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Szanowni
Czytelnicy!

Oddajemy w Wa-
sze  ręce  kolejny  
- czwarty numer Biule-
tynu Samorządowego 
Gminy  Zagórz  „Nad 

Osławą”. Przypominamy, że nasz kwar-
talnik wydawany jest w ramach projektu 
„AKADEMIA  DEMOKRACJI  i  ROZWO-
JU”, który uzyskał ponad 320 000 zł do-
finansowania z Funduszu Partnerskiego 
Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Fakt 
ten ma odzwierciedlenie w stałej rubryce 
„Z życia projektu”, który realizowany jest 
wspólnie  ze  szwajcarską gminą Villars-
sur-Glâne. 

Niniejsze  wydanie  przypada  na 
okres  świąt wielkanocnych. Na  ten wy-
jątkowy  czas  wszystkim,  naszym  Czy-
telnikom  składamy  najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pokoju oraz wszelkiej 
pomyślności. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
Jerzy Zuba,

Redaktor Naczelny 
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Czasopismo bezpłatne, 
finansowane w ramach projektu 

„Akademia Demokracji i Rozwoju”

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli partnerskich gmin.

PROJEKT “AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ 
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI 
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 101.401,26 CHF

PROJECT “ACADEMY OF DEMOCRACY AND DEVELOPMENT” SUPPORTED BY A GRANT FROM 
SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION. 
VALUE OF CO-FINANCING: 101.401,26 CHF

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii 
w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej

W  składzie  zagórskiej  delegacji  znaleźli 
się: burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wice-
przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Zagórzu 
Marek Marcinik,  sekretarz  Gminy  Zagórz 
Łukasz Woźniczak,  prezes  Zakładu  Usług 
Technicznych w Zagórzu Marian Hniłka oraz 
Agata Kurkowska -  koordynator  projektu. 
Uczestnikiem  specjalnym  wizyty  była Alicja 
Wosik  –  wicewojewoda  podkarpacki,  która 
jeszcze  jako  wiceburmistrz  Zagórza,  zaini-
cjowała współpracę partnerską gmin Zagórz 
i Villars-sur-Glâne.

P r z ed s t aw i c i e l e 
9-osobowej  Rady  Wy-
konawczej  Villars-sur-
Glâne  z  burmistrz  Eriką 
Schnyder  na  czele  nie-
zwykle  ciepło  i  życzliwie 
przyjęli  polskich  gości. 
Opiekę  nad  grupą  pod-
czas całej wizyty sprawo-
wał  z  dużym  zaangażo-
waniem sekretarz Gminy 
Villars-sur-Glâne Emma-
nuel Roulin.  Gospoda-
rze  zapoznali  uczestni-
ków  wizyty  ze  specyfiką 
funkcjonowania  szwaj-
carskiej  gminy  oraz  wy-

W dniach 29 - 30 stycznia 2013 r. delegacja z Gminy Zagórz odwiedzi-
ła partnerską gminę Villars-sur-Glâne w Szwajcarii. Wizyta była kolejnym 
etapem projektu „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowa-
nie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny 
transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych 
problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorzą-
dowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.

jaśnili pokrótce zasady funkcjonowania admi-
nistracji publicznej w Szwajcarii. Szczególne 
miejsce  poświęcono  zagadnieniom  ochrony 
środowiska  naturalnego.  Delegacja  Gminy 
Zagórz  miała  okazję  przyjrzeć  się  z  bliska 
gminnemu  systemowi  zbiórki  odpadów,  od-
wiedzając jeden z punktów odbioru i segrega-
cji śmieci. 

Celem  wizyty  było  zapoznanie  się 
z  praktycznymi  rozwiązaniami  szwajcarski-
mi na przykładzie wdrażanego w Villars-sur-
Glâne  projektu  ekologii  przemysłowej.  Pro-
jekt  dotyczy  stworzenia  koncepcji  lepszego 
funkcjonowania  Parku  Technologicznego 
Moncor  w  oparciu  o  rozwiązania  ekologicz-
ne.  Celem  wypracowywanych  rozwiązań 
jest  większa  efektywność  ekonomiczna  
w  połączeniu  z  wysokim  standardem  życia 
mieszkańców  i  pracowników  strefy,  z  jed-
noczesnym  poszanowaniem  środowiska. 
W projekt zaangażowane są wszystkie firmy 
działające w strefie. Są one objęte wspólnym 
systemem  grzewczym  w  oparciu  o  energię 
pochodzącą z wybudowanej na terenie gminy 
spalarni  śmieci.  Wytworzona  energia  kiero-
wana jest również do sąsiadujących ze strefą 
mieszkań. Projekt obejmuje również działania 
planistyczne służące zwiększeniu atrakcyjno-
ści terenów gminnych.
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ZAGÓRZ POMÓGŁ!

W sobotni wieczór  26  stycznia  br.  sala 
widowiskowa  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 
Kultury  i  Sportu  w  Zagórzu  wypełniła  się 
szczelnie  ludźmi  dobrej  woli,  którzy  swoją 
obecnością  i  ofiarnością  odpowiedzieli  na 
inicjatywę  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Za-
górz. Skupiona w niej młodzież postanowiła 
udowodnić,  iż  w  coraz  bardziej  zabieganej 
i  bezdusznej  rzeczywistości  ludzie  mogą 
okazywać  sobie  wsparcie  i  solidarność 
w trudnych sytuacjach życiowych. O rozma-
chu i skuteczności poczynań młodych samo-
rządowców  najlepiej  świadczyła  liczba  fan-
tów pozyskanych na potrzeby licytacji, wśród 
których  znalazły  się  takie  przedmioty  jak: 
stylowy  zegar  ścienny  -  dar  burmistrza  Za-
górza  Ernesta Nowaka,  komplet  albumów 
i  wydawnictw  promocyjnych  przekazanych 
przez:  europoseł  Elżbietę Łukacijewską, 
członka  Zarządu Województwa  Podkarpac-
kiego Sławomira Miklicza oraz starostę sa-
nockiego Sebastiana Niżnika, obrazy daro-
wane przez: Lucjana Piszkę, Andrzeja Ki-
jowskiego, Anitę Lisowską, Dianę Biegę, 
Kamilę Kotulę, Gabrielę Sitek, Magdalenę 
Złoczewską i Beatę Krawczyk. Długą  listę 
oryginalnych  gadżetów  zwieńczył  komplet 
afrykańskich pamiątek misyjnych (m.in. ma-
ski i figurki) z Togo, przekazanych przez ks. 
prał. Eugeniusza Dryniaka.

Koncert charytatywny „Zagórz pomaga”, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Zagórz (MRGZ) we 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zagórzu, dostarczył wielu wzruszeń owocując 
kwotą ponad 1,5 tysiąca złotych, która zostanie przekazana na rzecz dzieci z terenu Gminy Zagórz cierpiących 
na choroby nowotworowe.

Obfitujący w wiele wzruszeń i emocji wie-
czór rozpoczął się od ceremonii wręczenia na-
grody w konkursie plastycznym na logo Mło-
dzieżowej Rady Gminy Zagórz. (o konkursie 
czytaj na str. 4) W  imieniu burmistrza Zagó-
rza, który ze względu na wcześniej zaplano-
wane obowiązki służbowe nie mógł osobiście 
uczestniczyć  w  koncercie,  główną  nagrodę 
(komplet  gadżetów  promocyjnych)  przeka-
zał  zwycięzcy  (Rafałowi Podsobińskiemu 
z Leska)  sekretarz Gminy Zagórz – Łukasz 
Woźniczak. Do gratulacji przyłączyli się czo-
łowi przedstawiciele MRGZ – Jolanta Walko 
i Jakub Kopczyk, pełniący jednocześnie rolę 
konferansjerów. Dalszy ciąg koncertu wypeł-
niły  występy  artystyczne  przeplatane  emo-
cjonującymi  licytacjami  prowadzonymi  przez 
radnego  MRGZ  Macieja Woźniczyszyna 
oraz  redaktora  naczelnego  „Nad  Osławą” 
Jerzego Zubę,  którzy  skutecznie  motywo-
wali  uczestników  licytacji  do  wielokrotnego 
przebijania  cen  wywoławczych.  Momentami 
niezwykle emocjonującą rywalizację o zakup 
wyszczególnionych wcześniej fantów włączyli 
się m.in.:  burmistrz  Zagórza Ernast Nowak 
(za pośrednictwem swojego przedstawiciela), 
ks. Józef Kasiak, radni Rady Miejskiej w Za-
górzu: Zofia Seniuta, Monika Górka, Michał 
Kopka,  radny powiatowy Paweł Czech, se-
kretarz  Gminy  Zagórz  Łukasz Woźniczak 

oraz przewodniczący Rady Osiedla Stary Za-
górz Tomasz Pyrć. 

Efektem licytacji oraz prowadzonej przez 
wolontariuszy  w  trakcie  koncertu  zbiórki  do 
puszek  udało  się  zgromadzić  środki  finan-
sowe  w  kwocie  przekraczającej  1,5  tysiąca 
złotych, która zgodnie z wolą  inicjatorów ak-
cji zostanie przekazana na rzecz dzieci z te-
renu Gminy Zagórz,  cierpiących na  choroby 
nowotworowe.  Zważywszy  na  krótki  okres 
przygotowań,  jak  również  na  bliskość  termi-
nu  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy, 
wynik finansowy i oddźwięk społeczny zagór-
skiego  koncertu  charytatywnego  zasługują 
na uznanie. Swój udział w finalnym sukcesie 
dobroczynnego  przedsięwzięcia  bez wątpie-
nia mają artyści, których występy inspirowały 
darczyńców do hojności. Mowa  tu  o: Pawle 
Łoskocie,  Katarzynie  Kicak,  Klaudii Ko-
czeń, Wiktorii Łoskot, Klaudii Solon, Julii 
Rodkiewicz,  Dominice Semczyk,  Rafale 
Pałackim,  Grupie kabaretowej z ZS nr 2 
w Sanoku, Zespole Gimnastyków Mirosła-
wa Kaźmierczaka oraz Domiku Gurgaczu.

Inicjatorzy koncertu charytatywnego „Za-
górz  pomaga”  cieszą  się,  że  ich  inicjatywa 
spotkała się w lokalnym środowisku z bardzo 
dobrym odbiorem i mają nadzieję, że impreza 
będzie miała charakter cykliczny.

Idea dobrego zarządzania środowiskiem 
naturalnym  w  obrębie  strefy  przemysłowej 
jest  dla  Gminy  Zagórz  niezwykle  interesu-
jąca  ze względu  na  istniejącą  na  jej  terenie 
specjalną strefę ekonomiczną. W jej obrębie 
funkcjonują duże firmy przemysłowe oraz po-
wstają nowe, co pociąga za sobą konieczność 
poszukiwania  rozwiązań  służących  ochronie 
środowiska. Zapoznanie się z dobrymi prakty-
kami partnerskiej gminy w Szwajcarii stanowi 
dla Gminy Zagórz inspirację w tego typu dzia-
łaniach  i może być pomocne w wypracowa-
niu własnych metod efektywnego, a zarazem 
ekologicznego korzystania ze środowiska. 

Projekt  „Akademia Demokracji  i Rozwo-
ju” jest dofinansowany ze środków Funduszu 
Partnerskiego  Grantu  Blokowego  Szwajcar-
sko-Polskiego  Programu  Współpracy.  Ko-
lejnym  etapem  działań  projektowych  będzie 
organizacja  wizyty  studyjnej  w  Villars-sur-
Glâne, w  której  pod  koniec maja br. wezmą 
udział m.in.: samorządowcy, młodzież szkolna 
oraz liderzy organizacji społecznych z terenu 

Gminy Zagórz.  Podczas  pobytu w Szwajca-
rii  zostanie zaprezentowany film promocyjny 
o Gminie Zagórz  realizowany obecnie w  ra-
mach  projektu. Akcentem wieńczącym  dzia-

łalność „Akademii Demokracji i Rozwoju” bę-
dzie  rewizyta  Szwajcarów w Gminie  Zagórz 
zaplanowana  na  początek  października  bie-
żącego roku.
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•	 Panie Dyrektorze, jaki był miniony 
rok dla kierowanej przez Pana szkoły pod 
względem inwestycji?

