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Trzeba mieć
nadzieję.
Jakiś czas temu pisałem w jednym z numerów
„Dzieje się”, że obserwując zmiany zachodzące na
świecie można sądzić, że w geopolityce czeka nas
jakieś przesilenie. Pisząc wtedy ten tekst, podobnie
jak wiele osób, miałem nieodparte wrażenie, że
światowy ład z miesiąca na miesiąc zbliża się do
jakiegoś punktu zwrotnego. Było czuć jakiś niepokój
zwiastujący wielką zmianę. Zmianę, która będzie
poprzedzona czasem niepewności, czasem troski o
rodzinę a dla niektórych nawet czasem cierpienia.
Myślę, że pomimo przeczuć, prognoz i zapowiedzi
światowych analityków, wojna na Ukrainie zaskoczyła
nas wszystkich. Do końca łudziłem się, że manewry
rosyjskie skończą się jedynie na wypracowaniu
mocniejszej pozycji w negocjacjach. Myślałem, że
zmiany owszem będą, ale nie aż tak daleko idące. Nie
aż tak drastyczne. Zdarzenia na wschodzie rewidują
nasze spojrzenie na nas samych. Zaczynamy zdawać
sobie sprawę z tego, że prognozy sprzed lat nie były
wyssane z palca i należało je traktować poważnie.
Weryfikacja własnego stanowiska i sposobu dalszego
działania staje się wyzwaniem w szczególności dla
osób odpowiedzialnych za innych ludzi. To wielkie
wyzwanie dla polityków. Dziś obserwując tragedię i
bohaterstwo ludności Ukrainy uświadamiamy sobie,
że to co jeszcze wczoraj wydawało nam się
niemożliwe, jednak jest całkiem realne.
Jakiś czas temu byłem na urodzinach małego
Stasia – chłopca z Ukrainy, którego gościmy w Starej
Mleczarni. Na zorganizowanym przyjęciu był tort,
życzenia, prezenty, były słodycze, dmuchane balony,
bawiące się dzieci, było też dużo uśmiechu. Było
prawie wszystko co powinno być na tego typu
przyjęciu. Prawie wszystko, bo nie było rodzinnego
domu Stasia.

Prawie wszystko bo nie było też jego taty, który został
bronić własnego kraju, m.in. dla Stasia. Patrząc na
chłopca uświadamiam sobie, że On nie miał tyle
szczęścia co my, którzy w przeważającej większości
mile wspominamy dzieciństwo. Staś swoje pierwsze
urodziny musiał obchodzić na obczyźnie. Jak potoczy
się Jego dalsze życie skoro zaczął je od ucieczki z
własnego domu? Często zadaję sobie to pytanie.
Przykład Stasia pokazuje nam, jak z dnia na dzień
można stracić bardzo wiele. Że rzeczywistość może się
zmienić w sposób jaki nigdy nie przewidywalibyśmy.
Mając świadomość ulotności chwil, nadchodzący czas
wakacji wykorzystajmy nie tylko na wypoczynek ale też
na odnowienie wzajemnych relacji, utraconych
kontaktów, realizację marzeń czy starych planów. Nie
odkładajmy tego na jakąś bliżej nieokreśloną
przyszłość. Pamiętajmy, że ona może nigdy nie nadejść.
Dziś, podobnie jak przed kilkunastoma miesiącami
mam wiele obaw co do przyszłości. Staram się jednak
na wszystko patrzeć pozytywnie. Mimo, że dostrzegam
ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń wiem, że
nie można się poddawać. Należy planować, szukać,
działać. Podobnie jak wtedy uważam, że "nowe" nie
musi oznaczać czegoś gorszego. "Nowe" mimo, że
często poprzedzone trudnym czasem, może oznaczać
szansę. Szansę na zajęcie lepszej pozycji niż
dotychczas.
Bartłomiej Kuchta
Wójt Gminy Hyżne

Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Jednym z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego
na
terenach
wiejskich
są
zanieczyszczenia wód i kwestia nierozwiązanych
problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Z
chwilą przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej
spadła
na
nas
szczególna
odpowiedzialność
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Gmina
Hyżne, jak Państwo wiedzą, otrzymała wysokie
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski
Ład Program Inwestycji Strategicznych, które pozwoli
znacząco rozbudować istniejącą sieć kanalizacyjną i
wodociągową. Inwestycja na kwotę przeszło 5 mln
300 tyś. zł pozwoli na wybudowanie 11,7 km
wodociągu i 6,6 km kanalizacji. Pomimo tego, że
wykonawca (firma Hydrotech) ma czas na realizację
inwestycji do jesieni 2023r., to z większością prac
zamierza uporać się jeszcze w 2022r.
W dalszej części biuletynu zamieszczono wykaz
odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które
będą realizowane w najbliższym czasie. Opracowując
projekt
sieci
projektanci
mieli
obowiązek
konsultowania przebiegu poszczególnych odcinków z
mieszkańcami. Ponieważ kluczem do sukcesu jest
dobra współpraca z mieszkańcami, bardzo proszę
wszystkich o wyrozumiałość. Jeżeli natomiast
doszłoby do nieprawidłowości to proszę o kontakt z
inspektorem nadzoru, którym jest Pan Ignacy
Koczela kom. 698 708 258.
Aktualnie oprócz ww odcinków sieci,
przygotowujemy się również do kolejnych inwestycji
wodno-kanalizacyjnych. W trakcie opracowania są
dokumentacje dla Grzegorzówki i Wólki Hyżneńskiej,
Szklar oraz Hyżnego (Nowa Wieś).

Bartłomiej Kuchta

l.p.

Nazwa odcinka sieci wodociągowej

Długość

1

Budowa wodociągu w Brzezówce wzdłuż drogi na
Kazanicę

1092m

2

Budowa wodociągu w Brzezówce wzdłuż drogi na
Borówki

1590m

3

Budowa wodociągu w Hyżnem/Zapady

1088m

4

Budowa wodociągu od hydroforni w Dylągówce do SUW
w Hyżnem

4435m

5

Budowa wodociągu w Hyżnem/Węgierka

713m

6

Budowa wodociągu w Szklarach/Przykopy

2850m

l.p.

Nazwa odcinka sieci kanalizacyjnej

Długość

1

Budowa kanalizacji w Brzezówce wzdłuż drogi
wojewódzkiej, odcinek wzdłuż drogi na Budy, odcinek
wzdłuż drogi na Kazanice.

1630m

2

Budowa kanalizacji w Nieborowie wzdłuż drogi betonowej,
odcinek od Dom-Med w kierunku Mokłuczki, odcinek od
kościoła w kierunku Mokłuczki.

2807m

3

Budowa kanalizacji w Hyżnem w kierunku Moszczanek

860m

4

Budowa kanalizacji w Hyżnem wzdłuż drogi na Węgierkę

230m

5

Budowa kanalizacji w Dylągówce - wzdłuż drogi na
Krzynowiska

1122m
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3

2

1

2

3

5

4
4

5

6

Program przebudowy
dróg lokalnych
Temat modernizacji dróg dojazdowych do
posesji jest głównym tematem jaki podejmuje się
podczas praktycznie każdego zabrania wiejskiego i
nie tylko. Tak jest nie tylko w Gminie Hyżne. Mało
która gmina może się pochwalić siecią dobrej
jakości dróg. Zapotrzebowanie jest na tyle duże, że
na przestrzeni lat ogłaszano programy wspierające
rozwój sieci dróg lokalnych. Jednym z takich
programów jest Program Inwestycji Strategicznych
skierowanych
do
jednostek
samorządu
terytorialnego. To właśnie z tego programu udało
nam się pozyskać bardzo duże wsparcie na
poprawę dojazdów do mieszkańców Gminy Hyżne.
Pozyskana dotacja wynosi 5,7 mln zł. Znaczenie
wdrażanego właśnie Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych jest ogromne. Pierwszy raz w historii
Gminy Hyżne jest realizowany kompleksowo
program drogowy, zapewniający dojazd do
mieszkańców, w szczególności do tych, którzy
czekają na inwestycje wiele lat. Docelowo do
końca 2022 roku przebudowanych ma być
łącznie 44 odcinki lokalnych dróg. Łączna
długość przebudowanych odcinków wyniesie
12,5 km. Tak więc drugim, ważnym aspektem całego
zamierzenia jest skala inwestycji. Pierwszy raz w
historii Gminy Hyżne prowadzi się inwestycję
drogową w tak dużym zakresie. Oprócz tych 44
odcinków dróg finansowanych z Programu
Inwestycji
Strategicznych
należy
doliczyć
przebudowę
około 1 km starej drogi, która
finansowania jest z Rządowego Programu Rozwoju
Dróg. Sumując wszystkie inwestycje, na koniec
2022 roku przybędzie nam 13,5 km
przebudowanych nawierzchni drogowych.

