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W tym świątecznym nastroju
składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

2000
egzemplarzy

Grudzień 2017 | Numer 1/2017

larz
egzemp
y
bezpłatn

STAWIAMY NA ROZWÓJ
inwestycje proturystyczne – str. 5

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.

Wizualizacja kolei linowej w Solinie.

Wizualizacja Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku.

TERMOMODERNIZACJA – str. 3

Sport i rekreacja – str. 4

Odnowa ścieżek i szlaków spacerowych – str. 6

Nowo powstałe boisko wielofunkcyjne w Bóbrce.

Szlaki turystyczne.

Turystyka – str. 6

Wiadomości na skróty

Punkt widokowy w Polańczyku.

Sieć ciepłownicza w Polańczyku

Inwestycje drogowe w gminie Solina

Czytaj więcej na str. 2

Czytaj więcej na str. 12–13

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Czytaj więcej na str. 4 i 17

Czytaj więcej na str. 14–15

Poprawa infrastruktury sportowej

Działalność GOPS-u

Czytaj więcej na str. 10

Czytaj więcej na str. 16

Nowe oświetlenia uliczne

Bieżące prace w obiektach gminnych

Czytaj więcej na str. 11

Czytaj więcej na str. 19
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Pozyskane środki zewnętrzne w formie BEZZWROTNYCH DOTACJI
ZADANIE

KWOTA

ŹRÓDŁO, Z KTÓREGO POZYSKANA ZOSTAŁA DOTACJA

873 041,20 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termomodernizacja budynków

3 416 422,73 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Refundacja kanalizacji

6 946 999,23 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Boiska wielofunkcyjne Berezka, Bóbrka, Wołkowyja

Droga Myczków

260 000,00 zł

Wojewoda Podkarpacki

Poprawa dostępności e-usług

340 000,00 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Sieć ciepłownicza Polańczyk
Odnawialne źródła energii
"Omnibus" projekt kompleksowego rozwoju szkół

728 782,71 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1 989 141,70 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

387 016,00 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

"Umiem pływać" – projekt powszechnej nauki pływania dla dzieci z klas I-III

25 000,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Kontener sanitarny Polańczyk

82 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Samochód Bukowiec

70 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50 000,00 zł

ZW ZOSP

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bóbrka
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Górzanka

119 000,00 zł

MSWiA (94 000,00 zł) oraz WFOŚiGW (25 000,00 zł)

Rozbudowa Muzeum w Myczkowie

714 000,00 zł

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

19 380,00 zł

Wojewoda Podkarpacki

Kanalizacja Zawóz

1 997 990,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kanalizacja Bukowiec

4 400 000,00 zł

Program transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina

Kanalizacja Polańczyk-Zacisze

100 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Solinie

100 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45 650,78 zł

Usuwanie azbestu
ŁĄCZNIE
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Gruntowna termomodernizacja – docieplenie budynków, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i stolarki okiennej

Termomodernizacja budynków gminnych
Złożony przez Gminę Solina projekt, którego przedmiotem była termomodernizacja siedmiu budynków gminnych, szczęśliwie znalazł się w gronie
tych projektów, które wybrane zostały do dofinansowania w ramach RPO
- oś III - czysta energia, a konkretnie w ramach Działania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej.
Dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się
przeprowadzić gruntowną
termomodernizację 4 szkół,
budynku GZK w Polańczyku, budynku Urzędu Gminy oraz WDK w Myczkowcach. Podkreślić trzeba,
że w ramach zrealizowanego zadania przeprowadzo-

na została gruntowna termomodernizacja obiektów,
czyli: docieplono budynki,
wymieniono instalacje centralnego ogrzewania, łącznie ze źródłami ciepła, wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową. Efekty są bardzo widoczne, a zrealizowana inwestycja w dość

nieodległej perspektywie
czasowej w znaczącym stopniu obniży koszty funkcjonowania
wymienionych
budynków. Koszt inwestycji po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym to 4 717 292,57 zł,
a otrzymane dofinansowanie to aż 3 416 422,73 zł.

Budynek Urzędu Gminy.

WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

22 664 424,35 zł

Ponad 700 tys. zł na Regionalne Centrum Kultury

Gmina Solina pozyskała ponad 75% dofinansowania inwestycji

Rozbudowa Muzeum
w Myczkowie

Sieć ciepłownicza w Polańczyku
– osiedle Panorama

W dniu 04.07.2017 r. ukazała się lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do
dofinansowania ze środków
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w ramach konkursu ogólnego
nr
RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16
–
Oś
priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie
4.4 – Kultura – konkurs ogólny.
Gmina Solina aplikowała o środki na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa
istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków,
wraz z dostosowaniem niewykorzystanej dotychczas części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury”.
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Udało się nam pozyskać pokaźną
kwotę ponad 700 000 zł, dzięki
czemu będziemy w stanie adaptować niewykorzystane do tej
pory pomieszczenia w budynku,
w który mieści się obecnie Gminne Muzeum Kultury Materialnej
i Duchowej Bojków w Myczkowie na potrzeby dostosowania ich
do funkcji Regionalnego Centrum Kultury.
W dniu 22.11.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie
prac, która określa termin zakończenia realizacji inwestycji na
dzień 8 czerwca 2018 r.
Biorąc pod uwagę potencjał miejsca – czyli jego lokalizację i zasoby eksponatów – jesteśmy przekonani, że uda się nam stworzyć
na terenie naszej gminy bardzo
ważną jednostkę kultury w skali
całych Bieszczadów.

