej niż
152 000,00 zł. Serdecznie dziękuję za otrzymane wsparcie
i jednocześnie mam nadzieję, że w roku 2021 również otrzymamy wsparcie finansowe, które umożliwi Gminie Hyżne
kompleksową odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Zadania przewidziane do realizacji:

Paweł Fudali

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne
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Nasze Wody

Czy poprzestać tylko na badaniach i analizach?

Temat wykorzystania wód z terenu Gminy Hyżne przewija się od
dawna.
W ciągu kilkudziesięciu lat
wielokrotnie wody były poddawane
badaniom, pisano na ten temat
artykuły czy prace naukowe.
W Nieborowie utworzono nawet
punkt ujęcia wód. Wszystkie te działania były potrzebne i dobrze że ktoś
się tym zajął. Powstaje jednak pytanie
- czy poprzestać tylko na badaniach
i analizach? Czy może jednak warto zrobić krok dalej. Może właśnie
przyszedł czas na bardziej ambitne
działania. Takie, które spowodują lokalny wzrost gospodarczy. Takie, dzięki
którym ludzie będą mieć pracę a bogacąc się będą mogli godnie żyć.
Jeżeli tak, to warto zastanowić się nad
komercyjnym zagospodarowaniem
tych wód. Należy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: jak na tym
można zarobić? Komercyjne wykorzystanie wód leczniczych jest mocno obwarowane różnymi wymogami.
Na pewno będą potrzebne różnego
rodzaju badania, analizy, pozwolenia
czy koncesje.

Jak to zrobić?

Wzorując się na doświadczeniach
innych, najlepiej rozpocząć proces
DZIEJE SIĘ...

tworzenia uzdrowiska. Czemu akurat uzdrowisko? Powodów jest kilka.
Uzdrowisko to gwarancja jakości potwierdzona przez państwowe instytucje. Uzdrowisko to też marka dzięki
której łatwiej jest wejść na rynek – to
przyciąga potencjalnych klientów. Status uzdrowiska to również możliwość
aplikowania o wsparcie na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury bez
której nie można działać. Uzdrowisko
to przede wszystkim możliwość bycia
w elitarnym gronie „szczęśliwców” a tych na terenie Podkarpacia jest
tylko kilku.

Próbując rozeznać możliwości
utworzenia uzdrowiska postanowiliśmy, że nie ma sensu wyważać
otwartych drzwi. W pierwszej
kolejności należy porozmawiać
z kimś kto już to zrobił i ma pewne
doświadczenia w tym zakresie.
Dlatego we wrześniu postanowiliśmy umówić się na spotkanie
z włodarzami Gminy Dębica na
terenie której położone jest
uzdrowisko Latoszyn – najmłodsze
z podkarpackich uzdrowisk.
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Uzdrowisko Latoszyn powstawało
…24 lata !!!!!! Tak, dobrze czytasz…
przez 24 lata przygotowywano się do
jego utworzenia. Same formalności trwały 8 lat. Była to długofalowa
i konsekwentna polityka prowadzona
przez Wójta Gminy – Pana Stanisława
Rokosza. Jak dowiedzieliśmy się podczas wrześniowej wizyty, włodarze
Gminy Dębica przecierali szlaki.
Wszystkiego musieli się sami nauczyć,
sprawdzić…czasami po kilka razy.
Ogrom pracy. Udało im się, czego
należy im tylko pogratulować. Byliśmy
na miejscu i widzieliśmy inwestycje
sięgające kilkunastu milionów złotych.
Za zgodą ministra wycięto las, uregulowano skarpę, wybudowano tężnię,
amfiteatr, fontannę, pijalnię wód,
kryte wanny z wodą leczniczą, alejki,
parkingi, oświetlenie oraz budynki
gdzie znajdują się specjalistyczne gabinety. Stworzono nawet specjalną
linię kosmetyków. Przyległe tereny
oddano do użytkowania we wrześniu
br. W trakcie naszej wizyty trwały ostatnie prace wykończeniowe. Z podziwem i zazdrością spoglądaliśmy na
całość inwestycji. W głowie roztaczały
się wizje naszego Nieborowa. Może
u nas też tak zrobimy? Może i nam się
uda? Może warto spróbować?
Dobrze jest skorzystać z doświadczeń starszych kolegów „po fachu”

INWESTYCJE

i porozmawiać o tym, jak tworzy się uzdrowisko. Przyjęci
zostaliśmy w bardzo miłej atmosferze. Deklarowano pomoc

i doradzano od czego należy zacząć i na co
zwrócić uwagę. Zdobyliśmy również kontakty
do ekspertów w tej, jakby nie było, wąskiej
dziedzinie wiedzy.
Nam pozostaje poczekać na szczegółowe
wyniki badań naszych wód celem potwierdzenia, że rzeczywiście są to wody lecznicze. Jeżeli się to potwierdzi, to jak powiedział prezes
uzdrowiska Latoszyn „macie złoto”. Wtedy
należy rozpocząć długą drogę zdobywając
kolejno pozwolenia, sporządzając ekspertyzy,
robiąc badania, tworząc plan zagospodarowania przestrzennego, projektując infrastrukturę uzdrowiskową i na wszystko równolegle zdobywając pieniądze.

Z pewnością potrwa to dobrych kilka lat a cały proces
prawdopodobnie zostanie zakończony przez kolejnego wójta. Planować należy jednak długofalowo.
Kolejni wójtowie powinni podtrzymywać procesy
rozpoczęte przez swoich poprzedników. To bardzo
ważne. Dzięki takiemu podejściu można zrealizować
wielkie projekty. Myślę, że warto przejść tę trudną
drogę. Czas płynie bardzo szybko. Nie oglądniemy się
jak minie kilkanaście lat. Mam taką cichą nadzieję, że

dożyję czasów kiedy na tabliczce przed wjazdem do naszego Nieborowa z dumą dopiszemy słowo „ZDRÓJ”.
Bartłomiej Kuchta

Wójt Gminy Hyżne

Renowacja pomnika
W maju 2020 r. zakończyły się prace związane z renowacją
pomnika grunwaldzkiego, który znajduje się w Hyżnem na
skrzyżowaniu starej drogi z łącznikiem z drogą wojewódzką.
W maju 2020 r. zakończyły się prace
związane z renowacją pomnika grunwaldzkiego, który znajduje się w Hyżnem
na skrzyżowaniu starej drogi z łącznikiem z drogą wojewódzką. Pomnik został
wybudowany w 1910 roku przez mieszkańców Hyżnego i Dylągówki i poświęcony Królowi Jagielle, jak to zapisano na
tablicy „na pamiątkę Grunwaldu”. Stan
obiektu od dłuższego czasu się pogarszał.
W ostatnim czasie nawet był na tyle krytyczny, że istniało niebezpieczeństwo całkowitego zniszczenia. Renowacja była
nieunikniona.
Przystąpiliśmy do niezbędnych prac
i jak to zwykle z zabytkami bywa nie
obeszło się bez obszernej dokumentacji
w tym pozwolenia Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków. Ale udało się. Pomnik został wyprostowany, wzmocniono
fundamenty, wypełniono ubytki zaprawy,
odnowiono metalowe elementy jak krzyż
i napis.
Całość została ciśnieniowo umyta i zakonserwowana. Renowację zakończono
w maju br. Oprócz renowacji staraliśmy
się zadbać również o zagospodarowanie
terenu wokół pomnika. To był mały krok
w stronę poprawy estetyki Naszej Gminy. Był to też przykład dobrej współpracy pomiędzy Gminą, a jej mieszkańcami.
Wielkie podziękowania należą się Panu
Tadli za nieodpłatnie dostarczenie i nasadzenie sadzonek. Dzięki tej inicjatywie
miejsce odzyskało swój dawny blask.
Pomnik stał się ozdobą okolicy, którą jednak najlepiej jest zobaczyć osobiście.
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Bartłomiej Kuchta

Wójt Gminy Hyżne
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Realizacja projektu

pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu
w miejscowości Szklary”
W wyniku złożonego w 2019 r.
przez gminę wniosku o przyznanie
pomocy finansowej na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 937 589,44 zł. Na skutek otrzymanego dofinansowania podpisano
umowę z Marszałkiem Województwa
Podkarpackiego.
Dzięki otrzymanym środkom zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarno – ciśnieniowa o łącznej długości
ok. 8 km w części miejscowości Wólka
Hyżneńska i Hyżne, obejmująca swoim zakresem kolektory grawitacyjne
z rur PVC i PE o średnicy Ø 200 mm
i Ø 160 mm oraz kolektory tłoczne PE
Ø 110 mm i Ø 90 mm wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym. Lokalizacji budowanej sieci
przebiega w dwóch kierunkach obustronnie:
- wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 877
relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut –
Dylągówka - Szklary – począwszy od
Hyżnego (nieopodal bud. nr 3030a
w kierunku Łańcuta, poprzez Wólkę
Hyżneńską skończywszy w Hyżnem
Dział w okolicach budynków nr 980
i 988
- wzdłuż drogi powiatowej nr 1420 R
relacji Jawornik Polski - Grzegorzówka w m. Wólka Hyżneńska od granicy z drogą wojewódzką w kierunku
Dylągówki do okolic budynków nr 94,
152a, 153.

sieci wyniesie ok. 0,52 km. Jest to
stosunkowo krótki odcinek i umożliwi podłączenie tylko dwóch budynków, ale jest to kolejny krok zmierzający do rozbudowy sieci w kierunku
końca drogi zmierzający do umożliwienia korzystania z sieci wszystkim
mieszkańcom przysiółku „Kopanina”.
Znając problematykę ograniczonych zasobów wody w tym rejonie
nie wykluczona jest kontynuacja rozbudowy sieci w najbliższym czasie.
Powyższe inwestycje umożliwią
odprowadzenie ścieków bytowo –
gospodarczych od ok. 64 budynków
mieszkalnych oraz działek budowlanych do istniejącej oczyszczalni
ścieków w Hyżnem, oraz rozbudowę
infrastruktury wodnej w miejscowości
Szklary. Na projektowanym obszarze
budowa sieci przyczyni się do rozwoju
i poprawy infrastruktury i środowiska.
Gmina ogłosiła przetarg na realizację ww. inwestycji. W chwili obecnej
trwa procedura oceny złożonych ofert.
Szacowana kwota jaką gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zadania wynosi: budowa kanalizacji
1 857 779,44 zł, budowa wodociągu:
45 400,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji do dnia 20.08.2021 r.

W ramach tego samego projektu
zostanie kontynuowana budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej tzw. „Kopanina” w miejscowości
Szklary. Długość rozbudowywanej
DZIEJE SIĘ...
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Przywitanie nowego
wozu bojowego

8 października 2020 r. do zasobów
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dylągówce dołączył nowy wóz
bojowy: VOLVO FLD3C FL, rok
produkcji 2020.
Wartość wozu wyniosła 825 576,00
zł. Jego zakup był możliwy dzięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 260 tyś.
zł oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości
200 tyś. zł. Pozostałą kwotę, czyli 365
576,00 zł przeznaczono z budżetu
Gminy Hyżne.
Przywitanie nowego wozu bojowego było dla strażaków z Dylągówki bardzo ważnym i wzruszającym
wydarzeniem. Widać było ekscytację i nieschodzący z twarzy uśmiech.
Mamy nadzieję, że nowy wóz strażacki będzie im służył niezawodnie
przez wiele lat.

Wioleta Czapla

Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Nieruchomościami

Magdalena Buda

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne

INWESTYCJE

Fundusz Dróg Samorządowych w Gminie Hyżne
Na wstępie kilka słów o programie...

Źródła finansowania

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg
Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany
został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach
samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na
drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych
to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje
z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których
wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.
Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np.
przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb
Państwa.

Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do
poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu
ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej,
a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym
w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej
będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa.
Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego
jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu
zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby
prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten
sposób powstało narzędzie o niespotykanej dotychczas
skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym
samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej
i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

OBSZARY WSPARCIA
Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na:
dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Dzięki prawidłowo przygotowanym materiałom
i wnioskom nasza Gmina pozyskuje corocznie
znaczne dotacje z programu FDS na realizację przebudowy dróg gminnych.

Rok
2019

„Przebudowa drogi gminnej nr
108454 R w km 2+620 – 3+430 wraz
z przepustami, oraz drogi gminnej
wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103,
1793, 3093 w km 0+000 – 0+187
wraz z budową chodnika i kładką dla
pieszych w miejscowości Hyżne”

Droga w realizacji...

Łączny koszt wykonanych prac oraz nadzór inwestorski
wyniósł łącznie 1 267 163,52 zł, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 013 730,00 zł, natomiast wkład
własny Gminy Hyżne wniósł 253 433,52 zł.
W ramach wykonanych robót zmodernizowano łącznie
997,0 mb dróg oraz wybudowano chodnik dla pieszych
nr 2 (2020) BIULETYN INFORMACYJNY GMINY HYŻNE
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Droga w realizacji...

na odcinku ok. 190 mb wraz z kładką dla pieszych od drogi
wojewódzkiej do tzw. „starej drogi”, który znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja objęła ponadto
wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz
z utwardzonymi poboczami kruszywem, przebudowy
istniejących zjazdów, umocnienie istniejących rowów elementami betonowymi (korytka, ażury), montaż barier oraz
odcinkowe umocnienie koryta Tatyny w obrębie istniejącego mostu.
Prace trwały od 18.12.2019 r. do 27.08.2020 r., odbioru prac
i oddania do użytkowania dokonano w dniu 22.09.2020 r.
Wykonawcą prac była firma:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR S.C. Jan
Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36 – 020 Tyczyn.

Droga po realizacji...

Rok
2020

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340
- 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka”
Łączna wartość robót wynosi 784 312,97 zł, w tym:
- dotacja FDS: 470 588,00 złotych; - udział własny Gminy: 313 724,97 złotych.
„Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz
z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka”
Łączna wartość robót wynosi 1 046 630,21 zł, w tym:
- dotacja FDS: 625 522,00 złotych; - udział własny Gminy: 421 108,21 złotych.

Przekazanie placów budów nastąpiło w dniu 20.07.2020 r. ,
planowany termin zakończenia ustalono na dzień
30.11.2020 r.

Dylągówka - Droga w trakcie realizacji...

DZIEJE SIĘ...
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Wykonawcą prac na obu zadaniach jest firma: Bieżące
Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a,
37-755 Krzywcza.

Ze względu na zły stan nawierzchni na obu drogach, wskazujący na słabą podbudowę w celu zapewnienia trwałości
konstrukcji zaplanowano wykonanie MCE, tj. modernizację drogi metodą recyklingu nawierzchni. Recykling polega
na przetworzeniu istniejących, zniszczonych warstw nawierzchni na nową, nośną warstwę konstrukcyjną. Bardzo
istotne jest zachowanie elastyczności nowej konstrukcji,
aby nie powstały spękania przenoszące się na następną
warstwę. W procesie recyklingu z użyciem mieszanki MCE
maszyna frezująco-mieszająca wyposażona jest w bęben
z dwoma dyszami. Do bębna doprowadzana jest woda
i emulsja, wszystko jest razem mieszane i dodatkowo jeszcze rozdrabniane. Pierwszym etapem przed wykonaniem
mieszanki MCE jest granulowanie przy pomocy frezarek.
Jeżeli wymagane jest doziarnienie gruntu wynikające
z zaprojektowanej recepty, rozsypywane jest kruszywo.

INWESTYCJE

W następnym etapie prac cement jest rozkładany
przy pomocy specjalnych cystern z dozownikami. Później
następuje mieszanie materiału wraz z emulsją, która
jest dozowana bezpośrednio z cysterny do recyklera.
W przypadku recyklerów, które nie posiadają stołu wstępnie profilującego i zagęszczającego, konieczne jest przejście zaraz za recyklerem walca, żeby wyrównać i zagęścić
wstępnie mieszankę, która następnie jest profilowana.
Odpowiednia grubość mieszanki jest uzyskiwana dzięki
równiarce. Po wyprofilowaniu przystępuje się do zagęszczenia wykonanej podbudowy.

Grzegorzówka - Droga w trakcie realizacji...

Docelowo powstanie droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi umocnionymi kruszywem poboczami. Wyremontowane zostaną przepusty pod
drogą, jak również istniejące zjazdy do posesji. Odcinkowo
przewidziano umacnianie rowów korytkami i skarp ażurami.

Rok
2021

„Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454 R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000
– 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych”

Po zleceniu i wykonaniu w roku bieżącym Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454 R Brzezówka – Hyżne – Dylągówka
w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz
Dylągówka wraz z budową chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych” za kwotę
14 tys. zł, opracowane materiały zostały złożone w ramach wniosku do Programu Rządowego Fundusz Dróg
Samorządowych na lata 2021-2022, w formie „zaprojektuj
i wybuduj”, co w przypadku zakwalifikowania się złożonego wniosku oraz otrzymania dotacji na zgłoszone zadanie
umożliwi przebudowę ok. 1,0 km drogi od skrzyżowania
w kierunku Hyżnego wraz z m. in. budową chodnika do
szkoły w Dylągówce.

W tym miejscu wspomnieć również należy, że staramy się
realizować inwestycje potrzebne Mieszkańcom całej Naszej
Gminy, jednak inwestycje, które nie posiadają opracowanych odpowiednich dokumentacji i pozwoleń, wymagają w pierwszej kolejności ich uzyskania, a dopiero później
realizacji, co niestety jest procesem długotrwałym.

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy zakłada
przebudowę drogi i podniesienie jej parametrów technicznych, w tym nośności, budowy odcinka chodnika, zatoki
postojowej wraz z przejściem dla pieszych oraz rozwiązania
odprowadzania wód opadowo-roztopowych.
Szacunkowy koszt realizacji zadania określony został na kwotę 3 046 580,05 zł, natomiast zakończenie
inwestycji w przypadku otrzymania dotacji przewidywane jest we wrześniu 2022 r.

Paweł Fudali

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne
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Kolejne drogi wykonane w ramach wsparcia
Województwa Podkarpackiego
Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2020 Gmina Hyżne uzyskała wsparcie
z Urzędu Marszałkowskiego – dotację w wysokości 116 000,00 zł na realizację zadań dotyczących Budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Hyżne w miejscowościach Dylągówka oraz Szklary. Łączny koszt
wykonanych prac wyniósł 174 060,68 zł, jako udział własny Gmina Hyżne wniosła 58 060,68 zł. W ramach wykonanych
robót zmodernizowano łącznie 0,36 km dróg, które mają głównie na celu poprawę warunków dojazdu do pól oraz zostały
znacząco uszkodzone w wyniku czerwcowej powodzi.

Obręb Dylągówka

Obręb Szklary

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr ewid. 2410/1.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Szklary na dz. o nr ewid. 1092/1.