Głównym  celem  planów  inwestycyjnych 
było  przygotowanie  szkoły  na  przyjęcie  no-
wych  uczniów  i  pracowników  w  związku  ze 
zmianą  struktury  szkolnictwa  w  naszej  gmi-
nie.  Wyremontowaliśmy  szatnie  uczniow-
skie,  przenieśliśmy  pracownię  komputerową 
do  bardziej  funkcjonalnego  pomieszczenia. 
W  celu  poprawienia  i  zapewnienia  bezpie-
czeństwa wykonaliśmy pełen monitoring hali 
sportowej na wewnątrz i zewnątrz oraz boiska 
wielofunkcyjnego.  Na  dzień  dzisiejszy  oba 
budynki,  czyli  szkoła  i  hala,  są w  pełni mo-
nitorowane.  Chciałbym,  aby  uczniowie  czuli 
się bezpiecznie  i muszę powiedzieć, że mo-
nitoring sprawdził się już kilkakrotnie. Oprócz 
tego zamontowaliśmy urządzenia wi-fi w bu-
dynku szkoły i hali sportowej.

•	 A jakie inwestycje planuje Pan 
w roku 2013 w Gimnazjum nr 2 Zagórzu?

Budynek  szkoły  jest  w  dobrym  stanie, 
ale  planujemy  drobne  remonty  i  poprawki 
takie  jak  dokończenie  renowacji  ogrodzenia 
i elewacji szkoły. Chciałbym wykonać schody 
zejściowe z placu szkolnego na stadion oraz 
odnowić kilka sal lekcyjnych. Bardziej poważ-
nym remontem, który przewiduję w przyszło-
ści,  to wymiana wszystkich rynien wokół bu-
dynku  szkoły.  Jest  to  inwestycja,  która musi 

CHCĄ SIĘ UCZYĆ JAPOŃSKIEGO!
Z Tomaszem Rudym, dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, rozmawia Jerzy Zuba

być zaplanowana wcześniej, aby można było 
zabezpieczyć  środki w budżecie  szkoły. Bę-
dziemy się do tej inwestycji przygotowywać. 

•	 Największe sukcesy szkoły to…
Myślę,  że  naszym  największym  sukce-

sem  jest  wielkie  zaangażowanie  młodzieży 
i nauczycieli w przygotowanie do konkursów 
kuratoryjnych,  przedmiotowych,  artystycz-
nych i sportowych.

•	 A konkretniej?
Mamy  czterech  finalistów  przedmioto-

wych  konkursów  kuratoryjnych:  z  chemii, 

fizyki,  historii  i  matematyki.  Tu  szczegól-
ne  gratulacje  należą  się:  Przemysławowi 
Kasprzykowi, Patrykowi Dołżyckiemu i Da-
widowi Wajdzie  oraz  ich  opiekunom,  czyli: 
Zofii Kosz, Krystynie Witowicz, Marii Wań-
cowiat oraz Patrykowi Nisiewiczowi. 

Nasi  uczniowie:  Mateusz Witowicz 
(kl. I), Przemysław Kasprzyk (kl. II) są laure-
atami „Ogólnopolskiego Konkursu Przedmio-
towego MULTITEST 2012 z Chemii”. Repre-
zentacja naszego gimnazjum w składzie: Ka-
mil Mokrzycki, Daria Mielnik i Paweł Klaja, 
zajęła 2. miejsce w XX edycji Programu Edu-
kacji Ekologicznej BdPN „Zachowamy piękno 
i  walory  przyrodnicze  Bieszczadów”.  W  ka-
tegorii  indywidualnej  tego  samego  konkursu 
Kamil Mokrzycki uplasował się na 3. miejscu 
a Daria Mielnik na 4. pozycji. 

Mamy  swoich  laureatów  w  konkursach 
literackich. W VIII Konkursie im. Ulany Kraw-
czenko  w  Przemyślu  udanie  zaprezentowali 
się:  Daria  Mielnik, Alicja Czerwieniak, Cy-
prian Falenczak,  a  w  XIII  edycji  Krośnień-
skiego  Konkursu  Literackiego  –  „Tajemnica 
pisania”  wyróżnił  się  Mateusz  Witowicz.  Po 
laury VIII Konkursu Recytatorskiego w Prze-
myślu  sięgnęli:  Daria  Mielnik,  Diana Welc, 
Alicja Czerwieniak.

Wśród  uczennic  i  uczniów  Gimnazjum 
nr  2 w Zagórzu  są  również utalentowani  fo-

Tomasz Rudy - dyrektor Gmimnazjum nr 2 w Zagórzu.

oraz jej pełnej na-
zwy. Przy pracy nad 
logotypem mogłem 
liczyć na wsparcie 
nauczyciela i przyja-
ciół, którym bardzo 
za to dziękuję.

Publiczny  de-
biut logo MRGZ miał 
miejsce  w  związku 
z  działaniami  pro-
mocyjnymi  koncer-
tu  charytatywnego 
„Zagórz  pomaga”. 
W jego trakcie Rafał 
Podsobiński  ode-
brał z rąk sekretarza 
Gminy Zagórz Łukasza Woźniczaka – gratu-
lacje  i  nagrodę w postaci  kompletu materia-
łów reklamowych Gminy Zagórz wyproduko-
wanych w  związku  z  ubiegłorocznym  jubile-
uszem 600-lecia Zagorza.

MŁODZI MAJĄ SWOJE LOGO!

Rafał  Podsobiński 
– zwycięzca  konkursu 
na  logo  MRGZ

Decydujący  werdykt  zapadł  17  grud-
nia  ub.r. w  trakcie  posiedzenia MRGZ,  pod-
czas  którego  wyróżnione  zostały  3  prace. 
Co  ciekawe,  wybór  tej  najlepszej  odbył  się 
w  toku  tajnego  głosowania.  Rafał  Podso-
biński  jest  uczniem  Liceum  Plastycznego 
przy  Zespole  Szkół  Technicznych  w  Lesku. 
Z  konkursowego  dossier  wynika,  iż  młody 
artysta  interesuje  się  malarstwem,  grafiką 
i fotografią. Ponadto lubi góry, muzykę i kino.  
- Przy projektowaniu logotypu MRGZ, moim 
priorytetem było pokazanie w jak najprostszej 
postaci młodzieży przy równoczesnym nawią-
zaniu do historii miasta. Dlatego mój końcowy 

Młodzieżowa Rada 
Gminy Zagórz

Na początku grudnia ubiegłego roku Młodzieżowa Rada Gminy Zagórz 
(MRGZ) ogłosiła konkurs na swoje logo. W konkursowe szranki stanęło 8 
autorów, którzy zaprezentowali bardzo różnorodne pod względem treści 
i formy prace. Ostatecznie za najlepszy projekt uznano logo autorstwa 
Rafała Podsobińskiego z Leska. 

projekt składa się z graficznego przedstawie-
nia młodzieży, klasztoru w Zagórzu, który jest 
wizytówką miasta, kombinacji skrótu MRGZ 
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tograficy.  Mateusz Witowicz, Kamila Adam-
ska,  Dominika Szczudlik,  Edyta Żytka, 
Justyna Bindas, Daria Pach, Natalia Strze-
lecka, Patrycja Malejka, Izabela Bańczak, 
Wioleta Zubel, Klaudia Wojnar to  laureaci 
konkursów  fotograficznych  takich,  jak:  „Pod-
karpacka przestrzeń w obiektywie” (Rzeszów, 
2012),  „Całej  ziemi  jednym objąć nie można 
uściskiem” (Turek, 2013 r.), „Leśne fotografie” 
(Krosno 2012).

Nasza  uczennica Klaudia Solon zajęła 
III miejsce w I Festiwal Piosenki Europejskiej 
„Eurosan”, Sanok 2012 r. Z tego miejsca gra-
tuluję uczniom i dziękuję nauczycielom za ich 
zaangażowanie.

•	 Bardzo często słyszy się opinie, 
iż współczesna młodzież, zafascynowana 
światem komputerów i Internetu, gremial-
nie stroni od aktywności fizycznej. Czy rze-
czywiście tak jest?

Upowszechnienie  dostępu  do  kompute-
rów i Internetu powoduje, iż aktywność rucho-
wa młodego pokolenia rzeczywiście gwałtow-
nie spadła. Starożytna maksyma nie na darmo 
mówi,  iż w zdrowym ciele, zdrowy duch. Jak 
wszystkim wiadomo, szkoła dysponuje nowo-
czesnym  obiektem  hali  sportowej.  Naszych 
uczniów  nie  trzeba  zachęcać  do  uprawiania 
dyscyplin sportowych. Chłopcy potrafią przy-
jechać na godzinę 6.55 żeby pograć w piłkę. 
To bardzo cieszy, że jest takie zainteresowa-

nie sportem, że jest taki obiekt, na który cze-
kali chyba wszyscy i młodsi, i starsi. 

W  ubiegłym  roku  w  ogólnej  klasyfikacji 
wojewódzkiej  mieliśmy  14.  miejsce  na  472 
szkoły.  A  więc  jesteśmy  w  czołówce  woje-
wódzkiej.  To  był  najlepszy  wynik  w  gminie 
i trzeci w powiecie.

O  skuteczności  naszych  działań  sporto-
wych  świadczą  osiągnięcia  uczniów,  którzy 
pod opieką nauczycieli wychowania fizyczne-
go: Ewy Get i Dariusza Czecha biorą udział 
w  turniejach  sportowych.  W  wojewódzkim 
finale  gimnazjady  w  lekkiej  atletyce  nasi  re-
prezentanci uplasowali się na wysokich pozy-
cjach. Maciej Hunia w biegu na 1000 metrów 
zajął 13. miejsce, Jan Zając w biegu na 100 
metrów uplasował  się  na 16.  pozycji, Domi-
nik Fabian w rzucie oszczepem osiągnął 14. 
wynik  w  województwie,  Dawid Gaworecki 
w skoku w dal był 21. W wojewódzkim finale 
biegów przełajowych Maciej Hunia uplasował 
się na 11. pozycji, a Diana Kozdraś zajęła 57. 
miejsce. 

W  półfinale  wojewódzkim  rozgrywek 
w Badmintona dobrze zaprezentowały się na-
sze męskie i kobiece drużyny, zajmując czwar-
te miejsca. W Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej 
Chłopców wywalczyliśmy srebro. W analogicz-
nych zawodach w piłce siatkowej zarówno na-
sze dziewczęta, jak i chłopcy sięgnęli po złoto.

W  IV  Niepodległościowym  Biegu  Soko-

lim Maciej Hunia był pierwszy, Dawid Gawo-
recki – drugi, Mateusz Błażowski – czwarty 
a Grzegorz Ścibor – siódmy.

•	 Na współczesnym runku pracy jed-
ną z kluczowych kompetencji jest dobra 
znajomość języków obcych. Jak przedsta-
wia się oferta zagórskiego gimnazjum na 
tym polu?

Szkoła  ma  bogatą  ofertę  językową. 
Uczniowie  oprócz  języka  polskiego  mogą 
uczyć  się  trzech  języków:  angielskiego,  nie-
mieckiego  i  ukraińskiego,  a  teraz  chciałbym 
wprowadzić język japoński. 

•	 Skąd taki pomysł?
Współczesna  szkoła  powinna  szybko 

i  elastycznie  reagować  na  zapotrzebowanie 
rynku pracy. Budowa w naszym mieście fabry-
ki japońskiego koncernu TRI Poland generuje 
zapotrzebowanie na naukę języka japońskie-
go,  którą  chcielibyśmy  prowadzić  w  formie 
zajęć  pozalekcyjnych.  Po  przeprowadzonej 
wśród uczniów ankiecie okazało się, że 60% 
z nich chce poznawać kulturę Kraju Kwitnącej 
Wiśni, co już samo w sobie świadczy o ich od-
powiedzialnym i dorosłym podejściu do życia. 
Tutaj liczę na wsparcie organu prowadzącego 
szkołę. Myślę że wypracujemy wspólną kon-
cepcję i od września w Zagórzu będzie można 
się uczyć języka japońskiego. 

•	 Dziękuję za rozmowę.

JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORAŻU

Ceremonia ślubowania.

Święto  poraskiej  szkoły  uświetnili  swą 
obecnością  znamienici  goście, wśród  których 
znaleźli się m.in.: Mirosław Pluta – poseł na 
Sejm RP, Alicja Wosik  - wicewojewoda pod-
karpacki,  ks.  prał. Eugeniusz Dryniak,  Wa-
cław Krawczyk – wicestarosta powiatu sanoc-
kiego i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Porażu. Władze samorządowe Miasta i Gmi-
ny  Zagórz  reprezentowali:  burmistrz  Zagórza 
Ernest Nowak,  przewodniczący  Rady  Miej-
skiej  w  Zagórzu  Jan Różycki oraz  dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu Janusz Fal.

