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POLECAMY  |  Jak zadbać o zdrwoie? – rozmowa z Robertem Płaziakiem – str. 6 i 7
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80 lat temu – wspomnienie 
o Michale Wajcowiczu 
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Dworzec przy ul. Lipińskiego 
�niszuje. Inwestycja, rozpo-
częta i realizowana w rekor-
dowym tempie, pod koniec 
nieco zwalnia. Prace trwają, 
wykonawcy uwijają się jak 
w ukropie, jednak ostateczne 
zakończenie i odbiór inwe-
stycji przesuwa się w czasie.  
Koncepcja budowy dworca 
oraz pomysł na �nansowanie 
części kosztów jego budowy 
z programu Miejskich Obsza-
rów Funkcjonalnych powstał 
w 2013 r., kiedy burmistrzem 
był Wojciech Blecharczyk. 
Projekt i decyzja o jego re-
alizacji na terenie dawnego 
dworca przy ul. Lipińskiego 
to pomysły ekipy Tadeusza 
Pióry.

Dworzec na długim finiszu

Napięte stosunki polsko-izraelskie i oskarżenia Polaków 
przez samego premiera oraz ministra spraw zagranicz-
nych Izraela o „antysemityzm wyssany z mlekiem matki” 
skłaniają do przypomnienia o�ar Polaków, którzy z nara-
żeniem życia śpieszyli Żydom z pomocą.

Sto dni burmistrza – rozmowa 
z Tomaszem Matuszewskim 

5

Biznes i ekologia?
To możliwe!

Bieszczadzki browar rzemieślniczy jest zasilany w 100 
procentach własnym prądem ze słońca. Prawdopodob-
nie jako pierwszy w Europie. Bez żadnych dotacji. „Ca-
łość produkowanego prądu będzie wykorzystywana 
do produkcji piwa.

– Mam temperament spor-
towca, ale nie wyczynowca 
i nie chcę ścigać się na re-
kordy. Każdą decyzję wolę 
przemyśleć i przedyskuto-
wać, przeanalizować jej 
skutki, położyć na szale złe 
i dobre strony. Od pierw-
szych dni mówię o reorga-
nizacji pracy w urzędzie. 
Byłoby wspaniale ogło-
sić, że jest gotowa. 
Tymczasem poczeka-
my z wdrożeniem jej 
do momentu, kiedy 
nabiorę pewności, 
że jest już tym, cze-
go oczekuję.
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DZIŚ W NUMERZE

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

tel. 13-46-52-939  
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 

TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORA

tel. 13-46-080-60
aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00

DYŻUR CAŁODOBOWY APTEK

Apteka Pod Orłem
przy ul. 3 Maja 17

Informator miejski

03.03.2019
–

10.03.2019

Pani Cecylii Kukli
z Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają: 

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski 
i pracownicy Urzędu Miasta w Sanoku

z Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

z Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Sanoka

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że od dnia 
1 marca 2019 r. biuro Urzędu Miasta w Sanoku, pro-
wadzące sprawy z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi zostaje przeniesione z ul. Jana Paw-
ła II 59, budynek „G” do budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Rynek 7, I piętro, pokój nr 7-2, tel. 13 46 52 
868, 13 46 52 875.

Wszyscy wiemy, że mamy prawo do przekazania 1 proc. na-
szych podatków na cele, które uważamy za słuszne i szlachet-
ne, a które w naszym imieniu realizują uprawnione organi-
zacje i stowarzyszenia. Jedną z nich, znaną dobrze w Sanoku 
i na Podkarpaciu jest Związek Rodu Kątskich.

Na co przekazać 
1 procent podatku?

Związek Rodu Kątskich po-
dejmuje wiele inicjatyw, któ-
re przywracają pamięć o za-
sługach przodków zacnej i za-
służonej dla Rzeczpospolitej 
rodziny. Wśród nich są osoby, 
które miały swój wkład w roz-
wój polskiej kultury. Związek 
Rodu Kątskich organizuje 
koncerty i wernisaże. Prężnie 
działa w Sanoku. Jeden 
z ostatnich pomysłów to spro-
wadzenie do Sanoka obrazów 
Stefana Kątskiego. 

Stefan Kątski urodził się 
w Sanoku, studiował w Kra-
kowie, mieszkał w Kanadzie 
– malarz, twórca polichromii 
kościelnej, specjalista w sztu-
ce kurdybanu, konserwator 

dzieł sztuki. W Bibliotece Pol-
skiej w Montrealu znajduje 
się sześć jego obrazów, w pry-
watnej kolekcji rodziny Liebi-
chów osiem. Poza tym, ko-
ściół Matki Boskiej Często-
chowskiej w Montrealu jest 
w całości pokryty polichro-
mią stworzoną przez Kątskie-
go, a ołtarze główny i boczny 
zdobione są kurdybanami 
jego autorstwa.

Związek Rodu Kątskich 
zamierza zebrać pieniądze na 
zakup kilku obrazów Stefana 
Kątskiego i sprowadzenie ich 
z Kanady. Miałyby one doce-
lowo zasilić zbiory Muzeum 
Historycznego w Sanoku. 

FZ

Obok plenerowej siłowni na Posadzie pojawił się nowy 
obiekt: piramida linowa. Rada Dzielnicy – za której to sta-
raniem ćwiczenia na świeżym powietrzu będą jeszcze atrak-
cyjniejsze i uprawiane chętniej przez osoby w różnym wie-
ku – pragnie podziękować sponsorom: �rmom Pass Polska 
Sp. z o. o., Interq Usługi Internetowe S. C. Sanok, Ban Dom 
Sp. z o. o.,  FPHU Amido Renata Krochmal.

Nowy sportowy gadżet 
na Posadzie„Ale zima minie” – napisał 

kiedyś Janusz Szuber i jego 
wiersz przypomina mi się za-
wsze, gdy poranne szrony 
w południe umykają przed 
wiosennym słońcem. Świat 
otrząsa się z szarości, słychać 
ptaki, tylko czekać, a zaziele-
nią się krzewy i drzewa, 
w ogrodach wybuchną forsy-
cje. Dzięki uporowi Andrzeja 
Romaniaka niedługo w parku 
będziemy mogli zawiesić 
budki lęgowe, które otrzyma-
liśmy od uczniów Zespołu 
Szkół Leśnych w Lesku. Zre-
lacjonujemy dla Państwa ten 
moment, a Państwo w lecie 
sami ocenią, spacerując 
wzdłuż alejek, że było warto 
ptaszęta ugościć.

Za nami tydzień posie-
dzeń rad: powiatowej i miej-
skiej. Podczas kilkunastomi-
nutowego spotkania w powie-
cie wprowadzono zmiany 
w uchwale budżetowej. 270 
tys. to kwota potrzebna na 
zabezpieczenie kredytu szpi-
tala powiatowego. 

O systemie lecznictwa 
i o specy�ce leczenia w Biesz-
czadach rozmawiamy dziś 
z Robertem Płaziakiem, dy-
rektorem szpitala w Lesku, 
który w ubiegły piątek oburzył 
się, czytając w naszej gazecie 
tekst o Bieszczadzkim Pogoto-
wiu Ratunkowym. Liczyliśmy, 
że wypowiedź o ratownictwie 
medycznym wywoła dyskusję 
i oto mamy kolejny głos. 

Rajcy miejscy zebrali się 
w czwartek po godzinie 16., 
więc w porze, kiedy już nie 
możemy zrelacjonować dla 

Państwa przebiegu sesji. 
Mamy za to wywiad z burmi-
strzem Tomaszem Matuszew-
skim, przygotowany z okazji 
stu dni jego urzędowania.

Piszemy o dworcu przy ul. 
Lipińskiego. Trwa procedura 
odbiorcza, jej �nał przypad-
nie w połowie marca. Prezes 
Szymonik, z którym rozma-
wialiśmy o wyprodukowaniu 
zamówionych przez miasto 
autobusów, obiecał, że nisko-
emisyjne Autosany będą go-
towe 12 kwietnia.

Tradycyjnie zwracamy 
oko na przedsiębiorczych. 
Opłaca się to i nam, i im. Dziś 
o tym, jak zainteresowania 
sportowe mogą inspirować 
oryginalną i przynoszącą 
efekty działalność gospodar-
czą, w dodatku akcentującą 
wyraźnie lokalny patriotyzm.

Mamy też tekst sponsoro-
wany z branży muzycznej. 
Kibicujemy młodym przed-
siębiorcom i wszystkim oso-
bom, które planują sobie ży-
cie i pracę, nie boją się wy-
zwań, niekiedy ponoszą ryzy-
ko, ale pracują dla siebie 
i gotowi są wspierać innych, 
gdy tylko rozwiną swoje �r-
my. 

W ubiegłym tygodniu gra-
tulowali nam Państwo pomy-
słu „Czytanie obrazu” z udzia-
łem dyrektora Wiesława Bana-
cha. Cykl będzie kontynuowa-
ny, kolejne odcinki będą się 
ukazywały co dwa tygodnie. 
Temat następnego wykładu – 
wyborny, warto poczekać. 
Tymczasem dyrektor Banach 
ma obowiązki jako kustosz 

spuścizny po Zdzisławie Bek-
sińskim. Spotkał się z warsza-
wiakami ze Służewa, gdzie ma-
larz mieszkał, i gdzie miesz-
kańcy spontanicznie postano-
wili urządzać w Służewieckim 
Domu Kultury spotkania upa-
miętniające słynnego sąsiada. 
4 marca dyrektor jedzie po-
nownie do Warszawy, tym ra-
zem na koncert „Świat mistrza 
Beksińskiego” w Filharmonii 
Narodowej.

Biblioteka zapowiada cykl 
spotkań z popularnymi i ce-
nionymi autorami Znaku 
w ramach ministerialnego 
projektu „Partnerstwo dla 
książki”, realizowanego wspól-
nie z księgarnią Autorska.

Żegnamy się z opowie-
ściami o „dużym domu” 
z Przedmieścia. Dziś z tej serii 
publikujemy odcinek ostatni.

Trochę zamieszania wkra-
dło się do naszych stałych ru-
bryk. Nie ma dziś z nami 
Amelki Piegdoń, ale nie odstę-
pujemy od tematów proekolo-
gicznych. Piszemy o szkodli-
wym procederze wypalania 
traw, który jest co roku wio-
senną plagą, przedstawiamy 
ciekawe rozwiązania recyklin-

gu odpadów, który z powodze-
niem mógłby zostać opatrzo-
ny przymiotnikiem „artystycz-
ny”. W tym tygodniu nie ma – 
wyjątkowo – porady prawnej. 
Za tydzień wróci do nas Tade-
usz Barucki.

Otrzymujemy ciekawe 
materiały od naszych (wyjąt-
kowych) Czytelników z Trep-
czy. W ubiegłym tygodniu za-
mieściliśmy wspomnienie 
o Annie Bąk, dziś dwa kolejne 
teksty. Niech Państwo sami 
ocenią...

Na koniec informacja dla 
tych spośród miejskich rad-
nych, którzy poczuli się do-
tknięci, że jako pierwszą oso-
bę z Rady VIII kadencji 
przedstawiliśmy Radosława 
Wituszyńskiego. Zapewniam, 
że nie braliśmy pod uwagę ani 
uroku osobistego Radnego, 
ani żadnej rzeczy, która nie-
merytoryczna jest, a jedynie 
przyjęliśmy zasadę, że zaczy-
namy prezentację od debiu-
tantów (jeżeli słowo „debiu-
tant” kogokolwiek obraża, to 
zawczasu biję się w piersi). 
W dzisiejszym wydaniu na-
szym gościem jest Bogusława 
Małek. 

Zachęcam Państwa do 
odwiedzania tygodniksanoc-
ki.pl – tam m.in. najnowsze 
wskazówki, jak się sprawnie 
rozliczyć z �skusem za po-
średnictwem Internetu.

Z życzeniami spokojnej 
pracy w tygodniu, długich 
spacerów w weekend i dobrej 
lektury „Tygodnika Sanockie-
go”.

                               msw
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INFORMACJA 
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

 ZA GOSOPDAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że na podstawie Uchwały Nr V/27/19 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, 
ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opła-
ty od dnia 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi:
1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieru-
chomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną  
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.
2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18,00 zł 
b) pojemnik o pojemności 120 l  – 35,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l  – 70,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l  –         318,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l  –       2021,00 zł

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny: 

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36,00 zł 
b) pojemnik o pojemności 120 l – 70,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l –         140,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l –         636,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l –       4042,00 zł

Do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane  
zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty. Właściciele nieruchomości, któ-
rzy dokonali już wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc marzec 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą 
stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. 

Właściciele nieruchomości, którzy w związku ze zmianą stawek zdecydują 
się na zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, winni dokonać tej zmiany w terminie do dnia 14 marca br. 

Wiceburmistrz Paweł Hy-
dzik spotkał się z prezesem 
Autosanu Eugeniuszem Szy-
monikiem. Spotkanie rozpo-
częło się w sali konferencyj-
nej, a kontynuowane było na 
hali produkcyjnej. Główny 
temat to 11 autobusów, które 
Autosan powinien wyprodu-
kować dla Sanoka. Potwier-
dzono ostatecznie termin 
dostarczenia pojazdów: 12 
kwietnia.

Ekologicznie 
po mieście Nowe Autosany dla Sanoka

kupić i sprowadzić do fabryki. 
Czasami zdarzają się opóźnie-
nia w dostawach, co wstrzy-
muje końcowy montaż.

Wiceburmistrz Paweł Hy-
dzik otrzymał od prezesa Szy-
monika deklarację, że 12 kwiet-
nia będzie realnym i ostatecz-
nym dniem dostawy zamówio-
nych autobusów. Obecni 
podczas spotkania przedstawi-
ciele SPGK, prezes Zbigniew 

Magryta i Wojciech Petryk 
przypomnieli o warunkach 
umowy, m.in.  o szkoleniu dla 
osób w przyszłości odpowie-
dzialnych za obsługę nowo wy-
produkowanych autobusów. 
Prezes Szymonik zapewnił, że 
takie szkolenie się odbędzie, za-
deklarował też, że system infor-
macji pasażerskiej, jeden z no-
wocześniejszych w kraju, bę-
dzie kompatybilny z tym, który 

jest aktualnie używany przez 
autobusy MKS w Sanoku. 

Przedstawiciele Gminy 
Miasta Sanoka otrzymali za-
pewnienie, że autobusy, które 
zostaną przez Autosan prze-
kazane 12 kwietnia, będą nie 
tylko przyjazne dla środowi-
ska, ale wygodne dla pasaże-
rów i łatwo dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. 

FZ

Trzy autobusy z napędem tra-
dycyjnym i osiem zasilanych 
sprzężonym gazem wyjadą na 
ulice Sanoka 12 kwietnia, 
wzmacniając tabor Sanockie-
go Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej. 

Zakupy niskoemisyjnych 
autobusów to jeden z etapów 
realizacji projektu „Wdrożenie 
zintegrowanego systemu ogra-
niczenia niskiej emisji w ra-
mach systemu transportu  
w MOF Sanok-Lesko”. Auto-
san nie był w stanie w pierwot-
nie założonym terminie zreali-
zować zamówienia. Prezes 
Szymonik zapewnia, że 12 
kwietnia oczekiwane przez sa-
noczan autobusy zostaną do-
starczone. 

Prezes Autosanu nie tai, że 
autobusy gazowe są najtrud-
niejsze w produkcji. Autobusy 

zasilane gazem sprzężonym są 
w stu procentach ekologiczne. 
Te produkowane w Autosanie 
mają solidną konstrukcję ze 
stali nierdzewnej (podobne 
produkują �rmy Volvo i Sola-
ris) i będą służyły miastu – 
przy ich odpowiedniej eksplo-
atacji – przez kilka dekad. 

Jak jest sytuacja zakładu? 
– Potrzebujemy zamówień – 
mówi prezes Eugeniusz Szy-

monik i dodaje – porządkuje-
my zakład, pracujemy obecnie 
nad autobusami elektryczny-
mi.

Spacer po hali produkcyj-
nej budzi wspomnienia. Kie-
dyś każdego dnia produkowa-
no tutaj 14,15 autobusów. Dziś 
statystycznie wykonuje się 
dziennie 0,8 – jeżeli są zamó-
wienia. Część elementów, po-
trzebnych do montażu, trzeba 
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poznajmy ich bliżejRadni 
W dzisiejszym wydaniu 
„TS” poznajemy Bogusła-
wę Małek, która kandy-
dowała do Rady Miasta 
Sanoka z komitetu Prawa  
i Sprawiedliwości.

Skąd pomysł, aby ubiegać 
się o mandat radnego miej-
skiego?

Zaczęło się od tego, że 
było wiele spraw, które można 
było zrealizować jedynie bę-
dąc w Radzie Miasta Sanoka. 
Dlatego najpierw znalazłam 
się w Radzie Dzielnicy Posa-
da. Jedną z przyczyn ubiega-
nia się o mandat radnego był 
cmentarz znajdujący się przy 
ul. Lipińskiego. Jego poszerze-
nie oraz zrobienie alejek. Nie 
byliśmy w stanie przebrnąć in-
nymi drogami, aby projekt zo-
stał zrealizowany. Ponadto jest 
wiele problemów, które wszy-
scy widzimy. Nasza dzielnica 
przez wiele lat była traktowa-
na po macoszemu, wiele lat 
zaniedbań doprowadziły do 
tego, że dzielnica była pomija-
na przy różnego rodzaju inwe-
stycjach. Nasza dzielnica to 
miejsce, gdzie znajduje się 
wiele zakładów pracy oraz 
szkół. Nie chodzi tylko  
o chodniki, przystanki, drogi 
czy oświetlenie, ale również  
o zrobienie czegoś dla dzieci  
i osób starszych. Dlatego po-
wstał pomysł siłowni ze-
wnętrznej ze środków budże-
tu obywatelskiego. Powstała 
również piramida dla dzieci, 
ponieważ na naszym osiedlu 
nie było żadnego placu zabaw 
wybudowanego przez urząd 
miasta.

Co chciałaby pani zrobić dla 
mieszkańców swojej dziel-
nicy?

Chciałabym, aby przy si-
łowni powstał nowy chodnik, 
ponieważ jest tam błoto, któ-
re brudzi sprzęty oraz pirami-
dę. Przy ulicy Kawczyńskiego 
powstaje nowy blok, gdzie za-
mieszkają rodziny z dziećmi, 
jest tam za mały odcinek 
chodnika, dlatego należy za-
dbać o to, by mieszkańcy mo-
gli się tam bezpiecznie poru-
szać. Priorytetem jest zrobie-
nie chodnika przy ulicy Stró-
żowskiej. Należy ona do 
powiatu, jednak mimo to, 
musimy się tym bezzwłocznie 
zająć, ponieważ znajdują się 
przy niej dwie szkoły średnie 
oraz stadion WIKI. Droga do 
ogródków działkowych rów-
nież wymaga remontu. Jest 
często uczęszczana przez spa-
cerowiczów, a sam chodnik 
jest w opłakanym stanie. Wie-
lu młodych ludzi nie pochwa-
la pomysłu poszerzenia cmen-
tarza. Na naszym osiedlu 
mieszka dużo starszych osób, 
które bezustannie dopytują 
mnie, kiedy projekt zostanie 
zrealizowany. Ludzie nie chcą 
być chowani na Cmentarzu 
Południowym czy na Ol-
chowcach. My mamy swój 
cmentarz z 1902 roku, to tutaj 

spoczywają nasi bliscy, wiele 
osób nie ma możliwości dojaz-
du na odlegle położone nekro-
polie. Problemem jest również 
oświetlenie ulic na naszym 
osiedlu, głównie przy ulicy 
Słonecznej, Wiosennej, Kaw-
czyńskiego. Następnie kwestia 
ochrony środowiska. Koniecz-
ne jest wyczyszczenie poto-
ków, głównie Dworzysko. 
Chciałabym, aby na końcu uli-
cy Okrzei, przy Sanie, udało 
się wygospodarować miejsce, 
w którym będzie można spę-
dzać czas na świeżym powie-
trzu. Brak ścieżek rowerowych 
to ogromny problem naszej 
dzielnicy. Z powodu sprzeci-
wu mieszkańców naszej dziel-
nicy przy ulicy Stróżowskiej 
nie powstanie sortowania 
śmieci.

Jak się układa współpraca  
z obecnym burmistrzem?

Współpraca z burmistrzem 
układa się bardzo pomyślnie. 
Myślę, że wszyscy musimy 
uzbroić się w cierpliwość i dać 
mu szansę. Należy go wspierać  
i pomagać. Wszystko możemy 
zrealizować, jeśli będziemy 
zgodni i skupieni na współpra-
cy. W internecie często czyta 
się komentarze krytykujące 
obecną władzę, są one przeja-
wem nienawiści, pełne wulga-
ryzmów. Nie świadczy to do-
brze o naszym społeczeństwie. 
Niestety, wiele pomysłów cięż-
ko będzie zrealizować, bo ogra-
niczają nas środki �nansowe.
Teraz musimy zakończyć roz-
poczęte inwestycje, które są �-
nansowane ze środków unij-
nych i projekty muszą zostać 
zrealizowane w odpowiednim 
czasie.

Działa pani nie tylko na wiel-
ką skalę, ale podejmuje się 
małych rozwiązań, które 
często są niedostrzegalne, 
ale wartościowe. Jakie?

Staram się pomagać tym, 
którzy tego potrzebują. Zgła-
szam wszystkie nieprawidło-
wości. Ostatnio udało się po-
móc rodzinie, która w swoim 
domu nie czuła się bezpiecz-
nie, ponieważ obok ktoś urzą-
dził sobie melinę. Chciałabym, 
aby ludzie mogli wieczorem 
bezpiecznie wyjść z domu. 
Dużo chodzę i wszędzie zaglą-
dam, dlatego zauważam wiele 
problemów. Udało nam się 
zrobić plac rekreacyjny na tzw. 
Szybie przy ul. Rysiej. Są tam 
wspaniali ludzie, którzy spoty-
kają się teraz na pieczonym 
ziemniaku, organizują dzień 
sąsiada. To małe rzeczy, które 
ogromnie zwiększają nasz 
komfort życia.

Co z Zielonym Rynkiem 
oraz budynkiem po Gimna-
zjum nr 3 w Sanoku?

Zielony Rynek to bolącz-
ka naszego osiedla. Niedaw-
no odbyło się spotkanie bur-
mistrza z kupcami. Osobiście 
chciałabym, aby rynek ożył. 
W tej chwili na rynku jest 
garstka kupców, reszta budek 
stoi pusta i generuje jedynie 
koszty utrzymania. Chcemy, 
by handlowano tutaj wszyst-
kim, a nie, jak mogłaby wska-
zywać nazwa, warzywami lub 
owocami. Problemem jest 
dojazd oraz brak parkingu. 
Zapewnienie miejsc parkin-
gowych, poszerzenie oferty 
sprzedawanych produktów to 
spora szansa na nadanie mu 
nowego życia. Do budynku 
gimnazjum zostanie nieba-
wem przeniesiony Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy. 

Mowa ciągle o Posadzie, a co 
z miastem?

Zaangażowałam się naj-
pierw w prace na rzecz roz-
woju naszej dzielnicy, teraz 
gdy zostałam radną pragnę 
służyć wszystkim mieszkań-
com. Chcę również podzię-
kować im za okazane zaufanie 
i oddany głos. Chciałabym, 
żeby na naszym terenie po-
wstała szybka i tania kolej, 
dzięki której będziemy mieć 
znakomite połączenie z resztą 
kraju, być może to spowodo-
wałoby, że nasz region stałby 
się bardziej atrakcyjny pod 
względem gospodarczym. 
Priorytetem jest infrastruktu-
ra drogowa, bezpieczeństwo 
oraz miejsca rekreacyjne. Po-
winien powstać łącznik cen-
trum miasta ze skansenem 
oraz lepsze oznakowanie do-
jazdu do niego, ponieważ lu-
dzie z zewnątrz mają problem 
z dotarciem.

Kim jest Bogusława Małek?
Jestem emerytowaną pra-

cownicą Autosanu. Przez wie-
le lat aktywnie pracowałam  
w radzie rodziców w kilku 
szkołach. Obecnie jestem 
Przewodniczącą Zarządu 
Rady Dzielnicy Posada oraz 
członkiem w Radzie Nadzor-
czej SM „AUTOSAN”. Bar-
dzo ważna jest dla mnie praca 
na rzecz społeczeństwa. Za-
szczepił to we mnie mój oj-
ciec. Kocham zwierzęta, któ-
re od zawsze są obecne  
w moim domu. Uwielbiam 
sport, chodzę na siłownię 
oraz uprawiam gimnastykę. 
Cieszą mnie małe rzeczy. Ka-
wałek nowego asfaltu czy wy-
mieniona barierka. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców Sa-
noka, którzy mają małe, duże 
czy też pilne sprawy, aby przy-
chodzili do mnie z tymi pro-
blemami. Czasem nie zauwa-
żamy wszystkiego, czasem coś 
umyka, dlatego warto współ-
pracować i działać wspólnie 
na rzecz naszego pięknego 
miasta Sanoka.

Dominika Czerwińska

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odwiedził 25 lutego Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka i przekazał uczelni bon na kwotę 1 miliona zł.

Milion dla uczelni
Jarosław Gowin w PWSZ

„Do Sanoka przyjeżdżałem 
jako bramkarz Czarnych Jasło, 
żeby toczyć boje z piłkarzami 
Stali Sanok” – rozpoczął swoje 
wystąpienie minister. Powie-
dział m.in., że od trzech lat 
trwa dialog pomiędzy mini-
sterstwem nauki i szkolnictwa 
wyższego a środowiskiem uni-
wersyteckim, którego owocem 
jest „Konstytucja dla Nauki”. 
Od trzech lat ministerstwo 
uruchomiło instrument bada-
nia ekonomicznych losów ab-
solwentów (ELA). 15 najlep-
szych uczelni zawodowych, 
które kształcą absolwentów na 
potrzeby rynku pracy, są na-
gradzane dodatkowym bonem 
w wysokości 1 mln zł. Rok 
temu, kiedy konkurs ogłoszo-
no po raz pierwszy, nie znala-
zła się tam żadna z podkarpac-
kich uczelni. Obiektywne ba-
dania, przeprowadzone w ra-
mach ELA pokazały, że 
uczelnia sanocka w tym roku 
znalazła się w ogólnopolskiej 
czołówce. Minister Gowin 
uroczyście wręczył rektor doc. 
Elżbiecie Ciporze nagrodę dla 
wyróżniającej się placówki, 
dziękując za efektywną pracę.

Jarosław Gowin podkre-
ślił, że absolwenci sanockiej 
uczelni są dobrze przygotowa-
ni i są wręcz rozchwytywani na 
rynku pracy. – Podkarpacie 
wciąż należy do regionów sła-
bo się wyróżniających, a prze-
cież jesteśmy regionem ludzi 
pracowitych, przywiązanych 
do polskich narodowych  
i chrześcijańskich tradycji, któ-

re są dla nas źródłem inspiracji, 
by działać nie tylko w interesie 
własnym, ale też dla dobra 
wspólnego – mówił wicepre-
mier, podkreślając, że Podkar-
pacie jest regionem, gdzie się 
urodził. – Podkarpaciu należy 
dać szansę, podobnie jak szan-
sę rozwoju należy dać sanockiej 
uczelni oraz dwu innym uczel-
niom Podkarpacia, które zasłu-
żyły na nagrodę: w Przemyślu i 
w Jarosławiu. 

Jarosław Gowin mówił  
o reformie szkolnictwa wyż-
szego, którą określił „dziełem 
swojego życia”. – Chcę podzię-
kować całemu światu akade-
mickiemu za to, że przez trzy 
lata dyskutowaliśmy na temat 
zmian w sposób dogłębny  
i rzetelny. Daliśmy przez to 
przykład, jak należy postępo-
wać. W Polsce mamy za dużo 
sporów. W dojrzałych społe-
czeństwach kompromis jest 
czymś, co polega na szukaniu 
rozwiązań optymalnych, ta-
kich, które są pożyteczne i do-
bre dla wszystkich stron. Dro-
ga do reformy prowadzi przez 
dialog – powiedział premier. 
Zapowiedział także proces 
podnoszenia zarobków pra-
cowników uczelni, rozłożony 
na trzy lata.