Wybierając odcinki drogowe przewidziane do
przebudowy
kierowaliśmy
się
potrzebami
i
możliwościami.
Stosując
kryterium
potrzeby,
wybieraliśmy te drogi przy których ktoś mieszka – tam
gdzie są domy. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji,
kiedy buduje się drogę biegnącą w pola. Ważnym
kryterium wyboru była prawna możliwość przebudowy,
gdyż nie każda droga mogła być przebudowana.
Zdarzało się, że droga wymaga modernizacji, jednak z
uwagi na nieuregulowany stan prawny nie jest to
możliwe. Zdarzało się również, że wyznaczono drogę na
której już jest asfalt i wydawałoby się, że nie
potrzebuje ona remontu. Jak mówią budowlańcy – to
tylko pozory. Wiele z tych niby dobrych nawierzchni
jest w końcowym etapie użytkowania. W ciągu dwóch,
trzech lat po zimie będzie konieczny remont a wtedy
może nie być pieniędzy. Ważnym aspektem
przebudowy był wybór nawierzchni dróg. Najczęściej
była to masa bitumiczna (asfalt). Jednak z uwagi na
specyfikę naszego terenu stosowaliśmy również płyty
betonowe a czasami kruszywo. Ten ostatni typ
nawierzchni stosowaliśmy w niewielkim zakresie i tylko
na terenach gdzie w przyszłości będą nowe domy.
Głównie po to, żeby poprawić dojazd na place budowy.
Zapewne wiele osób chciałoby wiedzieć, które
odcinki będą przebudowywane. Chcąc to Państwu
ułatwić sporządziliśmy tabelkę w której podane są
numery działek drogowych oraz długości planowanych
do przebudowy odcinków. Tabelka zawiera również
informację o technologii wykonania nawierzchni oraz
miejscowość ta terenie której się znajduje. Poniżej jest
też mapka. Starałem się żeby wielkość gwiazdki na
mapce odzwierciedlała wielkość inwestycji.
Bartłomiej Kuchta

Miejsca w których będą przebudowywane drogi
Duża inwestycja
Średnia inwestycja
Mała inwestycja

l.p.

Nazwa drogi

Technologia

Długość
(m)

Miejscowość

1

Przebudowa drogi gminnej G 108462 R Szklary - Potok w miejscowości Szklary w km
0+061 – 1+060

Asfalt

999

Szklary

2

Przebudowa drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary w km
0+000 – 0+615

Asfalt

615

Szklary

3

Przebudowa drogi wewnętrznej „Na Bazary” w miejscowości Szklary w km 0+000 –
0+420

Tłuczeń

420

Szklary

4

Przebudowa drogi wewnętrznej ”Na Bilcówkę” w m. Szklary w km 0+000 – 0+310

Asfalt

310

Szklary

5

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1583 w m. Szklary w km 0+100 – 0+330

Tłuczeń

230

Szklary

6

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 615/2; 631/11; 631/14; 632/4; 627/4;
634/5 i 660/2 w miejscowości Wólka Hyżneńska w km 0+000 – 0+047 i 0+050 –
0+215

Asfalt

212

Wólka
Hyżneńska

7

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 123 w miejscowości Wólka Hyżneńska w
km 0+140 – 0+260

Płyty ażurowe

120

Wólka
Hyżneńska

8

Przebudowa drogi wewnętrznej "Pod lasem" dz. nr ewid. 1 w miejscowości
Grzegorzówka w km 0+000 – 0+350

Tłuczeń

350

Grzegorzówka

9

Przebudowa odcinka drogi gminnej na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka w km
1+040 - 1+570

Asfalt

530

Grzegorzówka

10

Przebudowa drogi wewnętrznej „w Kazanice” w m. Brzezówka w km 0+690 – 1+090

Asfalt

400

Brzezówka

11

Przebudowa drogi wewnętrznej „na Bembenka” w miejscowości Brzezówka w km
0+300 – 0+910

Asfalt

610

Brzezówka

12

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 162/2; 215/5 w m.
Brzezówka w km 0+005 – 0+175

Asfalt

170

Brzezówka

13

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 616/3 w m. Hyżne w km 0+130 – 0+500

Tłuczeń

370

Hyżne

14

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/7 w m. Hyżne w
km 0+075 – 0+410

Asfalt

335

Hyżne

15

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/11 w m. Hyżne w
km 0+000 – 0+045

Asfalt

45

Hyżne

16

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4268 w m. Hyżne w km
0+000 – 0+108

Asfalt

108

Hyżne

17

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2849/1; 2851/6; 2852/5 w m. Hyżne w
Asfalt
km 0+000 – 0+640

640

Hyżne

18

Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 1145
w km 0+008 – 0+345 i dz. 953/2 w km 0+380 – 0+530 położonych w miejscowości
Hyżne

Tłuczeń

150

Hyżne

19

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 143/2 w m. Hyżne w km 0+000 – 0+030

Asfalt

30

Hyżne

20

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3094/3 w m. Hyżne w km
Asfalt
0+000 – 0+130

130

Hyżne

21

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3082/6 w m. Hyżne w
km 1+180 – 1+380 i 1+500 – 2+130

Asfalt

830

Hyżne

22

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1642 w miejscowości
Hyżne w km 0+000 – 0+110 i 0+125 – 0+400

Płyty ażurowe

385

Hyżne

23

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1255 w m. Hyżne w km
0+290 – 0+495

Płyty ażurowe

205

Hyżne

24

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4681 w m. Hyżne w km
0+000 – 0+245

Płyty ażurowe

245

Hyżne

25

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 444 w miejscowości
Hyżne w km 0+085 – 0+185

Płyty ażurowe

100

Hyżne

26

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2650/2, 2646 w m.
Hyżne (Sołectwo Nieborów) w km 0+000 – 0+075 i 0+080 – 0+400

Asfalt

395

Hyżne

27

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2433/1 w m. Dylągówka w km 0+000 –
0+230

Tłuczeń

230

Dylągówka

28

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2474 i 2462/1 w miejscowości Dylągówka
Asfalt
w km 0+000 – 0+545

545

Dylągówka

29

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2464/2 i 2464/1 w miejscowości
Dylągówka w km 0+010 – 0+150

Asfalt

140

Dylągówka

30

Przebudowa drogi wewnętrznej do Boska dz. nr ewid. 2420/9 w miejscowości
Dylągówka w km 0+010 – 0+225

Asfalt

215

Dylągówka

31

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2476 w m. Dylągówka w
Asfalt
km 0+000 – 0+170

170

Dylągówka

32

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2419/1 w m. Dylągówka w km 0+000 –
0+130

130

Dylągówka

33

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2159 w m. Dylągówka w
Asfalt
km 0+000 – 0+090

90

Dylągówka

34

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2450 w m. Dylągówka w
Płyty ażurowe
km 0+035 – 0+100

65

Dylągówka

35

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2440/2; 186/3; 252/3;
252/4 w m. Dylągówka w km 0+000 – 0+145

Płyty ażurowe

145

Dylągówka

36

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2412/5; 1750/8; 2412/8
Płyty ażurowe
w m. Dylągówka w km 0+000 – 0+135

135

Dylągówka

37

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 668/2 w m. Dylągówka w
Płyty ażurowe
km 0+000 – 0+152

152

Dylągówka

38

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2236/1, 2235/3, 2235/5,
Asfalt
2234/4 i 2237/6 w m. Dylągówka w km 0+000 – 0+162 i 0+163 – 0+240