Wykonany zakres rzeczowy:
Modernizacja drogi dojazdowej na dł. łącznej 235 m i szer.
śr. 3,0 m, w tym droga utwardzona na dł. 235 m. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo wykonano krawężnik
betonowy wzdłuż drogi o łącznej długości 55 mb, korytka
przejezdne w poprzek jezdni o długości 10 m, a także montaż kraty łapacza wody z korytek prefabrykowanych z kratą
stalową zabezpieczoną antykorozyjnie.
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 110 093,61 zł,
w tym:
- dotacja Województwa Podkarpackiego: 72 000,00 złotych;
- udział własny Gminy, w postaci Funduszu Sołeckiego: 38
093,61 złotych.

Zaplanowany zakres rzeczowy:
Modernizacja drogi dojazdowej na dł. łącznej 125 m
i szer. śr. 2,75 -3,0 m, w tym utwardzenie drogi na dł. 125
m. Zaplanowano do wykonania nawierzchnię z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo
w ramach zadania ujęto wymianę przepustu drogowego,
wzmocnienie poboczy kruszywem, a także umocnienie
dna i skarp przydrożnego rowu korytkami betonowymi
i płytami ażurowymi. Wykonane prace oraz przyjęta technologia mają zapewnić trwałość inwestycji i uchronić ją
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np.
intensywnymi opadami deszczu.
Łączna wartość robót zaplanowanych robót zgodnie
z najkorzystniejszą ofertą oszacowana została na kwotę 63
967,07 zł, w tym:
- dotacja Województwa Podkarpackiego: 44 000,00 złotych;
- udział własny Gminy: 19 967,07 złotych.

Prace trwały od 02.09.2020 r. do 16.10.2020 r., odbioru prac
i oddania do użytkowania dokonano w dniu 27.10.2020 r.
Wykonawcą prac była firma: STAN – KOP Robert
Stanowski, 36 - 024 Hyżne 972.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.10.2020
r., planowany termin zakończenia ustalono na dzień
30.11.2020 r.
Wykonawcą prac jest firma: STAN – KOP Robert Stanowski, 36 - 024 Hyżne 972.

Paweł Fudali p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne
DZIEJE SIĘ...
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Jak Gmina Hyżne reguluje sprawy własnościowe dróg
Kilka słów o rodzajach władania nieruchomościami …
W zasobie gruntów komunalnych
Gminy Hyżne znajdują się nieruchomości stanowiące własność, jak
również posiadanie samoistne Gminy
Hyżne.
Grunty własne Gminy Hyżne, które
posiadają uregulowany stan prawny
są wpisane do Ewidencji Gruntów
i Budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, a ich
wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.
wynosiła - 2 884 819,46 zł.
Grunty będące we władaniu samoistnym to działki, które na koniec roku
2019 wyniosły 35,6684 ha powierzchni i w większości stanowią drogi
wewnętrzne. Jest to nie uregulowany
stan prawny, który wymaga podjęcia procesu administracyjnego po-

przez komunalizację, bądź procedury
sądowej poprzez tzw. zasiedzenie
celem nabycia prawa własności na
rzecz Gminy Hyżne. Źródłami informacji niezbędnymi do określenia, czy
nieruchomość podlega komunalizacji
czy zasiedzenia są m. in. księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków
oraz dane z dawnego katastru austriackiego.

W 2020 r. Gmina Hyżne nabyła z mocy prawa działki zgodnie z poniższą tabelą:
Miejscowość
Brzezówka
Grzegorzówka
Wólka Hyżneńska
Hyżne

Działki, które zostały skomunalizowane w 2020 r.
96/7 o pow. 0,72 ha
437/4 o pow. 0,45 ha
738 o pow. 0,09 ha
1206 o pow. 0,03 ha
38/4 o pow. 0,41 ha
162/2 o pow. 0,29 ha
209/2 o pow. 0,15 ha
781/2 o pow. 0,11 ha
1243 o pow. 0,06 ha
1 o pow. 1,17 ha
167 o pow. 0,40 ha
755 o pow. 0,12 ha
359/2 o pow. 1,23 ha
123 o pow. 0,09 ha
293/2 o pow. 0,04 ha
360 o pow. 0,24 ha
444 o pow. 0,42 ha
953/2 o pow. 0,60 ha
990/1 o pow. 0,10 ha
2886 o pow. 0,42 ha
4681 o pow. 0,29 ha
250 o pow. 0,24 ha
1642 o pow. 0,10 ha
2002 o pow. 0,42 ha

Procedury

Koszty i terminy …

Mechanizm przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy
Hyżne jest czasochłonny oraz kosztowny, gdyż przed rozpoczęciem komunalizacji należy podjąć czynności w celu
uregulowania stanu prawnego poprzez:
• odszukanie w archiwach dokumentów stwierdzających
nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa,
• ujawnienia nabytego przez Skarb Państwa prawa własności w księgach wieczystych,
• opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej.

Aktualnie zostały złożone wnioski w sprawie stwierdzenia
nabycia przez Gminę Hyżne prawa własności nieruchomości dla wszystkich dróg będących w samoistnym posiadaniu.
Termin załatwienia rozpoczętych spraw wskazuje się na
kolejne lata, z uwagi na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz ewentualne procedury sądowe.
Koszt za przygotowanie dokumentacji geodezyjno
– prawnej dla pojedynczej działki wynosi 400,00 zł brutto.

Gmina Hyżne będzie sukcesywnie regulować prawo własności dróg będących we władaniu w zależności od zaplanowanych prac drogowych, z uwagi na fakt, że wszelkie prace remontowo – inwestycyjne muszą być prowadzone
na uregulowanym prawie własnościowym.
Aneta Rybka Inspektor Urzęd Gminy Hyżne

Fundusze Sołeckie na rok 2020
Tegoroczne Fundusze Sołeckie w większości przeznaczone zostały na poprawę infrastruktury drogowej w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, dokonano także zakupu i montażu kamer oraz opracowano koncepcję
przebudowy drogi.
Fundusze Sołeckie to środki danego Sołectwa, o których wydatkowaniu decyduje Zebranie Wiejskie, na którym Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów i głosowania nad nimi.
Inwestycje zrealizowane ze środków Funduszów Sołeckich, w poszczególnych miejscowościach:
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Brzezówka
Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami
w ramach środków sołeckich zrealizowano następujące zadania:
• Zakup 3 kamer wraz z montażem
przy DL w Brzezówce, system monitoringu poprawi bezpieczeństwo i ograniczy wandalizm wokół
terenu Domu Ludowego. Koszt
wyniósł 3 563,31 zł. Wykonawcą
była firma MZ SYSTEM Marcin
Zimirowicz, Brzezówka 43,
36-024 Hyżne.
• Przebudowa
drogi
gminnej
w kierunku "Mitała" (nr. dz. 215/5
i 162/2) w miejscowości Brzezówka. W ramach prac dokonano
utwardzenia drogi o łącznej długości 1540,00 m, w tym:
• Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 6cm - 425,00 m2;
• Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 8cm - 875,00 m2;
• Uzupełnienie kolein - wykonanie
pasów jezdnych – 1 020,00 m2.
Łączna wartość wykonanych robót
wynosi 28 141,72 zł, zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do
dnia 28.09.2020 r. Wykonawcą robót
był Zakład Usług Komunalnych „GOSIR" w Hyżnem, 36 – 024 Hyżne 628.

Budy, w technologii nawierzchni betonowej.
W ramach prac dokonano utwardzenia drogi o łącznej długości 140,00 m,
wykonano:
• Profilowanie
i
zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 420,00 m2;
• Nawierzchnia z betonu C35/45
W8F150 grubości 16 cm – 420,00
m2;
• Ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 100,00 m2.
Łączna wartość wykonanych robót
wynosi 40 023,71 zł, zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do
dnia 09.09.2020 r. Wykonawcą robót
był Zakład Usług Komunalnych „GOSIR" w Hyżnem, 36 – 024 Hyżne 628.

•

Ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 140,00 m2
Łączna wartość wykonanych robót
wynosi 55 000,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie
40 027,40 zł. Zadanie zrealizowano
w terminie od 16.07.2020 r. do dnia
15.10.2020 r. Prace wykonał Zakład
Usług
Komunalnych
„GOSIR”
w Hyżnem, 36 – 024 Hyżne 628.

Wólka Hyżneńska

Szklary

Hyżne
W ramach środków sołeckich zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś DZIEJE SIĘ...

Jako zadanie do realizacji ze środków
sołeckich dokonano przebudowy
drogi gminnej na "Gudykę" nr dz.
1455 i 1464 w miejscowości Szklary,
również w tym przypadku zastosowano jezdnię nawierzchni betonowej.
Przebudowa objęła odcinek drogi
o łącznej długości 140,00 m, w tym:
• Profilowanie
i
zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 440,00 m2
• Roboty ziemne – 28,00 m3
• Nawierzchnia z betonu C35/45
W8F150 grubości 16 cm – 435,00
m2
• Pobocza z kruszywa gr. 8 cm –
130,00 m2
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Fundusz Sołecki przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej
dz. nr 123 k. Walasa w miejscowości
Wólka Hyżneńska”, wykonaną w nawierzchni betonowej. Przebudowany
odcinek drogi wyniósł 140,00 m, w ramach robót wykonano:
• Profilowanie
i
zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 300,00 m2
• Nawierzchnia z betonu C35/45
W8F150 grubości 16 cm – 300,00
m2
• Ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 50,00 m2
Wykonane roboty wyniosły 37 863,85
zł, zadanie zrealizowano w terminie
od 16.07.2020 r. do dnia 22.09.2020
r. Prace realizował Zakład Usług
Komunalnych „GOSIR” w Hyżnem,
36 – 024 Hyżne 628.

INWESTYCJE

Dylągówka
Fundusz Sołecki w Dylągówce
przeznaczono na wkład Gminy Hyżne
do realizacji zadania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pn.:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr ewid. 2410/1
w wysokości 38 093,61zł.

cja w II wariantach”, tj. przebudowy
dróg o łącznej długości ok. 3310
mb, w tym ciągu głównego jako
docelowej drogi gminnej publicznej o długości ok. 2360 mb.
Koncepcja obejmowała opracowanie
dwóch wariantów wykonania drogi
gminnej:
• wariant I: dopasowanie minimalnych parametrów technicznych drogi klasy D do wyznaczonego pasa drogowego. Wariant
zakładał wykonanie jezdni szerokości 3,5 m z mijankami, pobocza
oraz niezbędne odwodnienie pasa
drogowego dla drogi o głównym
przebiegu wraz z budową/przebudową dróg wewnętrznych tzw.
„sięgaczy”, jedynie w zakresie
niezbędnym do nawiązania z projektowaną drogą gminną oraz
w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego.
• wariant II: zaprojektowanie drogi
o parametrach dla drogi gminnej
publicznej klasy D wraz z prawidłowym odwodnieniem pasa drogowego oraz wykonaniem chodnika dla pieszych. Projektowana
szerokość jezdni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r. W ramach opracowania ujęto budowę/przebudowę
dróg wewnętrznych na całej długości – tzw. „sięgacze”..
Opracowanie koncepcji miało na celu
przedstawienie Właścicielom gruntów
zlokalizowanych wzdłuż drogi obszaru, który zostałby zajęty pod przebudowę, zarówno w wariancie pierwszym jak i drugim.
Łączna wartość wykonanej dokumentacji wynosi 7 900,00 zł, zadanie zrealizowano w terminie od 01.06.2020 r.
do dnia 20.082020 r.

Dokumentację wykonała firma
BetaProjekt Beata Charchut, ul.
E. Kwiatkowskiego139A/7, 35-001
Rzeszów.

Grzegorzówka
Jako zadanie do realizacji ze środków
sołeckich zaplanowano wykonanie
zadania pn.: „Remont nawierzchni
przy budynku remizy OSP w Grzegorzówce”.
W ramach zadaniA zaplanowano następujące roboty budowlane:
• Korytowanie istniejącego terenu
pod warstwy konstrukcyjne,
• Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
• Rozbiórkę istniejącego drenażu,
• Montaż drenażu z rury fi 150
z tworzywa wraz z zasypką
żwirem,
• Wykonanie warstwy odcinającej
z piasku gr. 10 cm,
• Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm,
• Ułożenie ścieków z elementów
betonowych, podsypka piaskowa
na ławie betonowej - korytko
"przejezdne”,
• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa
wiążąca) gr. 4 cm,
• Skropienie nawierzchni asfaltem,
• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa
ścieralna) gr. 5 cm,
• Zakup i montaż w nawierzchni bitumicznej blokad parkingowych
- typu motyl.
Realizacja zadania przewidziana jest
w na przełomie listopada i grudnia br.
Kwota funduszu sołeckiego wynosi 31
181,34 zł.
Paweł Fudali

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne

Nieborów

Ze środków Funduszu Sołeckiego
pokryto koszty wykonania koncepcji „Budowa drogi gminnej od
Wygonu w kier. Błażowej – koncepnr 2 (2020) BIULETYN INFORMACYJNY GMINY HYŻNE

DZIEJE SIĘ...
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Centrum
Gminy Hyżne
zasługuje
na zmianę
Centrum gminy Hyżne nie zachwyca. Piszę to jako osoba spoza gminy, która jednak ma okazję
przebywać w nim codziennie od niemal dwóch lat. Myślę, że moja opinia jest przez to dosyć
obiektywna, a z tego co słyszę od mieszkańców gminy, nie jestem w niej odosobniony.

C

hyba wszyscy zgadzamy się co do
tego, że centrum wymaga uatrakcyjnienia. I choć nasza gmina ma wiele
atutów, takich jak walory przyrodniczo – krajobrazowe, czy obiekty zabytkowe, to nie oszukujmy się - zagospodarowanie centrum Hyżnego nie
należy do jednego z nich. Brakuje nam
miejsca, które tak dla mieszkańców,
jak i dla przejeżdżających przez Hyżne
gości, stanowiłoby swego rodzaju
wizytówkę, charakterystyczny punkt
architektoniczny, na który można by
zwrócić uwagę, i zapamiętać jako miejsce kojarzone nieodłącznie z Gminą
Hyżne. Miejsca, w którym można by
znaleźć chwilę odpoczynku i wytchnienia, usiąść, spotkać się i porozmawiać z współmieszkańcami. Miejsca na
które moglibyśmy patrzeć bez poczucia wstydu czy zażenowania, za to
z dumą i zadowoleniem. Miejsca
porządnie zaprojektowanego, funkcjonalnego i najzwyczajniej w świecie…
ładnego. Najwyższa pora, by coś z tym
zrobić!
Dlatego, chcąc zmienić ten utrwalony od lat stan rzeczy pomyśleliśmy,
DZIEJE SIĘ...

że dobrym pomysłem będzie wykorzystanie do tego celu działki gminnej
znajdującej się obok ośrodka zdrowia,
naprzeciwko boiska Polonii Hyżne
(przy przystanku autobusowym).

Tak oto zrodził się
pomysł na skwer
Szukając pomysłu na to miejsce
doszliśmy do wniosku, że powinno
ono łączyć co najmniej dwie funkcje.
Pierwszą wiodącą funkcją powinno
być upamiętnienie generała Władysława Sikorskiego, jako osoby powszechnie rozpoznawalnej, choć często niekojarzonej z Hyżnem. Chcieliśmy, by
miejsce upamiętnienia Gen. Władysława Sikorskiego było centralnym miejscem skweru. Widzieliśmy je jako
wydzielony, utwardzony fragment,
w którym stanąłby element upamiętniający (pomnik, popiersie, tablica)
postać generała Sikorskiego.
Drugą funkcją, jaką miejsce to powinno spełniać była funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa (ale nie kolidująca z powagą miejsca). Chcielibyśmy
zachęcić mieszkańców i przyjezdnych
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do skorzystania z wypoczynku w tym
miejscu, również rodziny z dziećmi.
Fajnie, gdyby znajdowały się w nim
takie elementy jak: ławki, pergole,
murki, fontanny, architektura z elementami wody (w tym miejsce dla
dzieci). Nieodłącznym elementem
projektu powinno być oświetlenie,
które zwiększałoby atrakcyjność tego
miejsca po zmroku. Docelowo miejsce to powinno być wizytówką Gminy
Hyżne.
Chcąc zrealizować nasz pomysł ogłosiliśmy w październiku ubiegłego roku ogólnopolski
konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kompleksu
działek.
Trzeba szczerze przyznać, że zainteresowanie konkursem nie było duże
(pandemia także i tutaj odcisnęła
swoje piętno). Jednak oferta, która
wpłynęła, ujęła nas wszystkich na
tyle, że postanowiliśmy uznać ją za
zwycięską. Jej autorką jest inż.arch.
kraj Marzena Paleń. Zaprezentowana przez Panią Marzenę koncepcja

INWESTYCJE

spełnia wszystkie przyjęte przez nas
założenia, oraz prezentuje nowoczesne podejście do rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych we współczesnej planistyce:
• Zastosowano aktualne trendy
w doborze materiałów, kolorystyki
oraz charakteru małej architektury
i roślinności.
• Zadbano by pomysł wpisał się
w kontekst przestrzenny najbliższej okolicy oraz był z nią
odpowiednio skomunikowany.
• Zaproponowano stworzenie dużego placu utwardzonego kostka betonową w centralnej części
działek i podzielenie go na strefy.
W strefie reprezentacyjnej usytuowano pomnik wykonany z betonu architektonicznego i blachy
typu corten z portretem Generała oraz krótką notą biograficzną
i dedykacją od mieszkańców Hyżnego. Strefa zaprojektowana została na planie koła i ograniczona
murkiem oporowym z trejażem na
roślinność pnącą. Plac ten umożliwi
organizację uroczystości z udziałem dużej liczby mieszkańców.
• Kolejne dwie strefy są przeznaczone na rekreację. Pierwsza
strefa oddzielona jest szpalerem
z drzew kolumnowych. Znajdują

•

się w niej huśtawka miejska, leżaki oraz stół do gry w szachy. Miejsce to umożliwi integracje mieszkańców.
Kolejną strefę stanowi plac z fontanną posadzkową, która przyciągnie najmłodszych mieszkańców
Hyżnego,
szczególnie w upalne dni. Całość otoczona
jest trawnikiem i roślinnością, dobraną tak, by była ozdobna przez
cały rok i nie sprawiała trudności
w pielęgnacji i utrzymaniu. Przewidziano również drzewo iglaste,
które może spełniać rolę drzewka
świątecznego.

•
Ze względu na to, iż przedmiotowy teren jest nieco obniżony
względem sąsiednich działek zaproponowano wygodne schody terenowe i zastosowano podjazd dla wózków inwalidzkich i rowerów, by teren
był dostępny dla wszystkich.
•
Dla podkreślenia walorów
estetycznych zaprojektowano rożnego rodzaju iluminacje świetlne, w tym
podświetlenie większych roślin, fontanny, trejażu oraz pomnika. Sprawi to
że teren będzie dostępny i przyjazny
również po zmroku.