Podniosłą  uroczystość  zainaugurowała 
msza święta w kościele parafialnym w Porażu, 
podczas której nastąpiło poświęcenie sztanda-
ru szkoły. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce 
w murach poraskiej „podstawówki”. Jej dyrek-
tor - Dorota Grzyb po powitaniu zebranych go-
ści przedstawiła krótko sylwetkę Janusza Kor-
czaka,  po  czym  przewodniczący  Rady  Miej-
skiej Jan Różycki odczytał uchwałę o nadaniu 
szkole imienia, przekazując ją na ręce przed-
stawicieli  uczniów. Następnie głos zabrał go-
spodarz  zagórskiej  gminy Ernest Nowak.  Po 
odczytaniu aktu fundacyjnego sztandaru, bur-
mistrz odebrał sztandar z rąk Rady Rodziców 
i przekazał go dyrektorowi szkoły, który powie-

24 listopada 2012 r. odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Porażu połączona 
z nadaniem szacownej jubilatce imienia Janusza Korczaka.

rzył  go  uczniom.  Po 
złożeniu  ślubowania 
na  szkolny  sztandar 
uczniowie  pracujący 
pod  kierunkiem  Jo-
anny Pisuli  zgotowali 
zebranym  prawdziwą 
teatralną  ucztę,  przy-
bliżając  sylwetkę  pa-
trona szkoły, który całe 
swe  życie  poświęcił 
dzieciom. Młodzi  arty-
ści otrzymali mnóstwo 
braw  i  pochlebnych 
recenzji  między  inny-
mi od Lucyny Opoń - 
kierownika Kuratorium 
Oświaty w Krośnie. 

Kolejnym  punk-
tem  obchodów  50-le-
cia  Szkoły  Podsta-
wowej  w  Porażu  była  prezentacja  słowno 
– muzyczna w wykonaniu Dawida Kity  oraz 
Klaudii Solon, obrazująca historię szkoły od 
momentu  założenia  komitetu  budowy,  aż  do 
chwili obecnej. 

Dyrektor  Dorota  Grzyb  podsumowując 

szkolny  jubileusz mówi:  - Było wzniośle, no-
stalgicznie. W powietrzu czuło się wagę tej 
chwili, która w historii szkoły zdarzyć się może 
przecież tylko raz. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy mieli swój udział w tym hi-
storycznym momencie. 
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I SEMESTR ZA NAMI!

Ich wspólną troską jest dbałość o wyso-
ki poziom nauczania, co przejawia się m.in. 
opracowywaniem  i  wdrażaniem  innowacji 
pedagogicznych. Na  tym polu szkoła posia-
da duże osiągnięcia, o czym świadczy fakt, iż 
dwóch nauczycieli znajduje się w gronie eg-
zaminatorów OKE w Krakowie, uczestnicząc 
w  projekcie  „Sprawdzian  w  sześcioletniej 
szkole podstawowej”.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom, osiągającą wy-
sokie wyniki nauczania, przygotowującą podopiecznych do dalszej nauki 
i pełnienia ról społecznych. Tutaj nasi uczniowie mogą rozwijać własną 
osobowość i pasje, uzyskać poradę i pomoc, a relacje nauczyciel – uczeń 
opierają się na wzajemnym szacunku i życzliwości – tak zagórską „jedyn-
kę” charakteryzują jej nauczyciele i dyrekcja.

Aktywnie  działa  Samorząd  Uczniowski, 
dzięki któremu uczniowie angażują się w pra-
cę społeczną na rzecz szkoły i lokalnego śro-
dowiska.  Owocami  aktywności  uczniów  na 
tym polu były m.in. akcje charytatywne takie, 
jak:  „Góra  grosza”,  „Podaruj  coś  od  serca”, 
zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnio-
nej,  a  niezamożnej  młodzieży  pochodzącej 
z  niewielkich miejscowości  przeprowadzona 

pod patronatem Fundacji Dzieło Nowego Ty-
siąclecia z okazji XII Dnia Papieskiego oraz 
zbiórka pieniędzy dla chorej koleżanki.

Jednym  z  priorytetów  w  pracy  wycho-
wawczej  szkoły  jest  propagowanie  pozy-
tywnych wzorców  zachowania  oraz  dbałość 
o  podniesienie  poziomu  kultury  osobistej 
wychowanków, co znalazło odzwierciedlenie 
w opracowaniu zasad całorocznego szkolne-
go Konkursu Dobrego Zachowania.

Dążąc do zapewnienia uczniom edukacji 
wczesnoszkolnej  najlepszej  i  dostosowanej 
do  ich potrzeb oferty edukacyjnej,  zagórska 
„jedynka”  przystąpiła  do  realizacji  przygo-
towanego  przez  gminę  Zagórz  projektu  pn. 
„Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wy-
chowania  uczniów  klas  I  –  III  szkół  podsta-
wowych w Gminie Zagórz”. Odpowiadając na 
zdiagnozowane uprzednio potrzeby uczniów, 
w  ramach  projektu  zorganizowano:  zaję-
cia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościa-
mi w czytaniu  i pisaniu, zajęcia dla uczniów 

W WIELOPOLU OTWARTO ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
Na terenie zagórskiej dzielnicy Wielopole 6 marca 2013 r. uroczyście otwarto przedszkole oraz pierwszy na 
terenie gminy Zagórz żłobek. Placówka znajduje się w budynku, w którym do niedawna funkcjonowała szkoła 
podstawowa.

Symboliczne przecięcie wstęgi.

Radosna uroczystość zgromadziła liczne 
grono  mieszkańców  i  przedstawicieli  władz 
różnych  szczebli  na  czele  z  wicewojewodą 
podkarpackim Alicją Wosik, starostą powia-
tu sanockiego Sebastianem Niżnikiem oraz 
burmistrzem Zagórza Ernestem Nowakiem.

- Jest to inwestycja niezwykle oczekiwa-
na przez mieszkańców naszej gminy. Przez 
bardzo długi czas wnioskowano o powstanie 
żłobka, jak również zwiększenie liczby miejsc 
przedszkolnych. Dziś te oczekiwania się speł-
niają – podkreślił podczas uroczystej inaugu-
racji działalności tytułowych placówek gospo-
darz zagórskiej gminy.

Możliwość  zaspokojenia  społecznych 
oczekiwań,  o  których mówił  burmistrz  Zagó-
rza, pojawiła się w wyniku reorganizacji gmin-
nej sieci oświatowej, którą jako wiceburmistrz 
Zagórza kierowała Alicja Wosik, obecna wice-
wojewoda podkarpacki. - Kiedy przygotowali-
śmy restrukturyzację oświaty, to jej zamierze-
niem było m.in. wygospodarowanie budynku 
na przedszkole i żłobek. – tak wspomina okres 
swojej pracy w Gminie Zagórz Alicja Wosik.

Uruchomienie  obu  placówek  było możli-
we dzięki programom finansowym, z których 
mogły  skorzystać  jedynie  organizacje  poza-
rządowe. W tej sytuacji na wysokości zadania 
stanęło  stowarzyszenie  „Nasza  Przyszłość 
–  Tarnawa”,  uzyskując  wsparcie  finansowe 
w wysokości 1,3 mln zł. Na kwotę tę złożyły się 
środki finansowe uzyskane w ramach dwóch 
projektów autorstwa prezesa stowarzyszenia 
-  Janusza Krajnika  i Leszka Faluszczaka, 
realizowanych w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki. Pierwszy projekt złożony 
do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
pod  nazwą  „Aktywny  Maluch,  aktywny  Ro-
dzic” zaowocował kwotą 800 tys. zł. Drugi pn. 
„Zwiększenie  potencjału  Przedszkola  Niepu-
blicznego w Tarnawie Dolnej” w formie utwo-
rzenia zamiejscowego oddziału przedszkolne-
go kwotą blisko 500 tys. zł dofinansował Woje-
wódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Pozyskane środki w głównej mierze wy-
datkowano  na  wyposażenie  placówki  w  no-
woczesny  sprzęt  kuchenny,  umeblowanie 
sal  zabaw,  zakup  sprzętu  audiowizualnego, 
niezbędnych  pomocy  i  zabawek.  Placówka 
pokrywa także z pozyskanych funduszy przez 
najbliższe  2  lata  koszty wynagrodzenia  pra-
cowników  oraz  bieżące  koszty  utrzymania 
obiektu. Dzięki  temu koszt  poniesiony przez 
rodziców na utrzymanie dziecka w placówce 
wynosi  równowartość  stawki  żywieniowej, 
czyli maksymalnie 160 złotych miesięcznie.

Na adaptację wnętrz budynku w związku 
z  uruchomieniem  żłobka  i  przedszkola  wy-
dano w sumie 300 tys. zł. Mniej więcej poło-
wę  tej  sumy wygospodarowano z gminnego 
budżetu.  Pozostałe  50%  wydatków,  dzięki 
skutecznym  zabiegom  burmistrza  Zagórza, 
sfinansowano ze środków będących w gestii 
Wojewody Podkarpackiego. 

Taki  model  finansowania  inwestycji  po-
zytywnie  ocenia Wacław Krawczyk:  - Wła-
dze Gminy Zagórz podeszły do tematu bar-
dzo rozsądnie zagospodarowując pustostan. 
Dzięki środkom zewnętrznym zorganizowano 
opiekę nad małymi dziećmi, tworząc dodatko-
we miejsca pracy dla nauczycieli - zauważa 
wicestarosta sanocki. 

-  W bieżącym roku placówka przepro-
wadziła nabór na 50 miejsc – po 25 w żłobku 
i oddziale przedszkolnym. W perspektywie 
najbliższych lat po ustaniu dofinansowania 
planowane jest uruchomienie drugiego od-
działu przedszkolnego, a tym samym zwięk-
szenie liczebności dzieci w przedszkolu do 
50. Mamy jeszcze 7 wolnych miejsc w żłob-
ku. Miejsca w nim są nieodpłatne, bo gmina 
zdecydowała dopłacić do kosztów jego funk-
cjonowania. O warunkach, jakie muszą speł-
nić rodzice informujemy w regulaminie re-
krutacyjnym, który jest dostępny na stronach 
internetowych www.parafia-tarnawa.pl oraz 
www.zagorz.pl. W imieniu zarządu stowarzy-
szenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” ser-
decznie zapraszam do współpracy i dziękuję 
wszystkim tym, którzy wspierają naszą dzia-
łalność – mówi Janusz Krajnik 

SZKOLNE WIEŚCI
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zagrożonych  dysleksją,  zajęcia  dla  dzieci 
z  trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności 
matematycznych,  zajęcia  logopedyczne, 
a  także zajęcia  rozwijające zainteresowania 
uczniów  szczególnie  uzdolnionych  na  polu 
nauk matematyczno-przyrodniczych.

W  indywidualnym rozwoju uczniów bar-
dzo przydatne są  liczne pomoce dydaktycz-
ne, które Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagórzu 
otrzymała  przystępując  do  wspomnianego 
tu projektu. Są  to między  innymi:  tablice  in-
teraktywne,  programy  multimedialne,  plan-
sze edukacyjne, gry dydaktyczne, układanki, 
klocki, zestawy do działań matematycznych. 
Realizacja projektu przyczynia się do nawią-
zania ściślejszej współpracy z rodzicami, któ-
rzy  zaangażowani  są  w  mierzenie  efektów 
prowadzonych zajęć.

O  tym,  że  w  zagórskiej  „jedynce”  nie 
brak jest uczennic i uczniów o zacięciu mate-
matycznym najlepiej  świadczy  fakt,  iż  szkoła 
uczestniczy w projekcie  „Matematyka  Innego 
Wymiaru”,  który  realizowany  jest  w  ramach 
Programu Operacyjnego  „Kapitał  Ludzki”.  In-
nowacyjność projektu opiera się m.in. na wy-
korzystaniu w procesie nauczania technik mul-
timedialnych, gier strategicznych oraz wymia-
nie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestni-
kami projektu. Testem skuteczności wdrażania 
projektu będą Matematyczne Mistrzostwa Pol-
ski z udziałem szkolnej reprezentacji.

Szkoła  Podstawowa  nr  1  w  Zagórzu 
stwarza  uczniom  możliwość  odnoszenia 
sukcesów  poprzez  udział  w  różnorodnych 
konkursach,  festiwalach  i  zawodach  sporto-
wych. To właśnie w trosce o rozwój fizyczny 
najmłodszych  wychowanków  z  oddziałów 
przedszkolnych  została  nawiązana  współ-
praca  z  klubem  hokejowym  Ciarko  PBS 

Bank KH Sanok, której efektem jest bezpłat-
ne uczestnictwo dzieci z Zagórza (dwa razy 
w tygodniu) w profesjonalnych treningach ho-
kejowych.

