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Zapraszając Państwa do „krainy łagodności” – jak określał Jerzy Harasymowicz Beskid Niski i Bieszczady, w obrębie
których leży Gmina Komańcza – pragnę zachęcić do odwiedzenia tej trzeciej co do wielkości gminy w Polsce. To właśnie
dzięki ogromnemu obszarowi w ¾ zalesionemu i małej gęstości zaludnienia można tu znaleźć spokój i ciszę – idealne
warunki do odpoczynku na łonie przyrody, jak również do uprawiania wszelakiej turystyki i sportu.
Gmina Komańcza leżąca na pograniczu bieszczadzko-beskidzkim to wielokulturowy i wielowyznaniowy region o unikalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, który od lat przyciąga rzeszę turystów.
Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące osadnictwa na tych ziemiach pojawiły się już w XIV w. Ówcześni mieszkańcy
trudnili się rolnictwem i handlem, a szlak handlowy przechodzący przez te tereny znany był już w czasach starożytnych
w okresie panowania Trajana i Hadriana.
Budowa linii kolejowej łączącej Przemyśl z Budapesztem pod koniec XIX w. rozpoczęła szybki okres ożywienia gospodarczego. Dziedzictwem kultury materialnej są zbudowane na początku XIX w. łemkowskie cerkwie, przydrożne kapliczki oraz późniejsze chyże. Na szczególną uwagę zasługuje cerkiew prawosławna w Turzańsku, wpisana w 2013 r.
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie sposób także nie wspomnieć o Klasztorze Sióstr Nazaretanek, w którym
internowany był Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
Obok zabytków, które stanowią wielką atrakcję dla osób odwiedzających naszą gminę, zasadniczą wartość stanowi
przebogaty i nieskażony świat przyrody i jego osobliwości, które z całą pewnością warto zobaczyć. Zapraszam również
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.komancza.pl.
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I would like to invite you to ‘the land of gentleness’, as Jerzy Harasymowicz called the Lower Beskid and Bieszczady. This
is where the Komańcza commune, the third largest one in Poland, is situated. Thanks to its vast area, three fourth of
which is covered in woods, you can find peace and quiet; you can relax, go hiking and do sports here.
The Komańcza commune, lying in the borderland of the Bieszczady and Beskidy, is a multicultural and multiconfessional commune of unique natural value and it has been attracting tourist for years.
Settlement in this area was first mentioned in the 14th century. The inhabitants of those times occupied themselves with
agriculture and trade; the trade route crossing this region was known as early as in the ancient times of Traian and Hadrian.
Thanks to the railway line connecting Przemyśl with Budapest, which was built at the end of the 19th century, the regional economy rapidly improved. The examples of material heritage are Lemko Orthodox churches and road shrines
from the 19th century as well as chyża huts built later. A remarkable monument is the Orthodox church in Turzańsk,
which was put on the UNESCO List in 2013. In Komańcza you cannot miss the convent of the Sisters of Nazareth, where
the Polish Primate Stefan Wyszyński was imprisoned.
Our commune attracts with monuments but above all with rich wildlife with a lot of worth-seeing natural peculiarities.
You can also visit us on www.komancza.pl.
				

Stanisław Bielawka
Wójt Gminy Komańcza / the Mayor of the Komańcza Commune

Kozioł sarny / Male roe deer, fot. P. Królikowski
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Żubr / Wisent (bison), fot. P. Królikowski

Gmina Komańcza liczy ponad 45,5 tys. ha, rozłożonych na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. 74,5% powierzchni gminy zajmują lasy, cechujące się wyjątkowym bogactwem świata roślin i zwierząt, charakterystycznego dla
całych Karpat Wschodnich. Wśród leśnych ostępów żyją niedźwiedzie, wilki, żubry, rysie, żbiki, sarny, jelenie, dziki. Spotkać tu można czarnego bociana, orlika krzykliwego, czaple, dzikie kaczki i gęsi, ale przede wszystkim orła przedniego
i puchacza. Z mniejszych ssaków mieszkają tu borsuki, tchórze, kuny, łasice i wiewiórki.
The Komańcza commune covers over 45.5 thousand hectares on the borderland of the Lower Beskid and Bieszczady.
74.5% of the communal area is covered by forests, abundant in wildlife which is typical of the Eastern Carpathians. The
forests are home to bears, wolves, wisents, lynxes, wildcats, roe deer, red deer and wild boars. You can also find such
birds as black storks, lesser spotted eagles, herons, wild ducks and geese, but first of all, golden eagles and eagle-owls.
Smaller mammals are represented by badgers, polecats, martens, weasels and squirrels.
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Jeziorka Duszatyńskie / Duszatyńskie Lakes, fot. P. Królikowski