Gmina
Solina
aplikowała
o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
- Oś priorytetowa III Czysta
Energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów
niskoemisyjnych w zakresie sieci ciepłowniczych dla zadania
pod nazwą „Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz
z węzłami dwufunkcyjnymi”
dla Osiedla mieszkaniowego
Panorama w Polańczyku”.
Wniosek został oceniony pozytywnie i wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie do dofinansowania.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania
przetargowego,
którego przedmiotem był wybór
wykonawcy tego zadania, zrealizowane zostało ono za kwotę 944
800,00 zł, a przyznane dofinansowanie to aż 728 782,71 zł. To
kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji, na realizację której
udało się Gminie Solina pozyskać
tak duże środki.
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Szkoły Podstawowe w Bóbrce, Wołkowyi i Berezce wyposażone zostały w nowoczesne boiska wielofunkcyjne

Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej w gminie Solina
W gminie Solina została zakończona realizacja zadania pod
nazwą „Przebudowa sportowej
infrastruktury
dydaktycznej
przy obiektach oświatowych
Gminy Solina”.
Inwestycja powstała dzięki pozyskanej, pokaźnej puli środków
finansowych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Całe zadanie obejmowało budowę trzech boisk
wielofunkcyjnych przy Szkołach
Podstawowych w Bóbrce, Wołkowyi i Berezce, a jego koszt to prawie 1 000 000 zł. Dofinansowanie, które udało się pozyskać to
aż 873 041,20 zł. Nowo powstałe obiekty stanowić będą bazę do
realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów wszystkich
funkcjonujących w gminie Solina szkół. Będą mogli korzystać
z nich również mieszkańcy gminy oraz odwiedzający ją turyści
– jako z obiektów ogólnodostępnych. Realizacja zadania z pew-

nością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności każdej z trzech
miejscowości.
Uroczyście otwarto i oddano do
użytku boiska w Bóbrce oraz
Wołkowyi. W obu tych wydarzeniach udział wziął Wójt Gminy Solina Pan Adam Piątkowski,
Przewodniczący Rady Gminy
Solina Pan Mariusz Kaliniewicz,
Księża obu Parafii – Ksiądz Adam
Chrząszcz i Ksiądz Mariusz Piątkowski, Radna Rady Gminy Solina Pani Halina Mrzygłód, Radny
Rady Gminy Solina Pan Artur
Adamczyk, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku
Pan Krzysztof Pecka, uczniowie
szkół, przedstawiciele Rad Rodziców oraz gron pedagogicznych
obu szkół, na czele z Dyrektorami
– Panią Elżbietą Czerwińską i Panem Witoldem Orłowskim.
Wszystkim serdecznie życzymy
przyjemnego korzystania z obiektów.
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Kolej linowa nad zaporą w Solinie – historyczna szansa na rozwój turystyki na terenie gminy Solina

Spotkanie z zarządem
Polskich Kolei Linowych
W lipcu tego roku odbyło się spotkanie władz samorządu Gminy Solina
z zarządem Spółki Polskie
Koleje Linowe.
Przedmiotem rozmów była
realizacja na terenie gminy
Solina inwestycji polegającej na budowie widokowej
kolei linowej nad zaporą
w Solinie, której trasa miałaby przebiegać pomiędzy
Górą Plasza oraz Górą Ja-

wor. W uliczce prowadzącej
do tamy od strony Plaszy,
umiejscowiony był w formie ekspozycji przykładowy wagonik.
Polskie Koleje Linowe bardzo dokładnie analizowały
możliwości inwestycyjne
i ruch turystyczny na terenie gminy Solina, a elementem tych analiz było
przeprowadzone badanie
ankietowe, dotyczące za-

interesowania tą inwestycją ze strony mieszkańców
i turystów odwiedzających
gminę Solina. Pozyskanie
wiarygodnego
partnera,
jakim są Polskie Koleje Linowe i powstanie inwestycji na terenie naszej gminy
jest wręcz historyczną szansą na rozwój głównej gałęzi
gospodarki, jaką jest u nas
turystyka.

Dzięki dwóm bezzwrotnym dotacjom w kwocie prawie 120 tys. zł do OSP w Górzance trafił nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzance
ciśnieniowy wraz linią szybkiego
natarcia. Podkreślić trzeba, że po
raz pierwszy OSP w Górzance
otrzymała nowy samochód, do
tej pory zawsze trafiały tutaj takie pojazdy, które były już wcześniej używane. Wiemy wszyscy,
że bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego jest najważniejsze,
a dbałość o zapewnienie należytego potencjału sprzętowego jest
obowiązkiem gminy. Dzięki dobrze wyposażonym jednostkom
OSP wszyscy będziemy czuć się
bezpieczniej.
Serdecznie gratulując wszystkim
strażakom z Górzanki, życzymy
jednocześnie szczęśliwych powrotów do domów po przeprowadzanych akcjach.

Kolej linowa w Solinie – wizualizacja, widok nad zaporą.

Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Bóbrce.

Polskie Koleje Linowe – czy w Solinie zobaczymy niedługo takie wagoniki?

W dniu 27.11.2017 r. uroczyście poświęcono i przekazano jednostce OSP w Górzance
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master.
Nowe auto udało się zakupić
dzięki dwóm pokaźnym dotacjom bezzwrotnym:
• 94 000 zł – z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• 25 000 zł – z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łącznie aż 119 000 zł!
Pojazd wyposażony jest między
innymi w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik
na środek pianotwórczy, maszt
oświetleniowy, agregat wysoko-
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Wizualizacja stacji kolei linowej w Solinie.