Uczniowie  „jedynki”  z  dużym  powodze-
niem startują w konkursach przedmiotowych 
z:  przyrody,  języka  polskiego,  historii,  ma-
tematyki  oraz  języka  angielskiego  organi-
zowanych  przez  Podkarpackiego  Kuratora 
Oświaty.  W  tym  kontekście  na  szczególne 
wyróżnienie  zasługują  uczniowie:  Bartosz 
Iwanowski i  Jakub Wańcowiat. Pierwszy 
z wymienionych zakwalifikował  się  do  eta-
pu  rejonowego  i  wojewódzkiego  olimpiady 
matematycznej oraz do etapu wojewódzkie-
go szkolnej  rywalizacji w  języku angielskim. 

Drugi uczeń zakwalifikował się do rejonowe-
go etapu olimpiady matematycznej.

Uczniowie  udanie  reprezentowali  swoją 
szkołę  w  konkursach  artystycznych,  literac-
kich oraz w zawodach sportowych na szcze-
blu  gminnym,  powiatowym,  wojewódzkim 
i  ogólnopolskim.  Dużym  zainteresowaniem 
ze strony uczniów cieszą się rozmaite impre-
zy  szkolne  takie,  jak  „Mikołajki”,  wigilie  kla-
sowe czy też zabawy noworoczne, które nie 
odbyłyby się bez dużego zaangażowania ze 
strony rodziców.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Zagórzu 
w bieżącym roku szkolnym w klasach I – VI 
uczy  się  315  uczniów,  zaś  do  czterech  od-
działów przedszkolnych uczęszcza 76 dzieci.

SZKOŁA AKTYWNA NA WIELU POLACH
Wspieranie działalności polskich misjonarzy, edukacja w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, pro-
mocja turystyki i krajoznawstwa oraz udane starty w konkursach przedmiotowych – oto czym żyła społeczność 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej w ciągu ostatnich miesięcy…

„Kolędnicy misyjni”  tak  brzmi  tytuł  akcji 
charytatywnej mającej na celu zbieranie fun-
duszy na rzecz misji, a w szczególności nie-
sienie pomocy dzieciom w Afryce, Azji i Ame-
ryce  Południowej.  Młodzież  z  Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej pozna-
ła  zasady  i  cele  tej  akcji  dzięki  spotkaniom 
z  bratem  Zdzisławem Olejką  -  pallotynem 
misjonarzem  na misji  w  afrykańskiej  Rwan-
dzie. Podczas dwóch spotkań z duchownym, 
w  których wzięli  udział  uczniowie  klas  I  i  II, 
młodzież miała okazję zapoznać się ze spe-
cyfiką działalności misyjnej, a przede wszyst-
kim  z  ogromnymi  potrzebami  afrykańskich 
społeczności,  wśród  których  pracują  pol-
scy misjonarze. W bieżącym roku szkolnym 
2012/2013  grupa  gimnazjalistów,  przejęta 
losem potrzebujących wsparcia rówieśników 

z innych kontynentów postanowiła zorganizo-
wać kolędowanie na rzecz misji. W tym celu 
przygotowała  krótką  inscenizację  związaną 
z wędrówką  trzech króli do żłóbka Jezuska, 
urozmaiconą  kolędami.  Podczas  przygo-
towań  do  spektaklu  młodzież  podzieliła  się 
na dwie grupy kolędnicze, które 10 stycznia 
2013  roku zaprezentowały się  jednocześnie 
mieszkańcom Tarnawy Górnej i Tarnawy Dol-
nej. Występy kolędników spotkały się z bar-
dzo  dobrym  przyjęciem  publiczności  w  obu 
środowiskach,  czego  materialnym  wyrazem 
stała się kwota 1206,50 zł zebrana podczas 
przedstawień w formie wolnych datków. Pie-
niądze  zostały  już  przesłane  na  konto  ak-
cji  „Kolędnicy misyjni”.  13  lutego  2013  roku 
młodzi  kolędnicy  otrzymali  podziękowanie 
i  dyplom  uznania  od  dyrektora  Krajowego 

Papieskiego Dzieła Misyjne  Dzieci  ks.  prof. 
Tomasza Atłasa wraz  z potwierdzeniem,  iż 
zebrane  pieniądze  zostały  przeznaczone 
dla  dzieci w Wietnamie. We wspomnianych 
tu grupach pracujących pod kierunkiem Ma-
rii Obal i  Anny Stach  znaleźli  się:  Paweł 
Stach, Dominika Witkowska, Julita Kowal, 
Paweł Kuczek,  Przemysław Malec,  Klau-
dia Zaleska oraz Maksymilian Błażowski.

Z kolei 8  lutego 2013  r. uczniowie Gim-
nazjum  w  Tarnawie  gościli  Marka Kusiaka 
przewodnika  górskiego,  który  podczas  swo-
jej  prezentacji  przeniósł  swych  słuchaczy 
w  urzekający  swym  pięknem  rejon  Karpat- 
ach Wschodnich. Prelekcja  znanego nie  tyl-
ko  w  Bieszczadach  przewodnika  i  fografika 
była ilustrowana przepięknymi zdjęciami jego 
autorstwa.  Akcentem  wieńczącym  wyjąt-

Wszystkie imprezy szkolne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodzin

SZKOLNE WIEŚCI
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POWIATOWE:

Lp.
Rodzaj konkursu
np. sportowy, 
historyczny, 
artystyczny

Nazwa konkursu
Miejsce, osiągnięcia 
uczniów; np. I m., 
II m. wyróżnienie, 
finalista, laureat

1. Sportowe LA Pchnięcie kulą II m. i III m. 

2. Sportowe LA Biegi przełajowe III m.

3. Sportowe Piłka ręczna chłopcy II m. 

4. Sportowe Piłka koszykowa 
dziewczyny I m.

5. Sportowe Piłka ręczna dziewczyny I m.

6. Sportowe  Biegi przełajowe chłopcy I m.

7.  Tematyczny Konkurs literacki z ok. 
Dnia Papieskiego wyróżnienie

8. Tematyczny Konkurs Wiedzy o Lesie 
(TL) I m.

kowe  spotkanie  była  ceremonia  wręczenia 
Górskich  Odznak  Turystycznych  młodzieży 
uprawiającej  turystykę  pieszą.  Gimnazjaliści 
z  udokumentowanym  w  książeczkach  tury-
stycznych  odpowiednim  kilometrażem  pie-
szych wycieczek odebrali brązowe  i srebrne 
odznaki  z  rąk Marka Drwięgi – nauczyciela 
historii i społecznika, od lat niestrudzenie po-
pularyzującego  różne  formy  aktywności  ru-
chowej wśród dzieci i młodzieży. 

Uczennice i uczniowie Gimnazjum w Tar-
nawie Dolnej biorą udział w projekcie Funda-
cji  Bieszczadzkiej  „Młode  Bieszczady”.  Jest 
to  projekt  dwuletni  współfinansowany  przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego progra-
mu współpracy  z  nowymi  krajami  członkow-
skimi Unii  Europejskiej.  Bierze w nim udział 
18  szkół  gimnazjalnych  z  rejonu  Bieszcza-
dów.  Wśród  beneficjentów  programu  jest 
16-osobowa grupa uczennic  i  uczniów Gim-
nazjum  w  Tarnawie  Dolnej,  którzy  obecnie 
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez 
szkolnego koordynatora projektu - Jarosława 
Bochnaka.  Uczestnicy  zajęć  nabywają wie-
dzę na temat różnych aspektów pracy samo-
rządu uczniowskiego w swojej szkole, a także 
w środowisku lokalnym. Poznają swoje prawa 
oraz  samorządowe  kompetencje.  Uczą  się 
właściwego  planowania  działań  i  sposobów 
ich  realizacji  po  to,  aby  tworzyć  modelowe 
rozwiązania  pracy  samorządu  uczniowskie-
go. Wszystko  to ma  przyczyniać  się  do  po-

REJONOWE – MIĘDZYPOWIATOWE:

Lp.
Rodzaj konkursu
np. sportowy, 
historyczny, 
artystyczny

Nazwa konkursu
Miejsce, osiągnięcia 
uczniów; np. I m., 
II m. wyróżnienie, 
finalista, laureat

1. Tematyczny
Zachowajmy Piękno 
i Walory Przyrodnicze 
Bieszczadów

I m. indywidualnie 
I m. zespołowo

2. Sportowe  Unihokej dziewczyny III m.

3. Sportowe Badminton dziewczyny I m.

4. Sportowe Badminton chłopcy IV m. 

WOJEWÓDZKIE I OGÓLNOPOLSKIE:

Lp.
Rodzaj konkursu
np. sportowy, 
historyczny, 
artystyczny

Nazwa konkursu
Miejsce, osiągnięcia 
uczniów; np. I m., 
II m. wyróżnienie, 
finalista, laureat

1. Przedmiotowe Historyczny KO finalista

2. Przedmiotowe Olimpus z matematyki  16. m. w kraju

3. Sportowe Biegi przełajowe 
chłopcy VII m. w woj. 

4. Przedmiotowe Olimpus matematyka 
kl. I laureat

5. Sportowe
Międzynarodowy 
Turniej Koszykówki 
Młodziczek 
w Bardejowie

III m.

6. Sportowe 
Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Młodziczek 
o Puchar Wójta Gminy 
Ujazd

VI m. 

7. Przedmiotowe Olimpus matematyka 
kl. II laureat

Od redakcji
Obszernym wyborem tekstów o tematyce oświatowej inaugurujemy kolejną, stałą rubrykę redakcyjną pt. „Szkolne wieści”. Chcemy w niej 
promować nauczycieli i uczniów, którzy odnosząc sukcesy na różnych polach działalności edukacyjno-wychowawczej wybijają się ponad 
przeciętność. Z uwagi na ograniczoną objętość naszego biuletynu nie mieliśmy możliwości zamieszczenia prezentacji wszystkich szkół 
jednocześnie. Materiały, które nie ukazały się w niniejszym numerze „Nad Osławą” będą sukcesywnie publikowane w kolejnych wydaniach 
naszego biuletynu. Dla szkolnych aktualności zawsze otworem stoi nie tylko nasz biuletyn, ale również gminna witryna internetowa  
www.zagorz.pl. Czekamy na nie pod adresem e-mail: jzuba@zagorz.pl 

pularyzacji  idei społeczeństwa obywatelskie-
go wśród młodzieży gimnazjalnej. W ramach 
projektu zaplanowano szereg ciekawych dzia-
łań. Jednym z nich była robocza wizyta gim-
nazjalistów  w  zagórskim  magistracie,  która 
odbyła się 1 lutego br. W jej trakcie uczniowie 
zostali zaznajomieni przez sekretarza Gminy 
Zagórz Łukasza Woźniczaka ze strukturą or-
ganizacyjną samorządu gminnego oraz kom-
petencjami  poszczególnych  jego  organów. 
Następnie młodzież mogła przysłuchiwać się 
obradom  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego, 
Rolnictwa  i  Finansów  Rady  Miejskiej  w  Za-
górzu. Oprócz  zajęć  praktycznych,  w  opisy-
wanym  tu  projekcie  przewidziano  również: 
wyjazdy  weekendowe,  zajęcia  warsztatowe 
oraz  konkursy  z  atrak-
cyjnymi  nagrodami.  
Zapewne  na  długo  po-
zostanie  w  pamięci 
uczniów  Gimnazjum 
w Tarnawie Dolnej dzień 
30  stycznia  2013  roku, 
kiedy  to  mieli  okazję 
spotkać się z funkcjona-
riuszami Placówki Straży 
Granicznej  w  Sanoku. 
Wyjątkowi goście w nie-
zwykle  ciekawy  sposób 
zobrazowali  uczniom 
pracę  pograniczników. 
Prawdziwą furorę wśród 

młodzieży  zrobił  pies  „Elwis”  -  specjalista 
w wykrywaniu narkotyków. To właśnie ich za-
bójczemu  wpływowi  na  organizm  człowieka 
poświęcona była duża część przywołanego tu 
spotkania.

