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Czasopismo bezpłatne, 
finansowane w ramach projektu 

„Akademia Demokracji i Rozwoju”

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  36-osobowej  delegacji  zna-
leźli się m.in.: burmistrz Zagórza Ernest No-
wak,  wicestarosta Powiatu Sanockiego Wa-
cław Krawczyk, komendant Placówki Straży 
Granicznej  w  Sanoku  ppłk Andrzej Siwiec, 
komendant  powiatowy  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Sanoku bryg. Krzysztof Dżugan, 
dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Sa-
noku Wojciech Wydrzyński,  prezes  Zakła-
du  Usług  Technicznych  w  Zagórzu  Marian 
Hniłka,  samorządowcy,  dyrektorzy  szkół, 
młodzież  szkolna  oraz  liderzy  organizacji 
społecznych  z  terenu Gminy  Zagórz.  Dobór 
uczestników  projektu  wynikał  z  ustalonych 
wcześniej  ze  stroną  szwajcarską  obszarów 
wymiany  doświadczeń,  które  wytyczały  trzy 
osie tematyczne: 1) bezpieczeństwo publicz-
ne, 2) sport, kultura  i oświata oraz 3) samo-
rząd i gospodarka komunalna. 

–  Jednym z ciekawszych doświadczeń 
szwajcarskich, które bez wątpienia warto 
upowszechniać w naszych realiach to idea 
współpracy i komplementarności przejawiają-
ca się w relacjach pomiędzy przedstawiciela-
mi gmin i ich związków, dystryktów, kantonów 
i służb funkcjonujących w bardzo specyficz-
nym systemie szwajcarskiej demokracji lokal-
nej. Dlatego też do udziału w wizycie studyj-
nej zaprosiliśmy przedstawicieli służb i insty-
tucji różnych szczebli, z którymi na co dzień 
współpracujemy, rozwiązując konkretne pro-
blemy zarówno mieszkańców Gminy Zagórz, 
jak i pozostałych gmin powiatu sanockiego – 
podkreśla burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

OWOCNA WIZYTA 
U SZWAJCARSKICH PARTNERÓW
W dniach 26 - 30 maja 2013 r. delegacja z Gminy Zagórz odbyła wizytę 

studyjną w gminie Villars-sur-Glâne. Pracowity i owocny pobyt u szwaj-
carskich partnerów był kolejnym etapem projektu „AKADEMIA DEMO-
KRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w za-
kresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych 
w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz 
Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”. 

Delegacja Gminy Zagórz miała okazję wziąć udział 
w obradach lokalnego parlamentu Rady Generalnej 
Gminy Villars-sur--Glâne.

Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej z dużym zainteresowaniem zapoznawali się ze 
szwajcarskimi doświadczeniami.

Pomimo  bariery  językowej  beneficjenci 
projektu szybko znaleźli wspólny  język. Fakt 
ten zaowocował ożywioną wymianą doświad-
czeń  we  wszystkich  wspomnianych  wcze-
śniej  obszarach  tematycznych.  Duża  w  tym 
zasługa  członków  9-osobowej  Rady  Wyko-
nawczej  Villars-sur-Glâne  z  burmistrz  Eriką 
Schnyder  na  czele  oraz  sekretarza  gminy 
Emmanuela Roulin, którzy z wielką staran-
nością przygotowali program wizyty studyjnej 
i  z  zaangażowaniem  przyjęli  polską  delega-

cję.  Gospodarze  zapoznali  uczestników  wi-
zyty z mechanizmami działania szwajcarskiej 
demokracji  bezpośredniej.  Grupa  polskich 
samorządowców miała okazję przekonać się, 
jak model ten funkcjonuje w praktyce, biorąc 
udział w sesji 50-osobowej Rady Generalnej 
Gminy Villars-sur-Glâne, podczas której pod-
sumowano wydatki gminy w 2012  roku oraz 
omawiano bieżące problemy. Uczestnicy pro-

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 wakacyjny. Na ten wyjątkowy czas 
wszystkim, zwłaszcza najmłodszym na-
szym  czytelnikom    życzymy  udanego 
i bezpiecznego wypoczynku. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
Jerzy Zuba,

Redaktor Naczelny 
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników  
wzruszającego spotkania.

Przedstawiciele polskich i szwajcarskich służb mun-
durowych bardzo szybko znaleźli wspólny język.

Jak widać, prezent od zagórskiej delegacji w postaci 
paradnego hełmu strażackiego bardzo przypadł do 
gustu burmistrz Villars-sur-Glâne Erice Schnyder.

jektu, podzieleni na mniejsze zespoły robocze 
odwiedzili  spalarnię  śmieci,  stację  uzdatnia-
nia wody pitnej, halę sportową, teatr, placów-
kę  lokalnej  ochotniczej  straży  pożarnej,  po-
sterunek policji,  pogotowie  ratunkowe  i  dom 
spokojnej  starości. Polska delegacja  została 
również podjęta przez prezesa zarządu grupy 
energetycznej,  działającej  na  terenie  gminy 

- Powoli zbliżamy się do końca. Akcen-
tem wieńczącym działalność „Akademii De-
mokracji i Rozwoju” będzie rewizyta Szwajca-
rów w Gminie Zagórz zaplanowana na począ-
tek października bieżącego roku –  informuje 
Jerzy Zuba – współautor i współkoordynator 
projektu.

Villars-sur-Glâne  i  gmin  sąsiednich,  co  dało 
możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej, bę-
dącej częściowo własnością gmin.

W projekcie uczestniczyła również 8-oso-
bowa grupa młodzieży z Gminy Zagórz, która 
została przyjęta przez ośmiu uczniów z gminy 
Villars-sur-Glâne.  Każdy  z  polskich  uczniów 
mieszkał  w  domu  swego  szwajcarskiego 
opiekuna  i  razem  z  nim  chodził  do  szkoły, 
biorąc czynny udział w zajęciach lekcyjnych. 
Nad  koordynacją  wizyty  młodzieży  czuwała 
Caroline Denervaud,  członkini Rady Wyko-
nawczej Villars-sur-Glâne odpowiedzialna za 
sprawy edukacji.

Projekt  „Akademia Demokracji  i Rozwo-
ju” jest dofinansowany ze środków Funduszu 
Partnerskiego  Grantu  Blokowego  Szwajcar-
sko-Polskiego  Programu  Współpracy.  Waż-
nym  elementem  wizyty  studyjnej  w  Villars-
sur-Glâne były premiery zrealizowanych w ra-
mach projektu filmów promocyjnych na temat 
obu  partnerskich  gmin.  A  jak  przedstawia 
się harmonogram dalszych działań projekto-
wych?

W dniu 4 kwietnia br. w Sali Narad zagórskiego magistratu przedsta-
wiciele Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz przekazali na ręce Zuzanny Ko-
tulskiej z Zahutynia kwotę 1520 zł zebraną podczas koncertu charytatyw-
nego „Zagórz pomaga”.

ZAGÓRZ POMÓGŁ ZUZANNIE

Niezwykle  wzruszające  spotkanie 
było  epilogiem  opisywanej  na  łamach 
naszego  kwartalnika  akcji  charytatyw-
nej,  która  wymyślili  i  przeprowadzili 
radne i radni Młodzieżowej Rady Gmi-
ny  Zagórz.  Aby  tworzyć  dobry  klimat 
dla  kolejnych  tego  rodzaju  inicjatyw 
niezbędna  jest  transparentność.  Jej 
wyrazem jest publikowany obok proto-
kół. 

Wśród  zawodniczek  i  zawodników  uho-
norowanych  nagrodami  pieniężnymi  znaleźli 
się:  Karolina Gefert (KS  „Komunalni  Sa-
nok”), Alicja Franczak (KS  „Komunalni  Sa-

NAGRODY I STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW
Sport pomaga w pokonywaniu 

własnych słabości, kształtuje cha-
rakter, uczy odpowiedzialności, 
systematyczności i pokory. W Gmi-
nie Zagórz doceniono wyróżnia-
jących się zawodników, trenerów 
i działaczy sportowych.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów.
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NAGRODY BURMISTRZA ZAGÓRZA ROZDANE
Są ponadprzeciętnie utalento-

wani. Swoimi sukcesami skutecznie 
promują zagórską gminę zarówno 
w skali lokalnej, w kraju, a nawet na 
świecie. Za swe osiągnięcia zostali 
nagrodzeni dorocznymi nagrodami 
Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz 
dla Młodych Talentów w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.

Podczas uroczystej gali, która przy okazji 
obchodów Święta Konstytucji 3 maja odbyła 
się  w  sali  widowiskowej  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu tytułowe laury ode-
brali: Rafał Pałacki, Dominika Witowicz, Mi-
rosław Kaźmierczak  (Junior), Michał Pary-
żak, Mateusz Witowicz, Dawid Kita, Daria 
Mielnik,  Wiktoria Łoskot,  Klaudia Solon, 
Patrycja Józefek,  Szymon Cysarz,  Nata-
lia Mołczan.  Wymienione  powyżej  osoby, 
oprócz okolicznościowych certyfikatów, otrzy-
mały nagrody pieniężne w wysokości od 200 
do 5000 zł. 

Opisywaną  tu  uroczystość  zaszczycili 
swą obecnością m.in.: Ernest Nowak – bur-

mistrz  Zagórza, Jan Różycki  –  przewod-
niczący  Rady  Miejskiej  w  Zagórzu,  Łukasz 
Woźniczak - Sekretarz  Gminy  Zagórz  oraz 
mec. Adam Nowak – doradca wicewojewody 
podkarpackiego Alicji Wosik. Przedstawicie-
le władz  lokalnych bardzo żywo  interesowali 
się  planami  i  codziennymi  problemami  uta-
lentowanych  mieszkańców  Gminy  Zagórz. 
W tym kontekście największe wyzwania stoją 
przed  akordeonistą Rafałem Pałackim,  który 

w bieżącym roku planuje występy m.in. w Chi-
nach. 

Finałowym akcentem wieńczącym zagór-
ską  galę Młodych Talentów  były  koncertowe 
popisy  laureatów  oraz  wspólne  pamiątkowe 
zdjęcie.  Kandydatów  do  młodzieżowych  na-
gród Burmistrza Miasta  i Gminy Zagórz  opi-
niowała  komisja  konkursowa  pracująca  pod 
przewodnictwem  Janusza Fala – dyrektora 
Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu. 

nok”), Józef Podwapiński,  (SKŁ  „Górnik”), 
Magdalena Tymoczko  (UKS „Sokół”) Doce-
niono  także  pracę  szkoleniową  Mirosława 
Kaźmierczaka (UKS  „Spartanie”)  oraz  Ry-
szarda Długosza (KS  „Komunalni  Sanok”). 