Gmina Solina ubiega się o 26 mln zł dofinansowania na budowę m.in. krytej pływalni w Polańczyku i oczyszczalni w Berezce

Złożone wnioski aplikacyjne o fundusze unijne
•

Tegoroczna jesień to czas bardzo wytężonej pracy nad przygotowaniem i złożeniem przez naszą gminę wniosków aplikacyjnych o środki unijne. Staraliśmy się
maksymalnie wykorzystać możliwości pozyskania funduszy, jakie przewidziane są
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
W okresie ostatnich niespełna dwóch miesięcy Gmina Solina złożyła aż 3 wnioski, których przedmiotem jest pozyskanie środków zewnętrznych:

w dniu 29.09.2017 złożono dwa wnioski o środki z RPO Województwa Podkarpackiego – oś priorytetowa VI, działanie 6.1 rozwój potencjału endogenicznego regionu. Obydwa planowane do realizacji zadania dotyczą infrastruktury sportowej
i uzdrowiskowej na terenie Polańczyka. Pierwsza z planowanych inwestycji to budowa nowego wielofunkcyjnego obiektu krytej pływalni wraz ze strefą rekreacji oraz
zapleczem konferencyjno-gastronomicznym w Polańczyku. Przedmiotem drugiego
z planowanych do realizacji zadań jest utworzenie szlaku uzdrowiskowego w Polańczyku, a jego zakres rzeczowy obejmuje: budowę dwóch pijalni wód mineralnych,
montaż urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz wraz z tablicami informacyjnymi w trzech
miejscach, budowę zadaszonej platformy widokowej na punkcie widokowym w Polańczyku, wraz z przebudową drogi wewnętrznej, remont chodników po obu stronach ulicy Zdrojowej w Polańczyku oraz rozpoczętą już budowę budynku informacji
uzdrowiskowo-turystycznej w Polańczyku przy skrzyżowaniu ulicy Bieszczadzkiej ze
Zdrojową. Walczymy o łączne dofinansowanie obu planowanych inwestycji w kwocie 11 102 219 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.,
• w dniu 14.11.2017 r. wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 gospodarka ściekowa. Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Berezce, budowanej sieci
kanalizacyjnej w Berezce oraz sieci tłocznej na trasie Polańczyk – Berezka.
Dofinansowanie, o które ubiega się nasza gmina jest pokaźne – aż 15 000 000 zł. Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach tego działania planowane jest na maj 2018 roku.
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Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki
KULTURA, PROMOCJA, TURYSTYKA, SPORT
I REKREACJA
W 2017 roku w Naszej Gminie organizowaliśmy
wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Pierwszym z nich był Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wołkowyi.

Po raz drugi korowód Trzech Króli przeszedł ulicami Polańczyka.
Podczas ferii zimowych przygotowaliśmy bogaty
program zajęć dla dzieci – od warsztatów zdobniczych i bibułkarskich przez wypiek ciastek, zajęcia
taneczne, po naukę jazdy na nartach biegowych.
W styczniu odbyła się w świetlicy wiejskiej w Polańczyku „Zabawa Choinkowa” dla dzieci z całej
Gminy Solina. Wszystkie nasze pociechy bawiły się
świetnie i każdy z uczestników imprezy otrzymał
upominek od organizatorów.

W dniach 24-26 lutego pracownicy GOKSiT na czele z dyrektorem Krzysztofem Pecką godnie reprezentowali Gminę Solina na Międzynarodowych
Targach Turystycznych we Wrocławiu.

19 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Polańczyku odbył się XVI Turniej Szachowy o Puchar
Dyrektora GOKSiT. Tegoroczne zawody były rekordowe pod względem ilości uczestników. Wzięły
w nich udział 84 osoby – to o ponad 20 zawodników więcej niż w zeszłym roku. Cieszymy się,
że z roku na rok tendencja frekwencji jest wzrostowa, oraz że nasze działania promocyjne przynoszą
oczekiwany efekt.
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Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim wspierającym nas w naszych działaniach:
PGE - Energia Odnawialna S.A., ZEW – Solina – Myczkowce

Ponadto otrzymaliśmy wsparcie finansowe od: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Oksel Sp. z o.o. - „Halo Obiad” Lesko,

Restauracja Myczkowianka, Nadleśnictwo Baligród, BPP-INŻ. Sp. z o.o. Jarosław, Ośrodek Usług Wodnych „Biała Flota”.

Dodatkowo rzeczowo wspomogli nas: Amer Pol Sp. z o.o., Hotel Zefir, Hotel Karino SPA, Hotel Skalny SPA, Hotel EwKa,

Ośrodek „Rancho” Sanatorium Solinka, Elbest – Hotel Solina SPA Myczkowce, Sztygarka Hetmańska.

W minionym sezonie Centrum Informacji Turystycznej w Solinie zostało otwarte przy deptaku
prowadzącym do zapory, dzięki czemu więcej turystów miało możliwość skorzystania z naszej pomocy.

Gruntownie przygotowaliśmy się do sezonu turystycznego, od materiałów drukowanych takich jak
nowy folder „Gmina Solina - Ruszaj w Bieszczady”
przez mapki z infografikami, flagi reklamowe, po
namiot pneumatyczny.
Ważnym elementem naszej działalności jest poprawa istniejących oraz urządzanie nowych
szlaków turystycznych. „Jak grzyby po deszczu”
wyrasta nowa infrastruktura w postaci wiat spoczynkowych oraz ławek.

W tym roku odkrzaczono, wykonano oznaczenie
na szlakach i wzbogacono o małą infrastrukturę
drewnianą:
• szlak żółty: Polańczyk - Horb - Węzeł pod Kabajką - Kabajka (5 km),
• szlak czarny: Górzanka - Wodospad Czartów
Młyn (3,8 km),
• szlak czerwony: Wołkowyja - Holice - Klanów Kąpielisko - Ranczo (5 km),
• szlak niebieski: Wołkowyja - Górzanka - Czaków - Jawory - Wołkowyja (6,5 km),
• szlak czerwony: Wołkowyja - Rybne - Wołkowyja (1,5 km),
• szlak czarny: Wołkowyja - Plisz - Rybne - Wołkowyja (3,5 km).
Powstał również nowy punkt widokowy z altaną
przy Osiedlu na Górce w Polańczyku.

