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Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość

zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok przyniesie

pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego 

dnia



Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

pragnę Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

W gronie najbliższych osób,

W miłości, radości i ciepłej atmosferze.

Sukcesów w pracy i wytrwałości

w realizacji planów.

Nowy Rok niech przyniesie pełno

radosnych chwil i spełni najskrytsze

marzenia.

Bartłomiej Kuchta

Wójt Gminy Hyżne

     Oddaję w państwa ręce kolejny numer biuletynu
„Dzieje się”, którego zawartość w głównej mierze odnosi
się do tego co zostało zrobione w Naszej Gminie w ciągu
ostatniego półrocza. Rok 2022 upłynął pod znakiem
wielkich inwestycji. Udało się nam przebudować aż 48
odcinków dróg, co jest rekordem inwestycyjnym. 
To pierwszy i największy program przebudowy dróg
lokalnych w historii Gminy. Warto podkreślić, że na
wiele z tych dróg mieszkańcy czekali latami. Cieszę się,
że mogłem wraz z moim zespołem stworzyć Państwu
lepsze warunki do życia. 
  Oprócz dróg systematycznie rozwijamy sieć
wodociągową oraz kanalizacyjną. Pozostała jedynie
bieżąca rozbudowa istniejącej sieci do
nowopowstających domów. 
  Trwają prace projektowe sieci kanalizacyjnej 
w Grzegorzówce i Wólce Hyżneńskiej a ich finał
planujemy na przyszły rok. Zaczęliśmy też projektować
sieć kanalizacyjną w Szklarach. Na razie w kierunku
krzyża milenijnego. Być może w przyszłym roku
rozpoczniemy właściwy proces projektowania. 
     Rok 2022 zapisze się w kartach historii Gminy Hyżne
również jako rok, w którym udało się wybudować skwer
im. W.Sikorskiego. Miejsce oprócz funkcji
upamiętniającej tę ważną dla Polaków postać, stało się
również wizytówką Gminy a mieszkańcy chętnie
spędzają tam czas.
   W tym roku oprócz wielu imprez sportowych oraz
kolejnych Dni Gminy Hyżne, miały miejsce również
ważne wydarzenia kulturalne. Szkoła w Szklarach
otrzymała imię Tadeusza Gajcego a Szkoła w Hyżnem
obchodziła 50-lecie swojego istnienia. 
       Wszystkich Państwa zachęcam do lektury.



     W roku 2022 zrealizowano szereg niezwykle znaczących inwestycji. Jedną z nich był program przebudowy
dróg. Założenia całego przedsięwzięcia były następujące: wykonać wszystkie możliwe drogi dojazdowe do
domów. Gdy piszę ten tekst, mogę w końcu powiedzieć, że udało się. Dzięki zrealizowaniu zadania podnieśliśmy
jakość lokalnych połączeń w sposób dotąd niespotykany. 

Reasumując w 2022 roku wykonano łącznie 48 odcinków lokalnych dróg o łącznej długości ponad 12 km.
    
Prowadzone prace miały na celu nie tylko położenie kolejnej warstwy masy bitumicznej ale również wzmocnienie
podłoża, wymianę przepustów i korytek.

     Całość przedsięwzięcia była podzielona na trzy części. Pierwsza część to drogi o nawierzchni bitumicznej,
których wykonano najwięcej. Druga część to drogi z płyt ażurowych, które układane były głównie tam, gdzie
warunki terenowe były bardzo trudne. Z kolei trzecia część to drogi z kruszywa, wykonywane w miejscach, gdzie
w przyszłości będzie mogła powstać nowa zabudowa. 

Wykaz inwestycji drogowych jakie wykonano w 2022 roku.

Nawierzchnia bitumiczna:

1. Przebudowa drogi gminnej G 108462 R Szklary - Potok w miejscowości Szklary
2. Przebudowa drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ”Na Bilcówkę” w m. Szklary
4. 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
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka
6. Przebudowa drogi wewnętrznej „w Kazanice” w m. Brzezówka
7. Przebudowa drogi wewnętrznej „na Bembenka” w miejscowości Brzezówka
8. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 162/2; 215/5 w m. Brzezówka
9. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/7 w m. Hyżne 
10. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1768/11 w m. Hyżne
11. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4268 w m. Hyżne 
12. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2849/1; 2851/6; 2852/5 w m. Hyżne
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13. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 143/2 w m. Hyżne 
14. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3094/3 w m. Hyżne
15. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3082/6 w m. Hyżne
16. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2650/2, 2646 w m. Hyżne (Nieborów)
17. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2474 i 2462/1 w miejscowości Dylągówka
18. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2464/2 i 2464/1 w miejscowości Dylągówka
19. Przebudowa drogi wewnętrznej do Boska dz. nr ewid. 2420/9 w miejscowości Dylągówka
20. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2476 w m. Dylągówka
21. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2159 w m. Dylągówka
22. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2236/1, 2235/3, 2235/5, 2234/4 i 2237/6 w m.
Dylągówka
23. Przebudowa drogi wewnętrznej na Cmentarz w m. Dylągówka
24. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 2488/2 w m. Dylągówka
25. Przebudowa drogi wewnętrznej ”Boczna Zaprzylasek” w m. Dylągówka
26. Przebudowa starej drogi od skrzyżowania w Dylągówce w kierunku Hyżnego (RFRD).
27. Budowa drogi w  Wólce Hyżneńskiej obok P.Zawory (betonówka z FOGR)
28. Budowa drogi w Hyżnem na P.Paściaka (FOGR)



Nawierzchnia z płyt ażurowych:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1642 w miejscowości Hyżne
2. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1255 w m. Hyżne
3. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4681 w m. Hyżne
4. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 444 w miejscowości Hyżne
5. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2450 w m. Dylągówka
6. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2440/2; 186/3; 252/3; 252/4 w m. Dylągówka
7. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2412/5; 1750/8; 2412/8 w m. Dylągówka
8. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 668/2 w m. Dylągówka
9. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 2407 oraz dz. ewid. 2487 i 2406 w miejscowości Dylągówka
10. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2415/4 w m. Dylągówka
11. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na dz. nr ewid. 2405, 1226 i 2403 w m. Dylągówka
12. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 123 w miejscowości Wólka Hyżneńska 