Premiera pytano o różne 
sprawy, także o poglądy. – Je-
stem konserwatystą. To jest 
ktoś, kto w sprawach moral-
nych wierzy w to, że należy 
trzymać się tradycyjnych pol-
skich wartości: rodzina, wiara 
patriotyzm. Konserwatysta to 

także ktoś, kto w sprawach 
gospodarczych zdecydowa-
nie stawia na wolny rynek, na 
prywatną własność, niskie 
podatki oraz na patriotyzm 
gospodarczy. Ludzi o takich 
poglądach jest w Polsce od  
10 do 15 procent, należymy 
do niewielkiej mniejszości. 
Większość Polaków nie ma 
zaufania do wolnego rynku, 
większe zaufanie ma do pań-
stwa, tęskni za państwem 
opiekuńczym. Ja bym wolał, 
żeby państwo jak najmniej się 
wtrącało w życie moje i mojej 
rodziny. Z tymi poglądami 
konserwatyści nie są w stanie 
samodzielnie rządzić – odpo-
wiadał Jarosław Gowin.

Padały pytania o kierunki 
studiów, o czas spędzony na 
boisku sportowym, a nawet  
o możliwość anulowania kary 
za błędy w rozliczeniu projek-
tu „Wykluczenie cyfrowe”. 
Głównym jednak tematem 
spotkania był sukces Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej. Rektor Elżbieta Ci-
pora bez wahania udzieliła 
rzeczowej odpowiedzi na naj-
istotniejsze z pytań: czek, 
przekazany przez ministra 
Gowina, to istotne wsparcie 
dla uczelni i na pewno zosta-
nie właściwie  spożytkowany.

PWSZ w Sanoku powsta-
ła w roku 2001, w roku 2005 
otrzymała imię Jana Grodka. 
Kształci studentów w czte-
rech instytutach na dziewię-
ciu kierunkach.
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Zaprzysiężony 19 listopada 
burmistrz Tomasz Matu-
szewski ma za sobą sto dni 
urzędowania. W takich mo-
mentach warto na chwilę 
przystanąć, podsumować...

– Prawdę mówiąc, prawie 
przeoczyłem ten moment. 
Czas pędzi, a pracy nie uby-
wa, wręcz przeciwnie, mam 
wrażenie, że z dnia na dzień 
mnożą się zadania do wyko-
nania i do przypilnowania. 
Coraz więcej jest też takich, 
które należy sformułować, 
przedstawić, omówić i dopie-
ro wtedy realizować. Mówię 
tu o zupełnie nowych projek-
tach, które, według mnie, są 
szansą rozwoju dla Sanoka. 
Umówiliśmy się z mieszkań-
cami, że miasto zacznie się 
rozwijać i chcę dotrzymać 
słowa danego podczas kam-
panii wyborczej.

Pana pierwsze decyzje? Cze-
go dotyczyły?

Jeżeli mamy mówić 
o pierwszych dniach urzędo-
wania, to nie towarzyszyły im 
żadne fajerwerki. Po prostu 
zwyczajna urzędnicza robota, 
polegająca na przeglądaniu 
i dekretowaniu dokumentów. 
Odpowiedzialna robota, bo 
od podpisu zależy funkcjono-
wanie placówek podległych 
burmistrzowi Sanoka oraz 
podmiotów, które z gminą 
wchodzą w partnerskie rela-
cje. Niewątpliwie najważniej-
szą sprawą była analiza pro-
jektu uchwały budżetowej, 
przygotowanego przez po-
przedników. Zadłużenie mia-
sta, obligacje komunalne 
i zmiany dotyczące ich wyku-
pu, optymalne zmniejszenie 
wydatków tam, gdzie to moż-
liwe, ponieważ najbliższy rok, 
biorąc pod uwagę pieniądze, 
jakie mamy do dyspozycji, na 
pewno nie będzie rokiem tłu-
stym.

Będzie pan odbierał najbar-
dziej kosztowne i zarazem 
sztandarowe dla poprzed-
niej ekipy inwestycje. Jaki 
jest ich stan w setnym dniu 
pańskiego urzędowania?

Żadna z nich nie została 
jeszcze ukończona. Najbliżej 
�nału jest Centrum Rehabili-
tacji i Sportu, potem stadion 
Wierchy. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji został ob-
jęty audytem, abyśmy mogli 
prześledzić zasadność wszyst-
kich wydatków, zwłaszcza 
związanych z funkcjonowa-
niem ośrodka, właśnie jestem 
na etapie analizowania wnio-
sków z tej kontroli. Zbliża się  
termin odbioru dworca przy 
ulicy Lipińskiego. Razem 
z wiceburmistrzem Pawłem 
Hydzikiem zakładamy, że bę-
dzie to możliwe wówczas, kie-
dy wykonawca uwzględni 
wszystkie uwagi, zgłaszane 
przez nas i pracowników Wy-
działu Inwestycji. Spotykamy 
się też z przedstawicielami 
Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Rze-
szowie, rozmawiamy o postę-
pach na budowie obwodnicy, 
ale nie tylko. Przed nami re-
mont ulicy Krakowskiej; 
przypomnę, że udało nam się 
nanieść korekty do planów 
przebudowy tego traktu, dzię-
ki czemu będzie na Dąbrówce 
wyznaczony po obu stronach 
pas pieszo-rowerowy, co mnie 
niezmiernie cieszy, ponieważ 
wiem, jak ważne dla miesz-
kańców i jak bardzo oczeki-
wane są te właśnie elementy 
infrastruktury drogowej. Pod-
jęliśmy również działania ma-
jące na celu pozyskanie środ-
ków na wymianę oświetlenia 
ulicznego na tym odcinku.

Podjął pan kilka istotnych 
decyzji personalnych.

Powołałem wiceburmi-
strzów: Pawła Hydzika i Grze-
gorza Korneckiego i z dnia na 
dzień przekonuję się, że to 
były właściwe decyzje. Obaj 
panowie z zaangażowaniem 
podchodzą do nowych obo-
wiązków. Priorytetowym za-
daniem wiceburmistrza do 
spraw gospodarki komunalnej 
i architektury jest uporządko-
wanie zarządzania infrastruk-
turą lokalową, a mieszkaniową 
w szczególności. Zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych sa-
noczan to zadanie, któremu 
chcemy sprostać. Nie stanie 
się to z dnia na dzień. Zaczy-
namy od powołania komisji 
i oceny stanu, jaki zastaliśmy 
w tej dziedzinie. Potem bę-
dziemy wdrażać nowe pomy-
sły i szukać sposobów na ich 
realizację. Nie jest do końca 
prawdą, że w Sanoku potrzeb-
ne są tylko mieszkania komu-
nalne. Warto się zastanowić 
nad budową mieszkań pod 
wynajem lub na sprzedaż, jed-
nak na takich warunkach, aby 
sanoczan było na to stać. To 
można zrobić za pośrednic-
twem miejskich spółek. Opra-
cowanie takich pomysłów to 
sporo dni z pierwszej „setki” 
mojego urzędowania.

Porozmawiajmy o oświacie.
Oświatą zajmuje się już 

wiceburmistrz Grzegorz Kor-
necki. Jeszcze w grudniu zle-
ciłem przygotowanie spra-
wozdań z działalności po-
szczególnych placówek oświa-
towych, przeanalizowałem je 
i swoje spostrzeżenia przeka-
załem nowemu wiceburmi-
strzowi. Chcemy, żeby miej-
skie szkoły przeszły bezpiecz-
nie przez kolejny etap refor-
my – stracimy 15 oddziałów, 
trzeba będzie uważnie pochy-
lić się nad arkuszami organi-
zacyjnymi. Kontynuowana 
jest przebudowa budynku po 
Gimnazjum nr 1 na potrzeby 
przedszkola przy ulicy Ko-
chanowskiego, której wyko-

nawcą jest SPGM. Wiążą się 
tym wydatki. Od dyrekcji 
otrzymaliśmy preliminarz po-
trzeb z kwotą 2 i pół miliona 
złotych. Wydatków jest mnó-
stwo. Trzeba myśleć o tym, 
by wzrosły dochody do bu-
dżetu.

Wspomnieliśmy o dworcu, 
do�nansowywanym z pro-
gramu Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych. Co z auto-
busami, które powinien wy-
produkować Autosan?

Spotkałem się z prezesem 
Eugeniuszem Szymonikiem. 
Ostanie ustalenia są takie, że 
autobusy zostaną dostarczo-
ne w połowie kwietnia. Auto-
san ma swoje problemy, jed-
nak wierzę, że wywiąże się 
z zobowiązań wobec miasta. 
SPGK dysponuje wyeksplo-
atowanym taborem, miesz-
kańcy czekają na dobry miej-
ski transport. Poczekajmy ra-
zem jeszcze miesiąc.

Co pana najbardziej mar-
twi?

Sytuacja sanockiego szpi-
tala. To nie jest, co prawda za-
danie burmistrza, ponieważ 
szpital jest powiatowy, nie-
mniej martwią mnie sygnały, 
niekiedy bardzo niepokojące, 
dotyczące sytuacji �nanso-
wej, a co za tym idzie funkcjo-
nowania tej placówki. Podzie-
lam pogląd, że potrzebny jest 
plan – nie wiem, jak go na-
zwać – naprawczy, �nansowy 
czy strategiczny dla tej insty-
tucji, przygotowany przez dy-

nych, organizacyjnych, �nan-
sowych. Kiedy przychodzą 
młodzi przedsiębiorcy z po-
mysłem, by ożywić ruch tury-
styczny, też warto posłuchać 
i przemyśleć ich propozycje. 
Takimi spotkaniami wypeł-
niony jest mój kalendarz. Do 
tego spotkania z dyrektorami 
podległych jednostek i insty-
tucji, które współpracują 
z miastem, z naczelnikami 
wydziałów, z prezesami �rm. 
Chcę postawić na ludzi przed-
siębiorczych, którym po-
trzebna jest przysłowiowa 
wędka, a o resztę zatroszczą 
się sami. Jak inaczej myśleć 
o dochodach do budżetu?  
Wyjeżdżam też na umówione 
spotkania do innych miast, 
prowadziłem cenne dla mnie 
rozmowy z panią wojewodą 
Ewą Leniart, z marszałkiem 
Tadeuszem Ortylem, prezy-
dentem Rzeszowa Tadeuszem 
Ferencem. Staram się, aby to 
nie były wyłącznie kurtuazyj-
ne wizyty.

Słyszymy o starzejącym się 
społeczeństwie, o tendencji 
„wyludniania się” Sanoka. 
Bierze pan to pod uwagę?

Oczywiście, że się starze-
jemy. Spotykam się z osobami 
w wieku, o którym zwykło się 
mówić „senioralny”, ale one 
są pełne wigoru i chęci do 
działania. Uruchomiłem „Te-
lefon dla Seniora”, który ma 
już swój odzew. Pracujemy 
nad formalną dokumentacją 
„Rady Seniorów” – także 
„Rady Młodzieży” i „Rady 
Biznesu”. To wkrótce będą or-
gany doradcze, działające 
w oparciu o przygotowane 
właśnie statuty. W ramach 
MOF-u, we współpracy z Ca-
ritas Diecezji Przemyskiej  
powstanie na Posadzie dom 
dziennego pobytu dla osób 
niesamodzielnych i to jest 
inny aspekt polityki senioral-
nej, równie istotny. Niedaw-
no przeczytałem raport, we-
dług którego w naszym regio-
nie żyjemy statystycznie naj-
dłużej. Idąc za tym raportem, 
warto podjąć działania, które 
spowodują, że staniemy się 
dla polskich seniorów miej-
scem, w którym będą chcieli 
mieszkać i żyć po przejściu na 
emeryturę. Poznałem nie-
dawno panią, która przepro-
wadziła się do Sanoka z War-
szawy i powody swojej decy-
zji, które mi przedstawiła, 
dają asumpt do optymizmu. 
Warto i takie punkty wprowa-
dzić do strategii rozwoju, nad 
którą pracujemy.

Czego się nie udało zrobić 
w ciągu pierwszych stu dni?

Źle postawione pytanie. 
Mam temperament sportow-
ca, ale nie wyczynowca i nie 
chcę ścigać się na rekordy. 

Każdą decyzję wolę przemy-
śleć i przedyskutować, prze-
analizować jej skutki, położyć 
na szale złe i dobre strony. Od 
pierwszych dni mówię o reor-
ganizacji pracy w urzędzie. 
Byłoby wspaniale ogłosić, że 
jest gotowa. Tymczasem po-
czekamy z wdrożeniem jej do 
momentu, kiedy nabiorę 
pewności, że jest już tym, cze-
go oczekuję. Może to będzie 
w sto piątym, a może sto dzie-
siątym dniu urzędowania. Na 
pewno cieszę się z porozu-
mienia „bieszczadzkiego trój-
miasta” i z planów oszczędno-
ściowych, jakie zamierzamy 
wprowadzić wspólnie z bur-
mistrzami Leska i Ustrzyk. 
Dzięki tej współpracy wynikł 
też istotny aspekt promocyj-
ny i o Sanoku razem z dyrek-
torem Wiesławem Banachem 
mogliśmy opowiedzieć eki-
pom ogólnopolskich stacji te-
lewizyjnych. Przypomnę, że 
podjęta została uchwała 
o Roku Beksińskiego, która 
zaowocuje realnym wzrostem 
ruchu turystycznego podczas 
zbliżających się wakacji. 
Uczestniczyłem w koncertach 
i spotkaniach Forum Piani-
stycznego, rozpoznałem pro-
mocyjne aspekty takich ini-
cjatyw, jak Międzynarodowy 
Konkurs „Młody Wirtuoz”, 
przekonałem się podczas pro-
mocji albumu fotogra�i ze 
zbiorów Muzeum Historycz-
nego, jak bogata jest prze-
szłość Sanoka i jak wielu 
mieszkańców chce dbać o na-
sze dziedzictwo kulturowe. 
O tym, jak ważny jest dla Sa-
noka sport, wiem nie od dziś 
i nie przestaję myśleć o roz-
wiązaniach, które pozwoliły-
by tę dziedzinę realnie wspie-
rać – także dzięki hojności 
sponsorów. Nasza rozmowa 
zmierza do końca, a pominę-
liśmy trudny temat podwyżki 
opłat za wywóz odpadów ko-
munalnych. Ta decyzja była 
nieunikniona, podobne decy-
zje podjęło wiele gmin pod 
wpływem regulacji, jakie 
wdraża rząd, zobligowany de-
cyzjami Unii Europejskiej. 
W Sanoku jej źródłem są nie 
tylko te wszystkie, wymienio-
ne wyżej regulacje, ale także 
brak długofalowej polityki 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Analizujemy 
utworzenie punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komu-
nalnych w nowej lokalizacji, 
postaramy się, by ta lokalizacja 
nie była uciążliwa dla miesz-
kańców. Potem przyjdzie czas 
na następne działania. Rozma-
wiałem z burmistrzem słowac-
kiej miejscowości Medzilabor-
ce, gdzie za wywóz odpadów 
płaci się kilka razy mniej, niż 
w Sanoku. Tam zadbano o to 
wcześniej, przewidując rozwój 
wydarzeń. Zobaczymy, co 
jeszcze u nas uda się w tej spra-
wie zrobić.

Rozmawiała Małgorzata 
Sienkiewicz-Woskowicz

Sto dni burmistrza
– rozmowa z Tomaszem Matuszewskim rozmowa z Tomaszem Matuszewskim

rektora i starostę. Mam wra-
żenie, że bez takiego planu 
każda pomoc, udzielona szpi-
talowi, jest czymś w rodzaju 
kroplówki z solą �zjologicz-
ną, która być może wzmacnia, 
jednak nie leczy.

Wróćmy do posumowania 
pańskich stu dni. Pański ka-
lendarz jest bardzo napięty. 
Wiem, z jakim trudem zna-
lazł pan czas, żeby udzielić 
tego wywiadu. Co wypełnia 
pański czas?

Obecnie to sprawy bieżą-
ce, tworzenie nowego schema-
tu organizacyjnego a przede 
wszystkim  spotkania z miesz-
kańcami. Nie tylko podczas 
dyżurów. Spotykam się, słu-
cham, poznaję ludzi i ich  pro-
blemy, o których wcześniej 
miałem jedynie mgliste poję-
cie. Poznaję też osoby, które 
przychodzą z pomysłami – są 
młodzi, pełni zapału, mają 
bardzo nowatorskie podejście 
do niektórych spraw i przy-
znam, że ich energia jest dla 
mnie ogromnym wsparciem. 
Najważniejszym kapitałem 
miasta są jego mieszkańcy. 
Trzeba ich aktywizować, broń 
Boże nie zniechęcać, a – 
w miarę możliwości – wspie-
rać. Kiedy przychodzą kupcy 
i chcą przywrócić funkcjonal-
ność bazarowi na Posadzie, to 
trzeba ich staraniom wyjść 
naprzeciw. Niech spróbują, 
skoro chcą, a urzędnicy są od 
tego, by ich wysłuchać i po-
móc, oczywiście w zakresie 
swoich możliwości – praw-
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Jak dawno pojawiły się pomysły, 
aby zespolić jednostki ratownic-
twa medycznego?

Pomysł połączenia Pogotowia 
Ratunkowego nie jest nowy. Urodził 
się dawno, o ile pamiętam my roz-
mawialiśmy już o tym w latach 2011–
–2013, dwa lata później w roku 2015 
został usankcjonowany umową na 
współ�nansowanie dyspozytorni
medycznej, która to dyspozytornia 
znalazła swoje miejsce w Sanoku, po 
połączeniu dyspozytorni powiato-
wych. Zapisy tej umowy stanowią, 
że szpitale w Sanoku, Brzozowie, 
Ustrzykach Dolnych i Lesku będą 
wspólnie ubiegać się o kontrakt  
w obszarze działania dyspozytorni 
– to wówczas będziemy rozmawiać 
o formach współpracy. Liderem miał 
być Sanok. Lesko miało współpra-
cować z Sanokiem, ale nic z tego nie 
wyszło. Robi się teraz to w zupełnie 
inny sposób, nie uwzględniając 
współdziałania ze szpitalami jako 
dotychczasowymi dysponentami.

Skontaktował się pan z nami po 
lekturze wypowiedzi na temat 
Bieszczadzkiego Pogotowia Ra-
tunkowego. Nie ukrywam, że to 
miał być głos w dyskusji i cieszę 
się, że pan tę dyskusję podjął.

Tak. Zirytował mnie tekst  
o Bieszczadzkim Pogotowiu Ratun-
kowym, zamieszczony w poprzed-
nim numerze „Tygodnika Sanockie-
go”, to prawda. W artykule tym osą-
dy ferowane są bez najmniejszych 
wątpliwości. Mam wrażenie, że naj-
chętniej na ten temat wypowiadają 
się osoby, które mają mgliste pojęcie 
o całokształcie działalności leczni-
czej. Nie rozmawia się o tym z oso-
bami najbardziej kompetentnymi, 
zarządzającymi szpitalami, którzy  
z racji swoich obowiązków mają naj-
większą wiedzę, aby wypowiadać się 
na temat tego, co dzieje się w tym 
obszarze. Może niedługo dyrektorzy 
przestaną być potrzebni? Tekst, któ-
ry zamieściła redakcja, prezentuje 
podejście, w którym zapomina się, 
zatraca to, co najistotniejsze: dobro 
pacjenta. Nie potra�my patrzeć na
problem przez pryzmat właśnie 
tego, który potrzebuje pomocy, tego, 
który w tym wszystkim odgrywa 
kluczową rolę. Budujemy struktury, 
które funkcjonują do pewnego mo-
mentu! A dalej już kończy się wspar-
cie. Mam nadzieję, że nie stanie się 
tak z ratownictwem medycznym.

W tekście była mowa o „gorzkiej 
pigułce”…

To nie jest „gorzka pigułka”, lecz 
konkretne pieniądze, które zostaną 
zabrane ze szpitala, nie tylko w Le-
sku, ale też z innych. Przejście do 
porządku nad tą kwestią, bez rekom-
pensaty jest bardzo ryzykowne – 
nikt nie ukrywa, a przynajmniej ja, 
że ratownictwo jest dochodowe,  
a pieniądze nie były znaczone i mo-
gły wspomagać inną działalność 
leczniczą. W mojej opinii nieupraw-
niona jest teza, że są to „inne pienią-
dze niż szpitalne”. Wszystkie pienią-
dze na lecznictwo pochodzą z bu-
dżetu państwa. Zupełnie pomija się 
fakty, że w szpitalach w Sanoku czy 
w Lesku pieniądze te były uzupeł-
niane środkami unijnymi, pieniądze 

z kontraktu mogą być wydatkowane 
na bieżącą działalność, natomiast in-
westycje mogą być realizowane  
z budżetu państwa lub właściciela 
(np. JST). Po prostu z innej strony 
„płynęły” pieniądze. Kiedy ktoś pa-
trzy tylko na budowę określonego 
systemu (a raczej podsystemu) ra-
townictwa medycznego i zapomina, 
że system działalności leczniczej po-
winien funkcjonować jako całość, 
zaczyna to być niebezpieczne.  
W mojej opinii ratownictwo me-
dyczne to pod-system, który nie jest 
wyodrębnioną całością, na którą 
składa się funkcjonalnie wielu służb: 
szpitale, straż pożarna, policja i inne, 
a my wyłączamy jedną strukturę  
i mówimy, że będziemy ją budować 
doskonale, doskonale �nansując.
Czy ambulans zostawi pacjenta 
przed drzwiami szpitala? Jeżeli te 
drzwi będą zamknięte, to co wtedy?

Chce pan powiedzieć, że uzdro-
wiono ratownictwo, a nie ma po-
mysłu na uzdrowienie sytuacji 
szpitali?

Musimy skonsolidować działal-
ność leczniczą. Nie da się tego zro-
bić, wyłączając co chwilę pewne ele-
menty z tej działalności. Coraz bar-
dziej ją dzieląc i różnicując. Był czas, 
kiedy wyłączaliśmy z systemu pod-
stawową opiekę zdrowotną, a dzisiaj 
z chęcią byśmy ją z powrotem przy-
garnęli pod skrzydła. Zresztą nocna 
 i świąteczna opieka została wprowa-
dzona aktem prawnym w struktury 
szpitala ponownie dopiero w ubie-
głym roku. W 1999 roku kolumny 
transportu sanitarnego były włącza-
ne do szpitala. Dzisiaj, kiedy już zbu-
dowano pewien rodzaj podsystemu 
– są wyłączane, ograniczając funk-
cjonowanie szpitala. O ile lepiej by 
to wyglądało, gdyby struktura ra-
townictwa medycznego była zwią-
zana ze szpitalem w Sanoku, a pozo-
stałe szpitale obszaru Bieszczadów 
byłyby podwykonawcami lub kon-
sorcjantami, jak skalowalnie można 
byłoby to zorganizować? Powstała-
by sieć powiązań, która powodowa-
łaby, że się do siebie zbliżamy. Obec-
nie się oddalamy. Uważam, że Biesz-
czady to zupełnie inne miejsce do 
życia, niż Warszawa i nie ma tutaj 
możliwości takiego funkcjonowania 
opieki zdrowotnej, aby każdy pod-
miot leczniczy działał odrębnie,  
a tak właśnie próbujemy to zrobić.

Dziś pacjent ma poczucie, że każda 
placówka lecznicza działa odręb-
nie, na innych zasadach.

Pacjent może przyjść do dowol-
nego szpitala czy dowolnie wybranej 
poradni, ponieważ jest jeden system. 
W naszej świadomości nadal pokutu-
je przekonanie (nie tylko wśród pa-
cjentów), że jest rejonizacja. Tak nie 
jest! Pomysł, aby ratownictwo me-
dyczne było elementem szerszej dzia-
łalności urodził się dawno, ale nikt 
nigdy nie zakazywał współpracy. Do-
brym przykładem są Mielec i Krosno 
– powstały konsorcja i szpitale mogą 
nadal współpracować.

Wróćmy do Bieszczadzkiego Po-
gotowia Ratunkowego. Nie wzięli-
śmy przykładu z Mielca czy Kro-
sna.

Wyłączamy z systemu dobrze �-
nansowaną działalność ratowniczą, 
zapominając o tym, że w Bieszcza-
dach gdzieś na końcu świata są miej-
scowości, w których nie ma POZ.

Z perspektywy Rzeszowa czy 
Warszawy wszystko wygląda zupeł-
nie inaczej. W Bieszczadach są duże 
odległości pomiędzy miejscowo-
ściami i powinny tutaj być co naj-
mniej dwie karetki „S” z lekarzem. 
W nowym planie jest przewidziana 
tylko jedna taka karetka – w Olsza-
nicy.  Dlaczego w Brzozowie i Sano-
ku zlikwidowano karetki „S”? Jedy-
nym wyznacznikiem działania nie 
może być ekonomia. Chcemy roz-
wijać Bieszczady. Dlaczego dzisiaj, 
planując obsadzenie karetki „S”  
w Olszanicy planuje się wykorzysta-
nie lekarzy, którzy pracowali w tej 
karetce w Lesku? Tworząc jeden or-
ganizm, dyskredytujemy inny. Mam 
przeczucie, że tego się nie robi ze 
świadomością i że jest to pewien ro-
dzaj… niefrasobliwości. Mówienie, 
że ratownictwo było w jakiś sposób 
ograbiane przez szpitale, a nowy 
podmiot to zmienił jest po prostu 
nieprzyzwoite. Ratownictwo zosta-
ło mocno do�nansowane przez
ostatnie lata. Być może zbyt wysoko 
postawiliśmy sobie poprzeczkę, jeśli 
chodzi o ratownictwo. Może należy 
cofnąć się o krok, aby uzyskać wła-
ściwą perspektywę  i spojrzeć na na-
sze pomysły z re�eksją.

Czy zmiany nie zostały sprowoko-
wane niezadowoleniem grupy pra-
cowniczej i żądaniami podwyżek?

Teza, którą pani stawia, wywraca 
moje myślenie o misji, jaką jest le-
czenie. Zacznijmy w końcu patrzeć 
przez pryzmat pacjenta, bo to my 
nim jesteśmy! To, że jedna czy druga 
grupa zawodowa chce się wyłączyć, 
chce funkcjonować inaczej, nie 
oznacza, że musimy tym „pragnie-
niom” ulegać. Oczywiście, należy 
dbać o pracownika! Dywersy�kacja
działalności leczniczej nastąpiła sa-
moistnie bez analizy i oceny. Jednym 
z elementów zarządzania są płace. 
One właśnie powinny spełniać funk-
cje motywacyjne. Czy nie ma pani 
wrażenia, że kto silniejszy, ten lep-
szy. Przestaliśmy myśleć o nas jako  
o zespole. Część pieniędzy na płace 
dla ratowników, pielęgniarek, leka-
rzy została puszczona niejako bocz-
ną odnogą głównego nurtu – a ich 
wysokość w żaden sposób nie zosta-
ła związana z pracą. Są grupy pra-
cowników, które nie otrzymały pod-
wyżek celowanych i w jakiś sposób 
szpitale muszą sobie z tym radzić. 
Nie można dywersy�kować pracow-
ników, którzy pracują w jednym ze-
spole i powinni tworzyć jeden orga-
nizm.  Działalność lecznicza to nie 
są odrębne światy, to jest jeden orga-
nizm wspólny dla lekarzy, pielęgnia-
rek, ratowników, diagnostów, admi-
nistracji, pracowników gospodar-
czych, sprzątaczki – wszyscy są po-
trzebni. W mojej opinii mówienie  
o tym, że jest system ratownictwa 
medycznego, nie jest właściwe. To 
jest po prostu podsystem, który po-
winien być częścią systemu bezpie-
czeństwa w tym medycznego – tak 
bym to określił. Gdzie przywiezie-
my pacjenta, jeśli podupadną szpita-

le? Już dziś zdarza się brak empatii, 
brak zrozumienia, a pacjenci są woże-
ni od jednego SOR-u do drugiego. 
Ostatnio zwrócono mi uwagę, że  
w karetce się nie leczy. Nic bardziej 
mylnego. W karetce rozpoczyna się 
proces leczenia. Potem musi być kon-
tynuowany nieprzerwanie, a miejsc-
-przerw (problemów) w leczeniu pa-
cjent napotyka co najmniej kilka. Nie 
róbmy ich więcej. Najpierw pacjent 
musi dotrzeć do szpitala. W szpitalu 
pacjent czeka, kontynuujemy proces 
leczenia, a potem jest rehabilitacja  
i następuje kolejna przerwa, ponie-
waż czeka się na rehabilitację, do spe-
cjalisty na kontrolę czeka. Budujemy 
wspaniały i kosztowny system ratow-
nictwa medycznego. A co dalej? To 
tak, jakby zapisać dziecko do wspa-
niałego przedszkola, a nie martwić 
się tym, że szkoły mogą funkcjono-
wać kiepsko. Wyłania się obraz braku 
planowania.

