
2000
egzemplarzy

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Grudzień 2016 | Numer 1/2016

egzemplarz

bezpłatny

Pozyskane środki europejskie 
zasilą budżet Gminy Solina
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Program 500+ w Gminie Solina
Czytaj więcej na str. 2

Nowy sprzęt i szkolenia dla jednostek OSP
Czytaj więcej na str. 3

98 rocznica odzyskania niepodległości
Czytaj więcej na str. 5

Podsumowanie zrealizowanych inwestycji
Czytaj więcej na str. 6-7

Zewnętrzne środki finansowe dla Gminy Solina
Czytaj więcej na str. 8–9

Analiza finansowa dla szkół i przedszkoli
Czytaj więcej na str. 11

Wiadomości na skróty

Odnowa szlaków i ścieżek 
spacerowych w Gminie Solina
Czytaj dalej na str. 10

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu infor-
macyjnego Urzędu Gminy Solina. Podsumowujemy w nim 
efekty pracy wykonanej w całym 2016 roku. Szczegółowo 
informujemy o wszystkich zrealizowanych inwestycjach. 
Chcemy, abyście mieli Państwo wiedzę o tym, jakie środki ze-
wnętrzne udało nam się pozyskać, które ze złożonych przez nas 
wniosków o dofinansowanie oczekują jeszcze na ostateczne roz-
strzygnięcie, jakie ważne wydarzenia kulturalne i sportowe 
odbyły się w 2016 roku w naszej Gminie oraz jak wygląda 
bieżąca praca Urzędu Gminy.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Solina
Adam Piątkowski

Czytaj dalej na str. 8–9

Rok 2016 to czas wytężonej pracy nad pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych z róż-
nych programów pomocowych i na różne cele. Jednym z priorytetów jest możliwie największe wy-
korzystanie możliwości, jakie daje obecna perspektywa finansowa.

Turystyka

Wizualizacja zakupionych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu na terenie Gminy Solina.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bóbrce. Fot.: Z. Domański

Sport i rekreacja



Urząd Gminy Solina z s. w Polańczyku

Podwyższa się standard życia rodzin pobierających świadczenie 500+

Program 500+ w Gminie Solina
388 rodzin skorzystało ze świadczenia
W Gminie Solina z programu 
500+ skorzystało łącznie 388 
rodzin, a świadczenie zostało 
przyznane dla 600 dzieci.
5 wniosków zostało odrzuco-
nych, z czego wydano 3 decyzje 
odmowne z powodu przekro-
czenia kryterium dochodowego 
określonego przez ustawodawcę, 
zaś 2 postępowania zostały umo-
rzone na wniosek strony.
Program 500 plus przyczynił się 
do tego, że zmniejszyła się licz-
ba rodzin zgłaszających się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej po pomoc finansową, 
pomimo tego, że świadczenie wy-
chowawcze nie jest uwzględniane 
przy określaniu dochodu rodziny. 
Zauważa się, że wzrósł standard 
życia rodzin pobierających świad-
czenia 500+.
Do dziś w Gminie Solina wypła-
cono świadczenia wychowawcze 
w kwocie 1 716 979,60 zł.
Wypłata świadczeń odbywa się 
sukcesywnie i bezproblemowo. 
Ze względu na lokalizację Gminy 
Solina zauważa się na tym terenie 
duże bezrobocie, co wiąże się z ni-
skimi dochodami mieszkańców, 
dlatego świadczenia wychowaw-
cze wypłacane w ramach Pro-

gramu 500+ dla rodzin zamiesz-
kałych na terenie Gminy Solina 
są bardzo dużym wsparciem fi-
nansowym. Już w pierwszych 
dniach realizacji programu 500+ 
wpłynęła zdecydowana większość 
wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego. 
Większość mieszkańców Gminy 
Solina posiada wiedzę na temat 
warunków nabycia prawa do ww. 
świadczenia, natomiast nieliczne 

osoby, które zgłaszają się z proś-
bą o udzielenie informacji otrzy-
mują od pracowników niezbędne 
wyjaśnienia. 
Z posiadanych przez GOPS Soli-
na informacji wynika, że wszyst-
kie rodziny uprawnione do po-
bierania świadczenia w ramach 
programu 500+ zamieszkałe na 
terenie Gminy Solina już złożyły 
wnioski.

W celu poprawienia bezpie-
czeństwa mieszkańców na-
szej Gminy udało się pozyskać 
środki zewnętrzne w formie do-
tacji (180 000 zł) oraz pożyczki 
(100 000 zł) z Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.
Pozyskane fundusze zostały prze-
znaczone na zakup dwóch no-
wych samochodów ratowniczo–
gaśniczych marki Renault Master 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bóbrce oraz OSP w Bukow-
cu. Każde z aut wyposażone jest 
w zbiornik na wodę o pojemno-
ści 900 l, zbiornik na środek pia-
notwórczy o pojemności 100 l, 
pneumatyczny maszt oświetlenio-
wy z najaśnicami o mocy 2000W 
sterowany pilotem, linię szybkie-
go natarcia o długości 40 m za-
kończoną prądownicą, agregat 
wysokociśnieniowy oraz agregat 

prądotwórczy. Z wymienionych 
środków doposażono także w nie-
zbędny sprzęt jednostki spoza 
krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego (OSP Myczków, 
OSP Górzanka, OSP Bukowiec 
oraz OSP Bóbrka).
Jednostki OSP Polańczyk i Mycz-
kowce funkcjonujące w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego otrzymały wsparcie 
finansowe w wysokości 19.400 zł. 
Dzięki tym środkom w jednostce 
OSP Polańczyk wdrożono system 
selektywnego wywoływania, za-
kupiono specjalistyczne ubrania 
i buty, tubę głośnomówiącą, piłę 
do stali i betonu, nosze płachto-
we i 6 sztuk uchwytów do latarek. 
Trzech strażaków z OSP Polań-
czyk odbyło specjalistyczne szko-
lenie w zakresie udzielania kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy. 
Jednostka OSP w Myczkowcach 
nabyła: węże W-52, W-75, ka-
mizelki ratunkowe, buty specjal-

ne, rzutki, noże i koło 
ratunkowe do ratow-
nictwa wodnego. Dwie 
osoby zostały przeszko-
lone w zakresie udzie-
lania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.
Komenda Powia-
towej Straży 
Pożarnej prze-
kazała jedno-
stce OSP Po-
lańczyk łódź 
z silnikiem 
zaburtowym 
i przyczepą do 
transportu, 6 szt. 
kamizelek oraz liny. 
Wartość wymienione-
go sprzętu to około 80 ty-
sięcy złotych.

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
dla jednostek OSP

Urząd Gminy Solina z s. w Polańczyku swą siedzibę posiada 
w Polańczyku, przy ul. Wiejskiej 2. Pracę rozpoczyna w każdy dzień roboczy 
od poniedziałku do piątku 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.

Określone dla gmin przepisami prawa zadania własne oraz zadania 
zlecone Urząd Gminy wykonuje przy pomocy 26 zatrudnionych pracowników 
merytorycznych. Z dniem 1 kwietnia 2016 roku powstała w Urzędzie Gminy 
nowa struktura organizacyjna, a mianowicie struktura wydziałowa. Na 
samodzielnych stanowiskach pracy zatrudnieni są: Wójt Gminy, Zastępca 
Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca prawny oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostali pracownicy zatrudnieni są 
w ramach następujących Wydziałów:
1. Wydziału Organizacyjnego,
2. Wydziału Spraw Społecznych,
3. Wydziału Finansów i Budżetu,
4. Wydziału Gospodarczego.

Wójt Gminy kierował bieżącymi sprawami Gminy. Jako organ 
wykonawczy Gminy realizował podjęte przez Radę Gminy (organ 
uchwałodawczy) uchwały, których od początku 2016 roku do 8 grudnia 2016 
roku było 82. W tym samym okresie Wójt Gminy wydał 140 zarządzeń. 
Wykonywał także inne zadania określone dla gmin przepisami prawa.

W ramach ustawowych kompetencji Wójt Gminy prowadził także 
postępowania administracyjne, zakończone wydaniem stosownych decyzji 
administracyjnych oraz postanowień. Od 1 stycznia 2016 r. do 8 grudnia 2016 
r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło 14.390 pism. Podana liczba świadczy nie 
tylko o ilości, ale i o różnorodności załatwianych spraw.

