


Biuletyn Samorządowy Gminy Solina 

O pracy Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 
 

 
 
 

 Siedziba Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku mieści się w Polańczyku, przy ul. Wiejskiej 2. 

Urząd Gminy rozpoczyna pracę o godz. 7.30, a kończy o godz. 15.30, natomiast w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

Urząd Gminy rozpoczyna pracę o godz. 7.30, a kończy o godz. 17.00. Praca w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

wykonywana jest przez poszczególnych pracowników, według potrzeb pracodawcy. 

Urząd Gminy realizujący określone dla gmin zadania własne oraz zadania zlecone zatrudnia 26 pracowników 

merytorycznych. Część pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach pracy samodzielnych: Wójt Gminy, Zastępca 

Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca prawny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostali 

pracownicy zatrudnieni są w ramach struktury referatowej, tj. 

- Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 

- Referatu Finansowo-Podatkowego, 

- Referatu Gospodarczego, Planowania i Inwestycji, 

- Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu, 

- Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych. 

 Na bieżąco wykonywane były podjęte od początku 2015 roku do 2 grudnia 2015 roku w liczbie  

147 uchwały Rady Gminy Solina, przekazane Wójtowi Gminy do realizacji.  Od początku 2015 roku  

do 11 grudnia 2015 roku Wójt Gminy wydał 170 zarządzeń. W zakresie ustawowych kompetencji w czasie  

od 24 lutego 2015 roku do 30 listopada 2015 roku wydanych zostało 974 decyzji administracyjnych oraz  

143 postanowienia.  

 Dodatkowo Ilość pracy wykonywanej w Urzędzie Gminy może pomóc wyobrazić sobie liczba pism, które 

wpłynęły i zostały zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu. Na dzień 16.12.2015 jest to 12 175 pism 

wpływających. 

 W dniu 30.10.2015 podjęto uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzania Strategii Rozwoju Gminy na lata -

2015-2025. Jest strategiczny dokument, nakreślający plan rozwoju Gminy w okresie kolejnych 10 lat, bez którego nie 

można aplikować o środki finansowe zewnętrzne.  

 

Dane teleadresowe Urzędu Gminy: 
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku 

ul. Wiejska 2 
38-610 Polańczyk  

tel. :  13 469 -2118  lub 13 469-2119 
fax  :  13 469-2321 

www.esolina.pl 
e-mail : urząd@esolina.pl 

 
  Katarzyna Zielińska-Onyszko  

Barbara Brzezińska-Warchoł 
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 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

W chwili obecnej na terenie Gminy Solina funkcjonuje 6 oczyszczalni ścieków: 

1. Polańczyk            o przepustowości Qśr = 900 m3/d 
2. Solina - Zabrodzie o przepustowości Qśr = 400 m3/d 
3. Solina – Góra Jawor o przepustowości Qśr = 40 m3/d 
4. Solina – Osiedle o przepustowości Qśr = 22,50 m3/d 
5. Myczkowce o przepustowości Qśr = 160 m3/d 
6. Wołkowyja o przepustowości Qśr = 220 m3/d 
    

 W związku z zastaną sytuacją i problemami związanymi z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej,  
Wójt Gminy Solina zlecił opracowanie koncepcji rozwiązań w tym zakresie. Projekt koncepcji był gotowy już  
w kwietniu 2015 roku. Po przeprowadzonych konsultacjach pod koniec lipca ostatecznie przyjęto koncepcję, a sierpniu 
podjęta została uchwala Rady Gminy Solina o zamianie działek w m-ci Berezka na lokalizację oczyszczalni ścieków. 
Dopiero w grudniu 2015 udało się podpisać akt notarialny, finalizujący zamianę gruntów. W 2015 r. Nowoprzyjęta 
koncepcja zakłada budowę oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości Qśr = 1800 m3/d  dla miejscowości 
Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna i Polańczyk oraz likwidację oczyszczalni w strefie uzdrowiskowej  
w Polańczyku.  
 Zlecono wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków  

w Solinie do przepustowości Qśr = 920 m3/d. oczyszczalnia ta po rozbudowie 

będzie przyjmować ścieki z miejscowości Solina, Bóbrka, Myczków, Solina  

– Osiedle, Solina – Góra Jawor. Do likwidacji przewidziane są małe 

oczyszczalnie w Solinie na Górze Jawor i Osiedlu. W przyszłym roku planowany 

jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni 

w Wołkowyi do przepustowości Qśr = 920 m3/d. Oczyszczalnia w Wołkowyi 

będzie przyjmować ścieki z miejscowości już podłączonych tj. Wołkowyja, 

Górzanka, Rybne i Wola Górzańska oraz z projektowanych sieci z miejscowości 

Bukowiec i Terka. Na ukończeniu jest projekt oczyszczalni w Zawozie  

o przepustowości Qśr = 180 m3/d w sezonie letnim oraz projekt sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz i „Sarzyna”. Na ukończeniu jest także 

projekt sieci Kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec. W 2015 r. wykonana 

projekt i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Berezce  

a obecnie został zlecony i jest realizowany projekt sieci kanalizacyjnej dla 

miejscowości Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna. 

 
Budowa kanalizacji w Myczkowie 

 
Budowa kanalizacji w Myczkowie 

  

 

 

Do końca roku 2015 r. zostanie zakończona budowa kanalizacji sanitarnej  

w Myczkowie. Udało się opracować nowe obszary aglomeracji Polańczyk, 

Solina, Wołkowyja. Dokumenty zostały już uzgodnione i zatwierdzone  

w RDOŚ i RZGW. W chwili obecnej czekamy już tylko na podjęcie uchwały przez 

Sejmik Województwa  Podkarpackiego.  