Szpitale są zadłużone. Co to ozna-
cza?

To oznacza, że jest powód, dla-
czego są zadłużone. Ten dług nie 
spada, wręcz rośnie. Jeżeli dotyczy-
łoby to jednego szpitala to, proszę 
mi wierzyć, byłby to problem zarzą-
dzającego. Jeżeli dotyczy to znako-
mitej większości szpitali, to jest to 
wina systemu �nansowania i nie ma
co tego ukrywać. Musimy się tym 
samym nauczyć żyć z długiem. Jeżeli 
chcemy cokolwiek zrobić dla szpita-
la w zakresie inwestycji, to nie może-
my brać pieniędzy przeznaczonych 
na wydatki bieżące związane z lecze-
niem, bo tylko na to dostaje pienią-
dze podmiot leczniczy, zresztą zgod-
nie z umową z POW NFZ. Szpital 
ma więc tylko pieniądze na bieżące 
funkcjonowanie. Na inwestycje pie-
niądze musi zabezpieczyć budżet 
lub właściciel, czyli jednostka samo-
rządu terytorialnego. Tak to zostało 
ustanowione prawem. Pieniądze na 
działalność bieżącą wydajemy na 
środki, którymi pracujemy i na pra-
cę. Wskaźniki są rozchwiane. Są szpi-
tale, które w niektórych rodzajach 
działalności wydają ponad sto pro-
cent budżetu wyłącznie na płace. 
Czy to jest normalne? To, jest nie-
bezpieczne. Wzięcie kredytu to jesz-
cze nic złego, trzeba tylko mieć cel, 
w jakim się go wykorzysta. Korzy-

stanie z kredytów nie jest aż tak bar-
dzo niebezpieczne, jak myślimy.

Może powiatowe szpitale są nad-
miernym czy ponad możliwości 
obciążeniem lokalnych samorzą-
dów?

Patrzenie na szpital przez właści-
ciela, w naszym wypadku przez sta-
rostwa powiatowe, musi być jedno-
znaczne: jestem właścicielem tego 
podmiotu i jestem odpowiedzialny 
za jego funkcjonowanie. Dyrektor 
powinien posiadać realny wpływ na 
zarządzanie jednostką, co w dzisiej-
szych czasach jest cokolwiek trudne, 
może nawet niemożliwe. Nikt go nie 
pyta o zdanie, narzuca się rozwiąza-
nia ustawowe i regulacje prawne, ta-
kie chociażby, jak liczba pielęgniarek 
na łóżko. Trudno jest odpowiedzial-
nie zarządzać.

Czy bieszczadzkie szpitale porozu-
mieją się ze sobą? Taka współpraca 
na czym miałaby lub – w obliczu 
rozmaitych uwarunkowań – na 
czym mogłaby polegać?

Parę już lat funkcjonuję w działal-
ności leczniczej i mogę odpowie-
dzialnie stwierdzić, że nie dorośliśmy 
do tego i jesteśmy niekonsekwentni 
w działaniu. Pewien czas temu, baga-
tela, w latach 70. ubiegłego wieku, 
potem mniej więcej co dekadę, teraz 
nawet częściej, były podejmowane 
próby i co? Zmieniło się coś?  Każdy 
samorząd żyje sobie sam. Nie umie-
my ze sobą rozmawiać. Nie umiemy 
rozwiązywać problemów.

Od pewnego czasu wiem, że na-
leży traktować Bieszczady jak całość. 
Dojeżdżając do pracy z Sanoka do 
Leska pokonuję odcinek, jaki dzieli 
kilka skrzyżowań w Warszawie. Jeże-
li mówimy, że jest problem z oddzia-
łem, to tak naprawdę mamy kłopot 
ze specjalistami. Brakuje specjali-
stów. Nie można zamykać oddzia-
łów czy wymieniać się nimi na 
pstryknięcie palców. Łatwo za-
mknąć. Praca nad odtworzeniem 
jest żmudna i może trwać latami! 
Zarządzanie szpitalem to proces.

A gdyby było więcej pieniędzy dla 
całego systemu lecznictwa?

Czasami stawiam karkołomną 
tezę: że ilość pieniędzy w systemie 
jest wystarczająca. Zakładam, że ona 

JAK ZADBAĆ O ZDROWIE
– rozmowa z Robertem Płaziakiem 
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Hm. Krystyna Chowaniec  Ks. hm. Tomasz Latoszek

Wieczór pełen wzruszeń, cie-
płych słów i wspomnień o tych, 
którzy odeszli. Harcerze z Hufca 
ZHP Ziemi Sanockiej świętowali 
Dzień Myśli Braterskiej. Uroczy-
stość ta, obchodzona jest w rocz-
nicę urodzin twórcy światowego 
skautingu Roberta Baden-Powel-
la i jego żony Olave.

22 lutego w Hufcu ZHP odbył się 
kominek harcerski z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. To spotkanie har-
cerskich pokoleń, które tradycyjnie 
rozpoczęło się od obrzędowego roz-
palenia świeczkowiska. Tomasz 
Matuszewski, burmistrz miasta Sa-
noka, Andrzej Romaniak, przewod-
niczący Rady Miasta, Marek Bań-
kowski, wójt gminy Bukowsko roz-
palając świeczkowisko wprowadzili 
wszystkich w kameralny nastrój.

– Dzień Myśli Braterskiej w Sa-
noku obchodzimy co roku. Tym ra-
zem ma ono charakter spotkania 
harcerskich pokoleń. Są seniorzy, 
instruktorzy-seniorzy, drużynowi  
i harcerska młodzież. W tym dniu 
harcerze wysyłają sobie wiele ser-
decznych życzeń w różnych for-
mach – powiedziała hm. Krystyna 
Chowaniec, komendant sanockiego 
hufca ZHP.

Hm. Krystyna Chowaniec 
przypomniała postacie Olgi i An-
drzeja Małkowskich, patronów 
chorągwi podkarpackiej oraz bł. 
phm. Stefana Wincentego Freli-
chowskiego, zwanego druhem 
Wickiem, a także założyciela świa-
towego skautingu, a zarazem na-
czelnego skauta.

stawiła plany na obecny. Druh Mate-
usz Burczyk zaśpiewał pieśń o druhu 
Andrzeju Małkowskim, którą napisa-
ła druhna Mariola Myćka-Węgrzyn.

Podczas spotkania ks. hm To-
masz Latoszek, komendant Hufca 
Bieszczadzkiego wręczył hm. Cho-
waniec specjalną odznakę, by uho-
norować jej dotychczasową działal-
ność.

– Nie możemy zapomnieć rów-
nież o tych, którzy dzisiaj służą Bogu 
i Polsce, która stała się fundamentem, 
na którym budują swoje życie. Bar-
dzo dobrze, że młodzi ludzie, którzy 
są tutaj obecni, chcą z tego czerpać  
i swoje życie budować na tej podwali-
nie – zaznaczył ks. Latoszek.

Komendant Hufca Bieszczadz-
kiego stwierdził, że praca w związku 
harcerskim to praca wolontariacka. 
Natomiast wszyscy harcerze na po-
ziomie hufca są wolontariuszami. Za-
stanowił się, jak należy podziękować 
tym, którzy czynią tyle dobra, po-
święcają swój wolny czas, otwierają 
swoje serce na drugiego człowieka.

– Nasz hu�ec stworzył odzna-
czenie, którym jest mi niezmiernie 
miło uhonorować druhnę Krystynę 
Chowaniec – powiedział z zadowo-
leniem ksiądz.

Druhna nie była w stanie ukryć 
wzruszenia, że jest to najpiękniejsze 
odznaczenie, jakie otrzymała. Tra-
dycją hufca jest przyznanie tytułu 
instruktora roku. W tym roku zasłu-
żenie otrzymała go Maria Kurkare-
wicz, m.in. za pełnienie funkcji dru-
żynowej, pracę w komendzie hufca, 
prowadzenie kroniki hufca, a szcze-
gólnie za kierowanie biwakami  
i obozami. Tomasz Matuszewski po-
dziękował Krystynie Chowaniec 
oraz innym harcerzom za włożoną 
pracę, za ich trud i poświecenie.

– Młodzi ludzie mają w was wzór 
do naśladowania. Piszecie historię, 
którą pozostawiacie młodym pokole-
niom. Przekazujecie wartości patrio-
tyzmu, Boga, który nam towarzyszy, 
oraz wartości myśli braterskiej. Życzę 
wam, by była ona zawsze obecna  
w waszym życiu, ponieważ ona bu-
duje charakter człowieka i dzięki niej 
przekazuje się dobroć innym oso-
bom – powiedział burmistrz. 

Harcerzom na całym świecie 
przyświeca cel, który przekazał im 
Robert Baden-Powell, naczelny 
skaut świata: „Starajcie się zostawić 
ten świat choć trochę lepszym, niż 
go zastaliście”.

   Dominika Czerwińska

– W Dniu Myśli Braterskiej ota-
czamy myślą braterską wszystkich 
harcerzy, skautów, ale wracamy też 
do tych, którzy już odeszli i o tych, 
którzy są daleko. Tradycją już od 
czasów przedwojennych były pro-
wadzone akcje charytatywne, które 
również nasz hu�ec realizuje – wyja-
śnia druhna Chowaniec.

Sanocki hu�ec w 2017 roku
przeprowadził akcję Harcerze dla 
Syrii. Udało się wysłać na miejsce 
wiele paczek z żywnością, produk-
tów chemicznych oraz odzież. W ze-
szłym roku została przeprowadzona 
zbiórka środków opatrunkowych. 
Harcerze zebrali 5 paczek dla funda-
cji, która zaopatruje szpitale na ca-
łym świecie. W tym roku została 
zorganizowana akcja Pomoc dla Je-
menu. Każda drużyna we własnym 
zakresie zbierała środki pieniężne. 
Szczególnie w tę akcję zaangażowała 
się drużyna z Bukowska pod kierow-
nictwem druhny Ewy Kseniak.

Dzień Myśli Braterskiej to święto 
przyjaźni wszystkich harcerzy i skau-
tów. Spotkanie nie mogło odbyć się 
bez wspólnego śpiewania. Komen-
dantka przypomniała o najważniej-
szych wydarzeniach z życia harcer-
skiego z ubiegłego roku oraz przed-

Dzień Myśli Braterskiej

Robert Baden-Powell

może być prawdziwa lub nie. Sta-
wiam tę tezę, żeby wywołać dysku-
sję. Większość dyrektorów narzeka  
i mówi, że system źle funkcjonuje, 
ponieważ jest za mało pieniędzy. Za-
stanowiłbym się nad pytaniem, 
gdzie te pieniądze znikają. Efekty 
ekonomiczne funkcjonowania dzia-
łalności leczniczej są niemierzalne. 
Ludzkie zdrowie jest bezcenne, 
ale… w pewnym momencie ktoś 
musi je jednak wycenić. To jest naj-
trudniejsze. Ile pieniędzy warte jest 
zdrowie i życie? Jeżeli chodzi o nas 
samych i naszych bliskich? Nie ma 
takiej ceny, której byśmy nie zapłaci-
li. Jednak decydenci są zdania, że 
szpital powinien się bilansować. 
Szkolnictwo jest do�nansowywane,
bo nie bilansuje się. To są bardzo 
trudne do rozstrzygnięcia kwestie. 
Potrzebne są rozwiązania systemo-
we, pewne i stałe w czasie regulacje 
prawne. Jedna jednostka samorządu 
może założyć jeden ZOZ, ale nie 
może być współwłaścicielem ZOZ-u 
w innym powiecie. Współpraca po-
nad szpitalami praktycznie nigdzie 
się nie sprawdziła, prędzej czy póź-
niej następowało połączenie. Aby 
„wymienić” się oddziałami np.  
w Ustrzykach czy w Sanoku. Po-
trzebne są, w mojej opinii, zmiany  
w ustawie o działalności leczniczej, 
takie regulacje prawne na kształt 
spółek prawa handlowego. Dziś, 
żeby w ogóle rozmawiać o jakiejkol-
wiek współpracy, musi pojawić się 
kwestia przejęcia majątku, a tego 
nikt nie chce.

Zmieni się cokolwiek w najbliż-
szych latach w podejściu do lecz-
nictwa?

Jeszcze w to wierzę. Może jestem 
naiwny? Od kilkunastu lat rozwiązu-
jemy najlepiej problemy, które sami 
tworzymy, od pożaru do pożaru. 
Coś się zapali – gasimy. Ktoś podpa-
li oponę – i już znajdzie się ktoś, kto 
rozwiązuje problem. Na chwilę. Po-
padamy w swoich działaniach ze 
skrajności w skrajność. Ta materia 
nie lubi rewolucji, musimy działać 
przez ewolucję. Ktoś, kto ratuje 
ludzkie życie – zasługuje na szacu-
nek w traktowaniu! Nie możemy za-
pomnieć, że każdy z nas może być 
pacjentem. Chociaż to powinno 
nam dać do zrozumienia, że to pa-
cjent jest podmiotem dla tego syste-
mu, a nie sam system. Decyzje po-
dejmowane w zakresie systemu dzia-
łalności leczniczej muszą być roz-
tropne, nie może nimi kierować 
chwilowa emocja, moda czy chwilo-
wa potrzeba grupy personelu. Nie 
wiem, czy jesteśmy się w stanie wy-
nieść ponad pejoratywne interesy  
i racje. Lecznictwo, jak pani zauwa-
żyła, zapewne się bardzo zmieni, na-
stępuje ciągły postęp technologicz-
ny. Co dziś jest drogie, jutro staje się 
dostępne dla ogółu. Finansowanie 
to nie jedyny problem dla działalno-
ści leczniczej. Myślę, że większym 
jest brak wykwali�kowanych kadr.
To ten problem może determinować 
nasze „być” jako szpitali. Musimy ra-
zem znaleźć sposób na to, aby Biesz-
czady stały się atrakcyjnym miej-
scem do pracy i życia. Musimy na-
uczyć się patrzeć w perspektywie nie 
4–5 lat, ale co najmniej 10–20, bo 
tyle trwają procesy społeczne. Wło-
darzy bieszczadzkich jednostek sa-
morządu terytorialnego czekają 
trudne decyzje, muszą wykroczyć  
w swoim działaniu poza 5 lat kaden-
cji. Ale to może być temat do odręb-
nego artykułu. Dziękuję!

Rozmawiała 
Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz
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   Gdzie jest prezydent, Bill Clinton, James Patterson

okazuje informacja znana 
jest tylko najwyższej rangi 
Zespołowi Bezpieczeństwa 
Narodowego, krótko mó-
wiąc, tylko najbliższe grono 
doradców o nim wie.

Duncan spotyka się 
z tajemniczą kobietą i wysłu-
chuje przerażających wieści. 

Podczas gdy reszta świata 
próbuje zrozumieć co się 
dzieje, prezydent na własną 
rękę bierze udział w nie-
bezpiecznej misji ochrony 
kraju. Tylko garstka ludzi 
wie o nadchodzącym ataku, 
a nieświadoma wiceprezy-
dent zastanawia się, jakie 
kroki powinna podjąć. Ta gra 
może mieć tragiczne konse-
kwencje. Kwestia czasu, gdy 
zleceniodawca każe zabić 
wtajemniczonych. Godziny 
dzielą Amerykę od klęski 
gospodarczej, transportowej 
czy epidemii chorób. Clinton 
i Pa�erson stworzyli sensa-
cyjny thriller pełen zwrotów 
akcji, oparty na wiedzy 
politycznej. Zaimponuje każ-
demu, kto interesuje się soju-
szami międzynarodowymi, 
polityką i cyberterroryzmem. 
Czyta się jednym tchem.

Polecam, Mariola K.

Wyznania przedsiębiorcy pogrzebowego, Caleb Wilde

Druga miłość, Marzena Rogalska

Jak to jest spędzić życie 
w otoczeniu śmierci? Na to 
pytanie odpowiada Caleb 
Wilde – mężczyzna, które-
mu przyszło żyć w wielopo-
koleniowej rodzinie przed-
siębiorców pogrzebowych. 
Książka pisana w formie 
wspomnień przedstawia 
czytelnikowi specy�kę tego 
zawodu. Dla rodziny Wilde 
obcowanie ze śmiercią nie 
było niczym nadzwyczaj-
nym, udało im się wpleść  jej 
mroczny element  w życie 
każdego z członków. Począt-
kowo Caleb szukał dla siebie 
innej drogi, przytłoczyła 
go świadomość kruchości 
ludzkiego życia, ale jak sam 
pisze, nie mógł wygrać z tak 
silnym przeznaczeniem. 
Czytelników, oczekujących 
na wstrząsające opisy, zde-

dę wpadł na to, kim jest 
Patrick Reed? To powieść o 
tym, by nie bać się realizacji 
własnych pragnień i marzeń. 
Bohaterowie przestrzegają 
czytelników przed ugrzęź-
nięciem i zastaniem, czasem 
z wygodnictwa, obawy czy 
niechęci do zmian. Życie jest 
takie piękne, trzeba tylko 
dostrzec wokół przyjaciół, 
którzy nam zawsze dobrze 
życzą i uwierzyć w to, że na 
nas też czeka jakiś happy 
end.

Polecam, Marzena

Książka stworzona przez 
B. Clintona i J. Pa�ersona 
to jedna z najciekawszych 
współpracy. Pozycja pełna 
akcji od początkowego 
akapitu do ostatniego 
zdania epilogu. Prezydent 
Jonathan Duncan znajduje 
się w trakcie kongresowego 
„polowania na czarownice”. 
Były bohater militarny prze-
trwał irackich oprawców, ale 
jeśli chodzi o kongres opo-
zycji, musi zaakceptować 
atak ze wszystkich stron. 
Duncan nie chce rozmawiać 
o tym, co wie, szczególnie 
z mediami. Po powrocie do 
owalnego biura otrzymuje 
telefon od swojej córki 
o bardzo dziwnym spotka-
niu, które miała we Francji. 
Pierwszą córkę poproszono 
o przekazanie pilnej infor-
macji. Przekaz zawierał dwa 
słowa: Wieki ciemne. Jak się 

kolejne etapy żałoby, przez 
jakie przechodzą najbliżsi 
zmarłej osoby, a także pod-
kreśla zaobserwowane przez 
siebie różnice, wynikające 
z tego, jakie podejście do 
umierania wykształcono 
w każdej z rodzin. Niejed-
nokrotnie podkreśla, że nasz 
umysł  skutecznie wymazuje 
dramatyczne przeżycia, 
w związku z czym momentu 
ceremonii pogrzebu wiele 
związanych emocjonalnie ze 
zmarłym osób nie jest w  sta-
nie zapamiętać. „Wyznania 
przedsiębiorcy pogrzebo-
wego” to książka pełna prze-
myśleń i rozważań, dzięki 
temu zdecydowanie może 
się spodobać czytelnikom 
zainteresowanym zagadnie-
niami dotyczącymi wiary.

Mariola M.

cydowanie zasmuci fakt, 
że chociaż to opowieść 
o śmierci, to jednak jej samej 
jest tu zdecydowanie mało. 
Całość skupia się bardziej 
na przemijaniu w kontekście 
religijnym. Wilde opisuje 

„Zróbmy w tym roku wszyst-
ko to, czego najbardziej pra-
gniemy, i czego najbardziej 
się boimy (...) Obowiązuje 
tylko jedna zasada: jeśli 
pragnienie kogoś krzywdzi, 
nie jest nic warte.”

To trzecia część losów 
Agaty Donimirskiej, kobie-
ty, która wiele przeszła, ale 
wreszcie wyszła na prostą 
i może odpocząć w gronie 
najbliższych przyjaciół. Jak 
będzie wspominać ten wy-
jątkowy wyjazd? Dlaczego 
Rafał musiał opuścić ich 
wcześniej? Kto tak napraw-

Miejska Biblioteka Publiczna sięgnęła po pieniądze na popularyzację czytelnictwa. Już od 
kwietnia rozpocznie się w Sanoku cykl spotkań autorskich znanych i cenionych pisarzy. 
Ministerialny projekt pod nazwą „Partnerstwo dla książki” ma na celu nie tylko promocję 
czytelnictwa, ale także mobilizowanie instytucji, które istnieją, by popularyzować książki 
i czytelnictwo na lokalnym rynku. MBP będzie realizowała „Partnerstwo dla książki” wspól-
nie z księgarnią Autorską.

Partnerstwo dla książki

Spotkania w Autorskiej i MBP

Program powstał, by wspie-
rać biblioteki i księgarnie 
w wypełnianiu misji, jaką 
jest promocja czytelnictwa. 
Zaproponowałem, by auto-
rzy dobrych książek mogli 
się spotkać z czytelnikami 
w księgarni i w bibliotece. 
W Autorskiej odbędą się spo-
tkania kameralne, przy kawie, 
w atmosferze sprzyjającej 
swobodnym rozmowom, kie-
dy można autora poprosić 
o autograf, natomiast wieczo-
rem w Bibliotece zorganizu-
jemy spotkania otwarte dla 
publiczności, ale już w nieco 
innej konwencji – mówi dy-
rektor MBP Leszek Puchała. 

– Na ten cel dostaliśmy 17 ty-
sięcy zł. 

Pisarze, zaproszeni do Sa-
noka w związku z projektem 
„Partnerstwo dla książki”, to 
w większości autorzy Wydaw-
nictwa Znak. Spotkania będą 
organizowane od II połowy 
kwietnia do października, 
z przerwą na wakacje. – Cze-
kamy na potwierdzenie przy-
jazdu takich autorów, jak Joan-
na Bator, Michał Rusinek, Ja-
cek Cygan, Marek Krajewski, 
Anna Seniuk, Wojciech Jagiel-
ski i ksiądz Adam Boniecki – 
zapowiada Leszek Puchała. 

„Partnerstwo dla książki” 
to jeden z dwóch projektów, 

przygotowanych przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną dla 
sanoczan, którzy lubią książ-
ki. Drugi będzie kontynuacją 
spotkań z Antonim Liberą 
i Januszem Szuberem, ale tym 
razem zacni prelegenci nie 
będą rozmawiać o teatrze, 
a o czym będą toczyły się 
uczone dysputy z udziałem 
publiczności – napiszemy za 
tydzień. Tymczasem cytuje-
my wersy Józefa Czechowi-
cza: „Kto czyta, żyje wielo-
krotnie, kto zaś z książkami 
obcować nie chce, na jeden 
żywot jest skazany”.

msw

Od piątku do poniedziałku na Rynku stał autobus – stary 
poczciwy Autosan H9. Nie po to, by zasilić tabor miejskiej 
komunikacji samochodowej, lecz by zainteresować prze-
chodniów wystawą, którą 22 lutego do 22 marca można 
oglądać w BWA Galerii Sanockiej. „H9-21”– tak nazywa się 
ekspozycja prac Igora Przybylskiego.

H9-21 w BWA. 

Autobus w roli modela

Igor Przybylski ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych w War-
szawie, jest adiunktem na Wy-
dziale Malarstwa macierzystej 
uczelni. Podczas wernisażu wy-
jaśniał, skąd jego zainteresowa-
nie obiektem,  zaprojektowa-
nym i produkowanym w Sano-
ku w latach 1973 – 2006, no-
szącym symbol H9, plus 
symbol identy�kujący rozma-
ite jego odmiany. To najbar-
dziej popularny pojazd trans-
portu publicznego. W pracach 
nad projektem, które trwały do 
roku 1967, miał swój udział 
także Zdzisław Beksiński i pew-
ne elementy stylistyczne z pro-
jektu jego prototypu zostały 
przemycone do seryjnego mo-
delu.

Dziś H9 to unikaty.
Na wystawie w BWA moż-

na oglądać obrazy, przedsta-

wiające elementy wzornic-
twa, charakterystycznego dla 
modeli, które jeszcze przed 
kilkoma dekadami były sta-
łym, najczęściej spotykanym 
elementem miejskiego krajo-
brazu w skali całego kraju.

Tyle że wtedy, nie zwraca-
liśmy na nie uwagi w taki spo-
sób, jak to robimy dziś...
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Maciej Patronik

La Grande Maison
 8.

Pewnego dnia latem pod 
domem zatrzymał się samo-
chód. Wysiadło z niego kilka 
osób. Przedstawili się jako 
dawni mieszkańcy. Wracali 
z Bieszczadów i bardzo chcie-
li pokazać to miejsce swoim 
dzieciom. Weszli do ogrodu, 
a następnie do środka. 

Zobaczyli na ścianach 
kilka rodzinnych zdjęć i bar-
dzo się zdziwili, ale myślę, że 
sprawiło im to jednak pewną 
przyjemność. Powiedziałem, 
że dopóki będę tu gospoda-
rzył, to na pewno te pamiątki 
pozostaną w tym domu. Są 
dla mnie historią tego miejsca 
i powinny tutaj pozostać, 
chociażby w postaci kilku 
fotogra�i. 

W 1905 roku dom wy-
budował ich dziadek, który 
był dyrektorem poczty we 
Lwowie. Przed wojną Lwów 
i Kraków, dwa duże ośrodki 
polskiej kultury, działały 
bardzo prężnie i ze sobą kon-
kurowały. Są zresztą położone 
w tej samej odległości od 
Sanoka. Przy kawie toczyły 
się rozmowy, wspomnienia 
i rodzinne opowieści. Od 
sprzedaży minęło ponad 30 
lat, ale wiele rzeczy powraca 
w momencie zetknięcia się 
z przeszłością i drobnymi 
szczegółami, które pamięć 
nasza gdzieś głęboko ukryła. 

W dalszej rozmowie moi 
nieznajomi goście zapytali 
o fotel dziadka, na którym 
przesiadywał i takiego go za-
pamiętali. Odpowiedziałem, 
że fotel stoi w jednej z sypialni, 
do której ich zaprosiłem. Na-

Jest to lepiej zauważalne, 
kiedy się wraca z dalekich 
podróży. Na przykład 
w Afryce, gdzie ostatnio 
często bywam, ludzie 
żyją jeszcze w bliskim 
kontakcie, w czymś 
w rodzaju stada. Dużo 
rzadziej widzi się kogoś, 
kto sam spaceruje czy 
gdzieś sobie idzie. Tak 
było też w Sanoku na mo-
jej ulicy. W niedziele co 
godzinę rodzinnymi grup-
kami ludzie szli i wracali 
z kościoła, zatrzymywali 
się, rozmawiali.

Dziś jeżdżą samocho-
dami, które wcześniej myją 
przed domem, słuchając 
muzyki w słuchawkach. 
Zastanawiam się, dlaczego 
nikomu w niedzielę nie wy-
pada grabić liści w ogrodzie, 
a buczące karczery pod do-
mem nie przeszkadzają. 