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: urzad@esolina.pl

Jeden z dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych marki 
Renault Master. Fot.: K. Ulanowski

Dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczne ubrania i sprzęt oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Gmina Solina bezpłatnie pomaga utylizować niebezpieczne wyroby

Przekazanie łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku. 
Fot.: Z. Domański

Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina. Fot.: Firma T-Tel

Niski poziom wody w Jeziorze Solińskim nie będzie już dłużej stwarzać dyskomfortu turystom w Gminie Solina 

Zabiegi Gminy o poprawę komfortu wypoczynku nad jeziorem
W kwietniu 2016 roku Wójt 
Gminy Solina zwrócił się pi-
semnie do Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana 
Marka Kuchcińskiego z prośbą 
o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu niskiego poziomu wody 
w zbiorniku solińskim, zwłasz-
cza w sezonie letnim.
Sytuacja, która powtarzała się 
w okresie ostatnich kilku lat stwa-
rzała ogromny dyskomfort dla 
osób wypoczywających na terenie 
naszej Gminy. Biorąc pod uwagę 
fakt, że Gmina Solina jest Gminą 
typowo turystyczną bardzo cier-
piał na tym jej wizerunek. Jezioro 
Solińskie jest niewątpliwie jed-
nym z największych gminnych 
atutów.
Dzięki zrozumieniu, życzliwo-
ści i pomocy Marszałka Sej-
mu RP Marka Kuchcińskie-
go, przy dobrej współpracy  
z Dyrektorem PGE Energia Od-
nawialna Oddział Solina-Mycz-
kowce – Krzysztofem Majcher 
– udało się zapewnić gospodaro-
wanie wodą w sposób uwzględ-
niający turystyczną specyfikę 
Gminy Solina. 

W 2016 r. mieszkańcy Gminy 
Solina po raz pierwszy mieli 
możliwość oddania wyrobów 
zawierających azbest. 
Koszty odbioru, transportu i uty-
lizacji wyrobów zawierających 
azbest w 100% pokrywała Gmi-
na. Było to możliwe dzięki uzy-
skaniu dofinansowania w formie 
dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie, 
z udziałem środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego pod 

nazwą: „SYSTEM – Wspiera-
nie działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowa-
nych przez WFOŚiGW, Część 
I – Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest”.
Z terenu całej Gminy odebrano 
183,25 tony wyrobów zawierają-
cych azbest. Zgodnie z obowią-
zującymi w Polsce przepisami 
prawa do 2032 r. powinny zo-
stać usunięte i unieszkodliwione 
wszystkie wyroby, w których za-
warty jest azbest.
Główne cele prowadzenia akcji 
usuwania wyrobów zawierają-

cych niebezpieczny dla naszego 
zdrowia azbest to:
•	usunięcie i unieszkodliwienie 

poprzez składowanie wyrobów 
zawierających azbest,

•	minimalizacja negatywnych 
skutków zdrowotnych spowo-
dowanych obecnością azbestu 
na terenie Gminy,

•	 likwidacja szkodliwego wpływu 
azbestu na środowisko.

Realizacja zadań opisanych 
w „Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Solina” kontynuowana 
będzie w kolejnych latach.

Utylizacja wyrobów zawierających
niebezpieczny azbest

Bóbrka zaistniała na szachowej mapie

Sukcesy w szachach
W roku 2016 uczniowie Zespo-
łu Szkół im. Józefa Blizińskie-
go w Bóbrce kontynuowali swą 
przygodę z szachami.
Od stycznia do czerwca brali 
udział w zajęciach kółek szacho-
wych oraz 8 turniejach pozasz-
kolnych. Reprezentowali Gmi-
nę Solina w Międzynarodowych 
Turniejach w Brzozowie i Ustrzy-
kach Dolnych, Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego w Górnie oraz 
Turnieju o Puchar Dyrektora 
GOKSIT-u w Polańczyku.
Uczeń 3 klasy szkoły podstawo-
wej Karol Żydek wygrał wszyst-
kie turnieje organizowane przez 
szkoły naszej Gminy – dwukrot-

nie w kategorii uczniów klas 1–3, 
raz w kategorii klas 4–6 szkoły 
podstawowej i raz w kategorii 
gimnazjum. Obecnie gra w szko-
le oraz w Sanovi Lesko.
19 października 2016 r. ucznio-
wie Zespołu Szkół w Bóbrce wzię-
li udział w powiatowym turnieju 
drużynowym, zdecydowanie po-
konując rywali i zajmując I miej-
sce. Drużyna z Gimnazjum zajęła 
II miejsce. Obie drużyny awanso-
wały do etapu rejonowego. Cie-
szymy się, że Bóbrka zaistniała na 
szachowej mapie województwa 
podkarpackiego i wciągnęła do 
sportowej rywalizacji inne szkoły 
z naszej Gminy.
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Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
Gmina Solina w obiektywie – moc atrakcji zrealizowanych w 2016 r.

– kalendarz imprez

Zajęcia dla dorosłych „EASY-FIT”. Fot.: GOKSiT Solina

III Puchar Podkarpacia Nordic Walking w Polańczyku. 
Fot.: K. Ulanowski

Koncert Rafała Brzozowskiego w Polańczyku. Fot.: K. Ulanowski

„Solińska Akademia Sztuk Walki” dla dzieci. Fot.: K. Ulanowski

„Akademia Tańca Współczesnego”. Fot.: L. Tul-Chmielewska

Teatr Ognia (Pracownia FIGARO). Fot.: K. Ulanowski

I Solińska Noc Kabaretowa – Kabaret pod Wyrwigroszem. 
Fot.: K. Ulanowski

Msza święta, inscenizacja i pieśni patriotyczne

Obchody 98 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości
W dniu 11.11.2016 r. odbyły 
się w Polańczyku gminne ob-
chody Narodowego Święta Nie-
podległości.
Była to wyjątkowa uroczystość, 
która rozpoczęła się uroczy-
stą mszą świętą w Sanktuarium 
Matki Bożej Pięknej Miłości 
w Polańczyku. Po wspólnej Eu-
charystii wszyscy goście udali się 
do Świetlicy Wiejskiej w Polań-
czyku. Zgromadzonych powitał 
Wójt Gminy – Adam Piątkowski. 
Uczniowie Zespołu Szkół w Bó-
brce przygotowali i zaprezento-

wali piękny, wypełniony głęboką 
treścią montaż słowno-muzycz-
ny, ukazujący losy naszej ojczy-
zny na przestrzeni lat 1772–1918 
i w odniesieniu do współczesnych 
realiów. Po obejrzeniu insceniza-
cji była możliwość wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych.
Na zakończenie tego świątecz-
nego dnia w Muzeum Kultury 
Materialnej i Duchowej Bojków 
w Myczkowie odbyło się bardzo 
ciekawe spotkanie autorskie z Wi-
toldem Mołodyńskim – autorem 
książki „Bieszczadzkie okupacje”.

Uroczyste Obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Fot.: K. Ulanowski

Uroczyste Obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Fot.: K. Ulanowski

Fot.: K. Ulanowski

Gmina Solina to moc kultural-
nych oraz sportowych atrakcji 
zrealizowanych w 2016 r. Część 
wydarzeń jest cyklicznych i od 
lat są wpisane w kalendarz im-
prez a część z nich to zupełne 
nowości.
Podczas ferii zimowych organi-
zowane były warsztaty dla dzieci, 
które cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Kolejne tego ro-
dzaju zajęcia odbyły się tuż przed 
Wielkanocą i były związane z tra-
dycjami i zwyczajami tych Świąt. 
Odbywały się one w Muzeum 
Kultury Duchowej i Materialnej 
Bojków w Myczkowie. Klimat 
miejsca przełożył się na atmosfe-
rę, tak, że dzieci jeszcze lepiej mo-
gły poczuć mistykę tego ważnego 
dla naszej kultury i religii świę-
ta. W wydarzeniu, które trwało 
trzy dni uczestniczyło ponad 250 
dzieci z terenu całej Gminy So-
lina.
Kolejną cykliczną imprezą były 
DNI GMINY SOLINA, które 
tym razem zmieniły swoją for-
mułę i zostały podzielone tema-
tycznie na: „I Solińską Noc Kaba-
retową”, „Bieszczadzkie Granie” 
oraz „Elvis Nad Soliną”. Podkre-
ślić trzeba, że pierwsza z imprez 
odniosła największy sukces i spo-
tkała się ze sporym zaintereso-
waniem uczestników. Gwiazdą 
wieczoru był „Kabaret Pod Wy-
rwigroszem”. Ponadto wystąpi-
li: lokalny kabaret „Tylko Tyle”, 
„Ciocia z Ameryki” oraz „Kaba-
ret Czwarta Fala”, a całą imprezę 
poprowadził profesjonalnie kaba-
ret „Dno”. Solińska Noc Kaba-
retowa odbyła się po raz pierw-
szy i tym samym wpisała się na 
stałe do kalendarza gminnych 
imprez wakacyjnych. Kolejnym 
wydarzeniem Dni Gminy Soli-
na było wspomniane wcześniej 
„Bieszczadzkie Granie”. Ideą tej 
imprezy była sentencja: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Na-
szym celem było zaprezentowanie 
artystów związanych z naszym re-
gionem. Planując to wydarzenie 
co chwilę dochodziły propozycję 
nowych zespołów, dzięki czemu 
impreza zmieniła się w praw-
dziwy „Festiwal Piosenki Biesz-
czadzkiej”. Zaczynając od Duetu 
Smyczkowego, poprzez dobrze 
znaną większości Watrę, Sadomę, 
Piotra Rogalę, Andrzeja Szęszoła, 
Polaryzację, a kończąc na Ange-
li Gaber + Trio. Impreza odbiła 
się szerokim echem w lokalnych 
mediach, chwalących ideę pro-
mowania własnych artystów jako 
„produktu lokalnego”. Dni Gmi-
ny Solina zakończył „Elvis nad 