239

Dylągówka

39

Przebudowa drogi wewnętrznej na Cmentarz w m. Dylągówka w km 0+000 – 0+240

Asfalt

240

Dylągówka

40

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 2488/2 w m. Dylągówka w km 0+000 – 0+270 Asfalt

270

Dylągówka

41

Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 2407 w km 0+000 – 0+090 oraz dz.
Płyty ażurowe
ewid. 2487 i 2406 w km 0+000 – 0+195 w miejscowości Dylągówka

195

Dylągówka

42

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2415/4 w m. Dylągówka
Płyty ażurowe
w km 0+000 – 0+090

90

Dylągówka

43

Przebudowa drogi wewnętrznej ”Boczna Zaprzylasek” w m. Dylągówka w km 0+000 –
0+060

Asfalt

60

Dylągówka

44

Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 2405, 1226 i 2403 w m.
Dylągówka w km 0+000 – 0+440

Płyty ażurowe

440

Dylągówka

45

Budowa pętli autobusowej z przystankiem oraz parkingu dla samochodów osobowych
na części działek nr ewid. 2170, 2420/7, 2416 w Dylągówce

Tłuczeń

Dylągówka

Jak zgodnie
z prawem wyciąć
drzewo?
1. Wycinka drzew z działek prywatnych
Czasami zdarza się, że z ogrodu przydomowego
lub z działki chcemy wyciąć drzewo. Powody mogą
być różne. Może być to stare, chore drzewo, mogące
się złamać i nam zagrażać. Może być to drzewo, które
rośnie blisko budynku i rzuca zbyt dużo cienia lub
wręcz stanowi zagrożenie dla nieruchomości. Czasem
też po prostu chcemy przearanżować ogród, urządzić
nieco inaczej, a drzewo w danym miejscu nam nie
pasuje. Dlatego zanim przystąpimy do wycinki drzewa
należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi wycinki drzew.
Sprawy wycinki reguluje nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17
czerwca 2017 roku. Według tej ustawy osoba, która
chce usunąć drzewo, na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na
terenie nieruchomości do niej należącej (lub
dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten
zgłosić do wójta – zgłoszenie przyjmuje się, bez
pobierania jakichkolwiek opłat.
W przypadku
niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą
wysokie kary finansowe.
Warto jednak zaznaczyć, iż przepisów tych nie
stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki) w
przypadku:
1) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
2) Drzew owocowych – jeśli nie rosną na terenie
wpisanym do rejestru zabytków.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych
z wycinką, należy zwrócić uwagę także na to, czy w
konarach drzewa, które planujemy usunąć (nawet
wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy
tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod
ochroną – w tych przypadkach zezwolenie na wycinkę
wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Warto także
wiedzieć, że w przypadku drzewa, na którym bytują
ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania
stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16
października do końca lutego.
Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na
przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej
wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu,
który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego.
Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma
odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak
sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia).
Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin.
Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody
są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub
gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości
130 cm.
Dodatkowo, w ostatniej nowelizacji ustawy o
ochronie przyrody, wprowadzony został zapis
mówiący o tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte
drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin,
właściciel działki postawi budynek mający związek z
prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie
musiał uiścić opłaty za jego usunięcie. Prosimy o tym
pamiętać, jeśli planują Państwo takie inwestycje w
najbliższych latach.

2. Wycinka drzew z lasu prywatnego
Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują
przepisy ustawy o lasach, a nie przepisy ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach
prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją
określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W
ww. dokumentach określone są ilości drewna jakie
mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie
powinny być wykonane. Nadzór nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje
Starosta, który w porozumieniu z nadleśnictwem
wyznacza leśniczego bezpośrednio odpowiedzialnego
za lasy prywatne. Dlatego każdy właściciel chcący
pozyskać drewno z należących do niego działek
leśnych, obowiązany jest do zgłoszenia takiego
zamiaru, poprzez złożenie wniosku do leśniczego,
który
zajmuje
się
rozpatrzeniem
wniosku,
cechowaniem drewna i wydaniem świadectwa
legalności pozyskania tego drewna. Tylko po
uzyskaniu takiego świadectwa, właściciel działki ma
możliwość wywiezienia drewna z prywatnego lasu i
przeznaczenia go na dowolny cel.

Zbigniew Urbański

Warto pamiętać:
możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie
na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną
właściciela terenu)
bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli
jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami
gatunkowymi)
bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo
owocowe – chyba że rośnie na terenie
wpisanym do rejestru zabytków
należy upewnić się, czy na drzewie które
planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub
rośliny objęte ochroną gatunkową
zgłoszenie przyjmuje się, bez pobierania
jakichkolwiek opłat
zamiar wycięcia drzewa rosnącego na działce
leśnej
należy
zgłosić
do
leśniczego
nadzorującego lasy prywatne

Kilka zdań na temat
gminnych lasów.
Gmina Hyżne jako właściciel lasów, których łączna
powierzchnia wynosi 42,1487 ha, jest zobowiązana do
przestrzegania zasad określonych w ustawie o lasach.
Głównym dokumentem, na postawie którego
prowadzona jest gospodarka leśna, to Uproszczony
Plan Urządzania Lasu (UPUL), zatwierdzony przez
Starostę Rzeszowskiego. Jest to dokument
zawierający skrócony opis lasu i gruntów
przeznaczonych do zalesienia oraz określający
podstawowe zadania z zakresu gospodarki leśnej, w
tym ilość drewna przewidzianego do pozyskania. Plan
Urządzania Lasów dla Gminy Hyżne został
opracowany na okres 10 lat i obowiązuje do 2028
roku. Plan przewiduje pozyskanie w tym okresie
około 2600 m³ drewna.
W związku z tym, że od czasu przyjęcia Planu nie
pozyskano jeszcze żadnej ilości drewna, podjęto
decyzję, aby w tym roku ogłosić przetarg. Przy
znakowaniu drzew do wycinki zależało nam, aby była
to wycinka pielęgnacyjna, która poprawi warunki
wzrostu innym drzewom, w tym przede wszystkim
nowym, młodym samosiejkom. Znakowanie drzew
odbywało się z dużą starannością, przy udziale
leśniczego. Zdecydowano aby przeznaczyć do wycinki
połowę limitu określonego w Uproszczonym Planie
Urządzania Lasu. Przy ustalaniu ceny i warunków
sprzedaży przyjęto zasadę tzw. sprzedaży drzew na
pniu. Cena wywoławcza sprzedaży drewna była
ustalona w oparciu o aktualny cennik Nadleśnictwa
Strzyżów przy uwzględnieniu kosztów zrywki, ścinki,
jakości drzew oraz warunków terenowych. W
przetargu zgłosiło się 3 oferentów, z czego wybrano
dwóch z najkorzystniejszą ofertą. Na działkach nr:
68/1, 2412, 2415 położonych w Hyżnem oraz na
działce nr 350 położonej w Dylągówce wycinkę
przeprowadzi:
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe Adam Szybiak, Przedmieście Dubieckie 43,
37-750 Dubiecko, natomiast na działce Nr 4913
położonej w Hyżnem firma PPUH „Drewno-Trans”
Bator Stanisław, Lecka 7, 36-030 Błażowa.
Wycinka prowadzona będzie w okresie od kwietnia
do 30 listopada br. To przedsięwzięcie przyniesie
gminie nie tylko korzyści finansowe, ponieważ
szacuje się, zgodnie z przetargiem, że do budżetu
wpłynie około 600 tys. zł ale przede wszystkim
poprawi jakość lasu i wzmocni młode drzewa.