 Robert Gaweł 

Joanna Osękowska 
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Inwestycje zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych 

 Z Programu Współpracy Transgranicznej Polska  

– Białoruś – Ukraina 2007-2013, w ramach projektu 
„Polańczyk i Schidnica Wykorzystajmy razem nasz 
potencjał turystyczny i kulturowy dla poprawy 
konkurencyjności Bieszczadów” został dodatkowo 
zagospodarowany teren wokół amfiteatru w Polańczyku 
wraz budową sanitariatów. Środki na realizację tej 
inwestycji zostały wygospodarowane z oszczędności 
poprzetargowych  zarówno po stronie Polskiej jak  
i Ukraińskiej. W ramach tego zadania zostały 
wybudowane ogólnodostępne  sanitariaty, dodatkowe 
oświetlenie chodnika, wybrukowano place nad 
widownią i poniżej amfiteatru oraz utwardzono dojście 
do jeziora wraz z miejscem do odpoczynku. 

 
Ponadto zainstalowano na widowni barierki ochronne oraz 
wykonano dodatkowe odwodnienie budynku. 
Koszty robót w ramach przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego  zostały ustalone na kwotę  
451 703,23 zł. Wszelkie wydatki w ramach tego projektu są 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na poziomie 
90% co pozwoliło przy minimalnym wkładzie własnym 
zrealizować inwestycję poprawiającą funkcjonowanie 
amfiteatru oraz jego otoczenia. 

 

  

Plac zabaw w miejscowości Terka 
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej Gmina Solina wystąpiła z wnioskiem o dotację z Budżetu 
Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. Otrzymano 
dofinansowanie w wysokości 10 tyś. i w połączeniu z środkami własnymi (14 120,25zł) rozbudowano istniejący plac 
zabaw w Terce do rozmiarów 470 m2 
 

  
 

 

  Opracowanie: Adam Orłowski 
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Wykaz zadań 
zrealizowanych w roku budżetowym 2015 r. 

 
Dział 600 – Transport i łączność: 
1)Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w budowie chodnika w miejscowości  
    Bukowiec – 50 000zł,  
2)Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości  
    Wołkowyja – 150 000zł, 

Sołectwo Berezka 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie –  4793,600 zł, 
b) zakup kruszywa – 1274,28 zł, 
c) transport kruszywa – 636,16 zł, 
d) zatoka z masy bitumicznej – 6217,91 zł, 
e) czyszczenie rowu – 2000,00 zł, 
f) udrożnienie przepustów – 195,00 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) droga do pól dz. 31/3 – 11958,22 zł, 
b) remont dalszego drogi jw. lecz pierwsza warstwa  
   – 11190,80 zł, 
Ponadto wykonano; 
- remont drogi w m. Berezka – 13097,83 zł, 

Sołectwo Bereżnica Wyżna 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 2602,60 zł, 
b) transport kruszywa – 960,00 zł, 
c) przepych dr. dz.591 – 1845,00 zł, 
d) zakup kruszywa dz.591 – 4723,20 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) transport ziemi – 725,70 zł, 
b) zakup kruszywa – 2066,40 zł, 

 

Sołectwo Bóbrka 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 3456,00 zł, 
b) próg – 1013,52 zł, 
c) montaż progu – 250,00 zł, 
d) montaż znaków – 480,00 zł, 
2) fundusz sołecki: 
a) przepust – 3560,00 zł, 
b) remont dróg masą bitumiczną – 14915,64 zł, 
c) prace ziemne dr.dz.325 – 1900,00 zł, 
3) wydatki majątkowe; 
a) droga do pól dz. 325 – 76448,78 zł, 
b) zrealizowano rozbudowę oświetlenia w m. Bóbrka  
     – 23 287,27 zł, + nadzór 553,50 zł, 

Sołectwo Górzanka 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 2496,00 zł, 
b) transport kruszywa – 703,25 zł, 
c) zakup  kruszywa – 757,68 zł, 
d) remont drogi dz. 242 i 231/3 – 1179,00 zł 
e) prace w pasie drogi dz.323 – 2230,00 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) odwodnienie(remont dr. wew.) – 756,98 zł, 
b) zakup kruszywa – 2437,86 zł, 
c) transport kruszywa – 344,00 zł, 
d) zakup rur – 552,00 zł, 
e) wykonanie zjazdu – 2073,00 zł, 
3) wydatki majątkowe; 
a) remont drogi do ujęcia wody – 14962,10 zł, 

b) zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w   

    miejscowości Górzanka – 19 458,62zł,+ nadzór 553,50zł, 

 

Oświetlenie w m-ci Bóbrka 
 

Oświetlenie w m-ci Górzanka 
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Sołectwo Bukowiec 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 2098,80 zł, 
b) osuwisko + kamień – 1350,00zł + 811,80 zł, 
c) zakup kruszywa – 1918,80 zł, 
d) rowy – 4650,00 zł, 
e) pobocza – 420,00 zł, 
f) transport kruszywa – 661,50 zł, 
g) wykonanie parkingu k/szkoły – 3444,00 zł, 
h) wykonanie robót   w pasie dr. wew.  - 5941,50 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) kruszywo na wjazd na plażę – 344,40 zł, 
b) transport kruszywa – 400,00 zł, 
c) prace ziemne przy parkingu – 200,00 zł, 
d) zakup kruszywa – 4959,36 zł, 
e) parking przy kaplicy – 5986,60 zł, 
3) wydatki majątkowe; 
a) remont drogi masą bitumiczną - 17868,83 zł, 
Ponadto wykonano; 
- stanowiska oświetleniowe w m. Bukowiec – 3000,01 zł, 
 