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



Nawierzchnia z kruszywa:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej „Na Bazary” w miejscowości Szklary
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1583 w m. Szklary
3. Przebudowa drogi wewnętrznej "Pod lasem" dz. nr ewid. 1 w miejscowości Grzegorzówka
4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 616/3 w m. Hyżne
5. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 1145 położonych w miejscowości Hyżne
6. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2433/1 w m. Dylągówka
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2419/1 w m. Dylągówka



W  2 0 2 2  R O K U  U D A Ł O  
S I Ę  J U Ż  W Y B U D O W A Ć

Brzezówka o dług.  2,6 km
Hyżne o dług.  5,5 km
Dylągówka o dług.  1 km
Szklary o dług.  2,85 km  

s ieć wodociągową w
miejscowości :

s ieć kanal izacyjną w
miejscowości :
Brzezówka o dług.  1,6 km
Dylągówka o dług.  1,12 km
Nieborów o dług.  0,8 km

PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY
NOWE SIECI WODOCIĄGOWE 
I KANALIZACYJNE

     Na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tj.
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  w tym roku
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 
4 275 000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 18,4 km
(w tym: sieć wodociągowa 11,7 km, sieć kanalizacyjna 6,7 km). Po
rozstrzygnięciu przetargu koszt całej inwestycji wyniósł: 
5 378 999,96 zł brutto. Budowa sieci rozłożona jest na lata
2022/2023. 
        W tym roku złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na
budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej (0,27 km) 
i kanalizacyjnej (5,7 km) na terenie Hyżnego – Nowa Wieś.
Dofinansowanie jakie możemy otrzymać wynosi 100%. Aktualnie
czekamy na oficjalne wyniki naboru.
   Ponadto trwają roboty budowlane przy budowie sieci
wodociągowej w miejscowości Hyżne – Nowa Wieś. Do końca roku
zostanie wybudowane 3 km sieci wodociągowej za kwotę 
599 996,69 zł brutto. Wykonawcą zadania jest nasz Zakład Usług
Komunalnych w Hyżnem.

O P R Ó C Z  P O W Y Ż S Z Y C H
O D C I N K Ó W  S I E C I  D O  K W I E T N I A
P R Z Y S Z Ł E G O  R O K U  P L A N U J E
S I Ę  J E S Z C Z E  W Y B U D O W A Ć :

Hyżne o dług.  1,2 km
Dylągówka o dług.  1,63 km

Hyżne – Nieborów 2,1 km
Hyżne – 1,1 km

sieć wodociągową w
miejscowości :

Sieć kanal izacyjną w
miejscowości :

Roboty budowlane



Hyżne – Nieborów wzdłuż drogi na „Husówkę”, 
Brzezówka wzdłuż drogi na „Borówki”, 
Dylągówka - rejon przy drodze powiatowej 

Hyżne - w kierunku Błażowej. 

    Rok 2022 był nie tylko rokiem, kiedy budowaliśmy
sieci ale również skupiliśmy się na ich projektowaniu.
Chcemy, aby każdy z mieszkańców gminy miał równe
możliwości na to, aby móc z nich korzystać.
Wybierając docelowe miejsce projektowania staramy
się uwzględniać zgłaszane potrzeby mieszkańców. W
tym roku skupiliśmy się na projektowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości:

      nr 1421R, 

     Koszt opracowania dokumentacji wynosi 249
440,00 zł. W dalszym ciągu zmagamy się z
projektowaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka. Umowa została
podpisana w 2021 r. a termin jej zakończenia
przewidziano na połowę tego roku. Jednak tak się nie
stało, ze względu na problemy, jakie pojawiły się z
właścicielami gruntów. 
      Na etapie uzyskiwania zgód od osób prywatnych
na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej przez ich
działki, projektant napotkał spore problemy. Niektórzy
mieszkańcy nie zgadzali się na to, aby sieć
kanalizacyjna przebiegała przez ich działki. To właśnie
skutkowało kilkukrotnym przeprojektowywaniem
głównych kolektorów sanitarnych, co w konsekwencji
wymagało kolejnych uzgodnień z innymi
mieszkańcami. Przez co cały proces projektowania się
wydłużył. 
     
    W chwili obecnej jesteśmy na etapie uzyskiwania
zgód i decyzji administracyjnych niezbędnych do
kompletnego projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowę. 

Wioleta Czapla
UG Hyżne

 Projektowanie



III DNI GMINYIII DNI GMINY
HYŻNEHYŻNE    

MOC MUZYKIMOC MUZYKI  
I ZABAWY!I ZABAWY!

     W weekend 16-17 lipca odbyly się III Dni
Gminy Hyżne, których organizatorami byli Wójt
Gminy Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury w
Hyżnem. Tegoroczną imprezę z „hukiem” otworzył
Wójt Gminy Bartłomiej Kuchta wystrzeliwując z
muszkiety przy asyście członków nieformalnej
grupy rekonstrukcyjnej ze Szklar p. Tadeusza
Fladera oraz p. Marka Słupka.  Następnie odbyła
się III edycja Hyżne Talent Show, w której wzięlo
udział łącznie 70 osób - dzieci i młodzieży
wystąpując indywidualnie lub w grupach. W
wydarzeniu wzięła udział Wojewoda Podkarpacki
p. Ewa Leniart, która wraz z wójtem Gminy Hyżne
i dyrektorem GOK w Hyżnem, wręczała nagrody
uczestnikom w dwóch kategoriach:

KATEGORIA SOLIŚCI:
I MIEJSCE: Kaja Dziura
II MIEJSCE: Andżelika Pluta
II MIEJSCE: Gabriela Pałac

KATEGORIA GRUPY:
I MIEJSCE: Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT gr. 3
II MIEJSCE: Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT gr. 2
II MIEJSCE: Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT gr. 1



     Od 19:00 scena należała do zespołu Rompey,
który energetyczną muzyką porwał publiczność
do zabawy. Sobotnie występy estradowe
zakończył wspaniały koncert gwiazdy wieczoru -
zespołu Baciary, na którym liczba uczestników
przerosła nasze oczekiwania! 
  Tego wieczoru byliśmy również świadkami
niecodziennego wydarzenia, a mianowicie
pokazu fire show – teatru ognia, który odbył się
pół godziny po północy, w trakcie trwającej
dyskoteki, na której doskonale bawili się
mieszkańcy gminy i przybyli goście.