„Wygraj ze smogiem”
W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa
w Hyżnem bierze udział w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym „Wygraj ze smogiem” realizowanym
przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji.
Projekt realizowany jest ze środków narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a jego partnerem merytorycznym jest NASK-PIB
(Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –
Państwowy Instytut Badawczy), realizujący projekt
Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA). Projekt jest
realizowany w 500 szkołach podstawowych na
terenie zanieczyszczonych miast Polski oraz w
szerokiej
przestrzeni
medialnej
(kampania
crossmediowa).
Dzięki współpracy Europejskiego Instytutu na
rzecz Demokracji z NASK-PIB szkoła otrzymała
dostęp do platformy e-learningowej eduESA, na
której umieszczone są konspekty dla nauczycieli,
materiały wideo, testy i quizy dla dzieci. W szkole
został powołany koordynator tego projektu, a
nauczyciele po przeszkoleniu, będą realizować
zajęcia dla uczniów na temat smogu.
Projekt ma na celu zwiększyć świadomość uczniów,
ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie
problematyki jakości powietrza jako wspólnego
dobra o szczególnym znaczeniu, poprzez
wykorzystanie
urządzeń
i
technologii
informatycznych do mierzenia oraz prezentacji
poziomu smogu (tj. oceny jakości powietrza). Aby
dokonywać takich pomiarów na terenie szkoły został
zainstalowany miernik zanieczyszczenia powietrza z
monitorem 27” (wartość jednego zestawu: ponad
5000 zł). Czujniki mierzą następujące wielkości
fizyczne: stężenie pyłu PM2,5, stężenie pyłu PM10,
temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne,
wilgotność względną powietrza. Na monitorze
natomiast są wyświetlane wyniki pomiarów i
multimedialne materiały z zakresu edukacji
ekologicznej, a odczyty z miernika umieszczonego w
szkole są na bieżąco dostępne na stronie
https://esa.nask.pl/.
Katarzyna Szul
Dyrektor SP w Hyżnem

P O L S K A
POD LUPĄ CIEKAWSKICH

Istnieją takie miejsca, które każdy Polak przynajmniej raz w życiu powinien odwiedzić, by móc poznać prawdziwie
dziedzictwo własnego kraju. Uczniowie szkół z terenu Gminy Hyżne mieli możliwość obejrzenia uroków naszej
Ojczyzny, dzięki wzięciu udziału w programie „Poznaj Polskę”, który był zainicjowany przez Ministra Edukacji i Nauki.
Pozwolił na przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego interesujących wycieczek związanych z priorytetowymi
obszarami edukacyjnymi. Projekt ten uatrakcyjnił zajęcia poprzez realne poznawanie wyjątkowych miejsc, zabytków
kultury i historii oraz środowiska przyrodniczego. W wycieczkach mogli uczestniczyć uczniowie w dwóch kategoriach
wiekowych: klas I – III oraz IV – VIII. Prawie wszyscy skorzystali z bogatej oferty turystycznej, a o efektach podróży
możemy przeczytać i zobaczyć poniżej.
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Szklarach
postanowili zwiedzić Kraków. Spacerując w Grodzie Kraka
mogli wczuć się w życie dawnej stolicy, przywołać w
pamięci tamte czasy. Pierwszym punktem wycieczki był
Kopiec Kościuszki. Stamtąd wszyscy obejrzeli panoramę
Krakowa w zimowej szacie. Następnie uczniowie udali się
nad Wisłę, do Smoczej Jamy. Kolejną atrakcją był Wawel.
Idąc Plantami w stronę Rynku uczniowie podziwiali Mury
Miejskie i przy okazji przystanęli przed Oknem Papieskim.
Ostatnim punktem zwiedzania był Rynek Starego Miasta.
To wyjątkowe miejsce, tym razem przywitało
zwiedzających w atmosferze przedświątecznej z szopkami
krakowskimi, straganami, choinkami i światełkami.

W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV
– VIII Szkoły Podstawowej w Szklarach oraz Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej
wybrali się na dwudniową wycieczkę w Góry
Świętokrzyskie. W pierwszym dniu podróży dotarli do
Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tam poznali historię
Klasztoru Kamedułów. Atrakcją tego miejsca okazało się
Muzeum serialu „Czarne chmury”, którego sceny były
kręcone w klasztorze oraz replika czarnego powozu
wykorzystanego w serialu. Uczniowie dowiedzieli się, że
cały kompleks został wybudowany w miejscu, w którym
spoczywają ciała zakonników. Kolejny etap podróży
przywiódł ich do Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Historie jakie towarzyszyły temu miejscu były bardzo
interesujące, nie mniej jednak to, co przykuło uwagę
uczniów i wprawiło ich w niebywały entuzjazm było na
samym dole zamku. Mowa o piwnicach i stajniach oraz
towarzyszących im tunelach i zakamarkach. Ostatnią
atrakcją przewidzianą pierwszego dnia wycieczki był
spacer przez Puszczę Jodłową połączony z wejściem na
najwyższy szczyt w okolicy tj. Łysą Górę.
Drugiego dnia wycieczki uczestnicy odwiedzili ruiny
huty „Józef” w Samsonowie, po czym wszyscy dotarli do
Zagańska w którym znajduje się „Dąb Bartek”. Następnie
odwiedzili dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Mogli zobaczyć gabinet, pokoje użytkowe takie jak
jadalnia i salon czy też sypialnię pisarza. Na wyższym
piętrze przewodnik zaprowadził wszystkich do
pomieszczenia, w którym była biblioteczka pisarza, a w
niej książki, które czytał w wolnych chwilach. Uczniowie
mogli przekonać się jak sławnym i szanowanym na
ówczesne czasy był Henryk Sienkiewicz, ponieważ jedna z
wystaw zawierała przekłady jego książek w obcych
językach. Ostatnim punktem wyprawy były ruiny zamku w
Chęcinach. Podziwiane widoki przeplatane historią
wynagrodziły trudy aktywnej wyprawy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w
Grzegorzówce i Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce
obrali sobie za cel wyprawy Kraków oraz Kopalnię Soli w
Bochni. Swoją podróżniczą przygodę starsi uczniowie
zaczęli od zwiedzenia królewskiej katedry na Wawelu. To
dla Polaków miejsce szczególne, które jest świadectwem
historii narodu polskiego. Emocje wzbudziło wejście na
wieżę wawelskiej katedry, podziwianie słynnego Dzwonu
Zygmunta oraz zwiedzanie kaplicy Zygmuntowskiej i
znajdujących się w niej grobów władców Polski. Zejście do
podziemi, gdzie spoczęli polscy bohaterowie narodowi, w
tym związany z naszą gminą gen. Władysław Sikorski, było
dla uczniów niezwykłym przeżyciem. Następnie udali się
na Rynek Główny pod pomnik Adama Mickiewicza.
Zwiedzili Sukiennice, Kościół Franciszkanów, Planty,
dawne mury miejskie i udali się do kościoła Mariackiego,
który zachwycił wszystkich, a w nim znajdujący się ołtarz
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Wita Stwosza),
przepiękne witraże Stanisława Wyspiańskiego oraz
misterną polichromię
nawy głównej Jana Matejki.
Wysłuchali też „na żywo” hejnału płynącego z wieży
Mariackiej. Następnie udali się na Kopiec Kościuszki i do
muzeum, gdzie główną atrakcją jest multimedialna i
interaktywna wystawa „Kościuszko – bohater potrzebny”,
która zamiast tradycyjnych gablot muzealnych pokazuje
elementy filmu, teatru czy gry komputerowej.

Kolejnym punktem trasy była Kalwaria Zebrzydowska –
krajobrazowy
zespół
manierystycznego
parku
pielgrzymkowego oraz Kopalnia Soli w Bochni. Uczniowie
wspólnie z przewodnikiem i opiekunami przenieśli się w
przeszłość, aby poprzez prezentacje i hologramy poznać
historię kopalni. Przejazd windą górniczą oraz kolejką
kopalnianymi korytarzami – to atrakcje, które na długo
pozostaną w pamięci uczniów.
Na jednodniową wycieczkę do Krakowa udali się
również uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Kantego w Grzegorzówce. Co prawda skupili się tylko
na poznaniu historycznego zespołu miasta Krakowa oraz
wysłuchaniu legendy związanej z Kopalnią Soli w Bochni,
ale równie aktywnie spędzili niezapomniane chwile w tym
pięknym regionie, co ich starsi koledzy.
Z wycieczek w ramach rządowego programu skorzystali
także uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Wł.
Sikorskiego w Hyżnem oraz Szkoły Podstawowej im. 21
Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce, którzy
podążyli tym samym szlakiem i za cel wyprawy wybrali
wycieczkę do Krosna i Bóbrki z dziećmi klas I – III oraz
dwudniową do Warszawy z uczniami klas IV - VIII.