Sołectwo Myczkowce 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 1562,85 zł, 
b) transport kruszywa – 448,00 zł, 
2) wydatki majątkowe; 
a) remont chodnika – 17099,16 zł, + roboty dodatkowe 
     – 7810,50 zł, 
b) remont cząstkowy – roboty dodatkowe – 7735,43 zł, 
c) remont drogi masą bitumiczną – 18725,45 zł, 
d) remont drogi na działce nr 78 (masa bitumiczna) 
     –  44193,81 zł, 
3) fundusz sołecki; 
a) remont chodnika – 15000,00 zł, 

 
Chodnik w m-ci Myczkowce 

 
Szlak spacerowy wraz z infrastrukturą w m-ci Myczków 

 
Wyremontowane wnętrze świetlicy w Myczkowcach 

 

Sołectwo Myczków 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 5984,92 zł, 
b) rura Ø 40 – 504,00 zł, 
c) remont drogi masą – 5327,40 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) zakup kruszywa – 499,38 zł, 
b) transport kruszywa – 275,52 zł, 
c) zakup rur – 4476,02 zł, 
d) zakup pokrywy, kręgów, itp. – 634,29 zł, 
e) remont dróg masą – roboty dodatkowe – 4838,82 zł, 
f) droga k/leśniczówki – 67230,47zł, 
g) chodnik przy kaplicy cmentarnej – 5000,00 zł, 
h) naprawa przepustu – 1354,00 zł, 
i) zakup słupków – 1487,56 zł, 

Sołectwo Rajskie 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 3286,36 zł, 
b) sączki poprzeczne na dr. Sakowczyk - Sarzyna 
     – 4570,75 zł, 
c) zakup rur – 558,00 zł, 
d) zakup znaków – 82,41 zł, 
e) czyszczenie rowów+ transport ziemi – 7899,99 zł, 
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Sołectwo Polańczyk 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 29717,10 zł, 
b) zakup znaków – 1243,53 zł, 
c) zakup rur – 648,00 zł, 
d) wykonanie przepustu pas dr. pub. ul. Wiejska 
     – 240,00 zł, 
e) zakup progów – 1571,94 zł, 
f) zakup kruszywa – 1888,05 zł, 
g) montaż progów – 500,00 zł, 
h) montaż znaków – 1319,99 zł, 
i) utwardzenie pobocza ul. Św. Jana – 730,00 zł, 
j) remont drogi w kierunku domków letniskowych  
    – 1200,00 zł, 
k) udrożnienie rowu ulicy Równej – 860,00 zł, 
l) utwardzenie drogi Cypel dz.nr. 98/3 – 101,00 zł, 
m) punkt widokowy – 446,49 zł, 
n) remont przepustu + osuwisko Kabajka – 2067,51 zł, 
o) remont dr. masą bitumiczną ( w kierunku U.G) 
     – 4365,69zł, 
p) transport kruszywa – 295,20 zł, 
2) wydatki majątkowe; 
a) zakup kruszywa (utwardzenie parkingu k/CIT) 
     – 1851,15 zł, + roboty 1460,00 zł, 
b) likwidacja zesuwu skarpy Osiedle Na Górce 
     – 17600,29 zł, 
c) remont dr ul. Dworska dz. 284,285,283/5 
     – 77689,33 zł, 
d) remont dróg (ul. Dworska, Spokojna, Zielone    
     Wzgórze) – 18744,86zł,+ roboty dodatkowe 
     – 11 521,72 zł, + 5961,82 zł, 
e) wykonanie odwodnienia ulicy Św. Jana – 7871,00 zł, 
Ponadto, wykonano; 
- zakup dekoracji świątecznych Polańczyk – 3124,20 zł, 

Sołectwo Solina 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 10050,70 zł, 
b) posypywanie drogi Solina g. Jawor – 2040,00 zł, 
c) zakup znaków – 97,17 zł, 
d) montaż kratek (parking g. Jawor) – 641,00 zł, 
f) sprzątanie po ulewie w pasie dr. pub. dz. 115 – 160,00 zł, 
g) zakup kruszywa dz.194 – 442,80 zł, 
h) prace koparki i transport kruszywa dr. dz. 194 
     – 1040,99 zł, 
i) zakup rur – 1079,99 zł, 
j) likwidacja wyrwy w pas. dr. g. Jawor – 620,01 zł, 
k) remont dr. wew. dz. 84 – 3600,00 zł, 
l)  montaż znaków – 360,00 zł, 
m) remont cząstkowy dróg masą bitumiczną – 9602,49 zł, 
n) remont drogi masą – 1434,05 zł, 
2) wydatki majątkowe; 
a) remont przepustu w pasie dr. publicznej – 115 428,72 zł, 
b) projekt parkingu – 7995,00 zł, 
c) koncepcja deptaka – 24 000,00 zł, 
d) budowa parkingu – 66309,24 zł, 
e) nadzór parkingu – 1230,00 zł, 
f) zrealizowano budowę oświetlenia ciągu pieszego przy  
    drodze woj. w m. Solina – 72 532,21zł  
    + nadzór – 1087,98zł, 

