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Przełamanie piłkarzy Ekoballu w przeddzień ślubu trenera Mateusza Ostrowskiego – str. 22

3 7

Burmistrz Matuszewski w Warszawie Wywiad z Waldemarem WitkowskimPerypetie Klary i intrygi ciotek

Koniec z Galerią nad Berehami?

12-13

Z wizytą w ministerstwach Teatr to wyzwanie

Występy na scenie to dla nich ogromne wyzwanie, a zara-
zem frajda. Podopieczni WTZ Stowarzyszenia „ŚWIE-
TLIK” po raz drugi zdobyli Grand Prix na Festiwalu Twór-
czości Artystycznej w Rzeszowie. Niebanalny scenariusz 
oraz kreacje aktorskie to przepis na sukces.

Połonina Wetlińska – ktokolwiek w Bieszczadach się zna-
lazł, nie mógł nie odwiedzić tego tak uczęszczanego miej-
sca. Przy wejściu na Połoninę Wetlińską po prawej stronie 
stoi drewniany budynek – Galeria nad Berehami. Miejsce 
tak kultowe, jak i Chatka Puchatka.

Technologia 
mineralizacji 
odpadów 
– receptą na 
zmniejszenie 
cen za śmieci?

Instalacja nowoczesnej technologii, która 
metodą mineralizacji ma za zadanie do-
starczyć mieszkańcom ciepło z odpadów 
komunalnych, ma obniżyć koszty związane 
z drastycznymi cenami za wywóz oraz od-
biór śmieci. strona

 3

Burmistrz Tomasz Matuszewski na początku tygodnia od-
był dwie wizyty w ministerstwach – jedną w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, drugą w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju. Obie dotyczyły spraw istotnych z punktu wi-
dzenia rozwoju Sanoka.
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Apteka na służbie (27.10.2019 – 03.11.2019)
dyżur pełni Apteka VEGA przy ul.Jana Pawła II 31 A

KRONIKA POLICYJNA

Sanok
8 października, ul. Chrobrego
Policjanci ujawnili i zatrzymali kierującego pojazdem 
marki Renault, który znajdował się w stanie nietrzeźwo-
ści. I badanie - 0,43 mg/l, II badanie - 0,43 mg/l, III bada-
nie - 0,36 mg/l. 

11 października, ul. Grzegorza 
25-latek zawiadomił, że na portalu internetowym zakupił 
wirtualną rzecz do gry komputerowej. Pomimo zapłace-
nia kwoty 820 zł, do chwili obecnej zamówionej rzeczy 
nie otrzymał, jak również sprzedający nie zwrócił mu 
pieniędzy. 
 
11 października, ul. Przemyska 
Kierujący samochodem Suzuki, 49-letni mężczyzna,  na 
prostym odcinku drogi w rejonie przejścia dla pieszych 
potrącił osobę pieszą. W wyniku odniesionych obrażeń 
23-latka zmarła. Kierujący był trzeźwy. 
 
15 października, ul. Witkiewicza
22-latka  zawiadomiła, że nieznany jej sprawca włamał się 
na jej konto na portalu społecznościowym, a następnie 
dokonał wpisu wyłudzając za pomocą płatności „BLIK” 
pieniądze. Łączna wartość strat wynosi 800 zł. 

18 października, ul. Rymanowska
Mieszkaniec powiatu sanockiego zawiadomił o kradzieży 
jego dokumentów, które znajdowały się wewnątrz skra-
dzionego plecaka. Łączna wartość wyniosła około 350 zł. 
Do  kradzieży miało dojść w busie, poruszającym się na 
trasie z Krosna do Sanoka.

19 października, ul. Stróżowska
Uszkodzenie samochodu marki Ford. Sprawca uszkodził 
karoserię na przednim lewym błotniku oraz porysował 
ostrym narzędziem prawy bok. Wartość strat pokrzyw-
dzony ocenił na kwotę około 1500 zł. 

Powiat sanocki
9 października, Odrzechowa, ul. Boczna
39-letni mieszkaniec powiatu sanockiego kierował samo-
chodem osobowym marki Fiat, znajdując się w stanie 
nietrzeźwości - I badanie1,39 mg/l, II badanie 1,47 mg/l, 
III badanie 1,43 mg/l alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Dodatkowo mężczyzna nie zastosował się do orze-
czonego wyrokami Sądu zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych do dnia 28.04.2025 roku. 
 
10 października, Pakoszówka
Kierujący pojazdem marki Ford, 36-letni mieszkaniec 
powiatu sanockiego, znajdując się w stanie nietrzeźwości 
(wyniki badań: I - 1,33 mg/l, II - 1,37 mg/l), nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, doprowa-
dzając do zderzenia pojazdów. W wyniku wydarzenia  
kierowca Audi doznał obrażeń nogi. 36-latek został za-
trzymany do czasu wytrzeźwienia i wyjaśnienia. 
 
11 października, Czerteż
22-letnia kobieta  zamówiła za pośrednictwem portalu inter-
netowego leżak o wartości 185 zł. Po wpłaceniu pieniędzy 
na wskazane konto, otrzymała informacje od właścicielki 
konta, że żadnych towarów nie wystawiała na sprzedaż. 
 
15 października, Besko, ul. Bieszczadzka
Kierująca samochodem marki Ford 33-letnia mieszkanka 
powiatu krośnieńskiego  znajdowała się w stanie nietrzeź-
wości. Badanie urządzeniem wykazało: I badanie - 0,25mg/
l, II - badanie 0,23 mg/l, III - badanie 0,20 mg/l. 
 
17 października, Tyrawa Wołoska
Mieszkaniec powiatu sanockiego zatrzymał samochód 
marki Mitsubishi, gdyż podejrzewał, że kierujący tym sa-
mochodem może być nietrzeźwy. Aby uniemożliwić  
dalszą jazdę, zabrał mu kluczyk. Kierującym okazał się 
45-letni mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości wykazało: 
I - 0,88 mg/l, II - 0,84 mg/l, III - 0,78 mg/l. 

Niedawno do redakcji zadzwonił czy-
telnik z prośbą o przyjrzenie się sytu-
acji na ulicy Cmentarnej.

Interwencje

Tegoroczne wybory parla-
mentarne okazały się po-
myślne dla obecnej ekipy 
rządzącej. W Sejmie ponow-
nie zasiądzie Piotr Uruski, 
który w całym okręgu wy-
borczym nr 22 zdobył ponad 
20 tysięcy głosów.

W okręgu wyborczym nr 22 
który obejmuje miasta na pra-
wach powiatu czyli Krosno 
i Przemyśl oraz powiaty: biesz-
czadzki, brzozowski, jarosław-
ski, jasielski, krośnieński, leski, 

Od rana w redakcji dosłownie urywał 
się telefon. Dzwoniliście Państwo z wie-
loma interwencjami, którymi zajęliśmy 
się od razu. Niektóre potrzebują jednak 
więcej czasu na rozwiązanie.

Nad Sanem ochroniono 
drzewa przed bobrami

Sanok znowu ma posła

Finał akcji ,,Kopa grosza” dla Klaudii Chrapko!
Akcja ta została zorganizowana na przełomie maja i czerw-
ca przez Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy 
Socjalnej „Przyjazna dłoń”.

lubaczowski, przemyski, prze-
worski i sanocki Piotr Uruski 
uzyskał 20 740 głosów. Jest to 
bardzo dobry wynik, kiedy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że 
w poprzednich wyborach do 
Sejmu w 2015 roku zdobył 
o prawie połowę mniej głosów 
– 11 200. W Sanoku oddało na 
niego swój głos 5562 wybor-
ców. Do Sejmu nie udało 
się wejść Wojciechowi Ble-
charczykowi, wieloletniemu 
burmistrzowi miasta Sanoka, 
który starował z list Koalicji 

Obywatelskiej. Uzyskał 5144 
głosów sanoczan. Kamila 
Mack iew icz -R ossmanith 
z SLD uzyskała 418 głosów, 
Adam Drozd z PiS-u 399, Ro-
bert Pieszczoch, który również 
startował z tej samej listy uzy-
skał 294 głosów. Na Witolda 
Dulębę z Konfederacji Wol-
ność i Niepodległość głosowa-
ło 271 osób, natomiast na Mi-
chała Jurka z Koalicji Obywa-
telskiej swój głos oddało 104 
wyborców z Sanoka.

dcz

Była to dla studentów uczelni 
II edycja zbiórki ,,Kopa gro-
sza”. W tym roku pomoc była 
skierowana do Klaudii, która 
jest osobą niepełnosprawną, 
poruszającą się na wózku in-
walidzkim. Jednak to nie znie-
chęca jej do rozwijania swo-
ich zainteresowań oraz pasji. 
Klaudia jest bardzo pogodną 
i ambitną dziewczyną, posia-
dającą duszę artystyczną: pi-
sze wiersze, maluje. W ze-
szłym roku akademickim 

ukończyła studia licencjackie 
na kierunku nowe media. 
Środki zebrane podczas akcji 
Klaudia przeznaczy na zakup 
nowego, elektrycznego wóz-
ka, który umożliwi jej swo-
bodne poruszanie się oraz 
uniezależni Klaudie od po-
mocy innych osób.

Wszystkim, włączającym 
się do akcji, organizatorzy  
bardzo serdecznie dziękują za 
okazaną pomoc i wrażliwość.

ew

Jedną z interwencji było zaniepokojenie 
o stan drzew nad Sanem przy ścieżce ro-
werowej. Drzewami, niestety, zajęły się 
bobry i wierzby zostały nadgryzione.

– To są piękne wierzby i szkoda 
by było tych drzew. Następne wyrosłyby 

tak duże dopiero za kilkanaście lat. 
Wierzby dają przyjemny cień i aż chce 
się pod nimi rozłożyć koc piknikowy – 
zauważyła zatroskana czytelniczka „Ty-
godnika”.

Na szczęście w porę zareagowano 
i drzewa zabezpieczono. To fakt, piękne 
mamy lato tej jesieni, więc korzystajmy 
ze wspaniałej pogody i spacerów nad 
Sanem w cieniu wierzb.

ew

– To niewielka ulica, mieszkam przy 
niej i prowadzę działalność gospodar-
czą. Przyjeżdżają do mnie kontrahenci 
z całej Polski. Kiedy jest pogoda, ulica 
jest przejezdna, ale kiedy zaczyna padać 
z ulicy Cmentarnej robi się błotnista 
breja. 

Czytelnik zaznaczył, że kilka razy 
prosił o przyjrzenie się sprawie urzędni-
kom, ale obiecanki „tak przyjdziemy na 
wizję lokalną” kończyły się tylko na sło-
wach. 

Zdegustowany pyta, czy my jako re-
dakcja możemy naświetlić sytuację. 
Oczywiście możemy i przekazujemy 
prośbę czytelnika o chociażby „łódkę” 
tłucznia, która zapewniłaby niegrzęź-
nięcie podczas słoty. 

– Zbliża się zima i niestety przejazd 
przez Cmentarną będzie coraz bardziej 
uciążliwy. Dodatkowo błoto „wylewać” 
się będzie na ulicę Lipińskiego – ko-
mentuje mieszkaniec Sanoka. 

Sprawę poruszyliśmy. Kiedy tylko 
zmieni się aura, ma odbyć się wizja lo-
kalna i ma być zorganizowany tłuczeń, 
aby polepszyć nawierzchnię ulicy. 

ew

Błotnista 
ul. Cmentarna
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Długo oczekiwana inwestycja po 40 latach nareszcie została zrealizowana. Mieszkańcy ul. 
Łany mogą już korzystać z nowej nawierzchni drogi. W planach jest budowa chodnika oraz 
zamontowanie oświetlenia.

Ulica Łany z nową nawierzchnią

wykonane oświetlenie wzdłuż 
ulicy. Niestety, realizacja tej in-
westycji w tym roku jest nie-
możliwa, ponieważ miasto nie 
jest w stanie udźwignąć tego  
�nansowo. Lampy mają być
ledowe oraz bezprzewodowe, 
usytuowane na całej długości 
ulicy. Drugą pozytywną infor-
mację, jaką przekazał bur-
mistrz, jest zapowiedź posze-
rzenia drogi.

– Jest pomysł, aby środki, 
jakie pozyskamy z Funduszu 
Dróg Samorządowych, prze-
znaczyć na poszerzenie drogi. 
Musielibyśmy wówczas wyko-
rzystać rów, aby zrobić spad 
wody pod chodnik, który był-
by na całej szerokości z lewej 
strony. Inwestycja miałaby 
również wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Ulica Łany oraz okolice to 
miejsce niezwykle piękne oraz 
ciche, chcemy, aby mieszkań-

com żyło się tutaj lepiej – do-
dał burmistrz.

Mieszkańcy podczas spo-
tkania zwrócili uwagę na ko-
nieczność zamontowania pro-
gów zwalniających. Padło rów-
nież pytanie na temat instalacji 
światłowodów oraz w kwestii  
wydłużenia kursu autobuso-
wego linii nr 5 Łany przynajm-
niej o dwa przystanki.

– Wcześniej nie był możli-
wy dojazd autobusu do ulicy 
Łany. Obecnie dzięki nowej 
nawierzchni jest to wykonalne 
– zapowiedział.