I choć można by pisać na ten temat o wiele więcej (dla zainteresowanych pełna koncepcja dostępna jest na naszej stronie
internetowej), to zgodnie z zasadą, że jeden obraz jest wart
więcej niż 1000 słów, popatrzmy na zdjęcia prezentujące pomysł Pani Marzeny:
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Dziękując Pani Marzenie za tak
kompleksowe podejście do tematu, mieliśmy przyjemność
wręczyć jej w dniu 25 września
br. nagrody za zwycięstwo
w konkursie.
Nagrodami były: rower górski
oraz smartwatch. Pani Marzena
zwiedziła z Wójtem Gminy Hyżne
całą gminę, jej miejsca charakterystyczne, i musimy powiedzieć
że jesteśmy pod wrażeniem
jej pomysłowości na zagospodarowanie także innych miejsc
w naszej gminie. Liczymy na dalszą
owocną współpracę, i mamy nadzieję, że będzie okazja do wykorzystania talentu pani architekt
w innych, przyszłych inwestycjach
związanych z zagospodarowaniem
terenów Gminy Hyżne.
Mam nadzieję, że i Państwu podoba się koncepcja zmiany tej niewielkiej części centrum Hyżnego w skwer. Niewielkiej, bo jest jeszcze przecież niezagospodarowany
teren po drugiej strony drogi (obecne boisko), który można
by również przeznaczyć pod podobną funkcję, tworzącą ze
skwerem spójną, większą i bardziej użyteczną całość (oczywiście z zachowaniem boiska, ale poszerzeniem terenu
o inne elementy rekreacyjne, jak alejki, ławki, nasadzenia, itd.). Jest to jednak temat nie w pełni zależy od gminy
i pewnie na osobny artykuł... Dlatego na razie skupmy się
na skwerze. Chcę zaznaczyć, że właściwie to każda z miejscowości składających się na naszą gminę wymaga takich
prac. No ale, nie od razu Rzym zbudowano…
DZIEJE SIĘ...
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Kończąc,
chcę
powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem
prace
nad
skwerem rozpoczną się już w przyszłym, 2021 roku. Nie chcę zapeszać,
ponieważ ciągle zmagamy się z pandemią, która ogromnie utrudnia nam
realizację naszych zamierzeń, jednak
jest to jedno zadań, które po prostu
musimy wykonać. Centrum gminy
zasługuje na tą zmianę, a mieszkańcy gminy zasługują na to by żyć, pracować i wypoczywać w przyzwoicie
urządzonym otoczeniu.

Dionizy Beda

Sekretarz Gminy Hyżne

S

rni z
a
d
oli

Solidarni z Gminą Hyżne
Powódź, która nas dotknęła na
przełomie czerwca i lipca bieżącego
roku spowodowana ulewnymi opadami deszczu w ciągu kilkunastu
minut zmieniła spokojnie płynące
przez naszą gminę niewielkie potoki w rwące rzeki, które zabierały
ze sobą wszystko, co stało na ich
drodze.
Zjawisku temu, tak intensywnemu,
przychodzącemu
bez
żadnego
ostrzeżenia, nie sposób zapobiec. Nie
ma także możliwości zabezpieczenia
się przed takim rodzajem powodzi, nie
ma na to czasu. Mimo szybkiej reakcji
służb, w tym poświęceniu jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, nie udało
się zapobiec ogromnym stratom,
które dla gminy tej wielkości, z takim
budżetem i problemami finansowymi,

Gminą H
yżn
e

POWIAT
RZESZÓW

GMINA
CZEMPIŃ
GMINA
KLESZCZÓW

w technologii, która zapewni lepszą
trwałość, jak również uchroni te obiekty w przyszłości przed tak znacznymi
zniszczeniami oszacowano na ok. 8,5
mln złotych.

Należy podkreślić, że koszt odbudowy/
remontów zniszczonych dróg, przepustów wraz z umocnieniami rowów,

dróg zniszczonych w wyniku powodzi,
będziemy się o nie intensywnie starać
i realizować kolejne zadania do czasu,
aż odbudujemy wszystko co uległo
zniszczeniu.
W tym miejscu chciałbym raz jeszcze złożyć serdeczne podziękowania
za solidarność i wsparcie, jakie zostało
nam okazane w tak trudnym dla nas
czasie. Pragnę serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców Gminy
Hyżne, Panu Józefowi Jodłowskiemu
Staroście Rzeszowskiemu, Panu Konradowi Malickiemu Burmistrzowi
Gminy Czempiń oraz Panu Sławomirowi Chojnowskiemu Wójtowi Gminy Kleszczów, Szanownym Radnym w/w jednostek, Pracownikom
Urzędów oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w zorganizowanie
tej pomocy.

OTRZYMANE POMOCE:
Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie
50 tys. zł na realizację zadania:
„Remont przepustu w ciągu drogi
„do Budyków” dz. nr ewid. 2478
w km 0+053 w miejscowości
Dylągówka oraz Remont przepustu w ciągu drogi „na Bilcówkę” dz.
nr. ewid. 1023/1 w miejscowości
Szklary” w km 0+015-0+017”.

Otrzymaliśmy pomoc w kwocie 200
tys. zł, natomiast całość zleconych
prac które zlecone zostały do wykonania naszemu Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR”
w Hyżnem wynosi 209 944,77 zł.
stanowią niezwykle poważne obciążenie.
Jak oszacowała Komisja gminna
ds. szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, zniszczonych i uszkodzonych w wyniku intensywnych
opadów deszczu zostało 9,70 km dróg
gminnych oraz 25 przepustów na
łączną kwotę 2 618 900,00 zł.
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W ramach otrzymanego wsparcia
finansowego, jak również ze środków
własnych staramy się usunąć jak najwięcej powstałych zniszczeń, tak aby
jak największa liczba Mieszkańców
czy Użytkowników dróg mogła bezpiecznie korzystać z istniejącej infrastruktury. Mam świadomość, że
nie wszystko zostało zrobione
i zapewne nie zostanie wykonane w tym roku, jednak monitorujemy na bieżąco sytuację
i w przypadku jakichkolwiek możliwości pozyskania środków na odbudowę

Gmina Czempiń
50 tys. zł na realizację zadania:
„Usuwanie skutków klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Hyżne”.
Gmina Kleszczów
100 tys. zł na realizację zadania:
„„Przebudowa drogi wewnętrznej
tzw. „Droga na Słupczyznę” wraz
z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na dz.
nr ewid. 1278/4 miejscowości
Szklary w km 0+000 – 0+100”.
Serdeczne podziękowania składam
również wszystkim służbom, które
dzielnie i ciężko pracowały na terenie
naszej gminy, Jednostkom OSP, Straży
Pożarnej, Policji, Żołnierzom WOT,
Saperom oraz Mieszkańcom i Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy.
Paweł Fudali

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne
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Inwestycje w niezbędny sprzęt
Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz zakup wozu asenizacyjnego
Mając na celu poprawianie standardu zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie naszej Gminy przeznaczamy
w 2020r. łącznie 330tys. zł na zakup sprzętów do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz na zakup wozu asenizacyjnego. Zakup sprzętu, o którym mowa jest obecnie w trakcie realizacji i są to:

Używany ciągnik rolniczy o mocy ok. 140kM
Kolejny ciągnik wspólnie z już kupionym w 2020r. używanym ciągnikiem Zetor FORTERRA 140 HSX będą
stanowić główne nośniki sprzętów
do zimowego i letniego utrzymania
dróg na terenie naszej Gminy. Ciągnik
zastąpi naszego weterana Ursusa 4512, który uda się na zasłużony
odpoczynek.
Głowica do cięcia gałęzi PRONAR GP 200
Aby skuteczniej walczyć z zakrzaczaniem i zacienianiem dróg gminnych
wyposażamy wysięgnik w głowicę
tarczową do przycinania gałęzi. Głowica GP200 z 4 piłami tarczowymi
w współpracy z wysięgnikiem WWT600 pozwoli na przycinanie gałęzi
na wysokości nawet 7 metrów nad
drogą lub 6m od krawędzi jezdni.
2szt. pług do śniegu PRONAR PUV-3000 -z kołami podporowymi i gumową listwą zgarniającą
Jako wyposażenie do 2 zakupionych w 2020r. ciągników inwestujemy
w nowe pługi do odśnieżania. Już tegorocznej zimy o drożność naszych
dróg będzie dbało nie 1 jak do tej
pory a 3 ciągniki komunalne wyposażone w pługi do odśnieżania.
Znacząco skróci to czas od udrażniania dróg z zalegającej warstwy
śniegu.
Zamiatarka zawieszana PRONAR ZM-2000 - z układem zraszania i zbiornikiem, szczotką i kołem podporowym
Mając na uwadze czystość i porządek
dróg gminnych, placów i parkingów
inwestujemy w zamiatarkę uliczną
ze zbiornikiem na nieczystości,
szczotką boczną do odmiatania przy
krawężnikach oraz zbiornikiem na
wodę z systemem zraszania, który
zapobiegnie pyleniu podczas pracy zamiatarki. Od przyszłego roku
sprzątanie po zimie czy po ulewnych
deszczach będzie prostsze i efektywniejsze.
DZIEJE SIĘ...
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2szt. posypywarka samozaładowcza PRONAR HZS10 -z układem dozującym mieszadłem
Również jako wyposażenie do 2
zakupionych w 2020r. ciągników
inwestujemy w nowe posypywarki
soli i piasku. Piaskarki o ładowności
1,2m3 podwieszane na tylnym TUZie
ciągników pozwolą skutecznie usuwać oblodzenie na drogach oraz dodatkowo dociążą maszyny zapewniając większą przyczepność.
Wysięgnik wielofunkcyjny PRONAR WWT-600 z głowica koszącą GK110
Nowy wysięgnik wielofunkcyjny
zastąpi wysłużoną 14letnią kosiarkę
Rousseau Tinea 470. Wysięgnik PRONAR jest kompatybilny z innymi
głowicami takimi jak piła tarczowa,
nożyce do gałęzi, frezarka do poboczy czy myjka do znaków drogowych. Aby rozbudować maszynę
wystarczy zakup dodatkowej głowicy.
Standardowo wysięgnik wyposażony
jest w głowicę do koszenia poboczy
i to będzie główne zadanie nowego
wysięgnika w nadchodzących latach.
Wóz asenizacyjny T316
Inwestujemy również w wóz asenizacyjny do transportu nieczystości
płynnych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ściekowych.
Od 2021r. odbiorem nieczystości od
mieszkańców z szamb oraz osadów
z
przydomowych
oczyszczalni
ścieków zajmować się będzie również
ZUKiR Hyżne. Jest to odpowiedź na
wysokie ceny usługi transportu nieczystości płynnych świadczone przez
inne podmioty na terenie Naszej Gminy. Dokładne stawki za wywóz szamba poznamy pod koniec grudnia, wg
wstępnej kalkulacji będzie taniej niż
jest obecnie.
W celu zamówienia wywozu szamba lub osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków od
stycznia 2021 r. zapraszamy do kontaktu z sekretariatem ZUKiR tel. (17)
22 95 306 lub elektronicznie:
sekretariat.zukir@hyzne.pl

Marcin Warchoł Dyrektor ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem
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Zadania realizowane przez ZUKiR
Przebudowa drogi koło Walasa w m. Wólka Hyżneńska
Wykonano nawierzchnię betonową
z betonu C35/45 W8F150 na kruszywie
dolomitowym o długości 110m, szerokości 3,0m i grubości 16cm. Beton zawibrowano i zabezpieczono przed
pękaniem środkiem powłokotwórczym, wykonano nacięcia dylatacyjne.
Wykonano również pobocza z kruszywa szerokości 0,3m
Wykonano około 145m nawierzchni
betonowej o zmiennej szerokości 3-4m
oraz grubości 15cm. Zastosowano beton drogowy C35/45 W8F150 na kruszywie dolomitowym. Nawierzchnię
zawibrowano i zabezpieczono przed
pękaniem we wczesnej fazie wiązania
betonu preparatem powłokotwórczym. W wykonano nacięcia dylatacyjne. Wykonano również pobocza z kruszywa szerokości 0,3m.

Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" w miejscowości Szklary

Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś – Budy

Wycięto konary starych dębów, które
zwisały nad drogą i zagrażały bezpieczeństwu
dzieci
wychodzących
z terenu szkoły oraz pieszym i pojazdom
poruszającym się drogą gminną. Drzewa wycięto w całości, a konary zmielono rębakiem. Teren został przygotowany pod ewentualne poszerzenie drogi
na parking. Z pni drzew, które nie były
martwe wykonano stoły zewnętrzne,
które zostały rozmieszczone na terenie
Gminy w miejscach publicznych.

Wycinka drzew przy "Starej Drodze" – obok Szkoły Podstawowej
w Dylągówce

Przebudowa drogi na Słupczyznę w m. Szklary

DZIEJE SIĘ...

Wykonano około 140m nawierzchni
betonowej o zmiennej szerokości 2,83,2m oraz grubości 15cm. Zastosowano beton drogowy C35/45 W8F150 na
kruszywie dolomitowym. Nawierzchnię
zawibrowano i zabezpieczono przed
pękaniem we wczesnej fazie wiązania
betonu preparatem powłokotwórczym. W wykonano nacięcia dylatacyjne.
Wykonano również pobocza z kruszywa szerokości 0,3m.
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Wykonano remont uszkodzonego podczas tegorocznej powodzi przepustu
drogowego średnicy 150cm. Wykonano
nowe przyczółki i poszerzenia oberwanego korpusu drogi. Na odcinku 130m
zostanie wykonana nowa nawierzchnia składająca się z warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, warstwy
kruszywa, i 2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej.

INWESTYCJE

Przebudowa drogi gminnej w kierunku "Mitała" dz. nr 215/5 i 162/2 w m. Brzezówka
Wykonano profilowanie drogi pod
nawierzchnię z kruszywa oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego
szerokości 2,5m i długości 350m oraz
uzupełniono koleiny kruszywem na
długości 1000m.

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku nr 628 w m. Hyżne
Wykonany został podjazd dla niepełnosprawnych do budynku, w którym
mieści się Gminna Biblioteka Publiczna
w Hyżnem oraz ZUKiR i GOPS. Wykonawcą robót budowlanych był ZUKiR,
a stalowej rampy lokalna firma STOLMET Krzysztof Łoza. Zadanie ma na celu
poprawę dostępności do budynku użyteczności publicznej.
Wykonano poszerzenie boiska sportowego o 9m. Poszerzenie pozwoli
odsunąć boisko 9 metrów od drogi
poprawiając bezpieczeństwo zarówno
kibiców jak i samochodów poruszających się drogą wojewódzką. Wykonano
niwelację terenu, humusowanie i obsianie trawą poszerzonej części boiska.
Dodatkowo dopiaszczono płytę istniejącego boiska oraz wyczyszczono rowy
wokół boiska z zalegających namułów.

Remont przepustu drogowego
w drodze na Blicówkę w m. Szklary

Poszerzenie boiska sportowego w Hyżnem

Remont przepustu drogowego
w drodze na Budyków w m.
Dylągówka.

Stworzenie miejsc do spotkań
i relaksu na terenie Gminy
Hyżne.

Wykonano remont uszkodzonego podczas tegorocznej powodzi. Umocniono Wykonano remont przepustu uszko- Wykonano 6 stołów zewnętrznych zebrzegi cieku wodnego prefabrykatami dzonego podczas tegorocznej powodzi. spolonych z ławkami oraz grille ze stali
żelbetowymi.
nierdzewnej.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

W celu doraźnej poprawy stanu dróg wewnętrznych na
terenie Gminy Hyżne wbudowaliśmy łącznie 642,5m3
kruszywa łamanego w 61 dróg wewnętrznych na terenie
całej Gminy.

Budowa przyłączy wod-kan.

W 2020r. Zakład wykonał 67 przyłączy do sieci wod-kan.
Większość z nich to przyłącza do sieci kanalizacyjnej na
terenie wsi Brzezówka w rejonie nowej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Marcin Warchoł Dyrektor ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem
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Działalność kulturalna
w czasie pandemii...

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem podobnie jak i inne organizacje kulturalne, stanął
w tym roku przed trudną sytuacją spowodowaną ograniczeniem swojej działalności.
Głównym i bezpośrednim powodem tego stanu jest rozprzestrzeniający się coronavirus SARS-COV-2
powodujący
chorobę
Covid-19,
w wyniku czego dnia 13 marca 2020
r. ogłoszono na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego. Czas ten stał
się dla wszystkich bardzo trudny i smutny zarazem. Znaleźliśmy się bowiem
w innej rzeczywistości, w której musieliśmy nauczyć się wielu nowych zasad
i zachowań. W trosce o powszechne
bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującym prawem, Gminny Ośrodek
Kultury w Hyżnem był zmuszony
odwołać wiele zaplanowanych wydarzeń, konferencji, obchodów i letnich imprez plenerowych, w tym:
Dzień Dziecka, dwudniowe obchody Dni Gminy Hyżne oraz Gminne
Dożynki. Ponadto zawieszona została działalność prężnie rozwijającego się Klubu Seniora, ZPiT Hyżniacy,
Orkiestry Dętej z Dylągówki, a także
wszystkich prób, warsztatów i zajęć
cyklicznych organizowanych przez
GOK dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jednakże ta trudna sytuacja nie oznacza wcale, że musimy być odcięci od
świata kultury. Próbujemy odnaleźć
się w nowej rzeczywistości, zważyć
ograniczenia i czyhające zagrożenia
tak by nie zaprzestać swojej statutowej działalności.
Dlatego na czas ograniczonego dostępu do naszego ośrodka,
DZIEJE SIĘ...

podjęliśmy się nowych form aktywności, dostosowanych do nowej
sytuacji. Część działań została przeniesiona do sieci, a więc na stronę
internetową i media społecznościowe, gdzie tworzyliśmy i publikowaliśmy wiele materiałów opisowych,
zdjęciowych i filmowych m.in. z podsumowania działalność Klubu Seniora, dla uczczenia Dnia Flagi Państwowej, Święta Konstytucji 3-go
Maja, relację z VIII Rajdu Rowerowego, ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2020
czy obchodów Święta Niepodległości. Ponadto ogłosiliśmy
i przeprowadziliśmy 2 konkursy:
na
opracowanie
znaczka
pocztowego do hasła WOLONTARIAT oraz na plakat promujący dramat „Balladyna” Juliusza
Słowackiego, które spotkały się
z dość dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
20 maja w 139. rocznicę urodzin gen. Wł. Sikorskiego, Wójt Gminy
Hyżne, dyrektor SP w Hyżnem oraz
dyrektor GOK, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Generała. Relacja ta również została umieszczona
w Internecie wraz z przygotowanym
przez GOK materiałem video dotyczącym życia i działalności tego wielkiego
Polaka. Ponadto od stycznia do lipca
b.r. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem koordynował pracę nad powsta-
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niem muralu gen. Wł. Sikorskiego,
który znajduje się na budynku Szkoły
Podstawowej w Hyżnem, jak również
uczestniczył w jego odsłonięciu,
współorganizując Gminne Obchody
77 rocznicy śmierci gen. Sikorskiego
w dniu 5 lipca.
Bardzo ważnym i ciekawym projektem, przedsięwziętym w czasie
pandemii przez GOK, jest projekt

pn. „Korowód Sztuki”, polegający
na prezentacji ludzi mieszkających
bądź pochodzących z gminy Hyżne,
którzy swą pasją, talentem i zaangażowaniem budują dziedzictwo
kulturowe nie tylko tego regionu, ale również całego kraju. Do
tej pory nakręciliśmy i opublikowaliśmy w Internecie 18 prezentacji,
na które składają się krótkie reportaże
video, teksty oraz fotografie artystów,
pasjonatów oraz ich twórczości. Co
ciekawe materiały te obejrzało tysiące

KULTURA

ludzi nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Projekt ten będzie kontynuowany

w przyszłym roku.
W okresie pandemii GOK zajmuje się również bieżącą działalnością administracyjną i księgową
oraz realizowaniem projektów z funduszy zewnętrznych m.in. zadania pn.
„Zakup strojów ludowych dla ZPiT

Hyżniacy”. Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 45 tys. zł z Programu
EtnoPolska 2020, nasz
zespół ludowy wzbogacił
się o nowe komplety strojów ludowych gorlickich (dawne woj. rzeszowskie). Podjęliśmy
się
również
niezbędnych i odkładanych
z roku na rok prac
remontowych,
porządkowych i dekoratorskich. Wyposażyliśmy salę
widowiskową w brakujący sprzęt
multimedialny oraz mini scenę,
aby po ustaniu pandemii mieszkańcy i przyjezdni goście mogli
spotykać się w lepszych i bardziej
komfortowych warunkach.