 
Oswietlenie LED w m-ci Solina 

 
Droga w m-ci Polańczyk 

Sołectwo Rybne 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 2740,00 zł, 
b) czyszczenie rowu + cieki dr. wew. 134 – 984,00 zł, 
c) czyszczenie rowu dr.dz.nr.146 – 1140,00 zł, 

 

Sołectwo Terka 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 4782,56 zł, 
b) zakup kruszywa – 1409,58 zł, 
c) transport kruszywa – 989,20 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) zakup kruszywa – 1992,60 zł, 
b) utwardzenie drogi dz.nr – 4373,50 zł, 
Ponadto wykonano; 
- wznowienia części drogi nr dz.682 w m Terka – 1138,21 zł, 
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Sołectwo Wola Matiaszowa 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 633,60 zł, 
b) utwardzenie dr. dz. nr 329 – 451,87 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) zakup kruszywa – 7601,40 zł, 
b) utwardzenie drogi dz.nr 329 – 6573,12 zł, +1324,48 zł, 

Sołectwo Werlas 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 2465,10 zł, 
b) remont przepustu dz. nr 272 – 1500,00 zł, 
c) zabezpieczenie studzienki kratą – 500,00 zł, 
2) wydatki majątkowe; 
a) zrealizowano budowę oświetlenia w m. Werlas 
     – 24867,96 zł + nadzór  505,45 zł, 
Ponadto wykonano; 
- wznowienia drogi dz. ewid. 215/1 w m. Werlas 
   – 1626,02 zł, 

 
Rozbudowa świetlicy w m-ci Werlas (koszt: 58 904,45 zł) 

 
Oświetlenie w m-ci Werlas 

Sołectwo Zawóz 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 5917,76 zł, 
b) zakup kruszywa dz.nr 591 (Sarzyna) – 1033,20 zł, 
c) transport kruszywa, rów dz.591,117, – 1900,16 zł, 
2) wydatki majątkowe; 
a) zakup barier – 18280,26 zł, 
b) montaż barier – 7584,01 zł, 
c) zakup kruszywa – 2435,40 zł, 
d) remont cząstkowy – 5717,66 zł,  
e) zreal. budowę oświetlenia w m. Zawóz – 21808,38 zł, 
3) fundusz sołecki; 
a) zakup rur – 356,00 zł, 
b) czyszczenie rowów – 1260,00 zł, 
c) prace koparką, itp. – 710,00 zł 
d) zakup kruszywa – 3549,78 zł, 
e) transport kruszywa – 5710,00 zł, 

Sołectwo Wołkowyja 

1) wydatki bieżące; 
a) odśnieżanie – 3540,30 zł, 
b )naprawa drogi dz.229 – 344,40 zł, 
c) ul. Holice remont masą (odwodnienie) – 2706,15 zł, 
d) zakup kruszywa – 4440,30 zł, 
e) utwardzenie dr. dz. nr 422 – 3050,00 zł, 
2) fundusz sołecki; 
a) zakup kruszywa dz.nr 553 – 843,78 zł, 
b) prace koparką, transport, itp. – 1571,00 zł, 
c) zakup rur – 599,99 zł, 
d) remont drogi – 1044,00 zł, 
e) zakup rury – 940,51 zł, 
3) wydatki majątkowe; 
a) remont drogi ul. Cicha – 54983,21 zł, 

 
Chodnik w m-ci Wołkowyja 

 

                                                                                                                 Alicja Smoleń 

                                                                                                                Robert Gaweł 

 
Bariery drogowe w m-ci Zawóz 

 



Biuletyn Samorządowy Gminy Solina 

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Solina 

Na terenie Gminy Solina funkcjonuje 9 jednostek OSP zrzeszających 285 członków którzy w 2015 roku brali udział  

w 239 akcjach ratowniczo – gaśniczych.. W 2015 r. przeszkolono łącznie 35 członków OSP, szkolenia odbyły się  

w KPPSP w Lesku. W roku 2015 pozyskano dla OSP Myczkowce hydrauliczny zestaw narzędzi ratowniczych o wartości 

około 50 tys. zł przydatnych przy prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie wypadków drogowych. Celem doposażenia 

członków OSP w odzież ochronną zakupiono 10 kompletów mundurów UPS oraz hełmów bojowych za kwotę 23 250 zł. 

Przy udziale budżetu Gminy 1 450 zł. 

 
Sprzęt ratownictwa technicznego OSP Myczkowce 

 
Zakupione mundury bojowe dla jednostek OSP 

 W OSP Myczkowce oraz OSP Polańczyk zamontowano stacje selektywnego wywoływania która pozwala 
na włączanie syren alarmowych bezpośrednio ze stanowiska kierowania PSP Lesko oraz powiadamiania sms 
członków OSP. Koszt powyższej inwestycji to 9 tyś. zł Zamontowano również centralę selektywnego 
wywoływania w budynku UG Solina z/s w Polańczyku co pozwoli na wysyłanie poprzez sms-a informacji, 
komunikatów do wybranych grup ludności (radni, sołtysi, członkowie OSP).  