Latem wcześnie rano już 
nie słychać obcasów tych, któ-
rzy szybkim krokiem schodzą 
do miasta. Za to rozpędzają 
się pięknymi samochodami z 
samej góry i trudno im się na 
stopie zatrzymać. Na szczęście 
mój sąsiad  zawsze o szóstej 
rano otwiera swoją metalową 
bramę i idzie z pieskiem na 
spacer. Ten dźwięczny me-
taliczny odgłos służy mi za 
budzik i nawet go polubiłem.

Osobą, która na długo 
pozostanie w mojej pamięci 
jest moja ciocia, która przy-
chodziła do nas często, tzn. 
wstępowała. Przez wiele lat 
zastanawiałem się,  jak to jest 
możliwe, że pojawiała się 
zawsze w dobrym momencie 

Ja także zaczynam do-
strzegać tu swoją historię: 
krzyki, zabawy i wakacyjną 
atmosferę, kiedy to dom pełen 
był dzieciarni. Przychodzili 
sąsiedzi-rówieśnicy moich 
dzieci z cukierkami, plackiem 
czy kawałkiem urodzinowego 
tortu. Piłka często przeskaki-
wała ogrodzenie, a ja się de-
nerwowałem, że ktoś wpadnie 
pod samochód. Drabina stała 
pod drzewem w pogotowiu do 
ściągania lotki do badmintona. 
Było strzelanie z łuku i szuka-
nie strzały w ogrodzie sąsiada. 
Najpierw było strzelanie, 
a potem szukanie. Była tylko 
jedna jedyna zasada: żeby nie 
oberwać podczas strzelania.

Znajomi przychodzili 
i nie trzeba było ich specjalnie 
zapraszać. Po prostu wstępo-
wali na herbatę, wracając ze 
spaceru czy sklepu. Nikt nie 
miał jeszcze telefonów ko-
mórkowych w kieszeni i było 
dużo łatwiej się spotkać.

Myślę, że ta cała nowocze-
sność w komunikacji odebrała 
ludziom chęci na zwykły, nor-
malny kontakt, bo coraz trud-
niej jest im się ze sobą umówić. 

Z moich obserwacji 
wynika, że bardzo dużo jest 
ludzi samotnych. Więcej niż 
nam się wydaje. Może kiedyś 
zostanie wymyślone mini-
sterstwo samotności?

Byłoby zapewne najwięk-
szym ministerstwem na świe-
cie. Jedynym na cały świat 
z siedzibą w ONZ. Voila, 
nowy pomysł... ale tymcza-
sem coraz więcej ludzi  cierpi 
na samotność. To choroba 
naszych czasów.

Jest to lepiej zauważalne, 
kiedy się wraca z dalekich 

gdzieś sobie idzie. Tak 

jej ulicy. W niedziele co 
godzinę rodzinnymi grup-
kami ludzie szli i wracali 
z kościoła, zatrzymywali 

Dziś jeżdżą samocho-
dami, które wcześniej myją 
przed domem, słuchając 
muzyki w słuchawkach. 
Zastanawiam się, dlaczego 
nikomu w niedzielę nie wy-
pada grabić liści w ogrodzie, 
a buczące karczery pod do-

Latem wcześnie rano już 
nie słychać obcasów tych, któ-
rzy szybkim krokiem schodzą 

stępnie usłyszałem: „To by-
łaby dla nas piękna pamiątka 
po dziadku”. Drewniany fotel 
na resorach, bardzo zresztą 
oryginalny, pojechał więc do 
Wrocławia, ponieważ tam dziś 
większość ich rodziny zamiesz-
kuje, jak wielu lwowiaków, 
wysiedlonych po wojnie... 

Za PRL-u właściciele 
domu otrzymali nakaz wynaj-
mu i zakwaterowania drugiej 
rodziny i w parterowej części  
mieszkali kolejno aptekarz 
i dwóch lekarzy.

Ponieważ byli w tych ro-
dzinach artyści, odbywały się 
tu koncerty i wieczory mu-
zyczne, które organizowała 
Olga Didur-Wiktorowa. Sam 
też robiłem to wiele razy i być 
może nowi artyści będą się tu 
pojawiać coraz częściej. 

Dom przyciąga artystów, 
promieniuje artystycznie 
i dobrze wpływa na pewnego 
rodzaju kreatywność. Mam 
więc nadzieję, że niejedno się 
jeszcze tu wydarzy.

Tymczasem dom ze swoją 
historią stoi sobie samotnie 
i czeka na nowe pomysły i pro-
pozycje. Na jednej z najstarszych 
ulic Sanoka, która co kilka lat 
pokrywana jest nową warstwą 
asfaltu, odnosi wrażenie, że 
domy powoli zapadają się w zie-
mię. Oczywiście na co dzień jest 
to niezauważalne. Dostrzegamy 
to tylko na zdjęciach, gdzie 
widoczny murek oddzielający 
od ogrodzenia jest już prawie 
równy z ulicą. Kiedyś dzieci 
bawiące się na ulicy przysiadały 
na murku i można było dostrzec 
na starych fotogra�ach ich zwi-
sające, poobijane nogi.

przy herbacie na tarasie lub 
w kuchni. Czasem paliła 
swojego długiego papieroska 
i nigdy nie była w złym hu-
morze. Często pytała o Paryż, 
była osobą, która najczęściej 
o to pytała. Dziś bardzo żałuję, 
że jej nigdy nie zaprosiłem do 
Paryża, bo na pewno o tym 
nieraz myślała, a ja niestety by-
lem zajęty swoimi sprawami.

Są bliscy, którzy odcho-
dzą, ale mocno pozostają 
w naszej pamięci, bo byli tacy 
zwykli, normalni, niekon�ik-
towi, pozytywni, a my doce-
niamy ich dopiero wtedy, gdy 
już odeszli na zawsze.

i odpowiedniej chwili. Myślę, 
że to niezupełnie przez przy-
padek... to była jej naturalna 
elegancja i duże wyczucie, 
kiedy można zapukać do nas.

Była osobą samotną, 
ale nigdy się nie skarżyła na 
samotność. Wymienialiśmy 
się gazetami. Otrzymałem też 
od niej sporo książek, za co 
jestem ogromnie wdzięczny. 
Przychodziła czasami pod na-
szą nieobecność i zostawiała 
coś na tarasie: przeczytaną 
gazetę, kwiaty czy owoce ze 
swojego ogródka.

Mówiła do mnie Maciejku 
i lubiliśmy sobie pogadać 

JAĆMIERZ, powiat SANOK. 
Historyczne początki tego ga-
licyjskiego miasteczka na 
krańcach Ziemi Sanockiej  
sięgają roku 1360. Przed 
8 laty Jaćmierz wraz z Baża-
nówką, zwaną kiedyś Wolą 
Jaćmierską obchodził swoje 
650-lecie istnienia.  XIX-
-wieczne księgi  para�i rzym-
skokatolickiej zawierają wpis 
o sakramencie chrztu czło-
wieka, który dzisiaj może ja-
wić się rodakom jako powód 
do uzasadnionej dumy. W po-
czątkach odradzającej się po 
123 latach niewoli polskiej 
państwowości zapisał się na 
kartach historii jako osoba 
powołana do rangi ministra 
transportu w pierwszym pol-
skim rządzie, na czele którego 
stanął popierany przez same-
go Naczelnika Józefa Piłsud-
skiego premier Jędrzej Mora-
czewski. Chociaż kadencja 
tego rządu trwała zaledwie kil-
ka miesięcy to sam fakt uczest-
nictwa chłopskiego syna w tak 
ważnych wydarzeniach wyda-
je się godny odnotowania 
i przypomnienia na 100-lecie 
Niepodległości Polski.

Z kart naszej historii Syn Ziemi Sanockiej w rządzie Moraczewskiego
 STANISŁAW STĄCZEK, 
Przyszedł na świat w wielo-
dzietnej rodzinie chłopskiej 
Pawła i Marii z domu Ochen-
duszko 22 kwietnia 1864 roku 
w Jaćmierzu, a dokładnie w Po-
sadzie Dolnej, zwanej obecnie 
Przedmieściem. Pierwsze na-
uki pobierał w szkole zorgani-
zowanej przy miejscowej para-
�i, która później pod koniec 
XIX wieku przekształciła się 
w znaną w całej okolicy szkołę 
powszechną im. Władysława 
Jagiełły. W roku 1886 ukończył 
jedno  z  lwowskich gimnazjów, 
a rok później seminarium na-
uczycielskie w Rzeszowie. 
Przez dwa lata (1887–1889) 
pracował jako nauczyciel w Bu-
kowie w powiecie brzozow-
skim, a nawet w rodzinnym Jać-
mierzu. Ostatecznie przeszedł  
do pracy na kolei i do emerytu-
ry w 1920 r. (z przerwą na peł-
nienie funkcji rządowej) był in-
spektorem kolejowym kolejno 
w Jaśle, Skawinie i Suchej, Kra-
kowie i ponownie w Skawinie. 
Dzięki kolei, której najbliższa 
stacja znajduje się w Zarszynie 
często odwiedzał rodzinne 
strony; dał się poznać jako uta-

lentowany aktor podczas licz-
nych przedstawień na deskach 
sceny nowego Domu Ludowe-
go, oddanego do użytku w roku 
1909. Jeszcze w okresie poprze-
dzającym wybuch I wojny 
światowej zbliżył się do rady-
kalnego ruchu chłopskiego 
w Galicji pod przywództwem 
Jana Stapińskiego. Od 1912 r. 
publikował na łamach pisma 
„Przyjaciel Ludu”. W 1914 r. 
wszedł w skład Wydziału Rady 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego – Lewica, w 1918 r. z re-
komendacji tejże partii pełnił 
funkcję wiceprzewodniczące-
go Nieustającej Komisji Zjaz-
dowej Inteligencji Ludowej 
PSL królestwa polskiego, Gali-
cji i Śląska. 

 29 grudnia 1918 został po-
wołany na stanowisko ministra 
komunikacji w rządzie Jędrzeja 
Moraczewskiego, przejmując 
tekę z rąk premiera, który wcze-
śniej łączył obie funkcje. Stał na 
czele resortu komunikacji zale-
dwie do 16 stycznia 1919 r., 
niemniej jednak przyczynił się 
wspólnie z Moraczewskim do 
stworzenia centralnego nadzo-
ru nad wszystkimi rodzajami 

transportu w niepodległej Pol-
sce. Wobec licznych raportów 
o problemach z komunikacją 
między dawnymi zaborami 
Stanisław Stączek wnioskował 
o uni�kację polskiego kolejnic-
twa oraz rozbudowanie istnie-
jących linii; nie zdążył już przed 
dymisją gabinetu zareagować 
na bieżące problemy z żeglugą 
rzeczną.

W 1922 roku bez powodze-
nia ubiegał się o mandat posel-
ski. W latach 1922–1923 był 
członkiem Wydziału Wykonaw-
czego Naczelnej Rady Chłop-
skiej PSL-Lewica, potem działał 
kolejno w Związku Chłopskim 
(1924–1925),  Stronnictwie 
Chłopskim (1926) i wreszcie 
prosanacyjnym Związku Chłop-
skim (od 1928), do którego 
przeszedł wspólnie z Janem Sta-
pińskim. W Związku Chłop-
skim zasiadał w prezydium Za-
rządu Głównego, nie odgrywa-
jąc jednak już większej roli poli-
tycznej. Zmarł podczas 
niemieckiej okupacji 5 czerwca 
1942 r. w Krakowie. Jego grób 
znajduje się na cmentarzu rako-
wieckim.             

              (Pr)                             
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Plain  znaczy czysty
Gdy przekracza się progi mu-
zycznego królestwa Powiego 
od razu można dostrzec mini-
malizm oraz prostotę, dlatego 
studio nosi nazwę Plain hr. 
Plain oznacza „czyste”, a za 
„hr” kryje się „Home Recor-
ding” czyli „domowe nagra-
nia”. To miejsce, w którym 
każdy poczuje się swobodnie, 
uzyska inspirację i wyjdzie  
z tego miejsca ze swoim wła-
snym utworem.

– Chodziło mi o to, żeby 
pokój wyglądał minimali-
stycznie, by nigdzie nie było 
widać kabli, aby wszystkie-
mu nadać spójny charakter.  
W moim studiu dominuje 
biel, która kojarzy się z pustą 
kartką papieru, którą ktoś, 
kto tutaj wchodzi ma zapeł-
nić. Studio ma inspirować 
do pracy nad czymś zupełnie 
nowym, nad okrywaniem no-
wych dźwięków i ich walorów 
– tłumaczy.

Również wybór sprzętu 
był mocno podyktowany 
kolorem białym. Po obu stro-
nach komputera Apple’a stoją 
monitory studyjne Yamaha 
HS7, czyli głośniki.

– Są to bardzo surowe 
głośniki. Nieprzyjemnie się 
na nich słucha muzyki, ale za 
to, jeśli coś na nich zabrzmi 
dobrze, zabrzmi dobrze na 
wszystkim! – tłumaczy Powi.

W studiu jednak króluje 
mikrofon. Jest to lampowy 
model Avantone CV-12 
– dokładnie na takim samym 
modelu nagrywała Taylor 
Swi� czy Nick Jonas. Do dys-
pozycji muzyków jest także 
Keyboard z 61 klawiszami 
oraz gitara elektryczna.

Atmosferę miejsca jednak 
nadają dodatki, np. Galeria  
z iPodami, nad którymi wid-
nieje kadr z teledysku „Can’t 
Get You Out Of My Head” 
Kylie Minogue.

– Lubię się otaczać rze-
czami z przeszłości, chcę, aby 

Każdy 
może 

nagrać 
swoją 

piosenkę
O swoim ulubionym miejscu na ziemi, gdzie powstaje muzy-
ka, o pracy w studiu i o inspiracjach opowiada Powi – sanocki 
producent i wokalista.

mi przypominały o moim 
stanie umysłu, kiedy byłem 
bardziej beztroski. Jako dzieci 
nie przejmujemy się kryty-
ką. Mamy swoje marzenia,  
w które wierzymy i chcemy 
spełniać. Ten kadr ma mi  
o tym wszystkim przypomi-
nać – wyjaśnia.

Typowy dzień w studiu
Powi zawsze stara się poznać 
osobę, z którą ma współpra-
cować, zanim przekroczy 
progi jego muzycznego stu-
dia. Rozmawia, idzie na kawę, 
tworzy wyjątkową atmosferę, 
by druga osoba mogła czuć 
się swobodnie. W zamian 
oczekuje otwartości i chęci 
współpracy. Do Adriana 
można przyjść z napisaną pio-
senką i gotowym planem lub 
zaledwie z jednym wersem.

– Tutaj piszemy piosenki, 
nie musimy od razu zajmować 
się produkcją. Zdarza się, że 
współpracuję zdalnie, jednak 
wolę pracować na miejscu, 
ponieważ wówczas tworzy się 
pomiędzy mną a osobą, dla 
której coś tworzę, wyjątkowa 
magia – twierdzi muzyk.

Zawsze można liczyć na 
jego pomoc. Jeśli trzeba, prze-
prowadzi nawet lekcje wokal-
ne. Gdy ktoś chce nagrać pio-
senkę, zawsze próbuje dać jej 
wszystko, czego najbardziej 
potrzebuje. Adrian uważa, 
że każdy może spróbować 
nagrać swoją piosenkę, dzięki 
temu może odkryć samego 
siebie oraz poznać w sobie 
coś zupełnie nowego.

Komercyjne studia 
muzyczne chętnie wytykają 
braki studiom domowym, 
twierdząc, że nie da się w nich 
nagrać dobrej jakościowo 
piosenki. Powi uważa, że stu-
dio domowe to atut.

– To studio domowe  
i taką ma mieć atmosferę 
– domową. Umawiam się na 
cały dzień pracy i nie liczę za 
godziny, ale za projekt, dlate-

go nie ma żadnej presji czaso-
wej. Chodzi o produktywne 
spędzenie ze sobą czasu, ale 
też i o przerwy, w których 
razem z drugą osobą rozma-
wiamy, oglądamy śmieszne 
�lmiki na Internecie czy jemy
pizzę. Jeśli ktoś czuje się tutaj 
spięty, to znaczy, że nie wyko-
nałem swojej pracy jak należy. 
Najlepsza muzyka wychodzi 
w swobodnej atmosferze 
– wyjaśnia Powi.

Większość osób, które 
przychodzą do Adriana 
nagrać piosenkę, robią to po 
raz pierwszy. Często jest on 
pierwszym producentem,  
z którym mają do czynienia. 
Zdarza się jednak, że pod 
jego skrzydła tra�ają osoby,
które miały już doświadcze-
nie z nagrywaniem w studio, 
jednak nie zawsze są to dobre 
wspomnienia.

Jak usłyszeć piosenkę, która 
jeszcze nie istnieje?
Nie ma dla niego znaczenia, 
czy tworzy piosenkę dla 
siebie, czy dla kogoś zupeł-
nie obcego. Jego celem jest 
usłyszenie piosenki, która 
jeszcze nie ma nadanego 
brzemienia.

– Chcę służyć piosence, 
pragnę ją w jakiś sposób 
zde�niować, nadać jej nazwę
i uchwycić jej charakter, oso-
bowość, chcę przetłumaczyć 
to potem na dźwięki, by móc 
nadać jej indywidualności 
– tłumaczy artysta.

Dla Powiego niezwykle 
istotny jest zarówno głos, 
tekst, jak i sam wykonawca. 
Jednak na pierwszym miejscu 
zawsze jest piosenka, ponie-
waż zdarza się, że samymi 
słowami trudno wyrazić nie-
które myśli.

Jego słowa budują nie tyle  
sens, ale klimat piosenki. Tak 
samo jest z dźwiękami. Razem 
z tekstem mają one tworzyć 
symbiozę, dającą jedną całość 
– piosenkę, która ma swoją 
osobowość. Okazuje się bar-
dzo często, że właśnie to druga 
piosenka nagrana u niego  
w studiu jest przełomowa.

– Pierwsza piosenka czę-
sto jest robiona na rozruch, 
dopiero po niej, ja i wykonaw-
ca wiemy, w którą stronę war-
to byłoby się zagłębić. Druga 
piosenka wychodzi naturalnie 
i jest strzałem w dziesiątkę. 
Zarówno ja, jak i moi klienci 
jesteśmy zaskoczeni efektami 
– opowiada producent.

Jest niezwykle wymaga-
jący. Doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, ile ktoś daje  
z siebie i ile jeszcze może dać.

– Ważne jest podejście 
drugiej osoby. Nikt nie jest 
nieomylny. Dopóki nie usły-
szymy efektu końcowego, nie 
możemy iść w zaparte i zamy-
kać się na zmiany. Nagrałem 
już wiele piosenek, czasem 
wykorzystuje niekonwencjo-
nalne metody podczas pracy, 
które wydają się być z pozo-
ru głupie, ale są skuteczne  
w osiągnięciu celu – wyja-
śnia.

O samym Powim słów kilka
Adrian Stodolak jest studentem 
drugiego roku w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Jana Grodka na kierunku 
Edukacja Artystyczna w Zakre-
sie Sztuki Muzycznej. Zajmuje 
się również gra�ką, projektuje
okładki na płyty, także swoje. 
Muzykę tworzy już od ponad 
10 lat.

Mówi, że jest producentem 
i muzykiem. Chociaż jak twier-
dzi, pojawi się wiele głosów, 
które uważają, iż prawdziwa 
muzyka musi powstawać na 
rzeczywistych instrumentach. 
Nie może być programowana 
za pomocą myszki.

– Jeśli ktoś posługuje się 
nazwami „to jest prawdziwa 
muzyka, a to nie” to już 
jego sprawa. Ja wiem, że we 
wszystko, co robię, wkładam 
całe serce. Tworzę muzykę, 
więc jestem muzykiem,  
a to z jakich instrumentów ta 
muzyka wypływa nie zmienia 
tego faktu – mówi.

Ciężko pracuje, aby być 
producentem i wokalistą. Pro-
dukcją muzyczną zaczął się 
interesować, żeby realizować 
swoje pomysły niezależnie 
od innych. Produkować dla 
innych zaczął z ciekawości.

– Zastanawiałem się, 
czy dla innych mogę być też 
producentem. Czy jestem 
w stanie zrealizować czyjeś 
pomysły i jak mi to wyjdzie. 
Okazało się, że radzę sobie  
w tej kwestii. Myślę, że fakt, 
że nie jestem tylko producen-
tem, ale sam też piszę swoje 
piosenki i staję przed mikro-
fonem sprawia, że stoję po 
obu stronach barykady, przez 
co lepiej mogę zrozumieć 
to, czego potrzebuje osoba 
przychodząca nagrać swoją 
piosenkę – dodaje.

Ze studia Plain hr. już 
wkrótce wyjdzie sporo no-
wych projektów. Jednym 
z bardziej osobliwych jest 
piosenka „Nie ma mocnych” 
nagrana przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z 
Płowiec. Planowana jest pre-
miera ep’ki „Pieśni Uroczy-
ska” rapera Prima Hominis.  
W tym roku muzyk planuje 
wydać album podsumowują-
cy wydane piosenki, zaczyna-
jąc od singla „Body & Soul”. 

Powi jest zainteresowany 
pisaniem nowych piose-
nek w języku polskim oraz 
wykorzystaniem polskiego 
i bałkańskiego folkloru  
w produkcjach tanecznych 
czy klubowych.

Dominika Czerwińska

– Często moi klienci nie są 
zadowoleni z pracy w innych 
studiach. Główne przyczyny są 
takie, że inni producenci zbyt-
nio ingerują w proces twórczy, 
starają się forsować swoje 
pomysły, a ostatecznej decyzji 
z nimi nie konsultują. Staram 
się to zmienić. Walczę o dobrą 
reputację dla studia. Osoba 
dla której produkuję piosenkę 
jest obecna przy wszystkim co 
robię. Widzi jak ona powstaje. 
Jest to dla mnie bardzo ważne. 
By wiedziała skąd wziął się 
każdy dźwięk, a który został 
wyrzucony i dlaczego. Dzięki 
temu też rodzi się specjalna 
więź pomiędzy wykonawcą  
a piosenką – tłumaczy.

– Sam tytuł piosenki 
może naprowadzić na jakiś 
pomysł co do brzmienia. Gdy 
tworzyłem kawałek „Chmu-
ry” starałem się, by wszystkie 
dźwięki były rozmyte, w tle 
było słychać poruszane na 
wietrze przedmioty. Z kolei 
dla jednego rapera, którego 
ep’ka, pt „ Pieśni Uroczyska” 
ukaże się niebawem, starłem 
się przemycić do klasycz-
nego hip-hop’u pierwotne 
brzmienia, nieco afrykańskie, 
kojarzące się z VooDoo, bo 
uważałem, że to pasuje do 
tego, o czym opowiadają jego 
teksty – wyjaśnia.

Kiedy pisze swoje pio-
senki, bawi się skojarzeniami. 

Chcę służyć piosence, pragnę ją w jakiś 
sposób zdefiniować, nadać jej nazwę  
i uchwycić jej charakter, osobowość, chcę 
przetłumaczyć to potem na dźwięki, by 
móc nadać jej indywidualności

Wszystkie osoby, które chcą spróbować nagrać swoją piosenkę mogą odwiedzić profil Powieg:  https://www.facebook.com/Powhart/ lub napisać do niego na email: powhart@gmail.com
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Medal „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” nadawany 
przez Yad Vashem w Jerozoli-
mie stał się udziałem tylko 
nielicznych i zwykle po latach 
– jak choćby w przypadku 
wspominanej niedawno An-
toniny Bąk z Trepczy – odbie-
rały go dzieci. Byli też tacy, 
których dalsze losy, okolicz-
ności śmierci czy to na miej-
scu, czy też wskutek wywózki 
na bezkresne obszary wschod-
niego imperium wciąż  pozo-
stają tajemnicą, znaną  jedy-
nie samemu Panu Bogu. O ta-
kim przypadku chcemy dzi-
siaj opowiedzieć.

 Podsanockie Międzybro-
dzie jesienią 1939 roku do-
znało szczególnie bolesnego 
losu. Położone po obu stro-
nach Sanu na mocy tajnego 
układu Ribbentrop-Mołotow 
znalazło się zarówno w grani-
cach niemieckiej Generalnej 
Guberii (strona lewa), jak  
i Związku Radzieckiego (stro-
na prawa z cerkiewką). O ile 
Niemcy pozwolili pozostać 
miejscowym w miejscu swe-
go zamieszkania, Sowieci wy-
siedlali wszystkich mieszkają-
cych w pasie przygranicznym. 
W wyznaczonym krótkim ter-
minie musieli spakować swój 
majątek i wyruszyć w niezna-
ne; najwięcej rodzin z prawej 
strony dawnego Międzybro-
dzia zostało przesiedlonych 
na Wołyń. Pogranicznicy ra-
dzieccy uważnie obserwowali 
teren i widząc osoby przekra-
czające rzekę często do nich 
strzelali. Jedynie wody Sanu 

80 lat temu – wspomnienie o Michale Wajcowiczu

Wyszedł pomóc Żydom 
już nigdy nie wrócił...                                 

znają liczbę tych, którzy na 
skutek postrzeleń w jego nur-
tach stracili swoje życie. Mię-
dzybrodzie było dobrym 
miejscem do przekroczenia 
„zielonej granicy” nie tylko ze 
względu na rzeczne brody, ale 
również na rosnące po obu 
stronach rzeki gęste lasy, któ-
re umożliwiały w miarę bez-
pieczne poruszanie się i kry-
jówkę przed strażnikami gra-
nicy. Ponadto, gdy poziom 
wody był wysoki, można tu 
było liczyć na transport  
łodzią, gdyż wielu mieszkań-
ców od pokoleń zajmowało 
się rzecznym rybołówstwem  
i dysponowało takim sprzę-
tem. Jeszcze kilka lat wcze-
śniej prostą łodzią transpor-
towano ludzi na drugi brzeg  
i wyznaczona osoba pełniła 
dyżur w ciągu dnia, oferując 
zainteresowanym swoje usłu-
gi. Podczas okupacji – mimo 
zakazu – pod osłoną nocy 
ruch przez rzeczną granicę 
odbywał się w obie strony. 

 Po zakończeniu działań 
wojennych jesienią 1939 roku  
tysiące młodych Polaków, 
którzy przed Niemcami wy-
cofywali się na wschód teraz  
po wkroczeniu tam Armii 
Czerwonej z obawy przed 
wywózką na bezkresne tereny 
po Sybir i Kamczatkę powra-
cali do rodzinnych domów. 
Żydzi wiedzieli, że ich los pod 
Hitlerem może być okrutny. 
O ich eksterminacji mówiło 
się głośno jeszcze przed woj-
ną. Już wtedy co przezorniejsi 
sprzedawali majątki i szukali 

bezpiecznych miejsc w Euro-
pie bądź w Ameryce. Teraz  
w obliczu bezpośredniego za-
grożenia woleli przeczekać  
w radzieckiej Rosji, gdzie żyło 
wielu ich rodaków. Mieszka-
jący na Podkarpaciu Żydzi 
szukali szansy przekroczenia 
granicy m.in. w Międzybro-
dziu. Od strony zachodniej,  
czyli Srogowa, leśnym duk-
tem między Fajką a Horodną 
można było dojść, a nawet 
dojechać konnym zaprzęgiem 
do nieistniejącej już leśni-
czówki. W tym czasie gajo-
wym był Roman Fedyń, który 
z narażeniem życia udzielał 
pomocy i w razie potrzeby 
transportu łodzią powiada-
miał sołtysa, który zlecał tę 
misję zaufanej osobie.  Upal-
ny sierpień i wrzesień 1939 
roku umożliwiał łatwe poko-
nanie rzeki, ale już jesienią  na 

skutek opadów deszczu po-
ziom wody powrócił do nor-
malnego stanu. Jej niska tem-
peratura sprawiała, że pomoc 
łódki była niezbędna w poko-
naniu rzecznej przeszkody. 
San w tym rejonie najlepiej 
znali miejscowi, stąd ich po-
moc była konieczna, zwłasz-
cza w warunkach nocnych, 
gdy trudniej o orientację  
w nieznanym terenie. 