Bezpłatne kursy językowe
w gminie Hyżne

Mamy ogromną nadzieję, że
w przyszłym roku spotkamy się już
w normalnym, zwyczajnym życiu
i będziemy mogli wspólnie zaangażować się w wiele działań i uczes-

tniczyć w wielu wydarzeniach z szeroko pojętej kultury.
Anna Lorenz-Filip

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Historia jakiej nie znamy

W okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem brał udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Sukces
poprzez kompetencje”, w ramach którego zorganizował
dla mieszkańców naszej gminy kilkumiesięczne bezpłatne
kursy języka angielskiego i niemieckiego. Projekt skierowany był do osób dorosłych uczących się, pracujących lub
zamieszkujących woj. podkarpackie w wieku 25 lat i więcej.
W ramach projektu utworzono 5 grup j. angielskiego
na różnych poziomach zaawansowania oraz 1 grupę
j. niemieckiego na poziomie podstawowym – łączna liczba
uczestników szkoleń to 72 osoby. Zajęcia prowadzone były
przez doświadczonych lektorów, a uczestnicy poza cenną
wiedzą otrzymali również bezpłatnie wszelkie niezbędne
materiały szkoleniowe w tym podręczniki i płyty CD.
Kurs zakończył się międzynarodowym egzaminem TGLS,
dzięki czemu uczestnicy zdobyli wartościowy certyfikat,
który może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych zarówno do pracy zawodowej jak i nauki. Ponadto jest on uznawany w krajach należących do
Unii Europejskiej i honorowany przez międzynarodowe
korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo. Jednocześnie zapraszamy do udziału
w kolejnych kursach i szkoleniach, które będą organizowane
w GOK w kolejnych latach. Pamiętajmy, że na naukę nigdy
nie jest za późno, dlatego warto korzystać z możliwości
udziału w zajęciach, które podnoszą naszą wiedzę i umiejętności, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Ksiądz Andrzej Trzyna (ur. w 1877 roku w Dylągówce)
święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1901 roku
w Przemyślu z rąk Biskupa Przemyskiego św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszę prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Hyżnem na którą przybyli licznie parafianie oraz
właściciele dworów, Jędrzejowicze z Dylągówki i Hyżnego.
Jak opisuje we wspomnieniach Maria Jędrzejowicz
z Dylągówki „Po uroczystościach kościelnych zostaliśmy
zaproszeni na przyjęcie prymicyjne do domu rodziców
księdza, była też tam zaproszona Emilia Sikorska z synem
Władysławem uczniem klasy VIII gimnazjalnej i trochę jeszcze młodzieży z rodziny i sąsiadów księdza, bawiono się towarzysko i śpiewano pieśni. Zapamiętałam dobrze Władysława Sikorskiego w gimnazjalnym mundurku przystojnego
młodzieńca bardzo wesołego/późniejszego generała, Wodza
Naczelnego i premiera naszej Ojczyzny”.
Ksiądz Andrzej Trzyna w latach 1901-1904 był wikariuszem
w Dubiecku. W 1905 roku otrzymał probostwo w parafii
Harta. Został zamordowany w 1942 roku podczas napadu
rabunkowego na plebanię w Harcie przez grupę zbiegów
z więzienia w Przemyślu oraz kilku bandytów z okolic.
Mieczysław Rożek
Mieszkaniec Gminy Hyżne
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POMOC SPOŁECZNA

Pomoc Powodzianom

Niekorzystne warunki
atmosferyczne jakie miały
miejsce w czerwcu bieżącego roku zarówno
w naszej gminie jak
i gminach sąsiednich,
spowodowały rozległe
szkody i zniszczenia.
W wyniku ulewnych deszczy i burz
mocno ucierpiały gospodarstwa domowe. Zalaniu lub podtopieniu uległy
nie tylko budynki mieszkalne, budynki gospodarcze czy obejścia domowe,
ale również drogi dojazdowe i mosty.
Niekorzystnym skutkiem intensywnych opadów deszczu było powstanie
wielu osuwisk, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.
Aby udzielić pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym
w wyniku tych zdarzeń, uruchomiono
różne źródła wsparcia, m. in. w postaci: zasiłków celowych pochodzących
ze środków rezerwy celowej budżetu
państwa - w wysokości do 6 tyś.
złotych. Środki te przeznaczone były
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb bytowych (w zależności od
wielkości powstałych szkód). Przy
określaniu wysokości zasiłku (zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 czerwca 2016) pod uwagę brano
przede wszystkim możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu
oraz prace i zakupy, które w związku
z zaistniałą sytuacją, należało pilnie

wykonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe. Uwzględniono również rzeczywiste szkody
w gospodarstwie domowym w zakresie podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, żywności, leków
czy dostępu do wody pitnej.
W naszej gminie wsparciem finansowym ze środków budżetu Wojewody zostało objętych 24 rodzin na
łączną kwotę 76 100,00 zł. Ponadto
15 rodzinom udzielono pomocy ze

środków własnych gminy w łącznej
wysokości 10 900,00 zł. Jedna rodzina
ze względu na bardzo duże straty, jakie
poniosła w wyniku żywiołu, otrzymała
pomoc na remont domu mieszkalnego, który udało się przeprowadzić do
końca września 2020r.
Wszystkie rodziny z terenu gminy,
które zostały poszkodowane w skutek
powodzi, otrzymały pomoc w formie
artykułów żywnościowych z Podkarpackiego Banku Żywności za pośrednictwem miejscowego Stowarzyszenia ,,Gosposie z Wólki”.

Jak zawsze w takich trudnych sytuacjach z pomocą przyszła organizacja Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Wsparcie w formie pieniężnej otrzymało 17 rodzin na łączną kwotę 51
000,00 zł. Rodziny mogły przeznaczyć
powyższe środki na zakup artykułów
lub sprzętu, który został zniszczony
lub zabrany przez wodę. Dodatkowe
środki na pewno przyczyniły się do
częściowego zniwelowania skutków
powodzi.
Z
pomocą
rodzinom poszkodowanym przyszła
również
Fundacja
PGNiG S.A., która
w ramach swojej
działalności
przeznaczyła sprzęt
gospodarstwa domowego. Dwie rodziny z naszej gminy skorzystały z tej
formy pomocy w postaci pralki i kuchenki gazowej.
Mimo tak trudnej sytuacji
spowodowanej klęską żywiołową,
w której ucierpiało wiele rodzin, można było liczyć na pomoc mieszkańców
gminy oraz różnych służb, które
włożyły wiele trudu i wysiłku w to,
aby ratować dobytek innych. Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do usuwania skutków
żywiołu - należą się ogromne podziękowania.
Katarzyna Rożek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem
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UBRANI W TRADYCJĘ
- nowe stroje ludowe
dla ZPIT "Hyżniacy"
Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem
zakończył realizację projektu pn.
„Zakup strojów ludowych dla ZPiT
„Hyżniacy”, dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum
Kultury, w ramach Programu

Efektem realizacji zadania jest zakup ośmiu nowych
kompletów strojów regionalnych gorlickich – damskich
i męskich oraz uzupełnienie mocno wysłużonych już strojów
rzeszowskich o nowe elementy tj. męskie kamizele i spodnie oraz damskie kabatki.

Praca nad finalnym
kształtem nowej garderoby Zespołu, trwała
blisko 4 miesiące. I etap
realizacji to wykonanie
specyfikacji,
uwzględniającej kryteria etnograficzne i zawierające
dokładne opisy poszczególnych elementów garderoby, włącznie z określeniem kolorystyki i rodzaju stosowanych tkanin. Kolejny
etap to zebranie wymiarów członków Zespołu, tzw. szycie
wstępne, przymiarki, wykonanie zdobień wg tradycyjnych
wzorów, poprawki, aż do finalizacji zamówienia. Stroje
zostały wykonane przez rzeszowską pracownię krawiecką
„INA”, która profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem
podjęła się tego zadania, za co serdecznie dziękujemy.

Nowe stroje regionalne,
będą służyć ZPiT Hyżniacy
podczas
kolejnych
występów, stanowiąc integralny element programów
obrzędowych, tanecznych
oraz śpiewaczych, stąd bez
wątpienia ten ważny zakup

w widoczny sposób przyczyni się do upowszechniania
wiedzy na temat tradycyjnych
strojów i wartości obecnych
w
kulturze
ludowej, a także
do podniesienia
poziomu artystycznego widowisk promujących
dziedzictwo kultury ludowej naszego regionu,
budując zarazem pozytywny wizerunek Gminy
Hyżne, jako społeczności dbającej o rodzimą tradycję i zwyczaje regionalne.
Całkowity koszt zadania wyniósł 47 850,00 zł, z czego
wysokość pozyskanego przez GOK dofinansowania
z programu EtnoPolska to aż 45 tys. zł. Pozostała kwota 2 850,00 zł to wkład własny przekazany ze środków
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.
Anna Lorenz-Filip

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem
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XVIII ZLOT SZLAKIEM GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

VIII RAJD ROWEROWY

20 września w Hyżnem już po raz
ósmy wystartował Rajd Rowerowy Szlakiem Rodowodu gen.
Wł. Sikorskiego, który został zorganizowany przez Wójta Gminy
Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury
w Hyżnem. Patronat honorowy
nad tym wydarzeniem objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Impreza dedykowana miłośnikom
dwóch kółek tego roku przyciągnęła na
start rekordową liczbę
121
zawodników,
a wśród nich zarówno
mieszkańców gminy
Hyżne, jak i innych
podkarpackich miejscowości. Na imprezie
nie zabrakło również
zagorzałych kibiców,
którzy
dopingowali swoich bliskich
do osiągnięcia jak
najlepszego wyniku.
Zawodnicy startowali w 6 kategoriach.
Trasa rajdu prowadziła przez piękne
i malownicze tereny gminy Hyżne
i została podzielona na 2 odcinki: 8 km
dystans dla dzieci do lat 9 i rodziców
z dziećmi oraz 16 km dla pozostałych
zawodników.
Na mecie na wszystkich uczestników rajdu czekały pamiątkowe medale
oraz ciepły poczęstunek. Po regeneDZIEJE SIĘ...

racyjnym posiłku i sprawdzeniu wyników przez Komisję Sędziowską pod
przewodnictwem p. Jolanty Budyki,
nastąpiło oficjalne rozdanie pucharów
medali oraz nagród dla zwycięzców
VIII Rajdu Rowerowego, które wręczyli
Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta,
Dyrektor GOK Hyżne Anna Lorenz-Filip oraz Członek Komisji Sędziowskiej
Zofia Osika.
Nagrody
zostały
przyznane
również dla najmłodszej uczestniczki

rajdu, którą była Sara Piekarska (lat 3)
oraz najstarszego uczestnika p. Jana
Janika (lat 66).
SERDECZNIE GRATULUJEMY
WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM!
Dużą atrakcją, na którą wszyscy
czekali było losowanie nagrody specjalnej tj. roweru ufundowanego przez
Mieszkańca Gminy Hyżne. Oprócz
roweru rozlosowano również wiele
innych „rowerowych” niespodzianek!
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Tegoroczny rajd rowerowy współfinansowany był ze środków Powiatu Rzeszowskiego, za co składamy
podziękowania na ręce p. Józefa
Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego oraz p. Antoniego Ossolińskiego, który reprezentował Powiat
Rzeszowski podczas Rajdu.
Serdecznie dziękujemy również
Policji z Komendy Miejskiej w Rzeszowie oraz jednostkom OSP z terenu
gminy Hyżne na ręce p. Jana Krowiaka
– Komendanta Gminnego oraz p.
Marka Szczoczarza – Prezesa OSP
Hyżne, a także Strażakom z zaprzyjaźnionej OSP z Dubiecka za okazaną
pomoc w organizacji rajdu i udział
w zabezpieczaniu trasy.
Dziękujemy
osobom
zaangażowanym w organizację wydarzenia: Jolancie Budyce, Zofii
Osika, Monice Dziopak, Łukaszowi Wróblowi, Pawłowi Szpali, pracownikom ZUKiRu oraz Firmie Holiday Organizacja Imprez za obsługę
gastronomiczną.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zawodnikom, a także kibicom za
aktywne uczestnictwo i zapraszamy
do udziału w kolejnych edycjach tej
cyklicznej imprezy, która już na dobre wpisała się w kalendarz gminnych
wydarzeń i która propaguje pamięć
o gen. Sikorskim – wybitnym polityku
i wojskowym rodem z Hyżnego.

SPORT

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII:
Kategoria I:
DZIECI DO LAT 9
I miejsce: Mikołaj Szpala
II miejsce: Mateusz Paściak
III miejsce: Jakub Jamrozik
Kategoria II:
10 – 13 lat – DZIEWCZĘTA
I miejsce: Gabriela Szura
II miejsce: Emilia Rabiejewska
III miejsce: Julia Rabiejewska
10 – 13 lat – CHŁOPCY
I miejsce: Szymon Bukała
II miejsce: Sebastian Czarnota
III miejsce: Patryk Garlak
Kategoria III:
14 – 17 lat – DZIEWCZĘTA
I miejsce: Izabela Szpala
II miejsce: Anna Rabiejewska
III miejsce: brak
14 – 17 lat – CHŁOPCY
I miejsce: Marcin Bator
II miejsce: Michał Polanowski
III miejsce: Kamil Janik
Kategoria IV:
POWYŻEJ 18 ROKU – KOBIETY
I miejsce: Jolanta Maksoń
II miejsce: Bogumiła Żołnierczyk
III miejsce: Jadwiga Bembenek
POWYŻEJ 18 ROKU - MĘŻCZYŹNI
I miejsce: Mirosław Ślemp
II miejsce: Łukasz Osiniak
III miejsce: Mirosław Żołnierczyk

Kategoria V:
RODZICE Z DZIEĆMI
I miejsce: Szymon i Łukasz Dziura
II miejsce: Bartosz i Bogdan Stachura
III miejsce: Błażej i Tadeusz Leniard
Kategoria VI:
„ZAWODOWCY”
osoby zrzeszone w klubach
cyklistów)
I miejsce: Arkadiusz Dziura
II miejsce: Piotr Rogala
III miejsce: Kamil Wała

Jesteśmy ogromnie wdzięczni sponsorom,
którzy rzeczowo i finansowo wsparli
organizację rajdu:
•
•
•
•
•
•

Mieszkańcowi Gminy Hyżne - fundatorowi nagrody specjalnej tj. roweru;
Firmie budowlanej Adamek;
Delikatesom Centrum z Hyżnego;
Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW;
Bankowi Spółdzielczemu w Błażowej
Oddział w Hyżnem;
Firmie Drewnotech z Dylągówki.

Anna
Lorenz-Filip
Dyrektor
Gminnego
Ośrodka Kultury
w Hyżnem

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Hyżne
Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną społeczności lokalnej, którą trzeba wspierać. Sport uczy istotnych wartości życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, szacunku
i zasad fair play oraz poczucia wspólnoty. Dostrzegamy to
i od wielu lat wspomagamy finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwijania sportu.

•
•

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego.
sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Co roku w budżecie gminy staramy się wygospodarować
pewną pulę pieniędzy na ten cel. W 2020 roku kluby sportowe otrzymały łącznie 66.000,00 zł.
Z przekazanych przez gminę środków mogą
finansować:
• realizację programów szkolenia sportowego,
• zakup sprzętu sportowego,
• pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
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Pozostałe kluby rozgrywają
mecze w klasie B. Ludowy Klub
Sportowy „Polonia” Hyżne zajmując 10. miejsce w klasyfikacji otrzymał z budżetu Gminy
Hyżne 15.500,00 zł, natomiast
Klub Sportowy „Halo” Hyżne,
który znajduje się trochę wyżej,
Na terenie naszej gminy działają 3 kluby sportowe: „Tatyna” Dylągówka, „Polonia”
Hyżne i „Halo” Hyżne. Ludowy
Klub Sportowy „Tatyna”
Dylągówka, jako jedyny
znajduje się w A-klasie, stąd
też najwyższa kwota dotacji: 30.000,00 zł. Na 16 drużyn
plasują się na 13 miejscu.

bo na miejscu 6. pozyskał kwotę dotacji w wysokości 20.500,00 zł.
Mamy nadzieję, że kluby sportowe
działające na terenie naszej gminy
będą ciągle się rozwijać i osiągać coraz
lepsze wyniki sportowe, stwarzając
tym samym warunki do uprawiania
sportu kolejnym pokoleniom.
Renata Filip

Podinspektor Urzędu Gminy Hyżne

KOROWÓD SZTUKI
Dla wielu z nas, twórcy i artyści
kojarzą się głównie z nazwiskami nieżyjących już autorów wielkich dzieł czy ludzi powszechnie
znanych i popularnych pochodzących z dużych miast, ośrodków kultury i nauki. A jednak na szczęście
nie zawsze tak jest. Znakomici pisarze, poeci, malarze, rzeźbiarze,
rękodzielnicy, wykonawcy i kompozytorzy muzyki czy fotograficy
także wśród nas w małych miasteczkach i na wsiach.
Gmina Hyżne również może poszczycić się właśnie takimi osobami.
W większości są to jednak ludzie, którzy
swój dar i talent praktykują w zaciszu
domowego ogniska prezentując go
jedynie wśród członków najbliższej
rodziny. Są i tacy, którzy zasłynęli w
innych rejonach naszego kraju, a dla
części społeczności hyżneńskie ich
twórczość jest mało znana lub zupełnie nie znana. Dlatego też, by móc
odkryć i pokazać „światu” niezwykłe
talenty tych wybitnych ludzi, Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem w marcu
b.r. rozpoczął realizację projektu pn.
„Korowód Sztuki”, którego celem jest
prezentacja twórczości mieszkańców
i krajanów gminy Hyżne, tj. ludzi
DZIEJE SIĘ...