  Michał Pańczyk 

Planowane inwestycje do realizacji 
Opracowano projekt budynku Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku 

 Zakres inwestycji obejmuje działkę nr 590  
w m. Polańczyk. Będzie to budynek usługowy 
pełniący funkcje punktu informacyjnego. 
Zaprojektowany budynek na rzucie prostokąta  
o wymiarach 8,06x12,06 m. Obiekt posiada jedna 
kondygnacje nadziemna z antresolą. Pokryty będzie 
dachem dwuspadowym, główne wejście 
zaprojektowano od strony północnej a od strony 
wschodniej przewidziano wejście do lokalu 
handlowego. W chwili obecnej posiadamy już 
pozwolenie na budowę 

 

Gmina Solina przyjazna inwestorom 
 

 Gmina Solina posiada w swoich zasobach wiele 
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, dlatego przez cały 
czas poszukuje chętnych inwestorów. Materiały 
promocyjne wraz z pomysłami na inwestycje znalazły się 
już poza granicami kraju - w USA, Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii, Belgii, Ukrainie i Białorusi.  
 Jednym z przykładów jest działka nr 395 
położona w m-ci Myczków, o wielkości prawie 2 ha. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcą 
współpracować z Gminą Solina w zakresie realizacji 
inwestycji. Jednym z pomysłów jest budowa Domu 
Zdrojowego w Polańczyku. 
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Koncepcja deptaka w Solinie Koncepcja Domu Zdrojowego w Polańczyku 

Szlaki turystyczne na terenie Gminy Solina 

 Szczegółowa inwentaryzacja szlaków turystycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Solina wykonana została  

w okresie od 20 sierpnia do 31 października 2015 roku. Inwentaryzację przeprowadzono poprzez przejście szlaków 

prowadzących po terenie gminy i szczegółowej ocenie ich stanu technicznego. Zebrano dane i informacje, dotyczące 

faktycznego stanu technicznego szlaków na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji. Na tej podstawie opracowano formie 

mapy i opisu koncepcję, zakładającą ujednolicenie infrastruktury na szlakach. Realizacja niezbędnych prac będzie 

podzielona na etapy i rozłożona w czasie, z uwzględnieniem możliwości finansowych. 
 Katarzyna Zielińska-Onyszko 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 

Gmina Solina we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w tym roku była organizatorem licznych 

imprez i zabaw kulturalno-rozrywkowych. 

W dniu 18 lipca odbył się w amfiteatrze  

w Polańczyku koncert grupy DE MONO. Impreza była 

ogromną atrakcją dla turystów przebywających  

w naszej Gminie jak i dla wszystkich mieszkańców. 

Artyści zaserwowali prawdziwą ucztę muzyczną. 

Dopisała pogoda oraz to, co najważniejsze – czyli 

obecność oraz wspaniałe nastroje publiczności. Poziom 

artystyczny tej imprezy był bardzo wysoki, a atmosfera 

niezapomniana. 
 

 

W dniu 13.09.2015 odbyły się w Polańczyku Dożynki 

Gminne. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 

dziękczynną w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości  

w Polańczyku. Starostami podczas tegorocznego Święta 

Plonów byli: Pani Krystyna Mucha z Myczkowiec oraz Pan 

Stanisław Pasławski z Bukowca. Gospodarz Gminy – Wójt Pan 

Adam Piątkowski przywitał wszystkich zebranych gości.  

W uroczystości udział wzięli: Ksiądz Prałat Wojciech Szachta, 

Parlamentarzyści – Pan Andrzej Matusiewicz oraz Pan Bogdan 

Rzońca, Radni Rady Gminy Solina wraz z przewodniczącym  
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Rady Gminy Panem Mariuszem Kaliniewiczem, Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk oraz Radni Rady Powiatu,  na czele  

z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Małeckim. 

Podziwiać można było tradycyjne korowody pięknych wieńców dożynkowych, a całą uroczystość uświetniały występy 

muzyczne Pań z Kół Gospodyń działających w naszej Gminie oraz zespołów ludowych. W roli konferansjerów wystąpili po 

raz pierwszy Zastępca Wójta Gminy – Pani Katarzyna Zielińska-Onyszko oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Turystyki – Pan Krzysztof Pecka. 

  
 

 W sobotę 10 października 2015 

w Polańczyku odbyła się druga edycja 
"Pucharu Województwa Podkarpackiego  
w Nordic Walking". W tej imprezie 
rekreacyjno-sportowej brało udział 200 
zawodników z całej Polski. Zawodnicy 
rywalizowali w 36 kategoriach wiekowych. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
odlewany medal oraz atrakcyjne upominki.  

 
Wręczenie nagród uczestnikom zawodów 

NORDIC WALKING 
 

 
zawody NORDIC WALKING 

 

 W 2015 roku zorganizowano  

w Gminie Solina trzy akcje sprzątania. 
Szczególnie ważne były brzegi jezior 
Solińskiego i Myczkowieckiego. 
Skorzystaliśmy z okazji że poziom wód był 
wyjątkowo niski i pozwolił dotrzeć do 
najmniej dostępnych miejsc.  
 W ramach akcji |”Gmina Solina –
Nasz Dom – posprzątajmy go ramem” 
odbył się po raz pierwszy się piknik 
ekologiczny. Impreza połączona była z 
zabawami, konkursami oraz nauką 
segregacji śmieci na wesoło. 

 
Akcja sprzątania brzegów jeziora 
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Tradycyjnie już we wszystkich Sołectwach naszej Gminy odbyły się festyny oraz imprezy plenerowe, organizowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie. Celem każdej imprezy była integracja społeczeństwa, 

wspólne spędzenie czasu i dobra zabawa. Cieszymy się, że zarówno mieszkańcy naszej Gminy jak i goście, którzy spędzali 

u nas wakacje chętnie uczestniczyli w imprezach i brali udział w przygotowanych konkurencjach sportowych. Najmłodsi 

chętnie skakali na dmuchańcach oraz wspinali się na ściance wspinaczkowej. 

