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Kolej na lepszą przyszłość.

Nowoczesna technologia dla środowiska.

Nowe wyposażenie jednostek OSP.

Sposób na zdrowie.

Wspieramy i dbamy o mieszkańców.

Znani i lubiani u nas.

Wiedza gwarancją sukcesu.

Komfort i bezpieczeństwo.

Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej 
w Myczkowie.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Solina!

Przekazujemy Państwu kolejny egzemplarz biuletynu informacyjnego 
Gminy Solina. Jest on podsumowaniem ostatnich trzech lat trwającej kadencji. 
W aktualnym wydaniu biuletynu znajdziecie Państwo informacje o tym, 
co w trakcie obecnej kadencji udało się już zrealizować, nad czym aktualnie 
pracujemy oraz jakie są dalsze pomysły i plany na przyszłość.

Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się 
do dalszego dynamicznego rozwoju naszej gminy oraz poprawy komfortu 
życia mieszkańców i gości.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Solina
Adam Piątkowski

Jesteśmy liderem na Podkarpaciu
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Oświata w Gminie Solina
REMONTY I MODERNIZACJE OBIEKTÓW

SZKOLNYCH
W celu zapewnienia odpowiednich bezpiecznych warun-
ków nauki i  przebywania w  obiektach szkolnych i  tere-
nach przyległych na bieżąco przeprowadzane są bieżące 
remonty ww.  obiektów. W  latach 2019–2022 wydatko-
wano z budżetu Gminy Solina kwotę ponad 500 000 zł.

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Dyrektorzy szkół przy współudziale Centrum Usług 
Wspólnych pozyskują dodatkowe środki finansowe na 
wspomaganie funkcjonowania szkół składając wnioski 
i  przystępując do konkursów, projektów i  programów 
rządowych. W latach 2019–2022 pozyskano dodatkowe 
środki z następujących programów i projektów:
1. Dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej sub-

wencji ogólnej na rok 2019 – Szkoła Podstawowa 
w Myczkowcach – 64 259,00 zł. Pozyskano środki na 
dofinasowanie wyposażenia w laptopy i pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji podstawy progra-
mowej z przedmiotów przyrodniczych.

2. Program „AKTYWNA TABLICA w  latach 2019-
2022 - ROZWÓJ SZKOLNYCH TECHNOLOGII 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH” po-
przez zakup tablic interaktywnych i laptopów dla:
•	 Szkoły Podstawowej w  Berezce i  Myczkowie 

– dotacja: 24 210 zł,
•	 Szkoły Podstawowej w Myczkowcach i Zawozie 

– dotacja: 22 560 zł,
•	 Szkoły Podstawowej w  Bóbrce, Myczkowie 

i Wołkowyi – dotacja: 105 000 zł.
3. Program „ZDALNA SZKOŁA” – Rządowy Program 

Ministerstwa Cyfryzacji – Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa. W ramach działania uzyskano wsparcie 
w wysokości 59 580,00 zł: zakupiono 18 laptopów 
z  oprogramowaniem, czas realizacji: maj–czerwiec 
2020 r.

4. Program „ZDALNA SZKOŁA+” – Rządowy Pro-
gram Ministerstwa Cyfryzacji – Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Uzyskano wsparcie w  wysokości 
41 440,00 zł: zakupiono 14 laptopów z oprogramo-
waniem, czas realizacji: maj–czerwiec 2020 r.

5. Narodowy Program Czytelnictwa – środki przezna-
czone na zakup książek do bibliotek szkolnych. Kwo-
ta pozyskanej dotacji: 9 978,46 zł.

6. Program „Laboratoria Przyszłości” – środki przezna-

czone na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych 
do prowadzenia zajęć dla wszystkich szkół. Kwota do-
tacji: 240 000 zł.

7. Szkoły podstawowe działające na podstawie stosow-
nych upoważnień Organu Prowadzącego podpisały 
umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną na dostęp 
do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. 
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo 
Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji 

Gmina Solina jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Myczkowie, Szkoła Podstawowa w Zawozie,  

Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi
Dodatkowo funkcjonują dwa przedszkola samorządowe: w Myczkowie i Bukowcu.
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Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

8. Udział Gminy Solina w  ogólnopolskim programie: 
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z  rodzin pege-
erowskich w  rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 
Zakupiono i  przekazano uczniom szkół podstawo-
wych i  średnich zamieszkujących w  Gminie Soli-
na 39 laptopów oraz 6 komputerów stacjonarnych 
za kwotę 101 175 zł.

W  roku 2020 Dyrektorzy Szkół Podstawowych otrzy-
mali nieodpłatnie sprzęt elektroniczny ułatwiający pra-
cę uczniom i  nauczycielom, a  który stanowi niezbędne 
wsparcie dla bieżącego wyposażenia.
1. Szkoła Podstawowa w  Myczkowie – 15 szt. druka-

rek laserowych z  Fundacji Polsat na łączną kwotę 
12 942,55 zł.

2. Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi – 25 szt. table-
tów z oprogramowaniem i internetem mobilnym od 
Państwowego Instytutu Badawczego na łączną kwotę 
24 261,75 zł.

WSPARCIE FINANSOWE
Oprócz zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i wa-
runków pracy szkoły, uczniom udzielana jest również po-
moc w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego.
W  latach 2019–2022 wydatkowano na ten cel kwotę 
14 012 zł, z  czego 10 569,26 zł to pozyskana dotacja 
z budżetu państwa, a pozostałe 3 422,84 zł to środki wła-
sne z budżetu gminy.
Stypendium motywacyjne – udzielane w ramach Gmin-
nego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży Szkolnej na terenie Gminy Solina. W roku 
szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy Wójt Gminy Solina 
przyznał stypendium „Zdolny Uczeń”, a w latach 2020–
2022 kwota wypłaconych stypendiów to 27 200 zł.

WYDARZENIA WYCHOWAWCZE 
I NAUKOWE

Wszystkie szkoły i przedszkola realizują szereg projektów 
i programów, które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edu-
kacyjną w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opie-
kuńczym. Placówki edukacyjne włączają się w  realizację 
programów mających na celu kształtowanie wśród dzieci 
dobrych nawyków żywieniowych, propagujących zdrowy 
styl życia, a w  szczególności zwiększenie ilości spożywa-
nych przez nie owoców i warzyw oraz produktów mlecz-
nych, m.in. „Zdrowe - nietrudne”, „Owoce i  warzywa 
w  szkole”, „Szklana mleka”, „Bułka z masłem”, „Mamo, 
tato wolę wodę”, „Trzymaj formę”. W  marcu 2020 r. 
i  październiku 2022 r. w  szkołach odbyło się spotkanie 
z  przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego In-
żynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Tematem 
przedstawionej prezentacji był problem wody na świe-
cie oraz przeprowadzono zajęcia z zakresu fizyki, chemii 
i ekonomii.
W  latach 2019, 2020 i 2022 odbyły się pikniki nauko-
we w  ramach programu “PROJEKTOR - wolontariat 
studencki” (studenci Politechniki Rzeszowskiej). Jest to 
ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości. Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach 
warsztatowych i  pokazowych (chemia, robotyka, języki 
obce, kryminalistyka i biotechnologia).

WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
NASZYCH SZKÓŁ

Bardzo ważnym zadaniem szkół jest promowanie uczniów 
szczególnie uzdolnionych poprzez odpowiednie przygoto-
wanie ich i umożliwienie im uczestnictwa w różnych kon-
kursach: przedmiotowych, tematycznych, wiedzy i  arty-
stycznych, a także olimpiadach, turniejach i rozgrywkach 
sportowych. Uczniowie naszych placówek przy zaanga-
żowaniu kadry pedagogicznej biorą udział w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, turniejach 
i  zawodach sportowych zarówno na szczeblu lokalnym, 
powiatowym, wojewódzkim i  ogólnopolskim, odnosząc 
liczne sukcesy. Chętnie uczestniczą także w akcjach cha-
rytatywnych.

Szkoła Podstawowa w Myczkowie
1. Finalistka Konkursu Przedmiotowego z  języka pol-

skiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie.

2. II miejsce w wojewódzkim konkursie literackim pod 
patronatem Kuratorium Oświaty w  Rzeszowie „Są 
gdzieś okna, które płoną cały czas” – poruszającym 
tematy niepełnosprawności.

3. I  i  II miejsce – I  etap konkursu matematycznego 
„Olimpiada Matematyczna Juniorów.

4. IX miejsce (na 164 uczestników) w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej PIONIER organizowa-
nej przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Bóbrce
1. Udział i  nominacja do finału Ogólnopolskiego 

Projektu „Szkoła Dialogu”. Uczniowie naszej szko-
ły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła 
Dialogu, który miał na celu poszerzać wiedzę mło-
dych ludzi (kl. 7 i  8 SP) na temat wielowiekowej 

obecności Żydów w Polsce. Podczas gali online pla-
cówka otrzymała Tytuł Szkoły Dialogu.

2. V miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie GALILEO 
z fizyki.

3. III miejsce w Międzynarodowym Turniej w Szachach 
Aktywnych P10'+6".

4. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym 
on-line „MASTERCHEF”.

5. III, IV I VI miejsce w kraju w ogólnopolskim kon-
kursie z fizyki „MULTITEST”.

Szkoła Podstawowa Zawozie
1. I miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym 

online pt.: „Polska jest w nas” organizowanym w ra-
mach Programu „Niepodległa”.

Szkoła Podstawowa w Berezce
1. I miejsce w województwie podkarpackim w X Ogól-

nopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi – nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz 
i szanujesz”.

2. I  miejsce w  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Jesienią góry są najszczersze”.

Szkoła Podstawowa w Wołkowyi
1. Stypendium naukowe dla absolwenta klasy VIII za 

wysokie wyniki w nauce i z egzaminu w ramach Pro-
gramu Stypendialnego Horyzonty.

2. Udział w Pix Programming Challenge – międzynaro-
dowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzie-
ży. Uczennice dotarły do półfinału ogólnopolskiego 
i zajęły w nim wysokie lokaty.

W  latach 2019–2022 utworzono w Gminie Solina dwa 
przedszkola samorządowe: w Bukowcu i Myczkowie.
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Rewitalizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku to inwestycja, której głównym celem 
jest wyeksponowanie potencjału w  zakresie realizowanych kierunków lecznictwa 
uzdrowiskowego, uzupełnienie oferty lecznictwa uzdrowiskowego, w celu podnie-
sienia atrakcyjności Uzdrowiska Polańczyk i Gminy Solina. Ogólnym założeniem 
projektu jest wspieranie wzrostu gospodarczego całej gminy.
Zakres rzeczowy zadania:
•	 wybudowano pochylnię terenową dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
•	 wybudowano nowe ciągi ścieżek spacerowych,
•	 wybudowano dwie bramy łukowe: „Dużą” przy wejściu głównym do parku oraz bra-

mę łukową „Małą” przy wejściu bocznym,
•	 wykonano murki do siedzenia bez zadaszenia oraz z zadaszeniem,
•	 zamontowano na terenie parku 23 ławki parkowe wraz z koszami na odpadki,
•	 ustawiono tablice informacyjne związane z funkcjonowaniem parku, sposobie ko-

rzystania z urządzeń i podstawowej zieleni, która tu dominuje.

•	 wybudowano niewielki plac zabaw dla dzieci oraz siłownię na otwartym powietrzu,
•	 utworzono ścieżkę zdrowia „Vita Park” o nawierzchni elastycznej przeznaczonej do 

biegania, również dla osób starszych i niewprawionych, zapobiegającej urazom ścię-
gien i stawów,

•	 wybudowano dwie altany rekreacyjne (altanę główną oraz altanę nad zalewem),
•	 wybudowano altanę z tężnią,
•	 powstało nowe oświetlenie parkowe wraz z monitoringiem,
•	 dokonano przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia,
•	 wykonano liczne nasadzenia rabat bylinowych i zieleni izolacyjnej.
Całkowity koszt zrealizowanego zadania to 3 254 614,97 zł, z czego aż 2 586 082,07 zł 
pozyskano z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Z naturą za pan brat – inwestycja uwydatniająca potencjał uzdrowiskowy na terenie Gminy Solina

Gminne Centrum Edukacji 
Ekologiczno-Turystycznej
Jedną z  najważniejszych inwestycji, 
która została zrealizowana w  trakcie 
trwającej kadencji jest kompleksowa 
rewitalizacja budynku po byłej szkole 
podstawowej w Myczkowie.
Zamysłem projektu było stworzenie na ba-
zie zdegradowanej starej szkoły budynku 

wielofunkcyjnego, zaspokajającego najpil-
niejsze potrzeby społeczne. Zakres zadania 
objął rozbudowę, przebudowę i  nadbu-
dowę budynku wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń oraz zagospo-
darowanie otoczenia. Realizacja inwestycji 
spowodowała, że obiekt, który znajdował 

Park Zdrojowy w Polańczyku.

Wielofunkcyjna sala konferencyjna pełniąca także rolę świetlicy.

Park Zdrojowy w Polańczyku.

Pokój dla gości w GCEE-T – zarówno dla osób indywidualnych jak i grup.

się w bardzo złym stanie technicznym ak-
tualnie prezentuje się imponująco i  jest 
piękną wizytówką całej Gminy.
Główną funkcją nadaną budynkowi w wy-
niku rewitalizacji jest przedszkole publicz-
ne, do którego uczęszcza już od września 
2021 r. prawie 50 dzieci z  terenu naszej 
gminy. Dodatkowo powstało tutaj również 
Gminne Centrum Edukacji Ekologiczno-
-Turystycznej, które stanowić będzie bazę 
pobytową dla gości indywidualnych oraz 
dla grup zorganizowanych. Centrum skła-
da się z 6 pokoi 3-osobowych i jest zarzą-
dzane przez GOKSiT. W wyniku realizacji 
projektu powstała także wielofunkcyjna 

sala oraz dwupoziomowa kuchnia z  wy-
posażeniem. Kuchnia obsługuje dzieci 
uczęszczające do przedszkola i  stanowi 
zaplecze do działalności dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Sala wielofunkcyjna peł-
ni dodatkowo funkcję świetlicy wiejskiej. 
Od listopada 2021 r. w  budynku, któ-
ry poddany został rewitalizacji stacjonuje 
Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sa-
noku oraz jednostka OSP Myczków. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 7 219 427,39 zł, 
z czego 5 131 052,27 zł to środki unijne, 
pozyskane z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020.
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Priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez 
Wójta Gminy Solina jest rozwój gospodarczy i realiza-
cja inwestycji, które przyczynią się do poprawy atrak-
cyjności Gminy Solina, podnoszenia poziomu życia 
mieszkańców i powstania nowych miejsc pracy.
W dniu 1 lipca 2022 roku została oficjalnie otwarta wi-
dokowa kolej gondolowa nad zaporą w  Solinie. Pomysł 
realizacji tak dużej inwestycji proturystycznej powstał 
w 2016 roku i od samego początku wymagał determinacji 
i dużego zaangażowania Wójta Gminy Solina – Pana Ada-
ma Piątkowskiego.
W 2017 roku przeprowadzono badanie ruchu turystycz-
nego, aby móc określić aspekt ekonomiczny i biznesowy 
inwestycji: od maja do sierpnia przy wejściu na koronę 
zapory w Solinie stała gondola kolei linowej, gdzie turyści 
mieli możliwość wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej 
atrakcyjności takiego przedsięwzięcia. Inwestycja jest wy-

jątkowa dlatego, że jest to jedyna na świecie kolej gondo-
lowa nad zaporą wodną.
PKL Solina to najnowocześniejsza tego rodzaju kolej 
w Polsce i miejsce, gdzie kunszt techniki łączy się z biesz-
czadzką naturą. Najważniejsze dane techniczne:
•	 najwyższy punkt na trasie kolei to 102 m,
•	 wsparta jest na 5 podporach, a  najwyższa z  nich 