Niebawem rozpocznie się 
budowa łącznika ul. Łany oraz 
ul. Porcelanowej. Miasto otrzy-
mało na ten cel 4 mln złotych, 
zaś cała inwestycja będzie kosz-
tować 8 mln zł. Roboty na łącz-
niku Łany będę obejmować 
wykonanie jezdni o szerokości 
6 metrów oraz o długości 520 
metrów. Ma zostać wybudowa-

ny chodnik lewostronny, zain-
stalowane oświetlenie, wybu-
dowany przepust wraz z zabez-
pieczeniem i umocnieniem 
skarp rowów. Zostaną wykona-
ne zjazdy, zapewniające dostęp 
do terenów przyległych. Po-
wstanie kanalizacja deszczowa, 
czyli ma zostać wykonana cała 
infrastruktura techniczna.

– Jeśli chodzi o ul. Porcela-
nową, to ma być wykonana 
przebudowa drogi wewnętrz-
nej, która ma zostać wzmoc-
niona oraz poszerzona do sze-
rokości 5 m jezdni od skrzyżo-
wania z ul. Łany. Ma mieć dłu-
gość 250 metrów. Ponadto 
zostanie wykonana przebudo-
wa skrzyżowań z drogami po-
bocznymi, wjazdów do istnie-
jących działek oraz moderni-
zacja urządzeń obecnej infra-
struktury technicznej. Przy 
końcu października ruszamy  
z tą inwestycją. W planach po-
nadto jest wyczyszczenie ro-
wów wyprowadzających wodę 
z drogi. W przyszłym roku 
chcemy utwardzić rowy me-
lioracyjne korytkami betono-
wymi – zaznaczył burmistrz.

Został ogłoszony przetarg 
na budowę łącznika drogowe-
go pomiędzy obwodnicą  
a ul. Łany. Jego rozstrzygnię-
cie planowane jest na 28 paź-
dziernika celem wyłonienia 
wykonawcy. Nie tylko temat 
inwestycji drogowych poru-
szyli mieszkańcy ul. Łany 
podczas spotkania z burmi-
strzem. Ich marzeniem jest 
powstanie placu, gdzie mogli-
by aktywnie spędzać czas, np. 
na ćwiczeniach na siłowni 
oraz placu zabaw dla najmłod-
szych.

dcz

Burmistrz Tomasz Matuszewski na początku tygodnia odbył 
dwie wizyty w ministerstwach – jedną w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki, drugą w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-
woju. Obie dotyczyły spraw istotnych z punktu widzenia roz-
woju Sanoka, przede wszystkim zaś perspektyw pozyskania 
funduszy na realizację planowanych inwestycji.

Burmistrz Matuszewski z wizytą w ministerstwach

W Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki burmistrz Matuszew-
ski rozmawiał najpierw z Mar-
cinem Żyłowskim, dyrekto-
rem Departamentu Infrastruk-
tury Sportowej, a następnie 
odbyło się spotkanie burmi-
strza z ministrem Witoldem 
Bańką. 

– Z ministrem Bańką roz-
mawialiśmy o inwestycjach 
sportowych w Sanoku, o moż-
liwościach pozyskiwania fun-
duszy na infrastrukturę spor-
tową, zwłaszcza tę służącą po-
pularyzacji sportu wśród dzie-
ci i młodzieży, oraz o idei 
zrównoważonego rozwoju 
sportu. Minister był szczerze 
zainteresowany pomysłem 
stworzenia Sanockiej Fundacji 
Rozwoju Sportu, co mnie nie-
zmiernie cieszy, i uznał Funda-
cję za sprawne i transparentne 
narzędzie – podkreślił też, że 
prekursorskie – do pozyskiwa-

nia środków, także z minister-
stwa, w dodatku działające 
pod patronatem i pod kontro-
lą gminy. Byliśmy obaj zgodni, 
że sport kształtuje charakter  
i należy do obszarów, które 
trzeba wspierać i promować. 
W Sanoku Złota Karta Spor-
towca i podwyższone w tym 
roku stypendium sportowe 
tworzą dobrą aurę dla spor-
towców i zachęcają sanocką 
młodzież do osiągania jak naj-
lepszych wyników – relacjo-
nował wizytę w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki burmistrz 
Tomasz Matuszewski, zdra-
dzając, że minister Witold 
Bańka prywatnie niedawno 
odwiedził Sanok i wraz z ro-
dziną zwiedził Muzeum Hi-
storyczne, wynosząc z pobytu 
w naszym mieście jak najlep-
sze wrażenia.

Spotkanie burmistrza  
w Ministerstwie Inwestycji  

i Rozwoju dotyczyło partner-
stwa dla społeczno-gospodar-
czego rozwoju Sanoka.  
Z Podsekretarz Stanu Małgo-
rzatą Jarosińską-Jedynak bur-
mistrz Matuszewski analizo-
wał potencjał rozwojowy mia-
sta, także problemy, z jakimi 
się trzeba zmierzyć, by Sanok 
nie był wymieniany wśród 
słabo rozwijających się śred-
nich miast. 

– Wiemy na podstawie 
badań prowadzonych przez 
ministerstwo, w jakim punk-
cie jesteśmy, i wiemy też, że  
w najbliższej przyszłości po-
winna zostać wdrożona kon-
cepcja zintegrowanego roz-
woju, obejmująca wiele ob-
szarów. Jest to możliwe po-
przez realizowanie  projektów, 
mających na celu ożywienie 
zarówno gospodarcze, jak  
i społeczne, ochronę środo-
wiska, niską emisję szkodli-
wych pyłów czy też zwiększe-
nie dostępności poprzez 
usprawnienie infrastruktury 
drogowej, także w obrębie 
miasta. Złożyliśmy wniosek  
w ramach programu „Rozwój 
lokalny”, tworząc koncepcję 

wszechstronnego rozwoju,  
a więc zrobiliśmy pierwszy 
ważny krok jako gmina, aby się-
gnąć po środki, przeznaczone 
przez to ministerstwo na roz-
wój średnich miast. Rozmowa 
z panią Małgorzatą Jarosińską-
-Jedynak umocniła mnie  
w przekonaniu, że obraliśmy 
dobry kierunek, zgodny z wizją 
rozwoju stworzoną w minister-
stwie. Dziękuję europosłowi 
Tomaszowi Porębie za liczne 
podpowiedzi i wspieranie mo-
ich starań w działaniu na rzecz 
kompleksowego, zrównoważo-
nego rozwoju miasta – podsu-
mował swoją wizytę w Mini-
sterstwie Infrastruktury To-
masz Matuszewski.

Burmistrz zwrócił uwagę, 
że powołany w obecnej ka-
dencji Wydział Rozwoju Mia-
sta i Obsługi Inwestora do-
skonale wpisuje się w plany 
zrównoważonego rozwoju 
Sanoka. Miasto złożyło wnio-
ski na kwotę 60 milionów zło-
tych i już pozyskało środki na 
inwestycje drogowe w kwocie 
wielokrotnie wyższej, niż  
w poprzedniej kadencji. 

ab

To gremium, w którym będą zasiadać młodzi ludzie w wie-
ku od 16 do 24 lat, zainteresowani aktywnym uczestnictwem  
w życiu publicznym regionu.

Rozpoczął się nabór osób 
do Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego

Młodzieżowy Sejmik ma 
rozwiązywać sprawy młodych 
mieszkańców Podkarpacia. 
Tak jak Sejmik Województwa 
Podkarpackiego, również ten 
będzie zbierał się na sesje  
w sali audytoryjnej urzędu 
marszałkowskiego.

Młodzieżowy Sejmik bę-
dzie składał się z 33 przedsta-
wicieli, wybieranych na pod-
stawie zgłoszeń. Aby móc 
ubiegać się o członkostwo, 
należy spełniać łącznie nastę-
pujące warunki: zamieszki-
wać na terenie województwa 

podkarpackiego, mieć od 16 
do 24 lat, posiadać status 
ucznia lub studenta.

Zgłaszać można się do 12 
listopada. Więcej szczegółów 
na stronie: www.mlodziezo-
wysejmik.podkarpackie.pl

 A także w naszej informa-
cji na stronie samorządu wo-
jewództwa podkarpackiego:

h�ps://www.podkarpac-
kie.pl/index.php/107-aktual-
nosci/7200-mozna-sie-zgla-
szac-do-mlodziezowego-sej-
miku

mn

Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców ul. Łany oraz radnych 
była możliwa realizacja budo-
wy drogi, która nie była ujęta 
w budżecie. Na całej długości 
drogi czyli na 360 metrach 
została położna warstwa ście-
ralna. W planach jest wykona-
nie poboczy.

– To nie koniec dobrych 
informacji. Mamy do zrealizo-
wania jeszcze dwie duże inwe-
stycje. Dzięki wydziałowi roz-
woju miasta i obsługi inwesto-
ra, który mocno się zaangażo-
wał, będą budowane przepusty. 
Każdy będzie mieć wykonany 
wjazd na swoją posesję. Dzięki 
czemu działki zyskają na war-
tości – powiedział Tomasz 
Matuszewski, burmistrz Sano-
ka, podczas spotkania z miesz-
kańcami ul. Łany oraz ul. Por-
celanowej.

Burmistrz zapowiedział, 
że w następnym roku zostanie 
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W dniach 13 – 14 grudnia od godziny 10.00 po raz pierwszy sanocki Rynek zamieni się w 
Bożonarodzeniowy Jarmark. Burmistrz Sanoka już dziś zaprasza rękodzielników, twórców 
ozdób świątecznych, wystawców z regionalnymi potrawami oraz organizacje pozarządowe 
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Zaproszenie na Bożonarodzeniowy Jarmark
Historia pierwszych jarmar-
ków bożonarodzeniowych się-
ga w Austrii XIII w., zaś  
w Niemczech końca XIV w. 
Odbywają się one w plenerze 
w wielu europejskich mia-
stach. Jednym z najczęściej od-
wiedzanych jarmarków przez 
turystów są te w austriackim 
Wiedniu i niemieckim Dreź-
nie, ale nie tylko. Praga, Lon-
dyn, Bruksela, Kopenhaga 
– Europa pokochała bożona-
rodzeniowe jarmarki. Corocz-
nie przyciągają one rzesze tu-
rystów, którzy pragną poczuć 
atmosferę świąt, zakosztować 
tradycyjnych potraw czy zaku-
pić wyjątkowe ozdoby choin-
kowe. W Polsce takie jarmarki 
organizowane są m.in. we 
Wrocławiu i w Warszawie. 
Miałam okazję odwiedzić ten 
w Warszawie i zawsze marzy-
łam, by taka atmosfera zago-
ściła w Sanoku i wreszcie jest! 
Warto również dodać, iż  
7 grudnia delegacja Sanoka po-
jedzie z naszymi regionalnymi 
przysmakami do Reinheim.  
Z kolei my będziemy mogli 
skosztować ich produktów, al-
bowiem miasto partnerskie po-
stanowiło odwiedzić Sanok 
podczas naszego jarmarku. 

Jarmarki bożonarodzenio-
we od lat cieszą się dużą po-

pularnością zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów, a 
pamiętajmy, że w okresie 
świątecznym do miast wraca-
ją ludzie z zagranicy, którzy 
pragną odetchnąć w miłej at-
mosferze. Okazja, by wyjść na 
Rynek, gdzie jest barwnie, 
smacznie i radośnie jest dla 
wielu wspaniałą formą relak-
su, a także nastraja świąteczną 

23 października Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Tadeusza 
Kościuszki już po raz czwarty 
była gospodarzem oraz orga-
nizatorem IV Międzyszkolne-
go Festiwalu Piosenki Pol-
skiej. Na scenie swoje umie-
jętności wokalne oraz mu-
zyczne zaprezentowali 
uczniowie klas IV-VIII sanoc-
kich szkół podstawowych. Te-
matem konkursowych utwo-
rów były piosenki pochodzą-
ce ze ścieżek dźwiękowych 
bajek i �lmów oraz utwory 
z gatunku poezji śpiewanej. 
Umiejętności uczestników 
oceniało jury w składzie: mgr 
Ewa Wojtyńska-Kiczorowska, 

Festiwal Piosenki Polskiej
„Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potra� oddać wyrazu; muzyka jest
tworzona dla niewyrażalnego”, słowa Claude Debussy, francuskiego kompozytora w pełni 
oddały emocje, jakie przekazali nam uczestniczy Festiwalu Piosenki Polskiej.

atmosferą. W zapętleniu co-
dziennością nie mamy wiele 
czasu do relaksu czy spotkań 
ze znajomymi.

W planie jarmarku, który 
odbędzie się w Sanoku zapla-
nowano m.in. festiwal potraw 
świątecznych, atrakcje dla 
dzieci i dorosłych, pokazy �l-
mowe w BWA czy spotkania 
kolędowe w lokalach gastro-

nomicznych, skupionych wo-
kół Rynku. Inicjatywa, z jaką 
wyszedł burmistrz Sanoka,  
a która ma za zadanie ożywie-
nie sanockiego Rynku jest 
świetnym pomysłem. Jeżeli 
nigdy nie braliście udziału  
w takim wydarzeniu, to ko-
niecznie musicie być 13 i 14 
grudnia na Rynku! 

esw

wicedyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st.  
w Sanoku,  mgr Anna Grze-
bień, p.o. dyrektora SP3, mgr 
Irena Gil-Storoszczuk, dyrek-
tor Społecznej Szkoły Mu-
zycznej II st. w Sanoku; mgr 
Malwina Zych-Oklejewicz, 
dyrektor Szkoły Muzycznej  
I st. w Lesku. Honorowy pa-
tronat nad Festiwalem objął 
Tomasz Matuszewski, bur-
mistrz Sanoka.