 
„Dzień Drwala” w Bukowcu  

„Turniej Wsi” w Myczkowie 
 

Za nami aktywne wakacje w Gminie Solinie  Aby wasze mięśnie się nie zastały przygotowaliśmy sporo ciekawych 

atrakcji na sezon jesienno-zimowy tj.: ZUMBA FITNESS - pierwsze zajęcia odbyły się już 26 października  w Zespole Szkół 
w Myczkowie, od listopada wystartował 3 miesięczny kurs samoobrony dla dorosłych KRAV MAGA, (profesjonalni 
instruktorzy KRAV MAGA GLOBAL) 
 

Zajęcia jesienno - zimowe organizowane 
przez GOKSiT  
 

- AEROBIC -  pierwsze zajęcia rozpoczęły się 5 listopada   
  Bóbrka (świetlica wiejska) poniedziałek, czwartek  
  19.00-20.00,Myczkowce (świetlica wiejska)  
  poniedziałek, czwartek 17.45-18.45, 
- ZUMBA FITNESS,  
- KRAV MAGA - 3 miesięczny kurs samoobrony , 
- Solińska Liga Halowej Piłki Nożnej - Od 13 listopada 2015  
  po raz pierwszy ruszyła amatorska liga piłki nożnej  
  halowej. Rozgrywki prowadzone są raz w tygodniu w   
  Zespole Szkół w Myczkowie. Sama liczba uczestników   
  oraz zgromadzonych  kibiców pozytywnie zaskoczyła   
  wszystkich obecnych na inauguracji. Do rozgrywek   
  zgłoszło się sześć drużyn z terenu Gminy 
- 17-18 grudnia 2015 warsztaty świąteczne w Muzeum  
  Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie dla    
  uczniów ze szkół w Gminie Solina  (wspólne kolędowanie,  
  warsztaty bibułkarskie, wypiekanie chleba od ziarenka do   
  bochenka, tradycje świąteczne) 

   

 

 
Z myślą o najmłodszych, którzy chcą rozwijać swoje zamiłowanie i pasję do piłki nożnej, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
Turystyki zakupił przenośne bramki  treningowe dla utworzonej sekcji młodzików klubu sportowego Nelson  
w Polańczyku, o wymiarach 5m x 2 m za kwotę 4594 zł.  
Dodatkowo zakupiono i zamontowano piłkochwyty na stadionie sportowym w Myczkowcach za kwotę 19293, 29 zł 
 

 Krzysztof Pecka 
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Informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solinie z/s w 
Polańczyku w 2015 r. 

Pomoc społeczna poprzez system świadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz szeroko pojmowanych usług  ingeruje 

wtedy, gdy jednostka lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swego trudnego położenia, bez 
względu na to, czy doszło do niego z jej winy, czy też na skutek zdarzenia losowego. 
W ramach środków z pomocy społecznej przyznawane były zasiłki celowe ze środków własnych Gminy , zasiłki okresowe 
dla rodzin i stałe dla osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych bez środków do życia, które były finansowane  
z budżetu państwa oraz kierowaliśmy i opłacaliśmy pobyt w domach pomocy społecznej. Przyznawano również pomoc 
pieniężną na żywność, a w rodzinach patologicznych na zakup żywności. W naszej Gminie prowadzone jest na szeroką 
skalę dożywianie w szkołach. Z tej formy pomocy korzysta najwięcej rodzin, przez cały rok szkolny średnio ok. 101 dzieci, 
natomiast w okresie zimowym tj.: grudzień, styczeń, luty, marzec    z dożywiania w szkołach, korzystały wszystkie dzieci 
uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych tj. ok. 611 dzieci. Dzieciom ze szkół ponadpodstawowych 
dopłacaliśmy do wyżywienia w internatach i stołówkach szkolnych. Dodatkowo przyznawaliśmy z programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania  na lata 2014-2020”  świadczenia pieniężne na zakup produktów żywnościowych 
niezbędnych do przygotowywania gorących posiłków w domu -skorzystało 69 rodzin. Na realizację programu 
otrzymaliśmy 60 % środków od Wojewody. 
Ponadto nasz Ośrodek bierze udział w Programie Operacyjnym  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – dostarczanie żywności zakupionych ze środków 
unijnych dla najuboższej ludności. Z tej pomocy skorzystało  93 rodziny. 
W 2015 roku wnioskowaliśmy do Banku  Żywności o przydział owoców i warzyw dla wszystkich mieszkańców Gminy 
Solina  i prowadziliśmy ich dystrybucję przy pomocy Radnych i Sołtysów. 
W 2015 roku GOPS  kontynuował  projekt systemowy w ramach POKL pt. “Czas na aktywność w Gminie Solina” 
przeznaczony dla osób korzystających z pomocy społecznej wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem. 
Uczestnicy projekty otrzymali pełne wsparcie zawodowe prawne i psychologiczne oraz uzyskali kwalifikacje zawodowe. 
Poniżej przykładowo kilku uczestników projektu po zakończeniu kursu Kucharz- dietetyk- ciastkarz i Kucharz małej 
gastronomi. 