     Niedzielne uroczystości  obchodów III Dni
Gminy Hyżne rozpoczęły się od przywitania
zgromadzonych mieszkańców i przybyłych gości
przez gospodarza Gminy p. Bartłomieja Kuchty
oraz przemówień zaproszonych gości: p. Ewa
Leniart – Wojewody Podkarpackiego, p. Karola
Ożoga – Radnego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz p. Adama Lewandowskiego
– Prezesa zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna.
Następnie na scenie odbył się piękny koncert
Orkiestry Dętej z Dylągówki, która
zaprezentowała zarówno utwory z gatunku
muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. 



Anna Czenczek - dyrektor Centrum Sztuki w
Wokalnej 
Maria Pieniądz – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Jaworniku Polskim
Mateusz Witczuk- reprezentujący
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie za
zaangażowanie i prace w komisji
konkursowej.

    Ważnym punktem niedzielnego programu był 
 „Podkarpacki Festiwal  Aktywności Artystycznej
ARTIS 2022”, którego organizatorami był Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem wraz z Akademią
Rozwoju Społecznego z Błażowej. Festiwal
otrzymał dofinansowanie z Budżetu
Województwa Podkarpackiego, a Patronat
Honorowy nad nim objął Marszałek
Województwa Podkarpackiego pan Władysław
Ortyl. W Festiwalu wzięło udział 10-ciu niezwykle
zdolnych wykonawców w tym soliści i zespoły z
różnych stron Podkarpacia, reprezentując
powiaty rzeszowski, przeworski i sanocki. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Jurorom w
składzie:

Po długiej i zaciekłej dyskusji Komisja przyznała
festiwalowe nagrody: 

I MIEJSCE: Aleksandra Wajda z Przeworska 
II MIEJSCE: Dominika Czekaj z Rzeszowa 
III MIEJSCE: Klaudia Zarzycka z Rzeszowa 

Dodatkowo komisja przyznała Wyróżnienia dla:
WYRÓŻNIENIE: Weronika Pieniążek z miejscowości
Studzian w gminie Przeworsk 
WYRÓŻNIENIE: Sara Niemczyk z miejscowości
Niebieszczany w gminie Sanok oraz NAGRODĘ
SPECJALNĄ dla Anny Wojnar z miejscowości Studzian
w gminie Przeworsk – nagroda wyjątkowa mianowicie
udział w XI Ogólnopolskich Mistrzowskich
Warsztatach Piosenkarskich Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Nagrodę ufundowała p. Anna Czenczek -
Dyrektor CSW oraz Juror Festiwalu.





     Po festiwalowych emocjach na scenie wystąpił
zespół Szybki Numer, który porwał publiczność
do tańca, grając wiele znanych i lubianych
przebojów. Imprezie podobnie jak w poprzednim
dniu towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich
malarsko-rzeźbiarska wystawa zaprzyjaźnionych
twórców i artystów, animacje, dmuchańce,
przejażdżki kładami, stoiska sprzedażowe,
gastronomiczne i wiele innych! Ponadto na małej
scenie wystąpił iluzjonista, który swym występem
bawił,  zaciekawiał i wprawiał w zachwyt
zgromadzone dzieciaki! 
    Gwiazdą wieczoru był Jacek Stachursky, który
porwał tłumy dając bardzo energetyczny koncert!
Wieczór zakończył wspaniały pokaz fajerwerków
oraz  zabawa taneczna z zespołem Nieprzespana
Noc.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób wsparli nas przy organizacji
tegorocznego wydarzenia. Dziękujemy sponsorom i
partnerom, bez których organizacja tak dużego
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa:

SPONSORZY WYDARZENIA
Polska Grupa Energii Odnawialnej – Sponsor Główny
Ania Catering
Holiday - Organizacja Imprez
Auto Revital Warsztat mechaniki pojazdowej 
Grand Event Promotion Sp zoo
Firma SZiK w Tyczynie 
Firma Budrol  materiały budowlane 
Kowalski okna – Producent Okien i Drzwi
Bank Spółdzielczy w Błażowej
Firma Drewnotech z Dylągówki
DS. Instal usługi elektryczne
Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Tyczynie
Kosmetolodzy Rzeszow
Stacja Paliw Stanwip z Hyżnego
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Cukiernia Kalinka
Sylveco - naturalne kosmetyki

PARTNERZY WYDARZENIA
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Terenu Gminy
Hyżne
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Powiat Rzeszowski
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Klub Sportowy Tatyn
Klub Sportowy Polonia Hyżne
Dziękujemy  Łukaszowi Wróblowi  za oprawę video
wydarzenia i Monice Wróbel za obsługę fotograficzną.
III Dni Gminy Hyżne przeszły do historii pozostawiając
wiele wrażeń oraz wspomnień wspaniałej zabawy,
doskonałej muzyki  i wielu atrakcji! Do zobaczenia za
rok!
Fot. Monika Wróbel

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK Hyżne



GMINNE DOŻYNKIGMINNE DOŻYNKI
W NIEBOROWIEW NIEBOROWIE

  
PLON NIESIEMY PLON,PLON NIESIEMY PLON,

  W GOSPODARZA DOM”W GOSPODARZA DOM”

   Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w
niedzielę 28 sierpnia w Nieborowie. Rozpoczęła je
uroczysta Msza Św. Dziękczynna za zebrane
plony, chleb powszedni, w intencji rolników o
błogosławieństwo Boże w pracy na roli i za
wszystkich mieszkańców Gminy Hyżne, aby w
zdrowiu i pokoju spożywali Dary Ziemi. Po
zakończonej wspólnej modlitwie korowód
dożynkowy, w którym uczestniczyły poczty
sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy
Hyżne, delegacje wieńcowe, Orkiestra Dęta z
Dylągówki, władze samorządowe, sołtysi oraz
mieszkańcy udał się na plac dożynkowy.
     Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili
w tym roku mieszkańcy Nieborowa  - Ewa Piech
oraz Bogusław Żurek, którzy przekazali
dożynkowy chleb na ręce gospodarza Gminy  -
Wójta Bartłomieja Kuchty, po czym nastąpił
obrzęd dzielenia chleba i częstowania nim
zebranych mieszkańców, co uczynili  Starostowie
Dożynek, Wójt Bartłomiej Kuchta,
Przewodniczący Rady Gminy Hyżne p. Bogusław
Kotarba oraz Sołtys Nieborowa p. Maria Janik.  