– Jest mi niezmiernie 
miło, że tak ogromnym zain-
teresowaniem cieszy się nasz 
konkurs. To już jego czwarta 
edycja. Śpiewacie piosenki po 
polsku, a to jest bardzo ważne 

Musimy dbać, by zwierzęta 
niepotrzebnie się nie rozmna-
żały.  OTOZ Animals urucho-
miło akcje darmowej steryli-
zacji/kastracji kotów. Akcja 
trwa do końca listopada. 
Wnioski składamy w Urzę-
dzie Gminy Sanok w wydzia-
le Ochrony Środowiska, po-
kój 501. Wszelkie pytania 
można kierować na numer  
Alarmowy OTOZ Animals 
Sanok 695 273 839. 

OTOZ Animals cały czas 
dba o to, by bezpańskie lub 
porzucone zwierzęta znalazły 
kochający dom. OTOZ po-
maga zwierzętom, a my po-
móżmy OTOZ.

Darmowa sterylizacja kotów 
w Gminie Sanok 

– Potrzebujemy 150 kg 
żwirku do kuwet najlepiej 
brylającego się. Ale oczywi-
ście przyjmiemy każdy  
z ogromną radością. Już od 
dziś żwirek można zostawiać 
w M-serwis ul. Franciszkań-
ska 3 (serwis telefonów ko-
mórkowych ) lub Centrum 
Informacji Turystycznej na 
ul. Rynek. – czytamy na pro�-
lu Facebookowym OTOZ. 

Przypominamy również  
o tym, że wiele kociąt czeka 
na swój dom. Co jakiś czas 
widzimy podobne wiadomo-
ści:  

– Na działkach czekają 
kolejne kociaki do zabrania,  

a brakuje dla nich miejsc. Na-
sze 4 domy tymczasowe, któ-
re prowadzą ludzie dobrego 
serca są maksymalnie prze-
pełnione i nie mamy innych. 
Nie ulokujemy kolejnych ko-
ciaków, dopóki nie zwolni się 
miejsce. Szkrabki ze zdjęcia 
mają teraz 4 tygodnie, więc 
nie mogą długo zostać na tym 
zimnie. URUCHOMCIE 
SWOJĄ MOC !!!! Pomóżcie 
szukać ludzi, którzy chcieliby 
przygarnąć kociaka. WIE-
RZYMY W WASZĄ MOC!

Niestety, nadchodzi zima 
i zwierzętom będzie trudniej 
przeżyć. Czy znajdą się domy 
dla wszystkich? Zauważmy, 
że posiadanie psa nie jest rów-
noznaczne z tym, że kotka 
przygarnąć nie można. Przy-
kładem jest adopcja kota 
„Druki” przez panią Ulę. Ta-
ka adopcja pokazuje nam, że 
pies nie jest przeszkodą do 
adopcji. Powiedzenie pies  
z kotem nabiera innego zna-
czenia. Koty przywiązują się 
również do innych domo-
wych zwierząt np. królików. 
Warto się zastanowić, czy jest 
miejsce w naszym domu dla 
przymilnego futrzaka. 

ew

 Wszelkie pytania 
można kierować na 
numer  Alarmowy 

OTOZ Animals Sanok 
695 273 839

Co roku, gdy zbliża się zima, na ulicach miasta widać błąka-
jące się, bezpańskie zwierzęta. Część z nich tra�a do schro-
nisk, inne zdychają z głodu i zimna. Nieliczne zaadoptowane 
zostają przez opiekunów. 

– zaznaczyła Anna Grzebień.
– Sztuką jest śpiewać po 

polsku i mówić poprawną 
polszczyzną. Nasze polskie 
piosenki zawsze mają wspa-
niałe przesłanie. Nieważne  
są miejsca, jakie zajmiecie, 
istotne jest, że kochacie śpie-
wać i możecie rozwijać swoje 
pasje – podkreślił Grzegorz 
Kornecki, wiceburmistrz mia-
sta Sanoka.

Zakup nagród został s�-
nansowany przez Urząd Mia-
sta Sanoka, Stowarzyszenie 
PRO ARTIS oraz Sklep Mu-
zyczny VIOLIN.

dcz
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Marek Karaś, prezes Sanoc-
kiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej, który 
pełni tą funkcję od trzech 
miesięcy, podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta Sanoka 
przedstawił raport z działal-
ności spółki za rok 2018 oraz 
8 miesięcy roku 2019. Prezes 
udostępnił informacje, doty-
czące poszczególnych zakła-
dów działających przy SPGK 
oraz przedstawił plan stwo-
rzenia nowoczesnej instalacji, 
dzięki której mieszkańcy pła-
ciliby mniej za odpady.

O kondycji SPGK
Prezes nakreślił przychody 
i koszty działalności opera-
cyjnej spółki za rok 2018. Za-
kłady wodociągów, ciepłow-
niczy, zakład komunikacji 
miejskiej i gminny punkt 
zbiórki odpadów są według 
Karasia wiodącymi zakłada-
mi, jeżeli chodzi o wielkość 
przychodów oraz kosztów.

– Wynik operacyjny spółki 
zakończył się stratą, która mówi 
o tym, że w poprzednich latach 
nie było zwrotu na kapitale, 
który pozwoliłby odbudowy-
wać aktywa spółki. Obecny za-
rząd robi wszystko, aby uru-
chomić przychody w innych 
obszarach np. energetycznym 
– uważa prezes Karaś.

Natomiast, jeżeli chodzi 
o wynik spółki za okres 8 mie-
sięcy, jest on dodatni i na za-
kończenie sierpnia z prognozą 
wyniku wyższego na koniec 
roku niż w roku ubiegłym. Naj-
większe zyski w sprzedaży 
przynosi zakład wodno-kanali-
zacyjny oraz ciepłowniczy. Na 
koniec roku 2018 było zatrud-
nionych 268 pracowników, na-
tomiast do końca sierpnia 2019 
zostały zatrudnione jeszcze 
dwie osoby. Spółka nie ma 
obecnie zaciągniętych żadnych 
kredytów, a wszystkie zobowią-
zania są regulowane na bieżąco.

Instalacja nowoczesnej technologii, która metodą minerali-
zacji ma za zadanie dostarczyć mieszkańcom ciepło z odpa-
dów komunalnych, ma obniżyć koszty związane z drastycz-
nymi cenami za wywóz oraz odbiór śmieci.

– Obszar ciepłownictwa 
to wiele niezałatwionych 
spraw w ostatnich 4 latach. 
Modernizacjia źródła powo-
duje rosnące koszty za emisje 
CO2. W 2017 roku zostały 
zakupione uprawnienia do 
jego emisji. Dzisiaj za tonę 
CO2 płacimy 102,40 zł. 
Ponadto przeinwestowano 
w oczyszczalnię ścieków. 
Spółka wykazuje wzrost strat 
na przesyle wody w stosunki 
do jej sprzedaży. Zakład wo-
dociągów i kanalizacji za-
mknął rok obrachunkowy 
stratą blisko 3 mln zł – tłuma-
czy prezes.

Obecny zarząd spółki 
podjął działania mające na 
celu pozyskanie od 17 do 23 
tys. potencjalnych klientów, 
są to głównie odbiorcy Brzo-
zowa oraz okolic na zasadzie 
umowy o hurtowe dostarcza-
nie wody. Została urucho-
miona odbudowa diagnosty-
ki, tak by minimalizować stra-
ty wody na przesyle.

– Chcemy zapewnić więk-
sze bezpieczeństwo dla mia-
sta w szczególności przy 
dużych ulewach. Ponadto 
będziemy sprawdzać, czy są 
dzikie podłączenia do kanali-
zacji sanitarnej. Poprzez brak 
modernizacji straty na prze-
syle wody w ubiegłym roku 
wyniosły prawie 1,7 m sze-
ściennych, to oznacza, że wię-
cej tracimy niż sprzedajemy – 
zaznacza Karaś.

W latach ubiegłych do-
prowadzono do likwidacji 
sklepu motoryzacyjnego. 
Ówczesny zarząd podjętą de-
cyzję argumentował  tym, że 
prowadzenie tego typu dzia-
łalności jest nieopłacalne. 
Obecne władze SPGK podję-
ły działania mające na celu 
doprowadzenie do utworze-
nia składów konsygnacyjnych 
wielkich graczy na rynku 
ogólnopolskim, którzy han-

dlują częściami do samocho-
dów osobowych, ciężarowych 
oraz autobusów. Prowadzone 
są rozmowy z przyszłymi 
partnerami biznesowymi.

– Jeżeli chodzi o stacje pa-
liw, to został zlikwidowany 
obrót LPG. Zmniejszono za-
mówienia ilościowe na obrót 
paliwami płynnymi, co skut-
kuje znaczącą utratą upustu 
przy zakupie paliwa. Podją-
łem renegocjacje z Lotosem, 
tak aby ceny paliw w SPGK 
spadły. Dążymy do przywró-
cenia obrotu LPG z najniższy-
mi cenami w mieście. Pracuje-
my nad uruchomieniem za-
opatrzenia stacji paliw w pali-
wo CNG – tłumaczy.

rząd stara się rozszerzyć możli-
wości komunikacyjne. Jak pod-
kreśla prezes, spółka otwiera 
się na mieszkańców, aby speł-
niać ich oczekiwania. Zostało 
uruchomionych wiele linii, 
część tras zostało zmienionych. 
Ceny biletów są utrzymywane 
na tym samym poziomie. Po-
nadto zostały wprowadzone 
różne formy zniżek za przejaz-
dy. Mają zostać ujednolicone 
kolory �oty autobusowej. Spół-
ka planuje nabycie kolejnych 
autobusów z napędem CNG. 
Cena tego paliwa jest niższa 
o połowę w porównaniu do 
ceny „diesla”.

– Rozpoczęliśmy prace nad 
opracowaniem strategii przed-

Technologia mineralizacji
Gospodarka odpadami komu-
nalnymi to bardzo newralgicz-
ny obszar. Ceny wywozu śmie-
ci drastycznie wzrastają, czego 
skutki odczuwają mieszkańcy. 
W Sanockim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunal-
nej w roku ubiegłym koszty 
gminnego odbioru odpadów 
segregowanych wzrosły o 0,4 
mln zł. Jak twierdzi prezes 
SPGK, należy wybudować 
nowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK). Obecny 
punkt, który jest na bazie 
SPGK, jest uciążliwy dla 
mieszkańców budynków wie-
lorodzinnych oraz działek, 
które znajdują się w okolicy.

– Zrobimy wszystko jako 
spółka, aby pozyskać odpo-
wiednie środki, aby PSZOK 
zlokalizować w obrębie granic 
miasta. To, co chcemy dzisiaj 
zaproponować miastu, to 
możliwość upieczenia dwóch 
pieczeni na jednym ogniu. Pla-
nujemy zagospodarowanie 
odpadów komunalnych po-
przez zastosowanie odpowied-
niej instalacji, dzięki której 
miasto może pozyskać bardzo 
tanie ciepło mniej więcej 
kształtujące się w połowie dzi-
siejszej ceny – tłumaczy.

O 1,4 tys. zł wzrosły koszty 
wywozu i odbioru odpadów 
komunalnych przez spółkę 
prywatną na przestrzeni lat 
2014-2019. Nieuchronnie 
możemy spodziewać się wzro-
stu kosztów składowania od-
padów zmieszanych na skła-
dowiskach Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w regionie. Sza-
cowany wzrost poziomu kosz-
tów składowania odpadów to 
od 100 zł do 270 zł za tonę, co 
w sytuacji Sanoka oznacza 
wzrost kosztów od 1 mln do 
2,7 mln zł rocznie. Rośnie ilość 
odpadów segregowanych. Po-
zytywny trend wśród miesz-
kańców dla spółki, jak i dla mia-
sta powoduje wzrost ilości od-
padów segregowanych, a co za 
tym idzie również kosztów sys-

temu w obszarze PSZOK. Na 
przykładzie Przemyśla widać, 
że drastyczny wzrost kosztów 
zagospodarowania odpadów 
segregowanych skutkuje po-
ważną zwyżką kosztów obsługi 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

– Sanok poprzez stworze-
nie nowoczesnej instalacji 
może stać się wizytówką całej 
Polski. Unieszkodliwianie od-
padów za pomocą metody mi-
neralizacji, która jest w 100% 
przyjazna środowisku, znacz-
nie obniży ceny opłat za śmie-
ci – mówi Karaś.