Za  osiągnięcia  sportowe  i  wieloletnią  dzia-
łalność  społeczną nagrodzono prezesa LKS 
„Juwentus  Poraż”  Eugeniusza Bańczaka. 
Ponadto  przyznano  stypendia  sportowe  dla 
Michała Milczanowskiego (ZTS  „Zakucie”) 

oraz Karola Zająca (KS „Komunalni Sanok”).
Wszystkim zawodnikom, trenerom i dzia-

łaczom  sportowym  serdecznie  gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

ĆWICZEBNA EWAKUACJA ZAGÓRSKIEGO GIMNAZJUM!
W piątek 21 czerwca br. Gimnazjum nr 2 w Zagórzu stało się areną międzynarodowych ćwiczeń ratowni-

czych będących jednym z elementów projektu pn. Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa 
Publicznego (OMABP) „Zielone Bieszczady 2013”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia 
przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej”.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników kursu KPP.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów nagrody burmistrza.

Funkcjonujący od 2007 roku program łą-
czy  działania  Policji,  administracji  rządowej 
i samorządowej oraz partnerów społecznych 
zainteresowanych  poprawą  bezpieczeństwa 
i  porządku  publicznego.  Jednym  z  podsta-
wowych  założeń  programu  jest  przekonanie 
obywateli  do  nawiązania  trwałego,  stałego, 
naturalnego  partnerstwa  z  Policją  oraz  in-
nymi  instytucjami  ochrony  bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Środki na realizację 
inicjatyw  lokalnych  wpisujących  się  w  taką 
filozofię  budowania  systemów  ochrony  bez-
pieczeństwa  ludności  są  udzielane  przez 
Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  (MSW) 
w  formie  dwuetapowych  konkursów. W  bie-
żącym  roku  do  etapu  wojewódzkiego  zgło-

szono  39  aplikacji  z  całe-
go  Podkarpacia.  Wniosek 
Gminy  Zagórz  znalazł  się 
wśród siedmiu projektów re-
komendowanych  do  udzie-
lenia  dofinansowania  przez 
MSW. Ostatecznie członko-
wie ministerialnego zespołu 
oceniającego  po  analizie 
110 wniosków z całej Polski 
wytypowali  35  najlepszych, 
wśród  których  znalazła  się 
oferta Gminy Zagórz. 

Realizację  projek-
tu  zainaugurowało  spot- 
kanie  organizacyjne,  które 
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odbyło się 14 kwietna br. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Zagórz. W odpowiedzi na zaproszenie 
burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka, w  ro-
boczej naradzie wzięło liczne grono przedsta-
wicieli partnerskich instytucji i służb, w którym 
znaleźli się m.in.: insp. Mirosław Pawełko – 
komendant powiatowy Policji w Sanoku, bryg. 
Krzysztof Dżugan  –komendant  powiatowy 
PSP w Sanoku, ppłk Adam Zarzyczny – dy-
rektor Aresztu Śledczego w Sanoku, Robert 
Gołkowski – prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko- -Gminnego ZOSP RP w Zagórzu, Bogu-
sław Mołczan  –  komendant  gminny  ZOSP 
RP  w  Zagórzu,  Tomasz Rudy  –  dyrektor 
Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, Melchior Ryniak 
– dyrektor Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz 
Oleksandr Svyatkevych - kierownik Wydzia-
łu Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego 
Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa 
Życia. W toku spotkania kierownicy poszcze-
gólnych służb i instytucji oddelegowali swych 
koordynatorów odpowiedzialnych  za  realiza-
cję kolejnych etapów projektu.

Trafna diagnoza warunkiem  
skutecznej terapii

 Jednym z najważniejszych działań pro-
jektowych  determinujących  przebieg  całe-
go  przedsięwzięcia  było  przeprowadzenie 
w Gimnazjum  nr  2  w  Zagórzu  oraz  w Gim-
nazjum w Tarnawie Dolnej  badania  ankieto-
wego  obrazującego  poziom  bezpieczeństwa 
na  terenie  wspomnianych  placówek  oświa-
towych. Na życzenie kierownictwa Komendy 
Powiatowej Policji w Sanoku w ankiecie opra-
cowanej  przez  psychologa mgr Teresę Sie-
niawską znalazły się m.in. pytania dotyczące 
oceny  skuteczności  pracy  i  rozpoznawalno-
ści  w  lokalnym  środowisku  funkcjonariuszy 
Posterunku  Policji  w  Zagórzu.  Co  ciekawe, 
analiza  wyników  przywołanego  tu  badania 
w zakresie kompetencji uczniów i nauczycieli 
w  udzielaniu  pierwszej  pomocy  potwierdziła 
celowość  przeprowadzenia  kursu  kwalifiko-
wanej  pierwszej  pomocy.  W  szkoleniu  tego 
rodzaju  zorganizowanym na przełomie maja 
i  czerwca  wzięła  udział  15-osobowa  gru-
pa beneficjentów, wśród  których  znaleźli  się 
m.in.:  funkcjonariusze  Policji  i  Straży  Gra-
nicznej,  członkowie  OSP  oraz  nauczyciele. 
Duże  zainteresowanie  pedagogów  z  Gminy 
Zagórz  kursem  zrealizowanym  przy  współ-
pracy  Bieszczadzkiej  Grupy  GOPR  w  Sa-
noku oraz szkoleniowców z  jasielskiej Firmy 
Szkoleniowej „Premed” ma swoje uzasadnie-
nie w wynikach ankiety, gdzie zdecydowana 
większość uczniów (79%) i nauczycieli (60%) 
zadeklarowała chęć poszerzania swej wiedzy 
i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. 

Narkotykowi dealerzy w zagórskim 
gimnazjum… 

Pojawili  się  w  piątek  21  czerwca  2013 
dokładnie o godz. 11.30. Na szczęście byli to 
pozoranci, których obecność uruchomiła ciąg 
zdarzeń  wymagających  interwencji:  dyrekcji 
szkoły,  Policji,  Straży  Granicznej,  Państwo-
wej  Straży  Pożarnej,  wszystkich  dziewięciu 
jednostek OSP z  terenu Gminy Zagórz, Po-

gotowia  Ratunkowego,  Służby  Więziennej, 
GOPR-u oraz Służby Ochrony Kolei. Podob-
nie jak miało to miejsce w przypadku ubiegło-
rocznych, międzynarodowych ćwiczeń ratow-
niczych  w  Kalnicy  polskich  funkcjonariuszy 
i  ratowników  skutecznie  wspierali  studenci 
Lwowskiego  Państwowego  Uniwersytetu 
Bezpieczeństwa  Życia.  Motywem  przewod-
nim  współdziałania  wyszczególnionych  tu 
służb  była  ewakuacja  uczniów  i  nauczycieli 
zagórskiego gimnazjum. W realiach ćwiczeń 
dyrektor zagórskiego gimnazjum zarządził  ją 
po  tym,  jak  na  teren  szkoły  wtargnęli  agre-
sywnie  zachowujący  się  osobnicy,  którzy 
w dalszym ciągu akcji ratunkowej okazali się 
narkotykowymi  dealerami.  Niespodziewany 
rozwój  sytuacji  spowodował, 
iż  wspólnicy  intruzów  ocze-
kujący  na  swych  kompanów 
w  samochodzie  zaparkowa-
nym  na  przyszkolnym  par-
kingu  w  popłochu  próbowali 
opuścić  teren  szkoły.  Nieste-
ty,  kierowca  trefnego  pojazdu 
spowodował kolizję, w wyniku 
której poważnych obrażeń do-
znali pasażerowie pojazdu sie-
dzący z przodu auta. Rannych 
ze  zniszczonego  samochodu 
przy  użyciu  specjalistycznego 
sprzętu  wydobywali  strażacy. 
Stało  się  to  bezpośrednio  po 
widowiskowej  akcji  funkcjo-
nariuszy  Policji  i  Straży  Gra-
nicznej,  którzy  w  zdecydowa-
ny sposób musieli poskromić agresję dwóch 
pozostałych pasażerów. Obaj mężczyźni nie 
chcieli  dobrowolnie  opuścić  pojazdu  nafa-
szerowanego  „narkotykami”,  które  wytropił 
specjalnie  wyszkolony  w  tym  celu  pies  pro-
wadzony  przez  przewodnika  za Straży Gra-
nicznej. Po zdaniu przez nauczycieli meldun-
ków  dyrektorowi  odnośnie  liczebności  ewa-
kuowanych klas okazało się, że na poddaszu 
zagórskiego gimnazjum utknęła 20-osobowa 
grupa gimnazjalistów razem ze swoją wycho-
wawczynią.  Na  domiar  złego młodzież  zna-
lazła  się  w  bezpośrednim  kontakcie  dwójki 
wspomnianych  wcześniej  dealerów  narkoty-
kowych, którzy zabarykadowali się w pracow-
ni chemicznej wypełnionej po brzegi żrącymi 
substancjami.  Siłowa  interwencja  stwarzała 
ogromne  niebezpieczeństwo  dla  uczniów. 
Patową sytuację przełamali psycholog i nego-
cjator z Aresztu Śledczego w Sanoku, którzy 
przekonali  intruzów do poddania się. Nieste-
ty,  dosłownie  na  chwilę  przed  oddaniem  się 

Akcja wydobycia pasażerów rozbitego pojazdu.

Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej podczas akcji zatrzymania 
narkotykowych dealerów.

w  ręce  funkcjonariuszy Policji  zdesperowani 
przestępcy zaprószyli ogień we wspomnianej 
wcześniej pracowni chemicznej. Kłębiące się 
opary  chemikaliów  i  rozprzestrzeniający  się 
błyskawicznie ogień utrudniały ewakuację po-
szkodowanych. Ostatnia grupa uczniów wraz 
ze  swoją  wychowawczynią  opuściła  podda-
sze  zagórskiego  gimnazjum  przy  pomocy 
specjalistycznego  podnośnika.  Dodatkowym 
utrudnieniem  tego  epizodu  akcji  ratowniczej 
był  upozorowany  zanik  wody  w  hydrancie, 
który  zmusił  do  błyskawicznego  utworzenia 
blisko 1000-metrowej linii gaśniczej zasilanej 
wodą z rzeki Osława.