   W związku z jubileuszem 25-lecia powstania
sołectwa Nieborów, na scenie została
uhonorowana p. Maria Janik, która została
wybrana pierwszym  sołtysem wsi i pełni tę funkcję
nieprzerwalnie od 25 lat. Nie obyło się bez tortu,
szampana i kwiatów. 

   Program artystyczny Dożynek to występy:
Orkiestry Dętej z Dylągówki, ZPiT Hyżniacy oraz
Kapeli Bachórzanie. Ponadto podczas uroczystości
odbyły się konkursy dożynkowe zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych m.in. szukanie igły w stogu
siana, zawody strong man z kostką słomy,
przeciąganie liny, wbijanie gwoździ oraz rąbanie
drewna. Dożynkowa tradycją od wielu lat są
również konkursy na najsmaczniejszą potrawę
oraz na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Zwycięzcami konkursu na najsmaczniejszą
potrawę okazały się:
I miejsce: KGW Szklary
II miejsce: KGW 
III miejsce: KGW 
Natomiast w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy zwyciężyli:
I miejsce: OSP Hyżne
II miejsce: KGW 
III miejsce: KGW Szklary

lokalnych twórców i ich twórczości w postaci
zorganizowanych wystaw rzeźbiarskich
autorstwa  Józefa Pałaca, Adama Walasa i
Roberta Noculi, 
•akcentów kulinarnych w ramach
przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich  z wszystkich miejscowości Gminy
Hyżne stoisk, gdzie można było skosztować
tradycyjnego jadła
atrakcji dla dzieci w postaci zabaw i animacji 
 oraz darmowych dmuchanych zjeżdżalni. 

Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło:



     Gwiazdą wieczoru był Zespół ABBA Cover
Band, który zawitał do nas z Wrocławia. Zespół w
pięknych stylizacjach lat 70-tych wykonał na
żywo największe przeboje legendarnego zespołu
ABBA, a publiczność bawiła się doskonale!
Po koncercie dożynkowi goście bawili się podczas
zabawy tanecznej z zespołem Blayzer do późnych
godzin nocnych.

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK Hyżne



„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.“  

gen. Władysław Sikorski

UROCZYSTOŚĆ OTWARTCIA SKWERU 
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WRAZ 

Z ODSŁONIĘCIEM POMNIKA

     Inicjatywa budowy Skweru im. gen. Wł.
Sikorskiego narodziła się z silnej potrzeby
upamiętnienia wielkiego polskiego bohatera w
miejscowości, z którą był bardzo związany, gdyż to
właśnie w Hyżnem Władysław. Sikorski spędził swoje
dzieciństwo i młodość. Jego rodzice poznali się i 
 wzięli ślub w Hyżnem. Ojciec  Tomasz pracował jako
organista w tutejszym kościele i był nauczycielem
hyżneńskiej szkoły. W roku 1880 został skierowany
do pracy w szkole w Gawłuszowicach koło Mielca, a
po roku przeniesiono go do Tuszowa Narodowego,
gdzie 20 maja 1881 roku urodził się Władysław
Eugeniusz. Niestety w wyniku choroby Tomasz
umiera,  a młoda niespełna 30-letnia wdowa Emilia
Sikorska z  4-letnim synem Władysławem i jeszcze
trójką dzieci wraca do Hyżnego i zamieszkuje w
małym domku podarowanym przez Władysława
Jędrzejewicza. Gen. Sikorski zawsze uważał Hyżne za
swoją rodzinną miejscowość. Tutaj przecież chodził
do szkoły, nawiązywał pierwsze przyjaźnie i modlił
się przed cudownym obrazem Matki Boskiej
Hyżneńskiej. Tutaj w końcu już jako uczeń
gimnazjum, a potem student przyjeżdżał do
ukochanej matki na święta i wakacje z   Rzeszowa i
Lwowa. Upamiętnienie, którego dokonano w dniu 9.
października 2022 r. w Hyżnem poprzez uroczyste
otwarcie Skweru wraz z odsłonięciem pomnika gen.
Sikorskiego, to akt czci i hołdu w kierunku
hyżneńskiego krajana - Generała Broni Wojska
Polskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i
Premiera Rządu RP na Uchodźctwie. To wymowny
znak pamięci i szczególne świadectwo dla obecnych i
przyszłych pokoleń Polaków, które z pewnością
zapisze się na kartach historii Gminy Hyżne.

     Uroczystość została zorganizowana przez Wójta
Gminy Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem pod
honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie, a rozpoczęła ją msza Św.  w
intencji śp. gen. Wł. Sikorskiego sprawowana przez ks.
Marka Gajdę – proboszcza parafii Hyżne z udziałem
pocztów sztandarowych Wojska Polskiego, Jednostek
OSP z terenu Gminy Hyżne, Szkoły Podstawowej im. gen.
Wł. Sikorskiego w Hyżnem, Orkiestry Dętej z Dylągówki,
zaproszonych gości oraz mieszkańców.

     Po zakończonej Eucharystii zebrani goście przeszli na
Skwer, gdzie gospodarz gminy - wójt Bartłomiej Kuchta –
pomysłodawca i inicjator budowy Skweru wraz z budową
pomnika, rozpoczął drugą część uroczystości, witając
przybyłych gości oraz przybliżając postać gen. Wł.
Sikorskiego i jego związki z Ziemią Hyżneńską. Następnie
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika czego dokonali:
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek woj.
Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski, Pułkownik Zbigniew Cabała Dowódca
21.Batalionu Dowodzenia, Naczelnik Biura Upamiętniania
Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie dr Piotra Szopa, Wójt Gminy Hyżne Pan
Bartłomiej Kuchta, po czym proboszcz parafii Hyżne ks.
Marek Gajda odmówił modlitwę oraz dokonał aktu
poświecenia Skweru i pomnika Generała Sikorskiego. 