Prezes podkreśla, że insta-
lacja nie jest spalarnią. Metoda 
mineralizacji ma za zadnie do-
starczyć mieszkańcom ciepło 
z odpadów komunalnych, któ-
re są wytwarzane na naszym 
terenie oraz w całym regionie, 
dzięki czemu staniemy się naj-
tańsi i nie będziemy musieli 
wywozić naszych odpadów do 
przestarzałych instalacji wy-
budowanych w okolicach, co 
generuje dodatkowe koszty.   

– Sanok może pozyskać 
wszystkie środki na budowę 
instalacji mineralizacji z bu-
dżetu państwa – tłumaczy Ka-
raś.

Po przedstawieniu spra-
wozdania przez Marka Kara-
sia, radni mieli wiele pytań 
i wątpliwości dotyczących in-
stalacji. Radni dopytywali pre-
zesa m.in. o koszt instalacji, 
o możliwość jej do�nansowa-
nia oraz jak to rzeczywiście 
przełoży się na ceny śmieci dla 
mieszkańców.

– Udział miasta w ponie-
sionych kosztach związanych 
z instalacją wynosi 0 zł. Zada-
nie będzie realizowała spółka 
w oparciu o �nansowanie kra-
jowe ze środków Skarbu Pań-
stwa. Część kwoty pokryje 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pożyczką w wysoko-
ści 2,2%. Jej spłata jest możli-
wa dopiero po roku od zain-
stalowania instalacji – wyja-
śnia na koniec Karaś.

Dominika Czerwińska

Technologia mineralizacji odpadów 
– receptą na zmniejszenie cen za śmieci?

– Sanok poprzez stworzenie nowocze-
snej instalacji może stać się wizytówką ca-
łej Polski. Unieszkodliwianie odpadów za 
pomocą metody mineralizacji, która jest w 
100% przyjazna środowisku, znacznie ob-
niży ceny opłat za śmieci. 

Zarząd podjął również 
działania w obszarze zakładu 
obsługi technicznej, aby stał 
się rentowny, dotyczą one za-
równo warsztatu samocho-
dów osobowych, jak i aut cię-
żarowych. Spółka pozyskuje 
najlepszych mechaników na 
rynku, co wiąże się z wyższymi 
kosztami ich wynagrodzeń.

– Jesteśmy przekonani, że 
zatrudniając dobrych mecha-
ników zdobędziemy nowych 
klientów. Ponadto będziemy 
mieć najnowocześniejszą myj-
nie samochodów osobowych 
w regionie i jedną z nielicz-
nych z myciem podwozia 
w cenach konkurencyjnych. 
Wprowadziliśmy dwuzmiano-
wy system pracy w zakładzie, 
by klienci mogli korzystać 
z naszych usług o każdej porze 
– relacjonuje prezes SPGK.

W zakładzie Miejskiej Ko-
munikacji Samochodowej za-

siębiorstwa. Wizja spółki to za-
spokojenie potrzeb naszych 
klientów poprzez ścisłą integra-
cję działań gospodarczych, eko-
nomicznych i społecznych. 
Chcemy być niezawodnym 
i zaufanym dostawcą usług ko-
munalnych i energetycznych 
dla wszystkich  mieszkańców 
na całym terenie działania spół-
ki – podkreślił prezes.

Misją spółki jest zdobycie 
statusu skutecznego, profesjo-
nalnego i niezawodnego ope-
ratora usług branży: energe-
tyczno-ciepłowniczej, wodno-
-kanalizacyjnej, gospodarki 
odpadami komunalnymi, ko-
munikacji pasażerskiej, drogo-
wnictwa, usług związanych 
z utrzymaniem porządku i za-
gospodarowaniem terenów 
zieleni, obsługi warsztatowej 
�ot samochodowych regionu, 
zaopatrzenia paliwowego oraz 
mieszkaniowej.

Festiwal Piosenki Polskiej
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Od 2003 r. we współpracy z wieloma partnerami z całej Pol-
ski – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademic-
kimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi 
– po grudniowym warszawskim festiwalu międzynarodo-
wym organizowany jest co roku Objazdowy Festiwal Filmo-
wy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.

Pierwsza edycja imprezy została zorganizowana osiem lat 
temu – zajęcia warsztatowe odbywały się w BWA i MBP. Dwa 
lata później do organizacji kolejnej edycji włączył się Mło-
dzieżowy Dom Kultury. Trzy lata temu grono organizatorów 
poszerzone zostało o Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”  
i Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”. 

Polskie Kino Młodego Widza – ABC Sztuki Watch Docs 2019 w BWA

Festiwal objazdowy, który po-
wstał i rozwija się wyłącznie w 
wyniku inicjatyw oddolnych, 
w 2019 roku odwiedza ponad 
30 miast. Partnerzy Helsiń-
skiej Fundacji Praw Człowie-
ka – współorganizatorzy festi-
walu objazdowego w poszcze-
gólnych miastach – wybierają 
�lmy z repertuaru ostatniej
edycji warszawskiego MFF 
WATCH DOCS. Opracowują 
też własny program imprez to-
warzyszących, takich jak spo-
tkania z ekspertami, dyskusje 
panelowe, fora organizacji po-
zarządowych, wystawy foto-
gra�i, koncerty czy spektakle.

W Sanoku po raz kolej-
ny młodzież mogła przyjrzeć 
się łamaniu praw człowieka 
na świecie. Sprawy poruszane  
w �lmach często nie mają gra-
nic i dotyczą nas wszystkich. 
Uczestnicy festiwalu mogli zo-
baczyć między innymi �lmy o:
pracy ludzi wykonujących naj-
gorzej płatne zawody, s�ngo-
wanym procesie ukraińskiego 
reżysera i walce o jego uwol-
nienie,  młodych eko-aktywi-
stach występującym przeciw  
światowym przywódcom oraz 
o rosyjskiej machinie propa-
gandowej od podszewki.
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Tegoroczna edycja ABC 
Sztuki, została połączona z 
projektem �lmowym Polskie
Kino Młodego Widza, które-
go organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Filmowców Pol-

„Kalina”
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, WYKONANIE: JAGODA RALL

„Spektakl „Kalina” to ciepła i pogodna, ale przy tym niepo-
zbawiona re�eksji opowieść o Kalinie Jędrusik znakomitej
aktorce teatralnej, �lmowej i kabaretowej (m.in. Kabaret
Starszych Panów). Jagoda Rall na scenie mierzy się z legen-
darnym seksapilem i wdziękiem Kaliny. Udaje jej się przy 
tym znakomicie uchwycić napięcie, w którym żyła Jędrusik, 
ciągle balansująca między uwielbieniem fanów, a rozczaro-
waniami w życiu osobistym. W spektaklu usłyszymy pio-
senki wykonywane niegdyś przez legendarną aktorkę.”

„… Zmierzenie się z Kaliną, jej legendą, seksapilem, 
urodą i stu tajemnicami oraz tysiącami plotek, to już rodzaj 
bohaterstwa w samym zamierzeniu. Jagodzie udało się nie 
tylko urodą upodobnić do wszechstronnie utalentowanej 
aktorki, ale też znaleźć jej sposób poruszania, mimikę i na-
wet próbować naśladować jej głos z charakterystyczną lekką 
chrypką.

Organizatorzy zapraszają na „Noc z Teatrem – Spotkanie 
Trzecie”. Celem wydarzenia jest promowanie niekomercyj-
nego teatru oraz popularyzowanie sylwetek wielkich twór-
ców polskiego i światowego teatru – związanych z Podkarpa-
ciem. Tacy reżyserzy, jak: Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, 
Józef Szajna – to artyści mało znani w naszym regionie.

Noc z Teatrem – spotkanie trzecie

Tegoroczna impreza będzie się 
składać z dwóch części:

1. Lekcje teatralne – odbę-
dą się 14 i 15 listopada w I i II 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Sanoku – poświęcone twórczo-
ści Jerzego Grotowskiego, przy-
bliżą jego postać i dorobek.

2. Spektakle teatralne dla 
młodzieży i dorosłych – ta 
część imprezy rozpocznie się 
15 listopada o godzinie 18:00. 
Spektakle zaprezentują: Joanna 
Gruszka - aktorka Těšínskégo 
Divadla - sztuka „Usta Weroni-
ki”, Jagoda Rall - aktorka zwią-
zana z teatrami wrocławskimi - 
spektakl „Kalina” oraz rzeszow-

ski Teatr Przedmieście wystawi 
„Kroniki podwórkowe”.

Spektakle będą prezento-
wane w Muzeum Historycz-
nym oraz w siedzibie Biura 
Wystaw Artystycznych (Rynek 
14).

Cena karnetu 20 zł, można 
zakupić bilet tylko na spektakl 
Teatru Przedmieście w cenie 
10 zł.

Sprzedaż biletów i karne-
tów rusza 4 listopada, będą do 
kupienia w BWA od ponie-
działku do piątku w godzinach 
9.00-17.00, w soboty w godzi-
nach 10.00-14.00.

oprac. ew

„Usta Weroniki (Zupełnie Nieznane Modlitwy Zofii Kossak)”
REŻYSERIA – BOGDAN SŁUPCZYŃSKI
SCENARIUSZ – ARTUR PAŁYGA
WYSTĘPUJE – JOANNA GRUSZKA

Autor monodramu nakreślił portret wewnętrzny Zo�i Kos-
sak, która sama za życia starannie unikała wszelkich zapisów 
na temat swoich emocji, przeżyć i osobistych wyznań. Po-
wstał portret osoby pięknej, ale także pełnej wewnętrznych 
rozterek, sprzeczności, poczucia tragizmu.

Współczesna percepcja dzieł Zo�i Kossak, jej postawy
w dwudziestoleciu międzywojennym oraz podczas okupa-
cji pełna jest stereotypów, uproszczeń, powierzchownego 
rozumienia.

Artur Pałyga (autor), oddając jej sceniczny głos, włącza 
pisarkę do dyskusji, w ten sposób otwierając nową prze-
strzeń rozmowy, która wydawała się już historycznie za-
mknięta i skazana tylko na zbieranie wspomnień, artefak-
tów, czasami na konstruowanie uroczych konfabulacji na 
temat jej osoby oraz rodziny.

„Debiutująca w monodramie Joanna Gruszka stworzyła 
postać szokującą, a zarazem wzruszającą. Mocną. Postać 
stworzoną z oddaniem, nie na skróty, z mozołem i samody-
scypliną. Pod skrzydłami reżysera, który dużo wymaga, ale 
zarazem stwarza warunki, by mu w tej pracy zaufać.” 

(Małgorzata Bryl – Sikorska, Teatr To My)

„Kroniki podwórkowe”
REŻYSERIA: ANETA ADAMSKA
SCENARIUSZ: ANETA ADAMSKA, PAWEŁ SROKA, MACIEJ SZUKAŁA
SCENOGRAFIA: PAWEŁ SROKA
MUZYKA: WIKTOR MARUT
WYSTĘPUJĄ: ANETA ADAMSKA, PAWEŁ SROKA, MACIEJ SZUKAŁA

Znamy się od wielu lat. Razem pracujemy i tworzymy. Zna-
my się na wylot. A co by było gdybyśmy się spotkali 30 lat 
wcześniej. Jacy wtedy byliśmy? Jak wyglądaliśmy? Czy gra-
libyśmy razem w piłkę? Czy bawilibyśmy się razem w teatr, 
szukali skarbów, odkrywali wspólnie wielkie tajemnice?

Spektakl jest próbą cofnięcia się do naszej dziecięcej 
niewinności, naszego podwórka i marzeń. Krajobraz dzie-
ciństwa pełen jest nie tylko sielskich wspomnień, ale też 
bólu, niespełnienia i gorzkiego smaku porażki.

W tle tej historii przewijają się burzliwe lata 80., czarno 
– białe fotogra�e, pochody pierwszomajowe i cień Czarno-
byla. To czas przełomu, niewidzialnego zagrożenia, zmian 
społeczno-politycznych, budującego się nowego świata. 
Droga między szkołą, podwórkiem a kościołem to miejsce 
naszych najważniejszych odkryć, przeżyć, doświadczeń, 
które wpływają na późniejsze życie.

„Lata 80., rzeczywistość dzieciństwa dzisiejszego poko-
lenia 40+, to świat, który zniknął, mało tego – jest nawet 
trudny do opowiedzenia młodszym. Ponad sielskim cza-
sem, dzielonym między szkołą a podwórkiem, unosił się 
duch zmian, ale i czaił cień zagrożenia. Zrozumieją to ci, 
którzy pamiętają wstrętny smak płynu Lugola, podawanego 
dzieciom po katastro�e w Czarnobylu. Ale to wcale nie
znaczy, że ten spektakl jest 40+. W Przedmieściu – jak za-
wsze – przedstawienie ma wymiar uniwersalny. Opowiada 
o czasie niewinności, który bezpowrotnie mija, zaciera się 
w pamięci, ale przecież nas ukształtował i ma fundamental-
ne znaczenie dla tego, kim dzisiaj jesteśmy...”

(Magdalena Mach, Gazeta Wyborcza)

ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA OBYWATELSKA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI SANOCKIEJ, BWA GALERIA SANOCKA, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZ-
NA IM. GRZEGORZA Z SANOKA W SANOKU  |  WSPÓŁORGANIZATORZY: MIASTO SANOK, POWIAT SANOCKI  |  PARTNERZY: MUZEUM HISTORYCZNE 
W SANOKU, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   |  SPONSORZY: PGNIG, GAZ SYSTEM  |  ZADANIE DOFINANSOWANE Z DOTA-
CJI POWIATU SANOCKIEGO ORAZ BUDŻETU MIASTA SANOKA

skich w Warszawie (SFP wy-
raziło zgodę). 