W  dobie  zatrważającego  spadku  pozio-
mu kondycji fizycznej młodego pokolenia sta-
rożytna maksyma  „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” nabiera szczególnej aktualności. O tym, 
iż sport i nauka mogą być komplementarnymi 
elementami  procesu  edukacji  świadczą  ta-
bele  zawierające  zestawienie  największych 
osiągnięć  sportowych  i  naukowych  uczniów 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dol-
nej w I półroczu roku szkolnego 2012/13:

SZKOLNE WIEŚCI
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UHONOROWANO ZASŁUŻONYCH
25 lutego br., podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu, 13 osób 
z terenu zagórskiej gminy uhonorowano Srebrnymi i Brązowymi Krzyża-
mi Zasługi.

ny  dołączyli  się  przedstawiciele  samorządu 
powiatowego i gminnego na czele z: Wacła-
wem Krawczykiem – wicestarostą  powiatu 
sanockiego  oraz  Janem Różyckim –  prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Zagórzu

W  imieniu  wszystkich  odznaczonych 
głos  zabrał  Adam  Malec,  podkreślając,  że 
choć prezydenckie krzyże zostały przyznane 
imiennie,  to  tak naprawdę są one wyróżnie-
niami  dla  organizacji  i  środowisk,  w  których 
na co dzień udzielają się wszyscy odznacze-
niami społecznicy. 

Finałowym  akcentem  podniosłej  i  wzru-
szającej uroczystości był akordeonowy recital 
w wykonaniu Rafała Pałackiego.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.

•	 Jak Pan Prezes ocenia miniony rok 
w działalności zarządzanych przez siebie 
firm?

Ubiegły  rok  był  dla  nas  dobry.  Nastąpił 
wzrost  sprzedaży o 17%. Niestety,  nie  prze-
łożyło się to na wzrost zysku. Ze względu na 
konkurencję  z  Chin  zdecydowaliśmy  się  na 
obniżkę cen wyrobów, aby nie stracić klientów. 

OBY ZAMÓWIENIA PŁYNĘŁY DO NAS PRZEZ CAŁY ROK
Z Luigi Canti – wiceprezesem ATW S. A. oraz prezesem WPS Sp. z o.o.  
w Zagórzu rozmawia Jerzy Zuba

•	 Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu 
kryzys gospodarczy odbija się na Państwa 
działalności? 

Kryzys gospodarczy w ubiegłym roku nie 
wpłynął  znacząco na obroty finansowe. Wy-
stępuje, jak corocznie, sezonowość produkcji 
przejawiająca się w jej spadku w końcowych 
miesiącach roku. Wynika to ze zmniejszenia 
zamówień ze strony rolnictwa na nasze wyro-
by. Wykorzystujemy te miesiące na przygoto-
wanie zapasów magazynowych dla standar-
dowych wyrobów.

•	 Niedawno nabyliście Państwo halę 
po Zakładzie Przyczep i Naczep w Zasła-
wiu. W jaki sposób będzie ona zagospo-
darowana?

Zakupiliśmy  zakład  celem  zwiększenia 
produkcji  wyrobów  aktualnie  wytwarzanych 
w ATW, tj. zawieszeń typu Bogie i tandem, dla 
których rynek jest obiecujący.

•	 Jakie są Państwa największe pro-
blemy w bieżącej działalności?

  Notujemy  ciągły  wzrost  zamówień  na 
wyroby skomplikowane, a  także na wykona-
nie wyrobów specjalnych, co wymaga od nas 

intensyfikacji prac związanych z wykonaniem 
oprzyrządowania  i  wprowadzaniem  zmian 
technologicznych  wymaganych  przez  klien-
tów. 

•	 Jak się układa Wasza współpraca 
z lokalnym samorządem?

Spotkałem  pana  burmistrza  Nowaka 
kilkakrotnie.  Spotykając  się  z  panem  burmi-
strzem, odnoszę wrażenie, że  jest on osobą 
dyspozycyjną  i  chcącą wiele  zrobić.  Jestem 
pewien,  że  mamy  możliwość  dobrej  współ-
pracy.

•	 Czego sobie, swoim pracownikom 
i mieszkańcom Gminy Zagórz chciałby 
Pan Życzyć w 2013 roku?

 Jesteśmy największym na terenie Gminy 
Zagórz  pracodawcą,  zatrudniamy  około  500 
osób,  które  pochodzą  z  tego  rejonu.  Życzę 
sobie i swoim pracownikom aby zamówienia 
od  naszych  klientów  płynęły  do  końca  roku 
tak,  jak to miało miejsce przez pierwsze trzy 
miesiące  roku. Od  początku  roku  zatrudnio-
no 80 pracowników, co poprawi poziom życia 
w ich rodzinach.

•	 Dziękuję za rozmowę. 

Odznaczenia  nadane  przez  prezydenta 
RP  Bronisława Komorowskiego wręczyła 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska –  woje-
woda  podkarpacki.  Za  działalność  na  rzecz 
swych lokalnych społeczności Srebrne Krzy-
że  Zasługi  otrzymali: Emil Czubek i Adam 
Malec.  Brązowymi  Krzyżami  Zasługi  uho-
norowano:  Jarosława Adamczuka,  Macie-
ja Bara, Krzysztofa Bryndzę, Mirosława 
Kaźmierczaka, Zenona Mackiewicza, Annę 
Mielnik, Jana Mogilanego, Marzenę Onysz-
kanycz,  Andrzeja Piszkę, Janusza Skórę 
oraz Adama Twersa. 

- Z ogromną przyjemnością wręczałam 
odznaczenia osobom, które z własnej, nie-
przymuszonej woli podjęły trud pracy społecz-
nej, co tym bardziej zasługuje na docenienie 
i wyróżnienie - mówiła  podczas  uroczystej 
gali Małgorzata Chomycz-Śmigielska – woje-
woda podkarpacki.

Z kolei burmistrz Zagórza Ernest Nowak 
zwracając  się  do  wyróżnionych  powiedział: 
- To bardzo ważne dla naszej, lokalnej spo-
łeczności, że są ludzie, którzy nie szczędząc 

własnego czasu, sił i środków finansowych 
realizują zadania, które są pożyteczne dla 
naszych mieszkańców. W tym uroczystym 
dniu składam im szczególne podziękowania 
i gratulacje.

Do gratulacji gospodarza zagórskiej gmi-
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ZAGÓRZ PO RAZ DRUGI WŚRÓD „GMIN FAIR PLAY”
7 grudnia 2012 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom XI edycji konkursu „Gmina Fair Play”. Wśród wyróżnionych samorządów po raz drugi znala-
zła się Gmina Zagórz.

Ernest Nowak odbiera certyfikat Gmina Fair Play 2012.

Konkurs  „Gmina Fair Play”  to  inicjatywa 
adresowana do wszystkich gmin,  które dba-
jąc o interesy swych mieszkańców tworzą na 
swym  terenie optymalne warunki dla  rozwo-
ju  działalności  gospodarczej  i  inwestycyjnej. 
Główna  misja  konkursu  polega  na:  promo-
cji  etyki  w  działalności  samorządowej,  upo-
wszechnianiu  przejrzystości  procedur  oraz 
dobrych praktyk w zakresie obsługi przedsię-
wzięć inwestycyjnych. 

Do  udziału  w  XI  edycji  konkursu  swój 
akces wyraziły 74 samorządy z całej Polski. 
Ostatecznie  Kapituła  Konkursu  wybrała  65 
gmin,  które  spełniły  wymagania  konkursu 
i  przeszły  pozytywnie  procedurę  weryfika-
cyjną,  uzyskując  tym  samym  tytuł  i  certyfi-
kat  „Gmina Fair Play” 2012 – Certyfikowana 
Lokalizacja  Inwestycji.  Uczestnictwo  w  kon-
kursie  wiąże  się  z  koniecznością  spełnienia 
szeregu  kryteriów  i  przebiega  dwuetapowo. 
W  pierwszym  etapie  zainteresowane  samo-
rządy  składają  pisemną  deklarację  przystą-
pienia do konkursu, wypełniając ankietę kon-
kursową. W ankiecie, oprócz charakterystyki 
potencjału  ekonomicznego  gminy,  muszą 
znaleźć  się  informacje dotyczące:  liczby  za-
trudnionych urzędników gminnych, dochodów 
i wydatków gminy,  oferty  inwestycyjnej,  pro-
mocji  gospodarczej  i  inwestycyjnej,  zakresu 
i  jakości  inwestycji  własnych,  infrastruktury 
biznesu w  gminie,  dostępu  do  infrastruktury 
technicznej,  organizacji  obsługi  inwestorów, 
otwartości  miejscowej  społeczności  wobec 
inwestorów zewnętrznych, proekologicznego 
charakteru inwestycji w gminie oraz dostoso-
wywania ich do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Mile widziane są dokumenty w postaci: 
gotowych ofert inwestycyjnych lub innych ma-

teriałów zachęcających do lokalizacji inwesty-
cji w gminie  takich,  jak broszury,  foldery  itp. 
Odpowiedzi zawarte w ankiecie są oceniane 
według specjalnej punktacji. Aby zakwalifiko-
wać się do II etapu konkursu każda aplikują-
ca do niego gmina musi uzyskać minimum 72 
punkty na 100 możliwych. 

Podczas  drugiego  etapu  przeprowa-
dzany  jest  audyt  certyfikacyjny,  którego  ele-
mentem jest m.in. losowe badanie ankietowe 
lokalnych  podmiotów  gospodarczych.  Audy-
torzy  konkursu  podczas  wizytacji  weryfikują 
wiarygodność  informacji  zawartych  w  an-
kietach  konkursowych.  Mogą  wnioskować 
o  doszczegółowienie  danych,  udostępnienie 
dodatkowych  informacji,  przedłożenie  od-
powiednich  dokumentów. W  ramach  audytu 
oprócz  rozmów  z  przedstawicielami  danej 
gminy,  organizowane  jest  również  spotkanie 
z przedstawicielami dostawców mediów (prą-
du,  gazu,  wody,  telefonu  itd.),  przedsiębior-
cami inwestującymi na terenie gminy, przed-
stawicielami  lokalnych  organizacji  biznesu, 
instytucji finansowych, edukacyjnych itp. Do-
datkowym,  ważnym  elementem  weryfikacji 

uczestników  konkursu  jest  losowe  badanie 
wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub 
prowadzą proces inwestycyjny na terenie da-
nej gminy. 

Jedną  z  kluczowych  korzyści  wynikają-
cych z udziału w konkursie „Gmina Fair Play” 
jest  szeroka  promocja  i  możliwość  zapre-
zentowania swoich dokonań oraz planów na 
ogólnopolskim forum. Laureaci tytułu „Gmina 
Fair  Play”  zgodnie  podkreślają,  iż  konkurs 
jest dla samorządowców silnym bodźcem do 
stałego utrzymywania najwyższego poziomu 
jakości  obsługi  inwestorów. Dzięki  udziałowi 
w konkursie gminy mają możliwość zdefinio-
wania swoich mocnych i słabych stron w za-
kresie  obsługi  inwestorów. Ponadto  poprzez 
uczestnictwo  w  wydarzeniach  towarzyszą-
cych  każdej  kolejnej  edycji  konkursu  takich, 
jak  spotkania  warsztatowe  czy  konferencje 
przedstawiciele gmin zyskują sposobność do 
wymiany informacji, doświadczeń oraz nawią-
zania nowych kontaktów. Podczas uroczystej 
gali  podsumowującej  XI  edycję  konkursu 
„Gmina Fair Play”, Gminę Zagórz reprezento-
wali: burmistrz Zagórza – Ernest Nowak oraz 
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Rolnictwa  i  Finansów Rady Miejskiej 
w Zagórzu – Krzysztof Strzyż.

Zagórscy  samorządowcy,  podobnie  jak 
pozostali  laureaci  konkursu  odebrali  życze-
nia i gratulacje od: Eugeniusza Grzeszczaka 
– wicemarszałka Sejmu RP, Henryka Wujca 
– doradcy prezydenta RP, Adama Szejnfelda 
– posła na Sejm RP, Andrzeja Arendarskie-
go –  prezesa  Krajowej  Izby  Gospodarczej 
oraz Mieczysław Bąka  –  prezesa  Instytutu 
Badań nad Demokracją  i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym.

GIS, CZYLI CYFROWA REWOLUCJA Z MAPĄ W TLE!