     W uroczystości uczestniczyła Wojskowa Asysta
Honorowa wraz z pocztem sztandarowym  21. 
 Brygady Strzelców Podhalańskich, która po
odczytanym Apelu Pamięci oddała salwę honorową ku
czci Generała.  Oprawę muzyczną wydarzenia
stanowiła Orkiestra Dęta z Dylągówki. Oficjalna cześć
uroczystości zakończyła się złożeniem kwiatów pod
pomnikiem. Kwiaty złożyli:

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Stanisław Kruczek 
Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski wraz z
radnym Powiatu Rzeszowskiego Antonim
Ossolińskim
Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta wraz ze
skarbnikiem gminy Moniką Szmyd i sekretarzem
gminy Dionizym Beda
Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Bogusław
Kotarba wraz z radnymi Edwardem Kołodziejem i
Karolem Piękosiem
podpłk. Zbigniew Cabała  Dowódca 21.Batalionu
Dowodzenia 21.  Brygady Strzelców
Podhalańskich im Mieczysława Boruty-
Spiechowicza wraz z Dowódca 31 Batalionu
Lekkiej Piechoty w Rzeszowie 3. Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej popłk. Karolem
Walczakiem 
Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i
Męczęństwa Instututu Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie dr Piotr Szopa wraz z
przedstawicielem IPN dr Marcinem Bukałą.
Komendant Komisariatu Policji w Tyczynie
podkom. Tomasz Bajda
Prezes Zarządu Gminnego Związku  Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Hyżne  Sławomir
Smoliński wraz z Komendantem  Gminnym
Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Hyżne   Sławomirem Jamiołem
Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP
Krzysztofa Sobolewskiego Paweł Ciszczoń
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem
Anna Lorenz-Filip

   Zwieńczeniem uroczystości był koncert pieśni
patriotycznych przy pomniku, w wykonaniu Orkiestry
Dętej z Dylągówki oraz uczniów Szkółki Wokalnej
GOK Hyżne pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla.



SKWER IM GEN WŁ. SIKORSKIEGO W HYŻNEM

Pomysłodawca: Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne
Projektant: Marzena Paleń
Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem,
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Warchoł
Powierzchnia Skweru: powierzchnia utwardzona
962,8m2, rabaty i trawniki 1193,2m2
Termin rozpoczęcia budowy:16.03.2022 r.
Termin zakończenia budowy: 16.09.2022 r.
Koszt inwestycji: 920 700,46 zł

Skwer wyposażony jest fontannę suchopowierzchniową
powierzchni 30m2, pomnik gen. Władysława Sikorskiego
z granitu i stali Corten, tablicę  z inskrypcją  oraz w
elementy małej architektury – trejaż, ławki, leżaki, kosze
na śmieci, huśtawka, stół do gry w szachy, stojaki na
rowery.

    Ten dzień był wyjątkową lekcją patriotyzmu dla
obecnych i przyszłych pokoleń. Skwer Sikorskiego
będzie służył mieszkańcom zarówno jako miejsce
odpoczynku,  towarzyskich spotkań czy spacerów, jak
również jako miejsce edukacji historycznej i
kulturalnej, patriotycznego wychowania i  pamięci o
Wielkim Polaku, który tu się wychował i czerpał
wzorce z tej Ziemi, dla którego wolna i niepodległa
Polska była zawsze  celem najwyższym. Cieszmy się i
bądźmy dumni, że mamy w swojej historii tak wybitną
postać jak gen. Władysław Sikorski. 

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem



   1 października seniorzy z Gminy Hyżne po
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
 świętowali Gminny Dzień Seniora. Dzień Seniora to
szczególne święto ludzi starszych, którym należy się
szacunek i uznanie. To moment, który pozwala
docenić i podkreślić ich życiowe doświadczenia,
wartości i wiedzę, z których czerpać mogą młode
pokolenia. To dzień, kiedy spotykają się koledzy i
koleżanki z dawnych szkolnych ławek, sąsiedzi i
znajomi, którym nie zawsze udaje się znaleźć czas i
możliwość na wspólne rozmowy, wypicie kawy czy
zwykłe codzienne spotkanie. Dlatego organizowany
już od wielu lat Dzień Seniora jest dla nich tak ważny. 
Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą  mszą św. pod
przewodnictwem księdza proboszcza Marka Gajdy
oraz z udziałem ks. Grzegorza Jakubika w intencji
wszystkich Seniorów z Gminy Hyżne, podczas której
obecni małżonkowie  odnowili przyrzeczenia
małżeńskie. 
   Druga część uroczystości odbyła się na Hali
Sportowej przy SP w Hyżnem. Organizatorami
wydarzenia byli Wójt Gminy Hyżne oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Hyżnem. Wśród zaproszonych
gości obok Seniorów byli również: Przewodniczący
Rady Gminy Hyżne Bogusław Kotarba wraz z
radnymi: Iwoną Krułą, Edwardem Kołodziejem i
Leszkiem Ślempem, Radny Powiatu Rzeszowskiego
Antoni Ossoliński, Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Hyżne Krystyna Majchrowska oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Hyżnem Katarzyna Szul. O
godzinie 16.30 wszystkich zgromadzonych uroczyście
powitał Bartłomiej Kuchta Wójt Gminy. Nie zabrakło
podziękowań, przemówień i przepięknych życzeń
skierowanych do seniorów. 

GMINNYGMINNY  
DZIEŃ SENIORADZIEŃ SENIORA  

W HYŻNEMW HYŻNEM



    W ramach tego wyjątkowego spotkania świętowano
również Złote Gody tj. 50-lecie pożycia małżeńskiego,
które honorowane jest w naszym kraju medalem
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej "Za długoletnie pożycie małżeńskie". W imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia medalu
dokonał Wójt Gminy Bartłomiej Kuchta,
Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Kotarba, 
 Kierownik USC Ewelina Mazur oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Anna Lorenz-
Filip. 
    Uroczystość Gminnego Dnia Seniora uświetniły
występy dzieci z działającego przy GOK   Zespołu
tanecznego Alpha Dance Studio oraz ZPiT „Hyżniacy”.
Po występach seniorzy doskonale bawili się przy
dźwiękach muzyki granej na żywo przez Ryszarda
Dziaka i Tomasza Dziaka.  
   Było więc uroczyście i wzruszająco, w atmosferze
życzliwości i wzajemnego szacunku, a wszystko po to,
by najstarsi mieszańcy naszej gminy mogli poczuć się
wyjątkowo, by mieli świadomość, jak wiele im
zawdzięczamy i jak ważną tworzą społeczność.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie,
wspólne świętowanie, a naszym Seniorom jeszcze raz
składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta
i do zobaczenia za rok.