Soliną”, który bawił publiczność 
zgromadzoną w Solinie do póź-
nych godzin nocnych. Istotnym 
wydarzeniem, które odbyło się 
po raz pierwszy w Gminie Soli-
na była Europejska Noc Muzeów 
w Muzeum Kultury Duchowej 
i Materialnej Bojków w Mycz-
kowie. Impreza przyciągnęła 
licznych gości, przedstawicieli 
Podkarpackiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej oraz stowa-
rzyszeń związanych z rozwojem 
regionu. Europejska Noc Muze-
ów w naszym gminnym muzeum 
odbyła się po raz pierwszy, dlate-
go też postawiliśmy na niestan-
dardowe rozwiązania jakim był 
rozbudowany program. Imprezę 
uświetnił występ Duetu Gajda. 
Ponadto zorganizowaliśmy trady-
cyjny regionalny poczęstunek dla 
wszystkich zgromadzonych gości. 
Późnym wieczorem został wyemi-
towany na tradycyjnym projekto-
rze film „Wilcze Echa”. Spotka-
nie zakończyło wspólne pieczenie 
kiełbasy. Jesteśmy dumni, że wy-
darzenia o charakterze kultural-
nym cieszą się dużym zaintere-
sowaniem zarówno mieszkańców 
Naszej Gminy jak i turystów. 
Sezon letni to jak co roku Soliń-
skie Lato czyli cykl wakacyjnych 
imprez, które od lat są wizytów-
ką Gminy Solina. W programie 
jak co roku pojawiły się wydarze-
nia tematyczne takie jak: „Dzień 
Wilka” oraz „Dzień Drwala”, 
które mocno wpisują się w świa-
domość społeczeństwa.
Wołkowyja pracując nad marką 
Dzień Wilka pozyskała partne-
rów, dzięki którym w ostatnim 
czasie znacznie poprawiła swój 
wizerunek i zyskała rozpozna-
walność na mapie Bieszczadów. 
Ponadto w sezonie wakacyjnym 
były organizowane w okolicznych 
miejscowościach festyny, pikniki 
rodzinne, piknik strażacki w Bó-
brce oraz w każdy piątek „Letnie 
Kino Familijne”.
W dniu 16 lipca 2016 r. w ra-
mach Solińskiego Lata odbyły się 
koncerty wykonawców z cyklu: 
„Gwiazdy pod Gwiazdami”, któ-
re uświetnił występ Rafała Brzo-
zowskiego. Strzałem w dziesiątkę 
okazał się tu telebim, dzięki któ-
remu ogromna ilość widzów mo-
gła zobaczyć gwiazdę wieczoru 
z bliska. Impreza była mocnym 
nawiązaniem do Bieszczadzkiego 
Grania ponieważ Rafała Brzo-
zowskiego wsparła mocna repre-
zentacja bieszczadzkiej sceny mu-
zycznej. Jako pierwszy wystąpił 
Duet Gajda z Olszanicy, kolej-
nym zespołem była Strefa 50, na-

stępnie zaprezentował się Michał 
Matuszewski. Ostatnim z zespo-
łów, który wystąpił przed gwiaz-
dą wieczoru była „Polaryzacja”. 
7 sierpnia 2016 r. zorganizowali-
śmy na zaporze wodnej w Mycz-
kowcach Bieszczadzkie Konfron-
tacje Kulinarne, promowane 
w ubiegłych latach pod nazwą 
Gminne Konfrontacje Kulinar-
ne. Chcąc przyciągnąć jak naj-
więcej wystawców, zaprosiliśmy 
przedstawicieli KGW z sąsied-
nich gmin powiatu leskiego oraz 
bieszczadzkiego. Podczas samych 
pokazów kulinarnych prowadzo-
nych przez finalistę programu 
Master Chef Mariusza Szweda, 
oraz w trakcie rywalizacji gastro-
nomicznych zaporę w Myczkow-
cach odwiedziło około dwóch 
tysięcy osób. Finiszujący imprezę 
koncert Andrzeja Cierniewskiego 
przyciągnął około 700 widzów.
Zwieńczeniem Solińskiego Lata 
były XXXIII Dożynki Archi-
diecezji Przemyskiej oraz XVI 
Dożynki Województwa Podkar-
packiego, które odbyły się 28 
sierpnia 2016 r. Według danych 
Podkarpackiego Stowarzysze-
nie Samorządów Terytorialnych 
podczas tegorocznych Dożynek 
Gminę Solina odwiedziło ponad 
120 delegacji wieńcowych. Msza 
święta była celebrowana przez 
Metropolitę Archidiecezji Prze-
myskiej abpa Adama Szala.
Po zakończeniu oficjalnych ce-
remonii oraz przemówień lo-
kalnych i wojewódzkich władz 
rozpoczęła się część artystyczna, 
w której gwiazdą wieczoru była 
Halina Frąckowiak. Jej wejście na 
scenę poprzedził występ zespołu 
tanecznego Bandanki oraz kon-
certy: Mateusza Mijala, Michała 
Matuszewskiego oraz Duetu Gaj-
da z Olszanicy.
3 września 2016 r. odbyła się 
w Polańczyku III edycja Pucharu 
Podkarpacia w Nordic Walking. 
W imprezie sportowej udział 
wzięło ponad 200 zawodników 
z całej Polską którzy rywalizowali 
w 36 kategoriach wiekowych na 
dystansie 5 km i 10 km. Wiosną 
2017 r. Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Turystyki planuje 
utworzenie sekcji sportowej w tej 
dyscyplinie sportu. W ostatnim 
czasie powstała siłownia we-
wnętrzna w Wiejskim Domu 
Kultury w Myczkowcach oraz za-
montowano siedziska na stadio-
nie sportowym w Polańczyku. 11 
listopada 2016 r. oddana została 
oficjalnie do użytku siłownia we-
wnętrzna w Polańczyku, w bu-
dynku świetlicy wiejskiej. Został 