(podpora nr 3) mierzy 75 m i jest najwyższą podporą 
kolei w Polsce,

•	 długość trasy wynosi 1580 m,
•	 maksymalna prędkość gondoli wynosi do 21 km/h,
•	 długość pętli liny to 3079,33 m,
•	 przepustowość kolejki to 17 600 osób dziennie,
•	 waga liny to 27 ton, a jej średnica wynosi 47 mm,
•	 minimalny czas jazdy pomiędzy stacjami to 5 minut 

i 11 sekund,
•	 wysokość n.p.m. stacji Plaszy (dolnej) – 456,60 m,

•	 wysokość n.p.m. stacji Jawor (górnej) – 561,80 m,
•	 lina pomiędzy podporami została rozwieszona przez 

wyspecjalizowanego drona,
•	 maksymalna odległość pomiędzy podporami (2 i 3) 

wynosi 681,67 m,
•	 na szczyt wieży (taras widokowy na 10 piętrze) pro-

wadzi 247 stopni,
•	 park rozrywki Tajemnicza Solina.

Park rozrywki Tajemnicza Solina
Tajemnicza Solina to miejsce wspaniałej rozrywki, której 
można doświadczyć poprzez naukę i  zabawę. Tematycz-
ny park rozrywki w ośrodku turystycznym PKL Solina to 
doskonale zaprojektowana przestrzeń, której motywem 
przewodnim są legendy bieszczadzkie. Przestrzeń parku to 
moc interaktywnych atrakcji, animacji i ogromu zaba-
wy dla całej rodziny!

Widokowa kolej gondolowa 
nad zaporą w Solinie oraz 
park rozrywki Tajemnicza Solina

Kolej gondolowa nad zaporą w Solinie. Makieta zapory solińskiej w siedzibie PKL Solina. Park rozrywki „Tajemnicza Solina”.



16 stycznia 2022 r. /niedziela/ odbył się Koncert Ko-
lęd i Pastorałek „Światełko dla Jezusa” w wykonaniu 
kapeli „POŁONINY” – Sanktuarium Matki Bożej Pięk-
nej Miłości w Polańczyku.

W  dniach 22 stycznia /sobota/ i  29 stycznia 
2022 r. /sobota/ odbyły się koncerty kolęd i pasto-
rałek w  wykonaniu zespołu wokalno-instrumental-
nego „NATENCZAS”, kolejno w WDK w Myczkowcach 
i w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polań-
czyku. Były to koncerty z cyklu „Kolęda na ten czas”.

13 lutego /niedziela/ zorganizowaliśmy Bieszczadz-
ki kulig z udziałem przewodnika biura podróży BIESZ-
CZADER. Tradycyjny kulig z  końmi na trasie, którą 
jeździła pierwsza kolejka wąskotorowa w  Bieszcza-
dach. Wyprawa została zakończona ogniskiem z kieł-
baskami i  ciepłą herbatą. Udział w  tym wydarzeniu 
był bezpłatny.

20 lutego /niedziela/ w ramach ferii zimowych od-
był się „Rodzinny piknik na lodowisku” /lodowisko 
przy hotelu Skalny SPA w  Polańczyku/. Wydarzenie 
obfitowało w moc atrakcji: zabawa z DJ’em, animacje 
sportowo-ruchowe, gry, zabawy, konkursy z  nagro-
dami, wielkie maskotki, malowanie twarzy, fotobud-
ka oraz ognisko.

24 lutego /czwartek/ odbyły się feryjne warsztaty 
pieczenia pączków i  faworków, które poprowadziły 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich /świetlica w Bukow-
cu i  budynek Centrum Edukacji Ekologiczno-Tury-
stycznej w Myczkowie/.

3 maja 2022 r. /wtorek/ tradycyjnie jak co roku od-
były się Uroczyste Obchody Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja. /Sanktuarium Matki Bo-
żej Pięknej Miłości w Polańczyku/. Po mszy poświęco-
no Dzwon Życia im. Św. Jana Pawła II, zostały złożo-
ne kwiaty przez zaproszone delegacje a w świetlicy 
w  Polańczyku odbyła się Akademia w  wykonaniu 
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Blizińskiego w Bóbrce.

29 maja 2022 r. /niedziela/ – po dłuższej przerwie 
spowodowanej pandemią odbył się „Festiwal Pieśni 

Maryjnej i  Patriotycznej” w  Sanktuarium Matki Bo-
żej Pięknej Miłości w Polańczyku, w którym w sumie 
wzięło udział 34 dzieci.

5 czerwca 2022 r. /niedziela/ odbył się na stadio-
nie sportowym w Polańczyku Gminny Dzień Dziecka 
pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Podczas wydarzenia dzieci mogły skorzystać 
z mnóstwa atrakcji takich jak: zjeżdżalnie, animacje, 
kurtyna wodna, pokazy, fotobudka, lodowy food-
truck, małpi gaj i wiele, wiele innych. Gościem spe-
cjalnym imprezy był Pan Mariusz Szwed, finalista Ma-
sterChefa, który podczas imprezy przygotował pokaz 
kulinarny – gotowanie na wielkiej patelni.

Dni Gminy SOlina
Dni Gminy Solina to wydarzenie, które przed 
okresem pandemii odbywało się w maju. nie-
pewna pogoda, brak możliwości przewidzenia 
sytuacji odnośnie obostrzeń w  tym okresie 
sprawiły, że zdecydowaliśmy się przełożyć cykl 
imprez na czerwiec. Dni Gminy Solina to trzy 
dni wspaniałej zabawy.

16 czerwca /czwartek/ – „Wieczór Bieszczadzkich 
Talentów” /amfiteatr w Polańczyku/, podczas które-
go wystąpiły dzieci i młodzież z Gminy Solina biorące 
udział w zajęciach Zespołu Tanecznego Fantazja oraz 
Solińskiej Szkółki Muzycznej. Następnie na scenie 
zaprezentowali się znani bieszczadzcy artyści, tacy 
jak: Paweł Maszczak, Piotr Rogala, Maciej Jóźwik oraz 
Muzyczny Sagan, którego liderem jest Michał Wój-
ciak znany z takich muzycznych projektów jak Michał 
i Grzesiek czy Polaryzacja.