Przełom Osławy nad Duszatynem / The Osława gorge near Duszatyn, fot. P. Królikowski

Od 1990 r. uchwałą Rady Gminy cała gmina stała się gminą ekologiczną. Na jej terenie znajdują się dwa parki krajobrazowe, pięć rezerwatów i liczne pomniki przyrody. Gminę obejmuje także Europejska Sieć Ekologiczna „Natura 2000”,
a także dwa obszary chronionego krajobrazu.
Wśród nich znajduje się najczęściej odwiedzany rezerwat w Bieszczadach – „Zwiezło”, zlokalizowany w pobliżu jedynego
w swoim rodzaju przełomu Osławy, tzw. „Łokcia”. Są nim najbardziej tajemnicze i rzadkie na tym terenie jeziorka osuwiskowe, zwane Duszatyńskimi. Powstały całkiem niedawno, bo w 1907 r., podobno nie bez ingerencji sił nieczystych…
In 1990, the Communal Council declared Komańcza an ecological commune. Within its area there are two landscape
parks, five reserves, and many natural monuments. The commune is also included in the European ecological network
Natura 2000 as well as in two Landscape Protection Areas.
Among the protected areas is the most frequently visited reserve in the Bieszczady called Zwiezło. It is located near the
unique gorge on the Osława river, so-called Łokieć (Elbow). You can see there the most mysterious and rare landslide
lakes, called Duszatyńskie Lakes. They were formed not so long ago (in 1907), and it is said that some evil powers had
something to do with it…
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Kaskada na potoku Olchowatym / The cascade on the Olchowaty creek, fot. P. Królikowski
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Początki osadnictwa na obszarze obecnej Gminy Komańcza sięgają XIV w., w czasach Kazimierza Wielkiego wzmiankowane są już Wisłok, Radoszyce i nie istniejąca dziś Surowica. Większość wsi powstała w XV i XVI w. na prawie wołoskim
– ośrodkiem kolonizacji opartej o to prawo było Szczawne, lokowane w 1437 r., które stało się siedzibą wołoskiego
krajnika, czyli zwierzchnika wszystkich osad wołoskich znajdujących się na terenie starostwa sanockiego.
Sama wieś Komańcza została lokowana 15 września 1512 r. Wtedy to, chcąc zagospodarować wolne królewszczyzny
pomiędzy Szczawnem a wsiami Radoszyce, Wisłok Wielki i Smolnik, wojewoda sandomierski i starosta sanocki Mikołaj
Kamieniecki pozwolili szlachetnemu Iwankowi, ówczesnemu krajnikowi szczawieńskiemu, założyć nową wieś w dobrach królewskich o nazwie Crziemyenna, która wkrótce przyjęła obecną nazwę – Komańcza.
Po rozbiorach Komańcza, jak wszystkie inne dobra królewskie w nowo utworzonym Królestwie Galicji i Lodomerii, została przejęta przez skarb austriacki (kamerę) i włączona w skład galicyjskich dóbr kameralnych monarchii austriackiej.
Wieś stanowiła odrębną gminę jednostkową z wójtem, podlegającą pod obwód podatkowy w Szczawnem, od 1828 r.
stała się jednak własnością prywatną. Rząd austriacki wystawił bowiem dobra komaneckie (obejmujące także Dołżycę,
Duszatyn, Mików i Prełuki) na licytację, gdzie nabył je Adolf Aulich, pochodzący z Moraw weteran wojen z Napoleonem,
który już po kilku latach sprzedał nabyty majątek śląskiemu arystokracie baronowi Moritzowi von Strachwitz. Największym bogactwem tego majątku były lasy, jednak ani Strachwitz ani kolejni właściciele nie odnajdywali powołania
w gospodarce leśnej i dobra te często zmieniały posiadaczy.