W otoczeniu przepięknego lasu Bobrzeckiego uczniowie
młodszych klas mogli zobaczyć XIX wieczne kopanki, z
których wciąż wytryskuje
naturalna ropa naftowa.
Wszyscy z niedowierzaniem patrzyli na bardzo wysokie
wieże wiertnicze oraz na ,,źródełko” ropy, które bulgotało
jak gotująca się smoła. Spacerując alejkami lasu podziwiali
unikatowe urządzenia związane z przemysłem naftowym,
rafineryjnym i gazowniczym. Wewnątrz znajdujących się
tam budynków uczniowie przenieśli się w czasy, kiedy na
kopalni pracował jeszcze sam Ignacy Łukasiewicz. Ciekawe
hologramy przedstawiające pracę aptekarza czy ślusarzy
wzbudziły żywe zainteresowanie. Zwiedzanie muzeum
zakończyło się podziwianiem kolekcji lamp naftowych.
W Krośnie mali podróżnicy zwiedzili Muzeum Dziedzictwa
Szkła, poznali historię jego odkrycia i historię huty. Pod
okiem pani przewodnik mogli nie tylko podziwiać piękno
szklanej sztuki czy kunszt artystów szkła, ale przede
wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych i
zdobniczych, w których brali czynny udział. Uczestniczyli
bowiem w warsztatach ,,Malowanie na szkle” oraz
samodzielnie wybijali pamiątkowe medale. W samym
centrum stolicy uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie w Zamku
Królewskim, spacerując po jego bogato wyposażonych
salach mogli podziwiać malarstwo, zobaczyć księgę z
tekstem konstytucji z 3 maja 1791r. oraz poznać historię
Polski związaną z tym miejscem.

Następnie uczniowie zobaczyli ekspozycję w Muzeum
Powstania Warszawskiego, która wzbudziła duże
zainteresowanie. Liczne pamiątki, zdjęcia, nagrane
wypowiedzi świadków historii, filmy i autentyczne
przedmioty powstańców przybliżyły realia powstania,
można było uświadomić sobie ogrom poświęcenia i strat
bohaterów warszawskich. Ciekawym miejscem okazały się
również Łazienki Królewskie, gdzie wśród alejek w zimowej
aurze uczniowie zobaczyli m.in. pomniki Szopena i
Sienkiewicza, Pałac na Wodzie, amfiteatr, oranżerię. Na
uczestników wycieczki czekała niepowtarzalna zimowa
atrakcja w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Warszawskiego: plenerowa wystawa świetlna „Magiczny
Botaniczny”. Wśród alejek ogrodu stały kolorowe okazy
roślin i zwierząt stworzone z tysięcy światełek, co
dodatkowo budowało przedświąteczny nastrój stolicy.
Spacerując po Starym Mieście, uczniowie zwiedzali
Katedrę św. Jana, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III,
taras widokowy, Rynek Starego Miasta z pomnikiem
Warszawskiej Syrenki, Barbakan, pomnik Kilińskiego.
Dalsze poznawanie Warszawy obejmowało przejście na
plac Piłsudskiego pod Grób Nieznanego Żołnierza,
Krakowskie Przedmieście m.in. z pomnikiem Mickiewicza i
Pałacem Prezydenckim. Nie zabrakło również wizyty na
Cmentarzu na Powązkach ani w miejscu przy zachowanym
fragmencie muru Getta Warszawskiego przy ul. Złotej.
Uczniowie zaświecili znicze pod pomnikiem Szarych
Szeregów oraz na grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Odwiedzili też Centrum Nauki Kopernik, gdzie w badawczy
sposób poznawali zagadki świata nauki, logiki,
eksperymentowali z wodą, prawami fizyki, dynamiką,
optyką, programowaniem. Podsumowaniem zwiedzania
Warszawy było podziwianie panoramy miasta z tarasu
Pałacu Kultury i Nauki, skąd uczniowie wskazywali już
wcześniej poznane zabytki stolicy.

Wycieczki szkolne są jedną z najlepszych form zdobywania wiedzy i doświadczeń – wszyscy znamy słynne
powiedzenie „Podróże kształcą”. Pozwalają one doświadczać nowych sytuacji, przeżywać emocje, gromadzić
wspomnienia, a co najważniejsze integrować się z rówieśnikami, zacieśniać przyjaźnie, a w przyszłości miło powracać
myślami do szkolnych lat. Programy wyjazdów oferowane przez biura podróży były bogate i różnorodne, dzięki czemu
uczniowie zwiedzili wiele pięknych miejsc, a patrząc na ich uśmiechnięte twarze można było z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że przygody, które przeżyli w tych magicznych miejscach pozostaną na długo w ich pamięci…

Agnieszka Rożek
Dyrektor SP w Wólce Hyżneńskiej

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy oraz angażujący uczniów i rozwijający
ich zainteresowania.
Gmina Hyżne w ramach programu otrzymała
wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej
wysokości 233 100,00 zł (SP Brzezówka, Szklary,
Dylągówka, Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska po 30
00,00 zł a SP Hyżne – 83 100,00 zł). Wsparcie zostało
przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do
pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi,
materiałów, innych przedmiotów oraz pomocy służących
rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych
dzieci i młodzieży.
Wszystkie szkoły w ramach programu zakupiły tzw.
pakiet obowiązkowy, uzupełniając go o specjalistyczne
urządzenia z pakietu robotyki i audio-video. Obecnie
szkoły dysponują nowoczesnymi drukarkami 3D z
akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami,
pakietem filamentów różnego koloru do wydruku 3D),
mikrokontrolery z czujnikami-(sensorami), płytkami
prototypowymi i akcesoriami, stację lutowniczą z
gorącym powietrzem do mikrokontrolerów, HOT AIR z
grotem 2w1, aparat fotograficzny, kamerę, zestaw lamp
światła ciągłego wraz z niezbędnymi akcesoriami (m.in.
gimbal, statyw, mikrofon kierunkowy, oprogramowanie
do edycji i montażu). Dzięki zakupionemu wyposażeniu
uczniowie naszych szkół będą mogli samodzielnie
tworzyć filmy, pokazy multimedialne itp.

W każdej szkole na terenie gminy powstały
pracownie robotyki, wyposażone w sprzęt i
oprogramowanie
służące
do
nauki
podstaw
programowania. Uczniowie mają do dyspozycji
specjalny rodzaju klocków (z serii Lego Spikes), z
których najpierw buduje się konstrukcje, a potem
programuje, by się poruszały, świeciły, czy wydawały
dźwięki. Pozwalają one rozwijać umiejętności manualne
i konstruktorskie. Ten typ klocków umożliwia ogromną
ilość kombinacji, można tworzyć swoje oryginalne
roboty.
Do dyspozycji będą także roboty typu Dash, Dot
Dash oraz Photon – które „uczą” się wraz uczniami.
Zaprogramowane w odpowiedni sposób, poruszają się i
wydają dźwięki. Roboty wyposażone są w czujniki, które
umożliwiają im interakcje z otoczeniem. Za pomocą
odpowiednich algorytmów można zaprogramować tor,
po którym się poruszają. Roboty są sterowane poprzez
mobilne aplikacje, a ich obsługa dostosowana jest do
różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz
zdolności percepcji.
Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Hyżnem
zakupione zostały elektroniczne zestawy konstrukcyjne
z serii Boffin, z których można skonstruować projekty
zawarte w instrukcji lub stworzyć własne – autorskie
oraz mini drony, które wznosząc się na odpowiednią
wysokość, umożliwiają wykonywanie zdjęć z pokładu
modelu. A dla pasjonatów muzyki i zabawy z dźwiękiem
przenośny system dźwiękowy wraz z mikrofonem i
konsolą sterującą. W szkole również powstała
pracownia krawiecka wyposażona w maszyny do
szycia, żelazko z deską do prasowania, szydełka, igły i
szpilki oraz zestaw kolorowych mulin. W sali tej będą
odbywały się warsztaty krawieckie. Zajęcia pozwolą na
zdobycie nowych umiejętności przydatnych w życiu
codziennym. Uczniowie będą poznawać podstawy
krawiectwa, zaczną od szycia ręcznego a następnie
przejdą do nauki szycia na maszynie domowej.