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK w Hyżnem



     W tym roku przypada 50-
lecie nadania imienia Szkole

Podstawowej w Hyżnem i
oddania jej budynku do użytku.

 
 Wyjątkowa uroczystość

odbyła się 14. października b.r.,
gromadząc szkolną i lokalną

społeczność.
 

50 LECIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W HYŻNEM

     Obchody jubileuszu zawsze wzruszają, szczególnie gdy okazją
do świętowania jest okrągła rocznica czy wydarzenie wyjątkowo
ważne, związane z bliskimi osobami. Wielu mieszkańców Hyżnego
pamięta jeszcze moment, kiedy w lipcu 1972 roku ukończono i
oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej, który stał się
pomnikiem wielkiego Polaka – gen. Władysława Sikorskiego.
Pomysłodawcami tego projektu była grupa emigrantów z terenu
gminy Hyżne, mieszkających w Chicago w USA – to oni zgromadzili
środki finansowe, ale też zadecydowali o wyborze patrona szkoły,
związanego z ziemią hyżneńską. 

    Pół wieku historii Szkoły Podstawowej to niezliczone
spotkania, przeżycia, refleksje i wspomnienia. Zdobywaniu
wiedzy zawsze towarzyszy poznawanie siebie i drugiego
człowieka – rówieśnika z ławki, pierwszego przyjaciela,
nauczyciela. Osoby, z którymi złączył nas czas, wspólne
trudy i radości, sukcesy i niepowodzenia na długo pozostają
w pamięci, kształtując charakter i światopogląd. Kolejne
pokolenia absolwentów Szkoły Podstawowej w Hyżnem
wyniosły ze sobą dar nauki, wiedzy, przyjaźni, poznały
wartość ojczystej ziemi i piękno języka, nauczyły się
doceniać więzy rodzinne i walory otaczającej przyrody,
umacniały swoją wiarę oraz czerpały wzorce z wielkich
postaci. 

50 LAT SZKOŁY W HYŻNEM



    To właśnie generał Wł. Sikorski pozostawił nam
jasną wskazówkę, jak należy kształtować w sobie
ideały i marzenia – tylko czas dobrze przeżytej
młodości zaowocuje wielkimi dziełami: miłością do
Ojczyzny, poszanowaniem historii, honorem,
wytrwałością, odwagą i odpowiedzialnością. Do
takich wartości wychowywani są nasi absolwenci, o
czym przekonali się uczestnicy uroczystości
rocznicowej.
 Świętowanie 50-lecia Szkoły Podstawowej
rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym w
Hyżnem. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie na
czele z pocztem sztandarowym, nauczyciele i
pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście. Dalsza
część uroczystości przebiegała w hali sportowej w
budynku szkoły, gdzie pani dyrektor Katarzyna Szul
wygłosiła okolicznościowe przemówienie,
podkreślając poświęcenie wszystkich osób, które
swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do
budowy szkoły, a później troszczyły się o jej dalsze
funkcjonowanie. Wyraziła wdzięczność
pracownikom związanym ze  szkołą -nauczycielom,
paniom sprzątających, kucharkom, urzędnikom
administracji, konserwatorom, kierowcom, którzy
cząstkę siebie zostawili w tej szkole i, chociaż już
nie ma ich wśród nas, na zawsze pozostają w naszej
pamięci. Wyrazem hołdu dla nich był utwór
odegrany na trąbce przez jedną z uczennic. 

     Następnie dokonano odsłonięcia ufundowanej przez
społeczność szkolną ławeczki, która pozostanie
pamiątką jubileuszu. Po tym wydarzeniu pani dyrektor
zaprosiła na montaż słowno-muzyczno-choreograficzny
przygotowany przez uczniów, nauczycieli, absolwentów i
emerytów. Gościnnie wystąpiła również poetka p. Maria
Bednarek, prezentując wiersz o swojej wychowawczyni.
Na szkolnej scenie pojawili się i mali, i duzi aktorzy,
rozśpiewani, roztańczeni, którzy raz poważnie, to znów z
humorem przedstawiali prawdziwe oblicza edukacji.    
  Szczególnym przeżyciem okazała się projekcja
archiwalnego filmu o początkach szkoły, jej powstaniu i
oddaniu, a także późniejszych nagrań dokumentujących
wydarzenia szkolne. Na wielu z nich uczniowie
rozpoznawali swoich rodziców i bliskich, jak też
nauczycieli, tylko jakoś dziwnie młodych. Nie zabrakło
łez radości, zaskoczenia, wielu wrażeń oraz …
urodzinowego tortu!  



    Uroczystość jubileuszowa przebiegała w wyjątkowej
atmosferze: przejmowała podniosłość chwili i zarazem
wzruszała serdeczność panująca wśród uczestników,
ujmowały za serce relacje międzypokoleniowe  i napawały
dumą wielkie słowa wypowiadane przez dzieci. Pozostaje
mieć nadzieję, że kolejne pokolenia z uwagą będą
pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz
korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli. 
Dziękujemy Gościom za obecność i poświęcony czas,
Rodzicom za wsparcie i okazaną pomoc oraz Wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Marta Słomiana,
Justyna Ossolińska-Kawalec

SP Hyżne



UROCZYSTOŚĆ NADANIA
IMIENIA TADEUSZA GAJCEGO

SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W SZKLARACH

     Uroczystość nadania imienia Tadeusza Gajcego
Szkole Podstawowej w Szklarach odbyła się dnia 23
października 2022r. Do tego podniosłego wydarzenia
- jakim jest  nadanie imienia szkole -
przygotowywaliśmy się całą wspólnotą od kilku
miesięcy. Układaliśmy program artystyczny,
gromadziliśmy materiały potrzebne do wystaw i
dekoracji. Wcześniej został ogłoszony konkurs na
ułożenie słów hymnu szkoły, w którym wzięli udział
nauczyciele i uczniowie. Melodię skomponował
nauczyciel muzyki pan Rafał Staszczak. Ważnym
aspektem było wybranie projektu sztandaru. Przez
cały ten czas uczniowie zgłębiali wiedzę na temat
postaci przyszłego Patrona szkoły oraz Jego
twórczości. Nadanie imienia szkole jest ustaleniem jej
tożsamości. wiąże się z zasugerowaniem wartości i
kierunku działań dydaktyczno- wychowawczych
poprzez osobę patrona. 