Z inicjatywy biegaczy powstała sekcja biegowa SOLINA TEAM pod opieką LKS Nelson Polańczyk.
Patronat nad klubem sprawuje Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
SOLINA TEAM w każdy piątek organizuje otwarte
spotkania, podczas których każdy chętny może
dołączyć do grupy i rozpocząć swoją przygodę
z bieganiem.

Wszystkich chcących zadbać o swoje zdrowie zapraszamy do trzech gminnych siłowni, które znajdują się w Polańczyku (budynek świetlicy wiejskiej), w Myczkowcach (Wiejski Dom Kultury) oraz
w Myczkowie (Schronisko Młodzieżowe). Na poszczególnych urządzeniach można przeprowadzać ćwiczenia kardio oraz wzmacniające wszystkie partie mięśniowe. Korzystanie z siłowni jest
bezpłatne.
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4 czerwca 2017 r. po raz piąty odbył się Puchar
Podkarpacia w Nordic Walking w Polańczyku.
W zmaganiach wzięło udział ponad 200 zawodników.

mi” w osobach Libera oraz Mateusza Mijala, którzy
wystąpili na nowopowstałej plaży w Solinie.
Po raz drugi organizowaliśmy Noc w Muzeum Bojków, odbywająca się w ramach Europejskiej Nocy
Muzeów.

Imprezą towarzyszącą dla tego wydarzenia był
organizowany po raz pierwszy Bieszczadzki Bieg
po Zdrowie. Trasa wiodła od amfiteatru do cypla
w Polańczyku, a uczestnicy rywalizowali na dystansach 5 km oraz 10 km. W pierwszej edycji biegu
udział wzięło ponad 60 osób.

z Olafem Lubaszenko wędkował nad Jeziorem Solińskim.
Dzięki umieszczonemu ponad miejscami siedzącymi telebimowi występy mogli podziwiać wszyscy
uczestnicy.

W 97 rocznicę urodzin Jana Pawała II 18 maja
w Bukowcu „Między Mostami” spotkaliśmy się na
„Ognisku Papieskim”.
28 maja odbył się Piknik Rodzinny przy Szkole w Myczkowie z okazji „Dnia Dziecka”, którego
współorganizatorem była Gmina Solina.

SOLIŃSKIE LATO
7 czerwca w amfiteatrze w Polańczku odbył się
koncert „Od Sinatry do Kiepury”. Na scenie zagościli m.in. Karolina Wieczorek, Tomasz Czerski, Łukasz Lech oraz Jakub Oczkowski – gwiazdy światowych oper.

23 lipca w Bukowcu „Między Mostami” zorganizowaliśmy „Dzień Drwala”. Wydarzenie to odbyło się
pod patronatem mistrza polski drwali – Grzegorza
Indyka.
Mając na uwadze popularyzację walorów rekreacji
ruchowej, po raz pierwszy udostępniliśmy cztery
strzeżone miejsca wykorzystywane do kąpieli:
• Plaża Cypel - Polańczyk
• Zielona plaża – Wołkowyja
• Patelnia – Polańczyk
• Solina - Góra Jawor

WYDARZENIA KULTURALNE
W dniach 1-3 maja po raz kolejny bawiliśmy się
wspólnie na Dniach Gminy Solina czyli Solińskiej
Majówce.
W tym roku poza „Bieszczadzkim Graniem”, „Retro
Gramy”, zawitały do nas „Gwiazdy pod Gwiazda-

Od czerwca tego roku działa Szkółka Jeździecka
w Bukowcu. W okresie wakacyjnym GOKSiT wspólnie z klubem Górskiej Turystyki Konnej przy PTTK
w Sanoku organizowali naukę jazdy konnej dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solina.
15 lipca odbyła się II Solińska Noc Kabaretowa.
Gwiazdami wieczoru byli: Kabaret Jurki oraz Pan
Cezary Pazura, który zdradził nam, że kiedy grał
w teatrze w Rzeszowie to bardzo często razem

Wszystkie osoby biorące udział w rywalizacjach,
zostały obdarowane cennymi nagrodami zakupionymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.
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29-30 lipca miała miejsce dwudniowa impreza pod
nazwą „Dzień Wilka”. Podczas pierwszego dnia
gwiazdą wieczoru był Kabaret Kałamasz, w którym
występują aktorzy znani z serialu emitowanego
w TVP 1 „Ranczo”.

Solińska Liga Halowej Piłki Nożnej (Myczków),
Solińska biegowa „5” - wspólny trening biegowy z sekcją Solina Team (Polańczyk).

Koncertem kończącym cykl „Solińskiego Lata” był
występ Pana Jacka Szyłkowskiego pod tytułem
„Koncert na Bis”.

19 sierpnia w amfiteatrze w Polańczyku odbył się
kolejny koncert z cyklu „Gwiazdy pod Gwiazdami”,
a gwiazdą wieczoru była Pani Izabela Trojanowska.

SPORTOWA JESIEŃ
3 września 2017 r. wspólnie z „Kołem Wędkarskim
Solina” organizowaliśmy II Otwarte Spławikowe
Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Gminy Solina.
Pomimo deszczowej aury w zawodach uczestniczyło 12 zawodników. Po oficjalnym rozdaniu pucharów wszyscy wzięli udział we wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasy.
9 września 2017 r. odbyła się pierwsza edycja zawodów sportowych Swimrun Poland Solina. Rywalizacja polega na naprzemiennym bieganiu oraz
pływaniu.
Jesteśmy dumni, że wydarzenie o charakterze
międzynarodowym, które zorganizowano po raz
pierwszy w naszym kraju, zostało przeprowadzone właśnie w naszej gminie.
Zawody zgromadziły ponad 140 zawodników. Kolejna edycja odbędzie się 15 września 2018 r.