   
W bieżącym roku, jak również w latach ubiegłych prowadziliśmy również świadczenia rodzinne. Ośrodek przyjmował  
i rozpatrywał wnioski, prowadził postępowania i wydawał decyzje o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego, a także rozpatrywał wnioski i wypłacał zasiłki pielęgnacyjne  i różnego rodzaju 
świadczenia pielęgnacyjne.  
Kolejnym zadaniem realizowanym przez nasz Ośrodek w 2015 r. było rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób mających zasądzone alimenty oraz podejmowanie czynności 
dotyczących postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych za zaległe alimenty, czyli podejmowaliśmy 
działania zmierzające do egzekwowania długów od dłużników alimentacyjnych. 
Nasz Ośrodek od wielu lat  prowadzi  również dodatki mieszkaniowe. W 2015 roku pomoc w formie dodatku 
mieszkaniowego i dodatku energetycznego otrzymało 25 rodzin przez okres przeciętnie 12 miesięcy. 
Rozpatrywaliśmy wspólnie z pracownikami GZEAS wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych dla dzieci ze szkół  
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- średnio ok. 90 dzieci otrzymało stypendium 4 razy w roku.  
W 2015 r. współorganizowano kolonie letnie dla dzieci z Zespołem Szkół w Bóbrce, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
i Placówka KRUS w Sanoku.  
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Dla ludzi starszych i samotnych Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki  
zorganizowano “Gminny Dzień Seniora” w świetlicy 
wiejskiej w Polańczyku. Zaproszonych zostało 190 osób  
a skorzystało około 150. Zdjęcia przedstawiają tegoroczny 
Gminny Dzień Seniora. 

 

 

W 2015 kładliśmy coraz większy nacisk na działania 
zmierzające do udzielania pomocy w formie niepieniężnej. 
Pomoc  ta obejmowała przede wszystkim załatwianie  
różnego rodzaju spraw urzędowych, pomoc  
w kompletowaniu dokumentów do ZUS i KRUS celem 
uzyskania świadczeń emerytalno –rentowych ,  

przygotowywanie dokumentacji koniecznej do ustalenia stopnia niepełnosprawności, kompletowanie dokumentów do 
Środowiskowych Domów Samopomocy w Lesku i Nowosiółkach oraz dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej na 
Huzelach. Udzielaliśmy pomocy w uzyskaniu miejsc i środków na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych, 
kompletowanie dokumentacji i załatwianie miejsc do  zakładów opieki leczniczej,  występowanie w Sądzie Rejonowym  
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich celem uzyskania alimentów lub wydania zarządzeń opiekuńczych, ponadto 
pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach wykonawczych Sądu dotyczących problemów rodzinnych i nieletnich. 
Pracownicy socjalni pomagali osobom w kompletowaniu dokumentów niezbędnych w przypadku uzyskania rozwodu, 
rozdzielności majatkowej czy też  ubezwłasnowolnienia osób chorych psychicznie. 
Bardzo ważnym problemem, z którym  pomoc społeczna boryka się od wielu lat jest  podniesienie poziomu życia 
wszystkich mieszkańców, jednakże jest on najtrudniejszy do przezwyciężenia, gdyż zależny w głównej mierze od 
zatrudnienia. W sezonie letnim, kiedy nasila się w naszej Gminie turystyka, rynek pracy na ten krótki okres znacznie 
wzrasta. Pozytywną przesłanką tego zjawiska jest polityka Gminy kładąca duży nacisk na rozwój turystyki. GOPS w tym 
zakresie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w  Lesku, w celu otrzymania jak największej ilości ofert pracy dla 
swoich podopiecznych. Jednakże  mimo wzrostu miejsc pracy istniał problem z zatrudnieniem, gdyż część podopiecznych 
nie chciała podejmować pracy nisko płatnej, często daleko od miejsca zamieszkania, a także ze względu na chęć życia bez 
codziennych obowiązków. 
Zawieraliśmy kontraktów socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej w celu przymuszenia ich do podjęcia 
działań zmierzających do poprawy ich sytuacji życiowej. Ściśle współpracujemy z Gminną Komisją d/s Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  gdzie między innymi za naszym pośrednictwem kierowane są osoby i rodziny zagrożone 
alkoholizmem. GOPS od kilku lat prowadzi Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
którego zadaniem jest udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym i zapobieganie powstawaniu przemocy na terenie 
Gminy.  
W ramach współpracy z Policją oraz zbieżności niektórych zadań, bardzo często uczestniczyliśmy w różnego rodzaju 
interwencjach w środowisku, a w okresie jesienno-zimowym sprawdzaliśmy warunki bytowe osób nie mających 
odpowiedniego zabezpieczenia mieszkalnego. 
Współdziałaliśmy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lesku oraz Fundacją SOS „Życie” z Mielca w celu 
prowadzenia badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej  Gminy- głównie dla kobiet ( badania mammograficzne  
i cytologiczne).  
Praca pracowników  Ośrodka polega przede wszystkim na prowadzeniu pracy socjalnej, która jest  szczególnym rodzajem 
działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności 
funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna jest prowadzona przy współpracy różnych instytucji rządowych  
i pozarządowych.  

 Grażyna Lorenc 
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Nasze Szkoły 
 

Na terenie Gminy Solina funkcjonuje 7 szkół w tym 3 

Zespoły Szkół i 4 Szkoły Podstawowe. W roku szkolnym 
2015/2016 w Naszych placówkach uczy się 601 dzieci. 
Budynki szkolne posiadają bogate zaplecze dydaktyczne 
wyposażone są m. in. w samodzielne pracownie 
komputerowe waz z dostępem do Internetu, tablice 
interaktywne itp. W niektórych szkołach funkcjonuje 
Internetowe Centrum informacji Multimedialnej. ICIM 
służy uczniom i nauczycielom oferując dostęp do 
Internetu, encyklopedii i atlasów multimedialnych, 
skanera czy drukarki. Przy szkołach działają trawiaste 
boiska i place zabaw które dostępne są także poza 
godzinami lekcyjnymi.   