   Nadać imię placówce to także wskazać całej
społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom,
rodzicom pewien autorytet, punkt odniesienia w ich
działaniach. Ten dzień rozpoczęliśmy zbiórką w szkole i
uroczystym przemarszem do kościoła parafialnego ze
sztandarem niesionym przez Rodziców. Wspólnie
uczestniczyliśmy z zaproszonymi gośćmi, społecznością
szkolną, rodzicami i mieszkańcami Szklar. Świetności
całej uroczystości dodały poczty sztandarowe:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach i 21 Batalionu
Logistycznego im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza
Dobrodzickiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. prał. dr
Norbert Podhorecki, ks. prob. Piotr Błażko i ks. Roman
Kocaj. Podczas liturgii na prośbę rodziców został
poświęcony sztandar szkoły. Następnie w uroczystej
defiladzie z udziałem Orkiestry Dętej OSP z Dylągówki i
kompanii wojskowej wyruszyliśmy do naszej placówki.



Wśród powitanych gości znaleźli się:
Wojciech Labuda - Pełnomocnik Prezesa Rady
Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci
Ewa Leniart — Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Rauch — Podkarpacki Kurator Oświaty
Stanisław Kruczek — Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego
Józef Jodłowski — Starosta Rzeszowski
Antoni Ossoliński Radny Powiatu Rzeszowskiego
Paweł Cziszczoń — dyrektor biura poselskiego posła na
Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego
Karol Ożóg - Radny Województwa Podkarpackiego VI
kadencji
Bartłomiej Kuchta — Wójt Gminy Hyżne
Dionizy Beda — Sekretarz Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba — Przewodniczący Rady Gminy
Hyżne
Elżbieta Cipora — Prorektor Uczelni Państwowej im.
Jana Grodka w Sanoku
Ks. Prałat Norbert Podhorecki- Dziekan Dekanatu
Dynowskiego
Małgorzata Król — wiceprzewodnicząca Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
Jan Papież - Leśniczy Leśnictwa Szklary

Robert Papież - Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Kańczuga
Jan Ciećko — Prezes Koła Łowieckiego Sarenka w
Harcie
Karolina Bałdyga — członek zarządy fundacji „ Nie
Zapomnij o Nas” Krzysztof Krzemiński - członek
zarządy fundacji „ Nie Zapomnij o Nas”
Jolanta Szpiech — dyrektor żłobka „ Słoneczko” w
Brzezówce
Anna Lorenz-Filip — dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Hyżnem
Katarzyna Rożek — kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hyżnem
Małgorzata Jamrozik — Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Hyżnem
Krystyna Majchrowska- Gerula — Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów w Hyżnem
Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Hyżne, emerytowani
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy SP Szklary
Stanisław Słupek — Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szklarach
Zofia Leśniak — Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Szklarach
Dionizy Leśniak — Sołtys wsi Szklary



   Po powitaniu gości Pani Dyrektor przybliżyła
sylwetkę Patrona i uzasadniła jego wybór. Następnie
głos zabrał pan Bartłomiej Kuchta- Wójt Gminy
Hyżne, który również odniósł się do wartości jakie
reprezentuje Tadeusz Gajcy. Odczytał Akt Nadania
Imienia Szkole Podstawowej w Szklarach.
   W dalszej części spotkania społeczność szkoły
otrzymała sztandar, który jest symbolem patriotyzmu,
honoru i jedności. Po odczytaniu Aktu Nadania
sztandaru przez Przewodniczącą Rady Rodziców,
panią Agnieszkę Jamrozik został on przekazany na
ręce pani Dyrektor. Kolejnym krokiem było
przekazanie sztandaru uczniom, którzy złożyli również
ślubowanie. Następnie został zaprezentowany wraz z
przedstawionym opisem.
 Najmłodsza przedstawicielka społeczności
uczniowskiej odsłoniła popiersie Tadeusza Gajcego,
które zostało ufundowane przez Fundację „Nie
zapomnij o nas”, a wykonane przez zakład
kamieniarski  „Granity Skwara”. Rzeźbę wykonano z
wyjątkowego kamienia wapiennego sprowadzonego z
Francji, z tego samego materiału co część Luwru oraz
podstawy wieży Eiffla. Księża Norbert Podhorecki i
Piotr Błażko poświęcili postument, a uczniowie klasy
III złożyli kwiaty.

     W atmosferze podniosłości i powagi odśpiewano po
raz pierwszy hymn szkoły, którego treść przybliża i
opisuje naszą Małą Ojczyznę. Pani Wojewoda odczytała
list od Premiera RP pana Mateusza Morawieckiego. List
od Ministra Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka
odczytała Podkarpacki Kurator Oświaty pani Małgorzata
Rauch. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach
odnieśli się do biografii Tadeusza Gajcego przedstawiając
go jako postać wyjątkową, godną naśladowania, pełną
poświęcenia dla dobra Ojczyzny. 