6 Sierpnia na zaporze wodnej w Myczkowcach odbyły się „X Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne”.
Gościem specjalnym wydarzenia był znany satyryk Tadeusz Drozda – autor książki kucharskiej
„Ja smakosz”. Pokaz kulinarny wykonał Daniel Hucik, uczestnik wielu programów kulinarnych m.in.
„MasterChef” oraz „Ugotowani”.
Na organizację wydarzenia zostały pozyskane
środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego,
a partnerem była marka: „Podkarpackie – Przestrzeń Otwarta”.

12 Sierpnia w Solinie na plażę na Górze Jawor zawitało Radio Zet z programem ZetCafe.
Największą uwagę uczestników przykuł pokaz kulinarny Mariusza Szweda oraz pokaz ratownictwa
wodnego. W trakcie programu Zet Cafe miały również miejsce koncerty bieszczadzkich artystów:
Piotra Rogali oraz zespołu Polaryzacja.
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28 sierpnia w Wołkowyi odbyły się Dożynki Gminne. Gościem honorowym był Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl z rodziną. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję
usłyszeć zespoły ludowe takie jak: Połoniny, Łopienka oraz Duet Gajda. Na specjalne zaproszenie przybyli przedstawiciele Gminy Schidnica wraz
z zespołem ludowym. Delegacja z Ukrainy liczyła
blisko 50 osób. W przyszłych latach wszystkim życzymy plonów nie mniejszych niż w obecnym roku.

ZAJĘCIA JESIENNO-ZIMOWE
GOKSiT w Polańczyku zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Solina na zajęcia jesienno-zimowe,
które rozpoczęły się 30 października 2017 r. i potrwają do końca marca 2018 r. Wśród organizowanych zajęć każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. W programie:
• Solińska Akademia Sztuk Walki (Myczków),
• Aerobic - fitness (Myczkowce, Myczków, Wołkowyja, Polańczyk, Berezka),
• Zajęcia szachowe (Polańczyk, Bóbrka),
• Nauka gry na instrumentach muzycznych
– gitara, keyboard (Polańczyk),

OKRUCHY PRZESZŁOŚCI
W dniu 1 października 2017 r. w Wołkowyi odbyły
się obchody 50 rocznicy zburzenia Kościoła. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną
przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala. Następnie doszło do odsłonięcia pomnika upamiętniającego to wydarzenie przez Wójta
Gminy Solina Adama Piątkowskiego oraz mieszkańców Wołkowyi. W obchodach rocznicy wzięli
również udział poseł Piotr Babinetz, który odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do
mieszkańców Wołkowyi, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Pani Barbara Mazan członek rady krajowej PiS oraz Wójt sąsiedniej
Gminy Baligród Robert Stępień.

Odbył się również panel historyczny dotyczący
tych przykrych dla mieszkańców naszej społeczności wydarzeń.

PAMIĘTAMY O SENIORACH
W dniu 19 października o godzinie 11:00, Mszą
Świętą w kościele parafialnym w Polańczyku rozpoczęły się obchody „Gminnego Dnia Seniora”.
Najstarsi obecni Seniorzy Gminy Solina zostali
uhonorowani pamiątkowymi grawertonami przez
Wójta Gminy – Pana Adama Piątkowskiego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Mariusza
Kaliniewicza. Dla Seniorów zorganizowano recital
znanego piosenkarza Jacka Szyłkowskiego.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada 2017 r. obchodziliśmy w Naszej Gminie 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wspólne świętowanie rozpoczęło się uroczystą
Eucharystią w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej
Miłości w Polańczyku. Po zakończeniu części liturgicznej mogliśmy wszyscy obejrzeć pięknie i profesjonalnie przedstawiony, jakże bogaty w treść,
spektakl teatralny przygotowany przez dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Myczkowie.
Dla wszystkich widzów część artystyczna była
wspaniałą i jakże wzruszającą lekcją naszej narodowej historii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za
wspólne i radosne świętowanie. Przekazujemy
również raz jeszcze wyrazy uznania i podziękowania dla kadry pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej w Myczkowie, z życzeniami sukcesów.

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS...
W 2017 r. przeprowadziliśmy generalny remont
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polańczyku. Zostały wymienione stare regały na nowe,
odmalowane ściany, zamontowane nowe oświetlenie oraz urządzona strefa relaksu czytelnika.
W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki również wymieniono stare meble na
nowoczesne i bardziej funkcjonalne, odmalowano

ściany, zamontowano klimatyzację oraz nowe gabloty. W porozumieniu z Podkarpacką Regionalną
Organizacją Turystyczną udało się pozyskać bezpłatnie Infomat turystyczny, który cieszył się w sezonie wakacyjnym ogromnym zainteresowaniem.

Koniec roku 2017 upływa nam na planowaniu
działań na nadchodzący rok oraz intensywnym
przygotowaniu do „Warsztatów Świątecznych”
oraz „Szampańskiego Sylwestra”, który odbędzie
się w Polańczyku na „Górnym Parkingu”.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy
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Sieć kanalizacyjna w Polańczyku wydłużyła się o 800 metrów

Ponad 4 000 000 złotych na budowę kanalizacji w Bukowcu

Rozbudowa sieci kanalizacji
w Polańczyku-Zacisze

Pozyskane środki na budowę
sieci kanalizacyjnej w Bukowcu
z projektu transgranicznego
Polska–Białoruś–Ukraina

W celu zapewnienia możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych z istniejących zabudowań i działek
przeznaczonych pod zabudowę, w części miejscowości Polańczyk – tak zwanym
Zaciszu – wybudowana została sieć kanalizacyjna. Zadanie obejmowało budowę prawie 800-metrowego
odcinka tej sieci i 9 przepompowni, a jego koszt to
358 864 zł.

