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Dziecinnie proste
pomaganie

Drugie urodziny
sanockich Morsów

strona

3

Miasto pod śniegiem

Czy w tym roku zima zaskoczy drogowców? To pytanie zadaje sobie większość kierowców. Styczeń przywitał nas ob�tymi 
opadami śniegu. Ulice i chodniki, pokryte białym puchem, często oblodzone, są nie lada problemem zarówno dla kierow-
ców jak i pieszych, a w szczególności drogowców, którzy muszą utrzymać drogi w odpowiednim stanie.

Wesołe Morsy Hipotermia Sanok to stowarzyszenie mi-
łośników zimnych kąpieli. Morsowanie to oryginalny 
sposób na zdrowe i aktywne życie. Ma wielu zwolenni-
ków, także wśród lekarzy. 

Na stronie Filharmonii Narodowej znajduje się zapo-
wiedź wydarzenia pt. „Świat Mistrza Beksińskiego”.  
Koncert odbędzie się 4 marca, bilety szybko zostały wy-
przedane.

Już po raz 27 tradycyjne światełko do nieba rozświe-
tli wiele miast w Polsce. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy Jerzego Owsiaka tym razem zagra dla małych 
dzieci. Sanok kibicuje Orkiestrze.

W 90. rocznicę urodzin
Wakacje z Beksińskim
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DZIŚ W NUMERZE

Panu Piotrowi Kotowiczowi
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca

składają: Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Historycznego w Sanoku

Aukcje, zbiórki internetowe, a wszystko dla Julianka, który 
ma szansę na powrót do zdrowia. Rodzice chłopca zbierają 
pieniądze na operację w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba 
blisko dwa miliony złotych.

Medal hokeistów 
dla Julka

O Julku Świdurskim pisaliśmy 
w ostatnim wydaniu „TS”. Ak-
cje zbierania funduszy na jego 
wyjazd nabierają rozpędu. 
W Internecie ruszyła zbiórka. 
Na stronie www.siepomaga.
pl/julek wszyscy mogą wes-
przeć chłopca wpłacając choć-
by złotówkę. Na aukcję inter-
netową tra�ł złoty medal sa-
nockiej drużyny hokeistów 
zdobyty w 2012 roku. Inicja-
tywa należy do Demokratów 
Ziemi Sanockiej, którą zaini-
cjował Wojciech Blecharczyk.

– Postanowiłem przeka-
zać na aukcję jedną z cennych 
i ważnych, jak sądzę, nie tylko 
dla mnie, ale i dla wielu sano-

czan, pamiątek. Jest nią pierw-
szy historyczny złoty medal 
naszej drużyny hokejowej 
z 2012 roku – mówi Wojciech 
Blecharczyk. 

Demokraci mają nadzieję, 
że do akcji włączą się nie tyl-
ko mieszkańcy Sanoka, ale 
również sanoczanie z różnych 
zakątków całego kraju, jak 
i poza jego granicami.

– Mam nadzieję, że wkrót-
ce w aukcji pojawią się też 
inne cenne przedmioty, wy-
stawiane przez nas, Demokra-
tów, jak też przez naszych 
sympatyków – stwierdza Ja-
kub Osika.

dcz

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy list od osoby roz-
żalonej tym, że wysokość zasiłków i wszelkiego rodzaju do-
datki socjalne pozwalają niektórym rodzinom żyć na takim 
samym albo wyższym materialnie poziomie, na jaki inni mu-
szą ciężko zapracować. List wywołał dyskusję, w redakcji 
dzwoniły telefony. 

Po wypłatę czy po zasiłek?

Granice pomocy społecznej

Nie dawać pijakom
Gdyby spośród wielu głosów, 
jakie do nas dotarły w odze-
wie na opublikowany list, wy-
brać najczęściej powtarzane 
zdanie, to byłoby to krótkie 
żądanie: „Nie dawać pienię-
dzy pijakom”. Uzasadnienie? 
Ponieważ sami wybrali swój 
los. Leczenie, dopiero później 
zasiłek, inaczej to nie ma sen-
su i więcej z tego szkód niż 
pożytku. „Od lat uprawiamy 
promocję pijaństwa. Nie bra-
kuje pieniędzy na coś, co się 
określa jako przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, tymczasem 
brakuje na leczenie dzieci czy 
na dopłaty do leków – stwier-
dziła jedna z naszych roz-
mówczyń.

Program Rodzina 500 plus
„Niewliczanie dodatku 500 
plus do dochodu, uważam za 
niesprawiedliwe, zwłaszcza 
wobec osób starszych” – wy-
znała nam szczerze Beata 
Szmiłyk, kierownik działu po-
mocy społecznej MOPS-u. 
„Jeżeli wdrożone zostaną 
przepisy przyznające świad-
czenie tylko wówczas, gdy 
przynajmniej jedna osoba 
w rodzinie pracuje, wtedy to 
będzie miało pozytywny wy-
dźwięk społeczny. Właścicie-
le �rm mają problemy ze zna-
lezieniem pracowników, za-
trudniają cudzoziemców” 
– słyszę od lokalnego przed-
siębiorcy. 

Zdarza się, że podopiecz-
ni Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej mówią: „Po co pójdę 
do pracy, mam troje dzieci 
i dostanę te same pieniądze, 
jakie dostałabym, podejmu-
jąc pracę. Odprowadzę dzieci 
do przedszkola, posprzątam, 
zrobię zakupy.”

Pensja jak zasiłek
Rafał Gużkowski, dyrektor 
MOPS uważa, że Program 
Rodzina 500 plus jest dobrym 
programem, jednak w ślad za 
nim powinna iść promocja 
zatrudnienia. „Nasi pracow-
nicy nie powinni zarabiać 
mniej, niż wynoszą łączne 
świadczenia naszych niepra-
cujących bene�cjentów. Ktoś 
poświęca 8 godzin dziennie 
na pracę, ma poza nią także 
obowiązki w domu. Pracow-
nicy pomocy społecznej są 
słabo opłacani. Tym tematem 
są ostatnio zarażane różne 
podmioty, od związków za-
wodowych po urzędy woje-
wódzkie” – mówi. „Praca 
w MOPS-ie jest służbą. Nie 
weźmiemy wszyscy urlopów 
na żądanie” – uzupełnia wy-
powiedź dyrektora Beata 
Szmiłyk.

Nie tylko pracownicy so-
cjalni skarżą się w Sanoku na 
niskie zarobki.

Seniorzy na minusie
Idąc tropem redakcyjnej roz-
mowy telefonicznej, pytam 
Beatę Szmiłyk z MOPS-u, czy 
w świetle ustaw pomoc, jaka 
jest udzielana różnym lu-
dziom, opiera się na sprawie-
dliwych zasadach. „Podam 
taki przykład – odpowiada 
pani Beata: osoba jest chora, 
ma orzeczony znaczny sto-
pień niepełnosprawności, 
spodziewano się zasiłku 
w wysokości 645 zł, tymcza-
sem został przyznany zasiłek 
dużo niższy ze względu na 
dochód, jaki w tej rodzinie 
jest. Inne przykłady dotyczą-
ce osób na zasiłkach stałych, 
które mają dochód na takim 
poziomie, że o 20 lub 30 zł 
przekracza on próg ustawowy 

i nie można im przyznać zasił-
ku celowego na zakup opału. 
Można w takiej sytuacji przy-
znać zasiłek celowy specjalny, 
ale to robi się tylko w szcze-
gólnych okolicznościach. 

„Pomagamy takim oso-
bom, jeżeli tylko mamy możli-
wość. Niekiedy wskazujemy 
im inne instytucje, do których 
mogą się zwrócić po pomoc” 
– mówi Rafał Gużkowski.

Jedna z czytelniczek po-
wiedziała nam przez telefon, 
że polskie państwo zapomnia-
ło o seniorach. Miała rację?

Zachować ostrożność
„Możemy się zgodzić z pew-
nymi tezami czy zarzutami, 
opublikowanymi w liście do 
gazety. Zwłaszcza że dotyczą 
całej Polski, a nie tylko 
MOPS-u w Sanoku. Nie 
wszyscy nasi klienci są tacy, 
jak opisana rodzina. Z mojej 
wiedzy wynika, że takie ro-
dziny stanowią niewielki pro-
cent” – mówi dyrektor 
MOPS. „Nas obowiązuje ta-
jemnica służbowa, etyka za-
wodowa. Druga strona może 
powiedzieć wszystko o swojej 
sprawie. My, pracownicy 
MOPS-u, możemy sprawę 
rozpoznać, ale nie możemy 
o sprawie otwarcie rozmawiać 
i polemizować przede wszyst-
kim dla dobra strony, a już na 
pewno nie w mediach. Może-
my rozpatrywać ponownie 
wnioski w drodze odwołań 
lub przekazywać je w imieniu 
strony do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, za-
chowując wszystkie procedu-
ry” – dodaje.

Uważamy, że należy za-
chować ostrożność, opisując 
pewne zjawiska. „Każda sytu-
acja jest inna, do każdej nale-
ży podchodzić indywidual-
nie” – powiedziała nam na-
uczycielka, podważając  za-
rzut, postawiony w liście, 
jakoby MOPS opłacał składki  
na ubezpieczenie dzieci czy 
tzw. komitet rodzicielski. 

Co dalej?
MOPS w Sanoku w ubiegłym 
roku rozpatrzył rekordową 
liczbę wniosków o różnego 
rodzaju świadczenia, wlicza-
jąc programy 500 plus i Do-
bry Start – łącznie ok. 14 ty-
sięcy wniosków. 

„Ludzie przychodzą po 
świadczenia, składają wnioski, 
a niekiedy po wery�kacji da-
nych zawartych we wniosku 
okazuje się, że świadczenia im 
się nie należą. Komplikacje 
mogą się pojawić, gdy ze zło-
żonej dokumentacji wynika, 
że świadczenie nie należało się 
już wcześniej. Wtedy się zaczy-
nają problemy, bo trzeba zwra-
cać świadczenie wraz z usta-
wowymi odsetkami.” – mówi 
Dariusz Jabłoński, zastępca 
dyrektora MOPS. 

Zastanawiam się głośno, 
czy ludzie mają świadomość, że 
pieniądze na osłonę socjalną 
nie biorą się z nieba, że jest jakiś 
rachunek ekonomiczny, który 
kiedyś wszystkim nam przyj-
dzie zapłacić. „Ludzie nie myślą 
w ten sposób” – kwituje zdecy-
dowanie Dariusz Jabłoński.

List
„Taki list, jak ten, opubliko-
wany w gazecie tydzień temu, 
to dla nas niemal codzien-
ność, odkąd jest Program Ro-
dzina 500 plus. Na bieżąco 
pracownicy socjalni wery�-
kują podobne informacje, 
o których się dowiadujemy. 
Uprawnienia do świadczeń 
przyznawane są zgodnie 
z obowiązującym prawem” 
– mówi Rafał Gużkowski. „Nie 
ze wszystkim, co zapisane zo-
stało w ustawach i rozporzą-
dzeniach bezkrytycznie się 
zgadzamy, i gdy jest to możli-
we, np. na konferencjach czy 
naradach w Urzędzie Woje-
wódzkim zgłaszamy jako 
OPS-y uwagi do obowiązują-
cego prawa i różnych projek-
tów pomocowych” – podsu-
mowuje dyrektor MOPS.

msw

Wkrótce poznamy nazwisko 
dyrektora MOSiR-u. Konkurs 
rozstrzyga się w czasie kiedy 
podajemy gazetę do druku. 

Piszemy dziś o odśnieża-
niu dróg miejskich i powiato-
wych, o nocnym i świątecz-
nym dyżurowaniu aptek, 
o morsach w Sanie, o mean-
drach pomocy socjalnej. Dy-
rektor szpitala objaśnia reguły 
funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

Publikujemy pytania rad-
nego Sławomira Miklicza 

i odpowiedź burmistrza To-
masza Matuszewskiego. Rad-
ny dba o kondycję �nansową 
mieszkańców, którzy chcieli-
by jednorazowo nabyć prawo 
własności w związku z ustawą 
o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów. Sprawa 
nie dotyczy wszystkich miesz-
kańców – gros budynków 
wielorodzinnych ma prawo 
własności uporządkowane, 

lokatorzy śpią spokojnie, nie 
dla nich radny zabiega o boni-
�katę.

Maciej Patronik pisze 
o domu. Starym domu, do 
którego chce się wracać z da-
lekich podróży. Opowieść ilu-
strujemy akwarelą Władysła-
wa Szulca ze zbiorów MH. 

Wiesław Banach zaprasza 
na wakacje z Beksińskim 
w sierpniu – z rozmachem przy-
gotowywaną  imprezę, o której 
już dziś warto pomyśleć, planu-
jąc wakacje w Sanoku.

A my mocno, ze wszyst-
kich sił, ściskamy kciuki za 
serce małego Julka. 
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W związku z prośbami Czy-
telników „TS”, mających za-
strzeżenia co do sposobu 
funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, za-
pytaliśmy dyrekcję SPZOZ 
o to, czy w ostatnim okresie 
wystąpiły jakieś szczególne 
trudności w organizacji pra-
cy na SOR-ze. Poniżej pu-
blikujemy odpowiedź, jaką 
otrzymaliśmy od dyrektora 
szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
udziela świadczeń zdrowot-
nych na podstawie Zarządze-
nia Nr 69/2016/DSM PRE-
ZESA NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA  
z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji 
umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie: świadcze-
nia w szpitalnym oddziale ra-
tunkowym oraz w zakresie: 
świadczenia w izbie przyjęć.  
W Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym prowadzona jest 
procedura oceny stanu pacjen-
ta i określenia stopnia pilności 
badania lekarskiego. Jest to 
procedura segregacji medycz-
nej tzw. TRIAGE. Pacjenci zo-
stają oznaczeni poprzez nada-

Interwencja

Jak pracuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

nie odpowiedniego koloru w za-
leżności od stanu zagrożenia 
zdrowotnego. Pielęgniarka/ra-
townik medyczny odpowie-
dzialni za TRIAGE przekazują 
bezpośrednio lekarzowi SOR/
IP informację o pacjencie i usta-
lonym stopniu pilności badania: 
kolor czerwony – pomoc na-
tychmiastowa, kolor żółty  
– maksymalny czas oczekiwania 
90 min, kolor zielony – maksy-

malny czas oczekiwania 360 
min. Warto przypomnieć, że 
szpitalne oddziały ratunkowe/
izby przyjęć są jednostkami 
udzielającymi świadczeń opieki 
zdrowotnej, polegających na 
wstępnej diagnostyce oraz pod-
jęciu leczenia w zakresie nie-
zbędnym dla stabilizacji funkcji 
życiowych osób, które znajdują 
się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.

Szpitalne Oddziały Ra-
tunkowe stosują „DOBRE 
P�KTYKI POSTĘPOWA-
NIA W SZPITALNYCH 
ODDZIAŁACH �TUN-
KOWYCH I W IZBACH 
PRZYJĘĆ” opracowane 
przez Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie medycyny ra-
tunkowej i zaakceptowane  
z upoważnienia Ministra 
Zdrowia przez Podsekretarza 

skiej w przypadku stanów 
niezagrażających życiu.

Osoby, u których nie wystę-
pują objawy nagłego zagrożenia 
zdrowotnego powinny w pierw-
szej kolejności zgłosić się do 
swojego lekarza rodzinnego. 

Ubezpieczeni w sytuacji 
nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, w dni powszednie po 
godzinie 18 oraz w soboty, nie-
dziele i święta – całodobowo, 
mogą korzystać z pomocy 
punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej najlepiej jak 
najbliżej swojego miejsca za-
mieszkania. Informacja o loka-
lizacji punktów znajduje się  
na stronie internetowej Naro-
dowego Funduszu Zdrowia  
i w gabinetach lekarzy rodzin-
nych. 

Odnosząc się do informacji 
przedstawionych w emailu, in-
formujemy, że do dyrekcji 
SPZOZ w Sanoku nie tra�ły o�-
cjalne skargi na pracę w SOR, 
więc trudno przeanalizować  
sytuację bez jakiegokolwiek 
punktu odniesienia. Jednakże 
każdy niepokojący sygnał jest 
poddawany analizie i służy po-
prawie organizacji pracy w ra-
mach obowiązujących wymo-
gów formalno-prawnych.

Oprac. msw

Stanu w Ministerstwie zdro-
wia w dniu 04.04.2017 r. 

Zgodnie z treścią powyż-
szego dokumentu oznacza to, 
iż w SOR/IP pacjent

– nie uzyska recepty, („bo 
lek mi się kończy, a nie mia-
łem czasu iść do lekarza”), 

– nie uzyska zwolnienia 
lekarskiego, („bo w mojej 
przychodni są kolejki”)

– nie uzyska porady lekar-

Czy w tym roku zima zaskoczy drogowców? To pytanie zada-
je sobie niemal większość kierowców. Styczeń przywitał nas 
ob�tymi opadami śniegu. Ulice i chodniki, pokryte białym
puchem, często oblodzone, są nie lada problemem zarówno 
dla kierowców, jak i pieszych, a w szczególności dla drogo-
wców, którzy muszą utrzymać drogi w odpowiednim stanie.

Zasypane miasto

Od kilku dni na naszych uli-
cach widać pługi i piaskarki. In-
tensywne opady śniegu nie uła-
twiają zadania drogowcom, 
którzy starają się utrzymać dro-
gi i chodniki w taki sposób, by 
korzystanie z nich było bez-
pieczne. Jednak, gdzie zgłosić 
problem, gdy droga lub chod-
nik są całe zaśnieżone?

Miasto
– Za odśnieżanie ulic w Sanoku 
odpowiada Sanockie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej – Zakład Dróg Miejskich, 
mowa oczywiście o drogach 
gminnych. Jeśli chodzi o chod-
niki, te są odśnieżane przez �r-
mę AZ – mówi Jacek Gomułka, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Lokalowej Urzę-
du Miasta Sanoka.

Należy zaznaczyć, że �rmy
odpowiedzialne są tylko za za-
dania powierzone przez UM. 
Chodniki należące do właści-
cieli posesji nie są odśnieżane. 
Zgodnie z przepisami to na 
nich spoczywa obowiązek usu-
nięcia śniegu z chodników 
przylegających bezpośrednio 
do nieruchomości. Spółdziel-
nie Mieszkaniowe również od-
powiadają za stan chodników 
na osiedlach.

Wszystkie problemy moż-
na zgłaszać bezpośrednio do 
tych jednostek. Do SPGK pod 
numerem telefonu 13 46 47 
855, �rma AZ – 13 46 40 871
lub do komórki Wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Lokalo-
wej UM Sanoka pod numerem 
tel. 13 46 52 878.

Powiat
Drogi powiatowe zostały po-
dzielone na osiem rejonów, za 
które odpowiedzialne są różne 
�rmy.

Za rejon pierwszy, czyli Sa-
nok odpowiedzialna jest �rma
Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych i Mostowych Sp. z o.o.  
pod numerem telefonu 606 
450 507 lub 13 46 307 95. Re-
jon ten dotyczy ulic powiato-
wych: Biała Góra, Białogórska, 
Chrobrego, II Pułku Strzelców, 
II Armii Wojska Polskiego, Da-
szyńskiego, Jagiellońska, Jana 
Pawła II, Królowej Bony II, Ko-
narskiego, Konopnickiej, Ko-
ścielna, Kościuszki, Mickiewi-
cza, Okulickiego, 800-lecia, 
Podgórze, Reymonta, Robot-
nicza, Rymanowska, Stróżow-
ska, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Traugu�a.

Rejon drugi obejmuje 
swoim zasięgiem miejscowość 

Dobra. Firma Usługowo-Han-
dlowa Budowlano-Transpor-
towa Henryk Biłas zajmuje się 
utrzymaniem dróg w tej okoli-
cy. Numer telefonu 666 895 
206, 608 807 795.

W rejonie Poraża na od-
cinku drogi Prusiek - Niebiesz-
czany-Wysoczany oraz Poraż - 
Zagórz wraz z ul. Gubrynowi-
cza za porządek odpowiada 
�rma Transport - Handel -
Usługi „DROGMAX” telefo-
ny kontaktowe: 13 46 74 149, 
606 121 906.

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych  
Sp. z o.o. zajmuje się rejonem 
Zarszyna i Beska – strona pra-
wa; telefony kontaktowe: 606 
450 507, 13 46 30 795.

Za Zarszyn i Besko – stro-
na lewa odpowiada Firma 
Transport-Handel-Usługi 
„DROGMAX”, telefony kon-
taktowe: 13 46 74 149, 606 
121 906.

Za utrzymanie dróg w re-
jonie Tarnawy odpowiada 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych i Mostowych Sp. z o.o. 

telefony kontaktowe: 606 450 
507, 13 46 30 795.

Rejon Komańczy należy 
do �rmy „T�NSKOP” tele-
fony kontaktowe: 13 46 64 
252, 601 916 147.

Natomiast za rejon Bu-
kowsko odpowiada Firma 
Transport-Handel-Usługi 
„DROGMAX”, telefony kon-
taktowe: 13 46 74 149, 606 
121 906.

Pomiędzy powiatem sa-
nockim a gminą Tyrawa Wo-
łowska zostało podpisane po-
rozumienie, na mocy którego 
gmina przejęła obowiązek zi-
mowego utrzymania dróg po-
wiatowych, które znajdują się 
na jej terenie. Problemy należy 
zgłaszać pod numerem telefo-
nu: 13 46 56 931.

Powiat na zimowe utrzy-
manie dróg w sezonie zimo-
wym 2018/2019 planuje wy-
dać niecały 1 milion 400 tysię-
cy. Środki zostały zabezpieczo-
ne w planie �nansowym
jednostki.

dcz

Apteka 
na służbie
W niedzielę, święta czy dzień wolny od pracy każdy z nas 
może zachorować. Tabletki na ból głowy czy na przeziębie-
nie kupimy na stacji benzynowej.  Co jednak mamy zrobić, 
jeśli musimy wykupić lekarstwo na receptę od lekarza po 
wizycie na pogotowiu, a apteki są pozamykane?

Rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych powinien 
być dostosowany do potrzeb 
ludności. Ma również zapew-
nić dostęp do świadczeń  
w porze nocnej, niedzielę, 
święta i inne dni wolne od 
pracy. Na ostatniej sesji Rady 
Powiatu Sanockiego, 27 grud-
nia 2018 roku, została podjęta 
uchwała w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w roku 
2019 na terenie powiatu sa-
nockiego. Apteka, która pełni 
dyżur całodobowy, swój dy-
żur tygodniowy rozpocznie  
o godz. 8. w dniu rozpoczęcia 
tygodnia dyżurowego i za-
kończy o godz. 8 w dniu za-
kończenia tygodnia dyżuro-
wego. Wszystkie dni wolne od 
pracy i święta, które wypadają 
w tygodniu dyżurowym ob-
sługuje apteka, która pełni 
dyżur całodobowy.

Dyżur całodobowy 13.01.2019 – 20.01.2019 
pełni Apteka Dbam o Zdrowie 

przy ul. Lipińskiego 10 A. 
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Medal hokeistów 
dla Julka

– Samorząd ma za zadanie 
tylko ustalić harmonogram 
dyżurów aptek. Tak jest zapi-
sane w ustawie – wyjaśnia Bo-
żena Pietruszka, pełnomoc-
nik ds. Zdrowia i Polityki 
Społecznej ze Starostwa Po-
wiatowego w Sanoku.

W ubiegłym roku w okre-
sie świąt doszło do dezinfor-
macji. Apteka, która miała 
wówczas pełnić dyżur nie 
sprawowała go, a pacjenci 
wracali do domu bez le-
karstw.

– W tym roku wszystkie 
apteki są ujęte w harmono-
gramie. Każda z nich ma pod-
jąć dyżur. Jednak na to, jak 
będą się one z tego wywiązy-
wać nie mamy wpływu.  
Nawet jeśli jakaś apteka się 
wycofa z pełnienia dyżurów  
– mówi pełnomocnik.

dcz
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Michał, opisz dzień, w którym do-
wiedziałeś się o chorobie, jak go 
pamiętasz?

W Wielki Piątek robiliśmy z mamą 
ostatnie zakupy przedświąteczne, le-
karka z przychodni zadzwoniła i po-
prosiła nas o przyjście, ponieważ 
otrzymała wyniki moich badań z krwi 
zrobionych rano. Tam dowiedzieliśmy 
się, że natychmiast muszę pojechać do 
szpitala. Zawołano kartkę i po kolej-
nych badaniach – już przeprowadzo-
nych w szpitalu, stwierdzono białacz-
kę. W Wielką Sobotę po badaniu szpi-
ku kostnego dowiedziałem się, że jest 
to ostra białaczka szpikowa, a wieczo-
rem podano mi pierwszą chemię in-
dukcyjną ratującą życie.