   W przedwojennym Mię-
dzybrodziu rodzin Wajcowi-
czów było więcej i zapewne 
wszystkie w jakimś stopniu 
były spokrewnione ze zna-
nym w okolicy dr. medycyny 
Aleksandrem Wajcowiczem 
– dobroczyńcą i fundatorem 
nowej szkoły, plebanii i istnie-
jącej do dzisiaj cerkiewki na 
skalnym brzegu Sanu (na 
zdjęciu). Po stronie prawej 
przy drodze do Mrzygłodu 

mieszkała tylko jedna o tym 
nazwisku: rodzina Michała  
i Anny z domu Filipczak, któ-
ra pochodziła z Lisznej. Mieli 
córkę Julię i dwóch synów: 
Mieczysława i Wasyla. W tym 
czasie Michał Wajcowicz był 
blisko 50-letnim mężczyzną 
w sile wieku. Na prośbę sąsia-
da i sołtysa Międzybrodzia, 
Stanisława Bartkowskiego, 
podjął się niebezpiecznej mi-
sji kuriera i �isaka. Przed oku-
pacją sprawa była prosta, 
pewnie nieraz przewoził na 
drugi brzeg tych, którzy tego 
potrzebowali. Wg relacji ro-
dziny, zdarzyło się to w ciem-
ną listopadową noc roku 
1939, gdy u drzwi jego domu 
pojawił się sąsiad i przekazał 
pod jego opiekę 4 Żydów. 
Wiele wskazywało, że pogra-
nicznicy radzieccy w tak po-
nurą pogodę będą pogrążeni 
w głębokim śnie  i uda mu się 
szybko wykonać zadanie. Nie-
pokój powstał już rano, gdy 
Michał nie powrócił, ale tłu-
maczono sobie, że czeka na 
lepsze warunki lub jako kurier 
poprowadził ich dalej przez 
pobliskie lasy. Jakiś czas póź-
niej ktoś z nielicznych jeszcze 
oczekujących na wywózkę po 
tamtej stronie rzeki przekazał  
smutną wieść, że wszyscy zo-
stali schwytani przez pogra-
niczników. Michała jako miej-
scowego uczyniono głównym 
odpowiedzialnym za całe zda-
rzenie  i postanowiono przy-
kładnie ukarać. Podobno sami 
Żydzi zdołali się wykupić, 
gdyż Rosjanie byli łasi na każ-
dy grosz. Michała Wajcowi-
cza potraktowano jako groź-
nego przestępcę występujące-
go przeciw władzy ludowej. 
Prawdopodobnie nikt się  
o niego nie upomniał. Rodzi-
na podejmowała różne próby 

pomocy, ale w tamtym czasie 
zabrakło kanałów kontakto-
wych. Do domu rodzinnego 
nie dotarła o nim żadna o�-
cjalna wiadomość. Pozostały 
tylko przypuszczenia o nagłej 
śmierci lub wywózce gdzieś 
hen daleko. 

Przez całe lata czekano na 
jego powrót. Wyszedł z domu, 
nie pożegnawszy się z bliski-
mi. Żona Anna, jak mityczna 
Penelopa,  długi czas wycho-
dziła ze swymi dziećmi  nad 
brzeg  Sanu i próżno wypatry-
wali w oddali sylwetki łodzi  
z powracającym ojcem i mę-
żem. Czekali na list z wiado-
mością, że jednak żyje. Każda 
wizyta listonosza budziła taką 
nadzieję. Nawet podczas oku-
pacji korespondencja, cho-
ciaż często z wielkim opóź-
nieniem docierała z różnych 
zakątków świata, także z odle-
głych republik Związku Ra-
dzieckiego. Niestety, nie po-
wrócił także z żadną z grup 
korzystających z dobro-
dziejstw amnestii, czy to  za-
raz po wojnie, czy w latach  
pięćdziesiątych po śmierci 
Stalina. Puste miejsce przy 
stole wigilijnym zawsze przy-
pominało żonie i dzieciom  
o jego osobie.          

 Pamięć o dziadku Micha-
le kultywują mieszkający  
w Międzybrodziu – wnuczka 
Lucyna Baran, córka syna 
Mieczysława  i  wnuk Mieczy-
sław Bojeczko, syn córki Julii. 
Żona Anna zmarła w roku 
1966.  Spoczywa wraz z nie-
żyjącymi już swoimi dziećmi 
na cmentarzu w bliskości  
międzybrodzkiej cerkiewki. 
W tajemnicy świętych obco-
wania śp. zmarli zapewne po-
znali to, co przed nami wciąż 
pozostaje zakryte.   

(pr)

MIĘDZYBRODZIE. Napięte ostatnio stosunki polsko-izra-
elskie i oskarżenia Polaków przez samego premiera oraz mi-
nistra spraw zagranicznych Izraela o „antysemityzm wyssa-
ny z mlekiem matki” skłaniają do przypomnienia licznych 
o�ar Polaków, którzy z narażeniem życia śpieszyli Żydom 
z pomocą.

Międzybrodzka cerkiewka z przełomu XIX i XX 
wieku fundacji dr medycyny   Aleksandra Wajco-
wicza. Zapewne Michał Wajcowicz uczestniczył 
w jej budowie i poświęceniu  w 1901 roku.

Płynący San skrywa w swych wodach wiele bolesnych 
tajemnic związanych z ostatnią wojną.                                                                                             
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Sanok jest znany z produkcji autobusów, sera gry-
fickiego, wyrobów gumowych i... odzieży sporto-
wej. Sanocka marka odzieży Street Autonomy po-
wstała niecałe dwa lata temu. Znana jest w Polsce, 
za granicą (Holandia, Niemcy), a w samym Sano-
ku niewiele osób o niej wie. Twórcą, a właściwie 
pomysłodawcą, jest Piotr Benedyk. Street Autono-
my to wysokiej jakości odzież codzienna, sportowa 
dla wszystkich, od maluszków po – bez ograni-
czeń. Street Autonomy wpisuje się w trend mody 
ulicy, tzw. Street Wear. 

Skąd pomysł na własną kolek-
cję ubrań? 

Sam pomysł powstał dokład-
nie dwa lata temu, ale tak na-
prawdę działamy prężnie od 
roku. Pomysł na odzież zrodził 
się z tego, co robiłem wcześniej. 
Sport i rodzaj muzyki, z którą je-
stem związany, łączy się z pew-
nym stylem ubierania. Poza tym 
zauważyłem pewną niszę. Przy 
zalewie produktów z Chin, nie-
wysokiej jakości, wyłania się gru-
pa klientów, którzy szukają cze-
goś lepszego. Dobrych tkanin, 
trwałego ściegu, krótkich kolek-
cji, które nie są produkowane 
w milionach sztuk. Tacy klienci 
szukają dobrych ubrań, które, jak 
się spodobają, powinny przeżyć 
kilka sezonów. Takie ubrania 
mają się znudzić, zanim się roz-
padną. Są również klienci, którzy 
szukają polskich produktów. To 
taki rodzaj patriotyzmu. Miesz-
kam w Polsce, chciałbym, aby 
podatki tra�ały do polskiej kie-
szeni, aby Polacy mieli pracę i za-
rabiali. Dlatego odzież i Sa-
nok. Od zawsze też mówiłem, że 
z Sanokiem chce wiązać swoje 
życie i na szczęście tak się stało. 

Wiem, że zaczynałeś od maga-
zynu w niewielkiej piwnicy, 
dziś sortujesz odzież i wysy-
łasz w świat z magazynu o po-
wierzchni ponad 500 m2. 

Tak. W Sanoku mamy sklep 
(sklep to osobna rzecz, cała 
sprzedaż hurtowa i wysyłka od-
bywa się z magazynu o pow. 500 
m2) i stąd na Polskę i cały świat 
wysyłamy paczki. Otworzyliśmy 
również sklep na stronie interne-
towej, działamy na Facebooku, 
Instagramie , h�ps://streetauto-
nomy.com   h�ps://prounikat.
pl  A teraz chcemy zaistnieć w sa-
mym Sanoku. Niewielu sano-
czan wie, że nasza odzież powsta-
je właśnie w Sanoku. Tutaj rodzą 
się pomysły i powstają projekty,
a potem w zaprzyjaźnionej szwal-
ni Kamikaze Produkcja pod Sta-

rachowicami szyte są gotowe 
produkty. Tworzymy coraz wię-
cej odzieży. Projektujemy kolek-
cje: wiosna, lato, jesień, zima 
i mniejsze podkolekcje. Materia-
ły, jakich używamy, to dzianiny 
najwyższej jakości wyproduko-
wane w Polsce dla nas na specjal-
ne zamówienie. Street Autonomy 
jest jedną z najwyższej notowa-
nych polskich marek odzieżo-
wych w ostatnim roku. Zawdzię-
czamy to przede wszystkim jako-
ści i dbałości o szczegóły. Klient, 
kupując nietani produkt, używa, 
pierze i widząc, że odzież się nie 
rozciąga, nie mechaci, nie od-
kształca, wraca po następny, a na 
tym nam zależy. 

Na odzieży nie brak akcentów 
sanockich.

Tak. Proszę spojrzeć np. 
na koszulkę. Tu jest nasz rodzi-
my, sanocki akcent. To jest wła-
śnie mój autorski pomysł, dedy-
kowany lokalnym patriotom, 
osobom, które np. chcą zrobić 
komuś prezent z akcentem 
sanockim. To jeden z kilku pro-
jektów z sanockim elemen-
tem. (zdjęcie obok). 

Wasi klienci to zazwyczaj lu-
dzie młodzi? 

Nie. Wiadomo, młodzież 
ubiera się wygodnie, na sporto-
wo i młodzieży stosunkowo jest 
dużo wśród naszej klienteli, ale 
teraz coraz więcej osób dba 
o zdrowie, weekendowy aktyw-
ny wypoczynek. Często nawet 
starsi panowie czy panie przy-
chodzą kupić wygodne dresy na 
rower lub spacery nad Sanem. 

Dlaczego starsze osoby nie 
mogą założyć bluzy lub koszulki 
z ciekawym motywem lub 
w optymistycznym kolorze? To 
nie jest zarezerwowane dla ludzi 
w konkretnym wieku. 100% ba-
wełny nie ma metryczki, pasuje 
każdemu. 

W kolejnej kolekcji wiona/
lato 2019 będzie bardzo dużo 

wzorów z minimalistycznymi 
gra�kami właśnie dla osób 
w starszym wieku.

W krótkim czasie udało wam 
się wiele osiągnąć. Wasz sukces 
to również współpraca ze sceną 
muzyczną i sportowcami.

 Tak, dzięki nim udaje nam 
się podbijać rynek polski i świa-
towy. Od początku naszego ist-
nienia wspiera nas Patryk, Har-
pi, raper promujący Sanok  (my 
wspieraliśmy Patryka jeszcze na 
długo przed powstaniem marki 
Street Autonomy na początku 
jego poczynań muzycznych). 
Wspierają nas również sanoccy 
sportowcy, noszą naszą odzież 
i dopingują nas do działania. 

Oprócz sklepu i rozruszania 
jego Internetowej formy, co 
masz dalej w planach?  

Planów jest mnóstwo. Część 
planów idzie w stronę muzyki, 
rapu, inne związane są ze spor-
tem. Mam w planach duży festi-
wal rapowy w Bieszczadach, za-
cząłem rozmowy z zainteresowa-
nymi osobami i mamy nadzieję, 
że w 2020 festiwal dojdzie do 
skutku. Poza tym, jak widać, wy-
najęliśmy sklep, który nie jest 
mały (200 m2) i dzięki temu 
oprócz odzieży możemy ekspo-
nować również płyty czy odżyw-
ki dla sportowców, jedyne 
w swoim rodzaju, oraz indywi-
dualne na terenie Podkarpacia, 
jak nie dalej, ponadto sprzęt 
sportowy. Od tego tygodnia za-
czynamy i odpalamy stronkę 
www.streetautonomyweed.
com  sprzedaż produktów z ko-
nopi CBD. Dostaliśmy pozwole-
nia i niebawem będzie w sklepie 
kilka produktów do aromaterapii 
i waporyzacji, kosmetyków, olej-
ków i to wszystko również pod 
sanocką marką. Tylko proszę się 
nie bać, to nie są konopie z sub-
stancją psychoaktywną. Proszę 
zauważyć, że w latach 60. pod Sa-
nokiem siano mnóstwo konopi, 

a wykorzystywano je między in-
nymi do produkcji tkanin. Moja 
prababcia opowiadała mi, jak ba-
wiła się właśnie z innymi dziećmi 
na takich polach. Czyli ja teraz 
wracam do korzeni. W Polsce 
jest ogromne zainteresowanie tą 
rośliną. 

Wspominałeś, że jesteś związa-
ny ze sportem. 

Tak, prowadzę sportowy tryb 
życia, nie palę i regularnie trenu-
ję.  Trenuję ja i wielu sanoczan 
od 13 do 50 roku życia. Mamy 
sekcję kickboxingu, K-1, którą 
prowadzi trener Adrian Pacak 
z Rzeszowa, wychowanek 
RKSW. Sekcja sportowa powsta-
ła z uwagi na fakt, że ja i kilku ko-
legów nie mieliśmy gdzie treno-
wać w Sanoku i zrodził się po-
mysł właśnie na regularną sekcję. 
Obecnie mamy ponad 80 człon-
ków. Niemniej, nawet jeśliby 
chodziło tylko 10 osób, sekcja by 
trwała. Jest to fantastyczne miej-
sce na odreagowanie złej energii 
i pracę nad sprawnością �zyczną. 
Przy okazji zapraszam wszyst-
kich na zajęcia. Kobiety i męż-
czyzn bez względu na wiek. 

Sekcja Sportów Walki Street 
Autonomy w Sanoku - zajęcia: 
wtorki i czwartki 1. grupa na 
17.00, druga na 18.20. Trenuje-
my na nowych sanockich base-
nach. 

Ostatnie pytanie. Ty jako 
przedsiębiorca, czego oczeki-
wałbyś od włodarzy miasta?  

 Współpracy. Fajnie by było, 
gdyby zamiast podatku do Urzę-
du Skarbowego, wpłacić te pie-
niądze na sanocką muzyczną 
imprezę, wyprodukowanie al-
bumu, promującego miasto lub 
zorganizowanie np. ferii sporto-
wych dla dzieci z miasta. Nie 
ukrywam, że podatki, jakie pła-
cimy, a są to naprawdę duże 
kwoty, moglibyśmy zamienić na 
coś innego. 

Rozmawiała Edyta Wilk

Street Wear to moda mieszkańców miast, styl 
ubierania się, który można zaobserwować na ulicy. 
Street Wear stanowi wyraz osobowości oraz poglą-
dów ludzi noszących się w danym stylu.

AUTOR (2)

Odzież z Sanoka 
zdobywa świat
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Dworzec przy ul. Lipińskiego �niszuje. Inwestycja, rozpoczęta i re-
alizowana w rekordowym tempie, pod koniec nieco zwalnia. Pra-
ce trwają, wykonawcy uwijają się jak w ukropie, jednak ostateczne  
zakończenie i odbiór inwestycji przesuwa się w czasie.  Koncepcja bu-
dowy dworca oraz pomysł na �nansowanie części kosztów jego budo-
wy z programu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych powstał w 2013 
r., kiedy burmistrzem był Wojciech Blecharczyk. Projekt i decyzja  
o jego realizacji na terenie dawnego dworca przy ul. Lipińskiego to  
pomysły ekipy Tadeusza Pióry.

Dworzec na długim finiszu

Kto dworzec wymyślił?
Pomysł budowy dworca pojawił 
się w 2013 roku, kiedy burmi-
strzem Sanoka był Wojciech Ble-
charczyk. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 
zaczynał konsultacje programu 
operacyjnego w bieżącej perspek-
tywie unijnej. Wówczas podjęto 
decyzję o tworzeniu tak zwanych 
„obszarów funkcjonalnych”. Pier-
wotnie najbliższy obszar funkcjo-
nalny to było Krosno. Później 
zdecydowano, że obszarów funk-
cjonalnych będzie więcej i do 
programu zostały wyznaczone 
Sanok i Lesko. Kiedy powstały 
obszary funkcjonalne, pojawiła 
się koncepcja na szczeblu Urzędu 
Marszałkowskiego, że trzeba 
stworzyć programy dedykowane, 
ograniczone tylko do obszarów 
funkcjonalnych. Wśród różnych 
pomysłów pojawił się pomysł 
związany z transportem nisko-
emisyjnym i w ramach projektu 
można było kupować autobusy  
i tworzyć infrastrukturę, służącą 
obsłudze taboru, między innymi 
dworce.

Lokalizacja w centrum, potem przy 
ul. Lipińskiego
Sanockie dworce były w opłaka-
nym stanie. Ówczesne władze 
podjęły próbę zbudowania dwor-
ca w oparciu o istniejący dworzec 
Sanok Miasto. Docelowo miała 
tamtędy biec droga śródmiejska. 
Obszar, który tam był wskazywa-
ny, miał zapewnić najlepsze sko-
munikowanie według ówczesnych 
trendów – w centrum miasta. Po-
jawił się problem wykupu działek 
od prywatnych właścicieli.

Po wyborach w 2014 roku 
zmieniono koncepcję. Droga śród-
miejska zniknęła z planów inwe-
stycyjnych. Zdecydowano, że naj-
bardziej optymalnym miejscem 
budowy nowego dworca będzie 
teren starego dworca przy ulicy Li-
pińskiego. Pojawił się problem 
wykupu gruntów od Arrivy, ale 
okazało się, że zakupy gruntów 
mogą być wydatkami kwali�kowa-
nymi w projekcie i inwestycja zo-
stała przeznaczona do realizacji. 
Wynegocjowano cenę, zamówio-
no projekt. 

Tempo, tempo!
Prace projektowe rozpoczęły się w 
2015 roku, a skończyły w czerwcu 
2016. – Tempo było dosyć szybkie 
– wspomina naczelnik Wydziału 
Rozwoju Konrad Białas. Prace 
projektowe prowadził Wydział  
Inwestycji, a bezpośrednio nadzo-
rował je wiceburmistrz Edward 
Olejko. Prowadzono konsultacje  
z przewoźnikami, m.in. przedsta-
wiciele �rmy Arriva podpowiadali
pewne rozwiązania co do funkcjo-
nalności dworca.

Poślizgi
Obecnie czekamy na odbiór dwor-
ca. To już trzeci „poślizg” od po-
czątku wdrażania tej inwestycji. 
Pierwszy nastąpił na etapie przetar-
gu. Pierwszy przetarg nie został 
rozstrzygnięty, ogłoszono kolejny, 
który wygrała �rma Karpat-Bud,
ale to rozstrzygnięcie zostało opro-
testowane przez �rmę BIPV Sys-
tem. Krajowa Izba Odwoławcza 
przyznała rację BIPV System i to ta 
�rma przystąpiła do budowy dwor-
ca. Pierwszy termin realizacji upły-
nął w październiku 2018 roku.  
W trakcie realizacji inwestycji trze-
ba było wykonać dodatkowe prace, 
które wpłynęły na jej tempo. Poja-
wiła się konieczność wykonania 
tzw. „zasypki fundamentów”.  
Potem natra�ono na kolizję sieci
gazowej z wodociągową, trzeba 
było wykonać dodatkowe prace.

Odbiór rozłożony w czasie
Dworzec został zgłoszony do od-
bioru w lutym. Zamawiający po-
wołał komisję odbiorową i ustalił 
termin rozpoczęcia odbioru na 19 
lutego. Prace komisji mogą potrwać 
21 dni roboczych zgodnie z umową 
z wykonawcą. Konrad Białas, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Urzędu 
Miasta mówi, że zakończenie pro-
jektu to maj 2019 r. Do tej pory 
trzeba będzie wszystko rozliczyć. 
Autobusy mają zostać dostarczone 
przez Autosan 12 kwietnia.

27 lutego wiceburmistrz Paweł 
Hydzik i naczelnicy Wydziału In-
westycji obejrzeli dworzec w ra-
mach procedury, określanej facho-
wo jako przygotowanie do odbioru 
inwestycji. Prace wykończeniowe 
trwają. Najlepiej prezentują się po-
mieszczenia biurowe na piętrze, 
wyłożone elegancką wykładziną. 
Nieźle wyglądają łazienki i miejsce 
przeznaczone na przechowalnię 
bagażu. Prawie gotowa jest restau-
racja – gdy pojawią się stoliki, po-
dróżni będą mogli wypić herbatę 
i zjeść posiłek, spoglądając na Posa-
dę przez okna z wysokiego piętra. 

Przestrzeń dworca robi wraże-
nie. Jeśli zacznie funkcjonować 
zgodnie z przeznaczeniem, będzie 
miejscem praktycznym i wygod-
nym dla pasażerów. Będzie też za-
pewne przestrzenią trudną do 
utrzymania w idealnej czystości, 
choćby ze względu na duże po-
wierzchnie ze szkła, które najlepiej 
prezentują się wówczas, gdy lśnią.

Tymczasem wiceburmistrz Pa-
weł Hydzik i naczelnicy Wydziału 
Inwestycji sprawdzili, co jeszcze 
jest do zrobienia, a co do poprawie-
nia. Podczas rozmów, prowadzo-
nych na dworcu, mówiono o dwóch 
tygodniach, potrzebnych wyko-
nawcy inwestycji do ostatecznego 
jej zrealizowania – w sposób, jaki 
zadowoli zamawiającego. 
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Ciało człowieka przygoto-
wane jest do samoleczenia. 
W naszym ciele nic nie pracuje 
indywidualnie, wszystko jest 
ze sobą połączone. Przekonały 
się o tym osoby, które uczest-
niczyły w wykładzie na temat 
re�eksologii w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Jana Grodka w Sano-
ku. Słuchacze dowiedzieli 
się, na czym polega nauka 
o re�eksach, które znajdują się 
w naszych stopach i dłoniach, 
i mają bezpośrednie połącze-
nie ze wszystkimi gruczołami, 
organami oraz częściami 
ciała.

– Re�eksolog nie jest 
lekarzem, nie diagnozuje, 
nie przepisuje leków. Potra� 
odczytać mowę stóp. Dzięki 
temu zauważy problem w or-
ganizmie i go „rozpracuje” za 
pomocą uciskania odpowied-
nich miejsc – wyjaśniła Wanda 
Budzanowska-Bratko.

Wanda Budzanowska-
-Bratko jest założycielką Pol-
skiego Instytutu Re�eksologii 
oraz Dyplomowanym Re�ek-
sologiem Międzynarodowe-
go Instytutu Re�eksologii 
w USA. W Polsce rozpoczęła 
działalność w 1995 roku. Od 
tego czasu wykształciła wiele 
osób, które zajmują się te-
matem uzdrawiania poprzez 
dotyk.

– Trzeba nauczyć się 
mowy naszych stóp. To one 
dają sygnały, że coś złego 
dzieje się w naszym orga-
zmie. Gdy człowiek czuje się 
zmęczony, senny lub brak mu 
energii, to stopy nam o tym 
powiedzą. Przez znalezienie 
odpowiednich punktów uru-

większość z nas nie byłaby 
zniedołężniała na starość. 
Zdrowe kończyny i nieodczu-
wanie w nich bólu, świadczy 
o tym, że nasze ciało jest 
w dobrej kondycji.

– Nie ma bólu w ciele 
człowieka, który by nie ist-
niał w stopach i nie ma bólu 
w stopach, który nie odpowia-
da za cokolwiek, co istnieje 
w naszym ciele. Ból to woła-
nie o pomoc – uważa.

Wszystkie dolegliwości 
sprowadzane są do stóp. 
Dlatego warto nauczyć się ich 
mowy. To one dają sygnały, że 
coś złego dzieje się w naszym 
organizmie.

– Gdy bolą, swędzą, to jest 
to pierwszy odruch w poszu-
kiwaniu zdrowia. Pieczenie to 
ostatnie wołanie o pomoc. To 
pożar w naszym organizmie, 
który jak najszybciej trzeba 
ugasić. Problemem jest naro-
śnięty, zrogowaciały naskó-
rek, stopy wyblakłe lub jak 
rozlazłe ciasto alarmują nas, 
że coś jest w naszym ciele, 
co nie funkcjonuje – dodaje 
re�eksolog.

Na koniec wykładu jego 
uczestnicy chętnie zadawali 
pytania, a także sami oddali 
się w dobre ręce pani Wandy 
i jej asystentki Elżbiety, któ-
re pokazały, w jaki sposób 
należy przeprowadzić zabieg 
re�eksologii.

– Mądrością jest praca 
naszego organizmu, to my 
jesteśmy sami mądrością, 
której nie znamy, a którą po-
winniśmy odkryć – dodała na 
zakończenie Wanda Budza-
nowska-Bratko.

Dominika Czerwińska

ciała. Powtarzanie zabiegów 
re�eksologii ma na celu do-
prowadzenie naszego systemu 
do równowagi biologicznej, 
usprawnienie cyrkulacji krwi, 
wyciszenie układu nerwo-
wego oraz zlikwidowanie 
bólu poprzez wykorzystanie 
osobistego systemu obron-
nego każdego z nas. Ponadto 
dzięki odpowiedniej diecie 
i właściwemu stylowi życia 
pozbędziemy się dolegliwości, 
przez które nasze ciało cierpi.

– Zabiegi re�eksologii 
są metodą bezinwazyjną i w 
żadnym wypadku nie mogą 
zaszkodzić. Ze względu na 

Dzięki kondycji naszych stóp możemy dowiedzieć się, co złe-
go dzieje się w naszym organizmie. Re�eksologia to sposób 
na pozbycie się wielu dolegliwości. Już od starożytnych cza-
sów wierzono, że ta holistyczna metoda ma zbawienny wpływ 
na nasz organizm i przede wszystkim zdrowie.

Stopy – lustrzane odbicie

chamia się receptory, które 
przywrócą ład w organizmie 
– powiedziała wykładowczy-
ni.

Ciało człowieka poprzez 
stopy jest jak lustrzane odbi-
cie i miniaturą zdrowia czło-
wieka. Przesyła informacje do 
całego ciała. Re�eksolodzy, 
jak mówi pani Wanda, są 
„wyrobnikami medycznymi” 
na stopach.

– Re�eksologia to nie 
masaż, akupresura ani re-
�eksoterapia. To wyjątkowa, 
a zarazem bezpieczna me-
toda „chodzenia” kciukiem 
i palcami po re�eksach. Stopa, 

gdy spoczywa na ziemi, jest 
wówczas najdalej oddalonym 
punktem od miejsca pracy 
naszego serca razem z pompą. 
Zabieg ma za zadanie pobu-
dzić i wyciszyć ciało czło-
wieka. Naszym obowiązkiem 
jest „rozpracować stopę” tak, 
aby przywrócić siły choremu 
organizmowi – zaznacza Bu-
dzanowska-Bratko.

Stopa ma przeszło 7 ty-
sięcy zakończeń nerwowych, 
które mają bezpośrednie po-
łączenie z naszym mózgiem 
oraz wszystkimi częściami 

swoją uniwersalność mogą 
być stosowane w każdych 
warunkach wymagających 
naszej interwencji. Re�ekso-
log w swojej pracy nigdy nie 
dotyka chorego miejsca. Nig-
dy nie można sprawiać cho-
remu człowiekowi bólu. Gdy 
ktoś cierpi, to poszukujemy 
dla niego zdrowia – twierdzi 
specjalistka.

Podstawą dobrego samo-
poczucia są zdrowe ręce i sto-
py. Według wykładowczyni, 
gdybyśmy znali tę mądrość 
od młodzieńczych lat, to 

– Nie ma bólu w ciele czło-
wieka, który by nie istniał 

w stopach i nie ma bólu w sto-
pach, który nie odpowiada za 

cokolwiek, co istnieje w naszym 
ciele. Ból to wołanie o pomoc 

– uważa.

wieka, który by nie istniał 
w stopach i nie ma bólu w sto-

pach, który nie odpowiada za 
cokolwiek, co istnieje w naszym 

ciele. Ból to wołanie o pomoc 
– uważa.
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Każdego roku, gdy dzień jest 
coraz dłuższy, a ciepłe pro-
mienie słońca zwiastują już 
początek wiosny, dochodzi 
do wypalania traw. Niszczą-
ce płomienie sieją spustosze-
nie oraz stanowią ogromne 
zagrożenia, zarówno dla lu-
dzi, jak i dla przyrody. Jed-
nak wiele osób, pomimo 
licznych apeli oraz kar, nadal 
stosuje takie zabiegi.