W dniu 17 października bieżącego roku,
podczas posiedzenia w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący
(WKM) zatwierdził wyniki pierwszego
naboru wniosków złożonych w ramach
projektu transgranicznego Polska–Białoruś–Ukraina, CT Dziedzictwo.
Wniosek złożony przez Gminę Solina
jeszcze w grudniu 2016 roku znalazł się

w ścisłym gronie szczęśliwców – czyli 17
projektów wybranych do dofinansowania
z puli wszystkich ponad 600 złożonych
wniosków i 146 tych, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Konkurencja była
więc ogromna.
Przyznane dofinansowanie to ponad
4 000 000 złotych dla Gminy Solina.

Dzięki zainstalowaniu oświetlenia ulicznego za ponad 200 tys. zł poprawiło się bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych

Nowe boksy i siedziska zainstalowane na stadionie w Polańczyku.

Poprawiamy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

Oświetlenia uliczne
wykonane w 2017 roku
1. Terka (I etap), koszt: 22 867,19 zł.

W roku 2017 na terenie gminy Solina zrealizowano zadania, które mają na celu poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

2. Górzanka – Wola Górzańska, koszt: 23 124,00 zł.

W Solinie powstało nowe ogólnodostępne
miejsce rekreacji z piaszczystą mini-plażą
i boiskiem do gry w siatkówkę plażową.
Dodatkowo w pięciu miejscowościach
naszej gminy (Bukowiec, Myczków, Wołkowyja, Solina i Polańczyk) utworzono
siłownie plenerowe. Miejsca do ćwiczeń

4. Myczków, koszt: 17 128,78 zł.

3. Polańczyk – ul. Spokojna + ul. Strażacka, koszt: 99 458,80 zł.

ruchowych na wolnym powietrzu są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów przebywających w naszej gminie.
Stadion w Polańczyku wyposażony został
w siedziska dla widzów oraz boksy dla zawodników.

5. Myczkowce, koszt: 55 773,35 zł.
ŁĄCZNIE: 218 325,12 zł

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Solina.
Oświetlenie uliczne w Polańczyku – ulica Strażacka.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Terka.

Oświetlenie uliczne w Polańczyku – ulica Spokojna.

Oświetlenie uliczne w Myczkowcach.

Mini-plaża w Solinie oraz boisko do gry w siatkówkę.

Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Bukowcu.

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Myczków.
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Rok 2017 obfitował w inwestycje drogowe na terenie gminy Solina – m.in. remonty dróg, chodników oraz parkingów

Inwestycje drogowe
zrealizowanie
w 2017 roku
w Gminie Solina
Drogi z masy bitumicznej

Droga w Polańczyku – ulica Bieszczadzka.

1. Górzanka – droga z masy bitumicznej
na dz. nr 416/1, koszt: 47 080,22 zł.
2. Wola Matiaszowa – droga z masy bitumicznej
na dz. nr 66 i 33/8, koszt: 57 021,44 zł.
3. Berezka – droga z masy bitumicznej
w kierunku kościoła na dz. nr 647, koszt: 53 412,59 zł.
4. Myczkowce – droga z masy bitumicznej
do cmentarza na dz. 201, koszt: 60 171,57 zł.

Droga Myczkowce – Ujście.

Chodnik przy drodze gminnej w Bukowcu.

5. Myczkowce (Ujście) – droga z masy bitumicznej
na dz. nr 117, koszt: 36 373,41 zł.
6. Solina na dz. nr 115, koszt: 94 032,92 zł.
7. Polańczyk, ul. Bieszczadzka – droga z masy bitumicznej
na dz. 426/9, koszt: 66 734,87 zł.

Droga w Polańczyku – ulica Bieszczadzka.

8. Polańczyk, ul. Widokowa – droga z masy bitumicznej
koszt: 89 840,71 zł.
9. Terka – droga z masy bitumicznej
na dz. nr 154/5, koszt: 56 923,45 zł.
10. Myczków – parking z masy bitumicznej
koszt: 34 595,18 zł.
11. Bukowiec – chodnik przy drodze gminnej
koszt: 98 085,40 zł.
12. Bóbrka – dz. Nr 624, koszt: 32 279,59 zł.
13. Bóbrka – działka nr 58, koszt: 41 894,78 zł.
14. Parking przy Kościele w Bóbrce, koszt: 46 439,76 zł.
15. Udzielone dotacje: remont drogi wojewódzkiej
w miejscowości Wołkowyja – 120 000,00 zł.
ŁĄCZNIE: 934 885,89 zł

Droga przy cmentarzu w Myczkowcach.

Droga w Solinie.

Droga w Wołkowyi dofinansowana przez Gminę Solina.

Drogi wykonane z kruszywa
1. Wołkowyja – droga z kruszywa na dz. nr 152 i 136/1
koszt: 69 490,47 zł, w tym dotacja bezzwrotna z FOGR
w wysokości 37 000,00 zł.
2. Berezka – droga z kruszywa na dz. nr 143
koszt: 59 680,36 zł, w tym środki z Nadleśnictwa
w wysokości 25 931,12 zł.

Droga w Woli Matiaszowej.

Parking przy kościele w Bóbrce.

Droga Terka – Polanki.