Większość z nas nie myśli o tym, że 
możemy być chorzy, bardzo chorzy. 
Jak było z tobą, czy zwracałeś uwagę 
na odżywianie, zdrowy styl życia?

W mojej ocenie był to raczej 
zdrowy styl życia. Ćwiczyłem sporty 
walki, chodziłem na siłownię, basen 
i w związku z tym miałem dietę do-
pasowaną do właśnie takiego stylu 
życia. A poza tym byłem zwykłym 
studentem.

Pobyt w szpitalu, nawet krótki, jest 
dla większości z nas stresem. Jak 
radziłeś sobie w takich chwilach?

Nie myślałem o tym, zamykałem 
się w szpitalnej rutynie. To właśnie 
przewrotność tej choroby nauczyła 
mnie, żeby nie myśleć co będzie jutro.

Szpital, ty, lekarze, pielęgniarki, 
pacjenci. Kto utkwił w twojej  
pamięci?

Trudno powiedzieć. Wszyscy,  
z którymi miałem kontakt na zawsze 
zostaną w mojej pamięci. Mój lekarz 
prowadzący na Oddziale Hematolo-
gii był wspaniałym, pozytywnie na-

stawionym człowiekiem, empatycz-
nym i potra�ącym wytłumaczyć mi
wszystko tak, abym rozumiał, co się 
ze mną dzieje. 

Podobnie pielęgniarki na Od-
dziale Transplantacji Szpiku, były 
bardzo troskliwe i pomocne, no  
i inni pacjenci… Do dzisiaj przecież 
spotykamy się w Poradni Poprzesz-
czepowej.

Szukając dawcy, pozwoliłeś wyko-
rzystać swój wizerunek, to bardzo 
odważne. Spotkałeś się kiedyś np: 
z reakcją: to ten Michał od szpiku? 

Nie, nawet o tym nie myślałem, 
że mogłoby tak być. Zresztą po prze-
szczepie muszę unikać skupisk ludzi 
z racji na mój brak odporności na 
choroby.

Twoja historia poruszyła mnóstwo 
serc. Sama widziałam (rejestrowa-
łam) wielu ludzi, którzy z nadzieją 
decydowali się na ten odważny  
i ważny krok. Co chciałbyś tym 
osobom przekazać? 

Dziękuję zarówno za wsparcie, 
jak i za ogromny odzew podczas ak-
cji rejestracji potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. Wiem, że 
już kilka osób, które zarejestrowały 
się w akcjach organizowanych dla 
mnie, oddało szpik i uratowało in-
nych potrzebujących. To wspaniałe 
uczucie, że ktoś dostał szansę tak jak 
ja. Zachęcam wszystkich do rejestra-
cji. Przecież dzięki mojemu dawcy ja 
dzisiaj mogę z tobą rozmawiać.

Twoim genetycznym bliźniakiem 
okazał się chłopak w twoim wieku 
z Niemiec. Moją genetyczną bliź-
niaczką jest Słowaczka – to poka-
zuje jak nasze geny wędrują i nigdy 
nie wiemy, komu w danym mo-
mencie możemy pomóc lub od-
wrotnie. Z Martiną  już się pozna-
łam „na żywo”. Po dwóch latach bę-
dziesz mógł się spotkać z bliźnia-
kiem. Uczysz się niemieckiego? 

Nie, nie uczę. Mogę przecież po-
wiedzieć, że mam go już we krwi ;) 
A tak poważnie, dzisiaj jeszcze nie 
myślę o spotkaniu. Chciałbym bar-
dzo zupełnie wyzdrowieć i na tym 
skoncentrowane są wszystkie moje 
myśli i działania. Myślę, że ten mo-
ment jeszcze przede mną.

Minęło pół roku od transplantacji, 
jesteś tym Michałem sprzed cho-
roby? 

Taka choroba zmienia. Patrzę 
dzisiaj inaczej, zmieniły się moje 
priorytety, choć plany na przyszłość 
są takie same jak sprzed choroby. 
Skończyć studia i znaleźć pracę  
z nimi związaną jako programista. 
Nowotwór raczej w żaden sposób 
tych planów nie zmienił, bardziej je 
odłożył w czasie. Oczywiście otwo-
rzył też oczy na to, jakie życie cza-
sem jest przewrotne i jak nie doce-
niamy na co dzień takich rzeczy jak 
zdrowie, tylko bierzemy to za coś 
oczywistego i pędzimy dalej w ży-
ciowej gonitwie.

rozawiała Edyta Wilk

Michał Radziejowski 
i jego walka z białaczką 

Kolejny raz przy okazji Finału WOŚP 
w Sanoku odbędzie się rejestracja po-
tencjalnych dawców szpiku.

Dołącz do bazy dawców szpiku
nych i granulocytów, ciężkie, wro-
dzone niedobory odporności u dzie-
ci, choroby metaboliczne. Aby do-
konać przeszczepienia, niezbędne 
jest znalezienie odpowiedniego 
dawcy. 

Każdy w bazie jest na wagę złota
Każda zarejestrowana osoba jest nie-
zwykle cenna. W bazie DKMS Polska 
znajduje się obecnie ponad milion  
zarejestrowanych dawców, jednak 
wciąż potrzebni są nowi, ponieważ aż 
co piaty chory nie znajduje swojego 
dawcy. Dlaczego? Nasz genotyp jest 
bardzo różnorodny. Szanse na znale-
zienie „bliźniaka genetycznego” (oso-
by, której antygeny zgodności tkanko-
wej są takie same, jak nasze) są bardzo 
niskie.Prawdopodobieństwo wynosi 
1: 20 000, a w rzadkim genotypie na-
wet 1 do kilku milionów. Dlatego tak 
bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej 

osób rejestrowało się jako potencjalni 
dawcy. 

Kto może być dawcą? 
Dawcą może zostać każdy ogólnie 
zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 ro-
kiem życia, ważący powyżej 50 kg  
i nieposiadający znacznej nadwagi. 
Wystarczy się zarejestrować i być świa-
domym swojego zobowiązania. Jak 
wygląda proces rejestracji? Zajmuje to 
tylko chwilę!  Pobierany jest wymaz  
z wewnętrznej strony policzka i wy-
pełniany formularz. Z przesłanej prób-
ki wykonywana jest typizacja antyge-
nów zgodności tkankowej. Wyniki ba-
dania wraz z danymi z formularza 
wprowadzane są do bazy dawców ko-
mórek macierzystych, a  osoba reje-
strującą się otrzymuje kartę potencjal-
nego dawcy szpiku. Proces wyrabiania 
karty trwa ok. 2-3 miesiące. 

ew

Przypomnijmy kilka faktów związa-
nym z przeszczepami szpiku
Przeszczep szpiku to szansa na ura-
towanie czyjegoś życia. W Polsce co 
godzinę, a na świecie co 35 sekund, 
ktoś dowiaduje się, że cierpi na bia-
łaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla 
wielu chorych jedyną szansą na ży-
cie jest przeszczepienie krwiotwór-
czych komórek macierzystych. Prze-
szczepienia dokonuje się głównie  
u pacjentów cierpiących na choroby 
układu krwiotwórczego. Należą do 
nich choroby nowotworowe takie 
jak: białaczki, chłoniaki, zespoły 
mieloproliferacyjne, a także choro-
by nienowotworowe, takie jak: cięż-
ka niedokrwistość aplastyczna, inne 
ciężkie zaburzenia krwinek czerwo-
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Wróćmy do czerwca 2018 roku. Odbyło się wtedy kilka akcji rejestracji 
potencjalnych dawców z dedykacją dla Michała Radziejowskiego z Sano-
ka. Młody chłopak, student, zachorował i jedynym ratunkiem dla niego 
był przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Rodzina i przyjacie-
le, mnóstwo wolontariuszy zaangażowało się w poszukiwanie dawcy dla 
Michała. Na szczęście udało się! Michał jest po przeszczepie. 
,

W Sanoku zarejestrowanych jest 2296 osób, z tego szpik oddało 14 osób. To tyle uratowanych ludzkich istnień 
dzięki mieszkańcom Sanoka. Korzystając z okazji – Dni Dawcy przy WOŚP – zadałam Michałowi kilka pytań 
związanych z chorobą i powrotem do zdrowia. 

Może 13 stycznia zatrzymamy się wszyscy w tej życiowej gonitwie  
i w miarę swoich możliwości damy coś od siebie innym, czy to wrzuca-
jąc przysłowiowy grosik do WOŚP-owej puszki, czy  podejmując decy-
zje o rejestracji jako potencjalny dawca szpiku.

Rejestracja odbywać się będzie w Centrum Informacji Tury-
stycznej Rynek 1 w godzinach 13:00-18.00. AR
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W tym roku orkiestra zagra dla naj-
młodszych. Zebrane pieniądze prze-
znaczone zostaną na zakup specjali-
stycznego sprzętu do 50 szpitali 
dziecięcych w całym kraju. To pla-
cówki, które dokonują specjalistycz-
nych diagnoz oraz udzielają pomocy 
medycznej najciężej chorym dzie-
ciom. Już 13 stycznia odbędzie się 
wielki �nał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Wielki Finał 
Setka wolontariuszy na ulicach pomi-
mo chłodu będzie z uśmiechem zbie-
rać pieniądze, by zasilić konto funda-
cji.

– To cudowne, że po raz kolejny 
udaje nam się włączyć w organizację 
WOŚP ludzi z bardzo różnych środo-
wisk. Grają ludzie w każdym wieku  
– od kilkuletnich dzieciaków, po se-
niorów – mówi Martyna Sokołowska, 
jedna z organizatorek z Bieszczadzkie-
go Sztabu WOŚP.

Ludzie chcą pomagać. Świadczy  
o tym ilość wolontariuszy oraz osób  
w sztabach. Zainteresowanie przy or-
ganizacji Orkiestry jest olbrzymie.

– Pewnie zabrzmi to nieskromnie, 
ale jest coś wyjątkowego w naszym 
sztabie. Trudno w to uwierzyć, ale 
pierwsze zgłoszenia od zespołów, któ-
re chciałyby zagrać na �nale WOŚP 
w Sanoku mieliśmy już w styczniu, 
chwile po zakończeniu poprzedniego 
�nału – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

W Sanoku podczas wielkiego �na-
łu tradycyjnie zobaczymy światełko 
do nieba. Rockowe dźwięki rozgrzeją 
zmarznięte, choć szlachetne serca 
wszystkich tych, dla których dobro 
małych dzieci nie jest obojętne. Orga-
nizatorzy tak skonstruowali program, 
by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

– Dla każdego staraliśmy się przy-
gotować WOŚP-owe wydarzenie, 
podczas których będą mogli trochę się 
zabawić, a przy okazji wesprzeć Orkie-
strę – dodaje organizatorka.

Bieg „Policz się z cukrzycą” roz-
pocznie się już o godzinie 13. Start  
i meta na sanockim Rynku. Już o go-
dzinie 16. odbędą się koncerty oraz li-
cytacje. Dzień Dawcy Szpiku to oka-
zja, by zarejestrować się w bazie poten-

cjalnych dawców szpiku. W Centrum 
Informacji Turystycznej od 13. do 18. 
można będzie dokonać rejestracji. 
Koncert F� Flamenco w Sanockim
Domu Kultury rozpocznie się o 17.  
W tym roku organizatorzy przygoto-
wali kilka niespodzianek i nowości.

– Po raz pierwszy Sanok weźmie 
udział w „Ściskawie”, dzięki czemu 
mamy szansę wygrać 50 tysięcy zło-
tych dla sanockiego szpitala – konty-
nuuje.

Sanockie morsy i łucznicy zapre-
zentują swoje umiejętności. Na rynku 
będzie miasteczko ratownicze, gdzie 
na fantomach wszyscy chętni będą 
mogli nauczyć się udzielania pierwszej 
pomocy. Odbędą się także liczne licy-
tacje m.in. zostanie zlicytowany ka-
mień z Mount Everestu, który przeka-
zał Łukasz Łagożny. Lot szybowcem 
nad Bieszczadami lub awionetką nad 
Jeziorem Solińskim, anioły od miesz-
kańców Domu Inwalidy Bezdomnego 
w Sanoku oraz wycieczka do Brukseli.

– Ludzie wspierają nas w różny 
sposób. Przekazują rzeczy lub usługi 
na licytacje, pomagają organizacyjnie  
i logistycznie. Wśród wolontariuszy są 
osoby, które kwestują z nami od lat,  
a wśród darczyńców znam kilka osób, 
które od kilku tygodni odkładają pie-
niądze po to, aby wolontariuszom 
wrzucić coś do puszki – opowiada na-
sza rozmówczyni.

Godzina 20. to niezapomniane 
„światełko do nieba”, czyli pokaz 
sztucznych ogni.

– Przygotowanie �nału to kilka ty-
godni ciężkiej pracy i masę formalno-
ści, ale mimo ogromnego zmęczenia  
i czasem zamieszania, jakie temu to-
warzyszy, zdecydowanie warto, bo 
emocji, jakie towarzyszą �nałowi nie
da się opisać słowami! – kończy Mar-
tyna Sokołowska.

Pomaganie bez granic
– Grają z nami wszyscy, którzy chcą 
pomagać. Cisna, Baligród, Komań-
cza, Rzepedź, Bukowsko, Prusiek, 
Niebieszczany, Dobra, Trepcza oraz 
sanockie szkoły: SP nr 1, SP nr 3, SP 
nr 6, I LO, II LO, ZS nr 1 oraz ZS nr 
3 – mówi Jan Myćka ze sztabu 
WOŚP w Sanoku.

Dziecinnie proste
 pomaganie

Już po raz 27 tradycyjne światełko do nieba rozświetli wiele miast w Polsce. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
tym razem zagra dla małych dzieci „bez focha”.

W sztabie Myćki jest 260 wolonta-
riuszy, którzy przygotowują wszystko 
od strony logistycznej. Przyświeca im 
tylko jeden cel – pomoc dla tych, któ-
rzy jej najbardziej potrzebują. Nie 
oczekują w zamian poklasku, sławy 
czy podziękowań. Robią to, co czują  
w swoich sercach. Potra�ą wspólnie
połączyć swoje siły, by ich starania 
były jak najbardziej owocne.

– Chodzi nam o to, by wszyscy 
byli razem, by te małe lokalne społecz-
ności zrzeszały się i działały wspólnie. 
Młodzież podejmując takie działania 
widzi, że można zrobić coś dla innych 
– dodaje. 

Trud, zapał i wysiłek, jaki wkładają 
szczególnie młodzi wolontariusze  
w pomoc przy organizacji widać na 
każdym kroku. Ich małe czyny, cza-
sem niedostrzegalne są cegiełkami, do 
osiągnięcia celu, jaki przyświeca Or-
kiestrze.

– Widać to szczególnie wtedy, kie-
dy jest brzydka pogoda. Gdy pada 
deszcz lub jest siarczysty mróz. Te 
dzieci przychodzą całe przemoczone, 
zmarznięte, ale pomimo to są zadowo-
lone – opowiada Jan Myćka. 

Sztab zorganizował tzw. stałą skar-
bonę. W punktach takich jak biuro ra-
chunkowe, salon fryzjerski, kosme-
tyczny, apteki, zakład krawiecki, skle-
py, warsztat samochody, oddział 
P�K są wystawione puszki, gdzie jest
wydzielony specjalny wolontariusz.  
Z roku na rok miejsc, w których rozlo-
kowane są takie puszeczki, przybywa.

21 grudnia Jan Myćka wraz  
z czwórką wolontariuszy byli w War-
szawie w głównym sztabie fundacji, by 
tam na miejscu przygotować identy�-
katory dla wolontariuszy z całej Polski, 
a przy okazji dla wolontariuszy ze swo-
jego sztabu.

– W Szkole Podstawowej nr 1 od-
będzie się liczenie zebranych pienię-
dzy z puszek. Wszyscy wolontariusze 
mogą przychodzić ze swoimi puszka-
mi do szkoły już od godziny 13 – in-
formuje. Również osoby, które nie 
znalazły wolontariusza na swej drodze, 
aby wrzucić coś do puszki mogą tam 
przyjść. – Każdy wolontariusz daje coś 
od siebie i to jest ważne.

dcz
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Prawnik radzi

Porad prawnych udziela 
radca prawny Marta Witowska 
z Kancelarii Radcy Prawnego 

Marta Witowska 
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21

tel. 13–46–45–113, 
www.witowska.com

Pytania prawne prosimy
kierować na adres:

tygodniksanocki@wp.p

Rozpoczął się okres grzewczy i jak co roku wraca problem 
zanieczyszczenia powietrza. Z aplikacją Airly dla systemów 
Android oraz iOS możemy w czasie rzeczywistym spraw-
dzać jakość powietrza w naszej okolicy.

Smog, czyli pył zawieszony, 
to w ostatnim czasie jeden 
z poważniejszych problemów 
do rozwiązania nie tylko na 
terenie dużych miast takich 
jak Warszawa, Kraków, Kato-
wice czy Wrocław, ale rów-
nież w wielu mniejszych mia-
stach i miejscowościach, rów-
nież w Sanoku. Kolejne mia-
sta podejmują prace, mające 
na celu zmniejszenie pyłu za-
wieszonego w powietrzu

Czujniki na terenie Sanoka
Na terenie Sanoka zainstalo-
wanych jest kilka czujników, 
które dają nam szeroki obraz  
jakości powietrza. Czujniki 
znajdują się na ulicach: Prze-
myskiej (SP nr 6),  Stróżow-
skiej (SP nr 3), Rynek (Urząd 
Miasta),  Aleje Szwajcarii (SP 
nr 1), Zgodnej (obok SP nr 
9), Piastowskiej (SP nr 7).  
Obserwując czujniki widzimy 
pewną prawidłowość. Opady 
deszczu, śniegu, wiatr powo-
dują, że powietrze jest czyste, 
czujniki w aplikacji dają zielo-
ne światło dla spacerów, za-
baw z dziećmi i aktywności 
�zycznej na zewnątrz. Kiedy 
powietrze „stoi”, zwłaszcza 
wieczorami, temperatura spa-
da i intensywniej palimy 
w piecach i kominkach. Czuj-

Aplikacja, z którą warto się zapoznać

niki zapalają się na pomarań-
czowo, a czasem na czerwo-
no. 

Co krąży w powietrzu
Czerwone światło to znak, że 
przekroczenie pyłów powin-
no na nas wymusić pozosta-
nie w pomieszczeniach, a na-
wet nie wietrzenie mieszkań.  
Na blogu aplikacji Airly mo-
żemy przeczytać informacje 
o składzie powietrza. 

„Warto wiedzieć, że w po-
wietrzu wielu miast coraz czę-
ściej znajdują się takie ele-
menty, których w nim być nie 
powinno. To przeróżne pyły 
i zanieczyszczenia, które utrzy-
mują się w nim przy sprzyjają-
cych temu warunkach atmos-
ferycznych, pochodzące naj-
częściej z działalności człowie-
ka – to znaczy z kominów 
fabryk, z samochodów, z pie-
ców, w których nadal pali się 
węglem itp. Zanieczyszczenia, 
które można wyróżnić w ta-
kim powietrzu, są w poszcze-
gólnych miejscach nieco od-
mienne. Ogólnie jednak wska-
zuje się, że smog tworzą:

• dwutlenek siarki
• dwutlenek azotu
• tlenek węgla
• benzen
• ozon

•  pył drobny PM2,5
• pył drobny PM10, 

w którym są oznaczane rów-
nież metale ciężkie, jak ołów, 
arsen, nikiel, kadm oraz ben-
zo(a)piren, będący związ-
kiem chemicznym, złożonym 
z węgla oraz wodoru.

Wszystkie składniki są bar-
dzo szkodliwe dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. Wpływają 
również negatywnie na rośli-
ny. Zanieczyszczenia te tra�ają 
do naszego układu oddecho-
wego, ale nie tylko jego uszka-
dzają. Potra�ą również wpły-
wać negatywnie na układ 
krwionośny człowieka, pro-
wadząc między innymi do za-
burzeń rytmu serca, nadci-
śnienia tętniczego, a nawet do 
nagłej śmierci sercowej. Mogą 
również wpływać na pojawia-
nie się nowotworów – a to tyl-
ko nieliczne z chorób, jakie 
wywołują. Co ciekawe, zanie-
czyszczenia gromadzą się rów-
nież w pomieszczeniach, dla-
tego też powinniśmy spraw-
dzać nie tylko czystość powie-
trza zewnętrznego, lecz 
również tego w budynkach. 
Badanie uproszczone za punkt 
odniesienia przyjmuje zawar-
tość dwutlenku węgla, jednak 
to dokładniejsze uwzględni 
wiele innych czynników. War-
to znać skład powietrza, któ-
rym się oddycha – choćby i po 
to, by sprawdzić, czy dany 
teren jest odpowiedni do osie-
dlenia się na stałe!”

Klamerki na nos
Co prawda Sanok to nie Kra-
ków czy Śląsk, gdzie smog jest 
już elementem stałym miej-
skiego krajobrazu, ale i tak 
daje nam się we znaki. Jak 
czytelnicy zauważyli (napisa-
li) wieczorami powietrze czę-
sto pachnie kordytem, czy  
też: „to, co pokazują czujniki, 
to nic, co czują nosy w okoli-
cy godziny 18-20 jak odpala 
się piece”. Czytelnicy zwraca-
ją uwagę na to, że niestety sa-
noczanie palą w piecach nie 
tylko węglem czy drewnem. 
To, co jest wrzucane do pie-
ców (plastik, ubrania, płyty 
pilśniowe) krąży w powietrzu 
i truje niestety nas wszyst-
kich, tych, co dbają o to, czym 
jest palone w piecach i tych, 
co niby chcą zaoszczędzić. 
Wyruszając na wieczorrny 
spacer, wypada: „założyć kla-
merki na nosy, albo maski ga-
zowe”.

***
Niemniej zachęcamy do 

korzystania z aplikacji Airly, 
która jest darmowa i dostep-
na na stronie map.airly.eu, dla 
systemów Android i iOS. Po-
wyżej przedstawiamy kilka 
screenów aplikacji. Widzimy, 
że powietrze nad Sanokiem 
bywa czyste,  ale również nie-
zachęcajace do wyjścia z do-
mów. 

EW

TRZEJ KRÓLOWIE POWRÓCILIProwadzę jednoosobową 
działalność gospodarczą. 
Słyszałem, że mogę wska-
zać osobę, która w razie 
mojej śmierci przejmie 
zarządzanie �rmą. Jak to 
zrobić? 

Jacek D.

W dniu 25 listopada 2018 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 
5 lipca 2018 r. o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębior-
stwem osoby �zycznej, któ-
ra wprowadziła kilka no-
wych rozwiązań w zakresie 
zarządu przedsiębiorstwem 
osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

Przedsiębiorca, który we 
własnym imieniu wykonuje 
działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodar-
czej („CEIDG”), może po-
wołać tzw. zarządcę sukce-
syjnego, tj. osobę, która 
będzie mogła prowadzić 
przedsiębiorstwo w spadku 
oraz będzie umocowana do 
czynności sądowych i poza-
sądowych związanych z pro-
wadzeniem przedsiębior-
stwa w spadku.

Przedsiębiorca może po-
wołać zarządcę sukcesyjne-
go w ten sposób, że:

1) wskaże określoną oso-
bę do pełnienia funkcji za-
rządcy sukcesyjnego albo

2) zastrzeże, że z chwilą 
jego śmierci wskazany pro-

kurent stanie się zarządcą 
sukcesyjnym.

Powołanie zarządcy 
sukcesyjnego przez przed-
siębiorcę oraz wyrażenie 
zgody osoby powołanej na 
zarządcę sukcesyjnego na 
pełnienie tej funkcji wyma-
gają zachowania formy pi-
semnej pod rygorem nie-
ważności.

Funkcję zarządcy sukce-
syjnego w jednym czasie 
może pełnić tylko jedna oso-
ba, ale przedsiębiorca może 
wskazać drugą osobę do 
pełnienia tej funkcji, na oko-
liczność gdyby pierwsza 
z nich odmówiła objęcia za-
rządu sukcesyjnego lub nie 
mogła pełnić tej funkcji. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby �zycznej (Dz. U. poz. 1629)

Sanok

1 stycznia, ul. Lipińskiego
Policjanci w trakcie inter-
wencji publicznej ujawnili, 
że kierujący samochodem 
marki Renault był pod wpły-
wem alkoholu.