Ciąg dalszy nastąpi…
Akcentem wieńczącym ćwiczenia był po-

częstunek  prawdziwą  strażacką  grochówką 
serwowaną  bezpośrednio  z  kuchni  polowej. 
Podsumowanie  ratowniczych manewrów  na-
stąpiło  podczas  konferencji  zorganizowanej 
w  zagórskim  hotelu  „Nad  Osławą”.  Zapro-
szeni  goście  i  obserwatorzy  ćwiczeń,  wśród 
których  znaleźli  się  m.in.:  starszy  wizytator 
Mariola Kiełboń – przedstawicielka  Kura-
torium  Oświaty  w  Rzeszowie,  bryg.  Lesław 
Penar - zastępca  komendanta  powiatowe-
go PSP w Sanoku, mjr Robert Ziajka – za-

stępca Komendanta Placówki SG w Sanoku, 
podinsp. Łukasz Dytkowski - I zastępca ko-
mendanta powiatowego Policji w Sanoku, ppłk 
Adam Zarzyczny  –  dyrektor  Aresztu  Śled-
czego w Sanoku, Adam Siembab – dyrektor 
SP  ZOZ, Vasyl Kovalczyk  –  przedstawiciel 
Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bez-
pieczeństwa Życia, Zdzisław Urban – komen-
dant posterunku Służby Ochrony Kolei w Za-
górzu,  oraz  prezesi  i  naczelnicy  jednostek 
OSP  w:  Zagórzu,  Porażu,  Tarnawie  Górnej, 
Tarnawie Dolnej, Łukowem, Średnim Wielkim, 
Mokrem, Czaszynie  i Zahutyniu – zostali za-
poznani  z  wynikami  wspomnianej  wcześniej 
ankiety  szkolnej.  Burmistrz  Zagórza  Ernest 
Nowak, dziękując wszystkim służbom i  insty-
tucjom zaangażowanym w realizację projektu 
podkreślał,  że  przedstawione  wyniki  badań 
ankietowych  będą  obiektem wnikliwych  ana-
liz kompetentnych instytucji i organów. Na ich 
podstawie  zostaną wdrożone  konkretne  roz-
wiązania  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa 
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W TROSCE O KOLEJARSKIE TRADYCJE
W dniu 11 czerwca 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Zagórzu 

uczniowie klas drugich podsumowali projekt edukacyjny pt. 
,,Kolej w Zagórzu wczoraj i dziś”, realizowany pod kierun-
kiem Marii Wańcowiat i Doroty Krzysik. Temat projektu zwią-
zany był z nieodłącznym elementem historii miasta, jakim 
jest kolej. 

Kolejarska inscenizacja w wykonaniu uczennic Gimnazjum nr 2 w Zagórzu.

Za sprawą budowy kolei w 2. połowie XIX 
w.,  Zagórz  z wiejskiej  osady przeistoczył  się 
w  kolejowy  węzeł  o  strategicznym  znacze-
niu, gdzie  to właśnie kolejarze  tworzyli  lokal-
ną elitę społeczną  i zawodową. W spotkaniu 
wieńczącym  kilkumiesięczną  pracę  uczniów 
wzięli  udział  m.in:  burmistrz  Zagórza  –  Er-
nest Nowak, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
w Zagórzu – Janusz Fal, były burmistrz Za-
górza  –  Jacek Zając,  naczelnik  Sekcji  Eks-
ploatacji PKP PLK S.A. – Zbigniew Bryndza, 
z-ca naczelnika Sekcji Eksploatacji PKP PLK 
S.A. – Andrzej Czapor, Jan Baraniewicz – 
emerytowany naczelnik Sekcji Drogowej PKP 
PLK S.A., Zdzisław Urban – komendant Po-
sterunku  SOK  w  Zagórzu,  Tadeusz Galant 
–  przewodniczący  NSZZ  „Solidarność”  PKP 
w Zagórzu w latach 1980-1981, Monika Gór-
ka – radna Rady Miejskiej w Zagórzu i prze-
wodnicząca Rady Rodziców, Aniceta Brągiel 
– dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zagórzu, Grzegorz Nycz – fotograf, pa-
sjonat kolei oraz kolejarze i rodzice.

Po krótkiej części artystycznej, która była 
miłym  akcentem  dla  zebranych,  uczestnicy 
projektu przedstawili w formie prezentacji mul-
timedialnej historię kolei w Zagórzu. Przypom- 
nieli  czasy  powstawania  zagórskiego  węzła 
kolejowego, wątek jego obrony w 1918 r. przy 
pomocy  zbudowanych  własnoręcznie  dwóch 
pociągów pancernych ,,Gromobój” i ,,Kozak”. 
Ukazali  rozkwit  życia  kulturalnego w  okresie 
międzywojennym,  w  który  swój  duży  wkład 
wnieśli  kolejarze.  Ponadto  przedstawiono 
bohaterskie  epizody  konspiracyjnej  walki 
z  okupantem  niemieckim  w  czasie  II  wojny 
światowej. W prezentacji przywołano lata 70. 
ubiegłego wieku – okres największej świetno-
ści  zagórskiej  kolei.  Ostatnim  punktem  mul-
timedialnego  pokazu  było  wyszczególnienie 
działań podejmowanych przez lokalne władze 
i parlamentarzystów naszego regionu przeciw 

decyzji  PKP,  by  od  grudnia 
2013 roku linie kolejowe Nowy 
Zagórz – Łupków i Nowy Za-
górz – Krościenko zostały wy-
łączone  z  eksploatacji.  Trud-
ności na kolei przekładają się 
na  życie  codzienne  kolejarzy 
i ich rodzin, powodując niepo-
kój  i  niepewność  jutra  dużej 
części  zagórskiego  i  nie  tylko  zagórskiego 
środowiska.

W  ramach  projektu  został  zorganizo-
wany  konkurs  dla  gimnazjalistów  pt.  „Kolej 
w  Zagórzu  wczoraj”,  mający  zachęcić  do 
poszukiwania  kolejarskich  pamiątek  na  po-
trzeby urządzonej w Gimnazjum Nr 2, Kole-
jarskiej  Izby Tradycji. Nagrodę w postaci  ta-
bletu zdobył Adrian Piszko, który powiększył 
kolejarską ekspozycję o kompletny ubiór dy-
żurnej ruchu. Drugie miejsce i nagroda w po-
staci odtwarzacza mp5 przypadło w udziale 
Mateuszowi Niżnikowi za kolejarską lampę, 
zaś  trzecie miejsce  i słuchawki zdobyła Ka-
mila Krzyśko  za  świadectwo  uprawniające 
do  wykonywania  zawodu  konduktora  rewi-
zyjnego. Cenne nagrody ufundował i wręczył 
burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

Materiały  zgromadzone  w  kolejarskiej 
Izbie  Tradycji  zostały  wykorzystane  do  re-
alizacji  projektu  dotyczącego  rewitalizacji 
Dworca  Kolejowego  w  Zagórzu  autorstwa 
Aliny Chomiszczak  -  wnuczki  nieżyjącego 
już  Mirosława Chomiszczaka  -  kolejarza 
z  dziada  pradziada,  miłośnika  kolei.  Absol-
wentka Politechniki Krakowskiej zaprezento-
wała swoją wyróżnioną pracę podyplomową, 
zrealizowaną  na  potrzeby  Akademii  Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Burmistrz Ernest No-
wak zabierając głos poinformował, że władze 
gminy wraz z kolejarzami podejmują starania 
zmierzające  do  przywrócenia  ruchu  kolejo-
wego w Zagórzu. Obiecał, że dołoży starań, 
aby wesprzeć działania gimnazjum na rzecz 
rozwoju Kolejarskiej Izby Tradycji. Naczelnik 
Zbigniew Bryndza w  swoim wystąpieniu  nie 
krył  zadowolenia  z  faktu,  że  pamiątki  zwią-
zane z historią kolei  znalazły swoje miejsce 
i młodzież dzięki temu poznaje swoje korze-
nie.  Przedstawiciel  PKP  PLK  S.A.  obiecał 
swą pomoc w zdobywaniu eksponatów i po-
szerzaniu wiedzy na temat zagórskiego węzła 
kolejowego. W podobnym  tonie wypowiadał 
się  komendant  Posterunku  Służby  Ochrony 
Kolei w Zagórzu Zdzisław Urban. 

Na zakończenie spotkania zebrani mieli 
okazję obejrzeć niezwykłe zdjęcia Grzegorza 
Nycza,  członka  Stowarzyszenia  Miłośników 
Kolei w Krakowie, pasjonata, autora wielu fo-
tografii związanych z koleją. Wiele jego zdjęć 
znalazło  się  w  książce  autorstwa  Ryszarda 

W Kolejarskiej Izbie Tradycji znalazło swe miejsce 
wiele cennych eksponatów.

dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Gminy  Zagórz. 
Przedstawiciele  instytucji  i  służb  zaangażo-
wanych w realizację projektu bardzo wysoko 
ocenili aktywność zagórskiego samorządu na 
polu ochrony bezpieczeństwa ludności, dekla-
rując  wolę  kontynuacji  i  rozwoju  dotychcza-
sowej współpracy. Biorąc pod uwagę  fakt,  iż 
39% gimnazjalistów biorących udział w ankie-
cie zadeklarowało, że spożywało już alkohol, 
a kolejne 7 % respondentów przyznało się do 
kontaktów  z  miękkimi  narkotykami  (najczę-
ściej  marihuaną)  działań  edukacyjno-profi-

laktycznych nigdy  za wiele. Nieprzypadkowo 
kolejnym  etapem  OMABP  będą  warsztaty 
szkoleniowe z udziałem nauczycieli, samorzą-
dowców  oraz  przedstawicieli  służb  odpowie-
dzialnych  za  bezpieczeństwo  publiczne  po-
święcone  prawnym  i  praktycznym  aspektom 
zapobiegania i zwalczania zjawisk patologicz-
nych takich jak narkomania i alkoholizm. Do-
datkowo każdy uczeń z terenu Gminy Zagórz 
już we wrześniu otrzyma pakiet składający się 
z odblaskowych gadżetów i broszury informa-
cyjnej stanowiącej pokłosie całego projektu.

– Realizacja tak wielowątkowego przed-
sięwzięcia nie byłaby możliwa bez wspar-
cia finansowego ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, które przyznało nam 
dotację w kwocie 33 770,00 zł. Nasz projekt, 
zwłaszcza od strony praktycznej, nie miałby 
szans realizacji bez pomocy i zaangażowania 
wszystkich naszych partnerów, którym ser-
decznie dziękujemy – podsumowuje  Jerzy 
Zuba – autor i koordynator OMABP „Zielone 
Bieszczady 2013”.
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KOLEJNA 
EDYCJA 
„UMIEM 

PŁYWAĆ”

Uczestnicy projektu podczas zajęć.

Realizacja  tego  cennego  przedsięwzię-
cia  stała  się możliwa  dzięki  Stowarzyszeniu 
„Nasza  Przyszłość  – Tarnawa”.  Ich  tytułowy 
projekt uzyskał z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki dotację w kwocie 15 000 zł. Fundusze na 
wkład własny do projektu po raz drugi z rzędu 
Godny podkreślenia jest fakt, iż od roku 2009 
Stowarzyszenie  na  podnoszenie  kwalifikacji 
pływackich  wśród  dzieci  i  młodzieży  pozy-
skało  ogółem  76  tys.  złotych!  Starsi  i młod-
si  uczniowie  mają  możliwość  uczestnictwa 
w  zajęciach  doskonalących  naukę  pływania 
na  pływalni  „Delfin”  w  Ustrzykach  Dolnych. 
W  realizacji  projektu  pomagają  nauczyciele 

zarówno  szkoły,  jak  i  gimnazjum,  którzy  ob-
serwując  pływackie  poczynania  swych  pod-
opiecznych  zgodnie  podkreślają,  iż  ta  natu-
ralna  forma  aktywności  ruchowej  i  rekreacji 
pozytywnie wpływa na rozwój ruchowo-emoc- 
jonalny młodego pokolenia.