17 czerwca /piątek/ – Dzień Otwarty w Muzeum Kul-
tury Duchowej i Materialnej Bojków oraz Regionalne-
go Centrum Kultury w Myczkowie, podczas którego 
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w  ramach biletu wstępu były dostępne dodatkowe 
atrakcje, takie jak pokazy rolnicze, pokazy kowalstwa 
itp. Wydarzenie było połączone z  Wiejskim Rynecz-
kiem, gdzie lokalni wystawcy prezentowali odwiedza-
jącym swoje wyroby.

W  ostatnim, zamykającym dniu - 18 czerwca 
/sobota/ - w  amfiteatrze odbył się koncert z  cyklu 
Gwiazdy pod Gwiazdami, którego główną gwiazdą 
był Zespół Łzy, znany z  takich hitów jak: Agnieszka, 
Narcyz czy Anka ot tak. Występ został poprzedzony 
supportem Smooth Sounds, którego wokalistką jest 
pochodząca z Myczkowiec Pani Natalia Paszkowska.

SOlińSKiE laTO
6 lipca /środa/ – koncert młodych artystów z fabryki 
talentów TRIBUTE TO MARYLA & SANAH. Druga edy-
cja wydarzenia, które odbyło się w amfiteatrze.

17 lipca /niedziela/ na placu przy budynku Centrum 
Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie od-
było się wydarzenie pn. EKOBAZAR o  charakterze 
proekologicznym, podczas którego prezentowane 
były: kuchnia regionalna, stoiska z lokalnymi produk-

tami, eko warsztaty garncarskie, gry, zabawy, kon-
kursy, różnego rodzaju wystawy. Podczas imprezy 
odbył się koncert fortepianowy Michała Matuszew-
skiego. Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną 
przy zespole TANKARD.

23 lipca /sobota/ w amfiteatrze odbyła się kolejna, 
VI Solińska Noc Kabaretowa, podczas której zapre-
zentowali swój program: Kabaret z  Konopi, Pan Li, 
Kabaret RAK. Kabaret jako rozrywka masowa stano-
wi istną niszę na terenie trzech bieszczadzkich po-
wiatów. Jeżeli pojawiają się w  regionie występy ko-
mików są najczęściej biletowane. Zainteresowanie 
wydarzeniem jest tak duże, że nawet niekorzystne 
warunki atmosferyczne nie są w  stanie drastycznie 
obniżyć frekwencji.

24 lipca /niedziela/ odbyło się wydarzenie 
pn. „Dzień Drwala” w miejscowości Bukowiec – mię-
dzy mostami. Zawody drwali od lat przyciągają tłu-
my głodnych wrażeń widzów oraz uczestników. 
To zawody w stylu STRONG MAN z elementami lek-
kiej atletyki, luźno powiązane z lasem, pracą drwala 
oraz życiem na wsi. W tym roku wydarzenie dodatko-
wo uświetnił koncert zespołu BACIARY. Impreza tra-
dycyjnie została zakończona zabawą taneczną.

30 lipca /sobota/ w amfiteatrze odbył się Teatr nad 
Soliną „Kobieta Idealna”. W  spektaklu wzięli udział 
znani aktorzy: Adrianna Biedrzyńska, Artur Dziur-
man, Michał Pietrzak, Piotr Skarga.

31 lipca /niedziela/ na stadionie sportowym w Woł-
kowyi odbył się „Dzień Wilka” – wydarzenie o charak-
terze tematycznym, które zgromadziło wielu odbior-
ców, zarówno mieszkańców jak i  turystów. Podczas 
imprezy promowane były, jak co roku, lokalne wyro-

by. W godzinach wieczornych odbył się koncert ze-
społu ROMPEY. Wydarzenie zakończyło się wspólną 
zabawą taneczną.

W  dniach 22, 29 lipca oraz 5 sierpnia /piątki/ 
w amfiteatrze, w ramach Letniego Kina Plenerowego 
zostały wyświetlone filmy: „Jak wytresować smoka”, 
„SING”, „Bridget Jones 3” – wstęp na pokazy był bez-
płatny. Głównym sponsorem wydarzenia było PGE 
Energia Odnawialna S.A.

4 oraz 5 sierpnia /czwartek, piątek/ w amfiteatrze 
odbył się spektakl Sceny Wędrownej Teatru im. Wan-
dy Siemaszkowej „SHOW AND GO!”. Śmiały pastisz 
popularnych telewizyjnych programów typu „talent 
show”. Z humorem, bez taryfy ulgowej, odsłania me-
chanizm ich działania. Trójka pozbawionych empatii, 
narcystycznych jurorów bardziej dba o autopromo-
cję niż o rzuconych im na pożarcie uczestników, któ-
rzy z nadzieją i naiwną ufnością poddają się ocenie. 
Spotkanie tych dwóch odrębnych światów skutkuje 
zaskakującymi, zabawnymi, pełnymi skrajnych emo-
cji dialogami i sytuacjami.

6 sierpnia /sobota/ – Festiwal Pierogów /Bereżnica 
Wyżna, plac przy świetlicy/. Impreza mająca na celu 
promowanie dziedzictwa kulinarnego oraz integra-
cję mieszkańców miejscowości. Moc swojskiego jadła 
oraz dobra zabawa dla dzieci i  dorosłych /zabawy, 
konkursy, zawody, gry/. Wydarzenie zakończyło się 
wspólną zabawą taneczną przy zespole CALVADOS.

7 sierpnia /niedziela/ – w roku 2022 w miejsce cy-
klicznej imprezy „Bieszczadzkie Konfrontacje Kuli-
narne” został zorganizowany „Dzień Proziaka” /plac 
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przy Wiejskim Domu Kultury/. Impreza o charakterze 
kulinarnym mająca na celu integrację mieszkańców /
konkursy, gry, zabawy, zawody/.
Wydarzenie zakończyło się zabawą taneczną przy ze-
spole Z WERVĄ BAND.

13 sierpnia /sobota/ odbyło się, jak co roku, wyda-
rzenie pn. „Gwiazdy pod Gwiazdami” – koncerty Jac-
ka Stachurskiego oraz Gabriela Fleszara z zespołami. 
Wydarzenie pobiło rekord jeśli chodzi o  liczbę wi-
dzów. Widownia i plac wokół niej „pękały w szwach”.

14 sierpnia /niedziela/ – „Piknik rodzinny” oraz 
15 sierpnia /poniedziałek/ – Festyn Odpustowy. 
Imprezy integrujące mieszkańców miejscowości 
/Berezka, plac przy szkole/.

20 sierpnia /sobota/ w amfiteatrze, na zakończenie 
wakacji, odbyło się „Ekologiczne Lato w Gminie Soli-
na”. Wydarzenie o  charakterze ekologicznym – gry, 
zabawy, konkursy, stoiska z  lokalnymi produktami 
oraz z prezentowanymi, przez Koła Gospodyń Wiej-

skich, regionalnymi potrawami. W  trakcie imprezy 
odbyły się liczne koncerty: Piotra Rogali, zespołów 
WATRA i POŁONINY. Gwiazdą tego wieczoru był ze-
spół PAPA D.

27 sierpnia /sobota/ odbył się VI Charytatywny 
Cross PGE Energia Odnawialna /Wyspa Energetyk/, 
podczas którego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i  Turystyki w  Solinie z/s w  Polańczyku wyemitował 
film pt. „Wakacje Jasia Fasoli” w  ramach Letniego 
Kina Plenerowego.