 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  

w ZS w Myczkowie 

 
Turniej szachowy 

 
Patriotyczne śpiewanie w SP w Berezce 

Uczniowie reprezentują szkoły w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, turniejach wiedzy odnosząc przy 
tym sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym ale również na powiatowym, rejonowym a także międzynarodowym.  
 Poza działaniami dydaktycznymi, celem tworzenia możliwie najszerszej i najbardziej atrakcyjnej oferty spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież, szkoły chętnie współpracują z organizacjami działającymi na terenie gminy. 
Przykładem może być Zespół Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Szkoły w Bóbrce zrealizowane zostały projekty „Lotem Pszczoły” - dofinansowanie 5 000 zł z Fundacji Bieszczadzkiej, 
„Nowe umiejętności – lepsze perspektywy” - dofinansowanie 50 000 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 
„Kraków - KULturowy zawrót głowy” – dofinansowanie 15 000 zł z Fundacji PZU.  

 
Tegoroczne wakacje to dla wielu niezapomniana podróż nad morze. 55-osobowa grupa zróżnicowanych wiekowo 
uczniów z Zespołów Szkół w Bóbrce, Wołkowyi i Myczkowa wraz z nauczycielami z Bóbrki spędziła w lipcu tego roku 10 
dni nad Morzem Bałtyckim. Już pierwszego dnia po przyjeździe koloniści mieli okazję pooddychać morskim powietrzem, 
zanurzyć się w słonej wodzie, zakopać w piasku na plaży, pozbierać muszle i bursztyny. I tak prawie co dzień: Darłowo, 
Darłówek, Dąbki, Jarosławiec. Na noclegi i posiłki dzieciaki wracały do  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego  
w Lejkowie, w której dyrektor Tadeusz Buczkowski otaczał je swoją opieką. Wakacyjne wieczory urozmaicały dzieciom 
gry sportowe,  dyskoteki, wyprawy po okolicy, ogniska. Zwieńczenie nadmorskich wakacji stanowił rejs galeonem po 
morzu i wyjazd na mecz o Superpuchar Polski: Lech Poznań - Legia Warszawa do Poznania. W sierpniu w ZS w Bóbrce 
spędzała wakacje grupa uczniów ze szkoły w Lejkowie. Staraliśmy się pokazać Naszym gościom to, co u Nas 
najpiękniejsze. Tak atrakcyjna forma spędzenia wakacji przez uczniów naszej gminy możliwa była dzięki 
dofinansowaniu wyjazdu przez  Radę Gminy Solina.  

 Helena Fałek 
 



Biuletyn Samorządowy Gminy Solina 

Nagrody i wyróżnienia 

W dniu 15 grudnia 2015 r. przedstawiciele najbardziej aktywnych gmin w regionie odebrali wyróżnienia podczas 

uroczystej gali podsumowującej ranking 

„Złota Setka Gmin Podkarpacia”. 

Gmina Solina została zwycięzcą w kategorii 

Turystyczna Gmina Podkarpacia oraz zajęła II 

miejsce w kategorii Gmina Wiejska. 

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, 

wręczając nagrody zwycięskim samorządom, 

pogratulowała zaangażowania i wysokiego 

poziomu realizacji zadań. Podkreśliła, że 

ranking jest doskonałym podsumowaniem 

ogromu pracy wykonanej na rzecz 

mieszkańców podkarpackich gmin.  

  
Była to już ósma edycja rankingu organizowanego przez Gazetę Codzienną Nowiny i Wyższą Szkołę Zarządzania  
w Rzeszowie. 

  
Opracowano na podstawie materiałów: https://rzeszow.uw.gov.pl 

 

Drodzy Mieszkańcy 
 Minął rok mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Solina. Był to dla mnie ciężki rok. Sytuacje które  

się pojawiały  z dnia na dzień były nie do przewidzenia i przysporzyły wiele problemów i trudności, chociażby: 

1) Stan faktyczny oczyszczalni, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, 

2) Śmieci na terenie Gminy (szczególnie w czasie sezonu turystycznego) – głównie chodzi o koszty ponoszone  

przez Gminę, 

3) Budowa świetlic – krótki termin realizacji, 

4) Sprawa Muzeum Bojków w Myczkowie, 

5) Ciepła woda i ogrzewanie w Polańczyku, 

6) Rewitalizacja Parku Zdrojowego i wiele innych, 

- wymagały naprawy i wzmożonych działań nie tylko Urzędu, Wójta, Rady Gminy, Sołtysów ale również mieszkańców.  

 Za wszystkie moje wpadki i może nie do końca trafne decyzje na początku mojej drogi, które nigdy nie wynikały 

ze złej woli ale były obwarowane sytuacją, krótkimi terminami realizacji i oczywiście ograniczeniami prawno-

administracyjnymi pragnę wszystkich mieszkańców Naszej Gminy i gości serdecznie przeprosić. 

 

 
Z wyrazami szacunku 

Adam Piątkowski 
 
 

Redakcja: Katarzyna Zielińska-Onyszko, Mariusz Piątkowski, Grzegorz Cioć 