GIS, czyli Geograficzny System Informa-
cji Przestrzennej, ma za zadanie pozyskiwać, 
przetwarzać, analizować, przechowywać, jak 
również  udostępniać  informacje  o  danych 
przestrzennych (dających się przedstawić na 
mapie) oraz relacjach między nimi zachodzą-
cych.  Wdrażany  system  typu  GIS  pn.  „GIS 
PLAN - START - Zagórz_2012” został zbudo-

Od lipca 2012 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu zajmujący się gospodarką przestrzenną, urba-
nistyką, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska, jak również inwestycjami, w swojej codziennej 
pracy posługują się systemem GIS. To nowe narzędzie już niebawem zrewolucjonizuje korzystanie z danych 
geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w zasobach zagórskiego magistratu. 

wany w oparciu o oprogramowanie typu Open 
Source desktop GIS – Quantum Gis. 

W toku realizacji projektu w pierwszej ko-
lejności zgromadzono własne zasoby, tj. doku-
menty planistyczne w formie rastrowej (skanu) 
oraz pozyskano dane z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w  Rzeszowie  (mapa  topograficzna,  ortofoto-

mapa) oraz Powiatowego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej w Sanoku 
(ewidencja gruntów i budynków). Były one nie-
zbędne  do  utworzenia  zbiorów  danych  prze-
strzennych, przez które należy rozumieć prze-
tworzenie (georektyfikację) danych rastrowych 
i  przetworzenie  oraz  ujawnienie  na  mapie 
(wektoryzację)  danych  wektorowych,  a  także 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
6 marca 2013 r. w Domu Strażaka w Porażu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Zagórza, Tarnawy Dol-
nej, Czaszyna, Łukowego, Poraża, Zahutynia i Mokrego. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

Młodzi  adepci  pożarnictwa  na  początek 
zmierzyli  się  z  pisemnym  testem.  Ich  zada-
niem  było  zakreślenie  w  ustalonym  czasie 
poprawnych  odpowiedzi.  Najlepsze  „piątki” 
w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych 
uzyskały awans do rundy finalowej. W grupie 
I,  obejmującej  uczniów  „podstawówek”,  zna-
leźli  się:  1. Michał Paszkiewicz  (SP Poraż), 
2. Dawid Gocek  (SP Czaszyn), 3. Wojciech 
Kiełtyka (NSP Mokre), 4. Marek Szary (NSP 
Mokre), 5. Paweł Szul (SP Łukowe). W grupie 
II (gimnazjalistów) do finału zakwalifikowali się: 
1. Maciej Filipowicz (Gimnazjum w Tarnawie 
Dolnej),  2.  Kamil Paszkiewicz  (Gimnazjum 
nr 2 w Zagórzu), 3. Cyprian Feleńczak (Gim-
nazjum nr 2 w Zagórzu), 4. Rafał Groś (Gim-
nazjum w Tarnawie Dolnej),  5. Maciej Kieca 
(Gimnazjum w Tarnawie Dolnej).

W  finałowej  części  turnieju  zawodnicy 
mieli za zadanie udzielić odpowiedzi ustnych 
na trzy pytania z wylosowanych przez siebie 
zestawow.  Po  niezwykle  wyrównanej  i  sto-
jącej  na  wysokim  poziomie  rywalizacji  osta-
teczna klasyfikacja w kategorii uczniów szkół 
podstawowych  ułożyła  się  nastepująco:  1. 
Dawid Gocek (SP Czaszyn), 2.Wojciech Kieł-
tyka (NSP Mokre), 3. Michał Paszkiewicz (SP 
Poraż), 4. Paweł Szul (SP Łukowe), 5. Marek 
Szary (NSP Mokre). 

Wśród gimnazjalistów triumfował Cyprian 
Feleńczak  (Gimnazjum nr 2 w Zagórzu) wy-
przedzając Rafała Grosia (Gimnazjum w Tar-
nawie  Dolnej),  Kamila  Paszkiewicza (Gim-
nazjum nr 2 w Zagórzu), Macieja Filipowicza 
(Gimnazjum w Tarnawie Dolnej) oraz Macieja 
Kiecę (Gimnazjum w Tarnawie Dolnej)

Zajęcie  trzech pierwszych miejsc w obu 
kategoriach  wiekowych  daje  przepustkę  do 
wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się już w kwietniu w sali konfe-
rencyjnej miasteczka galicyjskiego w sanoc-
kim  Skansenie.  Zwycięzcy  gminnego  etapu 
Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy  Pożarni-
czej  otrzymali  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe 
i  upominki.  Pozostałych  uczestników  pożar-
niczej  rywalizacji  uhonorowano  dyplomami, 
które  wręczył  sekretarz  Gminy  Zagórz  Łu-
kasz Woźniczak.

Nad  prawidłowością  przebiegu  turnieju 
czuwała  komisja  egzaminacyjna w  składzie: 

kpt. Robert Wojciechowski  (przewodniczą-
cy komisji) – z-ca naczelnika Wydziału Ope-
racyjno – Rozpoznawczego KP PSP w Sano-
ku, dh Mateusz Latusek (sekretarz komisji) – 
naczelnik OSP Poraż, dh Robert Gołkowski 
(członek  komisji)  –  prezes  Zarządu  Odziału 
Miejsko  –  Gminnego  ZOSP RP  w  Zagórzu, 
dh  Bogusław Mołczan (członek  komisji)  – 
komendant gminny ZOSP RP w Zagórzu oraz 
Paweł Garko – pracownik UMiG w Zagórzu. 
Egzaminatorzy  zgodnie  podkreślali  wysoki 
poziom wiedzy  i  zaangażowania  wszystkich 
uczestników turnieju.

Nowak – burmistrz Zagórza, bryg. Krzysztof 
Dżugan – komendant powiatowy PSP w Sa-
noku,  kom. Grzegorz Matyniak –  zastępca 

Zebranie  otworzył  i  poprowadził  prezes 
„Strażackiego  Daru”  bryg.  Lesław Penar 
– zastępca komendanta KP PSP w Sanoku. 

„STRAŻACKI DAR” RATUJE ŻYCIE!
23 stycznia br. w Porażu odbyło się walne zebranie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażacki Dar” 
działającego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Sanoku. W trakcie obrad 
podsumowano kolejny rok działalności klubu, wyróżniając najofiarniejszych strażaków – krwiodawców. 

Po  przywitaniu  gości  wśród  których  znaleźli 
się m.in.: Sławomir Miklicz – członek Zarzą-
du  Województwa  Podkarpackiego,  Ernest 

nadanie  im odpowiednich atrybutów. Tym sa-
mym obszerna i niezbędna m.in. we wszelkich 
działaniach  inwestycyjno-projektowych  baza 
danych znalazła się na serwerze urzędu, gdzie 
będzie  na  bieżąco  aktualizowana  przez  pra-
cowników  zagórskiego  urzędu.  Proces  wdra-
żania  i  testowania  oprogramowania  zostanie 
zakończony w lipcu 2013 r. Jednakże o osta-

tecznym sukcesie systemu będzie można mó-
wić wówczas, gdy zgromadzone i opracowane 
w  formie  cyfrowej  dane  staną  się  ogólnodo-
stępne  za  pośrednictwem  sieci  internetowej.  
- Mam nadzieję, że będziemy sukcesywnie 
wdrażać aktywne formy partycypacji społecz-
nej w planowaniu przestrzennym wykorzystu-
jąc narzędzie do komunikacji internetowej czyli 

tzw. geokonsultacje. Sens takiej formy dialogu 
pomiędzy urzędem a jego klientami celnie od-
dają słowa chińskiego filozofa Konfucjusza: 
- Powiedz a zapomnę, pokaż mi, a zapamię-
tam, zaangażuj mnie – wtedy zrozumiem! - 
wyjaśnia Małgorzata Ząbkiewicz – kierownik 
Referatu  Architektury  i  Ochrony  Środowiska 
w UMiG Zagórz. 
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WYJĄTKOWY GOŚĆ NA „ZAKUCIU”
W poniedziałek 4 marca br. w Zagórzu gościła Katarzyna Sobierajska - podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki (MSiT). Jednym z punktów wizyty był rekonesans Ośrodka Sportu i Rekreacji „Zakucie”, 
gdzie mieści się jedyny na Podkarpaciu kompleks całosezonowych skoczni narciarskich.

Uczestnicy spotkania na terenie OSiR Zakucie.

Minister  Sobierajska,  która  przyby-
ła  w  Bieszczady  w  asyście  wicewojewody 
podkarpackiego Alicji Wosik, była  pod  du-
żym  wrażeniem  zagórskich  skoczni  narciar-
skich.  Znajdujące  się  tu  obiekty  wznoszono 
i  modernizowano  w  większości  ze  środków 
finansowych  zagórskiego  samorządu  przy 
ogromnym  zaangażowaniu  lokalnych  pasjo-
natów  narciarstwa.  To  właśni  oni,  niesieni 
falą  „małyszomanii”,  gros  prac  budowlanych 
związanych z  rozbudową  „Zakucia” wykony-
wali  społecznie.  Lokalne  władze,  wykorzy-
stując ich zapał, opracowały koncepcję „Pod-
karpackiego  Centrum  Szkolenia  Skoczków 
Narciarskich”  zakładającą m.in.  budowę  du-
żej  skoczni  o  parametrach  konstrukcyjnych, 
umożliwiających szkolenie  i organizację pre-
stiżowych imprez sportowych – takich, jak np. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  w  Spor-
tach  Zimowych.  Niestety,  impreza  ta  już  po 
raz kolejny omija Zagórz z uwagi na brak od-
powiedniej  infrastruktury.  Powstanie  takowej 
wiąże  się  z  koniecznością wielomilionowych 
nakładów,  co  przerasta  możliwości  finanso-
we nawet ośrodków dużo większych od Za-
górza.  Dlatego  też  uczestniczący  w  spotka-
niu  przedstawiciele  zagórskiego  samorządu 
w osobach  radnych: Juliusza Pałasiewicza 
oraz Czesława Łuca, jak również sekretarza 
Gminy Zagórz Łukasza Woźniczaka wyraź-
nie  akcentowali,  iż  rozbudowa  infrastruktury 

i  przyjęto  sprawozda-
nie  z  działalności  za 
rok 2012. 

Następnie  pięciu 
najbardziej  zasłużo-
nych  druhów,  którzy 
oddali  od 25 do 50  li-
trów  krwi,  otrzymało 
wyróżnienia  i  upomin-
ki.  Osiem  kolejnych 
osób,  które  oddały  co 
najmniej  6  litrów  krwi 
uhonorowano  Brązo-
wą  Odznaką  „Zasłu-
żony  Dawca  Krwi”. 
Wspomnianą odznakę 
otrzymał  m.in.  dh  Ta-

deusz Osenkowski z OSP Poraż. 
W chwili obecnej „Strażacki Dar”  liczy 99 

członków i kierowany jest przez 6-osobowy za-
rząd. W  swoich  strukturach  zrzesza  zarówno 
funkcjonariuszy KP PSP w Sanoku, jak i stra-
żaków Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu powiatu sanockiego. Działania, jakie zostały 
podjęte przez klub w roku sprawozdawczym to 
przede wszystkim: ofiarowanie ogromnej ilości 

Wśród klubowiczów „Strażackiego Daru” jest już 13 druhów z OSP Poraż

komendanta  powiatowego Policji w Sanoku, 
Marta Pióro -  kierownik  Punktu  Krwiodaw-
stwa  w  Sanoku,  Grzegorz Jasiński -  wi-
ceprezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego 
ZOSP RP w Sanoku oraz członkowie Zarządu 
Rejonowego PCK w Sanoku: Ewa Radwań-
ska, Witold Janik, Bogusław Ambicki, Ha-
lina Dembiczak, odbyła się statutowa część 
zebrania,  podczas  której  przedstawiono 

krwi szesnastoletniej Zuzi z Wielkopolski chorej 
na białaczkę, oddanie krwi dla byłego duszpa-
sterza podkarpackiej Policji, w imieniu którego 
podziękowania złożył obecny na zebraniu za-
stępca komendanta powiatowego Policji w Sa-
noku, odpowiedź na apel małej Mai, córki poli-
cjanta, która przebywa w klinice w Lublinie. Po-
nadto strażacy - krwiodawcy zaznaczyli swoją 
obecność w ogólnopolskiej akcji motocyklistów 
„Motoserce”  przeprowadzonej  w  sanockim 
Skansenie oraz w akcji charytatywnej na rzecz 
jednej z uczennic ZS nr 1 w Sanoku. 

W  trakcie  opisywanych  tu  obrad  wolę 
współpracy ze „Strażackim Darem” w imieniu 
członków Rzeszowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Stomijnego skupiającego osoby 
po  przebytych  chorobach  nowotworowych 
układu pokarmowego wyraził prezes tego sto-
warzyszenia - Krzysztof Bryndza. 