Prezentacja hyżneńskich artystów, twórców,
pasjonatów oraz ich dorobku twórczego

którzy swą pasją, talentem i zaangażowaniem budują dziedzictwo
kulturowe zarówno naszej Gminy, jak
i całej ojczyzny.
Prezentacja hyżneńskich twórców
i artystów, odbywa się w Internecie za
pośrednictwem stron Urzędu Gminy
Hyżne i Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem, a także portalu społecznościowego
Facebook.
Składają
się na nie autobiograficzne reportaże filmowe, teksty opisujące życie
i działalność twórczą oraz fotografie. Inicjatorką i koordynatorką tego
przedsięwzięcia jest Anna Lorenz-Filip
- dyrektor GOK w Hyżnem, a realizatorem materiałów filmowych jest Łukasz Wróbel – nauczyciel i pracownik
Gok-u. Przez kilka ostatnich miesięcy,
w ramach tego projektu stworzono
i opublikowano 18 odcinków Korowodu Sztuki, przedstawiających sylwetki
niezwykłych i utalentowanych osób,
zespołów i grup zasłużonych dla kultury naszej Małej Ojczyzny, jaką jest
Gmina Hyżne. Wśród nich znalazły
się:

Orkiestra Dęta z Dylągówki

grupa z ogromnym dorobkiem
i bogatym doświadczeniem, działa-
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jąca już blisko 100 lat, tworząc i upowszechniając kulturę i duchowość
gminy Hyżne oraz budując jej prestiż.
Od dziesiątków lat muzycy Orkiestry uświetniają ważne uroczystości
gminne, zapewniają oprawę muzyczną świętom kościelnym, grają na
imprezach kulturalnych i festynach,
uczestniczą w przeglądach i konkursach godnie reprezentując gminę
Hyżne zarówno w kraju jak i zagranicą i zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia. W 2019 r. muzycy otrzymali odznakę honorową nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

ZPiT Hyżniacy

powstał w 1973 r, a jego misją jest
pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, wzbogacanie wiedzy o regionalnym
folklorze
i
kulturze,
odzwierciedlenie pieśni, obrzędów,
tańców ludowych, które były wykonywane przez minione pokolenia,
a także promocja gminy Hyżne
w kraju i za granicą. Trudne do zliczenia są ilości występów, koncertów
i wyjazdów Zespołu, podczas których
piękno muzyki i tańca naszego regionu wzbudzało zachwyt i podziw.

KULTURA

Cymbaliści - Stanisław Tadla Ewa Bielecka
artystka pochodząca
wraz z synem Szymonem
Choć w Polsce niestety nie ma już
“cymbalistów wielu”, to okazuje się,
że prawdziwi mistrzowie gry na cymbałach mieszkają i działają w naszej
gminie Hyżne, a dokładnie w miejscowości Szklary. Artyści od wielu
lat, nieprzerwalnie kultywują żywą
tradycję tego unikatowego i czarującego instrumentu, grając zarówno
w Kapeli Ludowej przy ZPiT „Hyżniacy” jak i prowadząc grę indywidualną.
Na swoim koncie mają liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas
konkursów w całym kraju.

Zespół Karczmarze

W składzie zespołu jego połowa
członków to mieszkańcy gminy
Hyżne. Pozostali z gminą związani są
już od kilkunastu lat z uwagi na bliską
współpracę z ZPiT Hyżniacy. Zespół
zagrał już ponad 500 koncertów, bierze również udział w licznych festiwalach, przeglądach i konkursach.
wykonując szeroko pojętą muzykę
pogranicza m.in. polską, słowacką,
kresową,ukraińską,łemkowską, węgierską, bałkańską i żydowską. W swoim
dorobku posiada już 4 płyty, liczne
nagrody i wyróżnienia.

Maria Bednarek

poetka rodem z Hyżnego, która
obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Autorka czterech tomików poezji i książki autobiograficznej. Ponadto
komponuje muzykę i śpiewa swoje
wiersze. Część piosenek utrwaliła na
płycie CD. W 1995 r. została nagrodzona Złotą Odznaką Stowarzyszenia
WRSTK, w 2010 r. odznaką honorową:
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
a w 2017 r. medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zofia Bembenek

mieszka w Brzezówce, z zawodu jest
krawcową i od kilkudziesięciu lat we
własnym domu szyje i haftuje stroje
ludowe dla różnych grup i zespołów
obrzędowych zarówno z kraju, jak
i z zagranicy. Ta czasochłonna praca,
która jest również wielką pasją pani
Zofii wynika z wielkiej miłości do kultury ludowej i z chęci jej propagowania.

z Dylągówki, absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tworząca w różnych dziedzinach takich jak: rzeźba, medalierstwo,
rysunek, malarstwo. W swoim dorobku posiada wiele znaczących nagród
i wystaw. Jest autorką m.in. rzeźby
ołtarzowej NS Jezusa w kościele parafialnym w Dylągówce.

Kinga Blok

pochodząca z Dylągówki pasjonatka szydełkowania, która projektuje
i tworzy czapki, ozdoby i torebki. Wyjątkowość tego rękodzieła polega na
tym, że każda wykonana rzecz jest unikalna, oryginalna, niepowtarzalna i nie
można jej dostać w sklepie.

Andrzej Błoński

fotografik z Grzegorzówki, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sztuki. Jedo prace wywierają ogromne wrażenie – ciekawią, zachwycają, a niekiedy wzruszają. Wśród licznych sukcesów, którymi
może poszczycić się artysta jest m.in.:
I miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Fotograficznych w Olsztynie w 2019
r., III miejsce w Międzynarodowym
Konkursie Studenckim„Odkryj Europę”
w 2018 r., III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotografii „Podróż
w nieznane w 2019 r.”.

Dawid Groszek

mieszkaniec Hyżnego – pasjonat
skoków narciarskich i szydełkowania,
który niejednokrotnie był zapraszany do studia TVP Rzeszów w celu zaprezentowania swojej pasji. Od 2015
r. trenuje skoki narciarskie w klubie
ZKN Sokół Zagórz. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w tym sporcie
m.in. II m-ce w Zagórzu w 2019 r., II
m-ce w Wiśle w 2019 r., dwa razy III
m-ce w Niemczech w 2018 r. i 2019
r., II miejsce drużynowo w zawodach
w Czechach w 2019 r .

Genowefa Kotlarz

z
Grzegorzówki,
która
od
kilkudziesięciu lat zajmuje się haftem
tradycyjnym, szydełkowaniem i haftem richelieu. Kolekcja rękodzieła

pani Genowefy składa się kilkuset serwet, które wypełniają po brzegi dużą
dwudrzwiową szafę i kilka szuflad.
Jedną z najstarszych i największych
jest serweta z wzorem pt. „Jesień”,
która ma ok. 2 m średnicy i ponad 50
lat.

Zofia Mitał

pochodząca z Brzezówki rzeźbiarka.
Wrodzony talent sprawił, że dobrze
zapowiadająca się artystka dostała
się od razu na II rok studiów Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, które
w 1969 r. ukończyła z wyróżnieniem
otrzymując w nagrodę stypendium
wyjazdowe do Włoch, gdzie przez
blisko rok szlifowała swoje artystyczne
umiejętności. Od lat 80-tych XX w. zajmuje się głównie sztuką sakralną. Jest
autorką kilku monumentalnych drzwi
m.in. do Katedry Rzeszowskiej, Katedry Przemyskiej oraz Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rzeszowie (kościół OO. Bernardynów w Rzeszowie). Ponadto zajmuje
się tworzeniem elementów wyposażenia kościołów. Jej prace znajdują się
w wielu podkarpackich kościołach
m.in.
w
Dylągówce,
Grzegorzówce-Wólce oraz Nieborowie.

Magdalena Nahirny

pochodząca z Hyżnego, a obecnie
mieszkająca w Wólce Hyżneńskiej
malarka, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, na
kierunku malarstwo., która tworzy
swe prace głównie w nurcie impresjonistycznym. Od wielu lat jest uczestniczką wielu lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatów i plenerów malarskich.

Józef Pałac

rodak Hyżnego, mieszkający obecnie
w Rzeszowie rzeźbiarz, w którego
kręgu zainteresowań twórczych są
przede wszystkim kapliczki, świątki,
płaskorzeźby z wizerunkami świętych,
motywy ludowe. Pan Józef posiada
liczne nagrody, dyplomy, podziękowania i wyróżnienia. Za bogatą działalność twórczą, , uhonorowany został
w 2019 r. Doroczną Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury za całokształt działalności oraz w 2020 r. odznacze-
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niem nadanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.

Mieczysław Rożek

malarz z Hyżnego dokumentujący w swych obrazach historię Ziemi
Hyżneńskiej. Namalował m.in. Dom
Zdrojowy w Nieborowie, zabytkowy
Kościół Parafialny w Hyżnem, Katolicki Dom Kultury w Hyżnem (tzw. Dom
Parafialny wybudowany w latach
30-tych XX w., rozebrany w 2017
r.). Ponadto jest autorem obrazów
prezentujących: tunel wraz z kolejką
wąskotorowa w Szklarach z 1904 r.,
panoramę Hyżnego 200 lat temu, dom
gen. Władysława Sikorskiego, ówczesną szkołę oraz dom sióstr zakonnych
w Hyżnem. Artysta za swe wyjątkowe
dzieło uważa obraz przedstawiający
Zespół Dworski z Dylągówki wraz ze
stadniną koni. Niestety do dziś nie
zachowało się nigdzie zdjęcie tego
słynnego początkiem XX w. kompleksu, a obraz namalowany przez p. Mieczysława, jest jedyną pamiątką utrwalającą jego wygląd dla przyszłych
pokoleń.

Marta Tadla

pochodząca z Hyżnego aktorka teatralna, która obecnie mieszka
w Chorzowie na Śląsku. W swojej

dotychczasowej karierze zagrała
w największych hitach musicalowych,
jak również w kilku serialach m.in.:
,,Głęboka woda”, „Układ Warszawski”,
„Katastrofy Górnicze”, „Święta Wojna”
. Ponadto współrealizowała dla TVP 3
program dla dzieci ,,Cukiernia Dziadka
Benka”. Ponadto jest członkinią Kabaretu Moherowe Berety, która to praca jest dla niej nie mniej ważna, gdyż
estrada to jest miejsce, gdzie czuje się
najlepiej.

Adam Walas

mieszkaniec Wólki Hyżneńskiej, z zawodu jest stolarzem, ale jego wielką
pasją jest rzeźbiarstwo, głównie
sakralne. Za swoje największe rzeźbiarskie osiągnięcie uważa stworzenie
płaskorzeźby Świętej Rodziny.

Jan Wróbel

mieszkaniec Dylągówki, który od przeszło 15 lat z wielką pasją oddaje się
wyjątkowemu i unikatowemu zajęciu
jakim jest garncarstwo. Kontynuując
tą zanikającą tradycję w wielu swoich
wyrobach zachowuje autentyczne
formy i wzornictwo inspirowane
sztuką ludową.
Jak widać, Gmina Hyżne jest wyjątkowym regionem województwa Podkarpackiego, jeżeli chodzi

o działalność twórczą i artystyczną. Każda jej miejscowość może
pochwalić się wyjątkowymi osobami,
zaangażowanymi kulturalnie i dzielącymi się ze światem jakąś cząstką
siebie. Niestety sytuacja związana ze
wzrostem zachorowań na Covid-19
i pogłębiającą się
pandemią,
uniemożliwiła organizatorom kontynuację projektu. Jednakże mając nadzieję, że przyszły rok okaże się lepszy,
GOK zaprezentuje sylwetki kolejnych
zasłużonych grup i osób działających
lub pochodzących z terenu gminy
Hyżne. Ponadto zamierzeniem jest
również wydanie okolicznościowej
publikacji oraz organizacja autorskich koncertów, wystaw i wernisaży
naszych rodzimych twórców.
Realizacja projektu „Korowód Sztuki”
dowodzi że Hyżneńska Ziemia posiada bezcenne skarby: tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie,
wspaniały folklor oraz ogromny potencjał społeczny, jakim są lokalni
artyści i twórcy. Warto dostrzec i docenić tą ważną i wybitną działalność
- dziedzictwo naszego obszaru.

Anna Lorenz-Filip

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Ferie zimowe w bibliotece
Ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hyżnem upłynęły
w ścisłym kontakcie z książką, czyli
tym co w bibliotece najważniejsze.

manualne. Z wykonanych prac
powstała wystawa, którą mogli podziwiać inni użytkownicy
Biblioteki.

Pełne były ciekawych zajęć dla najmłodszych dzieci. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie, wykazać się kreatywnością i oryginalnością. Sporo pracy,
a jednocześnie radości przyniosło feriowiczom wykonywanie pudełkowego bałwana, słonecznikowych
jeżyków, chochlików z siana, butelkowych potworków, ilustracji do papierowego teatrzyku kamishibai czy
tropienie książkowego mola. Bo najważniejsze jest, aby dzieci poczuły
się sprawcami artystycznej magii jaka
rodzi się, kiedy z „niczego” powstaje
coś pięknego. Własnoręczne wykonanie prac plastycznych pobudza
wyobraźnię oraz rozwija umiejętności

Pamiętając o książkach dla
dzieci uczestnicy zajęć mieli
również okazję wysłuchać opowiadań Heleny Bechlerowej pt.
Zima z białym niedźwiedziem
i Grzegorza Kasdepke„Potworaki
i inne ko(s)miczne opowieści”.
W ramach zajęć literackich przeprowadzony został konkurs ph. Jaka to
bajka? Jego celem była popularyzacja
książek dla dzieci. Książki pomagają
dzieciom poznawać i nazywać emocje
swoje i innych osób, a także rozróżniać
świat zewnętrzny od świata odczuć
i wrażeń.
Ferie zimowe w hyżneńskiej Bibliotece należy zaliczyć do udanych.

Koncepcja spędzenia ich w towarzystwie książek okazała się słuszna i zaowocowała nowymi czytelnikami i liczniejszymi wypożyczeniami. Ferie się skończyły, ale
Biblioteka wciąż jest otwarta i czeka
na wszystkich, którzy zechcą się z nią
zaprzyjaźnić.
Małgorzata Jamrozik

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem
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Wyprawka dla
pierwszoklasisty

KARNAWAŁ Z ORKIESTRĄ DĘTĄ Z DYLĄGÓWKI
Orkiestra Dęta z Dylągówki to
duma i radość całej Gminy Hyżne,
czego dowodem jest przyznane
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2019 r. honorowe
odznaczenie „ZASŁUŻONY DLA
KULTURY POLSKIEJ”.
Tradycyjnie od wielu lat w okresie
karnawału Orkiestra działająca pod
batutą p. Krzysztofa Ogorzelca, wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnem organizuje koncerty, które gromadzą liczne grono słuchaczy.
Tegoroczne koncerty Orkiestry
zostały zorganizowane 15 lutego
w Hyżnem i 16 lutego w Szklarach
i w Dylągówce. Każdy z nich rozpoczynał się wielkim przebojem
Whitney Houston pt. „One Moment
In Time”. Następnie Orkiestra zaprezentowała utwory na wzór koncertów
wiedeńskich m.in. wiązankę
walców Johannesa Straussa
w opr. Hansa Kolditza pt. „Taniec
z Johannem Straussem” (utwory:
„Wino kobieta i śpiew”; „Skarb”;
„Róże południa”; „Śniadanie”;
„Nad pięknym modrym Dunajem”), polkę pt. „CHIT – CHAT
– Johanna Straussa, Walc nr.
2. – Dymitra Szostakowicza
(jedno z najbardziej znanych
dzieł tego kompozytora), Czarny Kos
oraz Grzmoty i Błyskawice – Johanna Straussa. Ponadto w repertuarze
sobotnio – niedzielnych występów
Orkiestry znalazły się również takie
przeboje muzyki rozrywkowej jak:
„I will survive”, „Tango miłości”, „Karaiby”, „Przyjaciele na zawsze” – w instrumentacji na trąbkę i tenor (solistki:
Klaudia Bukała – trąbka i Katarzyna

Ślemp – tenor), „Zostałaś barwnym
wspomnieniem” (solo na trąbce – Szymon Starzak).
Ogromny zachwyt publiczności wzbudził również utwór pt. „Hallelujah”
– z repertuaru Leonarda Cohena.
Śpiew i solo na skrzypcach w wykonaniu Klaudii Bukały wzruszył niejednego słuchacza.
Tego roku datki zebrane podczas
koncertów, członkowie Orkiestry
postanowili przeznaczyć na wsparcie parafii św. Anny w miejscowości
Skałat na Ukrainie, którą reprezentował ks. Michał – proboszcz parafii
oraz p. Petro Sawonczak – burmistrz
miasta Skałat. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Koncerty
karnawałowe kończono tradycyjnie
bardzo popu-larnym Marszem Radetzkiego skomponowany przez Johanna

Straussa. Członkowie Orkiestry wraz
kapelmistrzem znakomicie zaprezentowali utwory w różnych stylach od
klasycznego poprzez muzykę filmową
do standardów polskiej i zagranicznej
muzyki rozrywkowej z pewnością
zaspakajając gusta szerokiej publiczności, która występy przyjmowała
owacyjnie gromkimi brawami!
Anna Lorenz-Filip

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

DZIEJE SIĘ...
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Rozpoczęcie roku szkolnego dla
pierwszoklasistów jest bardzo ważnym
i emocjonującym wydarzeniem. Jest
czasem nowych wyzwań, sukcesów
ale i ciężkiej pracy.
Z tej okazji Wójt Gminy Hyżne – Pan
Bartłomiej Kuchta, postanowił wdrożyć
cykliczny projekt pn. „Wyprawka dla
pierwszoklasisty”.

1 września, podczas rozpoczęcia
roku szkolnego, dzieci rozpoczynające naukę w szkołach podstawowych
na terenie naszej gminy, otrzymały
wyprawkę, która składała się z najpotrzebniejszych przyborów szkolnych.
Znalazły się tam m.in. kredki, długopisy, farby czy plastelina.
Mamy nadzieję, że ta niespodzianka
wywołała uśmiech na twarzach dzieci,
a nowe przybory szkolne zachęciły do
nauki.
Magdalena Buda

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne

SPORT

Biegi sportowe

organizowane w 2020 roku

Rosnące zainteresowanie w społeczeństwie
tematyką biegania stworzyło potrzebę
organizacji zawodów biegowych
na terenie Gminy Hyżne
Głównym założeniem organizacji
zawodów było propagowanie aktywności fizycznej oraz biegania, jako
aktywnej formy spędzania wolnego
czasu. W 2020 roku na terenie naszej
gminy odbyły się trzy biegi, które od
początku do końca, zostały zorganizowane przez aktywnie działające
stowarzyszenia, przy niewielkiej pomocy finansowej gminy i sponsorów.