Na zajęciach spróbują uszyć piórniki, kosmetyczki,
poduszki, zabawki, akcesoria wyposażenia wnętrz i wiele
innych. Dodatkowo nauczą się haftować, szydełkować,
robić na drutach, na obręczach dziewiarskich oraz
wyplatać makramy. Kolejne cele wyznaczy wyobraźnia
młodych
rękodzielników.
Pierwsze
zajęcia
z
szydełkowania uczniowie z SP Hyżne mają już za sobą.
Do Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce trafiły stoły
warsztatowe /montażowe/, imadła ślusarskie z
kowadłem,
akumulatorowe
wiertarko-wkrętarki,
lutownice.

Dzięki takiemu wyposażeniu, uczniowie już od
najmłodszych lat mogą rozwijać również umiejętności
rzemieślnicze na zajęciach technicznych np. z zakresu
obróbki materiałów: wykonywanie otworów w drewnie,
w metalu, cięcie różnych materiałów, łączenie
elementów elektronicznych poprzez lutowanie. To duży
plus dla tych uczniów, którzy będą chcieli kontynuować
naukę w szkołach branżowych czy technikach.

Jakie korzyści płyną z programu Laboratoria Przyszłości?
Przede wszystkim sfinansowano nowoczesne
wyposażenie – nie tylko wymagane, ale również
dodatkowe, wskazane przez szkołę. Nowe technologie i
eksperymenty ułatwią przekazywanie wiedzy, w
szkołach prowadzone będą koła zainteresowań i zajęcia
dodatkowe. Uczniowie będą odkrywać i rozwijać swoje
talenty, zainteresują się dziedzinami technicznymi i
ścisłymi. Zakupione wyposażenie do szkół pomoże w
kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i
technicznych,
umiejętności
samodzielnego
i
kreatywnego
myślenia,
zdolności
myślenia
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek
na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu
codziennym.
Laboratoria Przyszłości to inwestycja w
lepszą
przyszłość młodych.
Katarzyna Szul
Dyrektor SP w Hyżnem

Pomoc
dla Ukrainy
Z dniem 24 luty 2022r. Federacja Rosyjska rozpoczęła
inwazję na Ukrainę, co spowodowało duży napływ
uchodźców z Ukrainy na teren naszego kraju
szukających schronienia i bezpieczeństwa dla siebie
oraz swoich najbliższych. Polacy kierując się potrzebą
niesienia pomocy otwarli swoje serca dla
potrzebujących. W pomoc tą włączyły się zarówno
Władze Gminy Hyżne wraz z jednostkami
organizacyjnymi, jak i Ochotnicze Straże Pożarne oraz
mieszkańcy gminy.
W budynku gminnym “Centrum Integracji i Rozwoju –
Stara Mleczarnia” w Hyżnem schronienie otrzymały
dwie rodziny (matki wraz z dziećmi - łącznie sześć
osób), które przebywają tam do chwili obecnej. W dużej
mierze dzięki społeczności lokalnej, rodziny mają
zapewniony nie tylko dach nad głową i zaplecze
sanitarne, ale również są zaopatrzeni w środki higieny
osobistej, artykuły spożywczo - przemysłowe, jak
również w inne przedmioty niezbędne do codziennego
funkcjonowania. Nasi mieszkańcy również przyjmują
ukraińskich gości do swoich prywatnych domów. Dają
im schronienie i zapewniają godne warunki życia. Do
chwili obecnej – z posiadanych danych wynika, że ok. 25
rodzin przyjęło pod swój dach ok. 80 osób z Ukrainy.
Na dzień dzisiejszy na terenie gminy przebywa ok.13
rodzin ukraińskich.
W pierwszych dniach marca bieżącego roku Gmina
Hyżne oraz szkoły podstawowe z terenu Gminy
zorganizowały pomoc dla poszkodowanych w wyniku
działań wojennych na Ukrainie. Zbierano m.in. środki
opatrunkowe, koce termiczne, kosmetyki, chemię oraz
żywność długoterminową, które następnie zostały
przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża / Oddział
w Rzeszowie, celem rozdysponowania dla uchodźców z
Ukrainy. Kolejna zbiórka zorganizowana została do
odwołania, a zebrane rzeczy mają zasilać Gminne
Magazyny Pomocy, które znajdują się w każdej szkole
na terenie naszej Gminy. Polski Czerwony Krzyż
uruchomił również zbiórkę finansową. Wpłaty można
kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „UKRAINA”.

Na pilny apel Marszałka Województwa Podkarpackiego
dotyczący pomocy przy obsłudze Punktu recepcyjnego w
Przemyślu, udało się zorganizować grupę wolontariuszy (35
osób), którzy wraz z naszymi Strażakami nie szczędząc
swego czasu i sił wyjeżdżają do punktów w Przemyślu i
Medyce, aby pomagać zarówno na zapleczu kuchennym
przy obsłudze osób z Ukrainy, jak również przy
segregowaniu darów jakie napływają z różnych części
Polski oraz Europy. Częstotliwość wyjazdów zależy od
potrzeb jakie są zgłaszane z miejsc granicznych. Rodziny
ukraińskie przebywające na terenie naszej Gminy – zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (Dz. U. 2022. poz. 583, z późn. zm.), mogą
ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Hyżnem o świadczenia takie jak: jednorazowe świadczenie
pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, świadczenia
rodzinne, czy pomoc w postaci zapewnienia gorącego
posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole. Ponadto wydawane
są skierowania na paczki żywnościowe w ramach
„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”.
Mieszkańcy Gminy przyjmujący Uchodźców w swoich
domach, zapewniając Im zakwaterowanie i wyżywienie
mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego.
Wynosi ono 40 zł dziennie za osobę.
Działania wojenne na Ukrainie nadal trwają. W związku
z tym jest wielu Uchodźców, którzy zdani są na naszą
pomoc. Organizowane lokalne inicjatywy pokazują, jak
wiele jest osób dobrej woli gotowych nieść pomoc osobom
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Katarzyna Rożek
Kierownik GOPS

DZIEŃ KOBIET W GMINIE HYŻNE
Piątkowe popołudnie 11 marca 2022 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Hyżnem należało zdecydowanie
do pań. Ten wyjątkowy dzień - Dzień Kobiet
rozpoczął się od życzeń oraz obdarowania
przybyłych upominkami. Następnie odbył się występ
artystyczny w wykonaniu Klaudii Bukały, która
śpiewem i humorystycznym skeczem nawiązującym
do obchodzonego święta przywitała publiczność.
Program wydarzenia obejmował także spotkanie z
kosmetologiem p. Joanną Budą-Ziarno z firmy
Kosmetolodzy Rzeszów, która omówiła proces
prawidłowej pielęgnacji twarzy, a następnie
zaprezentowała wykonanie makijażu codziennego.
Kolejnym punktem spotkania był prozdrowotny
wykład dietetyczki p. Małgorzaty Mięsowicz, która to
również
po
swym
wystąpieniu
udzielała
zainteresowanym
paniom
indywidualnych
konsultacji. Ponadto zorganizowano stoisko z
aloesowymi produktami dla zdrowia i urody firmy
Forever przygotowane przez p. Jolantę Bukałę, gdzie
można było poznać bliżej produkty, ich skład i
działanie. Specjalnie przygotowana „ścianka” była
znakomitym tłem dla pamiątkowych mini sesji
fotograficznych i przypomnieniem, że każda z nich
jest piękna, odważna, silna, pełna pasji, kochająca,
niezależna, przebojowa, zdolna i wyjątkowa.
Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście pysznych
przekąsek, słodkości oraz losowania nagród, których
fundatorem była firma Kosmetolodzy Rzeszów oraz
p. Jolanta Bukała z firmy Forever.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom
za tak liczne przybycie.
Anna Lorenz Filip
Dyrektor GOK