1 stycznia, ul. Mickiewicza
28-letni mieszkaniec powia-
tu sanockiego kierował po-
jazdem marki Audi znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwo-
ści.

2 stycznia, ul. Królowej 
Bony
35-letni mieszkaniec powia-
tu sanockiego kierował po-
jazdem marki Fiat będąc pod 
wpływem alkoholu.

3 stycznia, ul. Królowej 
Bony 
18-letnia kierująca pojaz-
dem marki Seat nie dostoso-
wała prędkości do warun-
ków jazdy, w wyniku czego 
najechała na tył samochodu 
marki Toyota kierowanego 
przez 44-latkę, który zatrzy-
mał się przed przejściem dla 
pieszych. Uczestniczki zda-
rzenia zostały przetranspor-
towane do szpitala.

Powiat sanocki

1 stycznia, Zahutyń
Policjanci z Zagórza w trakcie 
kontroli drogowej samocho-
du peugeot ujawnili, że kieru-
jący nim mieszkaniec powia-
tu sanockiego był nietrzeźwy.

1 stycznia, Lalin
Mieszkaniec powiatu sanoc-
kiego zawiadomił, że podczas 
imprezy kilkukrotnie został 
uderzony w głowę przedmio-
tem przypominającym pałkę 
teleskopową przez nieznane-
go mężczyznę. Doznał obra-
żeń głowy. Rannemu udzielo-
no pomocy medycznej.
 
1 stycznia, Zabłotce
32-letni mieszkaniec powiatu 
sanockiego kierował samo-
chodem marki VW znajdując 
pod wpływem alkoholu.

3 stycznia, Bażanówka 
Mieszkaniec powiatu sanoc-
kiego zawiadomił, że nieznany 
mu sprawca usiłował dopro-
wadzić go do niekorzystnego 
rozporządzania mieniem 
w kwocie 148 zł poprzez we-
zwanie do uiszczenia należnej 
opłaty z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej.
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TRZEJ KRÓLOWIE POWRÓCILI

Wielobarwny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami naszego miasta.  
W kolorach czerwieni, zieleni i na niebiesko mieniły się stroje jego uczest-
ników. Mróz, śnieg oraz wiatr nie powstrzymał sanoczan, którzy tłumnie 
uczestniczyli w święcie Objawienia Pańskiego.

Po raz trzeci ulicami naszego miasta  
6 stycznia przemaszerowały trzy orsza-
ki. Afrykański w kolorze niebieskim, 
europejski, czyli czerwony oraz azjatyc-
ki w barwach zieleni. Wszystkie orszaki 
spotkały się na Placu Harcerskim,  
następnie wspólnie przeszły na Plac  
św. Michała, by zobaczyć scenkę walki 
dobra ze złem oraz posłuchać kolęd  
w wykonaniu najmłodszych dzieci. Na 
koniec wszyscy udali się na Rynek, 
gdzie Trzej Królowie pokłonili się Dzie-
ciątku Jezus oraz wręczyli dary.

Nie obyło się bez wspólnego ko-
lędowania oraz modlitwy. Wszyscy 
byli ubrani w barwne stroje, które 
symbolizowały przynależność do po-
szczególnych orszaków, a do tego 

każdy machał chorągiewką, a na gło-
wie miał koronę.

– Jesteśmy na orszaku po raz 
pierwszy. Dzieci są zachwycone. 
Wszyscy mamy korony i chorągiewki. 
Na drugi rok z pewnością będziemy 
w nim uczestniczyć – mówi Agniesz-
ka, która wybrała się na orszak z całą 
rodziną.

Tegorocznemu przejściu orsza-
kom towarzyszyło hasło „Odnowi 
oblicze ziemi”, które nawiązywało do 
słów papieża Jana Pawła II wypowie-
dzianych w 1979 r. w Warszawie. 
Podczas świętowania odbył się kon-
kurs szopek oraz orszakowa zbiórka 
zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

dcz
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Przewodniczący Rady Miasta 
Sanoka  Andrzej Romaniak

Przekazuję odpowiedź na pytania, 
zadane w ramach interpelacji przez 
radnego Miasta Sanoka Pana Sławo-
mira Miklicza.

Na wstępie pragnę sprostować 
zakres przekształceń, które Pan Rad-
ny przytoczył w swojej interpelacji. 
Zgodnie z art. l ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1716 ze zm.): „Przez grunty zabudo-
wane na cele mieszkaniowe należy 
rozumieć nieruchomości zabudowa-
ne wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinny-
mi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinny-
mi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale miesz-
kalne, lub

3) o których mowa w pkt l lub 2, 
wraz z budynkami gospodarczymi, 
garażami, innymi obiektami  budow-
lanymi  lub  urządzeniami  budowla-
nymi,  umożliwiającymi  prawidłowe 

i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.”

Odpowiadając na pytania:
Ad.l.   Wydział   Geodezji,   Archi-

tektury   i   Planowania   Przestrzen-
nego pracuje nad przygotowaniem  
stosownej    uchwały    dotyczącej    
boni�kat    dla    mieszkańców    przy
przekształceniu użytkowania wieczy-
stego w prawo własności.

Wydział Geodezji, Architektury  
i Planowania Przestrzennego prowa-
dzi na bieżąco sprawy, które wpływa-
ją do Urzędu, a są związane z prze-
kształceniem użytkowania wieczy-
stego gruntów.

Warto także zauważyć, że w więk-
szości miast województwa podkar-
packiego dotychczas nie przyjęto 
uchwał w tym zakresie.

Ad.2. Wstępnie przyjęto dwa za-
łożenia:

a)   Po pierwsze; wysokość boni�-
kat będzie identyczna, jak określona  
w zapisach ww. ustawy. Takie założenia 
przyjęto m.in. w Krakowie i Kielcach,  
w których to miastach jednak ograni-
czono poprzez kryterium dochodowe 
krąg mieszkańców, którym przyznano 
uprawnienia do boni�katy,

b)  Po drugie; po dokładnym 
przeprowadzeniu analizy procento-
wej wysokości boni�kat zostanie wy-
konana symulacja mająca na celu 
określenie skutków �nansowych dla
budżetu miasta.

Przeprowadzenie analiz dla tych 
dwóch założeń będzie podstawą do 
wprowadzenia wysokości boni�kat
do projektu uchwały.

W tym miejscu pragnę podkre-
ślić, że ostateczną decyzję o wysoko-
ści boni�kat podejmują radni po-
przez akceptację, odrzucenie lub 
wprowadzenie poprawek do projek-
tu uchwały. 

Ad.3. Jak już wspomniano w pkt. 
2, trwają prace nad określeniem 
wpływu określonych wartości boni�-
kat na budżet miasta.

Przy okazji odpowiedzi na inter-
pelację Pana Radnego chciałbym  
zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 6 
Ustawy o samorządzie gminnym ini-
cjatywa uchwałodawcza należy także 
do klubu radnych. Nic więc nie stoi 
na przeszkodzie, aby każdy klub rad-
nych wystąpił z inicjatywą uchwały  
w tej, jakże ważnej dla części miesz-
kańców, sprawie.

Interpelacja
Do: Burmistrz Miasta Sanoka
Dotyczy: Prac nad uchwałą 
Rady Miasta Sanoka, dotyczącą 
boni�kat przy przekształcaniu
użytkowania wieczystego  
w prawo własności na mieniu 
miasta Sanoka.

W związku z ustawą o prze-
kształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych grun-
tów, chciałem dowiedzieć się 
czy Pan Burmistrz podjął inicja-
tywę uchwałodawczą dotyczącą 
ewentualnego udzielenia boni-
�kat mieszkańcom, którzy są
zainteresowani jednorazowym 
nabyciem prawa własności. 
Wiele miast w Polsce, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich mieszkańców, chcącym 
przekształcić prawo wieczyste-
go użytkowania na prawo wła-
sności, podjęło, bądź jest  
w trakcie procedowania sto-
sownych uchwał. Zgodnie z 
przytoczoną ustawą wysokość 
ewentualnej boni�katy jest

kompetencją gminy, w zaso-
bach której są grunty zabudo-
wane domami jednorodzinny-
mi oraz budynkami wieloro-
dzinnymi, w których co naj-
mniej jedno mieszkanie ma 
wyodrębnioną własność. Wy-
sokość takich ulg jest różna  
w zależności od podjętych 
uchwał, a ustawa reguluje tylko 
wysokość boni�kat dotyczą-
cych gruntów, które należą do 
skarbu państwa. Dlatego  
w związku z licznymi interwen-
cjami mieszkańców zwracam 
się do Pana Burmistrza z nastę-
pującymi pytaniami:

1.   Czy prowadzone są pra-
ce nad przygotowaniem sto-
sownej uchwały dotyczącej bo-
ni�kat dla mieszkańców przy
przekształceniu użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści?

2.   Jeżeli są takie prace pro-
wadzone, to w jakiej wysokości 
będą proponowane boni�katy?

3.   Jakie skutki �nansowe
(szacowane) dla budżetu mia-
sta będą miały ewentualne pro-
pozycje boni�kat?

Interpelacja Sławomira Miklicza Odpowiedź Burmistrza Miasta Sanoka1 2

Za oknami mamy zimową aurę, ale 
przyszli maturzyści już odliczają 
dni do najważniejszego egzaminu 
w ich życiu. Jednak zanim przyj-
dzie maj, a na ulicach zapachnie 
kwitnącymi kasztanami uczniowie 
będą bawić się na balach przedma-
turalnych.

Studniówka to jedna z ważniejszych 
chwil w życiu licealisty. Bal matural-
ny organizowany na 100 dni przed 
maturą to symbol wejścia w doro-
słość. Uczniowie pragną, by ta wy-
jątkowa zabawa na długo pozostała 
w ich pamięci. Dlatego przygotowa-
nia trwają nawet kilka miesięcy. Zja-
wiskowe kreacje, oszałamiające fry-
zury i makijaże oraz wspaniała mu-
zyka i jedzenie mają zapewnić, że ta 
noc będzie niezapomniana.

Zabawa kosztuje
Dawniej bale studniówkowe odby-
wały się na salach gimnastycznych w 
szkołach. Już od kilku lat panuje 
moda na wynajęcie udekorowanej 
sali bankietowej, pałacyku lub hote-
lu. Całą organizacją zajmują się spe-
cjalne �rmy. Dbają o catering, mu-
zykę, kelnerów, zapewniają trans-
port do domu. Do tego dochodzą 
różnego typu atrakcje, jak fotobud-
ka, czekoladowa fontanna czy poka-
zy barmańskie wraz z degustacją 
koktajli bezalkoholowych. Stud-
niówka nie może się obejść bez pro-
fesjonalnego fotografa i kamerzysty.

– Koszt samej studniówki to oko-
ło 400 zł od pary, jeśli ktoś idzie sam 
to około 250 zł – mówi Martyna, 
uczennica jednej z sanockich szkół.

To tylko połowa ceny, jaką muszą 
zapłacić tegoroczni maturzyści za za-
bawę. Każda dziewczyna chce wyglą-
dać w tym dniu zjawiskowo. Szuka-
nie odpowiedniej kreacji rozpoczyna 
się już kilka miesięcy przed samą im-
prezą, choć są i takie osoby, które zo-
stawiają wszystko na ostatnią chwilę.

– Przygotowania trwają już od 
dłuższego czasu. Sukienkę zamówi-
łam przez Internet w standardowej 
cenie. To koszt 340 zł, na buty wyda-
łam 100 zł. Torebki i biżuterii nie ku-
puję specjalnie z okazji balu stud-

niówkowego, tylko korzystam z tego 
co mam – opowiada Anna, tego-
roczna maturzystka.

Nieco inne podejście ma Marty-
na, która zdecydowanie wyda mniej 
na kreację studniówkową. Bal przed-
maturalny jest raz w życiu, ale czy 
trzeba wydawać na niego fortunę?

– Sukienkę kupiłam używaną za 
130 zł, biżuterii nie planuje zakła-
dać, a jeśli na coś się zdecyduje, to na 
pewno wybiorę coś, co już mam. 
Buty i torebkę pożyczyłam od ku-
zynki, więc nie muszę się tym mar-
twić – wyjaśnia dziewczyna.

Zdecydowanie łatwiej mają pa-
nowie, których jedynym zmartwie-

niem jest wybór garnituru i dodat-
ków, krawatu, butów i koszuli.

– Na garnitur wydam około 300 
zł – mówi Andrzej, który już za ty-
dzień wybiera się na bal.

Gdy kreacje i dodatki są już wy-
brane, pozostaje jeszcze kwestia od-
powiedniej fryzury i makijażu. Część 
z dziewczyn wykona je samodziel-
nie w domu. Jednak większość umó-
wiona jest już od kilku miesięcy na 
wizytę u profesjonalistów.

– Makijaż wykonany przez ko-
smetyczkę to koszt 80 złotych. Na-
tomiast fryzura zrobiona w salonie 
przez fachowca to jakieś 30-40 zł  
– wylicza Martyna.

Anna również planuje oddać się 
w ręce zawodowców.

– Myślę, że koszt fryzury i maki-
jażu razem wyniesie 200 zł – twier-
dzi.

Panowie także dbają o swój wy-
gląd. Coraz częściej pojawiają się  
w salonach kosmetycznych, jednak 
większość z nich pozostaje jedynie 
przy zmianie fryzury.

– Wybieram się do fryzjera, za-
płacę tam około 15 złotych. Są to 
grosze w porównaniu do pozosta-
łych kosztów – oznajmia Andrzej.

Wydatki związane ze studniów-
ką są niemałe. Jednak  przyjemność 
w końcu kosztuje.

Studniówkowe szaleństwo Stres, obyczaj, a w tle polonez
Klasa maturalna to nie tylko stres 
związany z egzaminem dojrzałości. 
Bal jest także przyczyną niepokojów 
wśród uczniów.

– Przygotowania do studniówki 
bardzo mnie stresowały. Chcę, żeby 
wszystko wyszło idealnie. Jednak, 
gdy wszystko już mam, to nie mogę 
się doczekać zabawy. Stres przyjdzie 
dopiero w dniu balu – opowiada 
Martyna.

– Przygotowania do studniówki 
są bardzo męczące i długie, w po-
równaniu do tego, ile potem trwa za-
bawa – twierdzi Andrzej.

Trochę inaczej podchodzi do 
tego Anna, która uważa, że przygo-
towania do studniówki nie wywołu-
ją u niej niepotrzebnego napięcia.

– Stres to będzie przed maturą. 
Teraz jest czas na dobrą zabawę. Już 
nie mogę się doczekać tego wyjątko-
wego wieczoru – sądzi dziewczyna.

Ze studniówką wiąże się kilka 
przesądów i zwyczajów. Niektórzy 
ich gorliwie przestrzegają, inni zaś 
nie przywiązują do nich wagi.

– Nie wierzę w przesądy. Stosuję 
się do nich bardziej z tradycji  
– oznajmia Martyna.

Jednym z najbardziej znanych, 
 a zarazem praktykowanych zwycza-
jów jest założenie czerwonej bieli-
zny w dniu balu, a potem w dniu eg-
zaminu maturalnego. Czerwona 
podwiązka założona na lewą nogę 
traktowana jest jak amulet, który ma 
przynieść szczęście podczas matury. 
Dziewczyny powinny pamiętać, by 
do egzaminu nie ścinać włosów,  
a panowie powinni włożyć ten sam 
garnitur, który mieli na studniówce.

Elementem każdej studniówki 
jest polonez. To już tradycja. Ucznio-
wie od miesięcy uczą się kroków, 
chodzą na próby.

– Tańca uczyliśmy się przez dwa 
miesiące. Nie sprawiło mi to trudno-
ści, chociaż czasami mi się nie chcia-
ło – mówi chłopak.

Wszystkim tegorocznym matu-
rzystom pozostaje życzyć udanej  
i niezapomnianej studniówki.
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NASZ, 
PODKARPACKI!

Nowoczesny bank spółdzielczy

Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest naj-
większym i jednym z najstarszych banków 
spółdzielczych w Polsce. Jego korzenie się-
gają 1871 roku, kiedy to na mocy ustawy  
o spółdzielniach w Sanoku powstało Powia-
towe Towarzystwo Zaliczkowe. Umożliwia-
ło ono inwestowanie ludziom, którzy byli 
wykluczeni przez inne instytucje �nanso-
we – drobnym przedsiębiorcom, rolnikom, 
rzemieślnikom i zwykłym obywatelom.  
A dziś?

W tamtych czasach spółdzielczość ludzi 
łączyła, utrwalała więzy lokalnej społeczności 
i sprzyjała regionalnemu rozwojowi. To się nie 
zmieniło, dlatego warto ją pielęgnować także 
dziś. Czujemy się Europejczykami, dużo po-
dróżujemy, mamy dostęp do wszystkiego, co 
oferuje świat, ale wspólnoty małych ojczyzn 
wciąż dają wsparcie swoim mieszkańcom. 
Na różnych poziomach. Sukces banku spół-
dzielczego oznacza też więcej pieniędzy na 
inwestycje i działania społeczne w regionie,  
z którym ów bank jest związany. 

Prawie 150 lat tradycji, pomaga?
Zdecydowanie pomaga. Należymy do 

najstarszych banków spółdzielczych w Polsce. 
W 2021 roku będziemy obchodzić dostojny 
jubileusz 150-lecia. Taką historią w polskiej 
bankowości nie może się pochwalić żaden 
bank komercyjny. Składa się ona na pozytywny 
obraz Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. 
Jesteśmy tu mocno zakorzenieni i obdarzeni 
dużym zaufaniem lokalnej społeczności. To 
jest nasza największa siła, a zarazem misja 
wpisana w ideę spółdzielczości. Pozostając 
jej wierni, nigdy nie chcieliśmy i nie chcemy 
być bankiem komercyjnym. Spółdzielczość 
ma duże znaczenie dla rozwoju regionalnego,  
a Podkarpacie intensywnie się rozwija, stara-
jąc się nadrobić dystans w stosunku do bogat-
szych regionów. My staramy się być jednym  
z mechanizmów umożliwiających osiągnięcie 
tego celu.

Czy można powiedzieć, że wespół z przed-
siębiorcami tworzycie jedną drużynę, która 
w swoich dążeniach zaprogramowana jest 
na sukces?

Podkarpaccy przedsiębiorcy są mocno 
zdeterminowani, aby rozwijając się, osiągać 
sukcesy. Widać to po laureatach nagród Pod-
karpackiego Klubu Biznesu, którego współza-
łożycielem jest nasz Bank. Z coraz większym 
powodzeniem działają oni na europejskich 
i światowych rynkach, a pierwsze kroki  
w biznesie stawiali kiedyś z pomocą Podkar-
packiego Banku Spółdzielczego. 

Klienci rosną wraz z nami, a zatem, aby 
w sytuacji ograniczeń kapitałowych, jakim 
podlega bankowość spółdzielcza, sprostać ich 
potrzebom �nansowym, muszą oni znaleźć
biznesowego partnera, który będzie mógł ich 
�nansować na coraz większą skalę. Staramy
się wyjść im naprzeciw, a cel ten zamierzamy 
osiągnąć tworząc konsorcja z innymi bankami 
spółdzielczymi. Wspólnie moglibyśmy takie 
przedsiębiorstwa, w skali „makro”, kredyto-

Owszem. Podpisaliśmy umowę z Con-
cordia Polska TUW oraz Concordia Capital 
S.A., gwarantując stabilność �nansową i bez-
pieczeństwo w trudnych sytuacjach losowych. 
Oferujemy ubezpieczenia majątkowe oraz na 
życie i zdrowie, dzięki którym możemy zmini-
malizować straty materialne z tytułu zaistnia-
łych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Cały czas pracujemy nad uatrakcyjnieniem 
naszej oferty produktowej oraz nieustająco 
dążymy do podwyższania standardów obsługi 
naszych Klientów. W procesie ciągłym prze-
prowadzamy szkolenia, których zadaniem jest 
doskonalenie zawodowe kadry Banku.

Doceniają Was Klienci, dostrzegają jed-
nostki zwierzchnie, przyznając liczne wy-
różnienia…

To prawda. Ostatnio za wkład w rozwój 
bankowości spółdzielczej Związek Banków 
Polskich uhonorował Medalem im. Mikołaja 
Kopernika dr Monikę Krawczyk, która od 
września 2016 roku pełni obowiązki preze-
sa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  
w Sanoku. To niewątpliwie powód do dumy  
i motywacja do działania.

Odwoływanie się do silnych związków z re-
gionem zobowiązuje, prawda?

 Zdecydowanie tak. Dlatego nasz Bank od 
lat wspiera wiele inicjatyw lokalnych, zarówno 
związanych z rozwojem gospodarczym, jak  
i charytatywnych. Sponsorujemy kluby spor-
towe, wspierając takie dyscypliny jak: hokej, 
piłkę nożną, koszykówkę i piłkę siatkową.  
Z klubem hokejowym w Sanoku, którego 
sponsorem byliśmy przez kilka lat, „zdobyli-
śmy” dwa tytuły Mistrza Polski i dwa „Pucha-
ry Polski”, a z klubem Asseco Resovia jesteśmy 
nieprzerwanie od przeszło dekady. W miarę 
możliwości będziemy starali się to utrzymać,  
a może i rozszerzać. W 2013 r. Bank nasz 
powołał do życia fundację „PBS Pomagam”, 
której głównym celem jest wszechstronne 
wspieranie rozwoju dzieci. Współpracuje-
my ze szkołami, by pogłębiać wiedzę dzieci  
i młodzieży z dziedziny �nansów i bankowo-
ści. W czerwcu 2018 roku w IV edycji kon-
kursu Szkolnych Kas Oszczędności „Młodzi 
Mistrzowie Oszczędzania”, organizowanego 
przez Ministra Edukacji Narodowej, otrzyma-
liśmy znak jakości „Bank przyjazny SKO”. 

Jaka jest wizja Podkarpackiego Banku Spół-
dzielczego w najbliższej przyszłości?

Jest to Bank liczący się na rynku lokalnym, 
Bank bardzo nowoczesny, dbający o szerokie 
możliwości zaspakajania potrzeb �nansowych
swoich Klientów, utrzymujący wysoki stan-
dard zarówno w zakresie obsługi klienta, jak  
i bezpieczeństwa powierzonych mu pieniędzy. 
Jego celem będzie także utrzymanie pozycji 
solidnego pracodawcy.

wać. Tworzymy obecnie specjalne zespoły do 
realizacji takich właśnie przedsięwzięć. Zależy 
nam bowiem na tym, aby wśród naszych klien-
tów znajdowały się także duże �rmy, których
na Podkarpaciu przybywa. Regionowi opłaca 
się, by ich interesy były �nansowane przez
podkarpackie pieniądze. Bo wtedy te pienią-
dze tu wracają i tu są na powrót inwestowane. 

Czy to oznacza, że klient detaliczny nie bę-
dzie już uznawany jako najważniejszy?

Nic podobnego. Zawsze będziemy funk-
cjonować przede wszystkim na rynku detalicz-
nym oraz na rynku średnich, małych i mikro-
przedsiębiorstw, w tym z sektora agrobiznesu, 
a także na rzecz mieszkańców Podkarpacia 
oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Jeśli chodzi o nowoczesną bankowość, to 
PBS miał zwyczaj wyprzedzać konkuren-
cję… 

Nadal przodujemy w nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych. W zakresie 
bankowości internetowej, mobilnej, jeste-
śmy liderem innowacji. Pierwsi w Europie 
wprowadziliśmy w bankomatach czytniki 
biometryczne, które rozpoznając wzór naczyń 
krwionośnych palca właściciela konta, umoż-
liwiają bezpieczną wypłatę pieniędzy. Około 
30 proc. wypłat jest realizowanych właśnie  
w ten sposób. Wery�kację biometryczną uru-
chomiliśmy w całej sieci naszych placówek, 
dzięki czemu można zrealizować przelew 
bankowy, wpłacić lub wypłacić gotówkę nie 
posiadając przy sobie dokumentu tożsamości. 
Jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce 
wprowadziliśmy płatności Google Pay, usługę 
umożliwiającą płacenie przy użyciu telefonu, 
zamiast plastikowej karty płatniczej. Dzięki 
nowoczesnej usłudze PBS-SMS wszyscy nasi 
klienci mają stały dostęp do stanu swojego 
konta. Posiadamy także platformę internetową 
PBS Dealer, która umożliwia zawieranie trans-
akcji wymiany walut online po negocjowanych 
kursach, zarówno klientom biznesowym, jak  
i indywidualnym.    