zakupiony niezbędny sprzęt do 
ćwiczeń tj: ławka do wyciskania, 
atlas, rowerek stacjonarny, bież-
nia, wioślarz, hantle.
W najbliższym czasie powsta-
ną dwie siłownie zewnętrzne 
w Solinie oraz Bóbrce. Rozbu-
dowa i polepszanie infrastruk-
tury sportowo - rekreacyjnej ma 
ogromny wpływ na rozwój tu-
rystyki w naszym regionie. Pod-
czas ostatniego roku znacznie 
rozwinęło się Muzeum Kultury 
Duchowej i Materialnej Bojków 
w Myczkowie. Przy muzeum po-
wstała wiata, pod którą znajdują 
się sprzęty wykorzystywane do 
prac rolniczych, między innymi 
pojawił się tam w pełni sprawny 
kierat.
W okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia planujemy zorganizować 
bezpłatne 3-dniowe warsztaty dla 
uczniów ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. Program prze-
widuje warsztaty bibułkarskie, 
garncarskie, omówienie tradycji 
i obrzędów związanych z Bożym 
Narodzeniem, wspólne kolędo-
wanie, wypiekanie chleba. Strate-
gicznym sponsorem tegoroczne-
go cyklu imprez w sezonie letnim 
była firma CELLFAST. Należy 
podkreślić, że nie był to jedyny 
sponsor z którym udało się na-
wiązać owocną współpracę.
W roku 2016 zwiększyliśmy na-
cisk na promocję zdrowego trybu 
życia wśród naszych mieszkańców 
poprzez organizację zajęć sporto-
wo – rekreacyjnych dla różnych 
grup wiekowych: Krav Maga, 
Zumba, Akademia Tańca Współ-
czesnego, Aerobic, Solińska Aka-
demia Sztuk Walki, Solińska Liga 
Halowa w piłce nożnej, EasyFit 
– fitness dla każdego. Oferta ta 
ulega ciągłemu poszerzaniu tak 
aby była jak najbardziej wszech-
stronna i dopasowana do potrzeb 
mieszkańców.
Aby realizować wyznaczone cele 
podjęliśmy również zróżnico-
wane działania marketingowe. 
Priorytetem było dla nas popra-
wienie wizerunku Gminy Solina 
oraz podkreślenie w przekazie 
medialnym walorów turystycz-
nych, przyrodniczych oraz kultu-
rowych naszego wspólnego domu 
(powstanie strony goksolina.pl, 
muzeumbojkow.pl, kamera inter-
netowa TVN 24, kanały komuni-
kacyjne social media, współpraca 
z lokalnymi mediami, promowa-
nie wszystkich imprez osobnymi 
plakatami). Dzięki naszym kana-
łom komunikacyjnym docieramy 
tygodniowo do ponad 100 tys. 
osób z całej Polski.

Pokaz kulinarny Mariusza Szweda. Fot.: K. Ulanowski

Siłownia w Myczkowcach. Fot.: K. Ulanowski

Siłownia w Polańczyku. Fot.: K. Ulanowski
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Wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych 
w roku budżetowym 2016 w Gminie Solina

Sołectwo Berezka
wydatki bieżące – 10 665 zł, fundusz sołecki: 
utwardzenie drogi wewnętrznej – 10 000 zł, 
wydatki majątkowe: remont drogi na działce 
165 (FOGR) – 86 500 zł.

Sołectwo Bereżnica Wyżna
wydatki bieżące – 1 585 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 4 180 zł, 
wydatki majątkowe: remonty dróg masą bi-
tumiczną – 67 995 zł.

Sołectwo Bóbrka
wydatki bieżące – 1 000 zł, fundusz sołecki: 
remonty dróg wewnętrznych – 17 850 zł, wy-
datki majątkowe: wykonanie dokumentacja 
na budowę miejsc postojowych – 5 000 zł, 
budowa drogi wewnętrznej wraz z utwar-
dzeniem miejsc postojowych – 55 600 zł, re-
monty dróg – 4 295 zł.

Sołectwo Bukowiec
wydatki bieżące – 13 630 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 5 250 zł, 
wydatki majątkowe: wykonanie projektu 
chodnika dr. gm. – 5 000 zł, remont drogi 
masą bitumiczną dz. 67 – 15 725 zł, przebu-
dowa drogi nr 118412R dr. 346 – 88 330 zł, 
pozostałe remonty dróg – 42 000 zł.

Sołectwo Górzanka
wydatki bieżące – 2 460 zł, wydatki mająt-
kowe: remont drogi masą bitumiczną ,,Przy 
rzece” – 58 010 zł, remont drogi wewnętrz-
nej do ujęcia wody – 28 500 zł.

Sołectwo Myczkowce
wydatki bieżące – 3 060 zł, wydatki ma-
jątkowe: remonty dróg masą bitumiczną 
– 61 880 zł, wykonanie projektu chodnika – 
10 000 zł.

Sołectwo Myczków
wydatki bieżące – 16 550 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 16 855 zł, 
wydatki majątkowe: remont drogi gminnej 
nr 118403R – 524 202 zł, remont drogi dz. 
nr 747 – 12 818 zł, remont nawierzchni par-
kingu dz. 286 – 18 450 zł.

Sołectwo Polańczyk
wydatki bieżące – 34 208 zł, fundusz sołecki: 
remonty dróg wewnętrznych – 2 000 zł, wy-
datki majątkowe: utwardzenie działki nr 44 – 
8 613 zł, parking na działce 185 – 14 259 zł, 
remont drogi ul. Strażacka – 8 426 zł, re-
mont drogi masą bitumiczną na działce 605 
– 67 557 zł, utwardzenie miejsc postojowych 
przy drodze dz. 1 – 14 748 zł, remont drogi 
masą bitumiczną na dział-
ce nr 1 – 52 287 zł, wyko-
nanie chodnika (łącznik 
od parkingu) – 2 765 zł, 
remont drogi masą bitu-
miczną na działce nr 580 
– 13 913 zł.

Wydawca: Urząd Gminy w Solinie z siedzibą w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
| tel. (13) 4692118 lub 19 | fax. (13) 4692321 | urzad@esolina.pl | www.esolina.pl | 
Nakład: 2000 egzemplarzy | Layout, skład DTP: Agencja Reklamowa In-Form Media | 
www.in-formmedia.pl | Druk: Polska Press Sp. z o.o. | www.polskapress.pl | Drukarnia: 
ul. Mechaniczna 12, 39-400 Tarnobrzeg.
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Inwestycje wykonane w 2016 roku w Gminie Solina
Gminne inwestycje i udzielone dotacje

6. Utwardzenie terenu przy amfiteatrze w Polańczyku

W ramach zadania wykonano utwardzony plac z kostki brukowej 
o powierzchni 180 m2. Dzięki tej inwestycji teren ten stał się bardzo 
atrakcyjnym miejscem rekreacji w Polańczyku. Pozostały obszar jest 
bardzo pomocny przy imprezach organizowanych w amfiteatrze.
Koszt inwestycji: 35 000 zł.

9. Dotacja udzielona przez Gminę Solina na budowę 
kaplicy w miejscowości Wola Matiaszowa – 30 000 zł.

2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Wołkowyi

Przebudową objęte są pomieszczenia parteru – gabinety lekarskie bez zmiany sposobu ich użytkowania. 
W wyniku przebudowy powstało pomieszczenie WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenie porządkowe, WC oraz szatnia dla personelu, a z części poczekalni wydzielono miejsce 
na recepcję. Na zewnątrz budynku wybudowano nowe dojście z kostki brukowej oraz pochylnie 
umożliwiającą dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
Koszt inwestycji: 141 750 zł.

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Wola Matiaszowa

Modernizacja stacji SUW Wola Matiaszowa spowodowana była 
koniecznością doprowadzenia wody do wymagań jakościowych 
określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w zakresie dopuszczalnej wartości parametru 
fizykochemicznego jonu amonowego. W tym celu zamontowano 
dodatkowy filtr typu Rondomat 28 NXT650 do selektywnego 
usuwania jonu amonowego z zaworem mieszającym dla 
zminimalizowania jego wartości w wodzie wprowadzanej do 
zbiornika. Ponadto dla usprawnienia pracy stacji zamontowano 
falownik z przetwornikiem ciśnienia, naczynie przeponowe 
do układu wody popłucznej oraz manometry wraz z kurkami 
trójdrogowymi.
Koszt inwestycji: 32 000 zł.

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Werlas

Rozbudowę świetlicy w miejscowości Werlas podzielono na 
dwa etapy: w 2015 wykonano stan surowy, a w 2016 r. roboty 
wykończeniowe. Budynek wykonano w technologii jak część istniejącą 
z wykończeniem drewnianą elewacją. W wyniku rozbudowy powstała 
dodatkowa sala o powierzchni 65,31 m2 z pochylnią i wejściem dla 
osób niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji: 80 000 zł.

4. Przebudowa Stacji 
Uzdatniania Wody 
w miejscowości Solina

Przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w Solinie polega na 
montażu nowych filtrów 
ciśnieniowych pośpiesznych 
wody, zestawu hydroforowego 
pomp do płukania filtrów, 
chloratora oraz zestawu 
hydroforowego do podnoszenia 
ciśnienia wody. Wymiana 
wyeksploatowanych urządzeń 
ma na celu poprawę jakości 
wody, dlatego dodatkowo 
zamontowano filtry węglowe 
jako II stopień oczyszczania.  
W ramach zadania wykonano 
także remont budynku 
SUW oraz odcinek sieci 
wodociągowej.
Koszt inwestycji: 397 000 zł.

5. Budowa trybun na terenie boiska sportowego 
w Polańczyku

W ramach zadania zostało wyremontowane i odtworzone ogrodzenie 
boiska, wykonano dodatkowe wejście na trybuny oraz nasypy 
ziemne, na których zamontowane są w trzech szeregach nowe 
siedziska z PCV. Przygotowano także teren pod montaż trenażerów.
Koszt inwestycji: 95 000 zł.