10–11 września /sobota, niedziela/ CARPATHIA 
ETNO WEEKEND /amfiteatr/ – dwudniowa impre-
za organizowana przez Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska, która realizowana była w  ramach 
projektu pn. „EtnoCarpathia” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020. Imprezie towarzyszył sze-
reg atrakcji zarówno dla dzieci jak i  dla dorosłych, 
a  wśród nich: degustacja produktów regionalnych, 
spotkania z  twórcami i  artystami, przegląd kultu-
ry karpackiej, koncerty zespołów muzycznych zo-
rientowanych na krzewienie kultury i  promowanie 
dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko–słowac-
kiego, warsztaty rękodzielnicze, pokazy ginących za-
wodów, gry i zabawy. Wydarzenie miało na celu pre-
zentację i promocje lokalnych produktów.

WyDaRZEnia JESiEnnO-ZimOWE
1 października /sobota/ – koncert „Z klasyką przez 
Polskę” organizowany przez Narodowy Instytut Mu-
zyki i  Tańca, dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Koncert w  wy-
konaniu jednej z najbardziej uznanych polskich śpie-
waczek Urszuli Kryger – mezzosopranistki, oraz Ma-
cieja Staszewskiego – gitarzysty i kompozytora /sala 
GOKSiT, ul. Bieszczadzka 18/.

11 listopada /piątek/ – „Uroczyste Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości” /Sanktuarium Matki 
Bożej Pięknej Miłości w  Polańczyku oraz świetlica/. 
Po uroczystej mszy w świetlicy odbył się występ Chó-
ru Dziecięcego działającego pod patronatem GOKSiT 
oraz akademia w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Myczkowie.

4 grudnia /niedziela/ w sali GOKSiT, ul. Bieszczadz-
ka 18, odbyła się projekcja i spotkanie autorskie z re-
żyserem /Robertem Żurakowskim/ filmu „Śniła mi 
się Połonina”, który opowiada historię twórcy biesz-
czadzkiego schroniska „Chatka Puchatka”. Ludwik 
Pińczuk przez pół wieku nadludzkim wysiłkiem budo-
wał swoją legendę i kult schroniska na Połoninie We-
tlińskiej. Nie tylko przetrwał w surowych warunkach, 
ale zdołał zbudować Chatkę własnymi rękami. Speł-
nił swoje marzenie. Prowadził schronisko z fantazją 
i sercem. Tysiące ludzi: artyści i zwykli turyści wciąż 
powracali na Połoninę odnajdując tam swój dom.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Tury-
styki w Solinie z/s w Polańczyku podjął się organizacji 
zajęć dla dzieci z terenu Gminy Solina:

W dniach od 1 do 5 sierpnia w sali GOKSiT odbyły 
się /dla dzieci w wieku 6–11 lat/, warsztaty pn. „Let-
nia Akademia Kreatywności”, które były prowadzone 
przez instruktorów z Lubelskiego Centrum Inicjatyw 
Tanecznych. W  programie: zajęcia animacyjne, pla-
styczne, warsztaty tematyczne.

Od 27 września /wtorek/ został utworzony, pod pa-
tronatem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Tury-
styki w Solinie z/s w Polańczyku, Gminny Chór Dzie-
cięcy. Zajęcia prowadzi Pani Joanna Fenczak w każdy 
wtorek tygodnia, w Sali GOKSiT, ul. Bieszczadzka 18.

WyDaRZEnia SPORTOWE ROK 2022
Poza turystyką zdrowotną obserwujemy dyna-
miczny rozwój turystyki sportowej. Pomimo 
tego, że minione lata były ciężkie pod wzglę-
dem organizacji wydarzeń sportowych, w tym 
roku przystąpiliśmy do działań ze zdwojoną 
siłą. mamy nadzieje, że wydarzenia sportowe 
zarówno cykliczne, odbywające się na terenie 
Gminy Solina od dobrych kilku lat, jak i impre-
zy nowe, zagoszczą u nas już na dłużej.

W dniach 16 stycznia, 30 stycznia oraz 13 lutego 
/niedziele/ zaplanowane były dla mieszkańców gmi-
ny Solina – darmowe niedziele na lodowisku /lodowi-
sko przy hotelu Skalny SPA w Polańczyku/.

23 kwietnia /sobota/ w sali GOKSIT, ul. Bieszczadzka 
18, odbył się „XIX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Dyrektora GOKSiT”. Wydarzenie cykliczne mające 



Grudzień 2022 | strona 9
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy

na celu popularyzację sportu szachowego szczegól-
nie wśród dzieci i młodzieży. Frekwencja, jeśli chodzi 
o uczestników, była bardzo wysoka / 80 osób/.

1 lipca /piątek/ w amfiteatrze w Polańczyku odbył 
się finał biegu „Przegoń raka dla dzieciaka” – chary-
tatywny ultra bieg po zdrowie najmłodszych. Edy-
cja 2022: Przenosimy góry Karpacz–Polańczyk. Start 
odbył się w  Karpaczu 26 czerwca. Bieg trwał 6 dni 
na odcinku 700 km.

W dniu 2 sierpnia /wtorek/ przez teren gminy Solina 
przejechali uczestnicy wyścigu kolarskiego 79. Tour 
de Polonge – 4 etapu zawodów. Rywalizacja miała 
miejsce na odcinku z Leska do Sanoka /179,4 km/.

11–18 września /tydzień od niedzieli do niedzieli/ 
po raz pierwszy na Jeziorze Solińskim odbyła się duża 
impreza pn. Extrema Carp Competition – największe 
drużynowe zawody karpiowe w Polsce o charakterze 
międzynarodowym.

17–18 września /sobota, niedziela/ GOKSiT był 
partnerem wydarzenia Bieszczady Extreme Triath-
lon WATAHA. Rywalizacja zawodników odbywała się 
w  trzech dyscyplinach: pływanie, rower, bieg. Start 
wydarzenia z amfiteatru w Polańczyku.

22–23 października /sobota, niedziela/ – „IV Biesz-
czadzki Weekend Biegowy Rysia”. Wydarzenie składa 
się z trzech biegów na poszczególnych dystansach:
1. Bieszczadzki Klasyk Rysia – bieg na 13 km.
2. Nocny sprint Rysia – bieg na 6 km.
3. Bieszczadzki Półmaraton Rysia – 23 km.
Impreza już od pierwszej edycji w 2018 r. okazała się 
być hitem. Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia to 
jedno z największych, corocznych wydarzeń sporto-
wych w  regionie, które w  tym roku zorganizowane 
zostało już po raz czwarty. Impreza cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem i  zyskuje rangę międzyna-
rodową. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii 
na temat wytyczenia i oznakowania tras, ich zabez-
pieczenia oraz ogólnej organizacji zawodów. Impre-
za powstała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku oraz sek-
cji biegowej Solina Team. Ma na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wol-

nego czasu poprzez promowanie biegów górskich. 
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym 
przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart 
oraz przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Pana Władysława Ortyla. Impreza miała również Pa-
trona Sportowego, którym był Marek Plawgo – pol-
ski lekkoatleta, sprinter i płotkarz, olimpijczyk z Aten 
2004 i Pekinu 2008.

ZaJęCia JESiEnnO–ZimOWE 
– OfERTa 2022/2023

Od 8 października /sobota/ – zumba oraz zajęcia 
na trampolinach dla dzieci w  każdą sobotę tygo-
dnia /sala GOKSiT/. Ćwiczenia przeprowadzane są 
w trzech grupach.

Od 20 października /czwartek/ – treningi Brazylij-
skiego Jiu-Jitsu dla dzieci w każdy czwartek tygodnia 
/sala GOKSiT/.

Od 20 października /czwartek/ – treningi piłki noż-
nej dla dorosłych w każdy poniedziałek i czwartek ty-
godnia /hala sportowa w SP Myczków/.