Klub  „Strażacki  Dar”  czeka  na  kolejne 
osoby, które pragną ofiarować innym najcen-
niejszy dar w postaci swojej krwi. Wystarczy 
wypełnić pisemną deklarację  i z załączonym 
zdjęciem  zgłosić  się  do miejscowych  jedno-
stek OSP. Wśród klubowiczów „Strażackiego 
Daru” jest już 13 druhów z OSP Poraż.

narciarskiej w Zagórzu możliwa będzie  tylko 
i wyłącznie z wykorzystaniem znaczących ze-
wnętrznych środków finansowych. Katarzyna 
Sobierajska,  wskazując  na  potencjalne  źró-
dła  i programy wsparcia, zapewniła o swojej 
sympatii  i poparciu dla aspiracji zagórskiego 
środowiska narciarskiego, które podczas spo-

tkania  z  przedstawicielką  MSiT  reprezento-
wane było przez: Edwarda Mąkę – dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu 
w Zagórzu i członka Komisji Skoków Narciar-
skich  i  Kombinacji Norweskiej  PZN, Adama 
Kiszkę – prezesa  ZTS  „Zakucie”  oraz  An-
drzeja Piszkę – wiceprezesa ZKN „Sokół”.
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uczestnicy otrzymali bardzo trudne zadanie. 
Każdy z nich miał bowiem namalować kopię 
wybranego  obrazu  słynnego  malarza.  Mali 
artyści z wielką pasją oddali się swojej pra-
cy, której owocami stały się m.in. kopie „Sło-
neczników” Vincent’a  van Gogh’a,  „Nenufa-
rów” Claude’a Moneta oraz portretów Mona 

Lisy  i  Marilyn  Monroe 
autorstwa  Leonarda  da 
Vinci  i  Andy’ego  War-
hola.  Wszystkie  prace 
zawisły  w  bibliotecznej 
galerii. Ci, którzy widzie-
li tę wyjątkową ekspozy-
cję są pełni podziwu dla 
artystycznego  kunsztu 
młodych  interpretatorów 
dzieł  klasyków  świato-
wego malarstwa. 

Za  sprawą  spekta-
klu pt. „Warkocz Królew-
ny Wisełki” w wykonaniu 
grupy Art-Re,  środa,  13 
lutego br. upłynęła w za-
górskiej  bibliotece  pod 
znakiem działań  teatral-
nych.  Wspomniane  tu 
przedstawienie  powsta-

FERIE Z POMYSŁEM!
Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (MGBP) w Zagórzu zorganizowała 
dla swoich najmłodszych czytelników spotkania pod hasłem: „Nie tylko mole książkowe zapraszamy na ferie 
zimowe z pomysłem”. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zajęć z sympatyczną maskotką psa Reksia.

W okresie od 11 do 22 lutego zagórska 
biblioteka  przygotowała  urozmaicony  pro-
gram zajęć adresowany w szczególności do 
tych młodych zagórzan, którzy nie mieli moż-
liwości wyjazdu na zimowy wypoczynek poza 
miejsce swojego zamieszkania.  Inauguracja 
zajęć miała miejsce we wtorek 12 lutego. Ich 

ło na podstawie mało znanej legendy polskiej 
autorstwa  Marty  Juzy  -  Jakubowskiej  opo-
wiadającej o pochodzeniu nazwy rzeki Wisły. 

Z  kolei w  czwartek  14  lutego mali  czy-
telnicy  mieli  sposobność  bliższego  zapo-
znania  się  z  postacią Świętego Walentego. 
Ukoronowaniem  zajęć  teoretycznych  stały 
się  warsztaty  praktyczne,  których  uczestni-
cy  własnoręcznie  wykonali  Walentynki  dla 
swych najbliższych.

W  środę  20  lutego  dziecięcy  oddział 
biblioteczny  zamienił  się  w  ...  biuro  detek-
tywistyczne.  Potencjalni  naśladowcy  Sher-
locka Holmesa mieli  do wykonania  4  różne 
zadania  sprawdzające  predyspozycje  do 
wykonywania  tego  specyficznego  zawodu. 
Mowa tu o: cierpliwości, spostrzegawczości, 
dobrej pamięci oraz umiejętności kojarzenia 
faktów. Najlepsi uczestnicy zabawy otrzyma-
li  licencję  prywatnego  detektywa,  poznając 
przy okazji najciekawsze książki o tematyce 
kryminalno-detektywistycznej znajdujące się 
w zasobach zagórskiej biblioteki. 

W czwartek 21  lutego najmłodsi czytel-
nicy obejrzeli film pt.  „Mikołajek” w reżyserii 
Laurenta  Tirarda.  Tytułowa  postać  to  chło-
piec, który ma wielu przyjaciół oraz mnóstwo 
energii  do zabawy.  I  jak  to  zwykle bywa ze 

Mecze  odbywające  się  w  kilku  katego-
riach  wiekowych  obfitowały  w  długie  i  efek-
towne wymiany piłek. Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwała komisja sędziowska 
w składzie: Maciej Bar (sędzia główny), Jan 
Giba i Tomasz Gocek (sędziowie pomocni-
czy). Po bardzo wyrównanej rywalizacji osta-
teczna klasyfikacja ułożyła się następująco:

Kategoria  I  –  Dziewczęta:  1.  Katarzy-
na Płaziak, 2. Justyna Kiełtyka, 3. Klaudia 
Koczeń,  4.  Karolina Kantorek. Kategoria 
I  –  Chłopcy:  1.  Paweł Rachwał,  2.  Dawid 
Gocek,  3.  Marcin Cierpiak,  4.  Radosław 
Wyczesany.  Kategoria  II  –  Dziewczęta:  1. 
Klaudia Bihun, 2. Żaneta Marcinik, 3. Do-
minika Witkowska, 4. Ilona Kulig. Kategoria 
II – Chłopcy: 1. Mateusz Błażowski, 2. An-
drzej Cierpiak, 3. Adrian Smorul. Kategoria 
III – Mężczyźni:1. Jakub Zarosa, 2. Przemy-

ŚWIĘTO TENISA STOŁOWEGO
9 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Czaszynie rozegrana została „X Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego Zagórz 
– 2013”. Impreza stała na wysokim poziomie sportowym, a jej liczne uczestniczki i uczestnicy dostarczyli wielu 
sportowych emocji.

sław Wojdyła, 3. Piotr Pietryka, 4. Mariusz 
Kędra. Kategoria IV – Mężczyźni: 1. Andrzej 
Jędrzejek, 2. Mateusz Rusztowicz, 3. Piotr 
Majda, 4. Janusz Gocek. Kategoria V – Ko-
biety OPEN: 1. Katarzyna Sasin, 2. Barbara 
Mołczan, 3. Bogumiła Giba. Kategoria V – 
Mężczyźni: 1. Marian Nowak, 2. Edward Ko-
zakiewicz, 3. Mieczysław Sitarz, 4. Tomasz 
Sasin.

Główny organizator  tenisowej olimpiady, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Zagórzu, zadbał o atrakcyjne nagrody. 
Zwycięzcy  i  zwyciężczynie  poszczególnych 
kategorii odebrali je z rąk: burmistrza Zagórza 
–  Ernesta Nowaka,  radnego  powiatowego 
Marka Szpary oraz  radnych Rady Miejskiej 
w  Zagórzu:  Kacpra Kuzi oraz  Grzegorza 
Czepiela.

Ceremonia wręczenia nagród.
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RYWALIZOWALI   
O PUCHAR BURMISTRZA

9 marca br. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Zagórzu rozegrano 
zawody o „Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w halowej piłce noż-
nej”.

W  turniejowe  szranki  stanęło  6  drużyn 
piłkarskich  z  terenu  Gminy  Zagórz.  Po  wy-
równanej i momentami niezwykle widowisko-
wej rywalizacji,  zwycięstwo i okazały puchar 
przypadł w udziale piłkarzom  UKS „Gimball” 
Tarnawa.  Na medalowych pozycjach uplaso-
wały się kolejno drużyny:  MKS „Osława” Za-
górz i  LKS „Juventus” Poraż. 

W  piłkarskich  zmaganiach  tytuł  „Króla 
Strzelców” przypadł Bogusławowi Wróblowi 
(MKS  „Osława”  Zagórz).  Z  kolei  najlepszym 
bramkarzem  turnieju  okazał  się Jakub Moł-
czan (UKS „Gimball” Tarnawa).

Kapitanowie zwycięskich drużyn odebrali 
nagrody i gratulacje z rąk: Ernesta Nowaka – 
burmistrza Zagórza, Tomasza Rudego – dy-

 
 

GOLE PUNKTY MIEJSCE 
1. UKS „Gimball” 

Tarnawa 
 2:1 2:1 1:0 2:1 0:0 7:3 13 I 

2. LKS „Gabry” 
Łukowe 

1:2  2:0 6:1 0:1 1:3 10:7 6 IV 
3. LKS „Gimball” 

Tarnawa 1:2 0:2  1:1 1:2 1:4 4:11 1 V 
4. LKS 

Czaszyn 
0:1 1:6 1:1  1:2 0:2 3:10 1 VI 

5. MKS „Osława” 
Zagórz 1:2 1:0 2:1 2:1  1:0 7:4 12 II 

6. LKS „Juwentus” 
Poraż 0:0 3:1 4:1 2:0 0:1  9:3 9 III 

 

Bogusław Wróbel - najskuteczniejszy napastnik turnieju 
odbiera dyplom i gratulacje z rąk burmistrza Zagórza - 
Ernesta Nowaka

RAZEM NA 
RZECZ EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Liga Ochrony Przyrody (LOP) w Sa-
noku, zagórskie Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego (PZW) oraz 
Zespół Obsługi Szkół (ZOS) w Za-
górzu zacieśnią współpracę na 
płaszczyźnie edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży.

To  kluczowy  efekt  spotkania,  które  21 
lutego br. z  inicjatywy nowego prezesa Koła 
PZW  w  Zagórzu  -  Tomasza Pyrcia odbyło 
się w zagórskim magistracie. Oprócz przed-
stawiciela  zagórskiej  braci wędkarskiej,  przy 
jednym  stole  zasiedli:  Marek Marynowicz 
– prezes LOP w Sanoku oraz Janusz Fal – 
dyrektor ZOS .

Na początek prezes sanockiego oddzia-
łu  LOP  piastujący  jednocześnie  stanowisko 
komendanta  Społecznej  Straży  Rybackiej 
w  Sanoku  omówił  zasady  finansowania 
działalności LOP, główne cele i zadania sta-
tutowe,  jak  również  programy  realizowane 
obecnie przez organizację. Jedną z ciekaw-
szych inicjatyw jest bez wątpienia „Akademia 
bezpiecznego  wędkowania”,  która  powsta-
ła  z  myślą  o  twórczym  zagospodarowaniu 
czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  poprzez 
szeroko  pojętą  edukację  ekologiczną  oraz 

świetnymi pomysłami małych chłopców, do-
rośli  nie  wiadomo  dlaczego  uważają  je  za 
zupełnie  nieodpowiednie.  Dlatego  zarówno 
przyjaciele  Mikołajka,  jak  i  on  sam,  wciąż 
pakują  się  w  kłopoty,  choć  bardzo  się  sta-
rają  być  grzeczni.  Kiedy  50  lat  temu  René 
Goscinny  i  Jean-Jacques  Sempé  stworzyli 
postać  tego  rozbrykanego  chłopca,  nikt  nie 
traktował ich opowiadań jako przyszłej klasy-
ki. Dzisiaj Mikołajek jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych  bohaterów  dziecięcego 
świata. Cała seria książek cieszy się niesłab-
nącym uwielbieniem wśród czytelników.

Piątek 22 lutego był ostatnim dniem ferii 
w  bibliotece.  Uczestników  finałowych  zajęć 
odwiedził nie byle kto, bo sam pies Reksio, 
który  został  zaproszony  aby  rozdać  naj-
młodszym  czytelnikom  nagrody  książkowe 
w  dwóch  konkursach.  Nagrodzeni  zostali 
najlepsi czytelnicy 2012 roku oraz czytelnicy 
biorący udział w konkursie „Punktowanie za 
czytanie – Ferie 2013”. 

Jak mówi stare powiedzenie: wszystko, 
co  dobre  szybko  się  kończy.  Dzięki  pomy-
słowości  i  zaangażowaniu  dyrekcji  i  kadry 
MGBP w Zagórzu czas ferii zimowych w tej 
placówce nikomu się nie dłużył sprzyjając ra-
dosnej i twórczej rozrywce.