7. Rozbudowa istniejącej 
oczyszczalni 
ścieków bytowych 
w miejscowości Solina do 
przepustowości 
Qśr.d = 920 m3/d

Inwestycja w toku realizacji – 
koszt: 4 427 745 zł.

8. Budowa odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w Polańczyku-Zacisze

inwestycja w toku realizacji – 
koszt: 358 700 zł.

Dotacje udzielone przez Gminę Solina

Dział 600 – Transport i łączność:

1. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2280R Wołkowyja – Rybne wraz z przebudową przepustów – 65 000 zł, z czego 
56 000 zł stanowi 20% wartości całej inwestycji, a 9 000 zł to koszt remontu drogi 
w Wołkowyi.

2. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej 
Myczkowce - Zwierzyń – 34 100 zł.

3. Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w postaci 150 m3 drewna tartacznego na 
remont mostu w miejscowości Terka – 80 000 zł.

4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 894 w miejscowości 
Wołkowyja – 6 000 zł.

5. Wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 894 w miejscowości Polańczyk od km. 10+513 do km. 10+720 – 18 000 zł.

6. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 895 
w miejscowości Solina – 8 000 zł.

7. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 895 
w miejscowości Bóbrka – 15 000 zł.

8. Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Polańczyk zadanie realizowane 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – 813 600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska:

1. Wydatki majątkowe:
• zrealizowano budowę oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Bóbrka na 
dz. nr 18 i 46 – 53 808 zł, na dz. nr 341 
i 285 – 16 830 zł,

• zrealizowano budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Rajskie 
– 58 403 zł,

• zrealizowano budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Bukowiec 
– 12 452 zł,

• wykonano projekt oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Polańczyk (ul. Spokojna 
+ Strażacka) – 13 000 zł,

• wykonano projekt oświetlenia ulicznego 
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
na budowę dz. nr 63 w miejscowości 
Myczkowce – 5 200 zł, dz. nr 443/2 – 
8 500 zł, w miejscowości Myczków – 
4 000 zł, w miejscowości Terka – 
5 000 zł, w miejscowości Górzanka – 
Wola Górzańska – 4 920 zł.

Wykonane prace geodezyjne:
1. Wznowienia granic dróg wewnętrznych:

• Bóbrka dz. 457 – 1 230 zł,
• Berezka dz. dr 556 – 2 460 zł,
• Zawóz dz. dr. 224 – 2 460 zł,
• Berezka dz. 165 – 2 460 zł.

2. Mapa do celów projektowych dla dz. 598 
w Polańczyku i dz. 933 Myczków wraz 
z dokumentacją techniczną do wniosku 
o środki finansowe z programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019 – 6 150 zł.

Oświetlenie uliczne w m-ci Rajskie. 
Fot.: UG Solina

Oświetlenie uliczne w m-ci Bóbrka. 
Fot.: UG Solina

Droga w miejscowości Myczków. 
Fot.: UG SolinaTak prezentowała się stacja przed remontem... Fot.: UG Solina

A tak wygląda po modernizacji i odnowieniu. Fot.: UG Solina

Udzielone dotacje

10. Dotacja udzielona przez Gminę Solina na remont 
Kościoła w miejscowości Górzanka – 40 000 zł.

Sołectwo Rajskie
wydatki bieżące – 4 813 zł, fundusz sołecki: 
remonty dróg wewnętrznych – 5 330 zł.

Sołectwo Rybne
wydatki bieżące – 4 957 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 7 023 zł, 
wydatki majątkowe: remonty dróg masą bi-
tumiczną dz. 200/2,228/1 i 271 – 8 717,63 zł, 
remont drogi wewnętrznej – 18 500 zł.

Sołectwo Solina
wydatki bieżące – 36 551 zł, fundusz so-
łecki: remonty dróg wewnętrznych – 
9 996 zł, wydatki majątkowe: remont prze-
pustu – 12 064 zł, likwidacja osuwiska 
– 8 918 zł, remonty dróg masą bitumiczną 
– 157 000 zł.

Sołectwo Terka
wydatki bieżące – 7 667 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 17 500 zł, 
wydatki majątkowe: remont drogi masą bitu-
miczną – 49 287 zł.

Sołectwo Werlas
wydatki bieżące – 4 681 zł.

Sołectwo Wola Matiaszowa
Wydatki bieżące – 508 zł, fundusz sołecki: 
remonty dróg wewnętrznych – 13 006 zł.

Sołectwo Wołkowyja
wydatki bieżące – 18 064 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 7 473 zł.

Sołectwo Zawóz
wydatki bieżące – 22 355 zł, fundusz sołec-
ki: remonty dróg wewnętrznych – 10 000 zł, 
wydatki majątkowe: remont dr. masą bitu-
miczną dz. 79/4 – 33 261 zł, remont drogi 
masą bitumiczną Sakowczyk – Zawóz – 
38 708 zł.

Droga w miejscowości Wołkowyja prowa-
dząca do miejscowości Rybne. 
Fot.: UG Solina

Droga w miejscowości Myczkowce prowa-
dząca do Zwierzynia. Fot.: UG Solina

Wyremontowana ulica Bieszczadzka i zor-
ganizowany wjazd na ulicę Równą oraz 
Dworską w miejscowości Polańczyk. 
Fot.: UG Solina
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Zewnętrzne środki finansowe dla Gminy Solina

I. Tytuł projektu: „Zintegrowany system świad-
czenia e-usług publicznych wraz z usługa-

mi wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie 
gmin Sanok, Solina, Besko”. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z Gminami: Sanok i Besko z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa 
II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności e-usług.
Opis projektu:
Głównymi celami projektu jest udostępnienie nowych 
usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usług) 
oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sek-
tora publicznego.
Usługi które zostaną uruchomione to m.in.
• portal e-należności – umożliwiać będzie przeglą-

danie informacji dotyczących opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, podatków, itp. 
Portal umożliwi również złożenie koniecznych 
dokumentów oraz dokonanie płatności bez ko-
nieczności wizyty u urzędzie,

• portal sprawozdawczości jednostek,
• portal umożliwiający składanie deklaracji VAT dla 

jednostek podległych Gminie,
• uruchomienie własnego portalu mapowego dają-

cego możliwość udostępnienia na nim zasobów 
takich jak miejscowy plan zagospodarowania te-
renu, ewidencja dróg.

Celem dodatkowym projektu jest ułatwienie dostę-
pu osób niepełnosprawnych do usług publicznych 
i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału 
w życiu społecznym.
Realizacja projektu przyczyni się równolegle do 
usprawnienia procesów administracyjnych (dzięki 
uruchomieniu usług wewnątrzadministracyjnych pla-
nowanych w projekcie).
Łączna wartość projektu to 1 476 984,00 zł 
w tym budżet Gminy Solina: 451 020,50 zł. Kwo-
ta dofinansowania, jakie otrzymała Gmina Solina: 
381 694,62 zł.

II. Tytuł projektu: „Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Solina” dofinansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020 – oś priorytetowa III. Czysta ener-
gia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budyn-
ków – budynki użyteczności publicznej.
Opis projektu:
1. Zespół Szkół w Wołkowyi. W ramach projektu 
przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubo-
ści 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów 
o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną 
o gr. 25 cm dach budynku oraz wykonamy wymianę 
skorodowanego pokrycia dachowego. Ponadto zosta-
nie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa wraz 
z montażem nowoczesnego pieca na biomasę. Przewi-
dujemy także wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do 
ciepłej wody użytkowej.

2. Zespół Szkół w Bóbrce. W ramach projektu prze-

Podkreślić należy, że pozyskanie środków zewnętrz-
nych to praca czasochłonna i ściśle uzależniona od 
wielu czynników, a najważniejszy z nich to harmo-
nogram naboru. Przedstawiamy poniżej efekty pod-
jętych na tej płaszczyźnie przez Gminę Solina dzia-
łań, a więc: jakie wnioski zostały złożone, jakie środki 
udało się pozyskać oraz informujemy o projektach, 
które jeszcze czekają na ostateczne rozstrzygnięcie. 

widuje się ocieplenie styropianem ścian o grubo-
ści 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów 
o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mine-
ralną o gr. 25 cm dach budynku oraz wykonamy wy-
mianę skorodowanego pokrycia dachowego. Ponadto 
zostanie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa 
wraz z montażem nowoczesnego pieca na biomasę. 
Przewidujemy także wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, zainstalowanie kolektorów słonecznych 
do ciepłej wody użytkowej oraz wymianę kilku okien. 