Najwięcej pożarów zawsze od-
notowanych jest w miesiącu 
marcu oraz kwietniu. To okres, 
w którym wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych. Przez 
ludzką nieodpowiedzialność 
służby mają wiele pracy. Za 
większość pożarów, do któ-
rych dochodzi, winę ponosi 
człowiek.

Ludzka bezmyślność
– Na przełomie zimy i wiosny, 
gdy zaczyna się robić cieplej, 
wiele osób zaczyna robić po-
rządki. A co za tym idzie, za-
czyna się sezon na wypalane 
traw i zarośli – mówi Ryszard 
Rygliszyn, z Ligi Ochrony 
Przyrody.

Wypalanie traw to działa-
nie, które jest zakorzenione 
od pokoleń. Wśród wielu 
ludzi panuje przekonanie, że 
spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy jej odrost. 

Wypalanie 
traw zabija

Bieszczadzki browar rze-
mieślniczy jest zasilany w 100 
procentach własnym prądem 
ze słońca. Prawdopodobnie 
jako pierwszy w Europie. Bez 
żadnych dotacji.

„Całość produkowanego prą-
du będzie wykorzystywana 
do produkcji piwa, co spra-
wia, że prawdopodobnie bę-
dziemy jedynym w Europie 
browarem rzemieślniczym, 
który w 100 procentach jest 
zasilany własnym prądem ze 
słońca. Samo Centrum Biesz-
czadzkich Smaków Ursa Ma-
ior, którego częścią jest bro-
war, będzie samowystarczal-
ne w 65 proc. pod względem 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną. W momencie, 
gdy produkcja przewyższa za-
potrzebowanie, prąd ze słoń-
ca jest przekazywany do lo-
kalnej sieci energetycznej” 
– powiedział dr Andrzej 
Czech, wiceprezes spółki 
Ursa Maior (łac. Wielka 
Niedźwiedzica), będącej wła-
ścicielem browaru w Uher-
cach Mineralnych.

Począwszy od 2019 roku 
na wszystkich etykietach na 
piwach Ursa będzie umiesz-
czone specjalne logo o energii 
słonecznej, pozwalające roz-
poznać, że piwo zostało wy-
produkowane dzięki energii 
słonecznej. Generator foto-
woltaiczny o mocy 50 kWp 
zajmuje 293 m2 dachu zorien-
towanego idealnie na połu-
dnie. Składa się z 175 modu-
łów fotowoltaicznych naj-
nowszej generacji. Dzięki in-

Biznes i ekologia? To możliwe!

stalacji fotowoltaicznej Ursa 
Maior uniezależni się od ro-
snących cen prądu, uniknie 
emisji prawie 30 ton dwutlen-
ku węgla rocznie, a zwrot z in-
westycji nastąpi w ciągu oko-
ło 6 lat.

„W głównej części browa-
ru przy barze dostępnym dla 
wszystkich odwiedzających 
umieściliśmy monitor, który 
na żywo pokazuje bieżącą 
produkcję prądu ze słońca, 
redukcję CO2 oraz przychody 
ze sprzedaży prądu do lokal-
nej sieci dystrybucyjnej. Pla-
nujemy również prowadzenie 
szkoleń z zakresu energii 
słonecznej dla wszystkich 
chętnych. Dodatkowo zamon-
towaliśmy energooszczędne 

oświetlenie i inne odbiorniki 
prądu i wprowadziliśmy spe-
cjalne układy sterowania, któ-
re zapewnią 20 proc. oszczęd-
ności energii elektrycznej” – 
dodaje Andrzej Czech. 

Browar Ursa Maior jest 
odwiedzany przez kilkadzie-
siąt tysięcy osób rocznie. Pod 
jednym dachem mieści rów-
nież salę degustacyjną i kino-
wą, galerię sztuki, sklep z wła-
snymi produktami i zaprzy-
jaźnionych artystów, Wytwór-
nię Octu oraz Punkt Informacji 
Turystycznej, działający w le-
cie. Kolejnym etapem inwe-
stycji będzie budowa własne-
go magazynu energii oraz po-
jazdu elektrycznego do trans-
portu piwa.

Budowa elektrowni sło-
necznej to kolejny etap, który 
sprawia, że Ursa Maior może 
być modelowym rozwiąza-
niem w sprawach ochrony 
środowiska.

Co jeszcze w prowadze-
niu biznesowego projektu 
Ursa Maior warte jest uwagi? 

– Mamy „�oła” na punkcie 
recyklingu i upcyklingu – 
mówi Andrzej Czech. – Z wor-
ków po słodzie używanym do 
warzenia piwa lokalne dzieci 
szyją modne torby, dzięki cze-
mu zarabiają na wakacje. Zu-
żytą tekturę przerabiamy na 
pudełka, ze starych palet robi-
my stoły i inne meble oraz 
skrzynki na piwo, a zużyte bu-
telki przerabiamy na sztukę 

• 20 paneli słonecznych podgrzewa 
jednorazowo 4000 litrów wody używa-
nej do produkcji i przez gości Ursa 
Maior. Zapewnia to około 80 proc. cał-
kowitego zapotrzebowania na gorącą 
wodę w skali roku.

• Rocznie jest gromadzone około 500 
000 litrów wody deszczowej. Jest 
wprowadzana do gruntu wokół Ursa 
Maior, używana do podlewania roślin 
i drzew starych odmian oraz uzupeł-
niania wody w oczku wodnym odda-
nym rzekotkom. Mniej więcej taka 
sama ilość wody do produkcji piwa i in-
nych celów jest czerpana z własnego 
odwiertu przy budynku.

• 100 proc. wody z produkcji piwa, 
kuchni i łazienek poddaje się recyklin-
gowi w dwóch własnych oczyszczal-
niach ogrodowych. Rosnące w nich 
rośliny w połączeniu z naturalnymi 
mikroorganizmami sprawiają, że woda 
może być ponownie wprowadzona do 
gruntu przy Ursa Maior. To unikalny 
Roślinny System Recyklingu Wody, na-
śladujący naturalne procesy.

• Nie kosi się trawy wokół budynku 
Ursa Maior. Dzięki temu unika się ha-
łasu, oszczędza paliwo, chroni pszczo-
ły, trzmiele i inne zwierzęta, oraz 
lepiej wykorzystuje czas.

• Wokół Ursa Maior zasadzono drzewa 
owocowe starych odmian. Powstają 
z nich fantastycznie smaczne i zdrowe 
przetwory.

• Wszystkie piwa są w 100 proc. WEGAŃ-
SKIE – do ich produkcji nie używa się 
składników pochodzenia zwierzęcego, tj. 
miód, laktoza, karuk, żelatyna, itd.

pobliskie lasy i zabudowania. 
Ludzie przez swoją bezmyśl-
ność niejednokrotnie tracą 
dobytek całego życia. Ponadto 
narażają swoje zdrowie i życie.

– Gdy byłem sanitariu-
szem, doszło do takiego wy-
padku. Rolnik wypalał trawę 
i nagle zmienił się kierunek 
wiatru. Niestety, starszy czło-
wiek nie zdążył uciec. Zacza-
dził się i spalił – opowiada.

Przyroda cierpi
Wypalanie traw sieje spusto-
szenie w naszej przyrodzie. 
Fauna i �ora cierpi, a ludzie 
nie zdają sobie z tego sprawy.

– Ludzie błędnie myślą, że 
w suchej trawie nie ma życia. 
Jednak na wiosnę już ono 
zaczyna się budzić. Niszczone 
są miejsca lęgowe wielu gatun-
ków gnieżdżących się na ziemi 
i w krzewach ptaków. Palą się 
gniazda, często już zamieszkałe. 
Z jajeczkami lub pisklętami. W 

takiej trawie wije sobie gniazdo 
skowronek. Jeśli chcemy cie-
szyć się jego śpiewem, powinni-
śmy zaprzestać tego procederu 
– wyjaśnia Rygliszyn.

Trawa to schronienie dla 
wielu gatunków zwierząt. Nie-
stety, w płomieniach lub na 
skutek podwyższonej tempera-
tury ginie wiele pożytecznych 
płazów, takich jak jaszczurki, 
żaby czy ropuchy oraz ssaków: 
jeże, krety, nornice, lisy, zające, 
borsuki, oraz różne ptactwo: 
bażanty, kuropatwy. Swoje 
życie tracą również owady, 
które odgrywają ogromną rolę 
w naszym środowisku.

– Pszczoły, trzmiele, osy, 
giną w płomieniach. Rolnicy 
myślą, że będą mieć bujną 
trawę, ale nie wiedzą, że ich 
sady, pola uprawne mogą być 
z tego powodu mniej zapylone, 
a w konsekwencji nie wydadzą 
plonów. Jedna kolonia mró-
wek, która straci życie potra� 

w przeciągu roku zlikwidować 
pasożytnicze owady, które 
zagrażają naszym uprawom. 
W nagrzanej ziemi giną 
dżdżownice, które są natu-
ralnym spulchniaczem gleby. 
Osoby, które wypalają trawy, 
robią sobie same krzywdę 
– twierdzi nasz rozmówca.

Nie należy zapominać 
o większych zwierzętach, 
takich jak jelenie, sarny czy 
dziki oraz o zwierzętach do-
mowych. Kiedy dochodzi do 
pożaru i znacznego zadymie-
nia zwierzęta tracą orientację. 
Nie wiedzą, w którą stronę 
mają uciekać i tracą życie.

Kary za wypalanie traw
Pomimo że za wypalanie traw 
grożą surowe kary, to wiele 
osób nie przestrzega prawa. 
Mandat może nas słono 
kosztować. Od 20 złotych do 
nawet 5 tysięcy złotych. Nato-
miast, gdy ktoś doprowadzi do 
pożaru, w którym zagrożone 
jest życie lub zdrowie wielu 
osób albo mienie, podlega 
karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

– Skutki wypalania traw 
są tragiczne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla ludzi. Ludzie 
są bez wyobraźni. Nie zdają 
sobie sprawy, co jedna iskierka 
może spowodować – kończy 
Ryszard Rygliszyn.

Dominika Czerwińska

użytkową. W łazienkach kana-
lizacja wody szarej jest roz-
dzielona od wody czarnej. 
Dzięki temu lepiej wykorzy-
stujemy powierzchnię naszej 
oczyszczalni. Stosujemy też 
fajne płócienne ręczniki w ro-
lkach, które pierze się nawet 
100 razy! Nie stosujemy jed-
norazowych plastikowych 
kubków, słomek ani talerzy-
ków. Wspieramy lokalne ini-
cjatywy, chroniące bieszczadz-
kie lasy i zwierzęta.

Biznes, „pozytywnie za-
kręcony”, wykorzystujący do 
tworzenia własnego wizerun-
ku to, co inni nazywają „odpa-
dami”, to pomysł, który, być 
może, warto naśladować? 

(oprac. msw)

Niestety, mimo apeli oraz pro-
wadzonych akcji ludzie bezu-
stannie powodują zagrożenie 
w postaci niekontrolowanych 
pożarów.

– Tych ludzi trudno od-
uczyć i wytłumaczyć im, że 
nie należy tego robić. Cześć 
rolników, niektórzy dział-
kowcy, a nawet osoby, które 
mają prywatne domy i swoje 
ogrody, myślą, że wypala-
nie traw wiąże się z tym, że 
w ten sposób nawozimy glebę 
i znikną niepotrzebne chwasty. 
Wręcz przeciwnie, wypalanie 
traw i popiół, który zostaje 
po tym zabiegu, wyjaławia 
ziemię. Związki chemiczne 
z wypalonej trawy dostają się 
do atmosfery. To trucizna dla 
nas i dla zwierząt – wyjaśnia 
Rygliszyn.

Wypalanie traw jest 
niebezpieczne. Stanowi przy-
czynę wielu pożarów. Trawy 
na wiosnę są bardzo suche 

i szybko się palą, ponadto 
w rozprzestrzenianiu ognia 
pomaga wiatr. Wiele osób 
błędnie myśli, że w pełni 
kontroluje sytuację i jest 
w stanie szybko zareagować. 
Takie myślenie doprowadza 
do tragedii.

– Rolnicy zawsze utwier-
dzają zarówno siebie, jak 
i innych, że nad wszystkim 
sprawują pieczę. W razie nie-
bezpieczeństwa będą na straży 
i natychmiast ugaszą pożar. 
Takie praktyki stosują również 
wędkarze. Wypalają trawę 
przy Sanie lub przy stawach 
– dodaje.

Prędkość pożaru trawy 
wynosi 20 km/h. Szybki 
bieg człowieka to 19 km/h. 
W rozprzestrzenianiu się ognia 
pomaga wiatr. Pożary bardzo 
szybko wymykają się spod 
kontroli. Gdy dochodzi do 
gwałtownej zmiany kierunku 
ognia, pożary przenoszą się na 

Co warto wiedzieć 
o Ursa Maior
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1 listopada  1985 roku koło 
stacji Olszanica pociąg po-
śpieszny zderzył się z pocią-
giem towarowym. Zdruzgo-

tane zostały obydwie lokomotywy 
i 6 wagonów. Zginął konduktor 
nazwiskiem Wachter, zaś wiele 
osób było mocno poturbowa-
nych. Według lokalnego tygodni-
ka „Echo znad Sanu” zawinił m.in. 
brak komunikacji między dwoma 
stacjami i opóźnienie jednego 
z pociągów. „Echo” pisało:

– Tymczasem pociąg ciężaro-
wy na kilkaset metrów przed Ol-
szanicą stanął w czystem polu i za-
niedbał wystawić ostrzegające sy-
gnały. Pociąg więc osobowy wśród 
ciemnej nocy wjechał w pełnym 
ruchu na stojący pociąg ciężaro-
wy. (…) Maszyny formalnie wpi-
ły się w siebie, tak że ich teraz nie-
podobna nawet rozebrać, a 6 wa-
gonów poszły w drzazgi.

Z winy ludzkiej
Jakieś fatum musiało wówczas za-
wisnąć nad łupkowską koleją, sko-
ro nie upłynęły trzy tygodnie, a na 
tej samej trasie, ale pomiędzy 
Chyrowem a Starzawą doszło do 
kolejnej katastrofy. Oddajmy 
znów głos reporterowi „Echa”:

– Ze Starzawy wyjechał pociąg 
ciężarowy ku Chyrowu, a zaraz za 
nim w tym samym kierunku pusz-
czono pociąg z szutrem, który ja-
dąc za prędko dogonił pociąg 
pierwszy i najechał nań z tyłu. Pięć 
wozów pociągu ciężarowego ule-
gło wykolejeniu i zupełnemu znisz-
czeniu. Z osób nikt życia nie stracił 
ani nie doznał skaleczenia. Robot-
nicy jadący szutrówką, tudzież 
służba kolejowa, spostrzegli wcze-
śniej niebezpieczeństwo i jeszcze 
w porę zeskoczyli z wozów.

Często katastrofy związane 
były z nieuwagą czy też brakiem 
roztropności maszynistów. Facho-
we „Czasopismo Techniczne” z 10 
kwietnia 1918 roku, obszernie 
analizując dotychczasowe wypad-
ki, podawało, że była to przyczyna 
80 procent zdarzeń. Zdecydowa-
na większość z nich miała miejsce  
w nocy, co wiązało się zapewne ze 
zmęczeniem personelu kolejowe-
go.

I tak np. 16 sierpnia 1912 roku,  
w południe, w Bakończycach, na 
wjeżdżający z Przemyśla pociąg 
osobowy uderzyła rezerwowa lo-
komotywa jadąca w przeciwnym 
kierunku. Jej maszynista, nie zwra-
cając uwagi na inny skład, zbliżył 
się ze znaczną prędkością do 
zwrotnicy łączącej dwa tory. Do-
szło do bocznego zderzenia, któ-
rego dokładnych skutków jednak 
nie znamy. 

Tragedia w Trzcianie
W nocy z 13 na 14 stycznia 1918 
roku w podrzeszowskiej Trzcianie 
na pociąg pośpieszny, jadący ze 
Lwowa do Krakowa, najechał po-
ciąg pośpieszny odwrotnej relacji. 

Nie wiadomo dokładnie, co 
było przyczyną zderzenia, 

ale skutki były straszliwe. 
Lokalny tygodnik „Głos 

Zapomniane katastrofy kolejowe

Rzeszowski” w wydaniu z 20 stycz-
nia w notce na drugiej stronie dono-
sił o 15 zabitych i 28 rannych. Opu-
blikowane zostały nazwiska o�ar. 

Na liście tragicznie zmarłych 
znaleźli się (dane z zachowaniem 
oryginalnej pisowni): Maks Mussil, 
agent z Przemyśla; Marya Łaszcz 
z kopalni na�y w Rybnej, poczta Pe-
rehińsko; Moryc Weinreb, urzędnik 
�rmy Wichsel, Lwów; Adolf Re-
ichard Wang, podo�cer; Piotr Apre 
(bez bliższych szczegółów); Jankiel 
Schöfer z miejscowości Terebestie 
(Bukowina), oddział techniczny, 
poczta 511; Henryk Tusz, zastępca 
browaru w Okocimie, mieszkał we 
Lwowie przy ul. Ochronek 11; Emil 
Schuster z Interburga, Wilhelmstras-
se 10, pułk art. nr. 10, 3 baterya; Jan 
Walkowiak, artylerzysta, pułk 1 bat. 
2 z Oparówki, lat 36; Joachim Staro-
foler, pospolitak, zatrudniony w fa-
bryce amunicyi w Wölersdorf; Fran-
ciszka Kracherówna z Cieszyna 
poczta Frysztak; Józef Dubsky, st. 
rewident kolei państw., oddział V. 
w Krakowie; Janiszewski, konduk-
tor kolejowy przy pociągu nr. 10; cy-
wilny mężczyzna około lat 30 bez le-
gitymacyi; dwóch niemieckich żoł-
nierzy, każdy około lat 30, bez legi-
tymacyi.

Spis rannych obejmował 28 na-
zwisk: Marell Izaak i Kracher Izaak, 
obaj z Cieszyna (Cieszyny) koło 
Strzyżowa, każdy około kat pięć-
dziesięciu kilku); Topolski Bolesław, 
o�cyał urzędu podatkowego z Pod-
górza, lat 38; Schwarc Mojżesz 
z Wiednia, dzielnica II; Iwaszełko, 

który pociąg pierwej wyjechał 
z Przemyśla, czy z zatrzymaniem, 
czy bez, puściła pierwszy na tor 
4-ty (boczny) mniemając, że ten 
ma oczekiwać na przejazd drugie-
go. Okazało się jednak, że ten 
pierwszy był pospieszny towarowy 
nr. 71, który miał przejechać sta-
cye bez zatrzymania. Aby darem-
nie nie spóźniać tego pociągu, wy-
puścił go urzędnik do Mościsk 
przez 56 krzyżową zwrotnicę. 
W tym samym czasie dojeżdżał do 
Medyki pociąg z Mościsk nr. 170, 
którego służba przeoczyła sygnały 
na wjazd wzbroniony, uderzył 
w pociąg wyjeżdżający i przeciął go. 

Katastrofy pod Przemyślem
Tego typu zdarzeń w okolicach 
Przemyśla, który był ważnym wę-
złem kolejowym, w pierwszym 
dwudziestoleciu XX wieku było 
niestety więcej. Według relacji pra-
sowych:

– W Mościskach dnia 16 marca 
1913 r. o godz. 2 w nocy pociąg 
296, stojący na torze I, miał prze-
toczyć wozy i wyjechać do Medy-
ki. Równocześnie do stacyi Mości-
ska zbliżał się z Medyki pociąg 
179, który miał po wyjeździe po-
ciągu 296 zajechać na tor I. Ponie-
waż tak przetaczanie jak i wyjazd 
pociągu 296 miały nastąpić przez 
krzywą zwrotnicę dla pociągu 179, 
były sygnały wjazdowe ustawione 
na jazdę wzbronioną. Służba po-
ciągu 179 nie respektowała tych 
sygnałów, gdyż jak dochodzenia 
wykazały, sądziła, że sygnał głów-
ny zepsuty, a pociąg ma być wpro-
wadzony do stacyi ręcznymi sy-
gnałami. Dawane ręczne sygnały, 
odnosiły się tylko do przetaczania 
pociągu 296. 

W pewnej chwili doszło do 
nieuniknionego zderzenia. Czte-
rech kolejarzy zginęło na miejscu, 
rozbite zostały obydwie lokomo-
tywy i kilka wagonów. Zaledwie 
kilka tygodni później, 2 maja 1913 
roku, na stacji w Urzejowicach wy-
koleiły się dwa wagony. To zdarze-
nie zakwali�kowano jako: „za-
mach”, wg o�cjalnych ustaleń 
„skonstatowano złośliwe rozbicie 
zamku przy zwrotnicy, wskutek 
czego nastąpiło odchylenie iglicy 
i wykolejenie dwóch wozów”.

Z kolei 20 osób zostało ran-
nych 6 lutego 1917 r. między Żura-
wicą a Radymnem. Jeden z pocią-
gów zatrzymał się na chwilę przy 
zwrotnicy. Obsługa drugiego skła-
du przejeżdżającego przez Żurawi-
cę nie zwróciła uwagi na sygnał 
„stój”, w wyniku czego doszło do 
zderzenia, na szczęście obyło się 
bez o�ar śmiertelnych.

Większość opisywanych tu ka-
tastrof niknie w mrokach przeszło-
ści. Często nawet w dawnej prasie 
doczekały się lakonicznych wzmia-
nek. Zwłaszcza te, które miały miej-
sce w okresie Wielkiej Wojny, gdy 
nawet kilkadziesiąt o�ar, w obliczu 
światowego kataklizmu, nie 
wywoływało – poza najbliż-
szymi zabitych i rannych – 
większych emocji.

sj

rewident straży skarbowej z Białej; 
Jan Zdanowicz, lat 13, z Rychcic 
koło Drohobycza; Topolska Stani-
sława, lat 26, z Podgórza, Józe�ńska 
7; Maryniak Karol, lat 58, z Oświę-
cimia, barak nr. III;  Maryniak Julia, 
lat 19, córka; Szafran Natan, lat 18, 
kupiec z Sandomierza; Dutka Wło-
dzimierz, lat 43, rewident kolei 
państw. w Stanisławowie; Wegsche-
ider Fryder, lat 56, st. rewident kolei 
państw. ze Lwowa; Reisler Berta, lat 
30, Lwów, Słoneczna 13; Feldstein 
Ajzyk, lat 51, kupiec z Przemyśla, 
Czarnieckiego 3; Obedyński Widy-
mir z Bilczyc koło Wieliczki; Obe-
dyńska Janina, żona; Berwerg Sera�-
na, lat 24, z Drohobycza, św. Jana 10; 
Hrabina Zborowska Helena z po-
wiatu tarnowskiego; Kren Zo�a, lat 
16, uczennica z Bolechowa; Drako-
wa Wacława, żona urzędnika dyr. 
straży skarb. w Białej; Stanowska 
Zo�a, żona maszynisty kolejowego 
z Rzeszowa; Grosser Julian, telefoni-
sta kolejowy z Rozwadowa; Zdębski 
Jan, konduktor ze Lwowa; Pietrasz 
Andrzej, konduktor ze Lwowa; Stre-
żyński Wincenty, maszynista kolejo-
wy i Proszek Piotr, palacz kolejowy 
– obaj jadący pociągiem nr. 10; 
Szwed Michał, st. konduktor kolejo-
wy ze Lwowa; Janiszewski Antoni, 
konduktor ze Lwowa.

Masakra pod Łupkowem
Jedna z najstraszniejszych katastrof, 
która pochłonęła najwięcej o�ar, 
miała miejsce 26 września 1915 roku 
na linii kolejowej Przemyśl-Mezo 
Laborcz (dzisiejsze Medzilaborce), 

między stacjami Łupków a Vidrany. 
Pociąg wiozący benzynę najechał na 
stojące przed stacją wagony z ranny-
mi żołnierzami. Jak później ustalono 
przyczyną tragedii były słabe hamul-
ce i mokre tory. Z powodu gwałtow-
nego hamowania eksplodowało pa-
liwo. Spłonęło żywcem przeszło 
40 osób.

Jeszcze straszniejsza, szeroko 
opisywana przez ówczesną prasę, 
katastrofa miała miejsce 1  grudnia 
1916 na Węgrzech. „Czasopismo 
Techniczne” tak opisywało zdarze-
nie (pisownia oryginalna):

– W nocy o godz. 12.30 miał 
przejechać przez stacye Herczegho-
lom spóźniony pociąg pospieszny 
zdążający z Wiednia do Pesztu. 
Z powodu wjazdu pociągu z Gracu 
na tor boczny, miał pociąg pospiesz-
ny zatrzymać się przy sygnale głów-
nym. Maszynista, nie zważając na 
sygnały wzbraniające, uderzył w bok 
pociągu osobowego. Lokomotywa
i przednie wozy pociągu grackiego 
przeszły cało, natomiast tylna część 
została rozbita i wywrócona. 

W tamtej katastro�e zginęło 
60 osób, a 160 zostało. Na terenie 
Polski południowo-wschodniej zda-
rzenie, powstałe z podobnych przy-
czyn miało miejsce kilka lat wcze-
śniej w Medyce pod Przemyślem. 
Znów oddajmy głos „Czasopismu 
Technicznemu”:

– W dniu 4 maja 1911 r. stacya 
Przemyśl wyekspedyowała dwa po-
ciągi do Medyki, z których pierwszy 
miał stacye przejechać bez zatrzy-
mania. Stacya Medyka nie wiedząc, 

W listopadzie 1895 roku ówczesną Galicją wstrząsnęły informacje o dwóch groźnych katastrofach kolejowych, 
które wydarzyły się na tym terenie na trasie kolei węgiersko-galicyjskiej, popularnie zwanej łupkowską. W póź-
niejszych latach, wraz z rozwojem sieci kolejowej i rosnącym ruchem na torach, takich zdarzeń było coraz wię-
cej. Niejednokrotnie tragicznych w skutkach. Największa tragedia, która pochłonęła 40 o�ar, miała miejsce w 
1915 roku pod Łupkowem.

Katastrofa w Mościskach – 16 marca 1913 r.
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Z kalendarium podkarpackiej historii
1 – 7 marca

Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia”, periodyku „Z dawnego Rzeszowa” 
oraz portalu www.podkarpackahistoria.pl.  Kontakt: jakubowski@interia.pl.  Fot. Czasopismo Techniczne” 1918.

Urodzili się

4.03.1886 w Sanoku przyszedł na świat Kazimierz 
Stanisław Świtalski, wybitny przedwo-

jenny polityk, jeden z najbliższych współpracowników 
marszałka Józefa Piłsudskiego, legionista, minister oświe-
cenia publicznego, premier, senator, marszałek Sejmu, wię-
ziony w okresie stalinowskim.

Zmarli

7.03.1999 zmarł ksiądz Bronisław Szewc, od obję-
cia probostwa w 1951 roku aż do śmierci 

związany z para�ą w Tyrawie Wołoskiej. 

Wydarzyło się

1.03.1938 przy ul. Lipińskiego w Sanoku powstaje 
pierwszy sklep z artykułami ogólnospo-

żywczymi założony przez powstałą jesienią poprzedniego 
roku sanocką Spółdzielnię Spożywców „Jedność”, wcho-
dzącą w skład Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. 

1.03.1946 we wsi Szczawne członkowie Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii zamordowali 

polskiego milicjanta. 