W Tarnawie Dolnej zainaugu-
rowano czwartą edycję projektu 
„Umiem pływać”, którego bene-
ficjentami są dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Stankiewicza i Edwarda Wieczorka pt. „Kolej 
Transwersalna  przez  Galicję”,  która  ukaza-
ła się w 2009  roku. Dzięki uprzejmości  foto-
grafika  i  dyrektor Miejsko-Gminnej  Biblioteki 
w Zagórzu Anicety Brągiel wystawa zdjęć pt. 
,,Zagórska kolej w moim obiektywie” zagości-
ła w zagórskim gimnazjum.

Podsumowanie  projektu  zostało  połą-
czone z zaprezentowaniem Kolejarskiej  Izby 
Tradycji.  Dzięki  wysiłkom  byłego  dyrektora 
gimnazjum  Janusza  Fala  oraz  przyznaniu 
środków  finansowych  przez  burmistrza Mia-

sta  i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka,  istnie-
jąca od 2005 r. Izba Tradycji żyje, cieszy się 
popularnością,  jest  wizytówką  zagórskie-
go  gimnazjum.  Powstanie  Kolejarskiej  Izby 
zostało  zainicjowane  przez  Jacka  Zająca. 
Znalazły  się w  niej  zbiory  gromadzone  lata-
mi  przez  Tadeusza Kurasia,  wieloletniego 
dyżurnego ruchu z Zagórza. Obecny wygląd 
Izby Tradycji  jest  zasługą wielu  ludzi,  którzy 
chętnie dzielą się swą wiedzą  i pamiątkami. 
Szczególne słowa podziękowania należą się 
Janowi Baraniewiczowi, Andrzejowi Czaporo-

wi, Tadeuszowi Galantowi, Zbigniewowi Mi-
galskiemu, Grzegorzowi Nyczowi, Eugeniu-
szowi Jaworskiemu,  Wiesławowi Bogda-
nowi, Ryszardzie Krzyśko,  Zofii Latusek, 
Karolowi i Piotrowi Bochnakom, Jerzemu 
Tarnawskiemu oraz Edwardowi Mące. 

Pomysłodawcy  i  uczestnicy  opisywane-
go  tu projektu zgodnie stwierdzają, że Kole-
jarska  Izba  Tradycji  jest  wspólnym  dobrem 
zagórskiej społeczności dlatego też serdecz-
nie zapraszają do jej zwiedzenia.

JANUSZ SZUBER 
W ZAGÓRSKIEJ BIBLIOTECE

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

Spotkanie  autorskie  połączone 
z  towarzyszącą mu wystawą  zgroma-
dziło  zagórskich  wielbicieli  poety,  któ-
rzy mieli okazję wysłuchać fragmentów 
prozy z  tomiku  „Mojość” w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Zagó-
rzu, jak również wierszy w interpretacji 
samego  autora.  Spotkanie  prowadziła 
dr  Joanna Kułakowska - Lis,  która 
z  poezji  Janusza  Szubera  wychwyty-
wała  smaki,  zapachy  i  osoby.  Licznie 
zgromadzeni  sympatycy  twórczości 
Janusza  Szubera  mogli  nabyć  tomik 
wierszy  poety,  jak  również  otrzymać 
autograf mistrza.

12 czerwca br. znakomity sanocki poeta gościł w Zagórzu na zapro-
szenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

TEATRALNIE 
ZAKRĘCENI

Wśród  uczestników  imprezy  zorganizo-
wanej przez Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli  w  Sanoku  przy współpracy Joanny Pi-
suli - nauczycielki języka polskiego ze szkoły 
Podstawowej w Porażu nie mogło zabraknąć 
teatralnie  „zakręconych”  uczniów  poraskiej 
podstawówki.  Mowa  tu  o: Barbarze Fabian 
i Dawidzie Kruczku,  którzy  na  dobry  po-
czątek  bardzo  udanie  zmierzyli  się  z  testem 
sprawdzającym poziom wiedzy ogólnej o  te-
atrze.  Już na etapie  pisemnym sprawdzianu 
reprezentanci Poraża zaznaczyli swój prymat, 
a przeprowadzona na scenie rywalizacja ust-
na, tylko potwierdziła ich ogromną wiedzę. 

Ostatecznie szóstoklasistka Barbara Fa-
bian  została  zwyciężczynią  leskiego  konkur-

W dniu 16 kwietnia br. w Biesz-
czadzkim Domu Kultury w Lesku 
odbył się już V Konkurs wiedzy tea-
tralnej „Kurtyna Wyobraźni”.

Barbara Fabian i Dawid Kruczek.

su. Jej klasowy kolega Dawid Kruczek stanął 
na drugim stopniu podium. Do opisywanych tu 
teatralnych potyczek oboje uczniów przygoto-
wała Joanna Pisula, która swoim  teatralnym 
bakcylem skutecznie zaraża kolejne roczniki 
swoich wychowanków. W tym kontekście nie 
może dziwić fakt, iż na teatralnym polu Szkoła 
Podstawowa w Porażu od  lat pozostaje nie-
słabnącym liderem.
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DREZYNIARZE Z CAŁEJ POLSKI OŻYWILI STACJĘ ZAGÓRZ

W dniach 1 – 3 maja br. X Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy „Bieszczady 2013” zadebiutował w nadosławskim 
grodzie tyleż udanie, co niespodziewanie. Jak się okazało, kolejarska majówka z drezyną w roli głównej to go-
towy produkt turystyczny mogący przyciągać do Zagórza tłumy miłośników kolejnictwa.

Kiedy Łukasz Romaniecki – prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Kolei (SMK) w Jawo-
rzynie Śląskiej, za pośrednictwem Zbigniewa 
Bryndzy –  naczelnika  Sekcji  Eksploatacji 
PKP PLK S.A. w Zagórzu wyraził chęć uloko-
wania  dziesiątej  edycji  organizowanej  przez 
swoje  stowarzyszenie  imprezy  w  Zagórzu, 
lokalnych władz  nie  trzeba  było  długo  prze-
konywać do tej idei. Dzięki osobistemu zaan-
gażowaniu burmistrza Zagórza Ernesta No-
waka i starosty sanockiego Sebastiana Niż-
nika, w gronie instytucji partnerujących SMK 
w organizacji drezynowego zlotu znalazły się: 
Gmina Zagórz, Powiat Sanocki oraz Miejsko- 
-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórzu. Patro-
nat  nad  imprezą  udzielony  przez  Andrzeja 
Filipa Wojciechowskiego –  wiceprezesa 
Zarządu PKP PLK S.A., jak również przychyl-
ność Mieczysława Borowca – dyrektora Za-
kładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, znaczą-
co ułatwiły organizację wszystkich poczynań 
wymagających  wykorzystania  infrastruktury 
kolejowej.  Ostatecznie  na  stacji  Zagórz  za-
meldowało się dziewięć ekip drezynowych z: 
Bystrzycy Górnej, Opola, Mogilna, Herb Sta-
rych, Łodzi, Warszawy i Piaseczna. Pierwszy 
dzień  zlotu,  zgodnie  z  programem  imprezy, 
upłynął  w  atmosferze  rodzinnego  pikniku, 
którego główną atrakcją  były  zawody w  jeź-
dzie  drezyną  ręczną na  czas. Rozegrano  je 

W widowiskowej rywalizacji wzięło udział 25 dwuoso-
bowych załóg.

Rodzinne przejażdżki drezynami cieszyły się ogrom-
nym wzięciem.

Na zagórskiej stacji kolejowej tak tłoczno i gwarno 
nie było od lat.

w  trzech  kategoriach. Po niezwykle  zaciętej 
i  widowiskowej  rywalizacji,  w  której  wzięło 
udział 25 dwuosobowych załóg, Puchar Bur-
mistrza Zagórza  (kategoria OPEN) przypadł 
w  udziale  tandemowi  Zbigniew Dżugan 
i Ryszard Dżugan. Po Puchar Dyrektora Za-
kładu Linii Kolejowych w Rzeszowie sięgnęli 
Robert Drebot i Tomasz Drebot. I wreszcie 
Puchar  Naczelnika  Sekcji  Eksploatacji  PKP 
PLK  S.A.  w  Zagórzu  (kategoria  JUNIOR) 
trafił w ręce Macieja Czecha i Kacpra Misz-
tala.  Podczas  trwania  zawodów  wszyscy 
chętni  (a  było  ich  naprawdę  wielu)  za  nie-
wielką  opłatą  mogli  skorzystać  z  przejazdu 
na pokładzie drezyn. Nad bezpieczeństwem 
uczestników imprezy czuwali funkcjonariusze 
Posterunku Straży Ochrony Kolei w Za-
górzu oraz Związek Strzelecki Rzeczypos-
politej Jednostka 2220 Brzozów. Artystycz-
nym  akcentem  wieńczącym  pierwszy  dzień 
zlotu były występy ze-
społów  muzycznych. 
Na  scenie  plenerowej 
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka  Kultury 
i Sportu w Zagórzu za-
prezentowali  się:  Mi-
chał Jurkiewicz  oraz 
zespół Raya Bell.

Pozostałe  dwa 
dni  kolejarskiej  ma-
jówki upłynęły uczest-
nikom  rajdu  na  prze-
jazdach  po  szlakach 
kolejowych  Zagórz 
– Krościenko oraz Za-
górz – Łupków. Wszy-
scy  uczestnicy  tych 
drezynowych eskapad 
byli  pod  wrażeniem 
piękna  bieszczadz-
kich  linii  kolejowych. 
Szczególne  wrażenie 
zrobiła  na  drezynia-
rzach,  którzy  objeździli  swymi  drezynami 
dosłownie cała Polskę  linia kolejowa nr 107 
Zagórz – Łupków. 

W  powszechnej  opinii  organizatorów 
i publiczności, X Ogólnopolski Zlot Drezynia-
rzy  „Bieszczady  2013”  przeszedł  do  histo-
rii  jako  wydarzenie  udane  i  zasługujące  na 
kontynuację. - Kolejna edycja zlotu już za rok 
i wszystko wskazuje na to, że powrócimy do 
Zagórza, którego gościnność przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania – mówi Łukasz Ro-
maniecki –  prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kolei (SMK)

- Kolejarska majówka z drezyną w roli 
głównej to gotowy produkt turystyczny mo-

gący przyciągać do Zagórza tłumy miłośni-
ków kolejnictwa. Dla nas samorządowców to 
kolejny argument, aby walczyć o kolej w na-
szym regionie – podkreśla burmistrz Zagórza, 
Ernest Nowak.

Puchar Burmistrza Zagórza (kategoria OPEN) przypadł w udziale tandemowi 
Zbigniew Dżugan i Ryszard Dżugan.
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III BIESZCZADZKI PUCHAR GŁOWATKI ZA NAMI!
W dniach 1 – 2 czerwca br. na łowiskach Sanu 30 wędkarzy z bliska 

i daleka (m.in. Kraków, Lublin) stanęło w szranki III Bieszczadzkiego Pu-
charu Głowatki.