23 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie
„Aktywny Dynów” zrealizowało na
wyciągu narciarskim w Dylągówce
drugą już edycję biegu pn. „Ostra
Góra Challenge”. W wydarzeniu tym
czynny udział wzięło 94 zawodników

w wieku 15-65 lat, którzy
za zadanie mieli trzykrotnie
podbiec pod wyciąg narciarski Ostra Góra. Długość
jednego etapu wynosiła
300 metrów, a nachylenie stoku 28%,
więc było to nie lada wyzwanie. Rywalizujący zawodnicy deklarowali swój
udział w kolejnej edycji biegu oraz
podkreślali innowacyjną formę rywalizacji. Dzięki dofinasowaniu
z Gminy Hyżne w kwocie
1.000 zł stowarzyszenie zakupiło baner promujący bieg
oraz puchary i statuetki dla
zawodników.
Kolejny bieg miał miejsce 12 września 2020 r. Tym
razem był to „Bieg Pamięci

Żołnierzy Wyklętych”, będący kontynuacją „Biegu Niezłomnych” organizowanego w poprzednich latach.
Zadanie to zostało zrealizowane przez
Stowarzyszenie „Szczep Niezłomnych”.
Na dystansach 800 m, 3 km, 10 km
oraz półmaratonu (ok. 21 km) biegło
128 zawodników. Start oraz meta
biegu zlokalizowane były w ośrodku
Boska Dolina w Dylągówce, a trasy
poszczególnych dystansów przebiegały po terenach gminy Hyżne oraz
Błażowa. Organizatorzy przygotowali
dla wszystkich zawodników regeneracyjny ciepły posiłek, a na punktach
kontrolnych rozdawana była woda,
suszone owoce i czekolada. Wszyscy zawodnicy po pokonaniu mety
udekorowani zostali pamiątkowymi
medalami, a zawodnicy, którzy zajęli
3 pierwsze miejsca otrzymali puchary. Z dotacji uzyskanej z Gminy Hyżne
w kwocie 2.000 zł zakupiono artykuły
spożywcze, puchary oraz medale.
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W
ostatnią
niedzielę
października tj. 25.10.2020 r. na
terenie gminy Hyżne miał miejsce 3 bieg – tym razem był to
„Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego”. Trasę przebyło ok. 100
osób. Udział mógł wziąć każdy,
jednak organizatorzy przede
wszystkim chcieli włączyć do
aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy Hyżne – dla nich
stworzono specjalną kategorię
z nagrodami „najlepszy/sza
mieszkaniec/ka gminy Hyżne”.
Trasa oraz jej długość miały ukazać
uroki naszej gminy. Każdy uczestnik,
który pokonał całą trasę biegu otrzymał koszulkę oraz pamiątkowy medal.
Dla najlepszych, zarówno w kategorii
OPEN, jak i w kategoriach wiekowych, przewidziane były pamiątkowe

medale i puchary oraz opłacono
firmę specjalizującą się profesjonalnym pomiarem czasu na
zawodach sportowych.

statuetki. Dodatkowo, na mecie dla
każdego czekał gorący posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce. Zabezpieczeniem
trasy zajęli się strażacy z jednostek
OSP z terenu naszej gminy. Z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Hyżne
w wysokości 3.000,00 zł zakupiono

Biorąc pod uwagę ogromne
zainteresowanie, a przede
wszystkim pozytywne opinie
uczestników po zawodach, można śmiało powiedzieć, że wszystkie te zadania okazały się sukcesem. Oczywistym się zatem
staje, że zawody biegowe będą
miały kontynuację w przyszłym
roku. Cieszymy się, że przy niewielkim nakładzie finansowym, wsparciu
budżetu gminy i sponsorów, udaje
się organizować tego typu imprezy.
Świadczy to o zaradności i aktywnym działaniu stowarzyszeń.
Magdalena Buda

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne

NARODOWE CZYTANIE 2020
- W ROLI GŁÓWNEJ „BALLADYNA"

Co roku wydarzenie honorowym patronatem obejmuje
Para Prezydencka.
Lekturą dziewiątej odsłony
Narodowego Czytania była
„Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Narodowe Czytanie to akcja społeczna
realizowana od 2012 r., której podstawowym
celem jest popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości poprzez kontakt
z największymi dziełami polskiej literatury.
DZIEJE SIĘ...
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To historia bezwzględnej walki o władzę, w której świat
ludzki spotyka się ze światem nadprzyrodzonym. Głównymi
bohaterkami są dwie siostry, Alina i Balladyna. Alina to uosobienie dobra, niewinności oraz dobroduszności. Życie drugiej siostry przepełnione jest złem, gniewem i brakiem
zasad moralnych. Balladyna to kobieta wytrwale dążąca do
realizacji swych zamierzeń, nawet za cenę zbrodni, toteż
dążąc do zaspokojenia potrzeby władzy, intrygami pozbywa się osób, które mogą zaszkodzić jej pozycji. Utwór to
ponadczasowa opowieść o najmroczniejszej stronie ludzkiej natury, w którym na koniec zwycięża dobro i sprawiedliwość.
Od niemal 160 lat Balladyna Juliusza Słowackiego należy
do utworów scenicznych najczęściej granych w polskich

KULTURA / OŚWIATA

teatrach. Właściwie nie sposób
policzyć wszystkich inscenizacji – było
ich setki, jak nie tysiące na scenach
zawodowych, amatorskich, półamatorskich i szkolnych. Również Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem we
współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną i Szkołą Podstawową
w Hyżnem włączył się do tej wyjątkowej akcji, przygotowując
program, którego z uwagi na sy-

tuację związaną z Covid - 19, nie udało
się w pełnym zakresie zrealizować.
Zachowując środku ostrożności i bezpieczną formę przekazu, Narodowe
Czytanie w Gminie Hyżne odbyło się
za pośrednictwem Internetu.
Drugim akcentem tegorocznej akcji Narodowego Czytania, było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
na projekt plakatu promującego dramat„Balladyna”, który został ogłoszony
przez GOK. Konkurs adresowany był

do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Hyżne, a jego celem było
zainspirowanie do twórczej aktywności, upowszechnianie i zachęcenie
do czytania książek, inspirowanie do

poszukiwań nowych form pracy
artystycznej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności oraz
promocja dokonań artystycznych.
Ogółem do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem wpłynęło 32 prace plastyczne, które zostały poddane ocenie biorąc pod uwagę zgodność pracy
z tematyką, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu i walory artystyczne.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie pięknych
prac. Słowa podziękowania kierujemy
również do nauczycieli, którzy zachę-

cili swoich uczniów do udziału
w konkursie. Dyplomy oraz nagrody
w konkursie ufundował GOK w Hyżnem i Gminna Biblioteka Publiczna
w Hyżnem.
Czas, w którym odbywała się 9.
Edycja Narodowego Czytania to czas
pandemii, trudny dla nas wszystkich.
Mamy nadzieję, że pomimo tego
udało nam się dotrzeć z przekazem
do wielu odbiorców, celebrując tym
samym to literackie święto polskiej
literatury.
Nagrodzono następujące osoby:
• I miejsce: Justyna Pałac
(SP w Dylągówce)
• I miejsce: Aleksandra Pietryka
(SP w Dylągówce)
• II miejsce: Zofia Ossolińska
(SP w Hyżnem)
• II miejsce: Oliwia Trzyna
(SP w Dylągówce)
• III miejsce: Karina Szydełko
i Oliwia Magryś (SP w Grzegorzówce)
WYRÓŻNIENIA: Julia Jasińska (SP
w Hyżnem), Damian Dykiel (SP
w Wólce Hyżneńskiej), Mateusz Budyka (SP w Wólce Hyżneńskiej), Aleksandra Sztycharz (SP w Brzezówce), Emila
Papież (SP w Szklarach), Agnieszka
Urbańska (SP w Dylągówce).
Anna Lorenz-Filip

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Obwody szkolne
Obowiązek szkolny

Pierwsze unormowania z zakresu
obowiązku szkolnego zostały wprowadzone przez polskie władze na terenie Królestwa Polskiego w sierpniu
1917 roku przez Departament Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu były to:
„Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim”.
Wprowadziły one zasadę udostępnienia publicznej szkoły elementarnej
wszystkim dzieciom w wieku szkolnym bez różnicy wyznania. Przepisy
przejściowe nie precyzowały dokładnie zasad realizacji obowiązku szkolnego. Były jednak pierwszą próbą
wprowadzenia obowiązku szkolnego
na ziemiach polskich byłego zaboru

rosyjskiego. Był to jednak obowiązek
względny. Nie określono bowiem
w nim bliżej, co oznacza „wiek szkolny", a pobieranie nauki szkolnej uzależniono od możliwości pomieszczenia dzieci w istniejących szkołach.
Pełniejsze unormowanie kwestii
obowiązku szkolnego na ziemiach
polskich byłego zaboru rosyjskiego
przyniósł Dekret z dnia 7 lutego 1919
r. podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, Prezydenta
Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Jana
Łukasiewicza. Nakładał on na gminy obowiązek tworzenia w każdej
miejscowości szkół powszechnych
w takiej liczbie, aby wszystkie dzieci
w obowiązku szkolnym mogły

korzystać z nauki. Warunkiem założenia szkoły dla dzieci w wieku od 7 do
14 lat była ich liczba – wynosząca co
najmniej 40 dzieci, liczona w ciągu
trzech następujących po sobie lat.
W przeciwnym przypadku dekret
nakazywał łączenie szkół z sąsiednich miejscowości tej samej gminy.
Promień utworzonego rewiru nie
mógł być większy niż 3 km. Dekret
określał także warunki zwolnienia
dzieci z obowiązku szkolnego, gdy
„dzieci, których mieszkanie jest więcej
niż 3 km odległe od szkoły, jako też
dzieci, których mieszkanie oddzielone
jest od szkoły przeszkodą naturalną,
są wolne od obowiązku szkolnego”.
Określony w dekrecie wiek szkolny rozpoczynał się z dniem 1 września tego roku kalendarzowego,
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w którym dziecko kończyło 7 lat. Szkoły powszechne zgodnie z dekretem
były szkołami obejmującymi najogólniej siedem lat nauki. Dekret zabraniał
przyjmowania do szkoły dzieci, które
nie osiągnęły wieku szkolnego. Opracowanie projektu sieci szkolnej w gminie należało do Dozoru Szkolnego.
Dekret przewidywał także obok
sposobu kontroli obowiązku szkolnego przez Dozór Szkolny także sankcje
za niedopełnienie obowiązku. Odpowiedzialność za dopełnienie obowiązku szkolnego ponosił ojciec dziecka. Karą za „ukrywanie dziecka
przed zapisem do szkoły, lub usiłowanie przez wybiegi uwolnienie go od
uczęszczania do szkoły podlegało
karze aresztu lub grzywnie” .
Do celów kontroli spełniania
obowiązku szkolnego stosowano
spisy zwane „metrykami szkolnymi”.
Zawierały one wykazy wszystkich
dzieci w wieku szkolnym, zamieszkałe
w obszarze objętym kontrolą Opieki
Szkolnej. Opieka szkolna w terminie do
1 sierpnia zobowiązana była do przekazania metryki szkolnej kierownikowi szkoły. Zapisy szkolne według
dekretu należało zakończyć z końcem
sierpnia „gdyby zaś się okazało, że nie
wszystkie dzieci obowiązane do nauki
szkolnej zostały zapisane, Opieka
Szkolna miała zapisywać z urzędu stosowaną liczbę dzieci ”.
Postanowienia dekretu stworzyły podstawy realizacji obowiązku szkolnego
na najbliższe dziesięciolecia, były stopniowo rozszerzane na cały kraj.

Dekret z 1956 r.

Dekret z 23 marca 1956 r. uchylił
obowiązujące zasady z zakresu obowiązku szkolnego z 1919 r., doprecyzowano istniejące normy i wprowadzono nowe. Utrzymano obowiązek wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole, w której
„obwodzie zamieszkuje”. Długość
„pieszej drogi dziecka z domu do
szkoły” nie powinna była wynosić
więcej niż 3 km dla uczniów klas I-IV
i więcej niż 4 km dla uczniów klas V-VII.
Podobnie obowiązek szkolny rozpoczynać miał się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończyło 7
lat i trwać do ukończenia siedmiu klas
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w tym
DZIEJE SIĘ...

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 16 lat. Wśród organów
uprawnionych do kontroli obowiązku szkolnego dekret z 1956
roku zaliczał prezydia gromadzkich
i osiedlowych rad narodowych.
Wśród ich obowiązków wymieniono między innymi „obowiązek
powiadamiania właściwych szkół
o zmianie miejsca zamieszkania dziecka w wieku szkolnym. Dekret nadawał Ministrowi Oświaty dodatkowe uprawnienia, w tym także
do określania „sposobu wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci, których ilość na danym obszarze
nie uzasadniała utworzenia dla nich
szkoły w myśl przepisów o zakładaniu
i utrzymaniu szkół”.

Ustawa o systemie oświaty

Kolejną regulację prawną z zakresu
obowiązku szkolnego przyniosła Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku.
W ustawie wydłużono czas realizacji
obowiązku szkolnego do 17 roku życia. Utrzymano dotychczasową zasadę dotyczącą obwodów szkolnych.
Wprowadzono pojęcie „sieci szkół
podstawowych” nadając gminom prawo do ich kształtowania, tak by umożliwiała wszystkim dzieciom spełnianie
obowiązku szkolnego z zastrzeżeniem,
że droga dziecka z domu do szkoły nie
może odpowiednio przekraczać 3 km
w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km
w przypadku uczniów klas V-VIII. Gmina zaś w przypadku, gdy droga dziecka do szkoły przekracza ww. odległości zobowiązana jest do zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Po raz
pierwszy dyrektora szkoły uczyniono
odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Z uwagi na fakt, iż spełnianie obowiązku szkolnego jest obowiązkowe,
jego niespełnianie podlega egzekucji
w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Podstawowy tekst liczył
19 stron, zaś tekst jednolity z lipca
2019 roku aż 193 strony.

Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016
roku wydłużyła okres obowiązkowego
trwania nauki do 18 lat. Kontrolę
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spełniania obowiązku szkolnego pozostawiła w gestii dyrektora szkoły
wobec dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
W zakresie sieci publicznych szkół
podstawowych utrzymano zasadę,
iż to rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez
gminę oraz określa granice obwodów
publicznych szkół podstawowych.
Ustalony przez radę gminy plan sieci powinien być zorganizowana
w sposób umożliwiający wszystkim
dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem, podobnie
jak w ustawie o systemie oświaty, drogi dziecka z domu do szkoły, która nie
może przekraczać odpowiednio 3 km
dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów
klas V-VIII. Rada gminy powinna dążyć
do tego, aby szkoły podstawowe były
szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
Ustalenie planu sieci publicznych
szkół, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z ww. warunkami.
Do prawa oświatowego przeniesiono z ustawy o systemie oświaty
zasady rekrutacji do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej. Dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Jeżeli szkoła po
przeprowadzeniu rekrutacji posiada wolne miejsca, do klasy pierwszej
szkoły publicznej przyjmuje się dzieci
zamieszkałe poza obwodem szkoły
na podstawie kryteriów ustalonych
przez radę gminy. Maksymalną liczbę
uczniów przyjmowanych w procesie
rekrutacji do klasy pierwszej, ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej
na podstawie delegacji ustawowej
wynosi aktualnie 25 dzieci na jeden
oddział. Jeżeli w „trakcie roku szkolnego” w okresie od rozpoczęcia do
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w klasach I-III zostanie
przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały
w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły
podstawowej może zwiększyć liczbę
uczniów w oddziale o 2 lub za zgodą
organu prowadzącego podzielić
oddział.
Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega nadal egzekucji administracyjnej. Organ miejscowy administracji publicznej właściwy do spraw
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edukacji może nałożyć na opiekuna prawnego dziecka karę grzywny
w celu przymuszenia do realizowania
tego obowiązku. W skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić
rodziców władzy rodzicielskiej.

Obowiązek szkolny
a obwód szkoły

System edukacji w Polsce był
wielokrotnie poddawany reformom.
Niektóre elementy systemu były zmieniane adekwatnie do postępu wiedzy
pedagogicznej oraz rozwoju państwowości polskiej. Część z rozwiązań systemu po ich wprowadzeniu została
następnie wycofywana, jak chociażby wiek rozpoczynania przez dziecko
spełniania obowiązku szkolnego, czy
długość trwania edukacji w szkole
podstawowej. Jak wynika z analizy
systemu organizacji edukacji w Polsce
w zakresie publicznej szkoły podstawowej z chwilą wprowadzenia tzw.
„obowiązku szkolnego” pojawiło się
pojęcie „rewiru”, a następnie „obwodu
szkolnego”. Pojęcia rewir szkolny i obwód szkolny zawsze dotyczyły zasięgu

terytorialnego jednej lub kilku miejscowości na którym odpowiednio
Dozór szkolny, prezydia rad narodowych, a ostatnio dyrektorzy szkół
sprawowali kontrolę spełniania obowiązku szkolnego wobec dzieci tam
zamieszkałych. Przyjmując zasadę,
że nauka jest obowiązkowa, obwód
szkolny, bo tak można chyba sądzić
był i jest narzędziem kontroli spełniania obowiązku szkolnego.
Fakt zamieszkania ucznia w obwodzie
szkoły daje gwarancję przyjęcia do
szkoły, zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania ucznia. Nie oznacza
to, że do danej szkoły nie mogą być
przyjęte, a następnie uczęszczać dzieci zamieszkałe poza jej obwodem.
Zgodnie z prawem obowiązującym
w oświacie, zasady rekrutacji do klas
pierwszych tworzone są na danym
terenie z uwzględnieniem warunków
dotyczących społeczności lokalnej,
w której działają szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę
brane są kryteria określone przez
organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej reali-

zacji potrzeb dziecka i jego rodziny,
lokalnych potrzeb społecznych, oraz
może być brane pod uwagę kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP
zapewnione jest tym samym każdemu
prawo do nauki. Dostęp do wykształcenia dla wszystkich jest powszechny
i równy, a rodzice mają prawo wyboru
dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Niepoprawnie ustalona sieć
szkół podstawowych na terenie
jednostki samorządu terytorialnego może być źródłem różnych problemów. Prowadzenie procesu rekrutacji bez uwzględnienia obwodów
szkolnych może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu liczby uczniów
i oddziałów w jednej szkole, kosztem
innej lub innych szkół. Taka sytuacja
prowadzi w konsekwencji do obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły
lub stosowania w niej systemu klas
łączonych. Takie rozwiązania powodują także wzrost nakładów finansowych
na szkoły w ramach jednej gminy.
Jan Kłosowski
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Hyżnem

Szkoła Podstawowa w Brzezówce
Patron Szkoły Podstawowej w Brzezówce
W marcu i kwietniu bieżącego roku nastąpiło sformalizowanie inicjatywy
nadania Szkole Podstawowej w Brzezówce imienia 21. Brygady Strzelców
Podkarpackich, w którą zaangażowali się nie tylko uczniowie, rodzice
i nauczyciele, ale również cała społeczność naszej wsi.
Cała procedura wyboru patrona
trwała prawie półtora roku. Złożyły
się na nią zarówno prezentacje wybranych kandydatów, zbieranie o nich
wiadomości i ciekawostek, konsultacje
wśród społeczności szkolnej i przyjaciół szkoły oraz na koniec referendum,
w którym zdecydowaną większością
głosów wygrała 21. Brygada strzelców
Podhalańskich.
Na mocy uchwały nr XVIII/136/20
Rady Gminy Hyżne z dnia 3 kwietnia
2020 roku w sprawie nadania imienia, Szkoła Podstawowa w Brzezówce
uzyskała patrona i jednocześnie otrzymała zgodę od Ministerstwa Obrony
Narodowej na umieszczenie na sztandarze szkoły odznaki rozpoznawczej

Podhalańczyków, czyli słynnej szarotki alpejskiej. Pozytywną opinię wyraził
także dowódca 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski.
Sam sztandar jest już gotowy
i prezentuje się naprawdę imponująco. Niestety w zaistniałej sytuacji
panującej pandemii w naszym kraju,
nie jesteśmy w stanie zorganizować
planowanej i powszechnie oczekiwanej imprezy masowej związanej
z uroczystością nadania imienia
szkole. Wprawdzie od 7 czerwca 2020
roku zmieniliśmy oficjalną nazwę, to
jednak na uroczystość poświęcenia
i przekazania społeczności szkolnej
sztandaru będziemy musieli pocze-

kać. Obecnie trudno jest zaplanować
kolejną datę uroczystości.
Niemniej jednak chcielibyśmy
serdecznie podziękować nauczycielom, uczniom i absolwentom,
rodzicom i mieszkańcom wsi Brzezówka za dotychczasowe zaangażowanie
w projekt nadania szkole imienia.
Lucyna Słowik
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SP Brzezówka

DZIEJE SIĘ...