Od 2 listopada /środa/ rozpoczęły się zajęcia sza-
chowe dla dzieci /wiek 7–16 lat/ w każdą środę tygo-
dnia /sala GOKSiT/.

W 2021 r. w listopadzie odbyły się pierwsze zajęcia 
dziecięcego zespołu tanecznego FANTAZJA oraz So-
lińskiej Szkółki Muzycznej, które były kontynuowane 
w roku 2022. Finał zajęć i efekty można było podzi-
wiać w dniu 16 czerwca na scenie amfiteatru w Po-
lańczyku podczas wydarzenia DNI GMINY SOLINA - 
„Wieczór Bieszczadzkich Talentów”.

na terenie gminy Solina można bezpłatnie korzy-
stać z siłowni wewnętrznych, które znajdują się 
w obiektach zarządzanych przez GOKSiT:

Wiejski Dom Kultury w Myczkowcach 
siłownia czynna od poniedziałku do piątku 

w godz. od 11:00 do 15:00

Budynek świetlicy wiejskiej w Bóbrce 
siłownia czynna w czwartki i piątki 

w godz. od 10:00 do 18:00

Budynek GOKSiT /świetlica w Polańczyku/ 
siłownia czynna od poniedziałku do środy 

w godz. od 12:00 do 18:00

Budynek świetlicy wiejskiej w Solinie
siłownia czynna w poniedziałki, środy i piątki 

w godz. od 16:00 do 19:00

Opracowali: Zofia Karwaj, Krzysztof Pecka
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To najważniejszy projekt z  zakresu gospodarki ścieko-
wej w Gminie Solina, którego zakres obejmuje: budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Berezka (pra-
wie 16 km), budowę nowej oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Berezka oraz budowę sieci kanalizacji tłocznej 
Polańczyk–Berezka (prawie 6 km). Przedsięwzięcie jest 
elementem kompleksowej i  konsekwentnie realizowanej 
koncepcji rozwiązań ważnych problemów w  analizowa-
nej sferze ustawowych zadań gminy. Podstawowym zało-
żeniem przedsięwzięcia jest budowa gminnego systemu 
oczyszczania, gdzie oczyszczalnia w Berezce już przyjmuje 
ścieki sanitarne z miejscowości Berezka i Polańczyk, a do-

celowo trafią do niej również nieczystości z miejscowości 
Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa. Zlikwidowana zo-
stała przestarzała oczyszczalnia ścieków w Polańczyku, co 
definitywnie rozwiązało problem uciążliwych zapachów 
w centrum Uzdrowiska Polańczyk. Oczyszczalnia ścieków 
w Berezce jest obiektem, który zaprojektowano z uwzględ-
nieniem najnowocześniejszych rozwiązań oczyszczania 
ścieków – tzw. technologii MBR, która znacznie wyprze-
dza obecne krajowe normy. Jest zgodna z nowym planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamknię-
tym z 2020 r. Oczyszczanie tą metodą polega na oczysz-
czeniu ścieków do jakości porównywalnej z pierwszą klasą 

czystości wód płynących. Uzyskany filtrat, po dodatkowej 
dezynfekcji lampą UV, jest w pełni bezpieczny – spełnia 
najwyższe normy fizykochemiczne i  mikrobiologiczne, 
a  także nadaje się do ponownego wykorzystania do ce-
lów użytkowych. Oczyszczalnia w Berezce jako pierwsza 
oczyszczalnia ścieków MBR w Polsce i druga w Europie 
została poddana procesowi weryfikacji i certyfikacji tech-
nologii środowiskowych przez Komisję Europejską.
Całkowity koszt tej ogromnej inwestycji to 30 402 510 zł, 
z czego aż 13 598 699 zł to środki unijne, które udało się 
pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

EKOlOGia,
GOSPODaRKa WODnO-ŚCiEKOWa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Berezce, oczyszczalni ścieków w Berezce 
oraz sieci kanalizacji tłocznej Polańczyk–Berezka

Transport elementów do budowy sieci tłocznej Polańczyk–Berezka.Budowa sieci tłocznej Polańczyk–Berezka.

Od 2019 roku wody zbiorników solińskiego i myczkowieckiego mają pierwszą klasę czystości.
Dzięki zastosowanej technologii MBR wody oczyszczone są między innymi z:

wirusów, bakterii, mikroplastiku, pleśni, antybiotyków.
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Zakres wniosku objął budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Myczkowce 
o długości 3,289 km oraz budowę sieci wodociągowych 
w miejscowościach: Polańczyk, Myczków, Bereżnica Wy-
żna i Wola Matiaszowa o łącznej długości 5,214 km. War-
tość kosztorysowa zadania to 7 730 738,44 zł, z  czego 
7 191 632,32 zł to środki pozyskane przez Gminę Soli-
na w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski 
Ład”. Przedmiotowa inwestycja jest w  trakcie realizacji, 
a zakończenie planowane jest już w lutym 2023 roku.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 
około 5,036 km, 5 przepompowni ścieków oraz studzie-
nek kanalizacyjnych w  miejscowości Wola Matiaszowa. 
Wartość kosztorysowa zadania to 7 813 302,35 zł, z cze-
go 7 422 637,38 zł to środki pozyskane przez Gminę So-
lina w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski 
Ład”. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, 
w ramach którego wyłoniony został wykonawca i podpi-
sana umowa na realizację zadania. Prace budowlane roz-
poczną się w 2023 roku.

Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Wołkowyja
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa i roz-
budowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczal-
ni ścieków zlokalizowanej w  miejscowości Wołkowyja 
i zwiększenie przepustowości z Qśr = 220 m3/d, Qmxd = 
300 m3/d do Qśr.d = 920m3/d przy Qmax.d =1196m3/d.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków umożliwi 
przyjęcie ścieków z  rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej 
i zapewni wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dowo-
żonych i dopływających siecią kanalizacyjną z miejscowo-
ści Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzańska, Bu-
kowiec oraz Terka.
Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostały ist-
niejące obiekty kubaturowe, takie jak budynek technicz-
ny, wielofunkcyjny i żelbetowe zbiorniki technologiczne, 
poprzez ich adaptację na nowe funkcje w ciągu techno-
logicznym oczyszczania ścieków. Dodatkowo na terenie 
oczyszczalni powstały nowe obiekty kubaturowe, takie jak 
membranowe reaktory biologiczne oraz zbiorniki żelbeto-
we, ściany i płyta denna grubości 30 cm.
W  ramach przedmiotowego zadania dokonano również 
zakupu i  dostawy specjalistycznego samochodu aseniza-
cyjnego do ciśnieniowego udrażniania, mycia i czyszcze-
nia kanalizacji z zabudową ssąco-ciśnieniową.
Koszt całej inwestycji to ponad 13 732 973,49 zł, z cze-
go całość - 100% - stanowią środki finansowe, pozy-
skane przez Gminę Solina z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Budowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Solina w celu poprawy 
czystości wód zbiorników 
solińskiego i myczkowieckiego

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Wola matiaszowa

Wnętrze oczyszczalni ścieków w Berezce.

Płuczka piasku w oczyszczalni ścieków w Berezce.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja.
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W  dniu 30.11.2022 r. ogłoszono wyniki prezentowanego od 2008 roku 
Ranking Złotej Setki Gmin Podkarpacia.
W rankingu głównym, w kategorii gmin wiejskich, Gmina Solina znalazła się 
na I  miejscu. Dodatkowo w  kategorii, w  której wskaźnikiem podlegającym 
ocenie były wydatki ogółem na 1 mieszkańca, również zostaliśmy wyróżnieni 
pierwszym miejscem.