I  choć  zwycięstwo  w  wędkarskich  zma-
ganiach  zapewnił  okazały  pstrąg,  to  właśnie 
głowatka zaczyna się stawać znakiem rozpo-
znawczym bieszczadzkiej  turystyki  i  edukacji 
ekologicznej w najlepszym wydaniu. Sobotnia 
inauguracyjna odsłona zawodów (1 czerwca) 
przebiegała w deszczowej  aurze. Uczestnicy 
współorganizowanej  przez  Koło  PZW  w  Za-
górzu  oraz  Gminę  Zagórz  imprezy  zamiast 
upragnionych  głowatek  łowili  okazałe  pstrą-
gi. Największy, okaz z tego gatunku przypadł 
w udziale jaślaninowi Antoniemu Dziokowi.

Mierząca dokładnie 47,4 cm ryba zaraz po 
komisyjnym mierzeniu, w doskonałej  kondycji 
trafiła  z  powrotem do Sanu,  podobnie  jak  30 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników III Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki.

Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”, któremu 
swych honorowych patronatów udzielili: staro-
sta sanocki – Sebastian Niżnik oraz burmistrz 
Miasta i Gminy Zagórz – Ernest Nowak, było 
seminarium  naukowe  pt.  „Regulacje  rzek  – 
wpływ na środowisko i ichtiofaunę.”

Tytułowy  wykład  inauguracyjny  wygłosił 
prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk z Fundacji 
Salmonidae. Prawne aspekty  ochrony  zaso-
bów naturalnych rzeki San omówił w swej pre-
lekcji Wojciech Skiba  – naczelnik Wydziału 
Ochrony  Środowiska  w  Starostwie  Powiato-
wym  w  Sanoku.  Skalę  wyzwań  związanych 
z  przeciwdziałaniem  przestępczej  działal-
ności  rzecznych  kłusowników  przywołał Jan 
Kocur – komendant wojewódzki państwowej 
Straży Rybackiej w Rzeszowie.

Jednym z  ciekawszych wątków  semina-
rium była dyskusja poświęcona możliwościom 
wykorzystania  bogatych  zasobów  przyrodni-
czych rzeki San do rozwoju turystyki wędkar-
skiej oraz promocji Gminy Zagórz. W tej czę-
ści panelu dyskusyjnego ilustrowanej multime-
dialnymi prezentacjami zrealizowanymi przez 
Gminę  Zagórz  wzięli  udział  gestorzy  bazy 
turystycznej z terenu Miasta i Gminy Zagórz. 

W drugi dzień zawodów (2 czerwca) za-
wodnicy mieli znacznie lepsze warunki do po-
łowów.  Jednakże  jak  się  okazało,  brak  opa-
dów deszczu oraz mniejszy poziom wody nie 
przełożył się w sposób znaczący na ostatecz-
ną  klasyfikację  zawodów.  Swój  prymat  w  III 
Bieszczadzkim  Pucharze  Głowatki  utrzymał 
Antoni Dziok  z  Jasła  reprezentujący  Koło 
PZW w Zagórzu. Na pozostałych medalowych 

pozycjach  uplasowali  się: Bogumił Pasztor 
oraz Tomasz Bańczak  (obaj  Koło PZW Za-
górz). W pierwszy dzień zawodów na kiju jed-
nego  ze  spinningistów  zameldowała  się  ok. 
90-cm  głowatka,  ale  w  trakcie  holu  wypięła 
się, natomiast w drugi dzień zawodów Jakub 
Porowski z Rzeszowa przy braniu stracił ko-
twicę w woblerze.

Wszyscy  uczestnicy  zawodów  niezależ-
nie od miejsca zamieszkania i miejsca w koń-
cowej  klasyfikacji  zgodnie  podkreślali,  że 
idea  Bieszczadzkiego  Pucharu Głowatki  jest 
warta  kontynuacji.  Takie  opinie  podczas  ce-
remonii wręczenia nagród wyrazili m.in. Piotr 
Konieczny – dyrektor Biura Zarządu Okręgu 
PZW w Krośnie, a także występujący w imie-
niu wicewojewody podkarpackiego Alicji Wo-
sik - mec. Adam Nowak.

Tomasz Pyrć  –  prezes  Zarządu  Koła 
PZW w Zagórzu, dziękując sponsorom (Gmi-
na Zagórz, Starostwo Powiatowe w Sanoku) 
i  wiodącym  patronom  medialnym  „III  Biesz-
czadzkiego  Pucharu  Głowatki”  (Portal  i  Wy-
dawnictwo  „Wędkarstwo  Moje  Hobby”  oraz 
Portal Regionalny esanok.pl) wyraził nadzieję, 
że wszyscy  sympatycy głowatki  spotkają  się 
w Zagórzu również w przyszłym roku.

Na zdjęciu od lewej Ernest Nowak - burmistrz Za-
górza, Tomasz Bańczak, Antoni Dziok oraz Bogumił 
Pasztor.

Antoni Dziok i jego zwycięski pstrąg.

sztuk, 30 - 35-centymetrowych głowatek prze-
kazanych przez Okręg PZW w Krośnie w ra-
mach  realizowanych  corocznie  akcji  zarybie-
niowych.  Zwieńczeniem  pierwszego  dnia  „III 
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UPIĘKSZY ZAGÓRZ  
I UAKTYWNI JEGO MIESZKAŃCÓW

Blisko 700 – metrowa ścieżka spacerowo - rowerowa będzie biegła wzdłuż 
nadosławskiej promenady.

Tytułowe określenia dotyczą blisko 700-metrowej ścieżki spacerowo-rowerowej, która jest kluczowym ele-
mentem inwestycyjnym projektu pn. „Rozwój turystyki i aktywizacja osób 50+ w Zagórzu i Svidniku”. Na reali-
zację tego przedsięwzięcia Gmina Zagórz otrzymała ponad 55 290 EUR w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.

Wspomniany tu trakt będzie wiódł wzdłuż 
nadosławskiej  promenady,  łącząc  ulice  Mic-
kiewicza  (okolice  siedziby  Poczty)  oraz 
Rzecznej  na  wysokości  popularnej  nie  tylko 
wśród zagórzan plaży. Ścieżka służyć będzie 
do  rekreacji  i  czynnego  wypoczynku.  Będą 
mogli  z  niej  korzystać  zarówno  rowerzyści, 
jak i piesi, a w szczególności ci, którzy upra-
wiają niezwykle modną ostatnimi czasy formę 
marszu ze specjalnymi kijkami określaną mia-
nem „Nordic Walking”. Wyróżnienie akurat tej 
dyscypliny  sportu  jest  nieprzypadkowe, gdyż 
projekt realizowany w partnerstwie z Agencją 
Rozwoju  Regionalnego  w  słowackim  Svidni-
ku zakłada m.in. wyposażenie w sprzęt (kijki) 
i  przeszkolenie  dwóch  15-osobowych  grup 
z  Zagórza  i  Svidnika w wieku  „50+” w  tech-
nice  „Nordic Walking”.  Skąd  taki,  a  nie  inny 

przedział  wiekowy  beneficjentów?  – W re-
aliach gospodarczych polsko – słowackiego 
pogranicza (Gmina Zagórz i Miasto Svidnik) 
osoby w wieku powyżej 50 lat stanowią grupę 
w szczególny sposób narażoną na marginali-
zację pod względem ekonomicznym i społecz-
nym. Kluczowym problemem jest tu bezrobo-
cie. Utrata pracy przez osoby w tej kategorii 
wiekowej w praktyce nierzadko skazuje je na 
alienację społeczną, obniżenie poczucia wła-
snej wartości, co często objawia się w postaci 
zaburzeń i schorzeń psychicznych takich, jak 
nerwice i stany depresyjne – wyjaśnia Jerzy 
Zuba, autor i współkoordynator projektu. 

Oprócz  strony  inwestycyjnej  i  psycho-
społecznej  ważnym  aspektem  projektu  jest 
innowacyjny  sposób  promocji  walorów  tury-
stycznych obu partnerskich miast sprzyjający 

integracji  mieszkańców 
Zagórza  i  Svidnika.  Re-
alizacja tego celu nastą-
pi  poprzez  opracowanie 
i  wykonanie  nowocze-
snego, multimedialnego, 
dwujęzycznego  (polsko- 
-słowackiego)  systemu 
obsługi  turystów  w  for-
mie gry terenowej „Skarb 
Zagórskiego  Mnicha”. 
Co  ciekawe  będzie  ona 
bazować  na,  technologii 
QR – kodu (rodzaju kodu 
kreskowego),  który  po 
„zczytaniu”  z  tabliczek 
umieszczonych  w  tere-
nie  za  pomocą  telefonu 
komórkowego  z  apa-
ratem  fotograficznym 

oraz  dostępem  do  Internetu  będzie  odsyłał 
turystów  do  wirtualnego  przewodnika,  który 
przy  pomocy  plików  audio,  zdjęć  i  tekstów 
wyświetlanych  na  ekranie  mobilnych  telefo-
nów będzie mógł  „oprowadzać”  turystów np. 
po ruinach zagórskiego klasztoru Karmelitów 
Bosych. Uzupełnieniem tego novum będą tra-
dycyjne tablice oraz ulotki informacyjne.

- Ten projekt to kolejny krok, aby uczy-
nić z Zagórza miejsce atrakcyjne dla tury-
stów przyjeżdżających w Bieszczady. Po za-
kończeniu prac związanych z budową sieci 
wodociągowej, po finalizacji remontu drogi 
wojewódzkiej wszystkie nasze perełki tury-
styczne będziemy mogli godnie wyekspono-
wać i uatrakcyjnić. W tym celu budujemy tę 
ścieżkę. To właśnie dlatego będziemy urzą-
dzać punkt widokowy w jednej z klasztornych 
wież. Z myślą o turystach poprawiamy este-
tykę centrum m.in. poprzez budowę skweru 
i targowiska z zapleczem sanitarnym. Dlate-
go też proszę zagórzan o jeszcze trochę cier-
pliwości, dobrej woli i zrozumienia w kwestii 
konieczności realizacji bezprecedensowych 
w historii Zagórza inwestycji drogowych i sie-
ciowych. Po ich zakończeniu Zagórz będzie 
znacznie skuteczniej przyciągał turystów niż 
do tej pory – podkreśla Ernest Nowak, bur-
mistrz Zagórza.

Wartość  całego  projektu  zamknie  się 
kwotą  58  200  EUR  z  czego:  85%  stanowi 
dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 10 % środków zabez-
piecza budżet państwa, a pozostałe 5 % jest 
wkładem  własnym  Gminy  Zagórz.  Oddanie 
inwestycji do użytku nastąpi podczas specjal-
nej uroczystości z udziałem delegacji Svidnika 
zaplanowanej na koniec września 2013 r.

SAMORZĄDOWE LAURY DLA BURMISTRZA ZAGÓRZA!
W sobotę 25 maja br. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez redakcję tygodnika „Nowe Podkarpacie” 

oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie uhonorowano najlepszych samo-
rządowców na Podkarpaciu w 2012 roku.