Widok na Komańczę / The view of Komańcza, fot. P. Królikowski

The area of today’s Komańcza commune began to be settled in the 14th century; Wisłok, Radoszyce and Surowica
(which still exists today) were mentioned as early as in the times of Casimir the Great. Most villages were established
in the 15th and 16th centuries on the Wallachian Law; the centre of colonization was Szczawne, located in 1437, and it
was the seat of krajnik - the Wallachian supervisor of all the Wallachian settlements in the Sanok county.
The Komańcza village itself was located on 15th September, 1512. Then, in order to develop the free royal lands between Szczawne and the villages of Radoszyce, Wisłok Wielki and Smolnik, the voivode of Sandomierz and the governor of Sanok Mikołaj Kamieniecki allowed noble Iwanek, the krajnik of Szczawne, to set up a new village in the royal
estates called Crziemyenna, which soon took its present name Komańcza.
After the partitions of Poland, Komańcza, like all other royal properties in the newly created Kingdom of Galicia and Lodomeria, was taken over by the Austrian treasury and incorporated in the Galician properties of the Austrian monarchy.
The village was a separate commune with its own mayor and paid the taxes in Szczawne. In 1828, however, it became
a private property, as the Austrian Government put the Komańcza properties (including Dołżyca, Duszatyn, Mików and
Prełuki) for auction. They were bought by Adolf Aulich, a native of Moravia, a veteran of the wars with Napoleon, who
after a few years sold the lands to a Silesian nobleman Baron Moritz von Strachwitz. The greatest wealth of this property were forests, but neither Strachwitz nor subsequent owners were fond of forest management so the lands often
changed their owners.
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Dawna chyża łemkowska w Komańczy, w tle cerkiew greckokatolicka / An old Lemko hut (chyża) in Komańcza; an Greek Catholic church in
the background, fot. P. Królikowski
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Dworzec kolejowy z 1872 r. w Łupkowie / The railway station from 1872 in Łupków, fot. P. Królikowski
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Skwerek w Komańczy / The square in Komańcza, fot. P. Królikowski
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Po reformie państwa, powiązanej z uzyskaniem przez Galicję autonomii, Komańcza weszła na trwałe w skład powiatu
sanockiego, zyskując – podobnie jak inne gminy galicyjskie – własny samorząd. Przed I wojną światową urząd naczelnika gminy Komańcza sprawował Teodor Żerebny, jego zastępcą był Stefan Sałaciak, a asesorem Iwan Dobrowolski.
W II Rzeczypospolitej w wyniku reformy administracyjnej Komańcza stała się w 1934 r. siedzibą zarządu gminy zbiorowej,
obejmującej gromady: Czystohorb, Dołżyca, Duszatyn, Jawornik, Komańcza, Mików, Osławica, Prełuki, Radoszyce, Turzańsk i Wisłok Wielki. Do 1939 r. wójtem gminy był Franciszek Löwi. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy okupujący
Polskę stworzyli własną administrację. Wójtem został greckokatolicki proboszcz z Turzańska, ksiądz Bazyli Seredowycz.
Po zakończeniu działań wojennych Komańcza pozostała siedzibą zarządu gminy zbiorowej, burzliwe dzieje spowodowały jednak, że w 1948 r. w gminie zamieszkanych było jedynie pięć miejscowości: Czystohorb, Komańcza, Radoszyce,
Turzańsk i Wisłok Wielki. Dopiero z czasem zaludniały się kolejne. W okresie 1954-1973 Komańcza była siedzibą gromadzkiej rady narodowej obejmującej: Czystohorb, Dołżycę, Duszatyn, Jawornik, Mików, Osławicę, Prełuki, Radoszyce,
Turzańsk i przyłączone z powiatu leskiego wsie: Balnica, Łupków, Maniów, Smolnik, Wola Michowa i Zubeńsko. Od
1 listopada 1972 r. wieś znalazła się w nowo utworzonym powiecie bieszczadzkim z siedzibą w Lesku. Rok później ponownie powołano gminę zbiorową Komańcza, lokalizując tu siedzibę Gminnej Rady Narodowej i Urzędu Gminy z naczelnikiem Stefanem Poznańskim.
Do końca lat 80. naczelnikami gminy byli kolejno Michał Orłowski, Lucjan Burger, Maria Mielnik i Kazimierz Grzebień.
Od 1990 r. – z przerwą na kadencje 1994-2002, kiedy wójtem gminy była Barbara Warchoł – do dziś funkcję Wójta Gminy
Komańcza pełni Stanisław Bielawka.