3. Szkoła Podstawowa w Berezce. W ramach projek-
tu przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o gru-
bości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów 
o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną 
o gr. 25 cm dach budynku. Ponadto zostanie przebudo-
wana istniejąca kotłownia gazowa wraz z montażem 
nowoczesnego pieca gazowego kondensacyjnego. 
Przewidujemy także wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania oraz zainstalowanie instalacji fotowolta-
icznej.

4. Szkoła Podstawowa w Myczkowcach. W ramach 
projektu przewiduje się ocieplenie styropianem ścian 
o grubości 8 cm oraz ocieplenie styrodurem funda-
mentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną 
mineralną o gr. 25 cm strop budynku. Ponadto zosta-
nie przebudowana istniejąca kotłownia węglowa na 
biomasową z nowoczesną ekologiczną technologią.

5. Wiejski Dom Kultury w Myczkowcach. W ra-
mach projektu przewiduje się ocieplenie styropianem 
ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem 
fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie 
wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku. Ponadto 
zostanie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa 
na biomasową. Przewidujemy także wymianę instala-
cji centralnego ogrzewania i kilku starych okien wraz 
z drzwiami.

6. Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku. 
W ramach projektu przewiduje się ocieplenie styro-
pianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie sty-
rodurem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony 
zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku. 
Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia 
gazowa wraz z montażem nowoczesnego pieca gazo-
wego kondensacyjnego. Przewidujemy także wymia-
nę instalacji centralnego ogrzewania, zainstalowanie 
instalacji solarnej, wymianę starych okien oraz drzwi 
zewnętrznych na nowe.

7. Budynek Urzędu Gminy Solina z s. w Polańczy-
ku. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie sty-
ropianem ścian o grubości 15 cm oraz 8 cm (w miejscu 
gdzie jest istniejąca elewacja) oraz ocieplenie styrodu-
rem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zosta-
nie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku wraz 
z wymianą papy. Budynek jest obecnie podłączony do 
sieci ciepłowniczej, która generuje nam znaczne kosz-
ty ogrzewania budynku. Dlatego w ramach projektu 
planujemy utworzyć nową kotłownię gazową z nowo-
czesnym piecem kondensacyjnym. Przewidujemy tak-
że wymianę instalacji centralnego ogrzewania, utwo-
rzenie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji chło-
dzenia funkcjonującej w oparciu o dwie nowoczesne 
pompy ciepła.
Wartość projektu została oszacowana na kwotę 
5 985 170,93 zł.
Kwota dofinansowania, jakie otrzymała Gmina So-
lina: 4 465 156,96 zł.

III. Tytuł projektu: „Przebudowa sportowej in-
frastruktury dydaktycznej przy obiektach 

oświatowych Gminy Solina” dofinansowany z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infra-
struktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo 
ogólne. 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowanie trzech bo-
isk sportowych o nawierzchniach trawiastych na bo-
iska wielofunkcyjne o nawierzchniach poliuretano-
wych. Realizowana inwestycja ma służyć do celów 
dydaktycznych wychowania fizycznego, rekreacji 
i wypoczynku. Lokalizacja projektu przewidziana jest 
przy zespołach szkół w Wołkowyi, Bóbrce oraz przy 
Szkole Podstawowej w Berezce.

Przy Zespole Szkół w Wołkowyi boisko zaprojekto-
wano o następujących parametrach i zakresach robót:
• wymiary 29 x 48 m,
• powierzchnia boiska 1392 m2,
• boisko do gry w piłkę ręczną (nożną) – x1,
• boisko do gry w piłkę siatkową – x2,
• boisko do gry w koszykówkę – x2,
• boisko do gry w tenisa ziemnego – x1,
• ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką 

po obwodzie boiska,
• budowę piłkochwytów,
• drenaż podpowierzchniowy z odprowadzeniem do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę utwardzonego dojścia do boiska wielo-

funkcyjnego,
• budowę oświetlenia boiska z naświetlaczami i in-

stalacją odgromową.

Przy Zespole Szkół w Bóbrce boisko zaprojektowano 
o następujących parametrach i zakresach robót:
• wymiary 29 x 44 m,
• powierzchnia boiska 1276 m2,
• boisko do gry w piłkę ręczną (nożną) – x1,
• boisko do gry w piłkę siatkową – x2,
• boisko do gry w koszykówkę – x2,
• boisko do gry w tenisa ziemnego – x1,
• ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką 

po obwodzie boiska,
• budowę piłkochwytów,
• drenaż podpowierzchniowy z odprowadzeniem do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę utwardzonego dojścia do boiska wielo-

funkcyjnego,
• budowę oświetlenia boiska z naświetlaczami i in-

stalacją odgromową,
• przewidziana jest przebudowa odcinka kanalizacji 

sanitarnej.

Przy szkole podstawowej w Berezce zaprojektowano 
boisko mniejsze o następujących parametrach i zakre-
sie robót:
• wymiary 16 x 29 m,
• powierzchnia boiska 464 m2,
• boisko do gry w piłkę siatkową – x1,
• boisko do gry w koszykówkę – x1,
• budowę piłkochwytów od strony południowo-

-wschodniej,
• drenaż podpowierzchniowy + system odwodnie-

nia liniowego z odprowadzeniem do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej,

• budowę utwardzonego dojścia do boiska wielo-
funkcyjnego.

I. Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej 
publicznej nr 118409R w miejscowości Polań-

czyk” zrealizowany z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–
2019.
Opis projektu:
Przedmiotowy odcinek jest drogą dojazdową do Osie-
dla Domów Jednorodzinnych „Na Górce” w miejsco-
wości Polańczyk. W stanie obecnym przedmiotowy 
odcinek drogi ma szerokość jezdni od 3 do 5 m o na-
wierzchni utwardzonej, która znajduje się w złym sta-
nie technicznym. Projekt przewiduje ułożenie nowej 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 259 m, wykonaniu 
chodnika o długości 51 m, nowych poboczy oraz po-
prawieniu całej infrastruktury odwodnienia drogi, któ-
ra jest w bardzo złym stanie technicznym.
Wartość projektu wynosi: 233 247,42 zł. Kwota 
dofinansowania, o jaką stara się Gmina Solina to 
116 623,71 zł.
Obecnie projekt znajduje się na wstępnej liście 
rankingowej inwestycji przewidzianych do dofi-
nansowania w 2017 r.

II. Tytuł projektu: „Rozwój gospodarki ścieko-
wej w Gminie Solina – rozbudowa oczysz-

czalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej 
w aglomeracji Solina” zgłoszony do dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – osi prioryte-
towej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzic-
twa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-
-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa.
Opis projektu:
Projekt zakłada pozyskanie środków na inwestycje ta-
kie jak: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Solinie 
do przepustowości Qśr.d=920 m3/d.” oraz zakończoną 
w 2016 roku „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej m-ci 
Myczków”.
Wartość projektu wynosi 11 688 838,74 zł. Kwota 
dofinansowania, o jaką stara się Gmina Solina to 
7 227 419,37 zł.

III. Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku usługowego w miej-

scowości Myczków wraz z dostosowaniem części 
pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum 
Kultury” zgłoszony do dofinansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014–2020 – Oś Priorytetowa IV Ochro-
na środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
Działanie 4.4 Kultura.
Opis projektu:
Zakresem projektu objęta jest instytucja kultury (Re-

gionalne Centrum Kultury). W ramach projektu zosta-
nie wykonana rozbudowa i przebudowa istniejącego 
budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz 
z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Re-
gionalnego Centrum Kultury. W ramach zadania za-
projektowano wsparcie funkcjonalne dla budynku mu-
zeum poprzez zwiększenie powierzchni na cele kultu-
ralne i wystawiennicze oraz dostosowanie obiektu do 
nowych funkcji kulturalno-edukacyjnych. Placówka 
instytucji kultury otrzyma nową jakość funkcjonalną, 
odpowiednią dla planowanego rozwoju zasobów kultu-
ry i edukacji kulturalnej na rzecz wszystkich zdefinio-
wanych użytkowników, m.in. dla lokalnej społeczno-
ści, turystów oraz osób niepełnosprawnych. W budyn-
ku muzeum zaprojektowano rozwiązania techniczne 
i technologiczne ograniczające zużycie energii końco-
wej i emisję CO2 do atmosfery (wymiana źródła ciepła 
na kocioł gazowy kondensacyjny, montaż głowic ter-
mostatycznych, docieplenie strukturalne dobudowanej 
klatki schodowej, docieplenie kondygnacji poddasza). 
Na potrzeby użytkowników obiektu zostanie wykona-
na winda osobowa do komunikacji pionowej. Projekt 
ma przyczynić się do rozwiązania problemów związa-
nych z bardzo ograniczonymi warunkami lokalowymi 
Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, wysokim 
zużyciem energii w budynku muzeum, niewykorzy-
staniem nieużytkowanych przestrzeni do prowadzenia 
i rozwijania działalności kulturalnej, brakami w wy-
posażeniu służącym udostępnianiu i upowszechnianiu 
zasobów dziedzictwa kulturowego, prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej i edukacji kulturalnej, zagospoda-
rowaniem otoczenia w obrębie muzeum.
Wartość projektu wynosi 854 949,75 zł. Kwota 
dofinansowania, o jaką stara się Gmina Solina to 
726 707,27 zł.