Decyzją  członków  kapituły  konkur-
sowej  burmistrz  Zagórza  Ernest Nowak 
został  uznany  najlepszym  burmistrzem 
w  województwie  podkarpackim  w  2012  r. 
W  kategorii  miast  i  gmin  do  35  tys.  miesz-
kańców  oprócz  gospodarza  zagórskiej 

gminy  do  prestiżowej  nagrody  nominowa-
ni  byli  włodarze:  Kolbuszowej,  Leska,  Ra-
domyśla  Wielkiego  oraz  Ustrzyk  Dolnych. 
Pod  nieobecność  burmistrza  Zagórza,  który 
przewodniczył delegacji Gminy Zagórz odby-
wającej wizytę studyjną w partnerskiej gminie 

Villars-sur-Glâne (Szwajcaria), okolicznościo-
wą  statuetkę,  dyplom  oraz  gratulacje  z  rąk 
organizatorów  plebiscytu  odebrali:  Jan Ró-
życki – przewodniczący Rady Miejskiej w Za-
górzu, Czesław Łuc – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Łukasz Woź-
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na wcześniej rewitalizacja ogrodu klauzurowe-
go. Zostaną w nim posadzone m.in. stare od-
miany jabłoni, róże i zioła. Niezwykłą atmosferę 
tego  miejsca  będzie  można  kontemplować, 
siedząc  na  ławeczkach  ustawionych  wzdłuż 
kamienistych alejek. 

Wartość  anonsowanej  tu  inwestycji  za-
mknie się kwotą 1,3 mln zł, z czego 85% za-
górski samorząd pozyskał w ramach Regional-
nego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego na  lata 2007  -  2013. Zakoń-
czenie prac planowane jest na jesień tego roku. 

Werdykt kapituły konkursowej 
potwierdza oficjalny certyfikat.

Burmistrz Zagórza Ernest Nowak 
został uhonorowany pamiątkową 
statuetką.

niczak – sekretarz Gminy Zagórz. 
Gospodarz zagórskiej gminy poproszony 

o ocenę pochlebnego dla siebie werdyktu ka-
pituły konkursowej odpowiada krótko: - Jest to 
wyróżnienie dla całej naszej społeczności lo-
kalnej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim 
współpracownikom i mieszkańcom Gminy Za-
górz. Ta nagroda to potwierdzenie, że pomimo 
wielu przeciwności i problemów rozwój naszej 
Małej Ojczyzny idzie w dobrym kierunku.

Podkarpacką Nagrodą Samorządową już 
od 13 lat, co roku honorowani są ci podkarpac-
cy samorządowcy, którzy w swej działalności 
na rzecz lokalnych społeczności wykazują się 
największą aktywnością i skutecznością. 

KLASZTORNE WZGÓRZE PRZESTAJE STRASZYĆ!
W bieżącym roku po raz kolejny na lepsze odmieni się otoczenie jednego z najokazalszych i najcenniejszych 

zabytków architektury sakralnej na Podkarpaciu, jakim bez wątpienia są ruiny klasztoru Karmelitów Bosych 
w Zagórzu. Na jednej z kościelnych wież zostanie urządzony taras widokowy, a dodatkową atrakcją dla turystów 
będzie odtworzenie przyklasztornego ogrodu. Anonsowane tu inwestycje zamkną się kwotą około 1,3 mln zł.

Malowniczo  położone  ruiny  XVIII-  wiecz-
nego  późnobarokowego  kościoła  i  klasztoru 
Karmelitów  Bosych  są  unikatowym  obiektem 
w skali ogólnopolskiej. To wyjątkowe z różnych 
względów miejsce coraz powszechniej odwie-
dzają turyści z Polski i zagranicy. Stale rosnąca 
frekwencja bez wątpienia związana  jest z od-
daną do użytku w ubiegłym  roku drogę  krzy-
żową, której kolejne stacje mają postać plene-
rowych  rzeźb  wykonanych  przez  czołowych, 
bieszczadzkich artystów. 

Próby  ratowania  podupadającego  coraz 
bardziej  z  roku na  rok zabytku mają wielolet-
nią historię. Kluczowe dla zachowania struktury 
konstrukcyjnej budowli miały prace budowlane 
wykonane jeszcze za rządów burmistrza Jac-
ka Zająca. Skala  i  zakres  inwestycji  realizo-
wanych  na  wzgórzu  klasztornym  w  obecnej 
kadencji  zagórskiego  samorządu  uprawniają 
do  stwierdzenia,  iż  w  opisywanej  tu  kwestii 
można mówić o twórczej kontynuacji. W 2011 
roku wyremontowano bramę główną i odbudo-
wano część klasztornych murów. Rok później 
wykonano  remont  elewacji  wraz  z  ościeżami 
budynku po resterium. A jak przedstawiają się 
plany inwestycyjne dotyczące zespołu klasztor-
nego na rok bieżący? - Zaczniemy od budowy 
tarasu widokowego w obrębie jednej z istnieją-
cych wież klasztornych. Do dawnej świetności 
przywrócony zostanie przyklasztorny ogród. 
Z wieży usytuowanej na wysokości 22 metrów 
roztacza się zapierający dech widok na dolinę 
Osławy, Sanu i Góry Słonne. Tereny te objęte 
są programem Natura 2000, dlatego też nasz 

projekt nieprzypadkowo zatytułowany jest „Bu-
dowa wieży widokowej w Zagórzu - promocja 
obszarów natury 2000” –  wyjaśnia  burmistrz 
Zagórza, Ernest Nowak. 

Przetarg na realizację wszystkich tych am-
bitnych  zamierzeń  został  niedawno  rozstrzy-
gnięty. Jego zwycięzca - firma „ Tatry” z Myśle-
nic, ma na swoim koncie m.in. prace renowa-
cyjne wykonywane na Wawelu. 

Walory  wizualne  restaurowanych  murów 
bez wątpienia  podkreśli  odpowiednio  zaaran-
żowana „architektura zieleni”, czyli wspomnia-

Widok na zagórski klasztor z lotu ptaka.
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PO RAZ DRUGI JEDNOGŁOśNE 
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZAGÓRZA!

Przyczynkiem  do  absolutoryjnej  debaty 
stało  się  przedstawienie  pozytywnych  opi-
nii:  Komisji  Rewizyjnej  dotyczącej  wykona-
nia budżetu Gminy Zagórz za rok 2012 oraz 
analogicznego  dokumentu  RIO  w  sprawie 
sprawozdania  rocznego  Burmistrza  Miasta 
i Gminy Zagórz z wykonania budżetu gminy 
za 2012 rok.

Radni  biorący  udział  w  sesyjnej  deba-
cie  docenili  przede  wszystkim  skuteczność 
Ernesta Nowaka  w  zdobywaniu  środków 
zewnętrznych  oraz  spektakularny  sukces 
w postaci pozyskania  japońskiego  inwestora 
(Firma  TRI),  który  już  niebawem  na  terenie 
zagórskiej strefy przemysłowej uruchomi swą 
drugą w Polsce fabrykę.

- Czterdzieści lat musiałem czekać, aby 
zrealizowały się moje marzenia. Żeby coś na 
lepsze zmieniło się w Zagórzu. I dzisiaj jeste-
śmy na etapie wielkiego przyspieszenia. Gmi-
na realizuje bardzo szeroki front inwestycji 
komunalnych na, które mieszkańcy czekali od 
lat – akcentował radny Roman Czech, moty-

Podczas środowej, 19 czerw-
ca br., sesji Rady Miejskiej cała 
czternastka radnych jednogłośnie 
udzieliła burmistrzowi Zagórza - 
Ernestowi Nowakowi absolutorium 
za rok 2012.

Głosowanie nad absolutorium.

REKORDOWY BUDŻET 
– REKORDOWE WYZWANIA

•	 Gmina Zagórz jest w chwili obec-
nej jednym wielkim placem budowy. W ja-
kim stopniu ten namacalny fakt ma przeło-
żenie na gminne finanse?

W tym  roku  realizujemy budżet,  jakiego 
Gmina Zagórz nigdy nie miała w swej histo-
rii. Po stronie wydatków zapisane jest w nim 
67 milionów  złotych,  z  czego  na  inwestycje 
wydamy aż  34 miliony  złotych! W  tym miej-
scu należy podkreślić, że około 71% środków 
zgromadzonych  w  tej  puli  inwestycyjnej  zo-
stało pozyskanych ze środków zewnętrznych. 
Daje to kwotę ponad 24 milionów złotych.

•	 Jak te sumy mają się do zagór-
skich budżetów z poprzednich kadencji?

O  rozwoju  gminy  decyduje  poziom  wy-
datków  inwestycyjno-remontowych.  Mocno 
rozwojowy charakter miał budżet z 2006 roku 
opiewający na kwotę ponad 25 milionów zło-

z Ryszardą Bartosik – skarbnikiem Gminy Zagórz – rozmawia Jerzy Zuba

tych,  przy  jednoczesnym  wysokim  tempie 
wzrostu  wydatków  inwestycyjnych.  Później-
sze budżety kształtowały się na różnych po-
ziomach. Dla  porównania w  roku  2009  było 
to  29  milionów  złotych,  rok  później  budżet 
zamknął się kwotą 37 milionów złotych. Jed-
nakże nigdy w historii naszej gminy nie mo-
gliśmy poszczycić się  tak dużym procentem 
środków zewnętrznych.

•	 Do każdego projektu gmina musi 
zabezpieczać większy lub mniejszy wkład 
własny. Czy przy tak szerokim froncie in-
westycyjnym nie wiąże się to z ryzykiem 
zbyt wysokiego zadłużania?

Na koniec grudnia 2012 roku poziom za-
dłużenia Gminy Zagórz osiągnął poziom 30% 
wielkości budżetu. Przypominam, że ustawo-
wy próg zadłużania się każdego samorządu 
wynosi 60 % budżetu, tak więc nasze gminne 

finanse są zrównoważone i bezpieczne.
•	 Skoro mamy tak korzystne wskaź-

niki finansowe, to dlaczego w gminie cią-
gle mówi się o konieczności „zaciskania 
pasa”?

W tym kontekście nie można mylić skut-
ku  i  przyczyny  obecnej  sytuacji.  Korzystne 
wskaźniki  finansowe  nie  pojawiły  się  za  do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. Stabilizacja 
budżetu  jest wynikiem konsekwentnej polity-
ki  redukcji kosztów. Zawsze wiążą się z  tym 
niepopularne  decyzje  takie  jak w  przypadku 
reformy  systemu  oświaty,  która  według  na-
szych szacunków przyniosła do tej pory około 
1,5 miliona oszczędności. Optymalizując na-
sze  wydatki  oszczędzamy  wszędzie,  gdzie 

cy  z  radnymi oraz coraz  lepszej  skuteczno-
ści  pracy  zagórskich  urzędników.  Uchwała 
w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmi-
strzowi Zagórza za  rok 2012 podjęta zosta-
ła jednogłośnie 14 głosami (jedna z radnych 
była nieobecna). 

wując swoją decyzję podczas absolutoryjne-
go głosowania.

Ernest Nowak, komentując wynik głoso-
wania podkreślił, iż obiektywny sukces kolej-
nego  roku  jego  samorządowej  działalności 
na  stanowisku  Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Zagórz  jest  konsekwencją  dobrej współpra-
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Prace remontowe

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Zagórzu.