After Galicia obtained autonomy, there was a state reform; as a result Komańcza became part of the Sanok district and
gained self-government, like other communes in Galicia. Before World War I the head of the Komańcza commune was
Teodor Żerebny, his deputy was Stefan Sałaciak and the assessor was Iwan Dobrowolski.
In the Second Republic, as a result of the administrative reform, in 1934 Komańcza became the seat of the collective
commune, consisting of the following clusters: Czystohorb, Dołżyca, Duszatyn, Jawornik, Komańcza, Mików, Osławica,
Prełuki, Radoszyce, Turzańsk and Wisłok Wielki. Until 1939, the mayor of the commune was Franciszek Löwi. After the
outbreak of the Second World War the Germans occupying Poland created their own administration. The mayor was
a Greek Orthodox priest from Turzańsk, Father Bazyli Seredowycz.
After the war, Komańcza remained the seat of the collective commune. However, as a result of the turbulent history,
only several villages were inhabited in 1948: Czystohorb, Komańcza, Radoszyce, Turzańsk and Wisłok Wielki. It took
some time for them to be settled again. Between 1954 and 1973 Komańcza was the seat of the national council, consisting of Czystohorb, Dołżyca, Duszatyn, Jawornik, Mików, Osławica, Prełuki, Radoszyce, Turzańsk and the villages taken
over from the Lesko district: Balnica, Łupków, Maniów, Smolnik, Wola Michowa and Zubeńsko. From 1st November
1972, the village became part of the newly created Bieszczady district located in Lesko. A year later, the Komańcza collective commune was reappointed; it became the seat of the Communal National Council and the communal office
with the chief Stefan Poznański.
Until the end of 1980s, the chiefs of the commune were Michał Orłowski, Lucjan Burger, Maria Mielnik and Kazimierz
Grzebień. Since 1990 (except the period from 1994 till 2002, when the mayor was Barbara Warchoł) the mayor of the
Komańcza commune has been Stanisław Bielawka.
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Przejażdżki dyliżansem w dolinie Osławy / Stagecoach rides in the Osława valley, fot. P. Królikowski

Tunel w Łupkowie / The tunnel in Łupków, fot. P. Królikowski

The Komańcza commune is located in the valleys of the Osława, Osławica and Wisłok. The greatest wealth of these
areas are Lemko Orthodox churches, forests and vast valleys of old villages. The best ways to travel across the vast areas
of the commune are on foot, on horseback, by bike or trapper waggon. The old tracks of the Bieszczady Forest Railway
go from Rzepedź to Smolnik, along the Osława valley. The old roads leading across the non-existent villages remember
the times when the Lemkos used to inhabit them. In the Komańcza commune there are also the massifs of Kamień
or Chryszczata where tourists come to wander along the less frequented routes. Radoszyce are visited by the Slovaks,
who come here across the Beskid pass to take part in the church fair, which, after many years of absence, is nowadays
organised in the way it used to be in the prewar times. If you go along this way in the opposite direction, you cross the
Radoszyce - Palota to reach Medzilaborce, the Slovak hot springs not far away, or the Hungarian Tokay. In the nearby
Łupków, at the train station, near the railway crossing leading along the famous 642-meter tunnel, Emperor Franz
Joseph said farewell to Galicia. The Komańcza commune has been actively developing Polish-Slovak cooperation for
a few years now, especially in the fields of culture, sports, and firefighting.
The communal tourist facilities have improved greatly in recent years. There are new accommodation opportunities,
the agritourism farmhouses offer many various attractions for tourists. In the summer you can enjoy horse riding,
stagecoach rides, and in the winter you can go sleigh riding, cross-country skiing and sledging down natural slopes.
Yet another tourist attraction is the old Bieszczady Forest Railway, going in the summer from Majdan to Balnica. You can
also go hunting or fishing as there are 8 hectares of fish ponds in the picturesque Szczawne.
There are also 13 Wi-Fi access points in the Komańcza commune in almost every village.