Mowa  tu  o  koncercie,  który  odbył  się 
6  lutego  br.  w  sali  widowiskowej  Miejsko 
-Gminnego Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Za-
górzu.  Tytułowa  artystyczna  uczta  zgroma-
dziła tłumy miłośników muzyki fortepianowej, 
entuzjastycznie przyjmujących występy mię-
dzynarodowego  grona  wykonawców,  wśród 
których znaleźli się: Svitlana Shamina, Yura 
Danyłov, Olesia Gaiduk, Inna Kapustina, 
Oleksandra Vorotynceva, Olga Striletska, 
Akusli Silikaite, Danyło Sajenko, Ugne Pe-
istaraute, Avgusta Shijshkina, Elena Ende-
beya.

Zagórski  koncert  prowadził  Maksy-
milian Bylicki  –  znany  nie  tylko  w  Polsce 
popularyzator  muzyki  fortepianowej,  który 

FORTEPIANOWA UCZTA
W dniach 1 - 11 lutego br. w Sanoku odbyło się VIII Międzynarodowe Fo-
rum Pianistyczne 2013 „Bieszczady bez granic”. Prestiżowa impreza, 
podczas której prezentują się pianiści z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rosji, 
Litwy, Łotwy, Węgier, Białorusi, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych mia-
ła również swą zagórską odsłonę.

Finał zagórskiego koncertu.

rektora  Gimnazjum  nr  2 
w Zagórzu oraz Edwarda 
Mąki –  dyrektora Miejsko 
-Gminnego  Ośrodka  Kul-
tury i Sportu w Zagórzu.

Obok  publikujemy 
kompletne  zestawienie 
wyników  wszystkich  me-
czy.

jako dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej 
współtworzył  system  szkolnictwa  artystycz-
nego w Polsce.
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SZYKUJĄ SIĘ DO 60-LECIA OSP MOKRE
Z inicjatywy Ryszarda Kochanowskiego – prezesa OSP Mokre, w dniu 24 lutego br. odbyło się spotkanie or-
ganizacyjne poświęcone tytułowemu jubileuszowi. Podczas zebrania ukonstytuował się komitet fundacyjny 
sztandaru jednostki. 

Strażackie jubileusze zawsze mają uroczystą oprawę.

W  gremium,  na  którego  czele  w  wyniku  głosowania  stanęła Anna 
Mielnik - sołtys wsi Mokre, znaleźli się również: Ryszard Kochanowski, 
Krzysztof Wasylik, Jarosław Maszluch, Józef Gocko, Bernardetta Ho-
łowaty, Marzena Onyszkanycz, Robert Kochanowski, Kamil Ostapień-
ko, Michał Mielnik, Jarosław Mielnik oraz Michał Kopka. 

Strażacy – ochotnicy z Mokrego, niosąc pomoc i ratunek ludziom nie-
zależnie od ich wyznania i narodowości, przez dziesięciolecia wypracowy-
wali ogromny kapitał społeczny dający poczucie wspólnoty i solidarności 
zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof.

Głównym zadaniem komitetu będzie zbiorka funduszy na wykonanie 
sztandaru, który zostanie oficjalnie nadany jednostce podczas uroczystej 
gali zaplanowanej na połowę września. Tego rodzaju  imprezy są każdo-
razowo dla małych, lokalnych społeczności dużymi wyzwaniami zarówno 
w sensie organizacyjnym, jak i finansowym. Dlatego też wszystkim poten-
cjalnym sponsorom i darczyńcom, którzy zechcieliby włączyć się w anon-
sowane tu przedsięwzięcie polecamy numer konta OSP Mokre: 35 8642 
1184 2018 0031 1526 0001.

Jedną ze sztandarowych imprez organizowanych przez Koło PZW w Zagórzu są coroczne zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży współfinansowane m.in. przez Gminę Zagórz.

przekazując adekwatną do wielkości miasta 
liczbę sadzonek. 

działania  profilaktyczne  wobec  alkoholizmu 
i narkomanii. 

Z  kolei  Tomasz Pyrć  charakteryzując 
potencjał  kierowanego  przez  siebie  stowa-
rzyszenia  zaakcentował  wolę  realizowania 
działań na rzecz ochrony środowiska natural-
nego  w  ścisłej  współpracy  ze  środowiskiem 
uczniów i nauczycieli. 

– Jesteśmy otwarci na współpracę, cze-
kamy na konkretne propozycje –  zapewnia 
dyrektor Janusz Fal. 

– Wraz z panem Marynowiczem oraz na-
uczycielami biologii będziemy dążyli do utwo-
rzenia na terenie naszych szkół lokalnych ko-
mórek LOP, z którymi nasze koło PZW nawią-
że ścisłą współpracę – tak jedno z pierwszych 
wspólnych zamierzeń opisuje Tomasz Pyrć.

Na zakończenie spotkania Marek Mary-
nowicz zaprosił dzieci i młodzież z Gminy Za-
górz do wzięcia udziału w konkursie piosenki 
ekologicznej,  który  odbędzie  się  w  Sanoku 
już  5  kwietnia  br.  Ponadto  szef  sanockiego 

LOP-u  obiecał,  iż  nie  zapomni  o  Zagórzu 
podczas  corocznej  akcji  sadzenia  drzew, 

TURNIEJ GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH W „ODNOWIE”
Na okres zimowych ferii szkolnych, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (MGOKiS) w Zagórzu przygo-
tował dla dzieci i młodzieży ciekawą i różnorodną ofertę. Jedną z atrakcji był tytułowe zmagania, których areną 
stał się funkcjonujący w podziemiach siedziby MGOKiS – Klub „OdNowa”. 

Uczestniczki  i  uczestnicy  turnieju  rywali-
zowali w  trzech  kategoriach wiekowych. Oto 
wyniki  zmagań: Kategoria do 12  lat:  1. Mar-
cin Cierpiak, 2. Klaudia Barnecka, 3. Diana 
Kozłowska. Kategoria 13 - 15 lat: 1. Tomasz 
Drebot, 2. Mateusz Błażowski, 3. Bartłomiej 

Malejki. Kategoria od 16 lat: 1. Beata Zych, 
2. Adrian Dąbrowski, 3. Arkadiusz Mindur. 

Gratulując  wszystkim  nagrodzonym  in-
formujemy,  iż  działająca  od  listopada  2008 
roku „OdNowa” zaprasza od poniedziałku do 
piątku w godz. 16.00 – 19.00. Na wszystkich 

klubowiczów  czekają  atrakcje  takie,  jak:  bi-
lard, „piłkarzyki”, stanowiska do gier z konso-
lami playstation i xbox . Wymieniony tu sprzęt 
gwarantuje spędzenie czasu w miłej atmosfe-
rze pod okiem instruktora, zawsze służącego 
pomocą i dobrym słowem.
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KOMUNIKAT SP ZPOZ W ZAGÓRZU

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagó-
rzu informuje, iż 5 marca 2013 r. placówka otrzymała komunikat dotyczą-
cy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W piśmie podpisanym przez 
Grażynę Hejdę – dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
z siedzibą w Rzeszowie – znalazła się informacja następującej treści:

„Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 Zarządzenia Nr 
85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (z późn. 
zm.), świadczenia powinny być udzielane wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom – również spoza obszaru zabezpiecze-
nia – nie obowiązuje rejonizacja”.

W nagłych przypadkach, po pomoc medyczną nocną i w dni świąteczne, nasi pacjenci mogą udać się do Szpitala Powiatowego 
w Lesku lub do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ACAMAR” w Sanoku, ul. Jana Pawła II 38.

DLACZEGO WZROSŁY PODATKI?
Tytułowa kwestia mocno bulwersuje mieszkańców Gminy Zagórz, którzy winą za podwyżki obarczają lokalny 
samorząd. Czy słusznie? Jak się okazuje, w tej sprawie w dużej mierze ma zastosowanie stare, ludowe porze-
kadło: - Kowal zawinił, a Cygana powiesili…

Podstawę  naliczenia  podatku  rolnego 
oraz podatku od nieruchomości stanowią po-
wierzchnie i klasy gruntów ujęte w ewidencji , 
którą prowadzi Starostwo Powiatowe w Sa-
noku. W ostatnich latach starostwo przepro-
wadziło aktualizację gruntów na terenie kilku 
miejscowości  naszej  gminy,  między  innymi: 
w Czaszynie,  Porażu, Tarnawie Dolnej,  Tar-
nawie Górnej oraz w Zahutyniu. U właścicieli 
nieruchomości w tych miejscowościach zmia-
nie uległy klasyfikacje gruntów (np. z użytków 
rolnych klasy IV wyodrębnione zostały grunty 
zabudowane oznaczone  jako B), powodując 
tym samym zmianę podstawy naliczenia po-
datków.  W  związku  z  otrzymaniem  w  2012 
roku  od  Starostwa  Powiatowego  zmian 
w  ewidencji  gruntów miejscowości  Zahutyń, 
wynikających z przeprowadzonej tam moder-
nizacji, gmina miała obowiązek naliczyć po-
datek zgodne z tą ewidencją. 

Znaczący wzrost podatków w 2013 
roku u właścicieli gruntów w Zahutyniu nie 
spowodowały stawki podatkowe uchwalo-
ne przez Radę Miejską w Zagórzu, tylko 
zmiany klasyfikacji gruntów – z gruntów 
rolnych na grunty budowlane.

Jeśli  grunty  rolne  w  ewidencji  są  skla-
syfikowane  np. w  klasie  III  lub  IV,  wówczas 
naliczany jest podatek rolny, a jego wysokość 
uzależniona jest od średniej ceny skupu kwin-
tala żyta, corocznie ogłaszanej przez Prezesa 
Głównego  Urzędu  Statystycznego.  W  przy-
padku oznaczonych gruntów jako B – tereny 
budowlane, liczony jest podatek od nierucho-
mości za każdy m2 powierzchni.

Oto  przykład:  właściciel  gruntu  rolnego 
klasy  IV  o  powierzchni  20  arów  zapłaci  po-

datek  rolny  w  kwocie  76,00  zł,  jednak  jeśli 
z tej powierzchni została w ewidencji gruntów 
Starostwa  Powiatowego  wydzielona  działka 
budowlana  o  powierzchni  5  arów,  wówczas 
zmienia  się  sposób  opodatkowania  i  poda-
tek rolny za 15 arów będzie wynosił 57,00 zł, 
natomiast za 5 arów (500 m2 ) naliczony zo-
stanie  podatek  od  nieruchomości  w  kwocie 
175,00  zł.  Znacząca  różnica  w  kwocie  po-
datku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów, 
na co nasza gmina nie ma żadnego wpływu. 
Z uwagi na wysokie koszty wspomnianych 
wcześniej procedur aktualizacji (moderni-
zacji), są one wykonywane nie częściej niż 
raz na 10 – 20 lat. Tak więc każdorazowo 
tego rodzaju działania porządkujące moż-
na rozpatrywać jako akt solidarności spo-
łecznej z tymi mieszkańcami, którzy płacą 
podatki zgodnie z wcześniej uaktualnioną 
klasyfikacją gruntów.

Corocznie  Minister  Finansów  ogłasza 
górne  granice  stawek  podatku  od  nierucho-
mości,  co obliguje gminy do dostosowy-

wania stawek podatkowych do wytycz-
nych ministra. 

Na  koniec  należy  podkreślić,  iż  miesz-
kańcy  gminy  poprzez:  budowę  domów,  ga-
raży,  budynków  gospodarczych,  wykładanie 
kostką brukową swych posesji itp. – sami ini-
cjują procedurę zmiany kategoryzacji swoich 
działek z rolnych na budowlane. Efektem tego 
jest  konieczność  naliczania  podatku  od me-
tra kwadratowego a nie od hektara jak ma to 
miejsce w przypadku preferencyjnych stawek 
dla rolników produkujących żywność.

Z  uwagi  na  konieczność  zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkań-
ców, urbanizacja terenów rolnych jest natural-
nym procesem, który ma również pozytywną 
stronę.  Zmiana  kategoryzacji  gruntu  z  rolni-
czego na budowlany znacząco podnosi  jego 
wartość na  rynku nieruchomości. Przykłado-
wo:  na  terenie  Gminy  Zagórz  cena  hektara 
ziemi  rolnej kształtuje się na poziomie około 
12 tys. zł podczas gdy za ar działki budowla-
nej trzeba zapłacić już od 2 do 6 tys. zł. 