Współpraca z  najważniejszą 
organizacją �lmową trwa od
kilkunastu lat. Partnerami tego-
rocznej edycji projektu były 
PSM I i II stopnia w Sanoku  
oraz Urząd Miasta Sanoka.  
W ramach projektu odbyły się 
projekcje polskich �lmów ani-
mowanych oraz warsztaty arty-
styczne: plastyczne, �lmowe, te-
atralne, fotogra�czne, szachowe
oraz scenogra�i �lmowej. 
W zajęciach uczestniczyły dzieci 
klas I-IV (szkoły podstawowe 
1,2,4,8). Wydarzenie trwało  
4 dni. Dzieci, które wzięły udział 
w wydarzeniu było blisko 1000. 

ABC Sztuki to jedyna im-
preza artystyczno-edukacyjna 
organizowana wspólnie przez 
większość sanockich placó-
wek kultury.
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Uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęcio-
wej Stowarzyszenia 
„ŚWIETLIK” w Sano-

ku wzięli udział w XVII Festi-
walu Twórczości Artystycz-
nej w Rzeszowie „I ja potra�ę
być aktorem”. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 16 WTZ 
z całego Podkarpacia. Podczas 
festiwalu uczestnicy prezentu-
ją przygotowane przez siebie 
spektakle teatralne, wokalne  
i instrumentalne. Występy 
oceniało jury pod przewod-
nictwem znanego aktora Ar-
tura Barcisia w składzie: Anna 
Demczuk, Małgorzata Hoło-
wińska, Jerzy Czeluśniak, Bo-
gusława Bednarska oraz An-
drzej Piecuch.

Świetliki na scenie
Podopieczni „ŚWIETLI�”
już po raz trzeci wystąpili na 
festiwalu. W tym roku otrzy-
mali Grand Prix. W ubie-
głym roku zdobyli nagrodę 
za scenariusz, a w poprzed-
nim również byli laureatami 
nagrody Grand Prix. W sztu-
ce „Perypetie Klary i intrygi 
ciotek”, napisanej przez Ane-
tę Bober oraz Iwonę Stabry-
łę, terapeutek WTZ „ŚWIE-
TLIK”, wzięło udział 11 ak-
torów: Katarzyna Sułkowicz 
– ciotka Florcia, Katarzyna 
Turkawska – ciotka Tekla, 
Anna Hydzik – ciotka Matyl-
da, Agnieszka Szmyd – Klara, 
Andrzej Czaja – Franciszek, 
Krystian Grzeszyk – Rudolf 
Orzeszek, Krzysztof Radoń – 
pan dyrektor, Monika Lewic-
ka – sekretarka, Zbigniew So-
kół – kelner, Wojciech Kocze-
ra – kelner, Aleksandra Żyłka 
– kwiaciarka. 

Prócz Grand Prix grupa 
teatralna „ŚWIETLIKI” zdo-
była dwie nagrody indywi-
dualne dla Katarzyny Sułko-
wicz i Agnieszki Szmyd. Na-
grody poprzedzone są długą  
i ciężko pracą. Nad wszystkim 
czuwają wspominane wcze-
śniej terapeutki, które oprócz 
wykonywanej pracy znajdują 
czas na zajęcia teatralne. Bez 
ich zaangażowana nie byłoby 
nagród oraz uśmiechu na twa-
rzach ich podopiecznych.

– Granie w sztuce te-
atralnej jest dla naszych pod-
opiecznych pewnego rodzaju 
terapią. Dzięki niej stają się 
bardziej otwarci oraz prze-
łamują swoje bariery. Wie-
le z tych osób ma problemy 
z emocjami, mają różne lęki. 
Aktorstwo daje im możliwość 
pokazania swoich emocji, za-
równo tych pozytywnych, jak 
i negatywnych. Z roku na rok 
obserwujemy, jakie zachodzą 
w nich zmiany i jakie robią 

Teatr to wyzwanie 
– Perypetie Klary i intrygi ciotek

bietą sukcesu. Do wszystkie-
go doszła sama, dzięki swojej 
sile, ambicji i pracowitości. 
Nie radzi sobie tylko z jed-
nym – z asertywnością wzglę-
dem swoich ciotek. Kiedy 
wydaje się, że kariera Klary 
będzie się błyskawicznie roz-
wijać, na horyzoncie pojawia 
się miłość. 

W przygotowaniach do 
spektaklu był zaangażowany 
cały warsztat, zarówno pra-
cownicy, jak i podopieczni. 
Począwszy od napisania sce-
nariusza po scenogra�ę ko-
stiumy, rekwizyty oraz opra-
cowania muzyczne.

– Wszyscy chcą zagrać  
w sztuce. Ustawiają się kolejki. 
Często są kłótnie o to, kto po-
winien wystąpić. Jednak jeste-
śmy bardzo dumne z naszych 
aktorów. Sztuce poświęciły-
śmy prawie cztery miesiące. 
Każdego dnia po trzy godziny 
ćwiczyłyśmy z naszymi  pod-
opiecznymi – opowiada Ane-
ta Bober.

Próby były dosyć częste, 
ponieważ po weekendzie ak-
torzy często zapominali swo-
je kwestie i wszystko nale-
żało rozpoczynać od nowa. 
Oprócz niepełnosprawności 
aktorów gnębią różne scho-
rzenia, które niejednokrotnie 
nie pozwalały im uczestniczyć 
w przygotowaniach. Wówczas 
należało szukać dublerów, dla 
których było to sporym wy-
zwaniem, aby nauczyć się tek-
stu i wystąpić przed publicz-
nością.

– Próby uczą ich umiejęt-
ności skupienia się na wyko-
nywaniu czynności, koncen-
tracji, zapamiętywania, stają 
się bardziej zdyscyplinowani 
oraz punktualni. Mają moty-
wacje do działania. Cieszą się, 
że mogą brać w tym udział – 
dodaje Stabryła.

Wzięcie udziału w festi-
walu to możliwość poznania 
wielu osób, z którymi pod-
opieczni „Świetlika” się inte-
grują. Ponadto spotkali swo-

jego idola, którym jest Artur 
Barciś. Po występach prze-
prowadził z nimi warsztaty 
oraz zrobił pamiątkowe foto-
gra�e.

– Role dobieramy pod ką-
tem charakteru oraz umiejęt-
ności. Cieszy nas, że poprzez 
występy pokonują stres, po-
tra�ą zabawić publiczność,
ale przede wszystkim bawić 
się teatrem –  uważa Bober.

Wspólny dom
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej Stowarzyszania „ŚWIE-
TLIK” działa od trzech lat. 
W warsztatach uczestniczy 
45 podopiecznych. Placów-
ka posiada 9 pracowni  tema-
tycznych, z których każda ma 
inny charakter: ceramiczno-
-przyrodnicza, gospodarstwa 
domowego, komputerowo-
-reeduakcyjna, manufaktu-
ry artystycznej, rzemiosła ar-
tystycznego, sztuk różnych, 
sztuki użytkowej, tkacko-
-krawiecka oraz stolarska. 

Występy na scenie to 
dla nich ogromne wy-
zwanie, a zarazem fraj-
da. Podopieczni WTZ 
Stowarzyszenia „ŚWIE-
TLIK” po raz drugi zdo-
byli Grand Prix na Festi-
walu Twórczości Arty-
stycznej w Rzeszowie. 
Niebanalny scenariusz 
oraz kreacje aktorskie 
to przepis na sukces.

postępy – mówi Iwona Sta-
bryła, terapeutka.

Aneta Bober podkreśla, 
że osoby niepełnosprawne 
poprzez grę na scenie stają 
się innymi ludźmi. Są dumni, 
że ktoś ich docenia. Wiele sa-
tysfakcji daje im fakt, że to, co 
robią, podoba się innym. Te-
rapeutki zaczynały zajęcia te-
atralne od pantominy, jednak 
z czasem zaczęły wprowadzać 
więcej słowa mówionego. Te-
goroczna sztuka opowiada hi-
storię Klary. Cioteczki poru-
szone losem swojej siostrze-
nicy, dla której najważniejsza 
w życiu jest kariera, postano-
wiły na siłę znaleźć dla niej 
męża. Pod pretekstem świę-
towania urodzin jednej z nich 
przeprowadzają potajemny 
casting kawalerów. Postawi-
ły dla mężczyzn wysoką po-
przeczkę i spore wyzwania. 
Intrygi i swatki nie podobają 
się Klarze, która spodziewa-
ła się takiego zachowania po 
cioteczkach. Klara jest ko-

W zajęciach bierze udział 
po pięć osób. Co jakiś czas 
uczestniczą w innych pracow-
niach, tak by mieli możliwość 
uczestniczenia we wszystkich 
zajęciach. Iwona Stabryła 
prowadzi pracownię rzemio-
sła artystycznego, zajmuje 
się różnego rodzaju pracami 
plastycznymi, malarstwem, 
także na drewnie – ikony. Na-
tomiast Aneta Bober kieru-
ję pracownią gospodarstwa 
domowego, gdzie uczy swo-
ich podopiecznych gotować, 
sprzątać, prasować oraz prać. 
Protegowani to osoby doro-
słe, a nauka wszystkich czyn-
ności dnia codziennego ma 
pomóc im, aby w przyszłości 
mogli sami zadbać o siebie.

– Nasz występ nie jest jed-
norazowy, dostajemy zapro-
szenia do różnych instytucji 
i tam wystawiamy swoją sztu-
kę. Występ jest poprzedzo-
ny prelekcją o tym, kim jest 
osoba niepełnosprawna oraz 
czym zajmujemy się na warsz-
tatach – wyjaśnia Bober.

– Uczymy tolerancji wo-
bec osób niepełnosprawnych. 
W szkołach i tych podstawo-
wych i średnich są osoby, któ-
re często borykają się z nie-
pełnosprawnościami, często 
są one obiektem drwin oraz 
bywają wyśmiewane. Chce-
my to zmienić, pokazując 
świat osób niepełnospraw-
nych naszemu społeczeństwu  
– dodaje Stabryła.

Występy mają przełamać 
barierę oraz powszechną opi-
nię, że osoby niepełnospraw-
ne siedzą tylko zamknięte 
w swoich czterech ścianach. 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia „ŚWIETLIK” 
prowadzi również praktyki 
zawodowe.

– Osoby, które uczestni-
czą w warsztatach są z całego 
powiatu sanockiego. Prowa-
dzimy praktyki zawodowe. 
Obecnie biorą w nich udział 
cztery osoby. Praktyki odby-
wają się w hotelu Sanvit. Nasi 
podopieczni sprzątają pokoje 
hotelowe, sale konferencyjne, 
pomagają w restauracji oraz  
w dziennym domu opieki me-
dycznej, który tam funkcjo-
nuje. Zajęcia mają trzy razy 
w tygodniu po trzy godziny. 
Jesteśmy bardzo zadowole-
ni ze współpracy i mamy na-
dzieję, że w takich praktykach 
wkrótce weźmie udział więcej 
naszych wychowanków – wy-
jaśnia Adrian Wawrzyński, 
kierownik warsztatów.

Celem praktyk zawo-
dowych jest przygotowanie 
osób niepełnosprawnych 
do codziennego życia oraz 
do podjęcia pracy. Niestety, 
pracodawcy niechętnie dają 
szansę takim osobom i nie 
chcą zatrudnić ich na określo-
nym stanowisku.

– Wynika to często  
z obaw oraz niewiedzy. Pra-
codawcy, zatrudniając osobę 
niepełnosprawną mają wiele 
korzyści, przede wszystkim 
mają dopłaty do stanowiska 
pracy, a ponadto powierzone 
zadania osoby chore wyko-
nują z większą sumiennością  
i starannością, niż jak to czę-
sto bywa osoby zdrowe – do-
daje na koniec Aneta Bober.

Dominika Czerwińska
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„Strach” – Jozef Karika

Nowa propozycja od wydawnic-
twa Buchamann to nic innego 
jak planer umożliwiający  życie  
w stylu less/zero waste. Autorka swo-
je pomysły i przemyślenia  posegre-
gowała  według kolejnych pór roku. 
Sama opisuje całość jako wyzwania 
na kolejne tygodnie. Co ciekawe, 

książkę można czytać  od dowolnego 
momentu. Rozdziały są szczegółowo 
opisane, a po każdym z nich czytelnik 
ma możliwość zmierzyć się z zadania-
mi i zrobić  swój „ekologiczny” rachu-
nek sumienia. Oprócz powszechnie 
znanych patentów, pojawiły się w tej 
publikacji  również  te mniej popu-

larne, domowe sposoby. W środku 
zawarte zostały wywiady z osobami 
aktywnie działającymi w walce  
o ochronę środowiska.

Całość zainteresuje czytelników 
chcących rozpocząć świadome życie 
w zgodzie z naturą.

Mariola M.