the komańcza commune
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Gmina Komańcza leży w dolinach Osławy, Osławicy i Wisłoka. Największym bogactwem tych terenów są łemkowskie
cerkwie, lasy i rozległe doliny dawnych wsi. Po przepastnych terenach gminy najlepiej poruszać się pieszo, konno, rowerem lub traperskim wozem. Od Rzepedzi do Smolnika doliną Osławy prowadzi stare torowisko Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej, a po nieistniejących wsiach starodroża, pamiętające dawnych mieszkańców – Łemków. Gmina Komańcza to
także masyw Kamienia czy Chryszczatej, gdzie przyjeżdżają turyści chcący wędrować bez tłoku rzadziej uczęszczanymi
szlakami. Przez Przełęcz Beskid do Radoszyc – tak jak przed wojną – po wielu latach przerwy przyjeżdżają Słowacy na
organizowany tu odpust. Tędy w odwrotnym kierunku, przejściem prowadzącym przez Radoszyce–Palotę można dojechać do Medzilaborców, nieodległych słowackich gorących źródeł, czy do węgierskiego Tokaju. W pobliskim Łupkowie
na dworcu, nieopodal kolejowego przejścia wiodącego przez słynny 642-metrowy tunel, cesarz Franciszek Józef żegnał
się z Galicją. Gmina Komańcza od kilku lat aktywnie rozwija zresztą współpracę polsko-słowacką szczególnie w zakresie
kultury, sportu, pożarnictwa.
W ostatnich latach na terenie gminy dynamicznie rozwija się baza turystyczna. Powstają nowe miejsca noclegowe,
a działające gospodarstwa agroturystyczne proponują atrakcyjną i różnorodną ofertę turystyczną. W okresie letnim
można skorzystać z jazdy konnej, przejażdżek dyliżansem, a w zimie z kuligów, jazdy na nartach biegowych oraz
z naturalnych stoków saneczkowych. Dopełnieniem atrakcji turystycznych jest kursująca w okresie letnim z Majdanu
do Balnicy zabytkowa Bieszczadzka Kolejka Leśna. Dla myśliwych organizowane są polowania, a na miłośników wędkowania czeka 8 ha stawów rybnych w malowniczym Szczawnem. Dodatkowym atutem dla turysty przebywającego
w Gminie Komańcza jest 13 punktów Wi-Fi, prawie we wszystkich miejscowościach.
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Stawy w Szczawnem / The ponds in Szczawne, fot. P. Królikowski
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Cerkiew w Turzańsku / Orthodox Church in Turzańsk, fot. P. Królikowski
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Elementem pejzażu kulturowego Gminy Komańcza są krzyże i kapliczki przydrożne, łemkowskie chyże oraz przede
wszystkim XIX-wieczne cerkwie, ocalałe z wojennej zawieruchy i nadal co niedzielę gromadzące wiernych. Jest ich tu
najwięcej i są najcenniejsze – a ich listę otwiera dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna pw. św. Michała
Archanioła w Turzańsku (1801-1803), w 2013 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Komańczy znajdują się dwie cerkwie, pierwsza to wierna rekonstrukcja cerkwi z 1803 r., która w latach 60. przekazana
została wyznawcom prawosławia (spłonęła 13 września 2006 r.), druga to współczesna cerkiew greckokatolicka, której
okazały fundament nakryto drewnianą cerkwią z 1802 r. przeniesioną z Dudyńców koło Sanoka.
Trzy cenne dawne cerkwie greckokatolickie stały się kościołami rzymskokatolickimi – w Radoszycach pw. św. Dymitra
(1868 r.), w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego (1850-1853) oraz w Smolniku pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja (1806 r.).
W Rzepedzi znajduje się jedna z niewielu cerkwi wciąż greckokatolickich (pw. św. Mikołaja z 1824 r.), a w Szczawnem
unikatowa cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, dawna greckokatolicka, obecnie prawosławna (1888-1889), wciąż niezelektryfikowana, dlatego wszystkie nabożeństwa odbywają się w niej przy świetle świec.