Droga w Wołkowyi – działki nr. 152 i 136.
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Powstają kolejne obiekty w naszej gminie

Gminne inwestycje infrastrukturalne w trakcie realizacji
Budowa ronda w Polańczyku

W dniu 04.12.2017 roku formalnie przekazano wykonawcy
zadania plac budowy pod inwestycję przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894
z drogą gminną w m-ci Polańczyk. Termin zakończenia realizacji planowany jest na dzień
16.06.2018 roku. Gmina poniosła koszt opracowania dokumentacji technicznej – 70 000 zł oraz
koszty związane z wykupem prywatnych gruntów pod przedmiotową inwestycję.

Remont stacji uzdatniania
wody w Polańczyku

Budowa Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej w Polańczyku.

Stacja uzdatniania wody w Polańczyku jest w trakcie przebudowy.
Zgodnie z zawartą umową na wykonanie tego zadania, prace powinny zakończyć się 29.12.2017
roku. Realizowana inwestycja
ma dla naszej gminy priorytetowe znaczenie ze względu na
fakt, że zbiornik soliński, oprócz
funkcji rekreacyjnej i sportowej,
pełni również funkcję rezerwuaru wody pitnej dla mieszkańców

oraz turystów i kuracjuszy odwiedzających naszą gminę. Realizacja zadania pozwoli utrzymać odpowiednią jakość wody pitnej, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. Koszt inwestycji to
1 345 000 zł. Zastosowano innowacyjną na skalę naszego regionu
technologię ultrafiltracji, która powstała we współpracy z najlepszymi
specjalistami w tej dziedzinie w naszym kraju.

Budowa Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej
w Polańczyku.

Trwa budowa Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej w Polańczyku, przy ulicy Zdrojowej. Lokalizacja centrum informacji w tym
miejscu z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu wypoczywających w naszej gminie turystów i kuracjuszy.
Wartość kosztorysowa inwestycji to 684 775,55 zł. Zgodnie z zawartą
umową na realizację zadania, budynek ma powstać do końca czerwca
2018 roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Berezce

Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Berezka.
Koszt zadania to 3 559 211,36 zł. Realizacja inwestycji zakończy się
w marcu 2018 roku.

Projekt ronda w Polańczyku.

Budowa kaplicy cmentarnej w Zawozie

W miejscowości Zawóz budowana jest kaplica cmentarna. Koszt inwestycji to 408 971,25 zł. Obiekt zostanie oddany do użytku już wiosną 2018 roku.

UDZIELONE DOTACJE

1. 30 000 zł na remont Kościoła Parafialnego w m-ci Bereżnica Wyżna
2. 20 000 zł na remont Kościoła Parafialnego w m-ci Górzanka

Remont stacji uzdatniania wody w Polańczyku.

Wizualizacja Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej w Polańczyku.

Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz.

Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy
Pomoc żywnościowa, dodatki i inne działania dla osób potrzebujących

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
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.
Wójt Gminy kierował bieżącymi sprawami Gminy. Jako organ
wykonawczy Gminy realizował podjęte przez Radę Gminy (organ
uchwałodawczy) uchwały, których od początku 2017 roku do 30 listopada
2017 roku było 103. W tym samym okresie Wójt Gminy wydał 137
zarządzeń. Wykonywał także inne zadania, określone przepisami prawa.
W ramach ustawowych kompetencji Wójt Gminy prowadził także
postępowania administracyjne, zakończone wydaniem stosownych decyzji
administracyjnych oraz postanowień. Od 1 stycznia do 30 listopada 2017 r. do
tut. Urzędu Gminy wpłynęło 13 360 pism. Ich liczba świadczy o różnorodności
załatwianych spraw i koniecznym nakładzie pracy.
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

W dniu 27 października 2017 r. otrzymaliśmy długo wyczekiwaną wiadomość od Sekretarza Stanu, Pana Jarosława Sellina.
Po blisko dwóch latach starań i prowadzonej korespondencji,
projekt Regulaminu Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie został uzgodniony z Wiceprezesem
Rady Ministrów Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Piotrem Glińskim.

Na Gminnym Dniu Seniora zorganizowanym przez GOPS oraz GOKSiT bawiło się wspólnie
ponad 180 seniorów z całej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Solinie z/s w Polańczyku w 2017 r.
W naszej Gminie prowadzone
jest na szeroką skalę dożywianie
w szkołach. Z tej formy pomocy
korzystało przez cały rok szkolny
średnio ok. 171 dzieci, natomiast
w okresie zimowym tj.: grudzień,
styczeń, luty, marzec z dożywiania w szkołach, w tym również
z gorących posiłków, korzystały
wszystkie dzieci uczęszczające do
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dzieciom uczęszczającym do
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 – z tej pomocy skorzystało 69 rodzin. Po złożonym
przez nas wniosku o dofinansowanie programu otrzymaliśmy
60% środków potrzebnych na ten
cel od Wojewody Podkarpackiego
(kwota 50 700 zł).
W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dostarczana była żywność zakupiona
ze środków unijnych dla najuboższej ludności. Z tej pomocy skorzystało 66 rodzin.
Dodatki mieszkaniowe i dodatki
energetyczne wypłacone zostały
24 rodzinom.
Dla rodzin wielodzietnych wy-

dawaliśmy ogólnopolskie Karty
Dużej Rodziny.
Rozpatrywaliśmy wspólnie z pracownikami GZEAS-u wnioski
o przyznanie stypendiów szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłacone
zostały stypendia na łączną kwotę
20 408 zł. Współpracowaliśmy
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Placówką KRUS w Sanoku
celem organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży.
Dla ludzi starszych i samotnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki „Gminny
Dzień Seniora”, który odbył się
w świetlicy wiejskiej w Polańczyku. Zaproszono wszystkich seniorów w wieku od 75 lat życia.
Wspólnie bawiło się 180 seniorów z całej naszej gminy.
W 2017 działania GOPS-u koncentrowały się również na udziela-