    Podziękowali za przygotowanie całej uroczystości.
Na ręce pani Dyrektor przekazane zostały pozycje
książkowe związane z naszym patronem oraz lektury
szkolne. Część z nich zostanie wprowadzona do
ewidencji biblioteki szkolnej, a pozostałe
przeznaczone na nagrody.  Dziękujemy za ten gest
panu Wojciechowi Labudzie reprezentującego Radę
Ministrów, pani Elżbiecie Cipora Prorektorowi Uczelni
Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz panu
Robertowi Papieżowi z Nadleśnictwa Kańczuga.
  Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych
uczniowie naszej szkoły zaprosili zebranych gości na
żywą lekcję historii przybliżając w biografii, wierszach
i piosenkach postać Tadeusza Gajcego. Młodzi artyści
zaprezentowali utwory Patrona: „Ballada o chłopcu
przydrożnym”, „Śpiew murów”, piosenki „Pałacyk
Michla”, „ Deszcz jesienny” oraz „Chłopaki z AK”
przenosiły nas w atmosferę tamtych czasów.

   Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak
doniosłej, mającej miejsce tylko raz w życiu szkoły
uroczystości nadania imienia. Wszyscy goście mieli
możliwość obejrzenia wystawy „Polska Walcząca”
udostępnionej przez Instytut Pamięci Narodowej.
    Z okazji nadania imienia szkole pani Halina Papież
zebrała materiały, napisała i przygotowała do publikacji
w formie książki „Historie Szkolnictwa w Szklarach w
latach 1906-2022”. Uwieńczeniem tej podniosłej chwili
było wręczenie jej w formie pamiątki.
Kierujemy do wszystkich podziękowania za pomoc w
przygotowaniu, zorganizowaniu i obecności w tej ważnej
dla społeczności szkolnej i lokalnej uroczystości.

                                                                                              
 Danuta Chruszczyk

Katarzyna Bester-Choma
SP im. Tadeusza Gajcego w Szklarach



cykl zajęć Nordic Walking, prowadzonych przez
wykwalifikowanego instruktora, który podczas
zdrowotnych spacerów doskonalił technikę
prawidłowego chodzenia „na kijkach”; 
cykl zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej - gimnastyka
dla seniorów odgrywa bardzo ważną rolę ze względu
na możliwość utrzymania dobrej kondycji,
sprawności układu krążeniowo–oddechowego czy
też przeciwdziałaniu chorobom wieku podeszłego:
osteoporozie, nadciśnieniu, miażdżycy, zmianom
zwyrodnieniowym;
cykl zajęć rękodzielniczych, a wśród nich decoupage,
florystycznych i malarskich, podczas których
Seniorzy mieli możliwość rozwoju swojej
kreatywności, odkrycia lub sprawdzenia manualnych
zdolności, jak również wzajemnej integracji i
oderwania się od codziennych trosk;
cykl warsztatów teatralnych, w ramach których
powstały 3 spektakle. Celem i ideą tego działania
było stworzenie Seniorom możliwości
bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką
odkrywanie ich artystycznych zdolności, rozwój
zainteresowań i predyspozycji osobowościowych.

   „Aktywnym być, radośnie żyć! – cykl zajęć
aktywizujących dla Seniorów z powiatu rzeszowskiego i
łańcuckiego”, to projekt, który realizowany był od lipca
do listopada dzięki dofinansowaniu z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w trzech
miejscowościach tj. Hyżnem, Błażowej i Wysokiej.
Realizatorem projektu było stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Społecznego we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Hyżnem, Centrum Kultury Gminy
Łańcut oraz Domem Zdrowia w Błażowej.
     Głównym celem tego przedsięwzięcia było stworzenia
atrakcyjnej oferty aktywizującej dla Seniorów, łączącej
rozwój intelektualno-twórczy, kulturalny, profilaktykę
zdrowotną oraz atrakcyjną formę spędzania wolnego
czasu, toteż w ramach projektu, dla jego uczestników
zorganizowano szereg działań m.in.:

AKTYWNYM BYĆ,AKTYWNYM BYĆ,  
RADOŚNIE ŻYĆ!RADOŚNIE ŻYĆ!



     Ponadto 16 października Seniorzy udali się do
Podkarpackiej Filharmonii na koncert pt. „12 tenorów i
Diva”, co pozwoliło im spędzić czas wolny w zupełnie
nowym i wyjątkowym miejscu. Wspomnienia i doznania
muzyczne z tego wyjątkowego wydarzenia z pewnością
pozostaną na długo w ich pamięci.

     Podsumowanie projektu odbyło się 29 listopada w
Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, gdzie spotkały się
wszystkie 3 grupy projektowe Seniorów z Błażowej,
Hyżnego i Wysokiej, wymieniając się własnymi
doświadczeniami i dokonaniami, a także prezentując efekty
warsztatów teatralnych: grupa Seniorów z Wysokiej pod
kierownictwem p. Justyny Paszkiewicz zaprezentowała
spektakl „Andrzejki” , a grupy z Błażowej i Hyżnego pod
kierownictwem p. Andrzeja Piecucha przedstawiły „Jasełka”,
które będą jeszcze wystawiane w różnych miejscowościach
w okresie Bożonarodzeniowym. 

  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
projektu za tak duże zaangażowanie, motywację i wszystkie
wspólne spotkania. Dziękujemy instruktorom warsztatów za
ich pracę w projekcie oraz za to, że mogli przekazać swą
wiedzę i doświadczenie seniorom, jednocześnie inspirując
ich do dalszej aktywnej działalności i rozwijania nowych
kompetencji. 

Anna Lorenz-Filip
Dyrektor GOK



Program Aktywna
Tablica

         W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa
im. Wł. Sikorskiego w Hyżnem pozyskała fundusze z
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”.
     
      Za pozyskane środki zakupione zostały dwa
monitory dotykowe interaktywne za łączną kwotę 17500
zł. Monitory zostały zainstalowane w dwóch salach,
gdzie uczą się uczniowie klas 1-3.

    Monitory pozwolą nam udoskonalić proces
kształcenia poprzez wykorzystywanie innowacyjnych
rozwiązań. Umożliwią doskonalenie procesu digitalizacji
nauczania, który sukcesywnie wdrażamy  w naszej
placówce, aby jeszcze lepiej realizować założenia
podstawy programowej związane z posługiwaniem się
TIK w procesie kształcenia i uczenia się. Monitory będą
wspierać pracę nauczycieli poprzez możliwość
wykorzystania różnorodnych konfiguracji przekazu
treści dydaktycznych, co w konsekwencji wpłynie na
efektywność uczenia się i zapamiętywania przez
uczniów naszej szkoły.

Katarzyna Szul
SP Hyżne
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