CZASZYN I TARNAWA GÓRNA BLIŻEJ SIEBIE!

ZAGÓRZ CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNY  
DLA INWESTORÓW!

Tytułowe zbliżenie pomiędzy miejscowościami zaistnieje dzięki re-
montowi drogowego skrótu o długości 1750 metrów, który do tej pory 
wykorzystywano głównie jako dojazd do pól.

Fabryka japońskiej firmy TRI Poland w Zagórzu jest już gotowa i czeka na rozruch. Swą inwestycje w zagór-
skiej podstrefie ekonomicznej planuje także spółka W.P.S. reprezentująca kapitał włoski. 

Japoński zakład ma ruszyć już w sierpniu 
bieżącego roku. Na początek pracę znajdzie 
tam  80  osób.  W  pierwszym  kwartale  2014 
poziom  zatrudnienia  ma  wzrosnąć  do  170 
osób, aby wkrótce osiągnąć docelową liczbę 
200  pracowników.  Biorąc  pod  uwagę  staw-
ki  podatków  od  nieruchomości,  jak  również 
wpływy  z  podatku  dochodowego  od 
osób  fizycznych  japońska  inwestycja 
przekładać  się  będzie  na  ok.  pół mln 
zł w gminnej kasie  rocznie. Pieniędzy 
z tytułu podatków ma być więcej gdyż 
budowę  nowej  hali  zapowiada  tak-
że  funkcjonująca  już w Zagórzu firma 
W.P.S.  Reprezentująca  włoski  kapitał 
spółka  produkuje  obecnie  m.in.  felgi 
i  elementy  układów  hamulcowych  do 
pojazdów  rolniczych.  W  planach  wło-
skiego inwestora jest budowa hali oraz 
wprowadzenie innowacyjnych na skalę 
europejską  technologii  produkcji  ku-
tych  korpusów  osi  do  szerokiej  gamy 
pojazdów.  Wartość  inwestycji  opiewa 
na kwotę 22 mln zł a jej rozruch prze-
widywany jest na rok 2015. W nowym 
zakładzie  pracę  znajdzie  około  trzy-

Dzięki  środkom  na  usuwanie  skutków 
klęsk  żywiołowych  pozyskanym  z  Minister-
stwa  Administracji  i  Cyfryzacji  nazywanych 
potocznie  „powodziówkami”,  droga  zosta-
nie  odwodniona,  jak  również  wyposażona 
w  nową  asfaltową  nawierzchnię.  Wartość 
inwestycji  realizowanej  przez  Przemyskie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Prze-
myślu Sp. z o.o. zamknie się kwotą 508 327 
zł.  W  kontekście  trwającego  remontu  drogi 
wojewódzkiej  nr  892  niespełna  1750  –  me-
trowy trakt stanie się alternatywnym szlakiem 
komunikacyjnym wiodącym w kierunku na Le-
sko oraz Kalnicę w Gminie Zagórz. 

dziestu osób (obecnie W.P.S. zatrudnia około 
70 pracowników). 

Prawdopodobieństwo pojawienia się ko-
lejnych inwestorów zwiększają proinwestycyj-
ne poczynania zagórskiej gminy, która kończy 
właśnie uzbrajanie 12 – hektarowego areału 
zlokalizowanego na terenie strefy ekonomicz-

nej, jak i w jej najbliższym sąsiedztwie. W tej 
okolicy znajdują się jeszcze trzy wolne działki. 
Jak przyznaje burmistrz Zagórza Ernest No-
wak: - Tereny te są w polu zainteresowania 
potencjalnych inwestorów, co daje nadzieję 
na ich szybkie zagospodarowanie. Dlatego 
też  zagórski  samorząd  chce  jak  najszybciej 

sfinalizować  budowę  840  metrów  dróg 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
dzięki  czemu  nadosławski  gród  zyska 
jeszcze  bardziej  na  swej  inwestycyjnej 
atrakcyjności.  Na  opisywane  tu  zada-
nie  o  łącznej wartości  4,4 mln  zł, Gmi-
na  Zagórz  otrzymała  dofinansowanie 
w wysokości 3,2 mln zł z Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego.  - Opracowaliśmy cały 
system zachęt dla inwestorów, uzbraja-
my kolejne tereny. Mam nadzieję, że na-
sze starania już niebawem przyciągną 
do Zagórza nowych inwestorów. Dzięki 
nim nasi mieszkańcy będą mieli pracę, 
a gmina dodatkowe dochody. To są naj-
ważniejsze priorytety w naszej działal-
ności – podkreśla gospodarz zagórskiej 
gminy.

się  da,  nie wyłączając  urzędu  gminy,  czego 
widomym znakiem jest m.in. brak stanowiska 
zastępcy  burmistrza.  Obowiązki  po  pani  wi-
ceburmistrz Alicji Wosik po objęciu przez nią 
stanowiska  wicewojewody  podkarpackiego 
przejęło  w  ramach  swych  dotychczasowych 
obowiązków  służbowych  kilku  pracowników. 
Rekordowy budżet „przerabiamy” w niezmie-
nionym  składzie  osobowym,  co  wymaga  od 
moich  Koleżanek  i  Kolegów  dużej mobiliza-
cji. Dzięki dobrej współpracy burmistrza oraz 
rady miejskiej każda złotówka wydawana jest 

z dużą  rozwagą  i odpowiedzialnością. Robi-
my  wszystko,  aby  nie  „przejadać”  środków 
finansowych tylko inwestować je w rozwój na-
szej gminy.

•	 Rozwój, czyli...
Uzbrajanie  terenów  inwestycyjnych,  po-

zyskiwanie  inwestorów,  przyciąganie  tury-
stów  i nowych mieszkańców. A wszystko po 
to aby tworzyć kolejne miejsca pracy. Każdy 
nowy  zakład,  każde  nowe miejsce  pracy  to 
stabilizacja w naszych rodzinach, to dochody 
dla  naszego  gminnego  budżetu  pozwalają-

ce zaspokajać potrzeby naszej społeczności 
w różnych dziedzinach życia. 

•	 Czego można życzyć skarbnikowi 
Gminy Zagórz oprócz pieniędzy?

Pieniądze nie spadają z nieba (śmiech). 
Zwłaszcza  w  samorządach  są  one  efektem 
współpracy  wielu  osób  i  instytucji.  Dlatego 
sobie i wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
życzę dalszej zgodnej współpracy burmistrza 
i rady, kolejnych inwestorów oraz wzajemne-
go zrozumienia i życzliwości. 



14 NAD OSŁAWĄ nr 5

„REFORMA 
śMIECIOWA”

1. Czy zmieni się sposób gromadze-
nia i przekazywania śmieci? 

Dla  mieszkańców  Gminy  Zagórz  NIE 
ZMIENI się sposób gromadzenia i przekazy-
wania śmieci zmieszanych (przekazywanych 
przeważnie w workach koloru czarnego) oraz 
tych  wysegregowanych,  przekazywanych 
w  workach  koloru  zielonego  i  żółtego.  NIE 
ULEGAJĄ  zmianie  dotychczasowe  zasady 
segregowania śmieci oraz terminy ich odbioru 
ustalone w harmonogramie. 

Przypominamy, że popiół powstają-
cy w gospodarstwach domowych należy 
umieszczać w workach koloru czarnego 
wraz z śmieciami zmieszanymi. 

2. Czy worki do segeregacji (zielony 
i żółty) będą przekazywane nieod-

płatnie?
TAK – worki do segregacji śmieci na su-

rowce  wtórne  będą  przekazywane  NIEOD-
PŁATNIE przy zachowaniu dotychczasowych 
zasad.

 

3. Jakie nastąpią zmiany od 1 lipca 
2013 r.?

Od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje obo-
wiązek odbioru śmieci z posesji  i będzie po-
bierać opłatę  za  ich odbiór. Zmianie ulegnie 
sposób obliczania opłaty. Wysokość  rachun-
ków będzie uzależniona od:
a.  liczby  osób mieszkających  w  domu  lub 

lokalu mieszkalnym,
b.   „wskaźnika  poziomu  segregacji  odpa-

dów”. 
Opłata za śmieci będzie miała charak-

ter „podatku śmieciowego” i będzie podle-
gała egzekucji, tak jak obecne należności 
podatkowe. 

4. Ile będziemy płacić 
za śmieci? 

Od 1 lipca 2013 r. opłata będzie nalicza-
na od liczby osób mieszkających w domu lub 
mieszkaniu, a nie tak jak dotychczas od cię-
żaru przekazanych śmieci.

Jeżeli  postaramy  się  i  będziemy  segre-
gować śmieci,  osiągając  „wskaźnik poziomu 
segregacji”  co  najmniej  60%,  wówczas  bę-
dziemy płacić według obniżonej stawki - 4,50 
zł miesięcznie za 1 osobę,  natomiast  jeśli 
w  ogóle  nie  będziemy  segregować  śmieci, 
to nasze rachunki będą obliczane w oparciu 
o stawkę - 7,50 zł miesięcznie za 1 osobę. 

W innych sytuacjach opłata będzie 
zróżnicowana i będzie naliczana w opar-

Niemal każdego dnia media in-
formują o nadchodzącej „reformie 
śmieciowej”, która obejmie całą 
Polskę. A jak ona będzie wyglądała 
w Gminie Zagórz?

MIEJSKIE TARGOWISKO GOTOWE
Gmina Zagórz zaprasza kupców z branży rolno-spożywczej do składa-

nia ofert na wynajem powierzchni handlowych 

Targowisko miejskie.

W  estetycznym  pawilonie  handlowym, 
który  zostanie  oddany  do  użytku  z  dniem  1 
sierpnia  br., mieści  się  11  stanowisk  o  pow. 
8,70 m2  (5  otwartych,  6  zamkniętych)  prze-
znaczonych  do  sprzedaży  produktów  rolno-
spożywczych. Obiekt wyposażony jest w za-
plecze sanitarne. Minimalna stawka za dzier-
żawę 1 m2 wynosi 12 zł netto. W przypadku 
wpłynięcia większej liczby ofert niż stanowisk 
gmina ogłosi przetarg. Szczegółowe informa-
cje można uzyskiwać dzwoniąc na numer tel. 
13 46 220 62 wew. 67 lub bezpośrednio w po-
koju nr 36 w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.

PODSUMOWALI SEZON NARCIARSKI
Zagórski samorząd był gospodarzem oficjalnego podsumowania se-

zonu narciarskiego 2012/2013 w województwie podkarpackim.

Uroczystą galę, która 18 maja br. odbyła 
się w hali  sportowej Gimnazjum w Zagórzu, 
zaszczycili  swą  obecnością  m.in.:  Apolo-
niusz Tajner - prezes PZN, Anna Kowalska 
- wicemarszałek województwa podkarpackie-
go, Henryk Sułuja  -  burmistrz Ustrzyk Dol-
nych,  Ernest Nowak  -  burmistrz  Zagórza, 
Stefania Biegun  -  trzykrotna  olimpijka  oraz 
Stanisław Nahajowski - prezes Podkarpac-
kiego  Okręgowego  Związku  Narciarskiego 
(POZN) w Ustrzykach Dolnych.