Rużomberk jest cichym i spo-
kojnym miasteczkiem w Małych 
Tatrach. Większość młodych ludzi 
wyjeżdża stąd, by rozpocząć karierę 
w większym mieście, jednak Jożo 
Karsky właśnie tu wrócił i wprowa-
dził się do mieszkania po rodzicach. 
Mieszkania, w którym czekały na 
niego upiorne wspomnienia z dzie-
ciństwa... Kiedy spotyka w mieście 
trójkę przyjaciół, z którymi dzielił 
koszmar, rozpoczyna się najzimniej-
sza od 23 lat zima, zaczynają ginąć 
dzieci, po których zostają tylko pa-
znokcie, zęby lub paluszki. Jożo czu-
je, że koszmar, któremu wymknęli 
się przed laty, znów wyciąga po nich 
mroczne szpony. Prastare zło osacza 
bohaterów, „kiedy nasyci się dzieć-
mi, sięgnie po dorosłych”.

 Jozef Karika jest mistrzem  
w budowaniu napięcia. Pozwala nam 
wczuć się w sytuacje bohaterów,  
a następnie w przerażający sposób 
się z nimi rozprawia. Do ostatniej 
chwili trzyma czytelnika w niepew-
ności, by zaskoczyć nieoczywistym, 
aczkolwiek strasznym zakończe-
niem. Jeśli lubicie się bać, gorąco 
polecam „Strach”.

 Agata

 

AUTORSKA RECENZJA

W 1938 roku uznany autor fanta-
styki, John W. Campbell opubliko-
wał powieść „Who Goes �ere?”, 
o naukowcach z Antarktydy, którzy 
napotykają zmiennokształtnego 
potwora. Podczas swoich badań nad 
polem magnetycznym Ziemi tracą 
zmysły, coś miesza im w głowach. 
Historia została zaadaptowana do 
kultowego �lmu Johna Carpentera
„Coś”. Rękopis oryginału „Frozen 
Hell” pozostawał nieznany i nie-
opublikowany przez dziesięciolecia,  
a dopiero niedawno został odkryty, 
co znacznie rozszerza historię o istot-
ny kontekst. Najbardziej przerażające 
i paranoiczne są ostatnie rozdziały.  
W szczególności nieustępliwe poczu-
cie izolacji w miejscu, w którym nie 
można ufać nikomu. Ogólnie rzecz 
biorąc, tylko kilka elementów zdra-
dza, że   ta historia została napisana 
ponad 80 lat temu. Równie dobrze 
mogłaby być napisana w dzisiejszych 
czasach. Pomysł jest wciąż genialny  
i wystarczająco przerażający dla czy-
telnika XXI wieku. Osobiście jestem 
zachwycona nowym wydaniem  
i okładką, która jak na dobry horror 
przystało – skrzypi.

Mariola P.

„Coś” – John W. Campbell

„Wykorzystuję, nie marnuję” – Sylwia Majcher 

W czwartek 17 października w Sali Gobelinowej sanockie-
go zamku odbył się wernisaż wystawy, która towarzyszy te-
gorocznym obchodom 101. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Wystawa nosi tytuł „Z nieludzkiej ziemi do Włoch”  
i przedstawia prace Tadeusza Wojnarskiego – więźnia łagru, 
potem żołnierza armii generała Andersa.

Wystawa „Z nieludzkiej 
ziemi do Włoch”

 Autor książki, Antoni Szorek, 
emerytowany o�cer, elektryk,
urodził się w Pobiednie na 
Podkarpaciu. W Sanoku ukoń-
czył Technikum Mechaniczne.  
Pływał na 56 jednostkach Pol-
skich Linii Oceanicznych oraz 
pod obcymi banderami. Pod-
czas 40 lat, jakie spędził na 
morzach i oceanach, zawinął 
do 230 portów. O swoich prze-
życiach opowiedział, będąc już 
na emeryturze za namową 
przyjaciela prof. Jana Skoczyń-
skiego. I chwała mu za to, że 
namówił pana Antoniego do 
opowiedzenia jego historii. 
Warto wspomnieć, że pan An-
toni początkowo interesował 
się lotnictwem, końcowo błę-
kit nieba zamienił na błękit 
wody. W swój pierwszy rejs 
wypłynął w roku 1974, w cza-
sach gdy takie podróże były 
dla większości ludzi w Polsce 
abstrakcją, czasy PRL-u rzą-
dziły się swoimi prawami,  
o czym starsi na pewno pamię-
tają, a my młodzi znamy tylko 
z opowieści i wciąż chwytamy 
się za głowę, że to wszystko 
działo się naprawdę. Książka 
„40 lat na wodzie” wzbogaco-
na w archiwalne zdjęcia jest 
cudownym przewodnikiem 
po portach, bazarach i statkach 
�oty handlowej. Opowiada
również o architekturze, przy-
rodzie i życiu mieszkańców 
m.in. Afryki, Azji, Dalekiego  
i Bliskiego Wschodu, obu 
Ameryk i Karaibów. Niech ni-
kogo nie zniechęci fachowe 
nazewnictwo czy marynarski 
żargon – wszystko jest pięknie 
wyjaśnione w dopiskach pod 
tekstem, co sprawia, że lekturę 
czyta się łatwo i niezwykle 
szybko. Wraz z marynarzami 
przeżywamy gwałtowne sztor-
my, schodzimy na ląd po uda-
nym rejsie, rozkoszujemy się 

orientalną muzyką, a oczami 
wyobraźni widzimy przepięk-
ne tancerki, które cieszą oczy 
kamratów. Książka kilkakrot-
nie doprowadziła mnie do 
śmiechu, ale sprawiła również, 
że drżałam o los żeglarzy. 

Najlepsze w tej pozycji 
jest to, że nie jest ona adreso-
wana tylko do pasjonatów że-
glugi, ale tak naprawdę do 
każdego, kto kocha podróże. 
Pełna uznania jestem dla au-
tora, który zapamiętał tak 
wiele szczegółów z 40 lat pra-
cy na statkach. Ludzka pa-
mięć jest zawodna, niektóre 
wydarzenia zacierają się z cza-
sem. Podczas lektury miałam 
jednak wrażenie, że wszystkie 
wspomnienia były spisywane 
„na bieżąco”, chociaż dobrze 
wiem, że tak nie było, bo spy-
tałam o to autora. To moje 
pierwsze spotkanie z literatu-
rą marynistyczną, ale nie ża-

„(…) Załadunek przebie-
gał bardzo wolno. Przy trapie 
siedział jamajski watchman 
(strażnik), który pytał mnie, 
skąd jesteśmy, gdzie leży Polska 
i czy ma swój język. Starałem 
się go trochę uświadomić...” – 
był to rok 1985. Na pocieszenie 
dodam, że następny kurs obrali 
na Hawanę, gdzie Fidel Castro 
przyjmował generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego, więc na Ku-
bie o Polsce już coś wiedzieli. 
Przedstawiam tylko fragment, 
który mi zapadł w pamięć. Wła-
ściwie… Było ich o wiele wię-
cej, jak na przykład o tym, jak 
pewnej nocy Murzynka wtar-
gnęła do kajuty o�cera… Co
było dalej? Sami przeczytajcie. 

„40 lat na wodzie” to inte-
resujący debiut, a ja serdecznie 
dziękuję autorowi za możli-
wość przeczytania jego wspo-
mnień. 

       Emilia Wituszyńska

„Świat pędzi naprzód, nie oglądając się za siebie” 
Kto z nas nie marzył, by odwiedzić naj-
dalsze zakątki świata? By odwiedzić mia-
sta, które zna się tylko z telewizji? Ja na 
pewno. Dzięki książce Antoniego Szorka 
miałam tę możliwość. Była to cudowna 
podróż do 124 portów i miast.

łuję ani minuty, jaką poświę-
ciłam książce. Móc przeczy-
tać, jak zmieniał się świat na 
przestrzeni lat, jak rozbudo-
wują się porty, a także prze-
czytać o upadku Polskich Li-
nii Oceanicznych, które były 
najbogatszą �rmą w czasach
PRL, jednak nie podołały 
zmianom ustrojowym jest 
niezapomnianym przeży-
ciem. Już notka od autora za-
pewnia nas o niesamowitej 
przygodzie, którą przeżyjemy 
na kartach powieści.  
I tak było! To nie tylko opo-
wiedziana historia, to praw-
dziwa przygoda, a kto co-
dziennie spędza osiem godzin 
za ekranem komputera powi-
nien czasami pozwolić sobie 
na oderwanie od rzeczywi-
stości, sięgnąć po dobrą książ-
kę i pozwolić swoim myślom 
na swobodne dryfowanie po 
morzach i oceanach…

Tadeusz Wojnarski miał 17 
lat, gdy został aresztowany,  
a następnie zesłany na Syberię. 
Podczas wywózki, pobytu  
w łagrze za Uralem i potem, już 
jako żołnierz, nie rozstawał się 
ze szkicownikiem, dokumentu-
jąc niemal każdy etap swojego 
wojennego losu. Ten los – jak 
powiedział podczas prelekcji 
poprzedzającej otwarcie wysta-
wy Tadeusz Wojnarski junior 
– jest losem jednego z tysięcy, 
przeżywających gehennę zesła-
nia i wojennej tułaczki. 

Tadeusz Wojnarski po 
wojnie studiował malarstwo 
w Madrycie. Na stałe osiadł 
w Szwajcarii, tam angażował 
się w różne inicjatywy po-

lonijne. Zmarł w roku 1999. 
O życiu ojca opowiadał syn, 
na sali były obecne wnuki 
– prelegent wskazał na podo-
bieństwo twarzy wnuka z au-
toportretem dziadka, nie bez 
wzruszenia. Wspaniałą pointą 
wieczoru był minikoncert,  
w wykonaniu wnuczki zesłań-
ca i żołnierza armii generała 
Andersa, z pieśnią „Maki spod 
Monte Cassino” w �nale.

Wystawa „Z nieludzkiej 
ziemi do Włoch” będzie pre-
zentowana w zamkowej ga-
lerii do 1 grudnia. Jest jedną  
z imprez towarzyszących tego-
rocznym obchodom rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
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Zasłużeni członkowie PTT i PTTK
MICHAŁ SMULSKI (1899-1987)
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Współzałożyciel i aktywnie 
pracujący członek Komisji 
Letniskowo-Gospodarczej 
Oddziału P� w Sanoku. 
Adwokat i burmistrz mia-
sta w latach 1934-1937.

Za czasów jego urzę-
dowania nastąpiło znacz-
ne ożywienie gospodar-
cze. Wzrosła produkcja 
i zatrudnienie w sanockich 
zakładach pracy. W tym cza-
sie przebudowano też rynek, 
uporządkowano cmentarze, 
wybudowano budynek Ko-
munalnej Kasy Oszczędności 
przy ul. Kościuszki. Założona 
została Fabryka Akumulato-
rów. Ważnym wydarzeniem 
o znaczeniu ogólnopolskim 
był zorganizowany w dniach 
od 14 do 17 sierpnia 1936 r. 
w Sanoku Zjazd Ziem Gór-
skich, który był zarazem 
największą imprezą folklory-
styczną w dziejach miasta w 
okresie II Rzeczypospolitej, 
a ponadto zwrócił uwagę 
społeczeństwa polskiego na 
historyczną Ziemię Sanocką, 
która mimo swych niezaprze-
czalnych walorów była nie-
doceniana i niedostrzegana 

MARIAN KAWSKI (1876-1932)

Współzałożyciel Oddziału 
P� w Sanoku, farmaceuta 
i właściciel apteki, 
w latach 1919-1920 
burmistrz Sanoka.

Przez wiele lat peł-
nił z wyboru godność 
radnego, następnie 
asesora i wiceburmi-
strza. W ciągu jego 
krótkiego urzędowania 
na stanowisku burmistrza 
rozpoczęto i kontynuowano 
wiele prac z zakresu gospodar-
ki komunalnej, odbudowano 
miasto po zniszczeniach wo-
jennych, zbudowano gazociąg 
i podjęto inicjatywę budowy 
wodociągów. Działał społecz-
nie oraz wspierał �nansowo 
i pracą sanockie sierociń-
ce, rozbudował bursę dla 
biednych uczniów. Był wiel-

kim miłośnikiem muzyki. 
W 1920 r. założył Towarzy-
stwo Muzyczno-Drama-
tyczne „Gamba”. Wspierał 
działania Zarządu Oddziału 
P� w dziedzinie aktywnego 
wypoczynku oraz zabiegał 
skutecznie o powołanie Sekcji 
Narciarskiej.

JAN RAJCHEL (1881-1937)

przez władze centralne. Jan 
Rajchel jako przedstawiciel 
Oddziału P� w Sanoku brał 
udział w dniu 21 grudnia 
1931 r. w posiedzeniu Ko-
misji Zachodniobeskidzkiej 
odbytym w Krakowie. Pod-
jęto na nim ważne decyzje, 
m.in. o podziale Komisji na 
dwie podkomisje, przy czym 
oddział P� w Sanoku miał 
odtąd działać w drugiej razem 
z Oddziałami w: Nowym 
Sączu, Tarnowie, Bochni, 
Rabce, Krynicy, Szczawnicy, 
Nowym Targu i Krakowie. 
Wtedy również zatwierdzony 
został projekt regulaminu 
prac Komisji, oraz ostateczny 
tekst instrukcji znakowania.