OŚWIATA

W lutym 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu “Tradycyjny Sad”
Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska
z myślą o zachowaniu różnorodności
biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu
sadowniczego dziedzictwa polskich
ziem i restytucji starych odmian drzew
w formie szkolnego mini sadu. Nasz
zespół, który zajmuje się projektem,
składa się z chętnych uczniów obecnej klasy 5 i 6 i nosi nazwę „Mali farmerzy”. Zespół w ramach swych zadań
zdobył wiedzę na temat sadownictwa,
starych odmian drzew owocowych,
w szczególności śliw, warunków, jakie
musi spełniać gleba oraz przygotował

plakat i wykonywał prace przygotowawcze do założenia sadu. Oczekiwany
dzień nadszedł 19 października 2020
roku - nasi „Mali farmerzy” posadzili
sadzonki śliwek na wcześniej wytyczonym miejscu.
Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego
konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2020 roku, ale my już
dziś wiemy, że wygraliśmy – wiedzę
i owoce, na które czekamy. A wiosną planujemy powiększenie naszego
mini sadu o kolejne drzewka owocowe! Dziękujemy wszystkim za pomoc
w założeniu sadu, zarówno za pomoc
intelektualną jak i fizyczną.
Anna Wrona
SP Brzezówka

Szkoła Podstawowa w Dylągówce
Dla Ojczyzny w Dniu Jej Święta…
Pracujemy zdalnie, uczniowie się
uczą, a nauczyciele dbają, by było
jak najbardziej podobnie do nauki
sprzed pandemii.
Działalność naszej szkoły przeniosła się do świata wirtualnego.
Przeżywaliśmy Święto Odzyskania
51111 uczniowie w swoich domach,
a nauczyciele w klasach przystąpili
do uroczystego odśpiewania hymnu,
w strojach odświętnych z narodowymi
symbolami w dłoni, tym samym klasa
czwarta przygotowała laurki, z życzeniami dla Ojczyzny, które zostały
uroczyście odczytane, wysłuchali
również recytacji wiersza Antoniego
Słonimskiego pt „Polska” w wykonaniu Konrada Trzyny. Klasa piąta przygotowała prezentacje z okazji Święta
Niepodległości na lekcję z wychowawcą.
Najciekawsze prezentacje autorstwa Patryka Mularza i Julii Tadli można
było obejrzeć na stronie szkoły. Klasa
szósta na języku polskim analizowała
zadania współczesnego patrioty,
według których uczniowie przygotowali prezentacje:
• wzorowo i godnie uczestniczę
w świętach narodowych;
DZIEJE SIĘ...

nionych zajęć i w tworzeniu prezentacji pod opieką nauczycielki języka
polskiego Jolanty Kmiotek.

•
•
•
•
•
•
•

uczę się dla ojczyzny;
pracuję dla ojczyzny;
poznaję piękno mojej ojczyzny;
przestrzegam zasad ekologii
dla dobra wszystkich Polaków
i mieszkańców Ziemi;
poznaję historię ojczyzny;
szanuję symbole i barwy narodowe;
szanuję i dbam o język ojczysty.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli
udział w przygotowaniach do wymie-
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W szkole została przygotowana ekspozycja poświęcona „Ojcom Niepodległości” przez nauczycielkę historii –
panią Barbarę Starzak, fotografie można było obejrzeć na stronie szkoły.
Nasza szkoła wzięła udział
w Konkursie Powiatowym Plastycznym „Cud nad Wisłą. 100. Rocznica
Bitwy Warszawskiej 1920” pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Marii
Szeremety.
8 października bieżącego roku został rozstrzygnięty konkurs, wśród
nagrodzonych znaleźli się:
• klasy IV-VI
wyróżnienie – Julia Tadla
• klasy VII – VIII
IV nagroda – Julia Puchała
wyróżnienie – Justyna Pałac
Mimo utrudnień nie rezygnujemy
z żadnych zadań, wręcz przeciwnie,
angażujemy się jeszcze bardziej, bo
wszelkie podejmowanie wyzwania
wymagają kreatywności, zaangażowania, czasu i sprawnego sprzętu.
Jolanta Kmiotek
SP Dylągówka
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Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej
Uczeń też artysta
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana „Korowód Sztuki”, czyli cykl reportaży traktujący o wyPawła II w Wólce Hyżneńskiej wsparli inicjatywę podjętą jątkowych postaciach Ziemi Hyżneńskiej.
przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem pod hasłem
jąca się malarstwem przeszło 20 lat, z łatwością
wzbudziła wśród naszych
uczniów ogromne zainteresowanie tą dziedziną
sztuki.

Z wielką ochotą, entuzjazmem,
radością i uśmiechem na twarzach
uczniowie wzięli udział w warsztatach malarskich prowadzonych
przez panią Magdalenę Nahirny,
podczas których poznali m.in. technikę produkcji farb olejnych, mieszania kolorów, malowania sztalugą
i postrzegania artystycznego.
Pani
Magda,
jako
wielka
miłośniczka impresjonizmu, zajmu-

Uczniowie mieli także
okazję zakręcić kołem
garncarskim u pana Jana
Wróbla, który kontynuuje garncarskie tradycje Podkarpacia
zachowując w wielu swoich wyrobach autentyczne formy i wzornictwo
również inspirowane sztuką ludową.
Wszystkie wyroby artysty są toczone na kole garncarskim, które
to koło sam skonstruował. Wyroby tworzone są z różnego rodzaju
gliny, również tej, którą pozyskuje
samodzielnie w tradycyjny sposób.
Dzieci z naszej szkoły pod okiem

Szkoła Podstawowa w Hyżnem

Mały Władek - dorosły Generał
W 1874 r. Hyżne stało się świadkiem ślubu Emilii Hawrowskiej i Tomasza Sikorskiego, tutejszego organisty i nauczyciela. Wydarzenie jakich
wiele, zdawałoby się… Ale bohaterowie rodzą się najczęściej w zwyczajnych rodzinach. Po kilku latach
młodzi małżonkowie wyjechali do

Mamy nadzieję, że warsztaty,
w których uczniowie mieli okazję
uczestniczyć będą dla nich inspiracją i zaszczepią w nich ducha artystycznego.
Łukasz Wróbel

SP Wólka Hyżneńska

Moja Ojczyzna to historia,
pamięć o poległych za nasz kraj.
Pamięć o tysiącach bohaterów –
niezłomnych jak stal!

Historia i Pamięć
Słowa tej pieśni, wyśpiewane przez
uczniów i nauczycieli naszej szkoły,
były wyrazem Pamięci, o zachowanie
której wytrwale się troszczymy. Bohaterem wydarzeń mających miejsce 5
lipca 2020 r. był Patron szkoły – gen.
Władysław Sikorski. Od tego dnia
budynek szkoły zdobi mural z Jego
wizerunkiem.

pana Jana nauczyły się fachu garncarstwa – samodzielnie wykonały
swoje pierwsze „gliniane dzieła” oraz
obiecały, że odwiedzą jego pracownię
jeszcze nie jeden raz.

Tuszowa Narodowego i tam właśnie,
w budynku szkoły, w którym mieszkali
państwo Sikorscy, 20 V 1881 r. przyszło
na świat trzecie ich dziecko — dwojga
imion Władysław Eugeniusz. W 1885
roku owdowiała Emilia, pozostawiona
bez środków do życia, wraz z czworgiem malutkich dzieci wróciła pod
opiekę dziedzica Hyżnego, Władysława Jędrzejowicza. Władysław Sikorski
miał wtedy 4 lata. Nie pamiętał więc
swego ojca ani miejsca urodzenia, ale
dzieciństwo i wakacje lat szkolnych
spędzał w Hyżnem i Hyżne uważał za
swoją rodzinną wieś. Tu rosła w Nim
Mała Ojczyzna. Stąd, znad Tatyny,
wyruszył młody Władek, by stać się w
swym dorosłym życiu kimś, kto tworzy
wielką Historię.
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O Hyżnem pamiętał jednak. Do
dziś przechowujemy w naszej szkole
kartę z pozdrowieniami „dla Polaków
i Polek z miłych sercu okolic Hyżnego,
Dylągówki i Grzegorzówki”, podpisaną
przez Generała w 1941 r. w Chicago
podczas spotkania z członkami polonijnego Klubu „ Hyżne”.
Pytania uczniów
- odpowiedź Bohatera Miłość do ojczyzny, poszanowanie historii, honor,
upór w dążeniu do celu, wytrwałość,
siła, odwaga i odpowiedzialność… Jak
kształtują się, rosną takie cechy? Kiedy
kształtuje się, rośnie wielki człowiek?
Kiedy rodzi się wielka myśl i wielkie
marzenia, które potem owocują wyjątkowymi dziełami?
Nasz Patron, generał Władysław
Sikorski pokazuje, że wielkość ducha dostępna jest każdemu, kto nie
rozmieni na drobne i nie prześpi czasu swej młodości. Jako uczniowie i
nauczyciele szkoły noszącej Jego imię
pragniemy, by stawał się dla nas au-

torytetem i mistrzem w kształtowaniu wartości. On dobrze przeżył swe
młodzieńcze lata – chcemy podążać
Jego śladami. Dlatego staramy się, by
kolejne pokolenia uczniów uważnie
wsłuchiwały się w słowa naszego Patrona: „Bóg patrzy w moje serce. Widzi
i zna moje intencje oraz zamiary, które
są czyste i rzetelne. Jedynym moim
celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Niech każdy i każda z nas
mówi wszędzie, zawsze i wszystkim,
którzy o tym nie wiedzą, co jest Polska i jak ją kochać należy. Niech myśl
nasza obejmuje z miłością to, cośmy
wspólnie przecierpieli, niech zrozumie
zalety i wady naszych przodków, niech
ma zawsze przed sobą życie wielkich
Batorych, niech naśladuje poświęcenie bohaterów powstań narodowych,
a wtedy, da Bóg, wrócą lepsze czasy”.
Pamięć - tożsamość
Jan Paweł II mówił, że naród zachowuje swoją tożsamość poprzez
pamięć o Historii. A tę tworzą kolej-

ne pokolenia. W lipcu, w 77. rocznicę
śmierci Władysława Sikorskiego żywo
uczestniczyliśmy w odsłonięciu na
budynku szkoły muralu upamiętniającego Generała i Jego Żołnierzy.
Obraz, wykonany przez p. Arkadiusza
Andrejkowa, powstał z inicjatywy Wójta Gminy Hyżne i Gminnego Ośrodka
Kultury, a jego realizatorem i fundatorem jest Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie. Współpracując
przy organizacji tego wydarzenia,
nasi uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i rodzice wzięli udział w czymś
niezwykle ważnym – w tworzeniu
historii właśnie i umacnianiu poczucia tożsamości. Bo proste pytania:
Kim jestem? Gdzie moje miejsce? Jak
mogę je tworzyć? Co zostawię po sobie? – domagają się szukania odpowiedzi już od najmłodszych lat. I wtedy
z małego Hyżnego wyruszyć może
w świat uczciwy, wielki Człowiek…

Otwarcie nowego oddziału
w Punkcie Przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej im. gen.
Wł. Sikorskiego w Hyżnem

dzieci na dalszym etapie nauki. Zajęcia
logopedyczne oraz zajęcia z integracji sensorycznej, z których korzystają
dzieci, mają za zadanie wyrównywać
dysharmonię rozwojowe oraz przy-

Szkolne koło wolontariatu

1 września 2020 r. przy Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w
Hyżnem został otwarty dodatkowy
oddział przedszkolny.
Głównym
celem
utworzenia
Ośrodka Wychowania Przedszkolnego było zwiększenie liczby miejsc
(25) wychowania przedszkolnego na
terenie naszej gminy. Kolejnym celem
było również zatrudnienie kadry
pedagogicznej (nauczycieli i pomocy nauczyciela). Wysoka jakość usług
edukacyjnych została zapewniona

poprzez realizację dodatkowych zajęć
wyrównawczych, a tym samym zostały zwiększone szanse edukacyjne
DZIEJE SIĘ...

Marta Słomiana

SP Hyżne

„Człowiek jest wielkim nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest, nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi” (Jan Paweł II)
Słowa tych dwóch słynnych osób
stanowią motto dla działalności
Szkolnego Koła Wolontariatu w Hyżnem. Wolontariat to bezpłatne, świa-

gotować dzieci do nauki w szkole.
Utworzenie Ośrodka Wychowania
Przedszkolnego było możliwe dzięki
projektowi współfinasowanemu ze
Środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest na terenie gminy Hyżne przez
Gminę Hyżne – Szkołę Podstawową
im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem.
Projekt obejmował także wsparcie
w adaptacji pomieszczeń czyli prace
remontowo – adaptacyjne, doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie: meble, krzesełka, stoliki itp.
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Katarzyna Szul
Dyrektor SP Hyżne

dome i dobrowolne działanie na
rzecz innych ludzi, wykraczające poza
więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. Celem Klubu Wolontariusza
jest zapoznanie młodych ludzi z ideą
wolontariatu, zaangażowanie ich do
czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Ważnym jest
rozwijanie wśród młodzieży postawy
zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości

OŚWIATA

i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia
społecznego i środowiska naturalnego. Klub Wolontariusza
pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie
zespołów wolontariuszy. Pod naszą opieką (p. Jadwiga
Bembenek i p. Monika Ziaja) Szkolne Koło Wolontariatu
swym zasięgiem pragnie objąć wszystkich uczniów: już od
najmłodszych uczęszczających do punktów i oddziałów
przedszkolnych, klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Oczywiście na

każdym etapie zgodnie z możliwościami. Już tutaj trzeba
jednak podkreślić, że najmłodsi uczniowie fantastycznie
angażują się pod opieką swych pań w prowadzone akcje.
Wszystkie działania koordynuje pani Monika Ziaja.
Oddziały przedszkolne oraz klasy 1 – 3 działają pod opieką
swych pań prowadzących, natomiast w klasach 4 – 8 chętni
uczniowie sami organizują i pilnują swych działań w przestrzeni klasowej, zaś koordynatorem prac jest pani Jadwiga
Bembenek.
Jadwiga Bembenek
SP Hyżne

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce
Egzaminy w okresie pandemii
Rok szkolny 2019/2020 był
inny niż te (poprzednie), które
pamiętamy. Ten rok z pewnością
zapamiętamy do końca życia. Pandemia COVID - 19 spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice
po raz pierwszy musieli zmierzyć się
ze zdalnym nauczaniem. Początki
były bardzo trudne, ale z każdym tygodniem wszyscy radzili sobie coraz
lepiej. W tym trudnym czasie szczególnie ciężko było uczniom kończącym szkołę – stali przed pierwszym
w ich życiu poważnym egzaminem,
który odbywał się w innym terminie
niż zazwyczaj i w szczególnym reżimie
sanitarnym.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać.
Natomiast wyniki brane są pod uwagę
przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nasi uczniowie mieli aspiracje uczyć się w najlepszych rzeszowskich liceach, więc czuli presję i obawę o rezultat. Bez wątpienia
trening czyni mistrza, a najbardziej
boimy się tego, co nieznane. Więc
mimo pandemii uczniowie solidnie
pracowali, zapoznając się z formułą
egzaminu, pracą z kartą odpowiedzi,
przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Wiadomo nie od dziś, że
systematyczna praca owocuje dobrymi wynikami, wiadomo również, że
w nauce tak jak w sporcie – do podium
zawodnik potrzebuje wsparcia trenera
również na finiszu. W czasie zdalnego
nauczania kontakt nauczyciel – uczeń
był oczywiście utrudniony, ale nasi
uczniowie nie czuli się opuszczeni. Zarówno nauczyciele jak rodzice
dawali im wsparcie, dopingowali do

pracy, kontrolowali postępy i dodawali otuchy.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
zostały ogłoszone w pod koniec lipca.
Przystąpiło do niego ośmioro uczniów
naszej szkoły. To były trzy sprawdziany
wiedzy i umiejętności: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego - języka angielskiego.
Z radością przyjęliśmy fakt, iż wyniki szkoły uzyskane na drugim egzaminie ósmoklasisty, który w naszej
szkole, jak w całej Polsce, odbył się
w dniach od 16-18 czerwca 2020 r.
kształtują się na dobrym poziomie.
Uczniowie szkoły w Grzegorzówce

z matematyki uzyskali najwyższy wynik w gminie tj. 53,125% – 8 stanin, co
oznacza poziom bardzo wysoki oraz
63% z języka angielskiego – 7 stanin
– co oznacza poziom wysoki. Nieco
słabiej wypadł język polski - 4 stanin.
Należy mocno podkreślić, że
w przypadku egzaminu z matematyki,
do którego przygotowywała uczniów
p. Dorota Tyburska uzyskany wynik
jest wyższy o około 10 punktów procentowych niż średni wynik procentowy gminy, województwa, powiatu
i kraju. Analizując wyniki z matematyki, uczniowie najlepiej poradzili sobie
z zadaniami wymagającymi wykony-

wanie obliczeń i wykorzystanie tych
umiejętności w sytuacjach praktycznych, analizy problemów i przedstawienia argumentacji matematycznej
oraz opracowania strategii rozwiązania
problemu
przedstawionego
w zadaniu, z wykorzystaniem wiadomości z geometrii. Słabiej natomiast
wypadło odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych
za pomocą wykresu funkcji.
Średni wynik procentowy z egzaminu z j. angielskiego, do którego
przygotowywała uczniów p. Maja
Kowalska-Marciniec, jest nie tylko
procentowo najlepszy z trzech poddanych egzaminowi przedmiotów
w szkole, ale również sytuuje nas
na czołowym miejscu w gminie
i jest to wynik, który jest wyższy
od wszystkich średnich wyników
gminy, powiatu, województwa
oraz kraju.
Jesteśmy dumni z naszych
uczniów, z całego serca im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowych szkołach.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za duży wkład pracy podczas
zdalnego nauczania, która trwała
o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu, ponieważ takie były
uwarunkowania techniczne związane
z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na
odległość. Dziękuję za to, że pomimo
tych wszystkich trudności nasi wychowankowie uzyskali świetny wynik.
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Grzegorz Jeziorski