Spotkanie narciarskiej elity Podkarpacia 
zainaugurował prezes POZN. Po przywitaniu 
zaproszonych gości, zaprezentował najwięk-
sze  sukcesy  zawodników  i  klubów  zrzeszo-
nych w POZN. Podkarpaccy biegacze, skocz-
kowie  i  alpejczycy  walczyli  o  najcenniejsze 
sportowe  laury  podczas  wielu  prestiżowych 
zawodów.  W  tych  zmaganiach  sportowych 
udanie występowali reprezentanci Gminy Za-
górz z dwóch klubów narciarskich. Mowa tu o: 

Adamie Rudzie, Michale Milczanowskim 
i  Igorze Smorulu  (wszyscy  ZTS  „Zakucie” 
Zagórz) oraz Pawle Szafranie (ZKN „Sokół” 
Zagórz).  Gratulacje  i  wyrazy  uznania  padły 
pod adresem trenerów z obu klubów, tj. Ada-
ma Kiszki i Andrzeja Piszki oraz Edwarda 
Mąki – członka Komisji Skoków Narciarskich 
PZN i dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Zagórzu, który administruje 
zagórskim kompleksem skoczni narciarskich 
„Zakucie”.

Podczas  narciarskiego  forum  dyskuto-
wano m.in.  nad  kwestią  powiększenia  tego 
wyjątkowego ośrodka sportowego o  czwar-
tą  –  największa  skocznię  umożliwiającą 
rozgrywanie  tak  prestiżowych  imprez,  jak 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Zimowych. Olimpiada od  lat omija na-
dosławski  gród  właśnie  z  powodu  braku 
obiektu  o  odpowiedniej  wielkości.  Czy  ta-
kowy  powstanie?  W  tej  sprawie  stanowi-

sko burmistrza Zagórza Ernesta 
Nowaka  od  początku  obecnej 
kadencji  pozostaje  niezmienne: 
-  Jesteśmy zainteresowani roz-
wojem infrastruktury narciarskiej 
w naszym mieście, ale kolejne 
inwestycje nie będą możliwe 
bez zaangażowania poważnych 
środków zewnętrznych. Nasz 
samorząd praktycznie od zera 
i to za własne pieniądze wybu-
dował jedyny w tej części kraju 
całoroczny kompleks skoczni 
narciarskich. Myślę, że zasłużyli-
śmy na wsparcie kompetentnych 
instytucji z zewnątrz – akcento-
wał gospodarz zagórskiej gminy.Kompleks skoczni narciarskich w Zagórzu z lotu ptaka.
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ciu o średni „wskaźnik poziomu segrega-
cji” ustalany przez firmę wywozową śmie-
ci indywidualnie dla każdego domu, jako 
udział procentowy ciężaru odpadów zmie-
szanych (worki czarne) w łącznym cięża-
rze wszystkich przekazanych odpadów 
(worki czarne, zielone i żółte). 

UWAGA! – zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Zagórzu, „wskaźnik poziomu 
segregacji” odpadów nie może być niższy 
niż 60%, co oznacza, że najniższa stawka 
opłaty za 1 osobę wynosi 4,50 zł miesięcz-
nie. 

Przykład: w domu mieszka rodzina skła-
dająca się z 4 osób, która w okresie trzech 
miesięcy przekazała do odbioru śmieci w na-
stępujących ilościach i proporcjach wysegre-
gowania: 

Miesiąc
Worek czarny Worek żółty Worek zielony

(śmieci 
zmieszane)

(plastik, papier, 
metal itp.)

(butelki i słoiki 
szklane)

Lipiec 16 kg 5 kg 6 kg
Sierpień 18 kg 7 kg 5 kg
Wrzesień 14 kg 5 kg 4 kg

Razem: 48 kg 17 kg 15 kg
 Razem (worek: czarny, żółty, zielony): 80 kg

Osiągnięto średni wskaźnik poziomu 
segregacji – 60% (48 kg dzielimy przez 80 
kg [ciężar wszystkich odpadów]).

Opłata za śmieci za okres 3 miesięcy 
wynosić będzie: 54,00 zł (stawka  opłaty: 
7,50 zł x 60% wskaźnik poziomu segregacji x 
4 osoby x 3 miesiące). 

5. Gdzie można będzie zapłacić za 
śmieci?

Za śmieci  będzie można płacić w kasie 
Banku PKO S.A. w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 
5, u Sołtysa (dotyczy osób mieszkających na 
wsi) oraz przelewem na rachunek nr 22 1240 
2340 1111 0010 5096 8627. 

6. Czy mieszkańcy muszą wypowia-
dać dotychczasowe umowy na od-

biór śmieci?
NIE jest to konieczne, ponieważ z dniem 

wejścia w życie  (1.07.2013  r.) nowych prze-
pisów dotychczasowe umowy z mocy prawa 
przestają obowiązywać. Niezależnie od  tego 
osoby,  które  jednak  będą  chciały  wypowie-
dzieć  umowę  powinny  udać  się  do  Zakładu 
Usług  Technicznych  w  Zagórzu,  ul.  Biesz-

czadzka  5,  w  dni  robocze, 
w godz. od 7 do 15. 

7. Deklaracje o wyso-
kości opłaty za go-

spodarowanie odpadami 
komunalnymi?

Z dniem 1  lipca  2013  r. 
deklaracje z mocy znowelizo-
wanej  ustawy  o  utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gmi-

nach  zastąpią  dotychczasowe  umowy  na 
odbiór  odpadów  zawarte  z  Zakładem Usług 
Technicznych. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby wszyscy mieszkańcy zobowiązani do 
złożenia deklaracji (dotychczas posiadają-
cy umowy na wywóz odpadów) wypełnili 
ustawowy obowiązek. 

Pomimo upływu terminu składania dekla-
racji (31.05.2013 r.) osoby, które  jeszcze nie 
złożyły deklaracji proszone są o wypełnienie 
ustawowego obowiązku. Deklaracje przyjmo-
wane są w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy 
w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2 w godzinach pra-
cy Urzędu na parterze (pomieszczenie daw-
nej kasy) oraz na II piętrze pok. nr 33. 

8. Gdzie znajduje się Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów?

Punkt znajduje się w Zagórzu, na terenie 
Zakładu Usług Technicznych  przy  ul.  Biesz-
czadzkiej 5. 

W dni robocze, w godzinach od 7 do 15 
do punktu można przywozić na własny koszt 
i  przekazywać nieodpłatnie:  przetermino-
wane  leki  i  chemikalia,  zużyte baterie  i aku-
mulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elek-
troniczny,  zużyte  opony,  odpady  ulegające 
biodegradacji,  inne  odpady  niebezpieczne, 
meble  oraz  inne  odpady  wielkogabarytowe, 
a także odpady wysegregowane (w workach 
żółtych  i  zielonych)  –  jeżeli  występuje  ko-
nieczność  pozbycia  się  ich  poza  ustalonym 
harmonogramem. 

9. Jak będą przekazywane informacje 
o wysokości opłaty za śmieci?

Po upływie kwartału kalendarzowego in-
formacje o wysokości opłaty zawierające: wy-
niki  z  ważenia worków,  osiągnięty wskaźnik 
poziomu segregacji oraz w jaki sposób doko-
nać  płatności,  będą  dostarczane  pod  adres 
podany w deklaracji. 

Harmonogram odbioru odpadów i surowców wtórnych z terenu Gminy Zagórz w 2013 r.

Miejscowości

VII 2013 VIII 2013

Odpady 
płatne

Surowce 
worek 
zielony 
i żółty

Odpady 
płatne

Surowce 
worek 
zielony 
i żółty

Stary Zagórz, Leska Góra, Pod Klasztorem, Skowronówka, Zasław 8
22 4 5

19 1

Dolina, ODJ, Nowy Zagórz, Żabnik 9
23 5 6

20 2

Wielopole, Zahutyń 10
24 11 7

21 8

Tarnawa Górna, Olchowa, Łukowe, Średnie Wielkie, Kalnica
1
15
29

18 12
26 22

Poraż, Mokre, Morochów
2
16
30

19 13
27 23

Czaszyn, Tarnawa Dolna 
3
17
31

25 14
28 29

W wyznaczonych dniach wystawiamy 
worki z naklejonymi kodami kreskowymi 
na granicę posesji do godziny 7 rano.

Jednocześnie zwracamy się z apelem 
do wszystkich mieszkańców Gminy Za-
górz o NIESPALANIE ŚMIECI, ponieważ 
jest to szkodliwe dla zdrowia ludzi i jest 
uznane za wykroczenie zagrożone grzyw-

ną do 5000 zł. (Podstawa prawna: art. 191. 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz art. 10. ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 391).

UWAGA! Solidarna postawa wszyst-
kich mieszkańców Gminy Zagórz polega-

jąca na złożeniu deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i podaniu prawdziwych da-
nych o liczbie osób zamieszkujących pod 
danym adresem będzie skutkować możli-
wie jak najdłuższym utrzymaniem obecnej 
stawki opłaty, która jest znacznie niższa 
w porównaniu do ościennych gmin. 
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16
.

SP
 w
 Z
ar
sz
yn
ie

23
,6
2

5
59

17
.

SP
 w
 D
ob
re
j

23
,5
5

5
59

18
.

SP
 w
 C
za
sz
yn
ie

23
,4
7

5
59

19
.

SP
 w
 S
ro
go
w
ie
 G
ór
ny
m

23
,2
2

5
58

20
.

SP
 w
 T
re
pc
zy

23
,1
4

5
58

21
.

SP
 w
 F
al
ej
ów

ce
23
,0
0

5
58

22
.

SP
 w
 K
om

ań
cz
y

22
,8
9

5
57

23
.

SP
 w
 N
ow

os
ie
lc
ac
h

22
,6
4

4
57

24
.

SP
 w
 B
es
ku

22
,4
4

4
51

25
.

SP
 w
 W

is
ło
ku
 W

ie
lk
im

22
,2
0

4
55

26
.

SP
 w
 K
os
ta
ro
w
ca
ch

22
,0
0

4
55

27
.

SP
 w
 P
ob
ie
dn
ie

21
,7
8

4
54

28
.

SP
 w
 P
ie
ln
i

21
,4
0

4
53

29
.

SP
 w
 T
yr
aw

ie
 W

oł
os
ki
ej

21
,1
9

4
53

30
.

SP
 w
 P
ak
os
zó
w
ce

21
,0
0

3
52

31
.

SP
 w
 P
or
aż
u

20
,2
5

3
51

32
.

SP
 w
 B
aż
an
ów

ce
20
,0
0

3
50

33
.

SP
 w
 N
ie
bi
es
zc
za
na
ch

19
,8
6

3
50

34
.

SP
 w
 Z
ał
uż
u

19
,3
3

2
48

35
.

SP
 w
 Ł
uk
ow

em
18
,6
8

2
47

36
.

SP
 w
 O
dr
ze
ch
ow

ej
18
,4
0

2
46

37
.

SP
 w
 P
ru
si
ek
u

18
,1
1

2
45

WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE 6.