Dynamiczny rozwój technologii i inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie IT stały się 
głównym czynnikiem determinującym zmia-
ny w zakresie bankowości internetowej. Mając 
tego świadomość w najbliższym czasie prze-
widujemy całkowitą przebudowę tych usług.

Coś jeszcze z nowości, o czym warto wspo-
mnieć?

Rozmowa z  RAFAELEM LELITO, wiceprezesem 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
z siedzibą w Sanoku.

Pracujemy nad wdrożeniem usługi Ap-
ple Pay, dostępnej na urządzeniach Apple,  
z których korzysta się na co dzień. Dzięki 
tej usłudze można bezpiecznie robić zakupy  
w sklepach, aplikacjach i Internecie.

W najbliższej perspektywie chcielibyśmy 
wprowadzić do oferty kartę wielowalutową, 
która może być podpięta jednocześnie do 
więcej niż jednego rachunku bankowego  
i obsługiwać płatności w różnych walutach, 
nie narażając klienta na dodatkowe prowizje.

Aktualnie rozmawiamy z dostawcą nad 
wprowadzeniem usługi Blik, umożliwiającej 
użytkownikom smartfonów dokonywanie 
płatności w sklepach stacjonarnych i inter-
netowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki  
w bankomatach oraz wykonywanie błyska-
wicznych przelewów międzybankowych.

Chcemy również umożliwić naszym Klien-
tom założenie tzw. pro�lu zaufania, czyli bezpłat-
nego narzędzia, dzięki któremu można uzyskać 
dostęp do serwisów polskiej e-administracji. 

W planach jest także sprzedaż ubezpieczeń 
za pośrednictwem bankowości internetowej.

Kiedy mowa o elektronicznych płatnościach, 
pojawia się pytanie o ich bezpieczeństwo. 
Jak Bank dba o tę stronę transakcji?

Bezpieczeństwo pieniędzy naszych klien-
tów jest rzeczą najważniejszą, toteż w zabez-
pieczenia oraz technologię IT inwestujemy 
bardzo duże kwoty. Dzięki temu poziom bez-
pieczeństwa wdrożonej przez nas technologii 
IT jest porównywalny do banków komercyj-
nych. Spełniamy wszelkie normy z tym zwią-
zane i mamy najnowsze zabezpieczenia przed 
cyberatakami. Prowadzimy także działalność 
edukacyjną, dotyczącą bezpiecznego korzy-
stania z bankowości elektronicznej. 

Skąd w Banku z półtora wiekowymi trady-
cjami tak duże parcie na kierunek „nowo-
czesność”?                 

Jeśli chcemy być bankiem atrakcyjnym 
dla młodych osób, a chcemy, nowoczesne 
rozwiązania są konieczne. I dlatego o to dba-
my.  Wszystkie narzędzia i usługi dostępne  
w bankach komercyjnych albo już mamy, albo 
właśnie je wdrażamy. To ważny argument 
w przywracaniu i utrzymywaniu mody na 
bankowość spółdzielczą. Przy dzisiejszych 
możliwościach bankowości elektronicznej, 
klientem PBS można pozostać, wyjeżdżając  
w dowolne miejsce na świecie.

 
Wziąć pożyczkę też? 

Korzystając z bankowości elektronicznej, 
można zaciągnąć e-pożyczkę. Zmierzamy 
też ku pełnej automatyzacji procesów kre-
dytowych. Zabrzmi to niewiarygodnie, ale  
w ciągu 10-15 minut będzie można uzyskać  
u nas kredyt. Dzięki takiej szybkości, staniemy 
się jeszcze bardziej konkurencyjni, bo jeżeli 
chodzi o niską cenę kredytów, to przebijamy 
nią wszelkie banki komercyjne.

Działacie także na rynku ubezpieczenio-
wym…

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Księgarnia Autorska poleca

AUTORSKA RECENZJA

„Bezpański”  
Jakub Ćwiek, Adam Bigaj

„Zakochane Zakopane”  
opracowanie zbiorowe

„Tylko jeden wieczór”  
Krystyna Mirek

Zimowa antologia stworzona przez 
polskie pisarki to pozycja idealna 
dla osób pragnących relaksu  
i szczypty marzeń. Od pierwszych 
stron przenosimy się do klimatycz-
nego Zakopanego. Każde opowia-
danie to inna historia i inny rodzaj 
miłości. Świeże uczucia, stara mi-
łość, która nigdy nie rdzewieje,  
a nawet spontaniczne czułości.  
I pomyśleć, że do szczęścia potrze-
ba tak niewiele. Wystarczy konkurs 
dla zakochanych par, zimowa sce-
neria, ciepły grzaniec i odrobina 
wiary, że wszystko się ułoży. Pozna-
my siedem par i ich niezwykłe hi-
storie. Los czasem płata �gle, ale
może zdziałać cuda. A tutaj w Za-
kopanem wszystko jest możliwe. 
Zdrady, niesnaski i stare żale od-
chodzą w niepamięć. Aż chce się 
tam wyjechać z drugą połową i za-
śpiewać „Miłość w Zakopanem”.  

Mariola K.

 Po Ćwieku byłam w stanie spo-
dziewać się wszystkiego, ale nie 
tego, że podejmie próbę napisania 
reportażu – reportażu o byłym gli-
niarzu. „Bezpański”,  bo taki tytuł 
ma wspomniana książka, opowiada 
o przebiegu zawodowej kariery 
Adama Bigaja. Ten obecnie 60-let-
ni mężczyzna zmuszony został do 
odejścia ze służby w policji głównie 
dlatego, że zaczynał pracę jeszcze  
w MO. Swoje barwne wspomnie-
nia z tamtych lat, za sprawą Jakuba 
Ćwieka, przelał na papier. Było 
tego sporo, bo służba Adama Bigaja 
trwała niemal cztery dekady. Przez 
ten czas napatrzył się na wszelkie 
możliwe do popełnienia zbrodnie, 
a także na bieżąco mógł obserwo-
wać zmiany zachodzące w systemie 
sprawiedliwości. „Księciunio”, bo 
taki pseudonim został nadany na-
szemu głównemu bohaterowi, w la-
tach 90. był kierownikiem sekcji 
zabójstw na wrocławskim Starym 
Mieście, następnie później został 
naczelnikiem wydziału kryminal-
nego na Rakowcu. Mam świado-
mość, że  jest coś, czego czytelnik 
nie spodziewa się po tej książce...
Występują tu w sporej ilości zabaw-
ne anegdoty i specy�czny czarny
humor, który ostatecznie przeplata 
się z poważnymi przemyśleniami 

Sylwia Nowak była normalną, szczę-
śliwą kobietą, zmagała się z prozaicz-
nymi problemami, troszczyła się  
o męża i dzieci. Żyła prosto, ale szczę-
śliwie. Wszystko zmieniło się w mo-
mencie, kiedy wygrała casting i z dnia 
na dzień stała się Amelią Diamond  
– znaną, bardzo dobrze zarabiającą 
aktorką. Ogromna popularność, suk-
ces, zainteresowanie fotoreporterów, 
wykreowany wizerunek szczęśliwej 
rodziny… Ale jak tak naprawdę wy-
glądało jej życie? Czy rzeczywiście 
było takie doskonałe? Dlaczego nie 
spędzała czasu ani z mężem, ani  
z dziećmi? Dlaczego nie utrzymywa-
ła kontaktu ze swoją siostrą? Czy była 
szczęśliwa? Nagła śmierć siostry dała 
początek fali zmian. Jak Sylwia od-
najdzie się w nowej rzeczywistości? 
Czy jest gotowa stracić wszystko? Co 
zyska? To ciepła, dobra powieść oby-
czajowa, która porusza ważne pro-
blemy współczesnego świata. 

Marzena

rozmówców. Szczera, wypowiedzia-
na z charyzmą spowiedź byłego gli-
niarza to historia, którą czyta się  
z zapartym tchem. Jak wiadomo  
w większości książek dotyczących 
służb elementem, który odgrywa 
największą rolę jest przedstawienie 
najbardziej kontrowersyjnych spraw 
w celu wzbudzenia skrajnych emo-
cji u czytelnika. Tutaj mam wraże-
nie, że bez względu na to, co zostało 
powiedziane, książka nadal posiada 
miano autentycznej, nieprzejaskra-
wionej.

Mariola M.

1

Latem, kiedy jest ładna pogoda  
i świeci rano słońce, od wschodniej 
strony domu pokoje są jasne. Pro-
mienie wpadają przez ażurowe �ran-
ki i przedpołudnia są tutaj słoneczne  
i bardzo nastrojowe. Od zawsze mam 
tu bałagan. Mama nazywa to bałaga-
nem „twórczym”, a ja chętnie przysta-
ję na takie tłumaczenie. 

Na wprost okien pomiędzy ulicą 
a domem stoi brzoza i cały czas ro-
śnie. I tak już od 70 lat. To są jakby 
trzy drzewa złączone razem, które 
mają wspólne korzenie. Brzoza jest 
ozdobą domu. On jej potrzebuje.

Starsza pani, która 30 lat temu 
sprzedawała dom, gdy usłyszała od jed-
nego z kupców, że takie drzewo może 
być problemem i na pewno jest do wy-
cięcia, wypędziła go z pola bitwy. Było 
siedmiu kupców, wszyscy ostro nego-
cjowali. Przychodzili po kilka razy, ro-
bili zdjęcia, włazili we wszystkie zaka-
marki. Kalkulowali, czy się opłaca...

A ja zrobiłem przelew z zagranicy, 
bo znałem dom, byłem w nim kilka 
razy.

Wynajmowali go rodzice mojej 
koleżanki, znajomej ze szkoły mu-
zycznej, w którą byłem lekko-mocno 
zapatrzony.

Jesienią liście z brzozy fruwają po 
całej ulicy, zatykają rynny domu. 
Można je znaleźć wszędzie. Za to la-
tem w słońcu, na wietrze ruszają się  
i ruszają. Drżą.

Ludzie dzielą się na dwie grupy. 
Ci, którzy marudzą, że śmieci i może 
się kiedyś złamać, i admiratorzy, któ-
rzy zatrzymują się, robią zdjęcia i po-
dziwiają.

* * *
Brzozę trzeba ściąć...
To nie takie proste, powiadam. 

Ona tu była przede mną i jest ozdobą 
całej ulicy.

A tam, ozdoba... Na dom się za-
wali i co wtedy...?

Czasami mówię do niej po fran-
cusku. Opowiadam o moich woja-
żach na Syberię, gdzie widziałem lasy 
brzozowe takie ogromne, jak cała 
Polska, niekończace się.

* * *
La grande maison jest bazą od 

wiosny do końca lata. Nie została 
wymyślona, tylko stała się nią sama, 
dzięki temu, że posiada duszę. Na-
słuchałem się tu przeróżnych histo-
rii. Dom ma też swoją energię, która 
się przemieszcza. Raz jest w środku.
Innym razem gdzieś zanika albo usy-
pia w ogrodzie.

Sprzedająca dom kobieta powie-
działa, żeby spalić te rzeczy, których 
ona nie może zabrać, bo się nie 
zmieszczą, a drugi raz już nie przyje-
dzie, bo za daleko.

Fotogra�e, stare ksiażki i listy
oczywiście zostawiłem. Dom mi 
podpowiedział, żeby niczego nie 
niszczyć. Zresztą miałbym wrażenie, 
że palę i niszczę jego wnętrzności.

* * *
Moja córka gra tu na wioloncze-

li, a ja na pianinie. Mamy dużo róż-
nych instrumentów.

Ojciec podarował mi sporo ta-
kich, które już do grania się nie na-
dają.

„Weź sobie do swioch staroci na 
wystawkę”. I tak powstała oryginalna 
scenogra�a dla wszystkiego, co się
dzieje w domu. Mam czasem wraże-
nie, że „la grande maison” jest zado-
wolona, że potra� to wszystko po-
mieścić. Ukontentowana, że nic nie 
unowocześniam, że nie ocieplam 
styropianem, nie przerabiam i zno-
szę starocie, których nikt nie chce.

Wymyśliłem, że rozpłaszcze je-
den z saksofonow na placek i po-
wstanie takie art modern. Oprawię  
i powieszę na ścianie. To będzie 
symbolem rzeczy, których żałuję  
w życiu, ponieważ nie posłuchałem 
ojca i nie uczyłem się grać na sakso-
fonie.Mówił i powtarzał mi to wiele 
razy, kiedy byłem chłopcem.

Uwielbiam ten instrument. Jest 
męski.

Tak więc poszukam ciężkiego 
walca, najlepiej tam, gdzie drogę bu-
dują, i poproszę,  żeby mi rozpłasz-
czyli saksofon na placek.

W maju zaczyna się budzenie 
domu. Temperatury są w miarę do-

bre, żeby móc zamieszkać aż do 
września. Jednak mury dość schło-
dzone trzeba ogrzewać.

Pierwszy etap budzenia to roz-
palenie w starej kuchni. W sypialni  
i w łazience kursuje olejowy piecyk 
na kółkach. Bywa, że cieplej jest na 
zewnątrz, niż w środku.

Jednak w upalne lato coś w ro-
dzaju naturalnej klimatyzacji spra-
wia, że w domu panuje zawsze pożą-
dany wtedy chłód i jest bardzo, bar-
dzo przyjemnie.

Wszyscy, którzy tutaj przycho-
dzą, są zachwyceni, ale tak naprawdę 
to nie mogliby tak żyć. Podremonto-
waliby sobie coś niecoś.

Trudno niektórym wytłuma-
czyć, że dom jest miejscem aktyw-
nym tylko w lecie i że zasypia  
w niedźwiedzi sposób na zimę. Lu-
dzie rozumieją niedźwiedzie, ale to 
samo z domem – nie pasuje im...

Nie mogę i nie chcę tu mieszkać 
przez cały rok. Wyjeżdzam do „mo-
jego” Paryża.

Moje rodzinne miasteczko pu-
stoszeje po wakacjach. Noce są co-
raz dłuższe.

Ludzie zaczynają i kończą dzień 
w ciemności. Po 17-tej wszystko się 
zamyka, oprocz galerii, gdzie otwar-
te są markowe sklepy, w których za-
trudnia się sąsiadów ze Wschodu.

Do odpoczynku oczywiście po-
trzebny jest spokój, ale zbyt duża 
doza spokoju powoduje, że szybko 
życie organizuje się pod  dyktando 
seriali telewizyjnych.

Nikt nie bierze pod uwagę, że 
można polecieć na przykład do Afry-
ki i skończy się narzekanie na reu-
matyczne dolegliwości. Gdybym był 
ministrem lub chociażby burmi-
strzem, to wydałbym zarządzenie  
o obowiązku otwarcia biur tury-
stycznych w każdym miasteczku, ale 
nie takich zajmujących się masową 
turystyką. To niedorzeczne, żeby  
ludzie z jednej ulicy, nierozmawiają-
cy ze sobą na co dzień, spotykali się 
w hotelu na greckiej wyspie. 

Podróżowanie polega zgoła na 
czymś innym.

Maciej Patronik

LA GRANDE MAISON
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Na stronie Filharmonii Narodowej znajduje się zapowiedź wydarzenia  
pt. „Świat Mistrza Beksińskiego”. Czytamy w niej: „Zdzisław Beksiń-
ski tworzył swoje obrazy w nieustającym kontakcie z muzyką. Wśród 
najczęściej wymienianych przez niego kompozytorów znajdował się  
Alfred Schni�ke. Stąd też pomysł pokazania obrazów Beksińskiego w in-
tegralnym połączeniu z muzyką, co umożliwia widzowi możliwość pogłę-
bionych wrażeń emocjonalnych. Planowany koncert składa się z dwóch  
części. W części pierwszej koncertu usłyszymy kwartet smyczkowy No 2 
Schni�kego. W półgodzinnej przerwie można będzie obejrzeć oryginalne
obrazy malarza pochodzące z Muzeum Historycznego w Sanoku. W dru-
giej części koncertu usłyszymy Requiem Schni�kego w połączeniu z pre-
zentacją obrazów, ściśle związaną z dramaturgią muzyki”. 

rocznica 
urodzin

Wakacje z Beksińskim

Takie koncerty organizowaliśmy 
już wcześniej – mówi Janusz 
Barycki z Fundacji „Beksiński”.  
– Tym razem doszliśmy do 

wniosku, że będziemy je organizo-
wali sami, wcześniej robiliśmy to we 
współpracy z innymi instytucjami. 
Zapadła decyzja, że w tym sezonie 
robimy wszystko samodzielnie, 
prosząc o współudział Muzeum Hi-
storyczne, które udostępnia obrazy. 
Wystąpiliśmy do kilku instytucji  
w Polsce o terminy i w Filharmonii 
Narodowej otrzymaliśmy termin 
bardzo blisko urodzin Zdzisława 
Beksińskiego, jedziemy więc do 
Warszawy z obrazami, będzie wy-
stawa i duży koncert. Samodzielnie 
znaleźliśmy wykonawców. Bilety 
rozeszły się w 10 dni, bez specjalnej 
reklamy. Reklama była tylko w me-
diach społecznościowych.

– Współpracujemy z Fundacją 
„Beksiński” od dawna, wiele po-
mysłów ze sobą uzgadniamy, także 
połączenie muzyki z obrazem pre-
zentowane jako „Świat Mistrza Bek-
sińskiego” w Filharmonii Narodowej 
4 marca. Zamierzamy to widowisko 
opracować jeszcze w innych redak-
cjach muzycznych na przyszłość. 
Jest to coś, co pokazaliśmy już  
w kilku miejscach – w Krakowie, 
Rzeszowie i Łodzi. Ponieważ budzi 

Beksińskim wbrew pozorom nie 
spada. Co możemy przy naszych 
możliwościach technicznych i lo-
kalowych pokazać publiczności? 
Pierwszą sprawą będzie wystawa fo-
togra�czna. Z bogactwa materiałów,
jakie mamy, chcielibyśmy niejako 
zrekonstuować fotogra�cznie miesz-
kanie, pracownię, dom Beksińskich 

wspomnieniowe tych paru osób, 
które tam bywały, ale też młodszych, 
którzy odwiedzali Tomka. Taka 
sentymentalna podróż na początek. 
Co dalej? Powstało kilka �lmów
dokumentalnych. Uparcie czekamy 
na ostatni z �lmów, chcielibyśmy
zorganizować noc z tymi �lmami
na zamkowym dziedzińcu. Kolejny 
aspekt jubileuszowej prezentacji to 
połączenie Beksińskiego z muzyką. 
Planujemy to zrobić nocną porą,  
w formie zredukowanej w stosunku 
do tego, co mogą usłyszeć i zoba-
czyć widzowie w �lharmoniach.
Odtworzymy Requiem Schni�kego,
niestety tylko z nagrania, pokazując, 
jak obraz współgra z muzyką – wy-
świetlając obrazy i słuchając muzyki. 
Będzie to namiastka dużego koncer-
tu, bo jednak atmosfera �lharmonii i
żywej muzyki jest atmosferą o wiele 
bardziej ekspresyjną i mocniej od-
działuje na nasze zmysły. Sanoczanie 
będą się jednak mogli z formą Bek-
siński-Schni�ke tutaj u nas spotkać.
Myślimy też o kameralnym koncer-
cie jazzowym w sali 25. Obrazów.  
Zauważylismy, że otoczenie  działa 
również inspirująco na tych, którzy 
grają. Muzyka klasyczna, grana  
w Krakowie w otoczeniu obrazów 
Beksińskiego brzmiała wspaniale,  
a muzycy mówili potem, że ten kon-

cert był inny, niż gdy te same utwory 
były grane przy innych okazjach. Na 
koniec – forma teatralna, nieskon-
kretyzowana jeszcze dostatecznie, 
więc nie powiem o szczegółach. 
Chciałbym przy pomocy aktora 
lub aktorów zaprosić słuchaczy do 
spotkania na dziedzińcu, na naszej 
scenie, z Beksińskim, który mówi 
do nas swoimi tekstami. Różnymi 
tekstami. Tekstów Beksińskiego są 
tomy i wybrać z tego coś, co się uło-
ży w ciąg sensowny, ciekawy, zwią-
zany z życiem, ale też z myśleniem  
o różnorodnych tematach w różnych 
twórczych okresach, jest niezwykle 
pracochłonne. Taki właśnie spektakl 
chcielibyśmy pokazać. Sądzę, że 
ożywimy to materiałami �lmowymi.
Nie chcę na razie zdradzać wszyst-
kiego. Niech to pozostanie jeszcze 
tajemnicą.

Dyrektor Wiesław Banach obie-
cał, że gdy tylko pojawi się szczegó-
łowy program obchodów 90. roczni-
cy urodzin Zdzisława Beksińskiego, 
poda go do publicznej wiadomości. 
Tymczasem na podstawie „zarysu” 
sierpniowych wydarzeń kultural-
nych, nie do obejrzenia w żadnym 
innym mieście w Polsce, warto 
pomyśleć o zaplanowaniu wakacji  
w Sanoku.

msw

olbrzymie zainteresowanie, sale są 
pełne, to wydaje mi się, że warto 
ten nurt kontynuować – informuje 
Wiesław Banach, dyrektor Muzeum 
Historycznego.

Wiesław Banach i Janusz Barycki 
zatroszczyli się także o to, by sano-
czanie mogli skorzystać z projektów, 
które cieszą się zainteresowaniem  
w dużych ośrodkach. – Niestety 
koszty sprowadzenia wykonawców 
byłyby za duże, jak na nasze moż-
liwości – mówi Wiesław Banach. 
– Jednak chcemy, by ten rok, ze 
względu na 90. rocznicę urodzin 
malarza był w Sanoku rokiem Zdzi-
sława Beksińskiego. Zwróciliśmy się 
do burmistrza z prośbą o akceptację 
naszego pomysłu, jednak niezależ-
nie od decyzji, dla nas, dla Muzeum 
i Fundacji będzie to rok Beksińskie-
go. Chcemy skomasować pewne wy-
darzenia w krótkim okresie, wtedy, 
kiedy jest najlepsza pogoda i najwię-
cej turystów, a więc nie dokładnie  
w dniu 24 lutego, kiedy Beksiński się 
urodził, ale po 15 sierpnia. Chcemy 
trzy, a może cztery dni na zamku 
poświęcić wyłącznie Beksińskiemu, 
licząc na to, że uda nam się zachęcić 
do przyjazdu tutaj turystów wypo-
czywających w Bieszczadach oraz 
że na taką imprezę przyjadą ludzie 
z Polski, ponieważ zainteresowanie 

90.
w Sanoku. Dzięki wystawie mogliby-
śmy „wejść” do tego domu, który już 
nie istnieje i który ożyłby w pamięci 
sanoczan. Myślę, że wystawa byłaby 
przede wszystkim dedykowana star-
szemu pokoleniu sanoczan, którzy 
widzieli kiedyś ten dom, bywali  
u Beksińskiego. Przewidujemy 
przy tej okazji kameralne spotkanie 
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Mateusz Piekut jest studentem PWSZ. Przyszedł do redakcji przed 
świętami Bożego Narodzenia z życzeniami od harcerzy i Światłem 
Betlejemskim. Wtedy umówiliśmy się na rozmowę o Sanoku, wi-
dzianym oczyma młodego człowieka, który po maturze podjął waż-
ną decyzję i powiedział: zostaję, tutaj będę studiował. Z Mateuszem 
rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

Decyzje młodych

Zostać w Sanoku

Kiedy przyszedłeś kilka tygodni 
temu do redakcji, powiedziałeś, że 
koledzy z twojej klasy wybrali stu-
dia poza Sanokiem, ty jeden zosta-
łeś, studiujesz ratownictwo me-
dyczne. Jak myślisz, dlaczego tak 
wielu młodych ludzi wyjeżdża?

Dziś bardzo łatwo jest wyjechać 
na studia poza rodzinne miasto.  
Ludzie młodzi są ambitni, a skoro mają 
możliwość wyjazdu, to korzystają  
z tego. Chcą zostać lekarzami, praw-
nikami.

Studia traktowane są jako prze-
pustka do kariery?

Studia powinny przede wszyst-
kim rozwijać zainteresowania. Uwa-
żam, że tylko niektóre podejmuje się 
dla zdobycia konkretnego zawodu. 
Nie powinno się wybierać kierunku 
studiów z myślą wyłącznie o tym, 
by z uzyskanym dyplomem zdobyć 
dobrze płatną posadę. Kończy się 
na tym, że młodzi ludzie z małych 
miast idą do pierwszej lepszej pracy 
w dużym mieście, niekoniecznie  
w wyuczonym zawodzie i potem 
tak już zostaje. Według mnie ważne 
są zainteresowania i to, czy chcemy 
samodzielnie pogłębiać wiedzę  
w danej dziedzinie, czy ona nas na-
prawdę interesuje. Studia są ważne, 
ale nie zawsze potrzebne do tego, co 
chce się robić w życiu. Są pewnym 
bodźcem, takim pchnięciem, powo-
dującym krok do przodu.