KONCERT KARNAWAŁOWY
ORKIESTRY DĘTEJ Z
DYLĄGÓWKI
W niedzielę 13 lutego w Remizie OSP w Dylągówce,
odbył się tradycyjnie koncert karnawałowy w wykonaniu
Orkiestry Dętej z Dylągówki, który jak zwykle przyciągnął
liczne grono słuchaczy, a sala wypełniła się do
ostatniego miejsca. Swoją obecnością zaszczycili: p. Ewa
Leniart - Wojewoda Podkarpacki, p. Bartłomiej Kuchta –
Wójt Gminy Hyżne, Czcigodny ks. Robert Świtalski –
Proboszcz Parafii Dylągówka, p. Leszek Ślemp – Sołtys
Dylągówki, p. Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne.
W bogatym programie koncertu znalazło się wiele
nowych, premierowych wykonań oraz największe
przeboje polskiej i światowej muzyki klasycznej
i rozrywkowej m.in. walc - „Kopalnia złota”, polka „Grzmoty i Błyskawice”, wiązanka walców Straussa, na
którą składały się utwory pt. „Moje życie miłe i wesołe”,
„Wiedeńska krew”, „Brylantowy walc”, „Wiedeńskie
cukierki”, „Nad falami”, „Fale Dunaju”. Z uwagi na okres
karnawału, Orkiestra - wykonała również utwory
popowo-rockowe m.in. „Carnaval w Rio”, „Sweet
Caroline”, „Amazing Grace”, „Don't Believin”, „Takie
Tango” oraz największe przeboje Krzysztofa Krawczyka.
Koncert zakończono słynnym Marszem Radetzkiego
Johanna Straussa .
„Muzyka wyraża wszystko to, czego nie da się
powiedzieć, ale o czym nie można milczeć” – to słowa
Victora Hugo oddające blisko 100-letnią historię
Orkiestry Dętej z Dylągówki i jej muzyków, którzy dzięki
swojej działalności pielęgnują tradycję i kulturę gminy
Hyżne,
dostarczając
słuchaczom
wyjątkowych
muzycznych wrażeń. Warto przypomnieć, że w dniu
5 września 2019 r., w sali kolumnowej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się
uroczystość podczas, której Orkiestra Dęta z Dylągówki
otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. To wielkie i w pełni zasłużone wyróżnienie.

Anna Lorenz Filip
Dyrektor GOK

14 maja Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem po raz
kolejny włączył się do akcji pn. Europejska Noc Muzeów.
Piękna pogoda i specjalnie przygotowane wystawy
przyciągnęły wielu mieszkańców, a także gości z sąsiednich
gmin.
Noc Muzeów to akcja zapoczątkowana w Berlinie w
1997 r., podczas której w porze wieczorowo-nocnej
udostępniane są zwiedzającym muzea, galerie i inne
instytucje kultury. W Polsce pierwszą taką Noc
zorganizowano w 2003 r. w Poznańskim Muzeum
Narodowym.
W tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem
zwiedzający obejrzeli Salę Pamięci gen. Wł. Sikorskiego
oraz galerię obrazów i rzeźb pochodzących z I i II pleneru
rzeźbiarsko-malarskiego, który był organizowany w latach
2013 i 2014 – są to stałe ekspozycje znajdujące się w
budynku GOK.

Ponadto specjalnie na tą okazję przygotowano również:
wystawę garncarstwa Jana Wróbla z udziałem samego
twórcy;
wystawę dawnych przedmiotów użytku codziennego
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w
Hyżnem;
wystawę prezentującą historię zabytkowego budynku
GOK w Hyżnem;
wystawę tradycyjnych wyrobów kultury ludowej m.in.
pisanek autorstwa p. Marii Bednarek oraz lokalnych
twórców.
Nie lada atrakcją tej wyjątkowej Nocy był udział
pasjonatów rekonstrukcji historycznych ze Szklar – p.
Tadeusza Fladera oraz p. Marka Słupka, którzy wystąpili w
specjalnych strojach szlacheckich oraz przygotowali
wystawę białej broni m.in. szabel i mieczy.
Mamy nadzieję, że akcja Nocy Muzeów w Hyżnem z roku
na rok będzie przyciągała coraz więcej osób
zainteresowanych lokalną historią, kulturą i tradycją –
naszym wspólnym dziedzictwem, które kiedyś budowali
nasi przodkowie.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK Hyżne

„ŚWIADOMI OBYWATELE” GMINY HYŻNE
EDYCJA II KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
INSTYTUCJA PREZYDENTA RP
W dniu 6. maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się konkurs pn. „Świadomy Obywatel” – Edycja II:
Instytucja Prezydenta RP, który odbył się pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy. Współorganizatorem konkursu Organizatorem p.
Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne.
Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie i
promowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia,
poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu Urzędu Prezydenta
RP oraz motywowanie uczniów do podejmowania
dodatkowej aktywności i poznawania historii.
Do konkursu przystąpiło 22 uczestników – uczniów z 5
szkół z terenu Gminy Hyżne tj.: Brzezówki, Dylągówki,
Hyżnego, Szklar i Wólki Hyżneńskiej. Zadanie konkursowe
polegało na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z
60 pytań dotyczących:
historii Urzędu Prezydenta po I Wojnie Światowej;
współczesnych procedur wyborczych na Urząd
Prezydenta RP;
kompetencji i uprawnień Prezydenta RP.
Komisja konkursowa w składzie: Bartłomiej Kuchta – Wójt
Gminy Hyżne, Dionizy Beda - Sekretarz Gminy Hyżne oraz
Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne po podliczeniu
punktacji przyznała kolejno 3 pierwsze miejsca i 4
wyróżnienia.
I MIEJSCE: Barbara Łątka – SP Hyżne
II MIEJSCE: Jakub Sieńko – SP Szklary
III MIEJSCE: Agnieszka Urbańska – SP Dylągówka
WYRÓŻNIENIA:
Amelia Grzybek – SP Szklary
Hubert Trzyna – SP Dylągówka
Julia Szary – Dylągówka
Krystian Kuszek – SP Dylągówka

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i osobom
wyróżnionym, a wszystkim bardzo dziękujemy za
udział w konkursie. Ogromnie cieszy nas fakt, iż
organizowany po raz drugi na terenie Gminy Hyżne
konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i
zaangażowaniem uczniów. Bardzo dziękujemy
również nauczycielom: p. Justynie Siebierańskiej (SP
Wólka Hyżneńska), p. Barbarze Starzak (SP
Dylągówka) oraz p. Aleksandrowi Chwajcie (SP
Brzezówka, SP Hyżne i SP Szklary) za zaangażowanie
i przygotowanie uczniów do konkursu.
W przyszłym roku kolejna edycja!
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK Hyżne

„Hyżneńskie Krajobrazy Pędzlem i Dłutem”
Plener Rzeźbiarsko-malarski
„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.”
Leonardo da Vinci

W dniach 25-28 maja 2022 r. w Gminie Hyżne odbył się
plener rzeźbiarsko-malarski pn. „Hyżneńskie Krajobrazy
Pędzlem i Dłutem”. Organizatorem wydarzenia był Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem przy współpracy z
Wojewódzkim Domem Kultury z Rzeszowa, a Patronat
Honorowy nad nim sprawował Bartłomiej Kuchta Wójt
Gminy Hyżne.
W plenerze wzięło udział 12 uczestników, a wśród nich
zarówno lokalni artyści jak i artyści przybyli z innych
regionów Polski m.in. z Krakowa, Bieszczadów, Rzeszowa
oraz miejscowości podrzeszowskich, a byli to:
Jadwiga Kupiszewska z Rzeszowa będąca Komisarzem
Pleneru – malarka, poetka, animatorka kultury,
uczestniczka licznych plenerów i wystaw zbiorowych i
indywidualnych. Wyróżniona
Nagrodą Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
za
całokształt
działalności w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, odznaczona
odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowana
brązowym Medalem Gloria Artis.
Jadwiga Buczak – obecna prezes Rzeszowskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Poetka, pisarka i
artystka praktykująca malarstwo olejne, rysunek oraz
rzeźbę w glinie. Uczestniczyła w licznych plenerach i
wystawach również indywidualnych.
Wiesława Tais z Kwaszeniny koło Ustrzyk Dolnych.
Związana z krakowskim środowiskiem artystycznym.
Instruktorka plastyki w WDK Pogórze Kraków,
uprawiająca różne techniki malarskie m.in. olej, akryl,
akwarela. Maluje na płótnie, szkle oraz na drewnie.
Helena Jasieniak z Krakowa – malarka reprezentująca
Podgórski Dom Kultury w Krakowie, uczestniczka
licznych plenerów i wystaw malarskich. Krystyna
Perlak – poetka i malarka, członek Sekcji Plastycznej
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w
Rzeszowie. Uczestniczka plenerów i wystaw.