niu pomocy w formie niepieniężnej. Pomoc ta obejmowała przede
wszystkim załatwianie różnego
rodzaju spraw urzędowych, kompletowanie 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 w Huzelach.
GOPS ściśle współpracował
z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielając potrzebnego
wsparcia rodzinom zagrożonym
i zmagającym się z problemem alkoholizmu i monitorując również
uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych w Poradni Uzależnień w Lesku. Umożliwiono rodzinom zagrożonym
ciąg dalszy na str. 17
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GOPS w Solinie – ciąg dalszy ze str. 16
przemocą w rodzinie korzystanie
ze wsparcia psychologa i prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Lesku oraz w sytuacjach
wyjątkowych
umieszczaliśmy
rodziny z dziećmi w całodobowym Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia SOS w Lesku dla osób
z przemocy domowej. Zwrócić
należy również uwagę na ścisłą
współpracę z Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesku.
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 niemających
odpowiedniego zabezpieczenia
mieszkalnego. Przy współpracy z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie oraz Fundacją SOS „Życie”
z Mielca zorganizowano również
badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej gminy – głównie
dla kobiet (badania mammograficzne i cytologiczne).

Praca socjalna była prowadzona
przy współpracy różnych instytucji rządowych i pozarządowych,
miedzy innymi Policji, Sądu,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Urzędu Pracy, lekarzy
i pielęgniarek środowiskowych,
szpitali, nauczycieli, kuratorów
zawodowych i społecznych, księży, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju
stowarzyszeń takich jak Caritas
Archidiecezji Rzeszowskiej i Przemyskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie, Specjalnych Ośrodków Szkolno
Wychowawczych, środowiskowych domów pomocy społecznej
i warsztatów terapii zajęciowej.
W 2017 r. po dogłębnej analizie środowiska lokalnego i występujących w nim problemów
społecznych opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Solina na lata 2017-2025, która
będzie wyznacznikiem działań
GOPS-u na kolejne lata.

Nowe bramy garażowe w czterech remizach Ochotniczej Straży Pożarnej

Doposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz remonty remiz

Rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończona

Rozbudowana oczyszczalnia
ścieków w miejscowości Solina
Zakończyła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Solinie do przepustowość 920 m3 na dobę. Dopiero teraz obiekt będzie w stanie zapewnić odbiór nieczystości z całego obszaru trzech miejscowości:
Myczków, Solina i Bóbrka. Koszt zrealizowanej inwestycji to ponad
5 000 000 zł.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce.
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bóbrce otrzymała
dofinansowanie w wysokości
16 000 złotych. Otrzymana dotacja wykorzystana została na
gruntowny remont remizy strażackiej.

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Lesku przekazała nieodpłatnie dla OSP w Bóbrce pompę cechującą się bardzo
dużą wydajnością – aż 1200 litrów – marki TOHATSU. Wartość takiego urządzenia to około

Rozbudowa oczyszczalni zapewniła możliwość odbioru nieczystości z trzech miejscowości.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Solinie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce.

40 000 zł. Dziękujemy bardzo za
tak wielkie wsparcie dla nas.
Dodatkowo w remizach jednostek OSP Górzanka, Myczkowce,
Bóbrka i Bukowiec zamontowano nowe bramy garażowe z napędem elektrycznym.
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Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku powiększył swoje zaplecze techniczne o nowe urządzenia i samochód ciężarowy
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Elektryczny system grzewczy został zainstalowany w świetlicach w Wołkowyi i Solinie oraz amfiteatrze w Polańczyku

Zakup sprzętu przez Gminny
Zakład Komunalny w Polańczyku

Bieżące prace w obiektach gminnych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w bieżącym roku wydatkował znaczne środki
finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania swoich zadań. W posiadaniu
naszej gminnej spółki znalazły się:
1. Kosiarka bijakowa – 19.200,00 zł netto
2. Samochód ciężarowy do odbioru nieczystości stałych – 11.000,00 zł netto
3. Samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer – 31.500,00 zł netto
4. Kolerator do wykrywania awarii i przecieków na sieciach wodociągowych – 55 000 zł
netto, zakupiony przez gminę w ramach inwestycji remontu wodociągu w Solinie.

W obecnym roku wykonano szereg prac
związanych z modernizacją budynków
stanowiących własność gminy.
Zakupiono i zamontowano nowe ogrzewanie elektryczne w świetlicach w Solinie,

Wołkowyi oraz w pomieszczeniach amfiteatru w Polańczyku.
W chwili obecnej trwają prace remontowe wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej
w Bukowcu.

Kosiarka bijakowa.

Nowe zaplecze sanitarne dla osób wypoczywających nad wodą

Kontener sanitarny w Polańczyku
W Polańczyku powstał w tym roku kontener sanitarny. Budynek zaprojektowano
i wykonano w technologii kontenerowej
o konstrukcji stalowej. Obiekt stanowi
zaplecze sanitarne dla wszystkich, którzy
zwłaszcza w sezonie letnim, wypoczywają

w tym miejscu. Teren przy budynku został
utwardzony kostką brukową. Koszt całego zadania to 126 500 zł. Gminie udało
się pozyskać dofinansowanie w wysokości 87 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.

Samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer.

Zaplecze sanitarne uwzględnia także potrzeby osób niepełnosprawnych.

Korelator do wykrywania awarii i przecieków na sieciach wodociągowych.

Budynek sanitarny wykonany został w technologii kontenerowej.

Remont świetlicy w Bukowcu.

Nowe ogrzewanie w amfiteatrze w Polańczyku.

Nowe ogrzewanie świetlicy w Solinie.

Nowe ogrzewanie w amfiteatrze w Polańczyku.

Nowe ogrzewanie świetlicy w Solinie.

Nowe ogrzewanie w amfiteatrze w Polańczyku.