Zostałeś w Sanoku, ponieważ...
Uznałem, że zostanę w Sanoku, 

ponieważ tak będzie najlepiej dla 
mnie i dla moich bliskich. Tutaj 

Zima, choć zachwyca swym urokiem, jest bardzo trudnym okresem szcze-
gólnie dla bezdomnych zwierząt. Niestety niektórym psom, chociaż mają 
swoich właścicieli jest równie ciężko przetrwać zimę.

Maja to około siedmiomiesięczna sunia z Bieszczadów. Do schroniska 
tra�ła niedawno, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej znalazła nowy
dom, w którym znajdzie miłość. 

Maja czeka na dom

Maja to szczeniak, który uwielbia 
zabawy i głaskanie. Jest średniej 
wielkości, garnie się do ludzi oraz 
jest niezwykle ciekawska. Piesek 
może z powodzeniem zamieszkać 
w bloku lub w domu z ogrodem, 
w którym będzie mieć swoją budę. 
Uwielbia inne zwierzaki oraz dzieci. 
Jest niezwykle pojętną uczennicą  
i bardzo szybko się uczy. Majeczka  
z pewnością stanie się najlepszą 
przyjaciółką na długie lata.

Decyzja o adopcji psa nie jest 
łatwa. Dlatego warto ją dokładnie 
przemyśleć.

– Należy mieć odpowiednie 
warunki dla psa. Każdy, kto podej-
mie taką decyzje, musi się liczyć  
z obowiązkami wobec czworonoga 
– wyjaśnia Jolanta Tomasik, prezes 
Społecznego Towarzystwa nad 
Zwierzętami w Sanoku.

Osoba, która zdecyduje się na 
adopcję, powinna dokładnie zasta-
nowić się, czy będzie mogła zosta-
wić psa w razie wyjazdu na wakacje 
oraz czy jest w stanie pokryć koszty 
związane z leczeniem zwierzęcia.

Zwierzęta 
też czują zimno

mam wielu znajomych, mogę pod-
jąć pracę, a przede wszystkim mogę 
wyjeżdżać w ukochane Bieszczady  
i zajmować się drużyną harcerską.

Od kiedy jesteś harcerzem?
Od jakichś pięciu lat. Zostałem 

harcerzem w momencie, kiedy lu-
dzie najczęściej odchodzą z harcer-
stwa. Znajomy mnie przyprowadził, 
spodobało mi się i zostałem.

Kiedy po raz pierwszy się spotkali-
śmy, twój kolega wspomniał,  
że w dużym mieście młody czło-
wiek podejmujacy pierwszą lep-
szą pracę zarabia tyle, ile sanocza-
nie z dwudziestoletnim stażem. 
Może dlatego młodzi stąd wyjeż-
dżają?

W niektórych rejonach naszego 
kraju tak właśnie jest i bardzo trudno 
to zmienić. Możliwe, że dzieje się tak 
dlatego, że sanoczanie wyjeżdżają  
i to jest ruch w jedną stronę. Niewie-
lu studentów tutaj przyjeżdża, a im 
więcej jest młodych ludzi, tym więk-
sze zapotrzebowanie na różnego 
typu usługi, takie jak gastronomia, 
na przykład. Większy popyt sprawił-
by, że wzrosną zarobki, tak sobie to 
tłumaczę. Nie jestem ekonomistą. 
Duże �rmy w Sanoku radzą sobie
nieźle. Myślę, że warto wesprzeć 
te drobne, rodzinne. Ostatnio  
w Śródmieściu powstała proziakow-
nia i nie wiadomo, jak będzie funk-
cjonowała, ponieważ klienci takich 
miejsc to młodzież, która wpada, by 
coś przekąsić w przerwach między 
zajęciami. Czy właścicielom się uda? 
Kibicuję im.

Kilka lokali w Śródmieściu opu-
stoszało z nadejściem nowego 
roku.

Galeria handlowa być może 
wpływa na to, że zamykane są sklepy 
odzieżowe i nie tylko te. Moda na 
galerie zapanowała i trwa, każde 
miasto i miasteczko chce mieć ga-
lerię. Sanok też ma. Według mnie 
lepiej by było, gdyby sklepy mieściły 
się w lokalach w centrum miasta, 
które dzięki temu by żyło, byłby 
ruch do wieczora.

Studiujesz ratownictwo medycz-
ne. Myślisz, żeby w przyszłości 
podjąć pracę w tym zawodzie?

Po studiach, jeżeli je skończę, 
a mam taką nadzieję, chciałbym 
podjąć pracę na SOR-ze, żeby wyko-
rzystać w praktyce zdobytą wiedzę, 
żeby ją utrwalić, ugruntować. Potem 
zobaczymy. Fajnie by było pracować 
w GOPR-ze, jednak, żeby zostać 
ratownikiem GOPR-u, trzeba prze-
pracować wiele godzin wolontariac-
ko, a nie wiem, czy będę sobie mógł 
na to pozwolić. Myślałem o Straży 
Granicznej.

Jesteś zadowolony, że zostałeś  
w Sanoku?

Tak. Nie potra�łbym żyć gdzie
indziej.

Co podoba ci się tutaj najbardziej?
To małe miasto, wszędzie jest 

blisko. Nie tak małe jednak, żeby 
nie znaleźć tutaj różnych atrakcji czy 
rozrywki. Należę do ludzi, którzy 
nie potrzebują klubów i kawiarni 
na każdej ulicy, pod tym względem 
jestem prawdopodobnie mało sche-
matycznym młodym człowiekiem. 
Najlepiej się czuję, jadąc w Bieszcza-
dy. Uważam, że sanoczanie i turyści, 
którzy tu przyjeżdżają, nie doceniają 
bliskości Gór Słonnych. To jest na-
prawdę wspaniała sprawa – Góry 
Słonne najlepiej obserwować z zam-
kowego dziedzińca. O każdej porze 
roku są piękne, codziennie, w zależ-
ności od pogody, wydają się inne. Są 
„na odległość ręki”, wystarczy udać 
się na dłuższy spacer.

Co byś podpowiedział osobom de-
cyzyjnym? Jak rządzić Sanokiem, 
na co zwracać uwagę?

Duże miasta czerpią energię  
z przyjezdnych. Z każdego miasta 
ludzie wyjeżdżają, przeprowadzają 
się z Krakowa do Warszawy, z War-
szawy do Poznania, podobno ostat-
nio często do Rzeszowa. Warto by 
było zrobić coś takiego, żeby Sanok 
był atrakcyjny dla młodych ludzi, 
którzy by chcieli tutaj zamieszkać. 
Jak to zrobić? Szczerze mówiąc, nie 
wiem. Może zachęcać do zakłada-
nia drobnych �rm i wspierać takie
przedsięwzięcia? Myślę też, że trzeba 
zachować oryginalność, nie czerpać 
na siłę wzorców z innych miast. Tak 
jak Polska nie będzie drugą Szwajca-
rią, tak Sanok nie stanie się drugim 
Rzeszowem czy Krakowem. Sanok 
natomiast ma ogromne możliwości 
stania się miastem turystycznym. 
Jest piękny, pięknie położony.  
To trzeba eksponować.

Lubisz Sanok?
Chciałbym podróżować, ale chcę 

też tutaj wracać. To moje miasto  
i w nim czuję się najlepiej.

Półmetrowy łańcuch, rozwalają-
ca się buda zbita z kilku desek.  
W takich warunkach żyje mnóstwo 
psów. Ludzie pomimo apeli dalej nie 
rozumieją bądź nie wykazują dobrej 
woli, aby zadbać o swoje zwierzęta 
w odpowiedni sposób.

– W dalszym ciągu widać wiele 
psów uwiązanych na krótkich łańcu-
chach przy budzie, które są zrobione 
z paru desek, a wiatr wieje z każdej 
strony. Taki pies nie ma gdzie się 
nawet rozgrzać – mówi Jolanta 
Tomasik, prezes Społecznego Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Wielu właścicieli czworonogów 
zapomina o wodzie dla swoich pupili. 

Panuje powszechne przekonanie, że 
w zimie pies nie jest spragniony bądź 
wystarczy mu śnieg. Często przy bu-
dzie stoją miski z zamarzniętą wodą.

– Psom w zimie też się daje pić. 
Nie należy o tym zapominać – do-
daje.

Pamiętajmy, zima to trudny czas 
dla zwierząt. Warto zabezpieczyć 
budy słomą lub kocami. Pies powi-
nien mieć zdecydowanie dłuższy 
łańcuch i powinien być spuszczany 
z niego każdego dnia. Zwierzę musi 
mieć stały dostęp do świeżej wody. 
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy na 
cierpienie zwierząt.

dcz

Pamiętaj w zimie

– Posiadanie psa 
to nie tylko wydatki na jedzenie czy 
ewentualne leczenie. Ale także to, 
czy będziemy mieć dla niego czas, 
by wyjść z nim na spacer i poświęcić 
mu odrobinę naszej uwagi – mówi 
Tomasik.

By nie dochodziło do problemu 
bezdomności zwierząt i przepeł-
nionych schronisk, w których psy 
czekają na nowych właścicieli warto 
zwierzęta sterylizować. Jeśli ktoś 
obawia się kosztów związanych ze 
sterylizacją, w razie adopcji Mai to 
STOnZ pokrywa je w całości.

Ponadto warto psy czipować, 
bowiem wiadomo wówczas do kogo 
należy zwierzę i nawet, gdy się zgubi 
szybko można namierzyć właściciela 
– dodaje.

Maja znajduje się w ośrodku przy 
ul. Hetmańskiej 1, usytuowanym 
obok Towarzystwa Pomocy im. Św. 
Brata Alberta w Sanoku. Kontakt 
ze STOnZ ul. Kochanowskiego 
25. Numery telefonów na stronie 
h�p://www.stonz-sanok.pl/.

                                                      dcz

Zwierzak do adpocji
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Jak i kiedy zaczęło się morsowanie 
w Sanoku?

Zaczęło się dwa lata temu od 
morsowania z Jurkiem Nalepką 
i jeszcze jednym kolegą, którego  na-
zwiska nie pamiętam. Weszliśmy po 
raz pierwszy aż na 2 minuty!

Przed wejściem do zimnej wody 
trzeba się przygotować...

Tak! Robimy kilkunastominuto-
wą rozgrzewkę, podczas której po-
woli pozbywamy się ubrań. Na koń-
cu zawsze ściąga się ubranie – bluzę, 
koszulę, która chroni tors i serce. 
Kiedy wyskakujemy z wody, kolej-
ność jest odwrotna, najpierw grzeje-
my serce. To żelazna zasada.

A konsultacja medyczna?
To jest nieodzowne. Wszyscy, 

którzy są morsami i są dorośli, wcho-
dzą do wody na własne ryzyko. Każ-
dy poważny człowiek zanim zacznie 
morsować, robi badania i konsultuje 
się z lekarzem. Przeciwwskazania to 
stany zawałowe, choroby krążenio-
we, żylaki. Niemniej znam ludzi, 
którzy są po zawałach, ale dzięki 
opiece lekarskiej korzystają z zim-
nych kąpieli. Jeśli chodzi o dzieci, to 

Drugie urodziny sanockich Morsów
Wesołe Morsy Hipotermia Sanok to stowarzyszenie miłośników zimnych 
kąpieli. Magdalena Przybylska jest prezesem stowarzyszenia. Morsowanie 
to oryginalny sposób na zdrowe i aktywne życie. Ma wielu zwolenników, 
także wśród lekarzy. O działalności, historii sanockiej grupy Morsów oraz 
o zaletach zimnych kąpieli opowiada Piotr Banasiewicz.

Właśnie: pomoc. Zapraszacie do 
morsowania np. ratowników?

Zapraszamy WSZYSTKICH. 
W naszych szeregach są żołnierze 
WOT, strażacy, ratownicy, apteka-
rze, przedsiębiorcy, emeryci, na-
uczyciele, panie domu, informatycy, 
fotogra�cy… Naprawdę ludzie pra-
cujący w różnorakich zawodach. Co 
do ratowników, to praktycznie przy 
każdym wejściu jest ktoś z nami, bo 
wśród ratowników jest bardzo dużo 
morsów. Poza tym większość z nas 
zna zasady i wie, jak udzielić pierw-
szej pomocy. Część z nas to ludzie 
z grupy „Pozytywnie zabiegani Sa-
nok” lub osoby, które regularnie pły-
wają w basenie, w kajakach czy 
w ogóle uprawiają regularnie inną 
aktywność sportową. Spotykamy się 
również z innymi klubami, stowa-
rzyszeniami w Polsce. Jeździmy na 
zloty i spotkania.

A jak na ciebie wpłynęło morsowa-
nie?

Nie choruję. To da się zauważyć. 
Praktycznie jestem cały czas zdro-
wy! Kiedy czuję jakieś przeziębie-
nie, zwykle mija po 2-3 dniach. 
Zresztą, co niedzielę muszę być 
zdrowy, by zażyć kąpieli.

Miałam przyjemność być na wa-
szym morsowaniu z okazji drugich 
urodzin. Ognisko, kiełbaski, prze-
kąski, tort, oczywiście mnóstwo 

gorącej herbaty. Radosna atmosfe-
ra udzielająca się wszystkim. Co 
niedzielę tak wyglądają spotkania 
morsów?

Tort, większa ilość przekąsek to 
był wynik urodzin, ale zawsze jest 
wesoło. Wesołe Morsy zawdzięczają 
nazwę również temu, że mamy po-
czucie humoru. Nasze spotkania 
często są tematyczne. Co niedzielę 
wybieramy temat przewodni spo-
tkania i przebieramy się np za bu-
dowlańców, meksykanów czy swo-
imi „strojami” i akcesoriami nawią-
zujemy do jakiegoś miejsca lub wy-
darzenia. Daje nam to wiele radości, 
zawsze jest dużo śmiechu, pozwala 
nam takie przebranie nabrać dystan-
su do siebie i wyskoczyć z codzien-
nej rutyny. Grupa jest mocno zinte-
growana, często po morsowaniu 
spotykamy się w jakimś lokalu. Spę-
dziliśmy razem wigilię i wielu z nas 
wspólnie świętowało sylwestra. 

Słyszałam również o świętowaniu 
niepodległości przez Morsów.

Tak, to projekt Józefa Nalepki. 
Józef postanowił sobie, że odbędzie 
100 morsowań na 100-lecie niepod-
ległości. Ostatnie morsowanie 
wypada 15 marca. Towarzyszy mu 
i robi dokumentację Mariusz Kuzicki. 

Rozmawiała Edyta Wilk
FOT. AUTOR (2) ARCH. PRYWATNE (1)

świąt, weekendów czy ferii zimo-
wych i dołączają się do naszych 
akcji.

Towarzyszy wam sporo widzów.
Widzowie to bardzo ważne 

osoby! Mówimy tak: są Morsy, 
Foczki i Pingwinki. Morsy i Focz-
ki wchodzą do wody, Pingwinki 

morsują od dziesiątego roku życia. 
Rosjanie morsują nawet niemowlęta, 
bez skutków ubocznych. Jak widać, 
wiek nie ma znaczenia, płeć również. 
Najmłodsza osoba w naszej sanockiej 
grupie to był jedenastolatek, którego 
„zapoznali” z kąpielami rodzice. Naj-
starsze osoby są po siedemdziesiątce. 
Najpierw nazywaliśmy się Hipotermia 
Sanok, przez historię z jednym kolegą, 
który przesadził z czasem w wodzie. 
Na szczęście nic poważnego mu się nie 
stało, ale teraz bardzo przestrzegamy 
zasad bezpieczeństwa. Młodsi koledzy, 
którzy pierwszy raz wchodzą do wody, 
zawsze wchodzą ostatni. Starsi koledzy 
ich pilnują, trzymają za ręce, obserwu-
ją, dzięki czemu, w razie zagrożenia, re-
akcja jest natychmiastowa. Na szczę-
ście od czasu nieszczęsnej „hipotermii” 
nie było żadnego przypadku gorszego 
samopoczucia sanockiego morsa.

Spotykacie się co niedzielę. Tylko 
sanoczanie?

Tak, co niedzilelę, ale nie tylko sa-
noczanie. Zagórz, Sieniawa, Besko, 
Mrzygłód… Dzięki sile mediów spo-
łecznościowych morsują z nami ludzie 
z całej Polski. Często piszą do nas oso-
by będące w okolicach Sanoka w czasie 

stoją na brzegu i bardzo je lubimy. 
Pingwinki podają ręczniki, poma-
gają się wycierać, podają gorącą 
herbatę i są „kołem ratunkowym”. 
Gdyby coś się przypadkiem stało, 
mamy świadomość, że Pingwinki 
zadzwonią po pomoc bądź jej 
udzielą. Pingwinki są niezbędne 
dla Morsów.

Piotr Banasiewicz

Maja czeka na dom
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Ten życzliwie wypowiadany w środowisku architektów brytyjskich przydo-
mek dotyczył – rzeczywiście ob�tego w swej tuszy – Jamesa Stirlinga, jednego 
z wybitnych – mimo kontrowersyjnych też ocen – architektów XX wieku. Jego 
niespodziewany związek zaś z polskimi sprawami, ujawniony w czasie mej  
wizyty u niego, skłania tym bardziej do przedstawienia go na tych stronach.  

GRUBY JIM 
James Stirling (1924-1992). Podawany 
też w biogramach jego rok urodzin ja-
ko1926 wydaje się błędny, bo uczestni-
czył on już w II wojnie światowej m.in. 
w „D-day” jako spadochroniarz, będąc  
dwukrotnie ranny (1942-1945). Uro-
dził się w Glasgow, ale architekturę stu-
diował na Uniwersytecie w Liverpoolu 
(1945-1950), co okaże się bardzo istot-
ne dla naszych polskich spraw. Uzupeł-
niające studia urbanistyczne odbył   
w Londynie (1953-1956) i tam też 
zaczął pracować.  W roku 1956 zakłada 
tam własne biuro razem z współpracu-
jącym z nim wówczas Jamesem Gowa-
nem. W roku 1963 J. Gowan odchodzi 
z biura, a jego miejsce zajmuje – pracu-
jący w tym biurze – Michael Willford, 
który po śmierci Stirlinga nadal pro-
wadzi tę �rmę. W twórczości Stirlinga
widać wyraźną ewolucję od moderni-
zmu łącznie z brutalizmem, w którym 
powstają pierwsze osiedla w Londynie 
jak Ham Common (1958) a także 
– znacznie później – w Rucorn (1967-
-1976, rozebrane w 1989 r.). Szczyto-
wym osiągnięciem tego pierwszego 
okresu jest Wydział Inżynierii Uniwer-
sytetu w Leicester (1959-1963), który 
przynosi mu światowe uznanie oraz 
otrzymywanie zleceń z Niemiec i USA. 
W Niemczech wygrywa też konkurs  
i realizuje Galerię Sztuki w Sztu�gar-
cie (1979-1984) a w USA projektuje  
i realizuje szereg obiektów dla uniwersy-
tetów w Houston, Ithaca i Cambridge. 
Tam też projektuje Muzeum Sacklera 
(1985), mieszkając wówczas „o ścianę” 
z Robertem Venturim, głównym inspi-
ratorem postmodernizmu, co na pewno 
sprzyjało wymianie ich poglądów. Jego 
ostatnie charakterystyczne obiekty  
w Londynie to Galeria Tate (1980-
-1985) i – ukończony już po jego śmier-
ci – biurowiec w City, (1997). W roku 
1981 otrzymuje  – architektonicznego 
Nobla – nagrodę Pritzkera, a tuż przed 
śmiercią tytuł szlachecki. Po śmierci 
zaś jego nazwisko wiąże RIBA ze swoją 
coroczną nagrodą za twórczość archi-
tektoniczną.

Odwiedziłem go w Londynie  
w jego pracowni, mieszczącej się przy 
jednej z bocznych ulic głównej arterii  
tego miasta, Oxford Street. Tak jak się 
spodziewałem, uzasadniał on – był to 
już jego postmodernistyczny okres 
działania – historyzujące formy swej 
architektury koniecznością korzysta-
nia z jej doświadczeń w przeszłości   
i zalecał „patrzeć wstecz, aby iść na-
przód”. Owszem, przyznawał się do 
swej modernistycznej – nawet bruta-
listycznej – młodości, ale zmienił swe 
poglądy wraz z nadejściem postmo-
dernizmu i ogromnym – jak twierdził 
– społecznym zainteresowaniem nim. 
Zapytałem więc, czym tłumaczy zde-
cydowanie modernistyczne elementy 
w swych nawet postmodernistycznych 
uformowaniach, a  także całkowicie 
nowatorskie dla świata brytyjskiego 
podanie swej  gra�ki architektonicz-
nej, za co dostał ostatnio Złoty Medal 
RIBA?  Ponieważ nie odpowiedział  
mi na to, pośpieszyłem z zapytaniem, 
czy nie sądzi, że to ostatnie wyniósł  
z Wydziału Architektury Uniwersytetu 
w Liverpoolu – gdzie studiował – i gdzie 
jedynie tam w całej Wielkiej Brytanii, 
nadawano tym sprawom taki właśnie 
kierunek? To potwierdził, więc „drą-
żyłem” dalej, czy nie sądzi, że wpływ  
na to miała Polska Szkoła Architek-
tury, w latach II wojny światowej 
zorganizowana i działająca przy tym 
uniwersytecie? Tym był już zaskoczo-
ny, bo studiował tam po przeniesieniu 
tej szkoły do Londynu. Obiecał, że 
się nad tym zastanowi. Faktycznie, 
po pewnym czasie – już w Warszawie 
– dostałem od niego list, w którym mi 
to potwierdził. No ale nie można prze-
cież patrzeć fachowym okiem na nowe 
podanie gra�czne projektu, nie widząc
zarazem również nowego podejścia  
w kształtowaniu samej architektury.  
W tej sytuacji trzeba więc mieć też od-
wagę  powiedzenia o istotnym – wśród 
innych – wpływie polskiej szkoły archi-
tektury na współczesną architekturę 
brytyjską.

Londyn. Galeria Tate

Londyn. City. Biurowiec

Leicester. Wydział Inżynierii Uniwersytetu

Londyn. Galeria Tate

Sztu�gart. Galeria Sztuki
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„Architektura powinna być historią kontynuacji”
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Obserwacje zimową porą wymagają 
więcej poświęcenia, często wysiłku 
 i oczywiście odpowiedniego ubio-
ru. Dlatego polecam łatwiejszy spo-
sób obcowania z przyrodą. Idealny 
na najdłuższe w roku wieczory. 
Mowa o roślinach doniczkowych  
– mini ogrodach, pielęgnowanych  
w domowych zaciszach. 

Muszę szczerze przyznać, że „nie 
mam ręki” do moich domowych ro-
ślin. A to przeleję, a to zasuszę... Kak-
tusy wytrzymują. Świetnie radzę so-
bie z pielęgnacją porostów naskal-
nych (trochę światła i spryskiwanie 
raz na miesiąc). Co innego moja 
mama – to dzięki jej cierpliwości   
w naszym domu są oazy zieleni. 

Jak należy dobierać rośliny do 
naszych mieszkań, czym się kiero-
wać przy wyborze i w jaki sposób  
o nie dbać?

Kwiaty doniczkowe na stałe za-
gościły w domach już w starożyt-
nym Egipcie i do dziś cieszą się 
ogromną popularnością na całym 
świecie. Do roślin uprawianych  
w naczyniach od dawna należą mirt 
zwyczajny i rozmaryn lekarski,  
w domach wiejskich maki i goździki. 
W wieku XVII i XVIII do najbogat-
szych europejskich domów tra�ać
zaczęło wiele roślin z innych konty-
nentów, głównie palmy, kaktusy, pe-
largonie, fuksje i hortensje. W XIX 
wieku uprawa roślin doniczkowych 
rozpowszechniła się wśród miesz-
czaństwa. Wciąż jednak posiadanie 
palmy świadczyło o zamożności 
właścicieli. Rozpowszechniły się  
w domach wawrzyny, azalie, kamelie 
i oleandry. W domach uboższych  
rosły lipki pokojowe i aspidistra. 