W dniu 21.09.2022 r., w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie od-
była się uroczysta Gala XXV-lecia Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”. 
W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia „Zielony Laur”.
Gmina Solina po raz pierwszy znalazła się w gronie siedmiu laureatów: gmin 
Jarocin i Teresin oraz czterech samorządowych spółek komunalnych z: Tarnowa, 
Płocka, Białegostoku i Morąga. Zrealizowane inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej przyniosły wymierne, zakładane efekty w postaci bardzo do-
brej jakości wód jezior oraz pierwszego miejsca w  rankingu najpiękniejszych 
i najczystszych jezior w Polsce.

W dniu 29.11.2022 r. ogłoszone zostały wyniki rankingu Gmin Podkarpacia. 
Gmina Solina po raz kolejny zajęła I miejsce.
Ranking tworzony jest w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, 
aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej oraz społecznej.
Dodatkowo w bieżącym roku oprócz trzech głównych laureatów Rankingu wy-
różniono również liderów w każdym z powiatów. W Powiecie Leskim Liderem 
jest Gmina Solina.

W dniu 12.10.2022 r., podczas XX-go Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach ogłoszono wyniki rankingu Inwestorów Samorządu.
Gmina Solina znalazła się w pierwszej dziesiątce wszystkich gmin w Polsce (aż 2477) 
w obu kategoriach podlegających ocenie:
•	 kategoria: wydatki inwestycyjne samorządów za lata 2019–2021 – IV miejsce!
•	 kategoria: wykorzystanie środków Unii Europejskiej w  inwestycjach w  latach 

2019–2021 – VII miejsce.
W ubiegłym roku w pierwszej wymienionej kategorii (wydatki inwestycyjne) nasza Gmi-
na znalazła się na VII miejscu. Udało się nie tylko poprawić ostatni wynik, ale okazało się 
również, że oprócz realizacji inwestycji jako samorząd byliśmy także skuteczni w podej-
mowanych zabiegach o ich finansowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

Ranking Gmin Podkarpacia

Zielony laur

Ranking inwestorów Samorządu

Złota Setka Podkarpacia

Jesteśmy liderem na Podkarpaciu
Gmina Solina jest liderem ważnych rankingów,  

stanowiących ocenę realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych
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Odpowiedni poziom wyposażenia jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
ma bezpośredni wpływ na ich zdolność 
bojową i  możliwości zapewnienia bez-
pieczeństwa wszystkim mieszkańcom 
na terenie naszej gminy.
Konieczne jest więc stałe szkolenie i dopo-
sażanie tych formacji w nowoczesny sprzęt, 
niezbędny do skutecznej realizacji działań 
ratowniczo-gaśniczych. Zapewnienie bez-
pieczeństwa, a  tym samym dbałość o  za-
pewnienie należytego potencjału sprzęto-
wego jest jednym z zadań własnych gminy.
Dzięki środkom finansowym, pozyskanym 
z  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 udało się zakupić nowy lek-
ki samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Mercedes dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Polańczyku.
Pojazd wyposażony jest między innymi 
w  zbiornik wody o  pojemności 1000 li-
trów, zbiornik na środek pianotwórczy, 
maszt oświetleniowy, agregat wysokoci-
śnieniowy wraz z linią szybkiego natarcia, 
wyciągarkę i napęd 4x4.
Koszt zakupu wyniósł 370 569,20 zł, 
z  czego aż 245 831,59 zł pochodzi z po-
zyskanych przez Gminę Solina środków 
z  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020.
W  dniu 29.10.2022 roku uroczyście po-
święcono i  przekazano jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Myczkowcach 
nowy, średni samochód ratowniczo-gaśni-

czy marki MAN. Pojazd wyposażony jest 
między innymi w  zbiornik wody o  po-
jemności 3500 litrów, zbiornik na środek 
pianotwórczy, maszt oświetleniowy, auto-
pompę, linię szybkiego natarcia, wyciągar-
kę i napęd 4x4.
Koszt zakupu tego pojazdu bojowego to 
ponad 1 000 000 zł, a  środki finansowe 
pochodzą w ponad 50% z dotacji pozyska-
nej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie oraz ze środków Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego, w skład któ-
rego wchodzi jednostka w Myczkowcach.

nowoczesny sprzęt pożarniczy – samochody bojowe dla OSP Polańczyk i OSP myczkowce

Oświetlenia uliczne powstałe 
w Gminie Solina w latach 2021–2022

nowe latarnie przy naszych drogach

Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 895 w miejscowości Bóbrka 
– zakres zadania stanowi wykonana sieć elektroenergetyczna w postaci 55 słupów wraz 
z oprawami LED. Wartość zadania wyniosła 340 715,37 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczkowce (droga gminna publiczna nr 118427R 
– do oczyszczalni ścieków) – zakres zadania stanowi wykonana sieć elektroenergetyczna w postaci 
9 słupów wraz z oprawami LED. Wartość zadania wyniosła 53 013 zł.
Podwieszenie przewodu oświetleniowego wraz z oprawami na istniejących słupach 
w miejscowości Bóbrka (koło cmentarza) – zakres zadania stanowi wykonanie podwieszenia 
przewodu oraz montaż 9 opraw LED. Wartość zadania wyniosła 37 627,91 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Solina – zakres zadania stanowi wykonana sieć 
elektroenergetyczna w postaci 25 słupów wraz z oprawami LED. Wartość zadania to 145 755 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczków – zadanie zrealizowano w dwóch 
etapach. Zakres łączny stanowi wykonana sieć elektroenergetyczna w postaci 22 słupów wraz 
z oprawami LED. Wartość zadania wyniosła 175 021,68 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Berezka – zakres zadania stanowi wykonana sieć 
elektroenergetyczna w postaci 8 słupów wraz z oprawami LED oraz 10 opraw LED na istniejących 
podbudowach. Wartość zadania wyniosła 139 115 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. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec - Milowice.

I M P R E S S U M
Uwagi: Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowania nadesłanych materiałów. 
Odpowiedzialność za ewentualne błędy i pomyłki w druku jest wyłączona.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców gminy
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W dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę, której przedmiot stanowi zadanie pod 
nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m-ci Polańczyk na działce 
nr ewidencyjny 581/1 w m-ci Polańczyk”.
Zakres zadania określony w umowie obejmował:
•	 wymianę nawierzchni asfaltowej,
•	 utworzenie miejsc postojowych,
•	 montaż korytek drogowych,
•	 wykonanie przepustów na zjazdach indywidualnych.
Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2021 r., a koszt inwestycji to 279 450,34 zł.

inwestycje z zakresu poprawy infrastruktury drogowej 
realizowane i zakończone w latach 2020–2022