IV. Tytuł projektu: „OMNIBUS – komplekso-
wy program rozwoju szkoły” – zgłoszony 

do dofinansowania z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 – Oś Priorytetowa IX, Działanie: 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia ogólnego.
Opis projektu:
Do udziału w projekcie zgłoszone zostały następują-
ce placówki oświatowe z terenu Gminy Solina: Zespół 
Szkół w Bóbrce, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
w Wołkowyi oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Mycz-
kowie. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku 
w wymienionych szkołach będą realizowane zajęcia do-
datkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, tablice in-
teraktywne oraz projektory.
Wartość projektu: 375 000 złotych.

Projekty, który zostały zgłoszone do dofinansowania 
i są oceniane przez instytucje dofinansowujące

Wartość projektu po postępowaniach przetargo-
wych wynosi 1 234 362,32 zł.
Kwota dofinansowania, jakie otrzymała Gmina So-
lina to 873 041,20 zł.

IV. Tytuł projektu: „Remont drogi gminnej pu-
blicznej nr 118403R w miejscowości Mycz-

ków” zrealizowany z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019.
Opis projektu:
Zadanie polegało na wykonaniu:
• nawierzchni asfaltowej o dł. 1267 m,
• poboczy 2534 m, szer. 0,55 m i 0,75 m,
• czyszczenia rowu na odcinku 1610 m,
• przepustów Ø 40-60 o dł. 336 m
• barier jednostronnych na długości 57 m
• oznakowania drogi w ilości 23 szt. znaków.
Wartość projektu po postępowaniach przetargo-
wych wynosiła 524 022,07 zł.
Kwota dofinansowania, jakie otrzymała Gmina So-
lina to 262 011 zł.

V. Tytuł projektu: „Utworzenie ścieżek spacero-
wych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół 

miejscowości Terka” zrealizowany z Budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016.
Opis projektu:
Zadanie polegało na wyznaczeniu i oznakowaniu oko-
ło 15 km. ścieżek spacerowych wokół miejscowości 
Terka, wybudowaniu altany spoczynkowej, tablicy in-
formacyjnej oraz ustawieniu kilku ławek w miejscach 
najbardziej widokowych. Ścieżki zostały wyznaczone 
przede wszystkich drogami polnymi będącymi wła-
snością Gminy Solina, jak i drogami czy szlakami 
zrywkowymi Lasów Państwowych. Przy ścieżkach 
na każdym rozdrożu ustawiono drogowskaz na słupku 
drewnianym ze wskazaniem dalszego kierunku, a po-
nadto co 100 m oznakowano trasy na przydrożnych 
drzewach, słupach, barierkach itp. W kilku miejscach 
najbardziej widokowych zostały ustawione ławki 
z półbala. Miejscem, z którego można wyruszyć na 
ścieżki jest centrum wsi Terka, gdzie usytuowano al-
tanę spoczynkową oraz tablicę informacyjną. Ozna-
kowanie ścieżek zostało tak wykonane, że altana jest 
miejscem, gdzie ścieżki się zaczynają i kończą. Alta-
nę wykonano w technologii szkieletu drewnianego na 
planie sześciokąta z dachem wielospadowym. W środ-
ku altany ustawiono ławo-stół z bali. Do altany prowa-
dzi chodnik wysypany grysem oraz małe schody. Tuż 
obok altany przy chodniku powstała drewniana tablica 
informacyjna na fundamencie betonowym obłożonym 
kamieniem elewacyjnym. Wypełnienie tablicy stanowi 
mapa z opisanymi ścieżkami, ciekawymi miejscami 
i topografią okolic.
Wartość projektu po postępowaniach przetargo-
wych wynosiła 22 500 zł.
Kwota dofinansowania, jakie otrzymała Gmina So-
lina to 10 000,00 zł.

VI. Dzięki środkom finansowym, jakie udało 
się pozyskać z Ministerstwa Sportu w ra-

mach Programu Powszechnej Nauki Pływania Umiem 
Pływać dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, 
130 dzieci z naszej Gminy uczestniczyło w zajęciach 
prowadzonych przez instruktorów pływania, które od-
bywały się na basenie Aquarius w Lesku. Dofinanso-
wanie, które udało się pozyskać, aby zrealizować pro-
jekt wyniosło 25 000 zł, co stanowiło 50% łącznych 
kosztów. 

Nowy sprzęt zakupiony w ramach zadania: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w m-ci Solina do 
przepustowości Qśr.d = 920 m3/d”. Fot.: K. Ulanowski
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XXXIII Dożynki Archidiecezji Przemyskiej 
i XVI Województwa Podkarpackiego – w Polańczyku
W dniu 28.08.2016 r. odbyły 
się w Polańczyku XXXIII Do-
żynki Archidiecezji Przemy-
skiej i XVI Dożynki Wojewódz-
twa Podkarpackiego.
Gospodarzami uroczystości byli: 
Duszpasterz Rolników Woje-
wództwa Podkarpackiego – ks. 
prałat Kazimierz Kaczor, pro-
boszcz Parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski – ks. prałat Wojciech 
Szlachta, Marszalek Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Władysław 
Ortyl oraz Wójt Gminy Solina 
Adam Piątkowski. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością Se-
kretarz Stanu Szef Kancelarii Pre-
zydenta RP – Adam Kwiatkow-
ski, parlamentarzyści, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl oraz Wicewo-
jewoda Podkarpacki Witold Le-
chowski. Gościliśmy 120 delegacji  
z różnych stron naszego woje-
wództwa, które uczestniczyły 
w Dziękczynnej Eucharystii Do-
żynkowej, której przewodniczył 
metropolita przemyski ksiądz abp 
Adam Szal.
Dziękujemy wszystkim gościom 
za przyjęcie zaproszenia na tak 
ważną uroczystość kulturalno-
-religijną, za wspólną modlitwę 
i wspaniałe świadectwo wiary  
i przywiązania do tradycji.

Inwestycje w szlaki i ścieżki spacerowe będą prowadzone sukcesywnie

Gmina Solina jest gminą typo-
wo turystyczną. Obserwując 
konieczność poprawy stanu 
istniejących szlaków turystycz-
nych i ścieżek spacerowych 
w pierwszej kolejności przy-
stąpiono do określenia potrzeb 
w tym zakresie, a następnie 
podjęto konkretne działania, 
które wpłynęły na polepszenie 
komfortu osób odwiedzających 
te miejsca.
Nie jest możliwe komplekso-
we zaspokojenie wszystkich tego 
rodzaju potrzeb, inwestycje są 
i będą realizowane sukcesywnie 
w kolejnych latach.
W pierwszej kolejności proce-
sowi rewitalizacji zostały pod-
dane najważniejsze szlaki, czyli 
szlak czerwony Solina. Kolejnym 
miejscem, które odnowiono jest 
szlak łączący Solinę (Zabrodzie)  
z Myczkowem, który został zor-
ganizowany w roku poprzednim. 
Pojawił się tutaj nowy mostek, 
prowadzący do źródełka oraz ta-
blice informacyjne o właściwo-
ściach leczniczych wody, nowe 
oznakowanie.
Przed rozpoczęciem letniego se-
zonu turystycznego został od-
krzaczony oraz odnowiono ozna-
kowanie również „szlaku żółtego” 

– będącego połączeniem dwóch 
części Polańczyka czyli od Sank-
tuarium Matki Bożej Pięknej Mi-
łości w Polańczyku aż do Osiedla 
Na Górce. Łączny koszt opisa-
nych inwestycji to ponad 70 000 
złotych.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem 
Caritas w Myczkowcach udało się 
zmodernizować trasę spacerową  
w otoczeniu Jeziora Mycz-
kowieckiego – przy Skał-
kach. Miejsce to zostało od-
krzaczone oraz oznakowane 
i stanowi jedną z ważniejszych 
atrakcji Myczkowiec. Udział fi-
nansowy Gminy w zrealizowa-
nym zadaniu to prawie 3 000 zł.
W roku 2016 udało się pozy-
skać dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi. Dzięki otrzymanym 
środkom finansowym utworzono 
w miejscowości Terka szlak space-
rowy. Miejsce wyposażone zosta-
ło w altanę spoczynkową, tablicę 
informacyjną, drogowskazy oraz 
ławki w miejscach najbardziej 
widokowych. Wartość projektu 
to prawie 23  000 zł, a dofinan-
sowanie, jakie otrzymała Gmina 
Solina to 10 000 zł.