Większość osób decyduje się na 
niewielkie kwiatki, które są co praw-
da bardzo praktyczne, niemniej nie 
są w stanie zagwarantować tak za-
chwycającego efektu, jak duże kwia-
ty w dużych donicach. Doskonale 
spełniają one swoją rolę w więk-
szych pomieszczeniach, takich jak 
salon, hall czy nawet sypialnia. Są po 
prostu dodatkiem aranżacyjnym, 
który dodaje pomieszczeniu świeżo-
ści. Warto zastanowić się nad wybo-
rem takich kwiatów jak �gowce czy
palmy, ponieważ są one niezwykle 
okazałe i piękne. 

Kwiaty doniczkowe pełnią nie 
tylko funkcję dekoracyjną. Nie bez 
powodu nazywamy je również zielo-
nymi płucami domu, ponieważ po-
siadają właściwości oczyszczające 
powietrze. Rośliny w znacznym 
stopniu niwelują zawartość toksyn, 

Zielone 
płuca 
domu

Pola, lasy i ogrody przykrył biały puch. Zimową porą przyroda zwalnia 
tempo, brakuje jej tęczy kolorów, zapachów, jednym słowem – życia. Wie-
lu z nas zimą wychodzi z domu tylko wtedy, gdy to jest konieczne, jednak 
nie jest prawdą, że o tej porze roku Matce Naturze nic się nie chce i oddaje 
się błogiemu lenistwu.

alergenów, a nawet nieprzyjemnych 
zapachów w otoczeniu. Ponadto 
obecność kwiatów doniczkowych  
w domach sprzyja koncentracji, do-
tlenianiu organizmu, a także walce  
z alergenami. Zieleń świetnie wpły-
wa na zdrowie domowników. Na 
przykład pelargonia łagodzi zmien-
ne stany emocjonalne. Ponadto ga-
tunek ten wydziela �toncydy, które
odkażają powietrze. Kolejnym przy-
kładem rośliny, która jest nie tylko 
ładnym elementem w pokoju, ale  
i miniapteką jest bugenwilla, uży-
wana w rehabilitacji i przy osłabie-
niach spowodowanych długotrwa-
łym stresem.

Niektóre kwiaty doniczkowe za-
wierają substancje trujące. Są to 
m.in.: difenbachia, �lodendron, ole-
ander pospolity, Zantedeschia 
aethiopica, kalia, Allamanda cathari-
ca, kroton, Dipladenia, wilczomlecz 
piękny (gwiazda betlejemska), Eu-

 Rośliny, których główną ozdobą 
są liście, a nie kwiaty – wiecznie zie-
lone cieszą się największą popular-
nością. Większość z nich najlepiej 
czuje się w miejscach widnych, ale 
nie bezpośrednio na ostrym słoń-
cu. Jeśli takie kwiaty ustawisz na 
oknie południowym lub zachodnim, 
to na czas, gdy świeci słońce, osłoń 
je roletami lub zasłonkami. Ogrod-
nicy twierdzą, że zasada jest taka 
– im roślina ma ciemniejsze liście, 
tym mniej lubi ostre słońce. Trzeba 
ją ustawić w głębi pokoju. Klasycz-
nym przykładem jest bluszcz, cissus 
rombolistny, paprocie. Natomiast 
rośliny o jasnozielonych liściach  
i pstrych, np. kalatea, kroton, lepiej 
będą rosły w pobliżu okna. Więk-
szość kwiatów doniczkowych poko-
jowych zielonych lubi, zwłaszcza  
w sezonie grzewczym i podczas upa-
łów, spryskiwanie liści. Najlepiej do 
spryskiwacza nalewać wodę miękką. 

schodzi, czy wręcz przeciwnie, woli-
my klimaty syberyjskie... 

Dla osób, które zaczynają swoją 
przygodę lub tak jak ja spędzają życie 
„w rozjazdach”, polecam te gatunki, 
które i tak dadzą sobie radę. Kaktusy  
i sukulenty – gatunki kaktusów zdu-
miewają swoją różnorodnością i bo-
gactwem odmian. Są kaktusy z „wło-
sami”, „liściaste” i w różnych kolo-
rach. Gdy najdzie nas ochota, może-
my stworzyć z nich piękną i barwną 
kompozycję. Wymagania: powinny 
mieć dostęp do światła i bieżącej cyr-
kulacji powietrza, by ich „nie spalić” 
– szczególnie ważne w okresie lata. 
Rozmnażanie jest wyjątkowo łatwe  
i pewne – przez sadzonki z pędów lub 
przy pomocy sadzonek liściowych. 
Podlewanie raczej oszczędne, trzeba 
uważać na przelanie, by nie zgniły. 
Bardzo nie lubią nadmiaru wody.

Aloes – zbawienny dla domu  
i jego mieszkańców. Ta afrykańska 
roślina zagościła w niejednym domu. 
Aloes bardzo skutecznie w ciągu dnia 
pochłania dwutlenek węgla, a nocą 
przerabia na zbawienny tlen! Stawiaj-
my go w pobliżu miejsc, gdzie często 
przebywamy, a nawet przy łóżku. 
Aloes jest bardzo wytrzymały na brak 
wody, więc jest znakomitą rośliną dla 
wiecznie zabieganych. W lecie zasila-
my go co dwa tygodnie słabym roz-
tworem nawozu wieloskładnikowe-
go. Poza pięknym wyglądem ma wie-
le zastosowań leczniczych, szczegól-
nie na problemy skórne.

Sansevieria – roślinka rodem  
z  Afryki, bardzo odporna na niedo-
bory wody. Jedynie w czasie rozmna-
żania z kłączy, należy jej zapewnić 
optymalne warunki. Dorosłe rośliny 
są wyjątkowo wytrzymałe. Zwana 
potocznie „żelazną rośliną”, jest do-
skonała dla zapominalskich. Wyma-
gania: wystarczy jej od czasu do czasu 
łyk wody. Woli suszę od nadmiaru 
wilgoci, przeżyje nawet miesiąc bez 
kropli wody, dodatkowo jest sukulen-
tem liściowym, więc magazynuje 
wodę w mięsistych liściach i korzysta 
z niej, kiedy tylko ma na to ochotę.

Warto poświęcić trochę uwagi  
i czasu na zaaranżowane zielonej 
przestrzeni. Pamiętajmy, że rośliny to 
nie tylko podlewanie, nawożenie czy 
przesadzanie. To także choroby  
i szkodniki, które potra�ą zmarno-
wać bardzo szybko cały nasz trud. 
Dlatego powinniśmy obserwować 
nasze cudeńka, a wszelkie zmiany 
(plamy na liściach, więdnięcie, ob-
sypywanie) brać pod lupę.

Amelia Piegdoń

phorbia pulcherrima, Pachypodium, 
bluszcz Hedera helix, kliwia poma-
rańczowa.

Gdy w domu są małe dzieci, le-
piej z nich zrezygnować, mimo że są 
niebezpieczne tylko w bezpośred-
nim kontakcie ze skórą lub gdy je 
zjemy. Przecież nie zawsze można 
dziecku wytłumaczyć, dlaczego li-
ście pietruszki hodowanej na para-
pecie są do jedzenia, a difenbachii 
nie. Hodując te trujące piękności, 
warto przestrzegać dwóch zasad: 
ustawić kwiaty doniczkowe w miej-
scu niedostępnym dla dzieci i zwie-
rząt domowych, a zabiegi pielęgna-
cyjne (przesadzanie, mycie liści, 
usuwanie uszkodzonych części) wy-
konywać w rękawiczkach.

Według wschodniej sztuki aran-
żacji przestrzeni - feng shui - ważne 
są kształty liści. Okrągłe, miękkie  
i cienkie (np. bluszcz, begonia, �o-
łek) wydzielają energie łagodne. Na-
tomiast liście twarde, ostre i szpicza-
ste (sansewieria, juka, agawa) pro-
wokują do działania. Są też doskona-
łą ochroną przed wpływami 
zewnętrznymi. Ale nie należy ich 
ustawiać blisko miejsc, w których się 
pracuje lub odpoczywa (biurko, tap-
czan), ani tam, gdzie przez dłuższy 
czas przebywają dzieci.

Można także zwiększyć choć trochę 
wilgotność powietrza wokół nich, 
ustawiając doniczki z tym roślinami 
na tacy z mokrymi kamykami lub  
z niewielką ilością wody (rozwiesza-
nie prania dobrze niewyciśniętego 
także pomaga).

Jeśli mieszkanie jest dość ciemne, 
wtedy trzeba dobrać gatunki roślin 
doniczkowych cieniolubnych. Wśród 
nich na pierwszym miejscu są papro-
cie. Nie tylko popularny nefrolepis, 
ale także łosie rogi czyli platycerium, 
zanokcica. Problem tylko w tym, że 
wszystkie lubią wilgoć – zarówno 
wilgotną ziemię, jak i powietrze.  
W mieszkaniu, gdzie powietrze jest 
wysuszone, gubią liście. Również 
większość pnączy dobrze znosi nie-
dostatek światła, a zwłaszcza bluszcze 
i scindapsusy. Pięknościami cienio-
lubnymi są również: aspidistra zwana 
żelaznym liściem, zamiokulkas, mon-
stera o pięknych powcinanych li-
ściach, niekiedy dorastająca dosłow-
nie do su�tu, peperomia i zielistka.
Nie ma mieszkań, w których nie da 
się utrzymać żadnej rośliny. Musimy 
poznać nasze mieszkanie, poobser-
wować, gdzie i jak długo świeci słoń-
ce na poszczególnych parapetach. 
Czy jesteśmy zmarzlakami i tempera-
tura w domu poniżej 25°C nigdy nie 

Przecież nie zawsze można dziecku wytłumaczyć, 
dlaczego liście pietruszki hodowanej na parapecie 
są do jedzenia, a difenbachii nie. 
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Sanok był najprawdopodobniej 
pierwszym miastem na Rusi lo-
kowanym na prawie magdebur-
skim, powszechnie stosowanym 
zarówno w Niemczech, jak i na 
ziemiach polskich. Zgodnie z jego 
zasadami wskazany przez władcę 
zasadźca wytyczał zabudowę gro-
du i odpowiadał za jego organiza-
cję. Według prawa magdeburskie-
go bezpośrednią władzę w mie-
ście – w imieniu władcy czy też 
właściciela – sprawował dzie-
dziczny wójt wraz z ławą miejską, 
mającą uprawnienia sądownicze.

Prapoczątki
Pierwszym wójtem Sanoka był 
Bartko (Bartłomiej) z Sandomie-
rza, prawdopodobnie mieszcza-
nin, o którym niestety informacje 
są nader skąpe. Wiemy jedynie, 
że w przywileju lokacyjnym 
otrzymał m.in. prawo do sądzenia 
mieszkańców niezależnie od ich 
narodowości: polskiej, ruskiej, 
niemieckiej czy węgierskiej.

Fakt lokacji miasta 20 stycz-
nia 1339 roku nie oznacza, że po-
wstawało ono od podstaw, na „su-
rowym korzeniu”. Historia grodu 
nad Sanem sięga najpewniej jesz-
cze poprzedniego tysiąclecia. 

Przenikały tu m.in. wpływy 
Celtów i Wandalów, któ-

Jak powstawał Sanok

20 stycznia 1339 roku książę halicko-włodzimierski Jerzy II Trojde-
nowicz wydał we Włodzimierzu Wołyńskim przywilej lokujący Sanok 
na prawie magdeburskim. Przyjmujemy tę datę jako początek historii 
miasta, chociaż gród istniał już zapewne cztery wieki wcześniej, dzie-
ląc burzliwe losy tych terenów.

rych ślady znajdywano w okolicy. 
Prawdopodobnie przez pewien czas 
tereny dzisiejszej ziemi sanockiej, 
wchodzące w skład tzw. Grodów 
Czerwieńskich należały do państwa 
Mieszka I, od którego oderwane zo-
stały zapewne około 981 roku 
w wyniku najazdu księcia ruskiego 
Włodzimierza I Wielkiego. W 1018 
roku ziemie te zdobył Bolesław 
Chrobry, kilkanaście lat później od-
bił je książę Jarosław I Mądry. Na 
krótko późniejsza ziemia sanocka 
znów tra�ła w polskie ręce za Bole-
sława Śmiałego, by znów znaleźć się 
w granicach Rusi, z którą miała być 
związana aż do połowy XIV wieku.

Będąc miastem pogranicznym, 
do którego pretensje rościła sobie 
Ruś, Polska i Węgry, ziemia sanocka 
była świadkiem wielu starć zbroj-
nych, jak chociażby najazdu wojsk 
węgierskich Kalomona w 1099 r. 
Z XII i XIII wieku pochodzą już pi-
semne informacje o istnieniu grodu 
Sanok. Pierwsza to zapis z ruskiej 
kroniki – Latopisu (kodeksu) Hi-
packiego z 1150 roku, według 
którego węgierski król Gejza II 
w czasie kampanii przeciw księciu 
ruskiemu Włodzimierzowi zajął Sa-
nok i wziął do niewoli miejscowego 
wójta. Gród (nazywany wrotami  
Węgier) pojawia się także na kar-
tach Latopisu Halickiego z 1205 

i 1231 roku. Wiemy, że tu w latach 
1202 i 1205 księżniczka ruska Anna 
spotykała się z królami Węgier: naj-
pierw Emerykiem, później jego bra-
tem Andrzejem II. W 1231 roku 
Sanok był najprawdopodobniej wi-
downią bratobójczych walk między 
ruskimi książętami Włodzimierzem 
i Aleksandrem Newskim.

Gdy w styczniu 1339 roku Jerzy 
II Trojdenowicz nadawał – według 
współczesnej nomenklatury – pra-
wa miejskie Sanokowi, ten miał już 
zapewne parosetletnią historię i za-
mieszkiwany był przez wielonaro-
dową ludność. Lokacja miasta, na 
prawie niemieckim, następowała 
w momencie szczególnym, z które-
go być może nawet sam książę Jerzy 
nie bardzo zdawał sobie sprawę.

Zwrot na Wschód
Ruski władca borykać musiał się 
z poważnymi problemami we-
wnętrznymi. Trojdenowicz, syn 
księcia mazowieckiego Trojdenka 
i halickiej księżniczki objął tron, do 
którego pretensje rościli sobie Pola-
cy, Litwini, Węgrzy i Tatarzy. Kraj 
rozdarty był kon�iktami, a smutną 
tradycją było uśmiercanie zazwy-
czaj za pomocą trucizny kolejnych 
książąt. Miejscowa arystokracja nie-
chętnie patrzyła na Jerzego oskarża-
nego m.in. o sprzyjanie katolicy-
zmowi. Być może i lokacja Sanoka 
na prawie magdeburskim została 
przez nich uznana za zdradę ruskich 
interesów. 

W tym też czasie w tej części Eu-
ropy wzmacniało się pod rządami 

Kazimierza Wielkiego Królestwo 
Polskie, które coraz bardziej zerkać 
zaczęło w kierunku ziem ruskich.Ów 
polski zwrot na Wschód był zresztą 
pewnym odpryskiem dwóch zjaz-
dów środkowoeuropejskich wład-
ców w węgierskim Wyszehradzie, 
które miały za zadanie uregulować 
pewne sprawy sporne między nimi. 
Kwestia Rusi, która później okazała 
się mieć tak ogromne znaczenie w 
historii Polski, wówczas wydawała 
się marginalna.

Pierwszy zjazd wyszehradzki 
z udziałem Kazimierza Wielkiego, 
króla Czech Jana Luksemburczyka 
oraz węgierskiego władcy Karola 
Andegaweńskiego
Dla polskiego króla najważniejsze 
były wówczas kwestie związane 
z rozwiązaniem sporu z Zakonem 
Krzyżackim i potwierdzenie swych 
praw do korony. W kwestii krzyżac-
kiej nie udało się co prawda odzy-
skać Pomorza Gdańskiego, tylko 
Kujawy i ziemię dobrzyńską, dobito 
natomiast targu w sprawie polskiej 
korony. Jan Luksemburczyk zgodził 
się na rezygnację z pretensji do tronu 
za kwotę 20 tysięcy kop groszy pra-
skich.

Władcy trzech państw aspirują-
cych do roli regionalnych mocarstw 
sporne sprawy wyjaśniali na kolej-
nym wyszehradzkim zjeździe, do 
którego doszło w 1338 lub 1339 
roku. Nie zdając sobie zapewne 
z tego do końca sprawy, Kazimierz 
Wielki zgodził się na uzgodnienia, 
które na kilkaset lat wywarły ogrom-

ne piętno na polityce Polski. Zrzekł 
się, w zamian za doprowadzenie 
Krzyżaków pod sąd, praw do 
księstw śląskich, co zakończyło 
praktycznie polską ekspansję na 
zachodzie.

Umowa Trojdenowicza 
z Kazimierzem Wielkim
Przełomowym momentem w hi-
storii, niezwykle istotnym także 
dla Sanoka i późniejszej ziemi sa-
nockiej, stało się pojawienie 
w Wyszehradzie Jerzego II Trojde-
nowicza. W czasie zjazdu ustalono, 
że w przypadku bezpotomnej 
śmierci księcia Halicz i Włodzi-
mierz z podległymi terenami zo-
staną odziedziczone przez Kazi-
mierza Wielkiego. Zgodzili się na 
to również Węgrzy, uzurpujący so-
bie prawa do Rusi. W zamian za za-
pewnienie królewiczowi węgier-
skiemu Ludwikowi prawa do suk-
cesji korony polskiej w przypadku 
bezpotomnej śmierci Kazimierza.

Nie wiemy na ile poważnie stro-
ny umawiające się traktowały owe 
spadkowe uzgodnienia. Zapewne 
nie zdawały sobie wagi z później-
szych konsekwencji. W chwili, gdy 
uzgadniano kwestie dziedziczenia 
obydwaj władcy, których te sprawy 
dotyczyły byli młodymi ludźmi. 
Kazimierz Wielki miał ledwie 28 
lat, Trojdenowicz także dopiero do-
bijał trzydziestki. Wydawało się 
więc, że przed obydwoma 
jeszcze długie lata rządów, 
w czasie których wiele 
może się zdarzyć. 

Zajęcie Rusi na obrazie Jana Matejski
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Spadkowe uzgodnienia bardziej 
mogły więc być wzajemnymi 
ukłonami i podkładem pod mili-
tarne sojusze niż chłodną kalkula-

cją na przyszłość. Okazało się 
inaczej.

Walka o Ruś
Nie do końca planowany czas prze-
jęcia polskich rządów na Rusi przy-
szedł niespodziewanie w kwietniu 
1340 roku, gdy młody wciąż książę 
Trojdenowicz został otruty przez 
nieprzychylnych mu bojarów, nie-
wykluczone, że stało się to również 
z inspiracji tatarskiej.

Tak opisywał domniemane 
przyczyny śmierci księcia Jan Dłu-
gosz: „Tej zaś nienawiści i zemsty 
różne naznaczają przyczyny: już 
to, że zamierzał znieść schizmę, 
a wprowadzić prawe obrządki wia-
ry katolickiej i posłuszeństwo 
Kościołowi Rzymskiemu: już, że 
ich obciążał częstemi podatkami 
i daninami: już wreszcie, że żony 
i córki ich wszeteczeństwem swo-
jem sromocił, a starostom swoim 
i dworskim urzędnikom, z Pola-
ków, Czechów i Niemców złożo-
nym, dozwalał ich krzywdzić 
i znieważać. Która jednakże z tych 
przyczyn podnieciła ich do zgła-
dzenia księcia, z pewnością twier-
dzić nie można. Mnie najgłówniej-
szą przyczyną zdaje się równość 
wiary i obrządku, która szałem 
religijnym zapaliła umysły Rusi-
nów, mimo tego niechętnych, 
i z przyczyn, które się wyżej na-
mianiły, przeciw książęciu oburzo-
nych, że go postanowili zgubić, 
aby ich nie zmuszał do przejścia 
z greckiego na łaciński obrządek, 
a to w przekonaniu, że miłą przez 
to Bogu uczynią o�arę”.

Kazimierz Wielki natomiast na 
wieść o śmierci Bolesława Jerzego 
podjął decyzję o interwencji, powo-
łując się zarówno na postanowienia 
układu wyszehradzkiego, jak i więzy 
krwi z zamordowanym księciem.  
Nie był on jednak jedynym roszczą-
cym sobie prawa do rozległego księ-
stwa. Największe mieli bracia zabite-
go, Siemowit III, Kazimierz I i Jerzy 
II, którzy zadowolili się jednak wy-
nagrodzeniem w gotówce. Więcej 
problemu było z Litwinami, którzy 
uderzyli na północne części Księ-
stwa Halickiego zajmując m.in. Wło-
dzimierz, Bełz i Chełm. 

Początkowo Kazimierz osiągnął 
szereg sukcesów, już po kilkunastu 
dniach zajmując Lwów. W rozgryw-
ki włączyli się jednak także Tatarzy, 
wspierający część bojarów. Okazało 
się, że walki o zdobycie panowania 
na Rusi Halickiej potrwają bez 
mała pół wieku. W 1341 roku 
udało się odeprzeć interwencję 
tatarską, uwalniając Ruś od 
uciążliwego lenna. Jak pisał 
Jan Długosz, Kazimierzowi 
po drodze poddawały się ko-
lejne miasta, często bez walki. 
Wśród nich wymienia m.in. 
Przemyśl, Lubaczów, Trem-
bowlę i Sanok.

Przyjmuję się, że ziemie 
sanocką i przemyską Kazimierz 
opanował do połowy lat 40. XIV 
wieku, walki m.in. z Litwinami 
trwały jednak jeszcze długo. Dopie-
ro w 1366 roku Kazimierz Wielki 
mógł z pełną odpowiedzialnością 
potwierdzić prawa miejskie Sano-

ka, nadane przez Bolesława Jerze-
go II Trojdenowicza. Ostatecz-

nie walki o Ruś Halicką za-
kończyły się w 1392 roku. 

Urodzili się

11.01.1927 w Płowcach urodził 
się Marian Kru-

czek, wybitny artysta malarz, rzeźbiarz 
i gra�k. Był autorem licznych wystaw w kra-
ju i za granicą. Z jego inicjatywy powstała 
Plenerowa Galeria Sztuki, część jego prac 
można oglądać w sanockim Muzeum Hi-
storycznym.

13.01.1930 w Jasionowie uro-
dził się prof. Ma-

rian Konieczny, wykładowca krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, jeden z najbar-
dziej znanych i utytułowanych współcze-
snych polskich rzeźbiarzy. Jego dziełem jest 
m.in. warszawski pomnik Nike czy też słyn-
ny, choć kontrowersyjny, Pomnik Walk Re-
wolucyjnych w Rzeszowie.

15.01.1910 w Sanoku urodził 
się Włodzimierz 

Dżugan. Podporucznik rezerwy Wojska 
Polskiego, urzędnik miejski we Lwowie. 
W czasie Kampanii Wrześniowej żołnierz 
52 Pułku Piechoty. Wzięty do niewoli przez 
żołnierzy radzieckich, osadzony w obozie 
w Kozielsku, wiosną 1940 roku rozstrzela-
ny w Katyniu.

Zmarli

15.01.1387 w Nowym Grodzie 
nad Adriatykiem 

uduszona została Elżbieta Bośniaczka, kró-
lowa Węgier i tytularna królowa Polski. 
Jej zasługą było wprowadzenie do Sanoka 
zakonu franciszkanów i uposażenie ich da-
rami i nadaniami.

16.01.1958 w wieku 73 lat 
zmarł prof. Wiktor 

Schramm, urodzony w Olchowej historyk 
gospodarki, socjolog, �lozof, ekonomista. 
Kierownik katedry ekonomiki rolniczej na 
Uniwersytecie Poznańskim. Zajmował się 
m.in. badaniami nad historią, kulturą i folk-
lorem ziemi sanockiej. 

17.01.1940 w obozie koncen-
tracyjnym w Bu-

chenwaldzie zginął Maksymilian Słuszkie-
wicz, ostatni przedwojenny burmistrz mia-
sta (syn Michała, wcześniejszego włodarza 
Sanoka). Był absolwentem miejscowego 
Gimnazjum Męskiego i Szkoły Administra-
cyjnej w Przemyślu, Był m.in. zastępcą in-
spektora policji miejskiej i kancelistą miej-
skim. Przed I wojną światową działał w Po-
lowych Drużynach Sokolich i Drużynach 
Bartoszowych. W listopadzie 1918 wstąpił 
do formowanego 3 Batalionu Strzelców Sa-
nockich. Radny miejski, w 1934 roku wy-
brany zastępcą burmistrza Jana Rajchla. 
Włodarzem miasta został 25 maja 1937 r. 
W obliczu nadciągających wojsk niemiec-

kich świadomy zagrożenia odmówił 
wyjazdu z miasta. Został aresztowany 
24 września 1939 roku, prawdopo-

dobnie na skutek donosu o rzekomym 
wrogim nastawieniu do okupantów. 