Przebudowa drogi gminnej publicznej 
nr 118428R w miejscowości myczkowce

W dniu 04.12.2020 r. podpisano umowę, której przedmiot stanowi zadanie pod 
nazwą: „Remont drogi gminnej publicznej Nr 118433R w miejscowości Terka”. 
Zakres zadania określony w umowie obejmował:
•	 wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 757,90 m.b.,
•	 wykonanie montażu 519,3 m.b. korytek drogowych,
•	 montaż barier energochłonnych,
•	 wykonanie przepustów pod koroną drogi, 
•	 wykonanie przepustów na zjazdach indywidualnych, 
•	 montaż znaków drogowych.
Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2021 r., a koszt inwestycji to 815 282 zł brut-
to, z czego 407 641 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 12.07.2021 r. podpisano umowę, której przedmiot stanowi zadanie pod na-
zwą: „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118406R oraz drogi wewnętrznej 
w m-ci Solina (Jawor)”.
Zakres zadania określony w umowie obejmował:
•	 wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 774 m.b.,
•	 budowę chodnika oraz montaż poręczy ochronnych,
•	 wykonanie przepustów na zjazdach indywidualnych, 
•	 montaż przystanku autobusowego,
•	 montaż znaków aktywnych na przejściu dla pieszych, zasilanych solarem,
•	 oznakowanie poziome na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, 
•	 montaż znaków drogowych.
Realizacja zadania zakończyła się w kwietniu 2022 r., a koszt inwestycji to 1 016 997 zł 
brutto, z czego 813 597 to środki pozyskane przez Gminę Solina z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

W dniu 22.11.2019 r. podpisano umowę, której przedmiot stanowi zadanie pod 
nazwą: „Przebudowa drogi gminnej publicznej 118428R w Myczkowcach”.
Zakres zadania określony w umowie obejmował:
•	 wymianę nawierzchni z masy bitumicznej,
•	 montaż korytek drogowych,
•	 przebudowę istniejącego odcinka chodnika,
•	 wymianę oznakowania drogi.
Realizacja zadania zakończyła się w maju 2020 r., a koszt inwestycji to 540 058 zł brut-
to, z czego 270 029 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej publicznej 
nr 118433R w miejscowości Terka

Przebudowa drogi gminnej publicznej 
nr 118406R oraz drogi wewnętrznej 
w miejscowości Solina (Jawor)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
w Polańczyku (przy osiedlu Panorama) 
wraz z utworzeniem miejsc postojowych
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Najważniejszym wnioskiem opracowanym i przekaza-
nym przez Gminę Solina do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego jest projekt pod nazwą: „Budowa in-
frastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych 
Jeziora Solińskiego i  Myczkowieckiego” na kwotę aż 
200 000 000 zł. Ogromnym sukcesem naszej gminy 
jest to, że przedmiotowy projekt znalazł się na 
liście projektów zgłoszonych do Krajowego 
Planu Odbudowy z  terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. Pozyskanie tak 
potężnego wsparcia finansowego będzie 
ogromnym impulsem dla rozwoju gospo-
darczego naszej gminy.
Celem projektu jest tworzenie warunków 
służących powstawaniu nowych firm oraz 
rozwojowi istniejących firm świadczących 
usługi w  obsłudze szeroko rozumianego 
ruchu turystycznego.
W  zakres projektu wpisuje się również 
tworzenie i  wyposażenie w  niezbędną 
infrastrukturę sposób uwzględniający 
możliwość alternatywnego jej wyko-
rzystania i  umożliwiający tworzenie 
bogatej, całorocznej oferty turystycz-
nej oraz stworzenie funkcjonalnej sieci 
komunikacyjnej w obszarze zbiorników soliń-
skiego i myczkowieckiego.
Zadania, nad którymi gmina aktualnie pracuje 
i planuje ich realizację, obejmują wiele obszarów dzia-
łalności, a w szczególności: gospodarkę wodno-ścieko-
wą, infrastrukturę drogową, budowę i poprawę stanu 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy.
W  niniejszym wydaniu biuletynu informacyjnego pre-
zentujemy Państwu plany, projekty i pomysły na rozwój 
i funkcjonowanie Gminy Solina w przyszłości, w podziale 
na wskazane dziedziny.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
I EKOLOGIA

•	 Budowa instalacji do karbonizacji hydro-
termalnej osadu pościekowego na bazie ist-
niejącej infrastruktury oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Berezka,

•	 budowa kanalizacji Bereżnica Wyżna, Terka, Werlas 
oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Bóbrka,

•	 budowa nowych wodociągów w miejscowościach Bu-
kowiec, Bóbrka, Solina (tzw. Zadąbrowa),

•	 remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowościach Wołkowyja i Myczkowce.

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ (GMINNEJ, POWIATOWEJ 

I WOJEWÓDZKIEJ)
•	 Przebudowa dróg: Bereźnica–
Żardenka, Górzanka–Bereźnica, 
Berezka (na tzw. Pasieki),
•	 przebudowa dróg wojewódz-
kich: Polańczyk–Wołkowyja, Woł-
kowyja–Rajskie, Solina–Uherce 
Mineralne oraz Berezka–Myczków, 

budowa ścieżek rowerowych z udzia-
łem środków finansowych z  budżetu 

Gminy Solina,
•	 przebudowa dróg powiatowych na te-

renie Gminy Solina, w  tym: budowa chodni-
ka przy drogach powiatowych w  miejscowościach: 

Myczkowce, Bóbrka, Górzanka, Terka, Bereźnica 
Wyżna i  Wola Matiaszowa, z  udziałem środków fi-
nansowych z budżetu Gminy Solina,

•	 poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej 
pozostającej w zarządzie Gminy Solina uwzględniając 
teren całej gminy.

BUDOWA I POPRAWA STANU GMINNYCH 
OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ
•	 Rozbudowa istniejącego amfiteatru w Polańczyku,
•	 budowa świetlic wiejskich w  miejscowościach Woł-

kowyja i Terka,
•	 rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP 

w miejscowości Bóbrka,
•	 utworzenie żłobka publicznego w  celu zapewnienia 

opieki dla dzieci do lat 3 w miejscowości Berezka.

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ GMINY SOLINA

•	 Przebudowa stadionów sportowych w  miejscowo-
ściach Polańczyk i Górzanka,

•	 rozpoznanie zasobów wód geotermalnych w  miej-
scowości Solina i stworzenie całorocznego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego (trwa procedura oceny 
wniosku o dotację w wysokości ponad 15 000 000 zł, 
złożonego przez Gminę Solina do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

•	 budowa kładki pieszo-rowerowej, łączącej Uzdrowi-
sko-Polańczyk z tzw. Patelnią w Polańczyku – opraco-
wana koncepcja zakłada budowę kładki dla pieszych 
o charakterystycznej formie architektonicznej. Indy-
widualna architektura kładki poprzez swoją formę 
wpisuje się w krajobraz. Kładka stanowić będzie roz-
poznawalny i  charakterystyczny element przestrzeni 
w miejscowości Polańczyk,

•	 rozbudowa istniejącej widokowej kolei gondolowej 
nad Soliną poprzez stworzenie linii komunikacyjnej 
z Uzdrowiskiem Polańczyk,

•	 przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego 
spichlerza w miejscowości Myczkowce, nadanie mu 
funkcji galerii sztuki i miejsca organizacji wystaw oraz 
ekspozycji,

•	 rozszerzenie oferty ekspozycyjnej Muzeum Kultury 
Duchowej i  Materialnej Bojków oraz Regionalnego 
Centrum Kultury w Myczkowie poprzez dokończe-
nie rozpoczętej rekonstrukcji dawnej chaty.

Planowane inwestycje 
w Gminie Solina
Turystyka i  jej rozwój jako jedyny dział gospodarki w  Gminie Solina stanowi również priorytet, 
determinuje bieżące działania podejmowane przez władze gminy oraz wszelkie plany na przyszłość 
w  sferze aktywności inwestycyjnej. Głównym zadaniem polityki turystycznej samorządu jest 
budowanie silnego sektora usług, zorientowanego na rozwój zrównoważony, eksponujący walory 
przyrodnicze naszego regionu.

Schemat systemu 
do karbonizacji 
hydrotermalnej.