A vital part of the cultural landscape of the Komańcza commune are crosses and roadside shrines, Lemko chyża huts
and above all, the 19th-century Orthodox churches, which managed to survive the turmoil of war and where people
still come to pray every Sunday. The local churches are the most numerous and the most valuable; one of them is the
former Greek Catholic church, today St. Michael the Archangel Orthodox Church in Turzańsk (1801-1803), which was
put on the UNESCO World Heritage List in 2013.
In Komańcza there are two churches; the first one is an exact reconstruction of the church from 1803, which was
handed over to the Orthodox Church in the 1960s (it burnt on 13th September 2006); the other one is a present Greek
Catholic church, whose impressive foundation was covered with a wooden Orthodox church from 1802 moved from
Dudyńce near Sanok.
Three valuable old Orthodox Greek Catholic churches have become Roman Catholic churches: the St. Dmitri Church in
Radoszyce (1868), St. Onuphrius Church in Wisłok Wielki (1850-1853) and the church of the Transfer of the Relics of St.
Nicholas in Smolnik (1806). In Rzepedź you can find one of the few churches which still remain Greek Catholic – the St.
Nicholas church from 1824. In Szczawne there is a unique Orthodox Church of the Dormition of the Theotokos, which
used to be Greek Catholic, but now it is Orthodox (1888-1889); there is still no electricity inside so all the church services
are held by candlelight.
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Wnętrze cerkwi w Smolniku / The interior of the former Greek Catholic Church in Smolnik, fot. P. Królikowski
Dawna cerkiew greckokatolicka w Wisłoku Wielkim / Former Greek Catholic Church in Wisłok Wielki, fot. P. Królikowski

Cerkiew w Rzepedzi / Greek Catholic Church in Rzepedź, fot. P. Królikowski
Cerkiew w Szczawnem / Orthodox Church in Szczawne, fot. P. Królikowski
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Izba Pamięci w Komańczy / Memorial chamber in Komańcza, fot. P. Królikowski
Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy / Convent of the Sisters of Nazareth in Komańcza, fot. P. Królikowski
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The remains of old material Lemko culture, collected from Komańcza and the surrounding area by Mr and Mrs Boiwko
can be admired in their private family memorial chamber in Komańcza.
In Wola Michowa you can find the remains of Jewish culture; the local Jewish cemetery remembers the glory days of
this old town, which lost its municipal rights in the 18th century.
Komańcza began to develop as a holiday village as early as in the interwar period, as evidenced by wooden PTTK
lodging houses and the Convent of the Sisters of Nazareth, which is where the Polish Primate of the Millenium Stefan
Wyszyński was imprisoned and where the Jasna Góra Vows were written. It is also the place where Father Karol Wojtyła,
the future pope John Paul II, used to stay.

the komańcza commune

Pozostałości dawnej kultury materialnej Łemków, zebrane z Komańczy i okolic przez państwa Boiwków podziwiać
można w ich prywatnej, rodzinnej Izbie Pamięci w Komańczy.
Zachowały się także ślady kultury żydowskiej w Woli Michowej, gdzie znajduje się kirkut pamiętający czasy świetności
tego dawnego miasteczka, które utraciło prawa miejskie w XVIII w.
Jeszcze w latach międzywojennych Komańcza zaczęła się rozwijać jako wieś letniskowa, o czym świadczą zachowane
drewniane pensjonaty – schronisko turystyczne PTTK oraz Klasztor Sióstr Nazaretanek. To właśnie tu w klasztorze podczas internowania prymasa powstały Śluby Jasnogórskie. Tu kilkakrotnie przebywał ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież,
a dziś Święty Jan Paweł II.