Niezwykły, wielki, skromny 
człowiek. Legionista, żołnierz, 
harcerz, znakomity prze-
wodnik turystyczny, wielki 
znawca i miłośnik polskiej 
historii i przyrody, wybitny 
krajoznawca oraz niestrudzo-
ny górski wędrowiec. Przez 
całe długie życie, cechował go 
głęboki szacunek do drugiego 
człowieka i gigantyczne wręcz 
poczucie odpowiedzialności. 
Te wszystkie razem niespoty-
kane już cechy wyróżniały go 
we wszystkich organizacjach 
i środowiskach, do których 
należał i w których aktywnie 
działał. A życie go nie oszczę-
dzało. Urodził się w Podwoło-
czyskach w woj. tarnopolskim. 
l jako ochotnik już w 1917 
roku wstąpił do Legionów, 
a następnie został wcielony do 
Batalionu Artylerii Ciężkiej. 
Pracę zawodową rozpoczął 
w organach Izby Skarbowej 
w Nowogródku, później prze-
niósł się do Zagórza i podjął 
pracę w Urzędzie Skarbowym 
Akcyz i Monopoli Państwo-
wych w Sanoku. Z chwilą wy-

buchu wojny zaangażował się 
czynnie w organizację plutonu 
wartowniczego, aby chronić 
obiekty strategiczne węzła 
zagórskiego, za co wiosną 
1940 roku został wywieziony 
na roboty do Niemiec. Uciekł 
z niewoli i ukrywał się do koń-
ca wojny pod innym nazwi-
skiem. Po wyzwoleniu podjął 
pracę w Urzędzie Skarbowym 
w Sanoku, gdzie pracował do 
emerytury. Od urodzenia był 
pasjonatem rodzimej przyro-
dy, lubił wędrować po okolicy 
z ołówkiem i notesem w ręku 
i zapisywać co ciekawsze na-
potykane po drodze rzadko 
występujące rośliny, kwiaty 
polne, krzewy. Na długo 
jeszcze przed opracowaniem 
naukowym �ory bieszczadz-
kiej był niekwestionowanym 
znawcą unikatowych roślin 
i pionierem w ich nazewnic-
twie i klasy�kacji. Jako Polak 
i patriota angażował się 
czynnie w pracę i działalność 
harcerską, I to właśnie on 
wyha�ował pierwszy sztandar 
zagórskich harcerzy, robił 

proporczy-
ki, a przede 
wszystkim 
c h ę t n i e 
prowadził 
pogadanki 
i gawędy 
na zbiórkach  
i przy ognisku. 
Rozwijał równocze-
śnie swoje zainteresowania 
czynną turystyką i krajoznaw-
stwem. Był pomysłodawcą oraz 
wykonawcą szlaku turystycz-
nego do Jeziorek Duszatyń-
skich. Młodzież go uwielbiała, 
bo pomimo znacznej różnicy 
wieku, swoim taktem i bezpo-
średnim sposobem bycia szyb-
ko nawiązywał dobre kontakty. 
Z chwilą powołania w Lesku 
Oddziału P�K z miejsca 
zaangażował się w jego działa-
nie i był jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych jego człon-
ków. Po pewnym czasie prze-
niósł się do Oddziału P�K 
w Sanoku. Zawsze był w ruchu, 
wiecznie coś załatwiał i zawsze 
załatwił – był nieustępliwy 
w dążeniu do celu. A wszyscy 

dobrze kojarzyli 
jego szczupłą, 
lekko przygar-
bioną sylwetkę, 
zawsze w har-
cerskiej bluzie 

z krzyżem har-
cerskim na piersi. 

W dość późnym 
wieku zdobył upraw-

nienia Przewodnika Be-
skidzkiego i od razu było widać, 
że to jest jego powołanie. Trze-
ba było widzieć te otaczające 
go – wpatrzone i wsłuchane 
w niego – grupy wycieczkowe, 
kiedy on spokojnym głosem 
snuł przewodnickie opowie-
ści. Jako „Społeczny Opiekun 
Zabytków” największą miło-
ścią otaczał ruiny Zamku na 
Sobieniu oraz ruiny Klasztoru 
Karmelitów Bosych w Zagórzu. 
To dzięki jego zainteresowaniu 
i zaangażowaniu w ratowanie 
tych najstarszych na naszym 
terenie zabytków przeszłości 
w dość dobrym stanie do-
trwały one do naszych czasów. 
A kiedy Zagórz miał w 1977 
roku otrzymać prawa miejskie, 
właśnie on wkomponował 
historyczny herb Zagórskiej 
Gminy Zwierzchniej (Wiarę, 
Miłość i Nadzieję) w pięknie 
plastycznie zaprojektowaną 
tarczę herbową. Ponadto we 
własnym domu zorganizował 
Izbę Pamięci, prawdziwe mu-
zeum, gdzie na niedużej stosun-
kowo przestrzeni zgromadził 
ogromną liczbę różnorodnych 
unikalnych eksponatów. No 
i napisał wspaniały pamiętnik, 
opisujący w sposób znamio-
nujący nieprzeciętny talent 
literacki jego ciekawe życie!

Sanoczanka. Wybitna, długo-
letnia i jedna z najważniejszych 
działaczek tak Oddziału P�K 
w Sanoku, jak i Koła Prze-
wodników. Doskonała orga-
nizatorka życia turystycznego 
w naszym mieście, skupiająca 
wokół siebie wielu miłośników 
turystyki i krajoznawstwa, któ-
rzy następnie zasilali oddzia-
łowe i przewodnickie kadry. 
W swym rodzimym mieście 
ukończyła szkołę, podstawową 
oraz średnią i w 1961 r. podjęła 
prace nauczyciela w Technikum 
Ekonomicznym w Sanoku. Już 
w 1964 zapisała się do P�K. 
W 1968 otrzymała uprawnie-
nia Przewodnika Terenowego, 
a w 1969 została zatrudniona 
w Oddziale P�K w Sanoku 
jako kierownik biura oraz urzę-
dujący członek Zarządu. Obie 
funkcje z wielkim powodze-
niem pełniła przez następnych 
20 lat, tworząc jeden z najlep-
szych Oddziałów, nie tylko na 
terenie naszego województwa. 
Oprowadzała liczne wycieczki, 
robiąc to po mistrzowsku, 
gdyż była urodzoną gawę-
dziarką oraz miała rzadki dar 
nawiązywania kontaktów. We 
wszystko, co robiła, wkładała 
wiele energii i zapału, zarażając 
tym wszystkich dokoła. Wy-
myślała i organizowała liczne 

rajdy młodzieżowe 
i to dzięki niej 
w wielu sanockich 
szkołach powstały 
Szkolne Kluby 
Krajoznawczo-Tu-
rystyczne. A nauczy-
ciele i ich podopieczni 
zdobywali uprawnienia 
kadry turystycznej, tym 
samym stale rozrastał się Od-
dział i coraz więcej młodzieży 
uprawiało czynną turystykę. 
To dzięki jej pomysłowości 
i inicjatywie wspólnie ze Stefa-
nem Stefańskim i Wojciechem 
Salwą opracowali i zawiesili 
na wielu ciekawych i zabytko-
wych kościołach, kamienicach 
oraz placach w naszym mieście 
tablice informujące o historii 

i przeznacze-
niu danego 
o b i e k t u . 
Była znaną 
w środo-
wisku tu-

rystycznym 
p o s t a c i ą , 

która prężnie 
kierowała Oddzia-

łem i wszystkimi wcho-
dzącymi w jego skład Klubami 
i Kołami. Zmieniali się prezesi,
 a ona stale trwała na poste-
runku. To dzięki jej wspaniałej 
pracy Oddział bez większych 
strat przeszedł przez różne 
polityczne i strukturalne 
zawirowania. To dzięki niej 
stale zwiększający się ruch 
turystyczny i liczne wycieczki 
zawsze były obsługiwane przez 

Nadszedł taki czas, że w ramach tzw. małego 
ruchu granicznego w stre�e przygranicznej 
można było wyjeżdżać do naszych południo-
wych sąsiadów – Czechosłowacji – „na do-
wód”. No i zaraz nasz Oddział nawiązał współ-
pracę ze szkołami po drugiej stronie granicy, 
w Michalovcach. Najpierw oni zaprosili nas do 
siebie na rajd i ognisko – było miło i gościnnie, 
po czym w ramach rewanżu przyjechali do 
nas: nauczyciele w odświętnych garniturach, 
młodzież w szkolnych mundurkach… A tu 
w planach rajd! Tradycją naszych jesiennych 
rajdów było to, że zawsze padało. Więc poszli-
śmy: nasza młodzież odpowiednio ubrana i 

oni – w swych paradnych ubraniach. Szliśmy
 i szliśmy, a deszcz padał i padał. Po kilku godzi-
nach przemoknięci i zmarznięci dotarliśmy do 
celu. Nasza młodzież zniosła to dobrze, jednak 
goście, w przemokniętych jantarach i zabło-
conych butach, wsiedli zaraz do swoich auto-
busów i bez pożegnania, źli na nas i cały świat, 
odjechali. I już się do nas nigdy nie odezwali. 
A jeszcze miało być i ognisko, biesiada i wspól-
ne śpiewanie... Koleżanka kierowniczka tak to 
skwitowała: – Samej mi trudno w to uwierzyć, 
by jeden mały deszczyk zniweczył wielką przy-
jaźń pomiędzy tak bliskimi sobie narodami. 
Tak już dobrze jadło i co? I zdechło! 

MIECZYSŁAWA CZOPOR (1940-2011)
kompetentnych i dobrze 
do swojej pracy przygotowa-
nych organizatorów turystyki 
i przewodników. Nie szczędzi-
ła nigdy trudu ani też czasu, 
aby doprowadzić do końca ja-
kąś ważną imprezę – i to zaan-
gażowanie udzielało się innym 
– bo nikt nie chciał podpaść 
kierowniczce, a wręcz odwrot-
nie, każdy czekał na podzięko-
wanie: „Noo, dziś to spisaliście 
mi się na medal!”. Będąc już na 
emeryturze założyła wspólnie 
z przyjaciółmi Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich 
i z taką samą energią, jak 
podczas pracy w P�K, or-
ganizowała pomoc dla dzieci i 
kościołów za naszą wschodnią 
granicą. 

AN
EG

DO
TA

Druh Michał, gdyż tak potocznie się o nim 
mówiło, bywał częstym gościem w sanockim 
Oddziale P�K, gdzie wtedy, a i przez całe 
późniejsze lata, biurem kierowała koleżanka 
Mieczysława Czopor. Kiedy miał jakąś sprawę 
do załatwienia (a bardzo często miał), to przy-
jeżdżał z Zagórza rannym pociągiem, wchodził 
do biura, „całował rączki”, siadał cichutko na 
krzesełku tuż przy drzwiach i czekał. Zwykle 
niedługo, bo koleżanka Miecia zaraz prosiła go 
do swojego gabinetu. Tam wyciągał ze swojego 
plecaka notes i czytał na przykład, że w ciągu 
ostatniego tygodnia spadło do Sanu z Sobienia 

tyle i tyle kamieni, a z Klasztoru Karmelitów 
należy wyciąć drzewa, które rozsadzają mury. 
A że kolega Michał miał wielkie u koleżanki 
Mieci poważanie, wszystkie sprawy zgłaszane 
przez starszego kolegę traktowała z należytą 
powagą. Więc zaraz brała za telefon i dzwoniła 
do odpowiednich władz i referowała sprawę. 
Zaraz gdy padało nazwisko kolegi Michała, bez 
zbędnej zwłoki, każda sprawa od ręki była zała-
twiona. Więc zawsze potem, kiedy miała jakąś 
trudną sprawę w tzw. urzędzie, mówiła, że to 
jest temat zgłoszony przez kolegę Smulskiego 
i – zazwyczaj – wystarczało!

W ostatnim numerze „Tygodnika” omyłkowo podmienili-
śmy zdjęcia przy sylwetkach Jana hr. Potockiego oraz bur-
mistrza Tadeusza Malawskiego. Za tę pomyłkę chcieliśmy 
ze szczerego serca przeprosić czytelników oraz autora bio-
gramów oraz zaprezentować właściwe wizerunki obydwu 
panów. 

SPROSTOWANIE

TADEUSZ MALAWSKI
 (1875 – 1944)     

JAN hr. POTOCKI  
(1867 – 1942)    
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To, że o Janie Pawle II z szacunkiem wyrażali się przedsta-
wiciele innych religii i wyznań, także dalekich od chrześci-
jaństwa, nie dziwi, bo był szczerze otwarty nawet na naj-
mniejsze dobro w każdym człowieku i odważnie wychodził 
naprzeciw wielu, często bardzo trudnym wyzwaniom. 