17.01.1973 zmarł prof. Franci-
szek Piotr Bielak, 

ps. Piotr Wokulski. Uczeń sanockiego Gim-
nazjum. Wybitny historyk literatury, spe-
cjalizujący się w tematyce odrodzenia, 
romantyzmu i pozytywizmu. 

Wydarzyło się

11.01.2008 w Besku odbyło się 
zebranie założyciel-

skie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Wisłoka”, odpowiadającej za realizację Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na terenie gmin 
Rymanów, Besko, Zarszyn i Bukowsko. 

11.01.2010 premiera spektaklu 
„Prymas w Komań-

czy” zrealizowanego w ramach cyklu Scena 
Faktu Teatru Telewizji. Dramat powstał 
w oparciu o wspomnienia Marii Okońskiej, 
ojca Jerzego Tomzińskiego, siostry Stani-
sławy Nemeczek oraz o „Zapiski więzien-
ne” kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W rolę prymasa wcielił się Olgierd Łuka-
szewicz. W spektaklu wystąpili ponadto 
m.in. Magdalena Różczka, Anna Cieślak, 
Henryk Talar, Adam Ferency. 

11.01.2014 trenerem hokejo-
wej drużyny Ciarko 

PBS Bank KH Sanok został Miroslav Fry-
čer, przed laty reprezentant Czechosłowacji 
i olimpijczyk. Zespół pod jego kierownic-
twem zdobył tytuł Mistrza Polski. Po trium-
�e trener odszedł ze stanowiska, by po kil-
ku pierwszych meczach sezonu 2014/15 
powrócić do Sanoka.

14.01.1755 starosta sanocki 
i dziedzic klucza be-

skiego Jerzy Augustyn Wandalin Mniszek, 
pełniący równocześnie funkcję kasztelana 
krakowskiego i marszałka koronnego, zwra-
ca się z prośbą do króla Augusta III o zgodę 
na zbudowanie w Besku nowego kościoła, 
mającego zastąpić miejscową świątynię, któ-
ra najprawdopodobniej przestała istnieć na 
początku XVII wieku. Po otrzymaniu zgody 
ruszyły bardzo szybkie prace, już w sierpniu 
tegoż roku biskup przemyski Wacław Siera-
kowski konsekrował nowy kościół. 

15.01.1905 w Sanoku, w domu 
Wojtowicza przy ul. 

Kościuszki uroczyście poświęcono lokal 
miejscowego koła Towarzystwa „Znicz”. 
Organizacja skupiająca około siedemdzie-
sięciu członków stawiała sobie za cel dzia-
łalności krzewienie oświaty i czytelnictwa, 
organizowanie wykładów oraz uroczystości 
patriotycznych i kulturalnych. W później-
szym okresie „Znicz” połączył się z „Soko-
łem” przekazując mu swój majątek. 

16.01.1939 rozkazem Komen-
danta Straży Gra-

nicznej w Sanoku utworzono Komendę 
Obwodu Straży Granicznej wchodzącej 
w skład Wschodnio-Małopolskiego Okrę-
gu Straży Granicznej we Lwowie, której 
podlegały Komisariaty w Dwerniku, Ci-
snej, Komańczy i Posadzie Jaśliskiej. 

17.01.1939 tytuł Honorowego 
Obywatela Wolne-

go Królewskiego Miasta Sanoka otrzymał 
pochodzący z Odrzechowej poseł na Sejm 
II RP Józef Morawski. Tytuł przyznano mu 
za „Zasługi dla miasta na stanowisku posła 
do Sejmu RP, w tym skuteczne interwencje 
w sprawie utworzenia w Sanoku oddziałów 
sądów i innych. Dzięki niemu Sanok włą-
czono do COP, a w mieście powstały 
Fabryka Gumy, Fabryka Akumulatorów 
i Fabryka Obrabiarek (broni)”.

(sj)

Pieczęć Bolesława Jerzego Trojdenowicza

Bolesław Jerzy II Trojdenowicz

Kazimierz Wielki



18 11 stycznia 2019 r.| OGŁOSZENIA |  

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

17 stycznia 2019 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny

Adam
Kornecki

w godz. 1700–1800

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam 
■ Dom piętrowy murowany  
w Sanoku przy ul. Lwowskiej 
(przy oś. Błonie). Budynek  
o pow. 109 m2, plus działka 814 
m2, dwa garaże na samochód 
osobowy i dostawczy, tel. 601 
558 811
■ Sprzedam działkę budowlaną 
w dzielnicy Olchowce pow. 30 
ar. z możliwością podziału, nr 
działki 733/6, cena 9000 zł za 
ar. Kontakt 696 155 536
■ Sprzedam mieszkanie 76 m2, 
ul. Sikorskiego, 2 piętro, tel. 883 
542 658

Posiadam do wynajęcia
■ Pokój z używalnością kuchni 

dla 2 osób pracujących. Tel. 512 
220 202
■ Posiadam do wynajęcia dwa 
pokoje lub mieszkanie w Sano-
ku, tel. 606 689 819

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

PRACA
Korepetycje
■ Korepetycje – matematyka 
szkoła średnia, gimnazjum, 
podstawowa. Fizyka – gimna-
zjum, tel. 516-032-448
■Chemia, tel. 665-854-866
■ Niemiecki, tel. 506-900-373

Usługi
■ USŁUGI PARKIECIARSKIE
- cyklinowanie
- układanie parkietu, paneli
- podłogi drewniane
KONKURENCYJNE CENY,   TEL 
786 230 231
■ KARO ŻALUZJE, Rolety, Plisy, 
tel. 600-297-210

INFORMATOR 
MEDYCZNY

■ Gabinet psychiatryczny lek. 
Aleksandra Mazur specjalista 
psychiatra, ukończony kurs te-
rapii psychodynamicznej CM 
UJ w Krakowie. Przyjmuje 
w Sanoku ul. Pogodna 1, po-
niedziałek 15.30 – 20.00. 
Przemyśl ul. Św. Jana 32, wto-
rek 15.30 – 18.00, piątek 15.30 
– 18.00. Rejestracja telefonicz-
na, wizyty domowe, tel. 602-
-733-424.

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 lokalu 
użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 7, 
ul. Jagiellońskiej 14, ul. Jagiellońskiej 47/4, ul. 3 Maja 1 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Lokalowej Urzędu Miasta 
pod nr telefonu 13-46-52-878.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność
 Gminy Miasta Sanoka

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dą-
brówka, przy ul. Okulickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 1332/50  o powierzchni  0,2137 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/000035715/9. Dział 
III  i IV wolny od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza – 115 600,00 zł    Wadium –  11 600,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.10.2018r.

II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dą-
brówka, przy ul. Leszczynowej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 1194/5 o pow. 0,1072 ha, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr KS1S/00042268/2. Dział III i IV 
wolny od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza – 31 090,00 zł     Wadium -  3 100,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.10.2018r.

III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dą-
brówka, przy ul. Leszczynowej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 1194/6 o pow. 0,1072 ha, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr KS1S/00042268/2. Dział III i IV 
wolny od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza – 31 090,00 zł     Wadium -  3 100,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.10.2018r.

IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dą-
brówka, przy ul. Leszczynowej, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 1194/7 o pow. 0,1073 ha, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr KS1S/00042268/2. Dział III i IV 
wolny od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza – 31 110,00 zł     Wadium -  3 100,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.10.2018r.

Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2019 roku, w budyn-
ku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, 
począwszy od godziny 9.00 w następującej kolejności: 

• Godz. 9.00 – działka nr 1332/50 o pow. 0,2137 ha, położo-
na  przy ul. Okulickiego;
• Godz. 9.20 – działka nr 1194/5 o pow. 01072 ha, położona  
przy ul. Leszczynowej;
• Godz. 9.40 – działka nr 1194/6 o pow. 01072 ha, położona  
przy ul. Leszczynowej;
• Godz. 10.00 – działka nr 1194/7 o pow. 01073 ha, położo-
na  przy ul. Leszczynowej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wa-
dium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości w taki sposób, 
aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka 
nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej  
w dniu  11 lutego 2019 r. 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakład-
ka „zamówienia publiczne i przetargi”). 

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzy-
skać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Prze-
strzennego, pokój nr 51,w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 
lub pod numerem telefonu 1346 52840 w godzinach od 7.30 
do 15.30.

Burmistrz Miasta Sanoka 
zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) informuje mieszkańców miasta, że 
woda pobierana z wodociągu sieciowego Sanok-Zasław i Sanok-
-Trepcza odpowiada warunkom, o których mowa w § 3 ust. 1 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 
r., poz. 2294).

KONCERT 
NOWOROCZNY

11 stycznia 2019 r. godz.18.00

Dziś w Sanockim Domu Kultu-
ry wystąpi Orkiestra Koncerto-
wa Reprezentacyjnego Zespołu  
Artystycznego Wojska Polskiego. 
Bezpłatne wejściówki do ode-
brania w kasie SDK (ilość miejsc 
ograniczona).

Swoją działalność rozpoczęła w cza-
sie II wojny światowej, pełniąc głów-
nie funkcje paradne, by po dwudzie-
stu latach stać się Centralną Orkie-
strą Reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego. W tym czasie doskonaliła 
swój pro�l artystyczny i wzbogacała
repertuar oraz instrumentarium.  
W 1989 roku otrzymała nazwę: Or-
kiestra Koncertowa Wojska Polskie-
go im. Stanisława Moniuszki.  
W 2004 roku została włączona  
w skład Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.

W jej repertuarze znajdują się 
programy patriotyczne i estradowe, 
koncerty muzyki klasycznej i roz-
rywkowej oraz oprawa mszy świę-
tej. Orkiestra Koncertowa od wielu 
lat bierze udział w tematycznych 
koncertach i audycjach muzycz-
nych organizowanych dla dzieci  
i młodzieży. Dokonała również wie-
lu nagrań archiwalnych dla Polskie-
go Radia i TP. Utwory muzyki  
polskiej i światowej znalazły się na 
ponad 20 płytach.  Dziś Orkiestra 
Koncertowa liczy 55 muzyków.  
Reprezentacyjnym strojem arty-
stów są stylizowane mundury  
z epoki Księstwa Warszawskiego.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 36 utworzą rozwiązanie krzyżówki. Prawidłową odpowiedź można przesłać listownie na adres  redakcji 
„Tygodnika Sanockiego”  (ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). Do wygrania nagroda niespodzianka. Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania. 
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Liga juniorów 
Zawodnicy Niedźwiadków w juniorskiej kadrze Polski 

Nowe logo KH 58 Sanok 

Bocian jako symbol 
Niejako w cieniu rozgrywek ligowych krystalizowała się 
kwestia nowego logo seniorskiej drużyny. Jego projekt 
opublikowało niedawno Stowarzyszenie Klubu Kibiców 
Sanockiego Hokeja. Logo z bocianem ma funkcjonować 
od przyszłego sezonu. 

Używane poprzednio znaki  
z powodów prawnych są 
obecnie niedostępne, więc 
przedstawiciele Sanockiej 
Republiki Hokejowej wpadli 
na tyleż prosty, co praktyczny 
pomysł: klub kibica będzie 
właścicielem nowego logo, 
użyczając je drużynie, bez 
względu na to, pod jakim szyl-
dem ta ma w przyszłości  
występować. Dzięki temu 
może ono przetrwać wiele lat. 

– Podjęliśmy decyzję, że 
zaprezentowany niedawno 
znak nasz zespół będzie uży-
wać od następnego sezonu – 
powiedział Jakub Górski, 
prezes Ciarko KH 58. 

Nowe logo, opracowane 
przez jednego z kibiców wraz  
z profesjonalnymi gra�kami,
przedstawia bociana, w tle jest 
też tarcza herbowa, element 
hokejowy i napis Sanok. 

– Wszystko to wpisuje się  
w naszą historię, a zarazem w to, 
co w gra�ce sportowej obecnie
dzieje się za oceanem. Logo jest 
sanockie do bólu, a przy tym 
nowoczesne. Dziś to my – kibi-
ce, jesteśmy jego dysponentami 
i możemy go udzielać aktual-
nym wcieleniom drużyny.  
Dodajmy, że logo zyskało apro-
batę szefostwa Ciarko KH 58 – 
czytamy na facebooku Sanoc-
kiej Republiki Hokejowej. 

Grali i strzelali 
Kilku juniorów Niedźwiadków wystąpiło w sparingowym 
dwumeczu kadry narodowej U-18 z rówieśnikami z Litwy. 
Nasi hokeiści zdobyli większość bramek. 

Pierwszy pojedynek Polska 
wygrała 3-0, a dwa gole strze-
lił Szymon Dobosz. Rewan-
żowe spotkanie zakończyło 
się remisem 1-1 (tra�enie
Macieja Witana), ale karne 
lepiej wykonywali rywale, 

zwyciężając 3-0. Oprócz wy-
mienionych biało-czerwone 
barwy reprezentowali też: 
Karol Biłas, Bartosz Florczak, 
Tymoteusz Glazer i Mateusz 
Rogos. Wszyscy są uczniami 
II Liceum Ogólnokształcącego. 

Niedźwiadki zapolowały na Sokoły 
Rozgrywki wznowiono po ponad miesiącu przerwy, w czasie 
której juniorzy młodsi walczyli o awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Drużyna Niedźwiadków bynajmniej 
nie straciła formy, o czym mogą świadczyć dwucyfrowe  
zwycięstwa nad Sokołami Toruń. Formą strzelecką błysnął 
Louis Miccoli, łącznie autor aż 7 bramek! 

STS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – SOKOŁY TORUŃ 
10-4 (4-2, 4-0, 2-2) 

Bramki: Miccoli 4 (9, 32, 37, 52), Ginda 2 (4, 54), Dżugan (1), 
Frankiewicz (14), Fus (32), Witkowski (39). 

Rywale przyjechali do Sanoka w mocno osłabionym składzie, 
więc można zaryzykować twierdzenie, że wyniki były niemal  
z góry przesądzone. Mimo wszystko w pierwszym meczu Sokół 
próbował nawiązywać walkę, jak choćby w pierwszej i trzeciej  
tercji. Jednak drugą nasi zawodnicy wygrali 4-0, co praktycznie 
rozstrzygnęło losy pojedynku. Aż 4 gole zdobył Miccoli, dublet 
ustrzelił Damian Ginda, a po razie tra�ali także: Wiktor Dżugan,
Adrian Frankiewicz, Szymon Fus i Maksymilian Witkowski. 

STS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – SOKOŁY TORUŃ 
13-1 (3-0, 4-1, 6-0) 

Bramki: Miccoli 3 (10, 22, 53), Filipek 3 (9, 29, 60), Ginda 2 (22, 46), 
Witan (17), Biłas (40), Florczak (52), Dobosz (53), Fus (59). 

Trudy pierwszego spotkania mocno dały się torunianom 
we znaki i w rewanżu nie byli w stanie już właściwie nic zrobić. 
Niedźwiadki skwapliwie to wykorzystały, aplikując przyjezd-
nym ponad tuzin bramek. Tym razem Miccoliemu snajper-
skiego tempa dotrzymał Konrad Filipek, obaj zakończyli  
zawody z hat-trickami na kontach. Ginda znów tra�ł dwa razy,
a po golu strzelili: Maciej Witan, Karol Biłas, Bartłomiej  
Florczak, Szymon Dobosz i Fus. 

II liga słowacka 

Dramat w trzeciej tercji 
CIARKO KH 58 SANOK – HK SABINOV 1-4 (0-0, 1-1, 0-3)

Bramki: Ćwikła (32) – Paulovský 2 (43, 51), Ferenc (35), Miščík (52). 
Ciarko KH 58: Skrabalak – Rąpała, Olearczyk, Witan, Kondrashov, Dobosz – Demkowicz, 
Glazer, Bialy, Majoch, Ćwikła – Mazur, Bednarz, Bielec, Wilusz, Filipek. 

Kiepskie zakończenie sezonu zasadniczego. Wprawdzie prowadziliśmy po tra�eniu 
Rafała Ćwikły, ale w ostatniej tercji rywale strzelili 3 bramki, odwracając losy meczu.  
Dużo bardziej od gry naszego zespołu podobała się akcja w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Choć na pierwszego gola  
kibice musieli czekać ponad 
pół godziny, wcześniej okazji 
bynajmniej nie brakowało. 
Szwankowała jednak skutecz-
ność, a bramkarze spisywali 
się bez zarzutu. Dopiero  
w 32. min, podczas gry  
w obustronnym osłabieniu, 
Ćwikła skutecznie dobił  
uderzenie Marcina Białego, 
otwierając wynik meczu. Za-
raz były okazje do podwyż-
szenia rezultatu, jednak zmar-
nowane srogo się zemściły.  

Po przejęciu krążka na naszą 
bramkę popędził Marko  
Ferenc, pewnie wygrywając 
bezpośredni pojedynek  
z Mateuszem Skrabalakiem. 

Trzecia tercja przyniosła... 
dramat w czystej postaci. 
Drugi gol Słowaków był bliź-
niaczo podobny do pierwsze-
go – strata krążka na własnej 
połowie, solowy rajd, tym  
razem w wykonaniu  Marcela 
Paulovský’ego, i pewny strzał 
do siatki. Kilka minut później 
zawodnik ten ładnie  przy-

mierzył z nadgarstka w okien-
ko, podwyższając prowadze-
nie gości. A czwartego zdoby-
li po kolejnych 90 sekundach, 
gdy Richard Miščík zachował 
najwięcej zimnej krwi w pod-
bramkowym zamieszaniu. 
Mimo jeszcze kilku okazji  
z obydwu stron – m.in. słupek 
po strzale Dawida Majocha – 
wynik nie uległ już zmianie. 

Bardziej od gry naszej 
drużyny podobały się 
uśmiechnięte twarze wolon-
tariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, którzy 
podczas meczu kwestowali  
w „Arenie” (zdjęcie poniżej). 

Faza zasadnicza zakoń-
czona, a już jutro zaczynamy 
walkę o 5. miejsce w grupie 
wschodniej II ligi słowackiej. 
Nie wiadomo jeszcze w jakiej 
formule – dzisiaj przedstawi-
ciele naszego klubu pojechali 
na zebranie, podczas którego 
zapadną wiążące decyzje  
co do kształtu dalszych  
rozgrywek. 

Jutro zespół Ciarko KH 58 
zagra w „Arenie” z MHk  
32 Liptovský Mikuláš “B”.  
Początek meczu o godz. 18. 
Tym razem wszystkie bilety 
w cenie 5 zł. Walki nie brakowało, ale ostatecznie lepszy okazał się zespół ze Słowacji (ciemne stroje) 

Po dwucyfrowym dublecie w meczach z Sokołami juniorzy 
Niedźwiadków mieli powody do zadowolenia 
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Gracze Niedźwiadków udanie zaprezentowali się w barwach kadry 
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Liga sanocka 

Wygrane AZS PWSZ i Niedźwiedzi po bramkach z ostatnich minut 
Lokalne rozgrywki wróciły po blisko miesiącu przerwy,  
od razu dostarczając sporych emocji. W 6. kolejce aż dwa  
z trzech spotkań kończyły się minimalnymi zwycięstwami, 
do tego po bramkach strzelanych w ostatnich minutach. 

Najpierw jednak rozegrano 
spotkanie Passa z Forestem, 
które okazało się dość jedno-
stronne. Wprawdzie wynik 
otworzyli ci pierwsi, a do 
przerwy gra była dość wyrów-
nana, ale potem zawodnicy 
Foresta odpowiednio podkrę-
cili tempo, strzelając aż 4 gole, 
do tego bez strat własnych. 

Emocje zaczęły się w me-
czu drugiej drużyny Wilków  
z AZS PWSZ. Chwilę po 

zmianie stron „Studenci” pro-
wadzili już 2-0, jednak rezer-
wy ekstraklasowej „Watahy” 
rozpoczęły mozolne odrabia-
nie strat, półtora minuty 
przed końcem doprowadza-
jąc do wyrównania. Ostatnie 
słowo należało jednak do uni-
hokeistów uczelni, a zwycię-
ską bramkę zdobył Michał 
Kobylarski, drugi raz w tym 
spotkaniu wpisując się na  
listę strzelców. 

To było dobre wprowa-
dzenie do starcia Meblues 
Floorball Legends z prowa-
dzącymi w tabeli Niedźwie-
dziami, w którym huśtawka 
nastrojów okazała się jeszcze 
większa. Po pierwszej poło-
wie minimalną przewagę miał 
lider, ale drugą fantastycznie 
rozpoczęło MFL, strzelając  
4 bramki z rzędu. Przy wyni-
ku 5-2 wydawało się, że mecz 
jest rozstrzygnięty, ale właśnie 

wtedy „Miśki” na dobre wybu-
dziły się z zimowego snu,  
odpowiadając tym samym, 
czyli 4 golami. Tego na wagę 
wygranej w ostatniej minucie 
zdobył Hubert Popiel. 

Dzięki zwycięstwu rzu-
tem na taśmę Niedźwiedzie 
wciąż mają komplet punktów 
i 1. miejsce w tabeli. Kolejne 
pozycje zajmują zespoły  
Besco (pauza w ostatniej  
kolejce) i ASZ PWSZ. 

PASS – FOREST 1-5 (1-1) 
Bramki: Kinel – Penar 2, T. Dorotniak, Gadomski, Pelc. 

IWONICZAN� WILKI II – AZS PWSZ 3-4 (0-1) 
Bramki: Zajdel, Pisula, P. Sokołowski – Kobylarski 2, Dobosz, Filipek. 

MFL – INTERQ NIEDŹWIEDZIE 5-6 (1-2) 
Bramki: Witan 2, B. Hućko, Solon, D. Dorotniak – Popiel 2, 
Brukwicki 2, Miccoli, Janik. 

Ekstraliga 

Z Tychami na remis 
Dwumecz z Pionierem Tychy miał przynieść Wilkom komplet punktów, rozstrzygający bezpośrednią walkę o 3. miejsce w gr. A, 
tymczasem goście wygrali pierwszy pojedynek, stawiając nasz zespół pod ścianą. Na szczęście dzień później „Wataha” zrewanżo-
wała się z nawiązką i przed kończącymi pierwszą część sezonu spotkaniami na Śląsku nadal jest w korzystniejszej sytuacji. 

T�VEL.PL WILKI SANOK – JADBERG PIONIER TYCHY 4-7 (1-2, 3-1, 0-4)

Bramki: Kot 2 (5, 34), samobójcza (22), T. Sokołowski (37) – Karski 2 (3, 51), Szydłowski 2 
(36, 57), Jasiewicz (9), Roivas (50), Kozieł (60). 
Travel.PL Wilki: Kopeć – Leś, Kobylarski, Zacharski, Rudy, Ambicki, Popek, T. Sokołowski,  
P. Sokołowski, Sujkowski, Januszczak, Kot, Pisula, Zajdel, Skrabalak. 

Wilki sprezentowały rywalom pierwsze punkty w sezonie. Po drugiej tercji wynik  
wydawał się być pod kontrolą, ale w ostatniej gospodarze zaczęli bić głową w mur,  
z  czego  drużyna  przeciwna  skwapliwie  skorzystała. 

Już początek zapowiadał cięż-
ką przeprawę, bo goście dwa 
razy obejmowali prowadzenie.  
Wynik otworzył sanoczanin 
Michał Karski, lepiej znany 
jako manager kadry Polski,  
a na wyrównującą bramkę 

Rewanżowy dwumecz z Pionierem Tychy, który zaplanowano na 
następny weekend, zakończy grupowe zmagania Wilków. Po dzie-
sięciu kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 6 pkt 
(bramki 47-74), podczas gdy drużyna ze Śląska zdobyła jak dotąd 
tylko 3 „oczka” (bramki 36-100), właśnie w Sanoku. Wniosek jest 
prosty – utrzymanie przewagi nad bezpośrednimi rywalami da  
naszym unihokeistom jedno zwycięstwo w Tychach. Wystarczyć 
mogą nawet... dwie porażki, pod warunkiem jednak, że po dogryw-
kach. Jednakże takiego scenariusza nawet nie bierzemy pod uwagę. 

Jedno zwycięstwo lub... 
porażki po dogrywkach 

ADAM DMITRZAK, trener drużyny Travel.PL Wilki: 

– Brakuje nam koncentracji  
i skuteczności. W pierwszym 
meczu oddaliśmy aż 36 strza-
łów, z których zaledwie 4 znala-
zły drogę do siatki. Inna sprawa, 
że bramkarz Pioniera bronił 
wręcz fenomenalnie. Nie przez 
przypadek to właśnie jego wy-
brano najlepszym zawodni-
kiem meczu. W rewanżu było 
już znacznie lepiej, tym razem 
to nasz golkiper okazał się  
kluczową postacią spotkania. 
Na dodatek konsekwentnie  
zagraliśmy w trzeciej tercji. 