Dyrektor SP Grzegorzówka
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Szkoła Podstawowa w Szklarach
Pracownie marzeń w Szkole Podstawowej w Szklarach
Szkoła przygotowuje ucznia
tak, by sprostał wyzwaniom, jakie
stawia przed nim przyszłość czyli
urządzenia cyfrowe. Muszą one jednak być łatwe w obsłudze, by każdy
poradził sobie z nimi podczas lekcji.
Inaczej nie będą używane.
Taką możliwość zapewniają pozyskane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 0,4%. To finansowe wsparcie jakie
mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie
pracowni przedmiotowych. Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2020
r. przeznaczone jest na uzupełnienie bloku przyrodniczego. Obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego
niezbędnego do realizacji podstawy
programowej z danego przedmiotu:
geografia, biologia, fizyka i chemia.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szklarach złożył wniosek do Wójta
Gminy Hyżne a Organ Prowadzący
aplikował do Ministerstwa Edukacji
o kwotę 206 459,00zł, Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy
75 000 tys. zł. Został ogłoszony przetarg, po rozstrzygnięciu pierwszego
zapytania ofertowego uzyskaliśmy
oszczędności w kwocie 9 568,06 zł.,
które również zostały zagospodarowane drugim przetargiem. Z tego tytułu
do szkoły spłynęło wiele atrakcyjnych
i przydatnych pomocy dydaktycznych:
do pracowni biologicznej dotarły następujące rzeczy: monitor interaktywny, mikroskop LCD, modele anatomiczne, preparaty mikroskopowe,
sprzęt do mikroskopowania, modele
biologiczne w akrylu, programy inter-

aktywne.
Wnętrze chemiczne wzbogaciło się
o: modele atomów-zestaw do chemii
organicznej i nieorganicznej - podstawowy, zestaw odczynników dla
szkoły podstawowej, komplet szkła
laboratoryjnego,
oprogramowanie
edukacyjne interaktywne, dygestorium nastołowe.
Sala
geograficzna
zawiera:
- różnego rodzaju mapy, globus fizyczny, polityczny, biały,
Multimedialne Atlasy dla Szkół Podstawowych, platformę edukacyjną
i atlas on-line z multimedialnymi
mapami oraz interaktywnymi pomocami dydaktycznymi, Biblioteka 3D
Geologia, programy edukacyjne, Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
- geografia kl. 7-8 , zestaw płyt DVD
z filmami dokumentalnymi, Ruchomy
Model Układu Słonecznego, kolekcję
skamieniałości , minerałów, skał.
Do pracowni fizycznej zostały zakupione: moduły doświadczalne, zestawy edukacyjne, obwody elektryczne,
monitor interaktywny 65 calowy.
Dodatkowo tę klasopracownię wyposażono w roboty: zestaw konstrukcyjny – budowa minimum 5 rodzajów
robotów o narastających stopniach
skomplikowania, zestaw konstrukcyjny – maszyny proste, zestaw mechaniczny programowany – robot edukacyjny z wyświetlaczem LED.
Dzięki odpowiednio wybranym
pomocom edukacyjnym nauczyciele
mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę. Ich zawartość merytoryczna wspiera codzienną pracę.
Niektóre z nich posiadają także gotowe scenariusze lekcyjne i karty pracy

Urzędnicy to zazwyczaj ludzie nieprzemęczający
się, popijający kawę i plotkujący o wszystkim co tylko
możliwe. Zdarzy się, że w przerwach między tymi zajęciami, z trudem ukrywaną niechęcią, znudzeniem
i zblazowaniem, obsłużą jakiegoś natrętnego petenta… Intruza zawracającego głowę swoimi mało istotDZIEJE SIĘ...
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uczniów, pozwalające na prowadzenie
ukierunkowanych tematycznie zajęć,
gdzie 45 minutowa lekcja zamienia się
w prawdziwe laboratorium doświadczeń i niezwykłych wrażeń. Swoją spe-

cyfiką wpływają na zaangażowanie
w przyswajaniu wiedzy oraz właściwe
relacje. Są zgodne z aktualne z podstawą programową i dostarczają im
niezbędną wiedzę. Warunki w salach
lekcyjnych są niezwykle istotnym aspektem efektywnej pracy w szkole.
Uczniowie oraz nauczyciele spędzają w nich dużo czasu, w związku
z czym warto zadbać o to, aby
spełniały wszelkie normy. Korzystając
z dofinansowania na doposażenie sal
lekcyjnych, mamy szansę zapewnić
im start w dorosłość na najwyższym
poziomie.
Jak wynika z przytoczonych
przykładów poczynione starania w kierunku wyposażenia pracowni z pewnością umożliwią rozwój osobowy
ucznia, jego pasji i zainteresowań.
Danuta Chruszczyk

SP Szklary

nymi sprawami, jakimiś śmiesznymi wnioskami, nikogo nieobchodzącymi problemami… Siedzą na
tych swoich ciepłych posadkach, pewnie załatwionych „po znajomości” i mają, urzędasy jedne,
wszystko w nosie…

OŚWIATA

Taki stereotyp urzędnika mocno zakorzenił się w społeczeństwie. I choć nie ma się co oszukiwać - urzędnicy sami
zapracowali sobie na taką opinię - to jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że, jak to ze stereotypami bywa, z prawdą
ma on niewiele wspólnego. Owszem, w urzędzie, jak w życiu, nie wszyscy są idealni i nie wszystko działa jak należy.
Mamy jednak obowiązek, by próbować to zmienić. Naszą
rolą jest likwidowanie niedoskonałości, dążenie do zmiany
na lepsze. I dlatego stopniowo zmieniamy także urząd gminy Hyżne. Jest wiele pól, które należy poprawić. Czynimy
jednak nieustanne starania dla wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, z którymi stykacie się Państwo, chcąc
załatwić swoje sprawy w urzędzie.
Chciałbym Państwu pokrótce przedstawić mój pomysł na
urząd. Moim zdaniem dobry urząd opiera się na 4 filarach: sprawności, dostępności, przejrzystości i ludziach.

Filar pierwszy - SPRAWNOŚĆ

Co oznacza sprawność? Na temat sprawności administracji, jej efektywności, napisano w literaturze naukowej pewnie już wszystko. I mimo, że tezy tam stawiane
należą do ciekawych, to są na tyle „ciężkostrawne”, że nie
czas i miejsce nad nimi szczegółowo się tu pochylać. Dla
mnie sprawność urzędu, czy szerzej, administracji, w najprostszym rozumieniu oznacza po prostu efektywność
w załatwieniu sprawy. Ma być szybko, ale ma być też dobrze,
rzetelnie i zgodnie z prawem. Jak tą sprawność osiągnąć?
Przede wszystkim poprzez odpowiednie zorganizowanie urzędu, tak by najefektywniej wykorzystywać jego
zasoby: pracowników i sprzęt. W tym celu zmieniliśmy na
początku kadencji strukturę organizacyjną urzędu, wprowadzając referaty. Chodziło o to, by pogrupować poszczególne, podobne do siebie zadania i poddać je kontroli jednej
osoby – kierownika referatu. Dzięki temu w ramach referatów powstały zespoły, które mają się skupić na załatwianiu konkretnych rodzajów spraw, są do tego odpowiednio
przygotowane i szkolą się w tym specjalistycznym zakresie.
Kierownik referatu, oprócz prowadzenia swoich spraw ma
czuwać nad terminowością i prawidłowością załatwiania
spraw w referacie, i za to odpowiada bezpośrednio przed
wójtem. Pozwala to wójtowi zarządzać strategicznie, zaś
kierownikom operacyjnie w ramach zakresu swoich referatów. Kierownicy mają także za zadanie budować zespół,
tak by jak najsprawniej wykonywał swoje zadania. Efektem
jest zwiększony nadzór nad pracownikami, lepszy przepływ
informacji w ramach struktury urzędu oraz koncentracja
podobnych tematycznie spraw w ramach referatu. Pozwala
to na lepsze wyspecjalizowanie danego zespołu, rozwiązuje także problem zastępstw, gdyż jeśli jakiegoś pracownika
w ramach referatu zabraknie np. z powodu choroby, może
go zastąpić inny, który w danym referacie także częściowo
odpowiada za podobny zakres zadań.
Sprawność można także poprawić, wprowadzając nowe
rozwiązania technologiczne, wyposażając pracowników
w lepsze narzędzia do wykonywania codziennych obowiązków. Uważam, że ciągle musimy znajdować rozwiązania, które po prostu ułatwiają pracę. Chodzi szczególnie
o informatyzację urzędu, poprzez wprowadzanie rozwiązań

(oprogramowania) np. do księgowania, tworzenia baz
danych podatników, geodezji. Na początku, zaraz po swoim przyjściu do nowej pracy w urzędzie, często stykałem się
z sytuacją w której pracownik wykonywał jakąś czynność,
która jest pracochłonna, a którą można by zrobić szybciej
i prościej. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie narzędzie,
np. program komputerowy. Oczywiście wymaga to przeszkolenia i chęci, ale da się to zrobić. Dzięki temu Państwa
sprawa nie musi trwać przysłowiowych 30 dni, a można ten
proces skrócić. Mimo trudnej sytuacji finansowej staramy
się tam, gdzie to możliwe, wprowadzać te nietanie niestety
rozwiązania. Staramy się także ciągle poprawiać naszą infrastrukturę informatyczną. Dziś najcenniejszym towarem
są dane. Dlatego dokładamy starań, by je odpowiednio
chronić. Co ciekawe, zaczęliśmy korzystać z rozwiązań, które
oferował nam dotychczas używany sprzęt, często kupiony
wiele lat temu, który nie był, z nieznanych mi powodów,
do tej pory wykorzystywany. Dzięki prowadzeniu takiej
polityki, jako jedna z pierwszych gmin wiejskich w naszym
powiecie, mieliśmy techniczną możliwość by niemal z dnia
na dzień przejść na pracę zdalną po wybuchu pandemii.
Także dzięki temu, jako jedni z pierwszych przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy zdalną sesję Rady Gminy
Hyżne i kontynuujemy je z powodzeniem do dzisiaj. To
pokazuje, że inwestowanie w kompleksową infrastrukturę
komputerową daje przewagę w dzisiejszej rzeczywistości, i wpływa na sprawność działania urzędu. Nowoczesny
urząd to dziś konieczność, a nas nie stać na tracenie
czasu.

Filar drugi - DOSTĘPNOŚĆ

Standardowo, by załatwić jakąś sprawę, do urzędu
należy przyjść. Jedni to lubią, inni nie, wszyscy jednak przychodząc do urzędu poświęcają temu czas, który można by
wykorzystać na coś znacznie przyjemniejszego. Dlatego
realizujemy politykę zwiększenia dostępności do usług
w urzędzie.
Robimy to przede wszystkim poprzez wdrażanie rozwiązań
cyfrowych, dzięki którym sprawę można załatwić bez wychodzenia z domu. W tym celu, zgodnie z licznymi głosami
mieszkańców, doprowadziliśmy do tego, że od niedawna
można w urzędzie gminy Hyżne potwierdzić swój profil
zaufany. To taka furtka do możliwości korzystania z usług
cyfrowych, dzięki którym można z domu złożyć w urzędzie
każde pismo, złożyć wniosek o dowód osobisty czy
deklarację za odpady lub druk na podatek. Do tej pory już
ponad 150 osób skorzystało z potwierdzenia profilu zaufanego, a kolejne osoby coraz częściej korzystają z e-usług.
Profil potwierdzają u nas także mieszkańcy sąsiednich
gmin, gdyż u siebie nie mają takiej możliwości. Na naszej
nowej stronie internetowej, która, mam nadzieję ruszy już
niedługo, dostępność do e-usług będzie jeszcze większa.
Mam jednak i tą świadomość, że nasi rodzice czy
dziadkowie nie poruszają się w cyfrowym świecie tak, jak
my - pokolenie 30 i 40 latków. I nie ma się co dziwić, ani na
siłę próbować ich „uszczęśliwiać” rozwiązaniami, które są
dla nich często zbyt abstrakcyjne i trudne. Dla tych osób
należy po prostu usprawnić obsługę na miejscu w urzędzie.
W tym kontekście pamiętać należy także o osobach
starszych, niepełnosprawnych czy osobach z krótkotrwałą
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dysfunkcją ruchu. Takie osoby nie mogą być ograniczone
żadnymi barierami, żeby mogły korzystać z życia społecznego na równych prawach. Dla tych osób powołaliśmy
we wrześniu tego roku Koordynatora dostępności. Jeden
z pracowników urzędu gminy ma za zadanie pomóc takiej
osobie, jeśli ta będzie miała potrzebę załatwienia sprawy
w urzędzie (np. wyrobić dowód osobisty). W razie potrzeby nasz pracownik zapewni takiej osobie możliwość dotarcia do urzędu, bądź uda się do jej domu, by na miejscu
załatwić sprawę.
Wreszcie, ostatnim elementem usprawniającym dostępność jest po prostu wydłużenie godzin pracy urzędu.
W każdy poniedziałek jesteśmy dla Państwa dostępni do
godziny 17:00, tak by osoby pracujące mogły, bez konieczności brania urlopu lub wcześniejszego wyjścia z pracy,
załatwić u nas swoją sprawę. Urząd musi być przyjazny
dla każdego.

Filar trzeci - PRZEJRZYSTOŚĆ

Urząd musi być przejrzysty. Co to oznacza? Najogólniej jawność podejmowanych decyzji, swobodny dostęp do informacji na ich temat i prezentację ich w sposób zrozumiały
dla obywatela. W tym zakresie deklarujemy i realizujemy
zasadę pełnej transparentności. Uważamy, że mieszkaniec
gminy powinien być uczciwie informowany o tym, co się
dzieje w urzędzie, czy szerzej, w gminie. Stąd nasza otwarta polityka informacyjna, stąd ten biuletyn, z którego dowiecie się Państwo, co DZIEJE SIĘ w gminie. Stąd też nasza
obecność w mediach społecznościowych, gdzie ogłaszamy
chociażby informacje o osobach poszukiwanych do zatrudnienia w urzędzie, czy jednostkach podległych. Szeroka
informacja na temat działań wójta, urzędu, to podstawa przejrzystości.

Filar czwarty - LUDZIE

Wymieniam ich na końcu, ale nie oznacza to, że są najmniej istotni. Przeciwnie, bez nich, parafrazując klasyka „nie
było by niczego” :)19 do 13 787. To nie wynik mocno nierównego meczu hokejowego, ale stosunek osób zatrudnionych do liczby spraw, jakie załatwiły w 2019 roku. W urzędzie
gminy Hyżne na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych
jest 21 osób. Dwoje z nich z różnych względów jest długotrwale nieobecna. 13 787. Tyle spraw zostało załatwionych
w Urzędzie Gminy Hyżne w roku 2019. To dużo, jak na urząd
tej wielkości. Innymi słowy, kilkanaście osób odpowiada za
kilkanaście tysięcy spraw rocznie. Przyznacie Państwo, że
na kawkę i ploteczki pozostaje niewiele czasu… A spraw
z roku na rok jest coraz więcej. Przykładowo w roku 2019
było ich o ponad dwa tysiące więcej, niż w poprzednim,
2018 roku. Wynika to z obserwowanej od lat tendencji do
przenoszenia części obowiązków ze szczebla administracji
rządowej na szczebel samorządowy. Nie pomaga w redukcji ilości spraw także coraz większa biurokracja tworzona
przez ustawodawcę (np. w procesie uzyskiwania przez
mieszkańca pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego liczba uzgodnień, opinii i decyzji przekracza, moim
zdaniem, granice rozsądku). Na względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba wydawanych decyzji administracyjnych, która wynosi ok 6,6 tys. rocznie. Nie chcę być źle
zrozumiany, wszędzie trafiają się czarne owce, także wśród

urzędników. Wsadzanie jednak wszystkich do jednego worka nie ma sensu.
Co zrobić, aby wzmacniać ten filar? Inwestować
w ludzi! Inwestować w ich wykształcenie, szkolenia, wiedzę
specjalistyczną. Dziś wyspecjalizowany pracownik jest na
wagę złota. Przekonaliśmy się o tym kilkukrotnie, próbując pozyskać specjalistów do urzędu. Prawda jest taka że
w dziedzinach na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, jak budowlańcy czy informatycy, nie jesteśmy
w stanie konkurować ze stawkami wynagrodzeń dyktowanych w sektorze prywatnym. Ludzie nie chcą po prostu pracować w urzędzie za takie pieniądze, jakie im oferujemy, bo za tą samą pracę u prywatnego przedsiębiorcy
dostaną o wiele więcej. Uważam, że z tego powodu należy
dbać o pracowników, w szczególności tych z doświadczeniem i wieloletnim stażem. Bez nich siłą rzeczy wiele
spraw będzie realizowanych wolniej. A to już bezpośrednio wpływa na skuteczność urzędu w realizacji jego zadań
istotnych dla mieszkańców. No bo jak szybko i sprawnie
wyremontować drogę, wybudować cokolwiek, jeśli urząd
jest słaby kadrowo? A oświadczenia nie da się całkiem
zastąpić zapałem i dobrymi chęciami. Dlatego ten filar jest
tak niezwykle istotny. Jest on, wbrew pozorom, najbardziej
istotny również dla Państwa, mimo, że nie pałacie Państwo
zapewne sympatią do tej grupy zawodowej. To bowiem w ich rękach leżą Państwa sprawy, tak bardzo dla Was
istotne. Dlatego wszystkim nam powinno zależeć na doświadczonym, profesjonalnym, wykształconym kierunkowo
korpusie urzędników. Od urzędników w naszym urzędzie
zaś oczekuję dokładnie tego samego, że będą profesjonalistami, będą stale podnosić swoje kompetencje i z kulturą oraz szacunkiem podchodzić do kontaktu z naszymi
mieszkańcami przy załatwianiu ich spraw. Ludzie płacą
nam za profesjonalizm i rzetelność.
Kończąc, mam nadzieję że choć częściowo udało mi
się zarysować Państwu moje podejście do urzędu, moją
wizję tego, jak taki urząd powinien wyglądać, funkcjonować, być zorganizowany. Tę wizję administracji w gminie
Hyżne będę się starał realizować. Mam też nadzieję, że ta
postawiona na wstępie teza o urzędnikach, a raczej urzędasach… została choć trochę przeze mnie obalona.
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