Komanieckie dzieci i młodzież / The children and youngsters of Komańcza, arch. Julii Krasoń

65

GMINA komańcza

Otwarcie remizy w Komańczy / The opening of the firehouse in Komańcza, fot. P. Królikowski

Otwarcie ścieżki rowerowej Moszczaniec-Kalinov / The opening of the bicycle path Moszczaniec-Kalinov, fot. P. Królikowski

Ostatnie dziesięciolecie to okres najbardziej dynamicznego rozwoju gminy w jej dotychczasowej historii. W pełni wykorzystano szanse i możliwości, jakie przyniosło z sobą wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, w tym szanse na pozyskanie
środków unijnych i innych źródeł finansowania na inwestycje w rozwój gminy, aby zrealizować wiele kluczowych projektów. Wszystkie te działania w znaczący sposób wpłynęły na poprawę warunków życia i rozwoju mieszkańców gminy
i przyniosły wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Spośród najważniejszych osiągnięć ostatniej dekady warto wspomnieć kompleksową modernizację dróg, zagospodarowanie centrów 11 miejscowości; modernizację infrastruktury ochrony zdrowia w Komańczy i Rzepedzi, wzmocnienie
potencjału ochotniczych straży – budowa remiz: w Rzepedzi, w Komańczy, i Szczawnem oraz pozyskanie na rzecz OSP
7 samochodów ratowniczych. Wyzwaniem była też budowa ośrodków kultury w Rzepedzi i Szczawnem, uruchomienie
8 klubów wiejskich czy rozbudowa infrastruktury sportowej: 6 trawiastych boisk do piłki nożnej, 3 wielofunkcyjnych
boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową i kortu tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 8 trawiastych
boisk do piłki siatkowej.
Niemałym osiągnięciem było także wdrożenie programu dofinansowania remontu i ochrony zabytków na terenie gminy (w tym udział w odbudowie cerkwi w Komańczy) oraz rozwój współpracy i wzajemnych kontaktów z mieszkańcami
krajów sąsiednich poprzez podpisanie umów z partnerami ze Słowacji (Wolica, Habura, Hostowice) i Ukrainy (Wielkie
Soroczyńce).

The last decade was the period of most dynamic development of the commune in its history. We have made full use
of the opportunities that the Polish accession to the European Union has brought, we have also succeeded in obtaining EU and other funds in order to invest them in the development of the commune and accomplish a number of key
projects. All these activities have significantly contributed to improving the living conditions of the residents of our
commune and have brought an increase in tourist and investment attractiveness.
Among the most important achievements of the last decade, the ones which are worth mentioning are as follows:
the overall modernization of the roads, developing the centres of 11 villages; modernizing health infrastructure in
Komańcza and Rzepedź, strengthening the potential of the voluntary firefighting services by building fire stations in
Rzepedź, in Komańcza, and in Szczawne as well as obtaining seven rescue vehicles for these services; building cultural centres in Rzepedź and Szczawne; the launch of eight village clubs or development of rural sports infrastructure
(6 grassy football fields, three multi-purpose sports fields with polyurethane surface and a tennis court with artificial
grass surface, 8 grassy fields for volleyball).
We have also managed to repair and protect the communal monuments (including the reconstruction of the church in
Komańcza) and develop the cooperation and mutual contacts with the inhabitants of neighbouring countries: we have
signed contracts with partners from Slovakia (Volica, Habura, Hostovice) and from the Ukraine (Wełyki Soroczyncy).
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Amfiteatr w Rzepedzi / The amphitheatre in Rzepedź, fot. P. Królikowski
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Otwarcie Ośrodka Kultury i remizy w Szczawnem / The opening of the Culture Centre and the firehouse in Szczawne, fot. P. Królikowski
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