Odnowa szlaków i ścieżek spacerowych

Oczyszczona i oznakowana 
trasa spacerowa w otoczeniu 
Jeziora Myczkowieckiego cze-
ka na kolejnych turystów.
Fot.: ks. Bogdan Janik

Na szlaku łączącym Solinę z Myczkowem pojawił się nowy mostek, prowa-
dzący do źródełka. Dodatkowo zamontowane zostały tablice informujące 
o właściwościach leczniczych wody. Fot.: GOKSiT SolinaSzlak spacerowy w Terce – punkty widokowe wyposażone zostały 

w ławki oraz altanę spoczynkową.
Fot.: L. Tul-Chmielewska (1 od lewej), P. Gwóźdź (zdjęcia 2 i 3)

Wieńce dożynkowe. Fot.: K. Ulanowski Wspólne uroczystości dożynkowe. Fot.: K. Ulanowski

Inscenizacja wioski z pierwszej połowy XX wieku. Fot.: K. UlanowskiOrganizatorom i gościom dopisała piękna pogoda. Fot.: K. Ulanowski
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k - 1,72 SP 94 6
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k - 0,33 OP 13 1
m - 2,11 SP 55 6
d - 7,28 GM 0 0

k - 1 OP 13 1
SP 14 3
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k - 1 OP 11 1
m - 1,17 SP 8 1

d - 1 GM 0 0
79,92 29,5 6 248 423 zł 432 232 zł 195 844 zł 256 100 zł 7 132 599 zł 4 193 617 zł 2 938 982 zł

OP 143 2013 220259
SP 315 2014 241461
G 138 2015 212374

5

12 978 zł22 000 zł 540 383 zł12 770 zł6 d - 4,5

223 674 zł

Szkoła Podstawowa
w Myczkowcach 5,5

6 332 zł20 326 zł 0 zł 10 000 zł 254 000 zł

OGÓŁEM SZKOŁY:

120 311 zł
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189 980 zł
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w Zawozie 3,17 1,25
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Szkoła Podstawowa
w Berezce 9,72 4,5
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d - 2
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478 466 zł982 724 zł 504 258 zł31 400 zł
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57 300 zł3 Zespół Szkół w Wołkowyi 18,9 6

Szkoła Filialna Bukowiec 2 0,75 231 190 zł

Łączna liczba uczniów wyrównanie do średniego 
poziomu wynagrodzenia
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Zespół Szkół w Myczkowie 21,73 69 900 zł
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Ponad 400 osób „morsowało” w styczniu

I Światowy Zlot Morsów
W dniach od 15 do 17 stycz-
nia 2016 roku odbył się na te-
renie naszej Gminy I Światowy 
Zlot Morsów Solina-Polańczyk. 
Impreza była wspaniałą okazją 
do promocji naszego regionu. 
Gościliśmy ponad 400 sympa-
tyków morsowania z różnych 
części naszego kraju, jak  
również z czterech innych 

państw. Uroczyste otwarcie im-
prezy miało miejsce 16 stycznia.  
W oficjalnej części uroczysto-
ści udział wzięli: Wicewojewoda 
Podkarpacki Witold Lechowski 
oraz Wójt Gminy Solina Adam 
Piątkowski. Piękna zimowa aura 
oraz wspaniałe nastroje uczestni-
ków stworzyły niezapomnianą at-
mosferę imprezy. 

Wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny dla naszych młodych piłkarzy

LKS Nelson 
Polańczyk 
na meczu 
Ekstraklasy

Adam Piątkowski oraz władze 
klubu, zawodnicy i rodzice. Spor-
towe emocje były przeogromne! 
Gospodarze już w piątej minucie 
stracili bramkę! Tego nikt się nie 
spodziewał! Ostatecznie jednak 
udało im się wygrać 5:1! Mamy 

nadzieje że takie widowiska, bę-
dziemy mieli okazje oglądać na 
stadionie w Polańczyku, a nasi 
młodzi piłkarze, w których po-
kładamy wielkie nadzieje staną 
się gwiazdami nie tylko Ekstra-
klasy ale również Ligi Mistrzów! 

Intelektualnie

W powszechnej opinii mate-
matyka jawi się jako przedmiot 
trudny i nie zawsze lubiany przez 
uczniów. Ten stereotyp przeła-
muje uzdolniony uczeń Gimna-
zjum w Zespole Szkół im. Józe-
fa Blizińskiego w Bóbrce, który 
chętnie podejmuje wysiłek inte-
lektualny i odczuwa radość z re-
alizowanych wyzwań. W minio-
nym już roku szkolnym Krzysztof 
Nawrocki brał udział w konkur-
sach, w których odniósł znaczące 
sukcesy. Należą do nich: 
1. Ogólnopolski Konkurs Lo-

gicznego Myślenia (wzięło 
w nim udział 4884 uczniów) 
– Krzysztof zajął 5 miejsce 
w Polsce (tytuł Mistrza Lo-
gicznego Myślenia).

2. Międzyszkolny Konkurs 
„Omnibus Matematyczny” 
1 miejsce – tytuł Laureata.

3. Ogólnopolski Internetowy 
Konkurs Matematyczny BO-
CIEK – tytuł Laureata.

4. Tytuł Finalisty w Międzyna-
rodowym Konkursie Mate-
matycznym PANGEA.

Gratulujemy Krzysztofowi ser-
decznie, życzymy niegasnącego 
zapału i dalszych sukcesów.

Matematyka – 
królowa nauk

Zespół Szkół w Wołkowyi ma nowe pianino

Leszek Możdżer w Wołkowyi
W dniu 21 lipca 2016 r. w Zespo-
le Szkół w Wołkowyi miało miej-
sce bardzo doniosłe wydarzenie. 
Mięliśmy zaszczyt gościć świato-
wej sławy muzyka – Leszka Moż-
dżera. W uroczystym spotkaniu 
udział wzięli m.in. Wójt Gminy 
Solina Adam Piątkowski, miesz-
kańcy Gminy, pracownicy szkoły 

oraz uczniowie, którzy zaprezen-
towali swoje talenty muzyczne.
Pan Leszek Możdżer zagrał frag-
menty swoich utworów na pia-
ninie, które podarował szkole. 
Otrzymany instrument pozwoli 
rozwijać talenty wielu uczniów 
uczęszczających do Zespołu Szkół 
w Wołkowyi.

Wizyta sławnego muzyka Leszka Możdżera w Zespole Szkół w Woł-
kowyi. Fot.: Zespół Szkół Wołkowyja

W dniu 26 listopada 2016 roku 
odbył się wyjazd szkoleniowo 
dydaktyczny zawodników LKS 
Nelson Polańczyk na mecz Pił-
karskiej Ekstraklasy Wisła Kra-
ków – Arka Gdynia.
Organizatorami wyjazdu, w któ-
rym uczestniczyli głównie nasi 
najmłodsi piłkarze (młodziki 
oraz juniorzy) była Gmina Soli-
na oraz LKS Nelson Polańczyk. 
W wyjeździe uczestniczyli rów-
nież Wójt Gminy Solina Pan 

Wyjazd zawodników LKS Nelson Polańczyk na mecz Piłkarskiej Eks-
traklasy Wisła Kraków – Arka Gdynia. Fot.: D. Debinski

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu „Omnibus Matematyczny”. 
Fot.: ZS Myczków

I Światowy Zlot Morsów Solina-Polańczyk. Fot.: UG Solina

Jasełka w Zespole Szkół w Myczkowie. Fot.: ZS Myczków

Finał Międzyszkolnego Konkursu „Omnibus Matematyczny”. 
Fot.: ZS Bóbrka

Fot.: ZS Bóbrka

W fotograficznym skrócie
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