1.03.2012 podpisane zostało porozumienie o kon-
tynuacji współpracy między gminami 

Kobylnica (Polska), Zarszyn (Polska), Kościelisko (Pol-
ska), Walce (Polska), Nižná Sitnica (Słowacja), Ol`ka (Sło-
wacja), Tvrdošín (Słowacja), Malá Morávka (Czechy). 
Współpraca dotyczy m.in. wymiany młodzieży, kultury, tu-
rystyki i gospodarki.

2.03.1904 naczelnikiem gminy Posada Olchow-
ska został Maciej Kluska, który w póź-

niejszym okresie miał znaczny udział w doprowadzeniu do 
połączenia tej miejscowości z Sanokiem.

2.03.1946 24-osobowy oddział konny UPA ściera 
się w okolicach gromady Wielopole 

(dzisiaj Zagórz) z żołnierzami WP. W starciu ginie trzech 
Ukraińców. Kilka godzin później UPA usiłuje zdobyć tutej-
szy młyn i stację kolejową. Atak zostaje odparty przybyły-
mi na odsiecz siłami 34 Pułku Piechoty. 

3.03.1934 w związku z budową ujęcia wody 
w Trepczy podpisano porozumienie 

z mieszkańcami wsi regulujące kwestie odszkodowań 
za szkody powstałe w wyniku inwestycji.

5.03.1946 oddział Wojsk Ochrony Pogranicza sta-
cjonujący w Olchowcach rozbił przeby-

wającą w Wielopolu (dzisiaj część Zagórza) dużą grupę 
członków Ukraińskiej Powstańczej Armii, zdobywając 
część wrogiego taboru i broni.

5.03.1946 UPA morduje w Szczawnem pięciu 
Polaków: dwóch kolejarzy i trzech mili-

cjantów.

5.03.1981 po długich staraniach zostaje wydane 
pozwolenie na budowę nowego kościo-

ła w Besku. Na pełne s�nalizowanie inwestycji trzeba jesz-
cze było długo poczekać. Uroczystego poświęcenia nowo 
wybudowanej świątyni dokonano jesienią 1996 roku.  

6.03.1883 sanocka Rada Miejska wybrała delega-
cję pod przewodnictwem burmistrza 

Cyryla Jaksy Ładyżynskiego do rozmów z austriackim rzą-
dem w sprawie utworzenia w Sanoku Sądu Obwodowego. 
Radni zobowiązali się także do wieloletniego pokrywania 
kosztów utrzymania budynku sądu. Sprawa ostatecznie zo-
stała załatwiona pozytywnie w 1887 roku.

6.03.1930 ulicami Sanoka przeszedł „Marsz głod-
nych” inspirowany przez komunistów wy-

korzystujących społeczne niezadowolenie spowodowane kry-
zysem gospodarczym. Doszło do starć z policją i wojskiem.  

6.03.2013 w Zagórzu-Wielopolu otwarto żłobek 
i przedszkole prowadzone przez Stowa-

rzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa. 

7.03.2008 zamach bombowy przed domem przy 
ul. Batorego w Zagórzu. W wyniku od-

niesionych obrażeń umiera starszy mężczyzna. 
sj

4 maja 1911 w Medyce

Nekrolog jednej z o�ar katastrofy w Trzcianie, zamieszczony 
w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym”Katastrofa kolejowa w Trzcianie – 13 stycznia 1918.

Katastrofa koło Łupkowa z 26 września 1916 r., gdzie zginęło ponad 40 osób
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Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

Tel.795-933-263
www. meble-forniro.pl

Osuszanie 
budynków

- wypożyczanie 
osuszaczy

tel. 503 780 989

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

7 marca 2019 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna

Katarzyna
Sieradzka

w godz. 1700–1800

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

4 marca 2019 r. 
(poniedziałek) pokój nr 67

dyżur pełni 
przewodnicząy

Andrzej
Romaniak

w godz. 1600–1700

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam 
■ Sprzedam działkę budow-
laną o pow. 0,10 ha 
w okolicy. Tel. 507 290 476
■ Sprzedam działkę 
w ogrodzie „Naftowiec”, 
tel. 604 575 918

Posiadam do wynajęcia
■ Duży pokój z aneksem 
kuchennym i łazienką na 
wyłączność. Tel. 13 49 40 
547, 534 964 911

Wynajmę
■ Lokal dwupokojowy z anek-
sem kuchennym + łazienka, 
powierzchnia 73 m2 w cen-
trum Sanoka, I piętro. Tel. 
502 691 585
■ Mieszkanie w Sanoku, ul. 
Daszyńskiego 3, 66 m2 

pierwsze piętro, trzy pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, 
przedpokój, częściowo ume-
blowane 1300 zł plus opłaty. 
Tel. 501 601 535

■ Garaż 12 m2 do wynajęcia 
przy ul. Cerkiewnej w Sano-
ku, cena 185 zł (do negocja-
cji).Tel. 669 469 479 
■ Do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe w Sanoku, osie-
dle Błonie, 47,60 m2.
Tel. 696 589 448

AUTO MOTO
Kupię 
■ Auto zabytkowe kupię tel. 
530 999 662
■ Kupię auta za gotówkę, tel. 
602 476 137

PRACA
Szukam pracy
■ Zaopiekuję się starszą 
osobą. Tel. 732 702 793

Dam pracę
■ Poszukuję monterów su-
chej zabudowy, monterów 
sutów podwieszanych, ma-
larzy, szpachlarzy. Praca na 
chwilę obecną w delegacji, 
teren cała Polska. Zaintere-
sowanych proszę o kontakt 
pod nr. telefonu 667 470 
389.
■ Praca w Anglii - opieka nad 
seniorami, wysokie wyna-
grodzenie do 1260 funtów 
na rękę, nie opłacasz kosz-
tów podróży i pobytu. Pełna 
organizacja wyjazdu Prome-
dica24, zadzwoń: tel. 514 
780 464.

1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa                   0,80 zł
– druk wytłuszczony (za słowo)                  1,20 zł
2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm)              42 zł
– �ligran 8 cm2     18 zł
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie               + 100%
– reklama na stronie redakcyjnej                  + 50%
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
ogłoszenia standardowe: 
– moduł podstawowy                      36 zł
– powyżej trzech, 50% wartości ceny modułu podstawowego
3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz 
pierwszej
– tekst o powierzchni ¼ strony –             200,00 zł
– tekst o powierzchni ½ strony –             420,00 zł
– tekst o powierzchni 1  strony –             800,00 zł
4. Inserty (wkładki reklamowe)  od 0,15 zł do 0,25 zł/szt
– maksymalna wielkość insertu 260 mm x 375 mm         

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

OBWIESZCZENIE
z dnia 19.02. 2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ) 

STAROSTA SANOCKI
ZAWIADAMIA

 że w sprawie znak: AB.6740.9.4.2018 ponownie rozpatruje 
wniosek Burmistrza Miasta Sanoka o wydaniu decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwe-
stycyjnego pn. Budowa łącznika drogowego, pomiędzy ob-
wodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka 
a drogą gminną nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ra-
mach zadania pn.: „Budowa łącznika drogowego ul. Łany 
z obwodnicą Sanoka wraz z budową drogi na działce 
nr 2414/22”  

I. Działki wchodzące pod inwestycję położone w liniach roz-
graniczających teren inwestycji (nie podlegają podziałowi):
2360/1, 2368, 2494/2, 2496/4, 2427, 2347/1, 2424/3, 3290, 
3280/3, 3289/2, 3302, 3281, 2414/22, 2421/9

obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

II. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwe-
stycji wymagających ich podziału:
3278 (3278/1, 3278/2), 3279 (3279/1, 3279/2), 3282 (3282/1, 
3282/2), 3284 (3284/1, 3284/2), 3285 (3285/1, 3285/2), 3287 
(3287/1, 3287/2), 2497/8 (2497/11, 2497/12), 2497/6 (2497/9, 
2497/10), 2428/7 (2428/8, 2428/9, 2428/10), 2426/1 (2426/3, 
2426/4), 2426/2 (2426/5, 2426/6), 3289/1 (3289/3, 3289/4, 
3289/5), 2343/6 (2343/7, 2343/8), 2348/5 (2348/6, 2348/7), 
2423/9 (2423/10, 2423/11), 2350/5 (2350/8, 2350/9), 2351/7 
(2351/8, 2351/9), 2421/7 (2421/10, 2421/11), 3303 (3303/1, 
3303/2), 2360/2 (2360/3, 2360/4), 2409 (2409/1, 2409/2), 2414/
24 (2414/25, 2414/26), 3301 (3301/1, 3301/2, 3301/3).
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

 obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

III. Działki położone w liniach określających teren niezbędny 
dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji wymagających ich podziału: 
3279 (3279/1, 3279/2), 3287 (3287/1, 3287/2), 3289/1 (3289/3, 
3289/4, 3289/5,), 2426/1 (2426/3, 2426/4), 2428/7 (2428/8, 
2428/9, 2428/10), 2421/7 (2421/10, 2421/11), 3303 (3303/1, 
3303/2), 3301 (3301/1, 3301/2, 3301/3), 2360/2 (2360/3, 
2360/4).
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału  przeznaczone pod inwestycję)

obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

IV. Działki położone w liniach określających teren niezbędny 
dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji:
2496/3, 2494/1, 3280/1, 3281, 3291, 2489/2, 2360/1, 2892/12, 
2892/15, 2892/42, 2892/54, 292/23, 3288, 2327, 2326, 2325, 
2324/12, 2323, 2500/3, 2322, 2430, 2318/3, 2317/7, 3304, 3300, 
2414/12, 2414/23, 2892/17, 2892/48, 2892/47, 2892/18, 2892/19, 
2892/20, 2892/21, 2414/2, 2414/3, 2414/4, 2414/14, 2414/22, 
2414/15, 2414/16, 2414/19, 2413/2, 2413/3, 2414/20, 2414/21, 
2413/4

obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki

oraz 

751/2, 243/3
obręb: Zahutyń, gmina: Zagórz, powiat: Sanocki

V. Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor 
jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas reali-
zacji inwestycji:
2363

obręb: Posada, gmina: Miasto Sanok, powiat: Sanocki         
oraz          
730/2

obręb: Zahutyń, gmina: Zagórz, powiat: Sanocki

Zainteresowani, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, 
mogę zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami do-
tyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku 
przy ul. Kościuszki 36,  pokój  28, tel. 13 46 57 618,  w godzinach 
pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i  zastrzeżenia.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 
14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. 
zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor GOKSiT w Solinie z/s w Polańczyku
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204)

informuje, że w  siedzibie Urzędu Gminy Solina,  GOKSiT Polań-
czyk oraz na stronach  internetowych  (esolina.pl, goksolina.pl) 
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Solina przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz został 
wywieszony dnia 01.03.2019 r. na okres 21 dni.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/  zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul.  Kościuszki 
9 i ul. Rynek 5  w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Lokalowej Urzędu Mia-
sta pod nr telefonu 13-46-52-878.

 Pracowałeś za granicą?
wnioskuj o zwrot podatku 
Zapraszam do biura Reg Tours 
ul. Lipińskiego 45 (sklep BHP Aget)

tel. 698-57-67-67

www.podatkimeritum.pl

Korepetycje
■ Korepetycje – matematyka 
szkoła średnia, gimnazjum, 
podstawowa, tel. 516-032-448
■ Korepetycje – Język polski 
– wszystkie poziomy 
(SP,G,LO…) – 660 755 906 
– pełen profesjonalizm
■ Niemiecki tel. 506-900-373
■ Język polski – matura. Tel. 
693 321 917

MATRYMONIALNE
■ Samotny kawaler, lat 71, 
pozna wolną kobietę na 
resztę życia. Tel. 13 467 15 
50, dzwonić po godz. 17.00

INFORMATOR 
MEDYCZNY

■ Gabinet psychiatryczny 
lek. Aleksandra Mazur 
specjalista psychiatra, 
ukończony kurs terapii psy-
chodynamicznej CM UJ 
w Krakowie. Przyjmuje 
w Sanoku ul. Pogodna 1, 
poniedziałek 15.30 – 20.00. 
Przemyśl ul. Św. Jana 32, 
wtorek 15.30 – 18.00, piątek 
15.30 – 18.00. Rejestracja 
telefoniczna, wizyty domo-
we, tel. 602-733-424.

Wójt Gminy Sanok, 
stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 ze zm.) in-
formuje, że w dniu 01 marca 2019r w siedzibie Urzędu Gminy 
Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, na okres 21 dni, został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowa-
nej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Gminie 
Sanok, w miejscowości Niebieszczany, oznaczonej działką: 
nr 1582/16 o pow. 0,0216 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/
00055877/8, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany 
w trybie bezprzetargowym. Pełna treść wykazu została wy-
wieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminu Sanok, oraz opu-
blikowana na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Sanok, a także w sposób zwycza-
jowo przyjęty w miejscowości Niebieszczany.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Leśnic-
twa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23 piąte piętro pokój nr 509, 
tel. 13 4656586
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„Tygodnika Sanockiego”  (ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). Do wygrania nagroda niespodzianka. Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania. 
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Małopolskie ligi żaków 

Dwucyfrówka młodszej drużyny 
Obie drużyny Niedźwiadków grały z Cracovią Kraków. Starsza doznała dopiero drugiej 
porażki w sezonie, głównie na skutek fatalnej postawy w ostatniej tercji. Dla odmiany 
młodszy zespół odniósł zwycięstwo w dwucyfrowych rozmiarach. 

Żacy starsi 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – C�COVIA K�KÓW 3-5 (2-0, 1-1, 0-4) 

Bramki: Lisowski (6), Niemczyk (13), Górniak (35). 
Do trzeciej tercji nic nie 

zwiastowało porażki naszych 
chłopców, którzy najpierw 
prowadzili 2-0 po golach  

Krystiana Lisowskiego i Kac-
pra Niemczyka, a potem 3-1, 
bo tra�ł jeszcze Karol Gór-
niak. Niestety, w ostatniej  

tercji gra gospodarzy zupełnie 
się posypała, co skrzętnie  
wykorzystali rywale, prezen-
tujący świetną skuteczność. 

Żacy młodsi 
C�COVIA K�KÓW – NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK 5-10 (2-4, 1-3, 2-3) 

Bramki: Klucznik 2 (5, 51), Suchecki 2 (9, 48), Kurek (4), Miszczyszyn (4), Samborski (25), 
Izdebski (28), Kulikowski (29), Bąk (48). 

Efektowne zwycięstwo 
podopiecznych Mateusza  
Kowalskiego, choć walki nie 
brakowało, bo miejscowi aż 
pięć razy pokonali naszego 
bramkarza. Tyle tylko, że 
Niedźwiadki zaprezentowały 
dwa razy lepszą skuteczność, 
dociągając wynik do dwucy-
frówki. Warto przy tym pod-
kreślić, że na listę strzelców 
wpisało się aż ośmiu naszych 
zawodników: po 2 gole zdo-
byli Alan Suchecki i Szymon 
Klucznik, a po 1 – Oskar  
Kurek, Kajetan Kulikowski, 
Leon Samborski, Miłosz Bąk, 
Jakub Miszczyszyn i Jakub  
Izdebski. 

Po sezonie II ligi słowackiej 

Na razie zostajemy u południowych sąsiadów 
mówi JAKUB GÓRSKI, prezes Ciarko KH 58 Sanok 

Za nami drugi sezon u Sło-
waków. Już tak na chłodno 
– jak zarząd klubu go oce-
nia? 
Mimo wszystko pozytywnie. 
Z formalnego punktu widze-
nia było lepiej, niż rok temu, 
gdy zajęliśmy 10. miejsce,  
bo tym razem przypadła nam 
5. pozycja w grupie wschod-
niej, czyli ex aequo 9. w całej 
II lidze. Różnica oczywiście 
kosmetyczna, jednak pamię-
tajmy, że poziom rozgrywek 
był wyższy, bo grało wielu  
zawodników nawet z ekstra- 
ligową przeszłością. 

Celem był jednak awans  
do fazy play-off, czego nie
udało się osiągnąć... 
Kluczowy okazał się początek 
sezonu, czyli porażki w pierw-
szych trzech meczach. Mamy 
trochę żalu do organizatorów 
ligi, którzy nie ułatwili nam 
zadania, piętrząc trudności 
formalne. Nagle po trzech ko-
lejkach okazało się, że jednak 
mogą grać wszyscy zgłoszeni 
zawodnicy, w tym kluczowy 
dla drużyny Peter Bartoš.  
Z nim w składzie zaczęła  
wygrywać, pokonując m.in. 
prowadzącą w tabeli Rima-

vską Sobotę i 3. Trebiszów. 
Niestety, tra�ały się też 
słabsze występy i ostatecznie 
troszeczkę zabrakło do  
4. miejsca. Myślę jednak,  
że zespół zrekompensował  
to kibicom bardzo dobrą po-
stawą w ostatnich meczach. 
Zgadzasz się z dość powsze-
chna opinią, że najwięk-
szym wygranym sezonu 
była klubowa młodzież? 
W stu procentach. Zwłaszcza 
pod koniec juniorzy pokazy-
wali się z bardzo dobrej stro-
ny, grając odważnie i bez 
kompleksów. Kilku chłopa-

ków ma zadatki na dobrych, 
ekstraligowych graczy. Mam 
nadzieję, że w przyszłości  
sanoccy kibice będą mieli  
z nich dużą pociechę. 
No właśnie – kibice. Nie  
da się ukryć, że frekwencja 
na trybunach „Areny” była 
nieco niższa, niż w poprzed-
nim sezonie... 
Tak, to prawda. Cóż, jeżeli ze-
spół nie walczy o wyższe cele, 
to siłą rzeczy w miarę upływu 
czasu musi się to odbić na 
liczbie widzów. Co nie zmie-
nia faktu, że tylu kibiców na 
meczach mogą nam zazdro-
ścić nie tylko wszystkie kluby 
z II ligi słowackiej, ale i nie-
które z Polskiej Hokej Ligi. 
A jak to będzie wyglądało  
w następnym sezonie? 
Mam nadzieję, że frekwencja 
wróci przynajmniej do pozio-
mu z kampanii 2017/18.  
Obecnie opcja zarządu jest 
taka, by zostać w II lidze  
słowackiej. Tym bardziej,  
że słychać o planach zmiany 
formuły jej rozgrywek, 
zwłaszcza w kontekście 
zwiększenia liczby spotkań. 
Być może będziemy grać  
w soboty i niedziele. 
Nie brak jednak kibiców, 
którzy już teraz chcieliby 
powrotu do PHL... 
W tym momencie to niereal-
ne. Nasi juniorzy potrzebują 
przynajmniej jeszcze sezonu, 
by przywyknąć do seniorskie-
go hokeja. Druga sprawa to 
�nanse. Nasz budżet wynosił

blisko pół miliona – po otrzy-
maniu deklarowanych pienię-
dzy od sponsorów wkrótce 
powinniśmy go zamknąć –  
a tymczasem sam start w PHL 
to 250 tys. zł, a żeby zmonto-
wać skład przynajmniej na 
środek tabeli potrzeba mini-
mum 2 mln.
Jak wygląda temat przy-
szłych sponsorów? 
Nieustannie nad tym pracuje-
my. Rozmawiamy nie tylko  
z �rmą Ciarko, ale i z innymi,
bo dobrze byłoby mieć part-
nerów gotowych w podob-

nym stopniu wesprzeć sanoc-
ki hokej. Bez tego trudno  
będzie cokolwiek zrobić. 
Wiadomo też, że liczycie na 
pomoc miasta...
Jestem właśnie po rozmowie 
z burmistrzem Tomaszem 
Matuszewskim. Obiecał cho-
ciażby udostępnianie „Areny” 
na bardziej preferencyjnych 
niż dotąd warunkach. Powie-
dział także, że postara się  
pomóc w inny sposób. Nie 
odwraca się od hokeja. Wszy-
scy razem musimy ciągnąć 
ten „wózek”... 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Niedźwiadki już w strefie medalowej! 
Turniej w Nowym Targu juniorzy młodsi Niedźwiadków rozpoczęli z impetem, pewnie 
pokonując Sokoły Toruń oraz łączony skład Zagłębia Sosnowiec i JKH GKS Jastrzębie,  
co dało awans do pół�nału. Pojedynki decydujące o medalach w najbliższy weekend. 

NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – SOKOŁY TORUŃ 7-4 (1-1, 1-1, 5-2) 
Bramki: Dobosz 3 (11, 50, 60), Miccoli 2 (44, 58), Witan (39), Ginda (48). 

Przez dwie tercje spotka-
nie było bardzo wyrównane. 
Wynik otworzył Szymon  
Dobosz, potem na prowadze-
nie wyszli rywale, a wyrównu-

jąca bramka padła tuż przed 
drugą przerwą po strzale  
Macieja Witana. Jednak  
w ostatniej odsłonie nasi  
zawodnicy odpowiednio 

podkręcili tempo, aplikując 
toruńskim „piernikom” aż  
5 goli. Po dwa dołożyli  
Dobosz i Louis Miccoli, a jed-
nego zdobył Damian Ginda. 

NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC/JKH GKS JASTRZĘBIE 4-1 (1-0, 2-0, 1-1) 

Bramki: Dobosz 2 (30, 45), Miccoli (9), Witan (23). 

Tym razem drużyna 
Krzysztofa Ząbkiewicza od 
początku kontrolowała poje-
dynek, stopniowo podwyż-
szając prowadzenie. Po dwóch 
bramkach Dobosza, a także 
Miccoliego i Witana zespół 
Niedźwiadków w trzeciej  
tercji prowadził już 4-0.  
Ślązaków stać było jedynie  
na honorowe tra�enie.

Wczoraj – już po oddaniu 
TS do druku – Niedźwiadki 
zagrały z Podhalem Nowy 
Targ. Więcej w następnym 
numerze. 
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Jak dotąd turniej na Podhalu jest bardzo udany dla Niedźwiadków 

Mimo przeciętnych wyników w drużynie panowała bardzo dobra atmosfera 

Po ograniu Cracovii Kraków drużyna Niedźwiadków umocniła 
się na prowadzeniu w tabeli grupy małopolskiej i jest coraz  
bliższa  końcowego  zwycięstwa  w  rozgrywkach 
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SIATKÓWKA
Ćwierćfinałowy Turniej Mistrzostw Polski Juniorów 

Podkarpacka liga młodzików 

TSV w półfinale! 
Start w Opolu Lubelskim okazał się niezwykle udany dla drużyny TSV, która zajęła  
2. miejsce, w decydującym pojedynku dopiero po tie-breaku ulegając Skrze Bełchatów, 
czyli aktualnymu mistrzowi kraju. Mimo to podopieczni Macieja Wiśniowskiego zapew-
nili sobie awans do zmagań pół�nałowych, które rozegrane zostaną za dwa tygodnie.  
Sanoczanie tra�li do grupy I, której gospodarzem będzie Gdańsk.

Trzy mecze, same pięciose-
tówki – emocji na pewno nie 
brakowało. Najpierw zawod-
nicy TSV pokonali Stoczniow-
ca Gdańsk, kluczową partię 
wygrywając do 11. Po prze-
rwie obiadowej był mecz  
z miejscowym Olimpem. Na 
początku zmęczenie wcze-
śniejszym spotkaniem dawało 
znać o sobie, przeciwnik pro-
wadził już 2:0, jednak udało 
się z nawiązką odrobić straty. 
Z kompletem punktów sano-
czanie zajęli 1. miejsce w gru-
pie A, do �nałowej przecho-
dząc z zaliczonym zwycię-
stwem nad ekipą z Pomorza. 

Decydującą walkę TSV 
miało rozpocząć od potyczki  
z Astrą Krotoszyn, ta jednak ze 
względu na problemy kadrowe 
wycofała się z turnieju. Przy 
wygranej walkowerem było  
jasne, że jeżeli w kolejnym me-
czu Skra pokona Stoczniowca, 
to automatycznie zapewni 
awans nie tylko sobie, ale  

i nam. I tak też się stało. W tej 
sytuacji mecz ze Ślązakami był 
już tylko pojedynkiem o  
1. miejsce zawodów w Opolu 
Lubelskim. Do zwycięstwa  
zabrakło naprawdę niewiele – 
prowadziliśmy już 2:1 i 20:18 
w czwartym secie, by przegrać 
go minimalną różnicą. W tie-
-breaku rywale okazali się już 
wyraźnie lepsi. 

– Turniej potwierdził, że 
byliśmy dobrze przygotowani 
do sezonu. Wprawdzie jego 
początek w lidze podkarpac-
kiej był przeciętny, ale potem 
zaczęliśmy grać coraz lepiej, 
jeszcze przed końcem rozgry-
wek zapewniając sobie awans 
do ćwierć�nałów. W Opolu
graliśmy z dużą dyscypliną, 
popełniając niewielką liczbę 
błędów, zwłaszcza na zagryw-
ce. W pierwszych dwóch  
meczach serwowaliśmy nieco 
asekuracyjnie, ale Skrę udało 
się mocniej odrzucić od siat-
ki. I pewnie wygralibyśmy ten 

mecz, gdyby nie kontuzja 
Krystiana Gorzkowskiego, 
której doznał na początku 
trzeciego seta. W czwartym 
prowadziliśmy 20:18, mając 
piłkę w ataku, jednak bardziej 
doświadczeni rywale zdołali 
wyjść z opresji. Teraz czas na 
przygotowania do zmagań 
pół�nałowych, w których 
zagra 16 najlepszych drużyn  
z całej Polski – powiedział 
trener Wiśniowski. 

*  *  *  *  *
W środę odbyło sie loso-

wanie grup pół�nałowych.
Nasza drużyna tra�ła do
pierwszej, której rozgrywki 
zorganizowane zostaną  
w Gdańsku. Obok miejsco-
wego Tre�a rywalami TSV
będą również Jastrzębski  
Węgiel i MMKS Kędzierzyn-
-Koźle. Nie ma co – doboro-
we towarzystwo. Awans do  
�nałów mistrzostw kraju 
wywalczą dwa najlepsze kluby. 
A zatem – do boju TSV! 

Podgrupa A: 
TSV SANOK – STOCZNIOWIEC GDAŃSK 3:2 (21, -23, 15, -22, 11) 
TSV SANOK – OLIMP OPOLE LUBELSKIE 3:2 (-21, -23, 22, 26, 11) 

Grupa �nałowa:
TSV SANOK – AST� KROTOSZYN 3:0 walkower

TSV SANOK – SK� BEŁCHATÓW 2:3 (-22, 14, 22, -23, -9) 

UNIHOKEJ 

TENIS STOŁOWY 

Niedźwiedzie znów prowadzą 
Przedostania kolejka sezonu zasadniczego ligi sanockiej 
przyniosła następną zmianę lidera. Porażkę AZS PWSZ  
z rezerwami Wilków wykorzystały Niedźwiedzie, po ogra-
niu Meblues Floorball Legends wracając na czoło tabeli.  
W trzecim meczu Pass pokonał Foresta. 

Spotkanie outsiderów dostar-
czyło sporych emocji. Zespół 
największej sanockiej �rmy
był o krok od dwucyfrówki, 
choć pokonani tanio skóry 
nie sprzedali, zdobywając aż  
6 bramek. Ekipę Passa do 
zwycięstwa poprowadził  
autor hat-tricka Tomasz Rudy, 
nominalny... obrońca ekstrali-
gowej „Watahy”. 

Jej druga drużyna poko-
nała prowadzących w tabeli 
„Studentów” i to po najbar-
dziej zaciętym pojedynku  
13. kolejki SLU. Pierwsze 
dwie bramki zdobyły Wilki, 
ale potem prowadzenie prze-
jęli zawodnicy AZS PWSZ, 
głównie dzięki „czteropako-
wi” Konrada Filipka. Koń-
cówka meczu należała jednak 
do „Młodej Watahy” – 4 gole 
w niewiele ponad 6 minut – 
której najskuteczniejszym 
graczem był Jakub Sujkowski, 
autor 3 tra�eń.