Przemysława Kota szybką  
ripostą był gol Krzysztofa  
Jasiewicza. Na szczęście w dru-
giej tercji sytuacja została opa-
nowana: tym razem to miej-
scowi dwa razy uzyskiwali  
korzystny wynik – najpierw  

po golu samobójczym (do tego 
podczas gry w osłabieniu)  
i kolejnej bramce Kota, a na-
stępnie Tomasza Sokołowskie-
go. W międzyczasie tra�ł Mar-
cin Szydłowski i przed trzecią 
odsłoną było 4-3 dla Wilków. 

Niestety, do tego co stało 
się w ostatnich 20 minutach 
sobotniej potyczki, najlepiej 
chyba pasuje angielskie słowo 
„blackout” (w wolnym tłuma-
czeniu – zaćmienie). Nasz ze-
spół w żaden sposób nie potra-
�ł pokonać bramkarza tyszan,
którzy dla odmiany prezento-
wali zgoła odmienną skutecz-
ność, aż cztery razy wpisując 
się na listę strzelców. Oprócz 
wspomnianych już Karskiego  
i Szydłowskiego tra�li także
Tommi Roivas i Kamil Kozieł. 
Ten ostatni do pustej bramki, 
opuszczonej przez naszego 
golkipera. 

T�VEL.PL WILKI SANOK – JADBERG PIONIER TYCHY 5-1 (2-0, 0-1, 3-0) 

Bramki: Kot 2 (3, 42), Sujkowski (4), Popek (43), Leś (44) – Roivas (35). 
Travel.PL Wilki: Kopeć – Leś, Kobylarski, Zacharski, Rudy, Ambicki, Popek, T. Sokołowski,  
P. Sokołowski, Sujkowski, Januszczak, Kot, Pisula, Zajdel, Skrabalak. 

Rewanż z nawiązką za porażkę w pierwszym meczu. Pojedynek znów rozstrzygnął się  
w ostatniej tercji, w której tym razem gole strzelała już tylko „Wataha”. 

Na początek nasi unihokeiści 
zastosowali patent ze spotkań 
przeciwko Szarotce i Góralom 
Nowy Targ, szybko zdobywając 
2 gole. Najpierw Kot wykończył 
kontrę, a za moment Jakub  
Sujkowski zmienił tor lotu  
piłeczki po wrzutce Michała 
Ambickiego. Przez następne  
pół godziny bramek nie było,  
bo dominowała twarda walka. 
Dopiero w 35. min przyjezdni 
zdobyli kontaktowego gola po 
uderzeniu Roivasa. 

Na początku trzeciej tercji 
drużyna ze Śląska mogła wy-
równać. Po rzekomym zagraniu 
ręką Wojciecha Pisuli sędzia  
podyktował karnego, jednak  
Jasiewicz nie zdołał pokonać 
Krzysztofa Kopcia. Zmarnowa-
na okazja szybko zemściła się na 
Pionierze i to potrójnie. Na do-
datek wszystkie 3 bramki nasi 
zawodnicy zdobyli w ciągu zale-
dwie... 2 minut! Najpierw po raz 
drugi na listę strzelców wpisał 
się Kot, a po nim tra�li Damian
Popek i Michał Leś. Wprawdzie 
do końca spotkania był jeszcze 
ponad kwadrans, ale wynik nie 
uległ już zmianie. Spory wkład 
miał w to Kopeć, wybrany  
zawodnikiem meczu. 

Sobotnia potyczka zakończyła się niespodziewanym zwycięstwem 
Pioniera (na zielono), który zdobył pierwsze punkty w sezonie 

W niedzielę drużyna Wilków zrewanżowała się tyszanom z nawiązką, odnosząc zwycięstwo różnicą 
4 bramek i przed ostatnim grupowym dwumeczem ma większe szanse na zajęcie 3. miejsca 

Niedźwiedzie wciąż prowadzą w tabeli z kompletem punktów, 
jednak tym razem zwycięstwo przyszło im z dużym trudem 
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Seniorska drużyna Ekoballu wznowiła treningi 

I Noworoczny Turniej Juniorów o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów 

Ekoball bliski zwycięstwa w odmłodzonym składzie
Zawody w Sieniawie okazały się dość udane dla drużyny 
Ekoballu, która właśnie tym startem rozpoczęła przygoto-
wania do rundy wiosennej w lidze podkarpackiej. Nasi  
piłkarze wywalczyli 2. miejsce, w decydującym meczu  
minimalnie ulegając Glinikowi Gorlice. 

Wynik zespołu należy ocenić 
tym wyżej, że miał zaledwie 
czterech juniorów starszych 
(Kacper Słysz, Mikołaj  
Kowalski, Piotr Gomułka  
i Kacper Paszkowski), a więk-
szość składu tworzyli młodsi 
(Mateusz Jagniszczak, Michał 
Borowski, Łukasz Gadomski, 
Łukasz Błażowski i Wiktor 
Łuczycki). Nie przeszkodziło 
to ekipie prowadzonej przez 
trenera Sebastiana Jajkę  
w walce o turniejowe zwycię-
stwo, do którego zabrakło 
bardzo niewiele. Po wygra-

nych z Zamczyskiem Odrzy-
koń, Stalą Rzeszów i Startem 
I Rymanów ekoballowcy 
zmierzyli się z Glinikiem  
w meczu, który można uznać 
za nieo�cjalny �nał imprezy.
Niestety, po bardzo zaciętym 
pojedynku minimalnie lepsi 
okazali się rywale. Naszym 
zawodnikom nie pomogło 
wysokie zwycięstwo w ostat-
nim spotkaniu z drugą druży-
ną Startu. Dodajmy jeszcze, 
że Jagniszczak wybrany został 
najlepszym bramkarzem tur-
nieju. 

Wyniki Ekoballu na turnieju w Sieniawie: 

EKOBALL SANOK – ZAMCZYSKO ODRZYKOŃ 2-1 
Bramki: Kowalski, Łuczycki. 
EKOBALL SANOK – STAL RZESZÓW 3-2 
Bramki: Gadomski 2, Łuczycki. 
EKOBALL SANOK – START I RYMANÓW 2-0 
Bramki: Paszkowski, Łuczycki. 
EKOBALL SANOK – GLINIK GORLICE 2-3 
Bramki: Słysz, Paszkowski. 
EKOBALL SANOK – START II RYMANÓW 4-0 
Bramki: Borowski, Paszkowski, Gadomski, Słysz. 

Stalowcy szykują się do walki 
Po zimowej przerwie seniorski zespół Geo-Eko Wiki Ekoballu Stal rozpoczął przygoto-
wania do wiosennych rozgrywek w IV lidze podkarpackiej i Pucharze Polski. Przez  
najbliższe dwa miesiące podopieczni Mateusza Ostrowskiego będą ćwiczyć po cztery  
razy w tygodniu, w weekendy rozgrywając sparingi. A już jutro czeka ich wyjazd na  
XXIV Halowy Turniej „Lotycz Cup” w Jarosławiu. 

Drużyna Ekoballu zakończy-
ła ligę w połowie listopada, 
potem były jeszcze dwa tygo-
dnie roztrenowania, a gru-
dzień i początek stycznia 
przeznaczono na odpoczy-
nek. Odświeżeni stalowcy 
wrócili do zajęć w ostatni  
poniedziałek, ćwiczą nie tyl-
ko na hali, ale i stadionie Ro-
dzinnego Centrum Sportu  
i Rekreacji „Wiki” – oczywi-
ście na sztucznej murawie  
i przy oświetleniu. W składzie 
nie ma żadnych ubytków  
(z powodu urazu w zajęciach 
nie uczestniczy na razie tylko 
Bartosz Sieradzki), za to  
z wypożyczenia do Przełomu 
Besko wrócił Mateusz Kuzio, 
a z zespołem trenuje też część 
juniorów i dwóch testowa-
nych zawodników. 

– Do końca stycznia ma 
się wyjaśnić, czy podpiszemy 
z nimi kontrakty – powiedział 
Robert Ząbkiewicz, drugi  
trener Ekoballu Stal. 

Już w sobotę drużyna  
wybiera się do Jarosławia na 
tradycyjny Memoriał Lotycza, 
który wygrała dwa lata temu, 
a przed rokiem, jako obrońca 
tytułu... nie została zaproszo-
na. Tym razem organizatorzy 
nie popełnili już takiej gafy, 
więc będzie okazja powalczyć  
o odzyskanie pucharu. A ty-
dzień później, od meczu  
z MKS Kańczuga, startuje 
cykl zimowych sparingów.  
Na razie plan zakłada rozegra-
nie siedmiu spotkań (rozpi-
ska obok), ale może wyjść 
więcej, bo gdyby wyjątkowo 
wczesny start rundy wiosen-
nej, planowany już na 9 mar-
ca, storpedowały warunki  
atmosferyczne, to alternatyw-
nie umówiono jeszcze mecze 
z Polonią Przemyśl i Sokołem 
Sieniawa. 

A potem już czas na rozgrywki mistrzow-
skie, czyli walkę o powrót do III ligi i jak  
najdłuższą przygodę w Pucharze Polski.  
Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej ligo-
wych zmagań stalowcy zajmują 4. miejsce  
w tabeli z dorobkiem 33 pkt, tracąc zaledwie  
3 „oczka” do prowadzącej Wisłoki Dębica.  
To dystans do odrobienia w bezpośrednim 
pojedynku, więc szanse na awans są jak najbar-
dziej realne. Inna sprawa, że apetyty na to  
ma kilka zespołów. Natomiast w pucharowej 
rywalizacji sanoczanie awansowali do okręgo-
wego pół�nału, w którym najprawdopodob-
niej zmierzą się z Iskrą Przysietnica. 

PLAN ZIMOWYCH SPARINGÓW 
GEO-EKO WIKI EKOBALLU STAL: 

19 stycznia – z MKS Kańczuga 
26 stycznia – z Partyzantem Targowiska 
2 lutego – z Wisłokiem Wiśniowa 
9 lutego – z JKS-em Jarosław 
16 lutego – z Izolatorem Boguchwała 
23 lutego – z Koroną Rzeszów 
2 marca – z Rzemieślnikiem Pilzno 

W razie przesunięcia rundy wiosennej: 
9 marca – z Polonią Przemyśl 
16 marca – z Sokołem Sieniawa 

Turniej Orlików Starszych „Beskidzka Cup” 

Akademia Piłkarska 
z brązowymi medalami 
Zawody w miejscowości Brunary koło Gorlic były kolej-
nym startem niezwykle aktywnej drużyny Akademii  
Piłkarskiej. Tym razem wychowankowie Mariusza Sumary 
zajęli miejsce na najniższym stopniu podium, doznając 
tylko jednej porażki. 

Akademicy rozpoczęli od re-
misu z Sandecją Nowy Sącz, 
ale potem były efektowne 
zwycięstwa nad miejscowymi 
zespołami – Beskidzką AP II  
i Glinikiem, co dało 1. miej-
sce w grupie i awans do Ligi 
Mistrzów. Po przerwie obia-
dowej nastąpiła decydująca 
faza rozgrywek, do której nasi 
zawodnicy przystąpili mocno 
rozkojarzeni – najpierw po-
rażka z Dunajcem Nowy Sącz, 
a potem remis z Glinikiem,  
z którym wcześniej nie było 
żadnych problemów. Dopiero 
w ostatnim meczu sanoczanie 

wrócili na właściwy poziom, 
pokonując Beskidzką AP I. 
Ostatecznie nasza Akademia 
zakończyła zmagania na  
3. miejscu. 

Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrano Dawida 
Koguta, który nie tylko świet-
nie spisywał się między słup-
kami, ale nawet strzelił gola. 
W składzie naszego zespołu 
wystąpili także: Piotr Rze-
miński, Mateusz Maciejko, 
Bartosz Szczepek, Patryk  
Dydak, Emilian Kulon,  
Wojciech Kilar, Jan Nędza  
i Dominik Siwiński. 

Mecze grupowe: 
AP SANOK – SANDECJA NOWY SĄCZ 1-1 
Bramka: Szczepek
AP SANOK – BESKIDZ� AP II 5-0
Bramki: Szczepek, Dydak, Siwiński, Kogut, Nędza. 
AP SANOK – GLINIK GORLICE 4-0 
Bramki: Nędza 2, Dydak, Szczepek. 
Liga Mistrzów: 
AP SANOK – DUNAJEC NOWY SĄCZ 1-3 
Bramka: Siwiński. 
AP SANOK – GLINIK GORLICE 1-1 
Bramka: Siwiński. 
AP SANOK – BESKIDZ� AP I 2-0
Bramki: Dydak, Nędza. 

Turniej Orlen Beniaminek CUP 

II Memoriał Jerzego Pietrzkiewicza 

Emocje gwarantowane! 
Turniej poświęcony pamięci ikony sanockiego futbolu już 
w niedzielę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 

Będą to zawody młodzików 
starszych, rozgrywane  
z udziałem 10 drużyn. Obok 
gospodarzy, czyli Akademii 
Piłkarskiej, do rywalizacji 
przystąpią także: Karpaty 
Krosno, Stal Rzeszów, Szkoła 
Futbolu Staniątki, Beniami-

nek Soccer Schools Krosno, 
Orlik Przemyśl, Akademia 
Piłkarska Jasło, AktivPro Ry-
manów, Orzełki Bażanówka  
i gość specjalny – Niedźwiadki 
Sanok. Początek II Memoria-
łu Jerzego Pietrzkiewicza  
o godz. 9. 

Podkarpacie na 2. miejscu  
Mateusz Sokołowski z Akademii Piłkarskiej zagrał w składzie 
Kadry Podkarpacia Młodzików Starszych, która podczas  
zawodów w Krośnie wywalczyła 2. miejsce. W �nałowym 
pojedynku reprezentacja naszego województwa minimalnie 
uległa Legii Warszawa, doznając porażki 1-2. 

Mimo wręcz arktycznych warunków stalowcy z zapałem trenują wieczorami na sztucznym boisku 
Centrum Sportu i Rekreacji „Wiki” 

Juniorzy Ekoballu byli o krok od turniejowego zwycięstwa 

Podczas turnieju w Brunarach akademicy wywalczyli 3. miejsce 
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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). 

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

6. .......................................................................

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

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

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

Adres:

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

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

Plebiscyt „TS”
Lista kandydatów (w kolejności alfabetycznej): 

MICHAŁ AMBICKI (unihokej, Travel.PL Wilki) 
AR�DIUSZ BORCZYK (Automobilklub Małopolski) 
�CPER CĘGIEL (unihokej, Travel.PL Wilki) 
MACIEJ CZOPOR (szachy, Polonia Wrocław) 
WIKTORIA DEMKOWICZ (siatkówka, Sanoczanka) 
�FAŁ DOMA�DZKI (piłka nożna, Ekoball Stal) 
PIOTR GEMBALIK (kolarstwo zjazdowe, Syndrome Racing) 
TYMOTEUSZ GLAZER (hokej, Ciarko KH 58) 
JOANNA GŁOWAC� (kolarstwo górskie, Roweromania) 
ARTUR G�TKOWSKI (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 (łyżwiarstwo szybkie, Górnik) 
MAREK NOWOSIELSKI (lekkoatletyka, niezrzeszony) 
�MIL OLEARCZYK (hokej, Ciarko KH 58) 
WOJCIECH PISULA (unihokej, Travel.PL Wilki) 
MARTYNA POSADZ� (gimnastyka, Spartanie) 
BOGUSŁAW RĄPAŁA (hokej, Ciarko KH 58) 
TADEUSZ REK (kajakarstwo, niezrzeszony) 
�MIL 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, Travel.PL Wilki) 
ŁU�SZ TABISZ (piłka nożna, Ekoball Stal) 
MACIEJ WITAN (hokej, Ciarko KH 58) 

Złota Dziesiątka 2018

SIATKÓWKA
Podkarpacka liga juniorów 

Liga sanocka 

Popisowy występ TSV! 
Drużyna TSV pewnie ograła Karpaty Krosno i jest coraz 
bliżej awansu do ćwierć�nału mistrzostw Polski. 

TSV SANOK – �RPATY KROSNO 3:0 (14, 24, 10). 
Pierwszy mecz w 2019 roku przyniósł znakomitą grę pod-

opiecznych Macieja Wiśniowskiego. O pewnym zwycięstwie 
zdecydowała przede wszystkim skuteczna postawa w polu 
serwisowym. W setach numer jeden i trzy przewaga TSV nie 
podlegała dyskusji, jedynie w drugiej partii goście zdołali 
nawiązać walkę, ostatecznie przegrywając na przewagi. 
Komplet punktów znacząco przybliżył naszych juniorów 
do ćwierć�nału mistrzostw kraju. 

Czas na inaugurację 
Już dziś startują długo wyczekiwane rozgrywki, które TSV 
reaktywowało po ponad dekadzie przerwy. 

W pierwszej kolejce zestaw 
par prezentuje się następują-
co: Volley Poexim Izbebki – 
Vivio Brzozów, Mansard – 
Leśnicy Lesko, Lutcza – 
PWSZ, LeSan – PZG, Belfry 
– FC Walczaki, TSV – TS Bu-
kowsko. Do Sanockiej Ligi 
Siatkówki 2019 zgłoszonych 
zostało 13 drużyn, więc jedna 

zawsze pauzuje: w inaugura-
cyjnej serii zmagań padło na 
GOK Later Rymanów. Wyni-
ki na bieżąco już od następne-
go numeru „TS”. 

Dodajmy, że mecze roz-
grywane będą nie tylko w sa-
nockich szkołach, jak w przy-
padku wymienionego spotka-
nia Izdebek z Brzozowem. 

SHORT-TRACK 

Emma Mazur w dziesiątce 
Na trzecie zawody Danubii pojechało do Budapesztu tylko 
troje łyżwiarzy MOSiR-u. Najlepiej wypadła Emma Mazur 
(na zdjęciu), plasując się w czołowej dziesiątce kat. juniorek C. 

Podopieczna trenerów Romana 
Pawłowskiego i Jana Mazura 
rozpoczęła walkę od 8. miejsca 
w wyścigu na 1500 m, ale po-
tem było nieco lepiej. W kolej-
nych wyścigach przypadły jej 

pozycje: 6. na 500 m i 7. na 
1000 m, co ostatecznie dało 
Mazurównie 7. lokatę w wielo-
boju. W kat. junior B dalsze 
miejsca zajmowali Emilia 
Kapalska i Michał Pawłowski. 

SZACHY 

Karol Zając amatorskim wicemistrzem Polski 
Karol Zając z Komunalnych (na zdjęciu) zdobył w Krakowie 
srebrny medal podczas XXIX Międzynarodowego Festiwalu 
Cracovia, czyli imprezy tradycyjnie mającej rangę Amator-
skich Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych. 

Nasz zawodnik startował jako 
rozstawiony z numerem 
23. w turnieju C, a więc dla 
szachistów o rankingu FIDE 
do 1800 punktów. W tej kate-
gorii rywalizowało blisko 
170 uczestników z kilkunastu 
krajów, a każdy rozgrywał po 
dziewięć półtoragodzinych 
partii. Zając zakończył zma-
gania bez porażki, z dorob-
kiem sześciu zwycięstw i 

trzech remisów. Do tego jako 
jedyny nie uległ zdobywcy 
złotego medalu, Tomaszowi 
Czarkowskiemu UKS OPP 
Toruń: ich starcie zakończyło 
się podziałem punktów. 

– To zdecydowanie naj-
większy sukces w dotychcza-
sowym dorobku Karola 
– podkreślił Marek Kielar, 
trener szachistów Komunal-
nych. 

LEKKOATLETYKA 

Zimowe bieganie w Krościenku 
Ósemka „ultrasów” wybrała się do Krościenka nad Dunajcem na ekstremalne wyścigi 
pod nazwą Triada Zimowa, których dystanse rozgrywano w trzech rzutach (rano – 
wieczór – rano). Więcej naszych zawodników startowało na 60 kilometrów, ale najlepszy 
wynik mieliśmy na 45 km, gdzie miejsce w czołowej setce wywalczył Wojciech Pajestka. 

Na mocno ośnieżonej trasie 
reprezentant Pozytywnie Za-
bieganych/Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej �ni-
szował z czasem poniżej 6 go-
dzin – 5:51.07, co dało mu 
80. pozycję w stawce blisko 
250 maratończyków. Dalszą 
lokatę zajął Maciej Drwięga. 

Pozostała szóstka zmie-
rzyła się z dystansem Ultra, 
liczącym około 60 km, na 
którym wystartowało prawie 
200 osób. Wszyscy nasi 
zawodnicy biegli parami. 
W sanockim pojedynku naj-
szybsi okazali się Bernadeta 
Niemiec-Drwięga i Piotr 
Drobot, uzyskując rezultat 
8:29.02. Później linię mety 
osiągnęli Tomasz Gaworecki 
i Beata Drwięga oraz Marta 
Leśniak-Popiel i Witold 
Wajcowicz. Niemal wszyscy 
nasi długodystansowcy to 
zawodnicy Pozytywnie Zabie-
ganych, oprócz Gaworeckiego 
– Run Energy Club. Wojciech Pajestka jako jedyny z naszych długodystansowców wywalczył miejsce w czołowej setce 
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Grinch 2D
Czas trwania: 90 min. 
Reżyseria: Yarrow Cheney, Sco�
Mosier 
12.01 godz. 15.00
13.01 godz. 12.30
14.01 godz. 16.00 
15.01 godz. 16.00
16.01 godz. 16.00 
17.01 godz. 16.00 

Narodziny gwiazdy
Czas trwania: 136 min. 
Reżyseria: Bradley Cooper 
12.01 godz. 16.45 
14.01 godz. 19.30 
15.01 godz. 19.30 
16.01 godz. 17.45 
17.01 godz. 19.30

Zabawa, zabawa
Czas trwania: 89 min. 
Reżyseria: Kinga Dębska 
12.01 godz. 19.15 
13.01 godz. 19.00 
14.01 godz. 17.45 
15.01 godz. 17.45 
16.01 godz. 20.15
17.01 godz. 17.45 

Dla osób, które zadzwonią 
do redakcji  w piątek 11 
stycznia  o godz. 12.00  
i odpowiedzą na pytanie 
dotyczące bieżącego nu-
meru, przygotowaliśmy 
po jednym podwójnym 
zaproszeniu na seans.

13 STYCZNIA FINAŁ WOŚP 2019 
NA RYNKU W SANOKU: 

16.00 - 16.30    Agnieszka Stram 
16.30 - 16.45    licytacje
16.45 - 17.15    Zespół Bieszczadersi 
17.15 - 17.30    licytacje
17.30 - 18.10    Krusher
18.10 - 18.25   licytacje
18.25 - 19.00   PAGE
19.00 - 19.15    licytacje
19.15 - 19.50    4 Szmery
   20.00  ŚWIATEŁKO DO NIEBA
20.20 - 21.45  Proletaryat

Wydarzenia towarzyszące:
13.00  Bieg „Policz się z cukrzycą”
 Start i meta na sanockim Rynku
13.00 – 18.00  Dzień Dawcy Szpiku
 Centrum Informacji Turystycznej
17.00  Koncert FTT Flamenco 
 Sanockim Dom Kultury

Ponadto na  rynku zaprezentują się sanockie morsy i łucznicy. 
Zostanie rozłożone miasteczko ratownicze, gdzie na fanto-
mach wszyscy chętni będą mogli nauczyć się udzielania 
pierwszej pomocy

szczegóły str. 5 „TS”

BAL W KLUBIE NAFTOWCA „GÓRNIK”
MDK jak co roku jest organizatorem balu dla dzieci,  
z którego datki zasilą konto WOŚP. Tym razem będzie 
to „Bal na dworze królowej talentów” i zaangażowani  
w to wydarzenie będą prawie wszyscy pracownicy 
MDKu, czy to jako artyści, czy jako obsługa całej impre-
zy. Poza m.in. nauką tańca będzie można wziąć udział  
w loterii fantowej oraz skorzystać z poczęstunku. Dla ro-
dziców natomiast będzie czynna cukiernia – kawiarnia 
„Lawenda”. MDK serdecznie zaprasza dzieci do niezapo-
mnianej zabawy  w przeróżnych tanecznych rytmach.

MDK

SDK

BWA

MBP

KINO

MH SANOK

ODK „PUCHATEK”