Magdalena Nahirny - absolwentka Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego, na
kierunku
malarstwo. Mieszka w malowniczej wiosce Wólka
Hyżneńska w gminie Hyżne, gdzie zawodowo
zajmuje się malarstwem. Uczestniczka licznych
plenerów, wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Józef Pałac – rzeszowski rzeźbiarz rodem z
Hyżnego tworzący głównie świątki, anioły oraz
płaskorzeźby z wizerunkami świętych. Członek
Amatorskiego Klubu Plastycznego WDK w
Rzeszowie. Uczestnik licznych plenerów i wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Uhonorowany m.in.
Doroczną Nagrodą Zarządu Województwa
Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury za całokształt działalności oraz Złotym
Krzyżem Zasługi.
Mieczysław Rożek z Hyżnego – pasjonat historii i
malarstwa, który w swych obrazach przedstawia
wyjątkowe historyczne miejsca, zabytki i obiekty
architektoniczne gminy Hyżne, również i te, których
już nie ma.
Magdalena Kunas z Bud Głogowskich – malarka,
należąca do Aktywnej Grupy Twórców Głogowskich.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w
tym poplenerowych.
Monika Wróbel z Dylągówki – pochodzi z bardzo
twórczej i artystycznej rodziny. Obecnie jest
studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku
sztuki wizualne.
Antoni Ossoliński z Brzezówki – wieloletni dyrektor
GOK Hyżne, który po przejściu na emeryturę zajął
się rzeźbiarstwem, wcześniej również malował głównie polichromie kościołów.
Robert Nocula zamieszkuje Wólkę Hyżneńską w
gminie Hyżne, jest rzeźbiarzem samoukiem. Tworzy
w drewnie. Talent odziedziczył po swoim dziadku i
ojcu, którzy byli bardzo znanymi w okolicy
rzeźbiarzami.

Plener był znakomitą okazją do twórczego rozwoju,
aktywnego wypoczynku w pięknym otoczeniu oraz
integracji ze środowiskiem artystycznym. Poza pracą
twórczą, która odbywała się wśród malowniczych łąk i
pagórków gminy Hyżne, każdego wieczoru odbywały się
integracyjne spotkania inspirowane poezją, malarstwem,
rzeźbą, muzyką i lokalną historią.
Podczas uroczystego otwarcia pleneru odbyło się
autorskie spotkanie z Józefem Pałacem pt. „Portret gen.
Władysława Sikorskiego w rzeźbie Józefa Pałaca” wraz z
wystawą i prezentacją prac. Ponadto w ramach
spotkania Anna Lorenz-Filip – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hyżnem przedstawiła historię gen.
Sikorskiego i jego bliskich związków z Hyżnem, gdzie
generał spędził swe dzieciństwo i młodość. Akcent
muzyczny zapewnił Bolesław Walas – kierownik kapeli
ZPiT „Hyżniacy” wspaniałym pokazem gry na akordeonie.
Tematem przewodnim drugiego wieczorku
integracyjno-twórczego była „Historia Gminy Hyżne w
obrazach Mieczysława Rożka”. Artysta przygotował
ciekawą prelekcję wraz z prezentacją swojej twórczości
malarskiej, która zamyka się w jednym zdaniu: historia
gminy przelana na płótno. Na szczególną uwagę
zasługuje architektura Gminy, w tym cenne zabytki,
których już nie ma w hyżneńskiej przestrzeni. Drugim
punktem programu tego wieczoru był udział cymbalisty
Stanisława Tadli – wirtuoza gry na cymbałach, zdobywcy
licznych nagród i wyróżnień w całym kraju, który w
pięknym stroju rzeszowskim zaprezentował ten
unikatowy instrument, jakim są cymbały, a następnie
swą grą zachwycił wszystkich zebranych. Wyjątkowy i
niepowtarzalny klimat stworzyła Maria Bednarek poetka z Warszawy rodem z Hyżnego, podczas
autorskiego wieczoru poetyckiego przy świecach, której
towarzyszyła Klaudia Bukała i jej piękna gra na
skrzypcach. Pani Maria zaprezentowała kilkanaście
swoich wierszy - niektóre z nich odnosiły się
bezpośrednio do hyżneńskiej ziemi oraz ludzi tu
mieszkających.
Ciekawą akcją kulturalną podczas trwającego pleneru
okazała się zorganizowana wystawa obrazów i rzeźb
uczestników pleneru w dniu 26 maja przy budynku
Urzędu Gminy Hyżne, gdzie mieszkańcy załatwiający
sprawy urzędowe, jak również inni przechodni mogli
przystanąć, porozmawiać z artystami i zaczerpnąć z tej
pięknej sztuki, która zachwyca, inspiruje i zatrzymuje
czas…

28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbył się
Wernisaż Wystawy Poplenerowej „Hyżneńskie Krajobrazy
Pędzlem i Dłutem”, uświetniony obecnością artystów
biorących udział w plenerze w tym Jadwigi Kupiszewskiej –
komisarz Pleneru, przybyłych mieszkańców, przyjezdnych i
zaproszonych gości m.in: Wójta Gminy Hyżne Bartłomieja
Kuchty, Prezesa Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów Jerzego
Maślanki, który sprawował patronat medialny Pleneru, Marii
Bednarek z małżonkiem – reprezentujących warszawskie
środowisko artystyczne i kwartalnik Własnym Głosem z
Warszawy, będący kolejnym patronem medialnym wydarzenia,
Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne Bogusława Kotarby oraz
Radnych Gminy Hyżne Dionizego Leśniaka - sołtysa ze Szklar
oraz Leszka Ślempa – sołtysa z Dylągówki. Podczas wernisażu
zaprezentowano łącznie 31 wspaniałych prac powstałych w
ramach pleneru w tym 25 obrazów na płótnie oraz 6 rzeźb 3 w
drewnie. Wszystkie inspirowane oczywiście pięknym
hyżneńskim krajobrazem. Oprawę muzyczną zapewnił ZPiT
Hyżniacy, prezentując uczestnikom spotkania przyśpiewki
regionu rzeszowskiego. Ten wspaniały Zespół, tworzony przez
ludzi z pasją i z zamiłowaniem do folkloru w przyszłym roku
będzie obchodził 50-lecie swojej działalności.
Gratulujemy wszystkim artystom, którzy wzięli udział w
plenerze. Dziękujemy za ubogacenie swą obecnością i
twórczością hyżneńskiej kultury i sztuki, którą można było
podziwiać podczas wernisażu. Podziękowania należą się
również Panu Damianowi Drągowi reprezentującemu
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który był
współorganizatorem tego przedsięwzięcia, a także Panu
Jerzemu Maślance – Prezesowi Stowarzyszenia Nasz Dom
Rzeszów oraz Redaktorowi naczelnemu miesięcznika Nasz
Dom Rzeszów, który pełnił patronat medialny oraz ufundował
część upominków dla uczestników pleneru. Serdecznie
dziękujemy również pozostałym Patronom Medialnym:
Kwartalnikowi Własnym Głosem z Warszawy, TVP3 Rzeszów
oraz Gazecie Codziennej Nowiny oraz nowiny 24.
Podsumowując te kilka dni obcowania ze sztuką, artystami i
wyższą kulturą w Gminie Hyżne, można śmiało rzec, że takie
przedsięwzięcia pełne pasji, wrażliwości idoskonalenia siebie,
są wyrazem sentymentu i miłości do dziedzictwa kulturowego
tej Ziemi i zdecydowanie zmieniają obraz współczesnego
świata. Dzięki takim inicjatywom sztuka żyje i nie istnieje sama
dla siebie.
Anna Lorenz-Filip
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

Hyżne w oczach drugoklasistów
SP w Hyżnem