Najbardziej jednostronne 
okazało się spotkanie Niedź-
wiedzi z MFL. Odpowiedzią 
na pierwszą bramkę „Miś-
ków” był gol wyrównujący, 
ale kolejnych ripost już nie 
było. Tym bardziej że nowy 
lider nie zatrzymywał się  
w snajperskich popisach,  
jeszcze siedmiokrotnie poko-
nując bramkarza rywali. 

FOREST – PASS 6-9 (3-6) 
Bramki: T. Dorotniak 2, Hydzik 2, Pelc, Bil – Rudy 3, Dębicki 2, 
Szczudlik, Sołowski, Struzik, Kinel. 

AZS PWSZ – IWONICZAN� WILKI II 5-7 (3-3)
Bramki: Filipek 4, Zadylak – Sujkowski 3, Zajdel 2, P. Soko-
łowski, Januszczak. 

INTERQ NIEDŹWIEDZIE – MFL 8-1 (2-1) 
Bramki: Popiel 2, Janik 2, Brukwicki 2, Bielec, Ambicki –  
Pasierbowicz. 

Ćwierć�nał Wilków z Zielonką
W sobotę drużyna TravelPL Wilki rozegra pierwszy ćwierć-
�nał ekstraligi. Jej rywalem będzie wicemistrz Polski, czyli
MUKS Zielonka. Początek meczu w PWSZ o godz. 18. 

Dwa zwycięstwa po 10:0! 
Tego jeszcze nie było! Obydwie drużyny SKT SP3 odniosły zwycięstwa do zera, odpo-
wiednio nad rezerwami Strażaka Niżna Łąka i Iskry Iskrzynia, w sumie tracąc zaledwie 
siedem setów. Minimalnie wyżej wygrał pierwszy zespół. 

IV liga 

NARCIARSTWO 

SKT SP3 SANOK – ST�ŻAK II NIŻNA ŁĄ� 10:0
SKT: Gratkowski 2,5, Łącki 2,5, Pytlowany 2,5, Haduch 2,5. 

V liga ISK� II ISKRZYNIA – SKT SP3 II SANOK 0:10 
SKT: Wronowski 2,5, Sokołowski 2,5, Nowak 2,5, Bednarczyk 2,5. 

Najwyższe zwycięstwo w sezonie, do tego 
na wyjeździe i bez najlepszego zawodnika, 
czyli Marcina Morawskiego. Dobrze zastąpił 
go weteran Józef Sokołowski, debiutujący  

Jeździli w Przemyślu 
Czwarte zawody Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży roze-
grano w Przemyślu, gdzie nasi reprezentanci Laworty Ustrzy-
ki Dolne odnieśli trzy zwycięstwa. Znów wygrywały siostry 
Zuzanna i Helena Leśniak, najlepszy był też Karol Bernat. 

Młodsze Leśniakówny znów 
zdominowały kat. przedszko-
laków D, zajmując dwie czo-
łowe lokaty. Zdecydowanie 
najszybsza okazała się Zuzan-
na z czasem 35,73, a miejsce 
2. przypadło Zo�i (42,78).
Natomiast w kat. juniorek E 
zwyciężyła Helena (30,94),  
a tuż za podium sklasy�kowa-
no Kaję Bernat. 

Podobną sytuację mieli-
śmy w kat. juniorów B, którą 
pewnie wygrał Karol Bernat 
(1.23,68 – łączny czas dwóch 
przejazdów), a 4. był Michał 
Wiejowski. Do tego doszła  
7. pozycja Mateusza Radwań-
skiego. Ich klubowe koleżanki 
wywalczyły jeszcze dwie me-
dalowe lokaty: juniorki C –  
2. Maja Wiejowska (1.36,45), 
juniorki B – 3. Magdalena  
Radwańska (1.53,75). W ju-
niorkach A startowała także 
Anita Wiejowska. 

Lider grupy krośnieńskiej nie zwalnia  
tempa. Nasi pingpongiści oddali rywalom  
zaledwie 3 sety, większość pojedynków  
wygrywając pewnie, szybko i wysoko. Staty-

stycznie najlepszy dorobek miał Mateusz Łącki 
– komplet zwycięstw po 3:0, w tym deblowe. 
Trener Mariusz Haduch oraz Artur Gratkowski 
i Piotr Pytlowany także zrobili, co należało. 

w składzie SKT. Komplety punktów bez straty 
seta zdobyli Marian Nowak i Andrzej Bednar-
czyk, a obok wspomnianego Sokołowskiego 
wystąpił także Marek Wronowski. 

Wygrana z Błękitnymi, porażka z Feniksem 
W ostatni weekend ferii drużyna TSV wróciła do walki. Efekt turnieju w Krośnie to  
zwycięstwo nad Błękitnymi Ropczyce i porażka z Feniksem Leżajsk. 

TSV SANOK – BŁĘKITNI ROPCZYCE 2:1 (20, -21, 9) 
TSV SANOK – FENIKS LEŻAJSK 1:2 (16, -18, -6) 

Połowicznie udany występ 
zawodników Krzysztofa Dzia-
dosza. Obydwa mecze dość 
zacięte, za każdym razem  

o wyniku decydować musiał 
tie-break. Po zwycięstwie nad 
Błękitnymi siatkarze TSV 
dobrze rozpoczęli pojedynek 

z Feniksem, gładko wygrywa-
jąc pierwszego seta. Niestety, 
później role się odwróciły... 

Juniorzy TSV zajęli 2. miejsce, uzyskując awans do pół�nału mistrzostw kraju

Drużyna Niedźwiedzi (jasne stroje) wróciła na pozycję lidera 

Karol Bernat okazał się najszybszy w kategorii juniorów B 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Mistrzostwa Świata w Wieloboju Sprinterskim 

Ogólnopolskie Zawody Dzieci 

Generalne zwycięstwa 
Krawcówny i Hostyńskiego 
Finał sezonu rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie 
kolejne zwycięstwa odnieśli Julita Krawiec i Szymon  
Hostyński, pieczętując 1. miejsca w klasy�kacjach łącznych. 

W kat. 10 lat Krawcówna  
wygrywała na 300 m (czasy 
32,02 i 31,96), zaś na  
500 m przypadły jej 2. lokaty 
(13,02 i 13,05). Wystarczyło 
to nie tylko do zwycięstwa 
wielobojowego, ale i w punk-
tacji całego sezonu. Jedno 
medalowe miejsce wywalczy-
ła też Maja Pytlowany,  
3. w drugim wyścigu na  
300 m (33,29). Startowały 
również Maria Piecuch, Emi-
lia Zając, Madlen Pietrusa, 
Oliwia Dydek i Aleksandra 

chał słabiej (47,10), zajmując 
2. miejsce. W czołowych dzie-
siątkach plasowali się Patryk 
Kudła, który zakończył sezon 
na najniższym stopniu  
podium, i Przemysław Zając. 
Podobnie jak i Jakub Rata- 
jewski w kat. 11 lat. 

Wychowankowie Marka 
Drwięgi dobrze jeździli  
w sztafetach. Miejsca 3. wy-
walczyły drużyny chłopców 
w kat. 12-13 lat (Zając, Kudła, 
Hostyński i Ratajewski, czas 
2.48,62) oraz dziewcząt  
w kat. 10-11 lat (Pytlowany, 
Krawiec, Kopczak, Rysz; 
2.41,68). Drugi skład pancze-
nistek Górnika na 9. pozycji. 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Michalski dopiero szesnasty 
Przeciętny start Piotra Michalskiego, któremu nie udało  
się powtórzyć znakomitego wyniku sprzed roku, jakim 
było 7. miejsce. W holenderskim Heerenveen panczenista 
Górnika może nie celował aż tak wysoko, ale skończyło się 
dopiero na 16. pozycji... 

Właśnie od takiej lokaty  
w pierwszym wyścigu na  
500 m, z czasem 35,23, nasz 
zawodnik rozpoczął walkę. 
Na 1000 m jechał w parze  
z Arturem Nogalem. Nie-
znacznie szybszy okazał się 
kolega z kadry, a Piotrowi  
z wynikiem 1.10,55 przypa-
dło 21. miejsce. Po pierwszym 
dniu mistrzostw, czyli na pół-
metku rywalizacji, zajmował 
16. pozycję w wieloboju. 

Nazajutrz Michalski  
jeździł minimalnie wolniej, 
zajmując jednak... wyższe  
lokaty. Na „pięćsetkę” wykrę-
cił 35,29, co wystarczyło do 
13. pozycji. Natomiast w �na-
łowym biegu na kilometr był 
16. z czasem 1.10,62. Osta-
tecznie wyniki te dały repre-
zentantowi Górnika 16. pozy-
cję w wieloboju. Nogal był  
13. Tytuł wywalczył Rosjanin 
Paweł Kuliżnikow. 

Srebrny sześciopak Nałęckiego, 
dwa brązy juniorów młodszych
Zawody w Zakopanem przyniosły łyżwiarzom Górnika osiem medali, w większości srebr-
nych. Wszystkie krążki tego koloru wywalczył Piotr Nałęcki. Były też dwa brązy juniorów 
młodszych, zdobyte przez Szymona Zegarowicza i zespół dziewcząt. 

Przed rokiem Nałęcki zdomi-
nował olimpiadę na macierzy-
stym torze „Błonie”, jednak  
w juniorskim championacie 
powtórki nie było. Bo i raczej 
nie mogło, wszak jako pierw-
szoroczniak musiał ścigać się  
z rywalami starszymi o rok,  
a w kategoriach młodzieżo-
wych to zawsze spora różnica. 
Dlatego też srebrny „sześcio-
pak” ocenić należy jak najbar-

JUNIORZY. 
Dziewczęta: 500 m – 7. Lorenc, 18. Jagniszczak, 1500 m – 6. Lorenc, 15. Jagniszczak,  
1000 m – 6. Lorenc, 15. Jagniszczak, 3000 m – 6. Lorenc, 15. Jagniszczak, wielobój –  
7. Lorenc, 16. Jagniszczak, bieg masowy – 7. Lorenc. 
Chłopcy: 500 m – 4. Nałęcki, 10. Nalepka, 3000 m – 2. Nałęcki, 5. Nalepka, 1500 m – 2. Nałęcki, 
6. Nalepka, 5000 m – 2. Nałęcki, 5. Nalepka, wielobój – 2. Nałęcki, 5. Nalepka, 1000 m –  
2. Nałęcki, 7. Nalepka, bieg masowy – 2. Nałęcki, 10. Nalepka. 
JUNIORZY MŁODSI. 
Dziewczęta: 500 m – 11. Matuła, 12. Kalityńska, 14. Śnieżek, 1500 m – 9. Matuła, 11. Śnieżek,  
13. Kalityńska, 1000 m – 9. Matuła, 11. Kalityńska, 13. Śnieżek, 3000 m – 7. Matuła, 10. Śnieżek,  
12. Kalityńska, wielobój – 7. Matuła, 10. Śnieżek, 11. Kalityńska, bieg masowy – 7. Matuła,  
bieg drużynowy – 3. podkarpackie. 
Chłopcy: 500 m – 4. Zegarowicz, 3000 m – 4. Zegarowicz, 1500 m – 4. Zegarowicz, 5000 m –  
6. Zegarowicz, wielobój – 4. Zegarowicz, 1000 m – 3. Zegarowicz, bieg masowy – 5. Zegarowicz. 

Finałowe zawody: 
Kat. 10 lat: 1. Julita Krawiec (po dwa razy 1. na 300 m i 2. na 100 m), 4. Maja Pytlowany  
(5. i 3. na 300 m oraz 7. i 10. na 100 m). 
Kat. 11 lat: 9. Jagoda Kopczak (m.in. 9. i 10. na 500 m oraz 10. na 300 m); 8. Jakub Ratajewski 
(dwa razy 8. na 300 m oraz 8. i 10. na 500 m). 
Kat. 12 lat: 1. Szymon Hostyński (trzy razy 1. i 2. na 500 m), 7. Patryk Kudła (po dwa razy  
6. i 7. na 500 m), 10. Przemysław Zając (9. i trzy razy 10. na 500 m). 
Klasy�kacja końcowa sezonu (miejsca w czołowych dziesiątkach): 
Kat. 10 lat: 1. Krawiec (27 pkt), 4. Pytlowany (14). 
Kat. 11 lat: 9. Kopczak (9); 9. Ratajewski (6). 
Kat. 12 lat: 1. Hostyński (27), 3. Kudła (16), 8. Zając (6). 
Kat. 13 lat: 5. Maliczowski (11). 
Kluby: chłopcy – 4. Górnik, dziewczęta – 5. Górnik. 
Szkoły: chłopcy – 5. SP3, 9. SP4, dziewczęta – 7. SP1. 

Lip. W pierwszej dziesiątce 
kat. 11 lat plasowała się tylko 
Jagoda Kopczak. Jeździły  
jeszcze: Maja Rysz, Patrycja 
Szałajko i Anna Stapińska. 

Wśród 12-latków Hostyń-
ski już wcześniej zapewnił  
sobie końcowy triumf, więc 
celem mógł być komplet zwy-
cięstw we wszystkich wyści-
gach sezonu. Do ostatniego 
szło zgodnie z planem, bo wy-
grał trzy biegi na 500 m  
(czasy 46,18, 46,81 i 46,47). 
Niestety, w czwartym poje-

dziej pozytywnie. Wprawdzie 
podopieczny Grzegorza  
Kudły rozpoczął od 4. pozycji 
na 500 m, ale potem był kom-
plet 2. lokat w wyścigach na 
3000 m (4.16,93), 1500 m 
(1.57,24), 5000 m (7.34,34 – 
rekord życiowy), 1000 m 
(1.15,04) i biegu masowym. 
Dwóch ostatnich wyścigów 
nie wliczano do wieloboju,  
w którym panczenista Górni-
ka ustąpił tylko Jakubowi  
Piotrowskiemu z Pilicy Toma-
szów Mazowiecki. Pozycje  
7. zajęli Klaudia Lorenc  
i Adrian Nalepka, a 16. była 
Karolina Jagniszczak. 

Wśród juniorów młod-
szych indywidualnie najlepiej 
wypadł Zegarowicz, zdoby-
wając brąz na 1000 m z cza-
sem 1.20,35. W większości 
pozostałych wyścigów plaso-
wał się tuż za podium i taka 
też pozycja przypadła mu  
w klasy�kacji łącznej OOM.
Jeżeli chodzi o panczenistki 
Górnika, to generalnie 7. była 
Jagoda Matuła, 10. Dominika 

Śnieżek, a 11. Julia Kalityń-
ska. Lepiej poszło im w biegu 
drużynowym na 2400 m,  
w którym uzyskały czas 
4.30,72, co wystarczyło do 
wywalczenia brązu. 

W klasy�kacji klubowej
Górnik zajął 2. miejsce.  
Natomiast w punktacji meda-
lowej i wojewódzkiej podkar-
packie uplasowało się na  
3. pozycjach. 

Najmłodsi panczeniści Górnika w świetnych humorach zakończyli cykl OZD 

Górnicy w Zakopanem. Stoją od lewej: Adrian Nalepka, Szymon Zegarowicz i trener Grzegorz Kudła, 
poniżej Klaudia Lorenc i Piotr Nałęcki 

Medalowa drużyna juniorek młodszych. Od lewej: trener Grzegorz 
Kudła, Jagoda Matuła, Dominika Śnieżek i Julia Kalityńska 
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Wycięte z gazety kupony należy dostarczać – osobiście lub drogą pocztową 
– na adres  redakcji („Tygodnik Sanocki”, ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). 
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2. .......................................................................
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6. .......................................................................

7. .......................................................................
8. .......................................................................
9. .......................................................................

10. .....................................................................

Imię i nazwisko:
.......................................................................

Adres:

.......................................................................

.......................................................................

Plebiscyt „TS”

Złota Dziesiątka 2018
PIŁKA NOŻNA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Lista kandydatów (w kolejności alfabetycznej): 
Michał Ambicki (unihokej, TravelPL Wilki), Arkadiusz Borczyk 
(Automobilklub Małopolski), Kacper Cęgiel (unihokej, TravelPL 
Wilki), Maciej Czopor (szachy, Polonia Wrocław), Wiktoria 
Demkowicz (siatkówka, Sanoczanka), Rafał Domaradzki (piłka 
nożna, Ekoball Stal), Piotr Gembalik (kolarstwo zjazdowe, 
Syndrome Racing), Tymoteusz Glazer (hokej, Ciarko KH 58), 
Joanna Głowacka (kolarstwo górskie, Roweromania), Artur 
Gratkowski (tenis stołowy, SKT SP3), Piotr Krzanowski (piłka 
nożna, Ekoball Stal), Tomasz Kusior (siatkówka, TSV), Emma 
Mazur (short-track, MKS MOSiR), Andrzej Michalski (nordic 
walking, Idmar), Piotr Michalski (łyżwiarstwo szybkie, Górnik), 
Jacek Moczarny (żeglarstwo, Na�owiec), Piotr Nałęcki (łyżwiar-
stwo szybkie, Górnik), Marek Nowosielski (lekkoatletyka, nie-
zrzeszony), Kamil Olearczyk (hokej, Ciarko KH 58), Wojciech 
Pisula (unihokej, TravelPL Wilki), Martyna Posadzka (gimnasty-
ka, Spartanie), Bogusław Rąpała (hokej, Ciarko KH 58), Tadeusz 
Rek (kajakarstwo, niezrzeszony), Kamil Rościński (kick-boxing, 
Samuraj Trans-San), Patryk Rycyk (wędkarstwo, Koło nr 1), 
Patryk Sawulski (podnoszenie ciężarów, Gryf), Sebastian 
Sobolak (piłka nożna, Ekoball Stal), Jakub Sujkowski (unihokej, 
TravelPL Wilki), Łukasz Tabisz (piłka nożna, Ekoball Stal), 
Maciej Witan (hokej, Ciarko KH 58). 

Ostatni kupon za tydzień 
Głosowanie dobiega końca – w następnym numerze plebiscytowy 
kupon zamieścimy ostatni raz. Na wasze głosy czekamy do wtorku, 
12 marca. Kupony otrzymane w kolejnych dniach nie będą ważne. 

Restauracja „Royal Palace” ufundowała cztery podwójne 
vouchery na wspaniałą kolację dla głosujących czytelników. 

Sparingi drużyn Ekoballu 

Turniej MOSiR Dukla Cup 

Piłkarski Festiwal Dziecięcy w Sieniawie 

Super debiut sześciolatków 

Zimny prysznic też się przyda 
Tydzień wcześniej blisko kompletu zwycięstw, a tym razem same porażki... Na szczęście 
były tylko dwa mecze. Seniorzy przegrali z Koroną Rzeszów, a trampkarzom starszym 
przyszło uznać wyższość Karpat Krosno. 

Seniorzy 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – KORONA RZESZÓW 0-2 (0-1) 

Ekoball: Krzanowski – Kaczmarski, Kokoć (46. Suszko), Karol Adamiak, S. Słysz – Jaklik, Tabisz 
(46. Lorenc), Femin (46. Lusiusz), Ząbkiewicz (46. Wójcik) – Baran (46. Kuzio), Pielech (46. Sobolak). 

Tydzień po zwycięstwie 
3-0 z Izolatorem Boguchwała, 
czyli rywalem w walce 
o awans do III ligi, stalowcy 
ulegli ostatniej w tabeli Koro-
nie, która jesienią uciułała 
zaledwie 6 punktów. Brzmi 
niedorzecznie, tyle tylko, 
że w przerwie zimowej rze-
szowski klub przejął kilku 
zawodników Polonii Prze-
myśl wraz z trenerem Grzego-
rzem Opalińskim. To już nie 
ta sama drużyna, co w pierw-
szej części sezonu. 

Sam mecz na stadionie 
„Wiki” toczył się pod dyktando 
gospodarzy, którzy jednak tym 
razem mieli wyraźne problemy 
ze skutecznością. W przeci-
wieństwie do Korony, która 
bezlitośnie wykorzystała nasze 
błędy. Najpierw Piotr Krza-
nowski skapitulował po dale-
kim ni to strzale, ni dośrodko-
waniu z boku boiska, a potem 
jeden z przyjezdnych skorzy-
stał z prezentu od obrońców, 
tra�ając do siatki w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem. 

Mimo wszystko trener 
Mateusz Ostrowski był zado-
wolony z gry, przekornie 
twierdząc, że jedna porażka 

w sparingowym cyklu dobrze 
wpłynie na koncentrację jego 
zawodników. Ostatni mecz 
kontrolny Ekoballu jutro 
w Pilznie z tamtejszym Rze-
mieślnikiem. 

Trampkarze starsi 
�RPATY KROSNO – EKOBALL SANOK 2-0 (2-0) 
O wygranej gospodarzy zdecydowała pierwsza połowa, w któ-

rej strzelili 2 gole. Po przerwie przeważał Ekoball, jednak nie udało 
się wykorzystać żadnej okazji do zdobycia kontaktowej bramki. 
Najlepsze mieli Maciej Zagórda, Kacper Zych i Michał Słapiński. 

Akademia na podium 
Grano w kilku grupach wiekowych, a do dwóch zgłosiły się 
nasze drużyny. Akademia Piłkarska wywalczyła 2. miejsce 
w roczniku 2011, a Ekoball zajął 4. lokatę w 2009. 

Prowadzeni przez Pawła Kali-
tyńskiego akademicy mieli czte-
ry zwycięstwa, remis i porażkę, 
co dało im 2. pozycję. Najlep-
szym zawodnikiem naszej dru-
żyny został wybrany Nikodem 
Subik. Dodatkowe nagrody 
wylosowali Kacper Jastrzębski 
i Gabriel Banasiewicz. 

Ekoballowcy pojechali do 
Dukli w osłabionym składzie, 
uzupełniając go młodszymi za-
wodnikami. Musiało to wpłynąć 
na wyniki – po 3 zwycięstwa 
i porażki oraz remis. Podopiecz-
ni Bernarda Sołtysika uplasowa-
li się tuż za podium, tracąc do 
niego tylko jedną bramkę. 

WYNIKI A�DEMII PIŁ�RSKIEJ: 0-2 z Wilczkami Le-
sko, 2-0 z MOSiR-em II Dukla (bramki: Subik, Banasiewicz), 
2-1 z MOSiR-em I Dukla (Subik, Łuszczyszyn), 9-0 z Lech 
Poznań FA Tarnowiec (Łuszczyszyn 3, Subik 2, Banasiewicz 2, 
Małek 2), 1-1 z AP Jasło (Subik), 3-1 z Lech Poznań FA 
Strzyżów (Małek 2, Łuszczyszyn). 
WYNIKI EKOBALLU: 1-3 z Tempem Nienaszów (Solecki), 
2-2 z MOSiR-em II Dukla (Radwański, Solecki), 2-3 z MOSiR-
-em I Dukla ( Jasion, Radwański), 3-2 z Otrytem Lutowiska 
(Radwański 2, Solecki), 0-4 z Bardomedem Krosno, 
1-0 z AktivPro Rymanów (Kowalik), 2-1 z Lech Poznań FA 
Strzyżów ( Jasion, Rzyman). 

Rozgrywki z udziałem najmłodszych drużyn Ekoballu, 
prowadzone w formie futbolowej zabawy – bez klasy�ka-
cji, tabel i presji wyniku. 

Turnieje rozgrywano w kat. 
roczników 2012 i 2013. Trener 
Bernard Sołtysik szczególnie 
zadowolony był z debiutu 
młodszej drużyny. Obawy 
o tremę okazały się zupełnie 
bezpodstawne, bo ekipa wypa-
dła znakomicie, grając z ogrom-
nym sercem, poświęceniem 
i zaangażowaniem. – Był to naj-
lepszy od wielu lat debiut pro-

wadzonej przeze mnie drużyny. 
Nie wiem, czy tra�ł się tak do-
bry rocznik, czy fakt, że więk-
szość z dzieciaków uczęszcza – 
poza normalnymi treningami 
– na zajęcia piłkarskie, które 
prowadzę w przedszkolu… 
Spory materiał do przemyśleń, 
co dają treningi cztery razy 
w tygodniu  – powiedział 
trener małych ekoballowców. 

IV liga podkarpacka 

Runda rewanżowa rusza 
już w następny weekend
Wyjazdowym meczem z Rzemieślnikiem Pilzno drużyna 
Geo-Eko Ekoballu Stal Sanok zakończy cykl sparingów, 
a już tydzień później startuje runda rewanżowa. Nasz 
zespół nie rezygnuje z walki o awans do III ligi. 

Start drugiej części sezonu 
może być trudny, bo stalowcy 
rozpoczną ją dwoma spotka-
niami na boiskach rywali – 
z Błękitnymi Ropczyce 
i Wisłokiem Wiśniowa. Po-
tem już do końca wyjazdy 
przeplatane będą występami 
przed własną publicznością. 
Wszystko wskazuje na to, że 
nasza drużyna znów grać bę-
dzie na „Wierchach”. Jeżeli nie 
od razu, to w odwodzie pozo-
staje stadion w Bykowcach. 

Jeżeli chodzi o sprawy 
kadrowe, to skład zespołu 
mają wzmocnić obaj testowa-
ni zawodnicy, czyli Damian 
Baran i Gabriel Lusiusz. 
Kontuzjowani są Dawid 
Gąsior i Bartosz Sieradzki, 
choć ten drugi powoli wraca 
do treningów. Natomiast 
Kamil Adamiak i Mateusz 
Kuzio dostali zielone światło 
na wypożyczenia do innych 
klubów do końca obecnego 
sezonu. 

Drużyna Akademii Piłkarskiej wywalczyła 2. miejsce 

Najmłodsi ekoballowcy zaliczyli świetny debiut 
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KINO
LEGO® PRZYGODA 2 - 2D
Czas trwania: 106 min. 
Reżyseria: Mike Mitchell

01.03.2019 godz. 16.00 
02.03.2019 godz. 15.00 
03.03.2019 godz. 15.00

FAWORYTA
Gatunek: biogra�czny, historyczny
Czas trwania: 119 min. 
Reżyseria:  Jorgos Lantimos

01.03.2019 godz. 17.45
02.03.2019 godz. 17.00  
03.03.2019 godz. 19.15

GREEN BOOK
Gatunek: dramat, komedia 
Czas trwania: 130 min. 
Reżyseria: Peter Farrelly

01.03.2019 godz. 20.00
02.03.2019 godz. 19.15
03.03.2019 godz. 17.00

UŁASKAWIENIE
Czas trwania: 100 min. 
Gatunek: dramat
Reżyseria: Jan Jakub Kolski

04.03.2019 godz. 17.00
05.03.2019 godz. 17.00  
06.03.2019 godz. 19.15

MARIA, KRÓLOWA
SZKOTÓW
Czas trwania: 125 min. 
Gatunek: biogra�czny, dramat histo-
ryczny
Reżyseria:  Josie Rourke

04.03.2019 godz. 19.00
05.03.2019 godz. 19.00  
06.03.2019 godz. 17.00

MDK

SDK

Dla osób, które zadzwonią 
do redakcji 1 marca o godz. 
12.00 i odpowiedzą na pyta-
nie, dotyczące bieżącego 
numeru, przygotowaliśmy 
po jednym podwójnym za-
proszeniu na seans.

Wiosna Młodych 
Artystów
Galeria MDK SANOK roz-
poczyna projekt pt. „Wiosna 
Młodych Artystów”, który 
ma na celu promowanie 
młodych, utalentowanych 
artystów sztuk plastycznych 
ze szkół naszego regionu.

Od 28 lutego do 14 marca bę-
dzie można oglądać prace wy-
konane przez uczniów repre-
zentujących Zespół Szkół nr 1 
im. Karola Adamieckiego  
w Sanoku (fotogra�a, malar-
stwo, rysunek). 

MALUCHY MALUJĄ
Osiedlowy Dom Kultury 
Gagatek organizuje 18 edy-
cję konkursu plastycznego 
dla najmłodszych „MALU-
CHY MALUJĄ”. Konkurs 
przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku od 4 lat do I klasy 
szkoły podstawowej.

Tematem prac ma być hasło:  
„Las to magiczne miejsce”. 
Ostateczny termin dostarcze-
nia prac to 15 marca.

MDK