Są to tradycyjne ławki typu 
parkowego, które wkompono-
wane zostały w mały plac  
z kostki w barwach narodo-
wych. Umożliwiają one odpo-
czynek i chwilę re�eksji, a na-
wet modlitwy za Ojczyznę. 
Wielu rodaków zatroskanych 
o jej przyszłość widzi pilną 
potrzebę poszukiwania dróg 
pojednania Polaków, mocno 
podzielonych politycznie. Na-
wet w niewielkich społeczno-
ściach łatwo dostrzec kłótnie 
zwolenników „dobrej zmiany” 
i tych, którzy kwestionują nie-
omal każdą decyzję rządzą-
cych. Brakuje atmosfery 
otwartości i zwykłej cierpli-
wości, aby jeden drugiego wy-
słuchał i jeśli toczymy spory, 
to zawsze na argumenty, sza-
nując godność swego adwer-
sarza. Stół świąteczny, czy 
przy okazji innych spotkań ro-
dzinnych, stanie się wolny  od 
niepotrzebnych emocji, pro-
wadzących do kłopotliwych 

                    
Zakończyła się jesienna zbiórka płodów rolnych do wóz-
ka Brata Alberta. Nie była zbyt owocna w porównaniu z po-
przednimi latami. Tym większe podziękowanie dla Tych, 
którzy podzielili się z innymi. 

sytuacji. Jak łatwo wtedy  
o słowo, które rani bardziej, 
niż miecz obosieczny.

Ciepłe jesienne dni złotej 
polskiej jesieni zachęcają do 
odpoczynku  i ciekawych dys-
kusji politycznych, gospodar-
czych, sportowych i wielu, 
wielu innych, ale zawsze  
w duchu chrześcijańskiego 
szacunku dla każdego czło-

17 października miało miejsce ważne wydarzenie. Powiat 
brzozowski uhonorował sanoczankę, Annę Nowakowską, 
oraz Stowarzyszenie Sanitas tytułem Zasłużonego dla Powia-
tu Brzozowskiego.

by była najbardziej bolesna, 
chcemy budować przyszłość 
naszych słowiańskich naro-
dów. Mamy nadzieję, że nowe 
władze zechcą ze sobą współ-
pracować i miejsca pochówku 
tysięcy naszych Rodaków, 
będą oznaczone przynajmniej 
krzyżem oraz krótką informa-
cją o tragedii, która rozegrała 
się tu przed 76 laty. Jeśli każda 
z rodzin przeznaczy choćby 
jeden znicz – nasi bliscy za-
pewne wybaczą nam ten nie-
zauważalny brak – tra� on na
Wołyń, aby obecni jego miesz-
kańcy zatrzymali się w zadu-
mie i modlitwie za niewinnie 
pomordowanych. Trwający 
wciąż  Rok 100-lecia Niepod-
ległości niesie z sobą szcze-
gólne wezwanie do pamięci  
o Tych, którzy tracąc swe ży-
cie wysłużyli nam wolność. 

Św. Brat Albert, powsta-
niec styczniowy, malarz arty-
sta, sługa ubogich jest godny 
patronować takiej zbiórce. 
Ufamy, że będzie owocna.  

                                     (pr) 

Jeszcze 10 lat temu potrzebny 
był samochód dostawczy  
i worki zbierano przy wjeź-
dzie na posesję. W tym roku 
wystarczył bagażnik samo-
chodu na dary przekazane do 
kuchni Brata Alberta. To znak 
czasu. Nawet w dawnych, sły-
nących z gospodarności wio-
skach coraz mniej ogródków 
warzywnych i pól uprawnych. 
Łatwiej kupić w sklepie, niż 
sadzić, uprawiać i zbierać. 
Wielu mówi o braku opłacal-
ności, zapominając o innych 
walorach warzyw uprawia-
nych w swoim ogródku.

 Wózek przy Bracie Alber-
cie pozostał i mamy nadzieję, 
że tym razem zapełni się zni-
czami dla Wołynia. Zostaną 
zapalone na zbiorowych mo-
giłach Polaków pomordowa-
nych w czasie straszliwej rzezi 
latem 1943 roku. Po długich 
latach milczenia prawda o ich 
tragicznym losie powoli do-
ciera do umysłów i serc wielu 
Polaków i Ukraińców. Na 
prawdzie historycznej, choć-

wieka.  Do takiej postawy 
wzywa przede wszystkim 
Chrystus z wysokości krzyża 
usytuowanego w centrum 
Skweru Niepodległości i Jego 
ziemski zastępca. Św. Jan  
Paweł II, błogosławiąc wszyst-
kim z pokładu pobliskiej  
„Barki”, od kilkunastu lat przy-
pomina miejscowym i prze-
jeżdżającym, że wielkość czło-

wieka mierzy się nie tym, co 
ma, ale tym, kim jest i czy po-
tra� dzielić się z innymi, czyli
gotowością do służby ludziom 
w potrzebie. Tak czynił i taki 
przykład nam dawał podczas 
pamiętnego ponty�katu nasz
Wielki Rodak. Dzisiaj spoglą-
da na nas i błogosławi nam  
z okien Domu Ojca.  

                   (pr)

Działania Sanitas docenione przez 
włodarzy powiatu brzozowskiego

BRZOZÓW | Zasużona nie tylko dla Sanoka

 TREPCZA | Nowy element na Skwerze Niepodległości

– W imieniu swoim i całej eki-
py Stowarzyszenia, chciałam 
ogromnie podziękować za tak 
prestiżowe wyróżnienie. Od 
lat naszą największą satysfak-
cją jest uśmiech i radość osób, 
toczących największą walkę 
w swoim życiu. Wierzymy, że 
tak właśnie zmienia się świat 
– dobrymi uczynkami, cza-
sem ciepłym słowem, uści-
skiem dłoni, nadzieją na lep-
sze jutro.

Mimo wszystko takie wy-
różnienie daje ogromną mo-
tywację do dalszej charyta-
tywnej pracy, przede wszyst-
kim w tych trudnych momen-
tach naszych działań 
– skomentowała wyróżnienie 
Anna Nowakowska.

– To pokazuje również, że 
wsparcie dla osób z chorobą 
nowotworową jest ważne dla 
władz powiatu brzozowskie-
go, a ich problemy i potrzeby 
są dostrzegane. Daje nam to 
nadzieję, że coraz więcej uda 
nam się zdziałać, że pro�lak-

tyka będzie szeroko promo-
wana, a komfort leczenia i ży-
cia pacjentów na coraz wyż-
szym poziomie. Na ten sukces 
pracowało mnóstwo osób  
i nie sposób ich wszystkich 
wymienić. Chciałabym na 
pewno podziękować dyrekcji 
i personelowi Podkarpackie-
go Ośrodka Onkologicznego 
w Brzozowie za współpracę  
i otwartość na nasze, czasem 
szalone pomysły. Wszystkim 
sponsorom bez których nie-
wiele udałoby się zdziałać, 
oraz całej ekipie Sanitas i wo-
lontariuszom wspierającym, 
poświęcającym swój wolny 
czas, siły i energię od tylu już 
lat. To sami wyjątkowi ludzie, 
jestem dumna, że tworzymy 
to razem, stojąc na straży 
zdrowia, życia i lepszego jutra 
pacjentów. Dziękujemy całej 
Kapitule za dostrzeżenie i do-
cenienie naszej działalności 
– zakończyła wzruszona sa-
noczanka.

Oprac. ew

Ławka pojednania – nie tylko dla polityków…
Na powstałym jesienią ubie-
głego roku Skwerze Niepod-
ległości brakowało ławecz-
ki. Organizatorzy liczyli, że 
przy wsparciu Gminy Sanok 
uda się pozyskać jedną z sze-
roko reklamowanych, tzw. 
multimedialną edycję „Nie-
podległa”. Niestety, ambit-
ne nadzieje pozostały płon-
ne, ale ostatecznie w miejsce 
jednej miejscowi fachowcy 
wykonali dwie.

 TREPCZA | Dary do wózka Brata Alberta

Znicze na Wołyń 

 TREPCZA | Obchody Dnia św. Jana Pawła II

Wieczorna  „Barka” 

„Ekumenia międzybrodzka” 
za patrona swoich działań  
w tej dziedzinie nie przypad-
kowo obrała sobie właśnie 
Jego. Od blisko 10 lat z okien 
Domu Ojca  błogosławi 
wspólnym modlitwom  
i działaniom rodzącym się 
wokół uroczej cerkiewki, 
która obchodzi 120-lecie 
swego istnienia. Zaproszenie 
tym razem do Trepczy na 
drugi brzeg Sanu, na wieczór 
przy barce z „Barką” na 
ustach również zaprzyjaź-
nionych kapłanów tradycji 

wschodniej wzbogaci wza-
jemny szacunek, a modlitwa 
o jedność uczniów Chrystu-
sa  stanie się potwierdze-
niem drogi, którą wskazał 
ostatni Sobór Vaticanum II   
i podejmował odważnie  
 w czasie swego ponty�katu
św. Jan Paweł II.

UWAGA!!! Dla młodzieży 
klas VI, VII, VIII udział  
w spotkaniu możliwością 
wpisu do indeksu dla przy-
gotowujących się do Bierz-
mowania.

(pr)
 Program

Godz. 17.00 –  Msza o św. Janie Pawle II
Godz. 17.40 –  Różaniec dzieci i młodzieży
Godz. 18.15 –  Wspólny śpiew „Barki” przy barce

Ławeczki na Skwerze Niepodległości czekają na politycznych dysputantów.
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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

PRAWNIK RADZI

Jak zmianę na stanowisku 
prezesa GPGK komentują 
władze Gminy Komańcza?  

Uważam, że funkcja 
prezesa zarządu Gminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej to bardzo cięż-
kie wyzwanie. Wykonywanie 
zadań komunalnych przy 
zmieniających się przepisach, 
w szczególności po wejściu 
nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości w gminach, 
nie tylko nasz samorząd 
stawia w bardzo trudnej sytu-
acji. Niewielu mieszkańców 
ma świadomość, że Gmina 
Komańcza do użytkowników 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
dopłaca 1,79 zł do 1 m3  do-
starczonej wody oraz 5,62 zł 
do 1 m3 przyjętych i oczysz-
czonych ścieków ścieków, co 
jest olbrzymim wysiłkiem �-
nansowym. GPGK zastaliśmy 
w trudnej sytuacji �nansowej: 
leasing, kredyt, olbrzymia po-
życzka w instytucji nieobjętej 
reżimem prawa bankowego, 
hipoteka na kwotę przewyż-
szającą 3 mln zł celem zabez-
pieczania spłaty pożyczki, 
znacząco większa od kapitału 
zakładowego spółki (1,3 mln 
zł), podupadła infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna oraz 
niekompletność i chaos w do-
kumentacji. Uporządkowanie 
tego wymagało i nadal wy-
maga wiele wysiłku i nakładu 
pracy. Poprzedniczka obecnie 
powołanego prezesa zdawała 
sobie z tego faktu sprawę. Toteż 
w pierwszej kolejności przystą-
piła do podstawowych działań, 
mających na celu uporządko-
wanie spraw administracyjnych 
oraz oddłużenie gminnego 
przedsiębiorstwa, tak aby za-
ciągnięta przez poprzednika 
pożyczka na kwotę 1,9 mln zł 
nie sparaliżowała przedsiębior-
stwa pod względem płynności 
�nansowej. Nadmieniam, 
że kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 1 389 600,00 zł. Nie 
mam wątpliwości, że w tym 
przypadku pani prezes odnio-
sła sukces i w sposób znaczący 
zredukowała zadłużenie spółki, 
czego przejawem jest zniesienie 
wspomnianej hipoteki. 

GPGK w Komańczy ma nowego prezesa 
Dnia 14 października powołano Roberta Wolańskiego na stanowisko prezesa zarządu Gminnego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którego sylwetkę prezentujemy poniżej. Ponadto podczas rozmo-
wy z wójtem Gminy Komańcza Romanem Bzdykiem próbowaliśmy dowiedzieć się, skąd ta nieoczeki-
wana zmiana. 

Skoro poprzednia prezes tak 
sprawnie zarządzała spółką, 
to skąd zmiana? 

Konieczność zmiany na 
stanowisku prezesa zarządu 
GPGK podyktowana była 
osobistą sytuacją pani prezes, 
która zdecydowała się na 
zmianę ścieżki kariery zawo-
dowej. Nie należy zapominać 
jednak ogromnego wysiłku 
i pracy, jaką była prezes wło-
żyła w prowadzenie spółki, 
w szczególności w obliczu 
szeregu mnożących się pro-
blemów o charakterze loso-
wym. Świetną ilustracją jest 
„afera”, związana z brakiem 
wody, sztucznie nagłośniona 
przez lokalne media. 

Czy może pan bliżej nakre-
ślić sytuację? 

W czasie jednego z czerw-
cowych weekendów doszło 
do przestoju w pracy pomp 
Stacji Uzdatniania Wody, 
a w konsekwencji nastąpi-
ła nieplanowana przerwa 
w dostawie wody przezna-
czonej do spożycia. Wówczas 
zarzucono GPGK, pomimo 
że pracownicy przedsiębior-
stwa intensywnie pracowali 
nad przywróceniem pracy 
urządzeń, jak i Urzędowi 
Gminy, że traktuje ludzi 
„jak zwierzęta”. Stan infra-

W jakim stanie zastał pan 
spółkę, gdy przejmował pan 
urząd? 

W Gminie i GPGK były 
wieloletnie zaniedbania, 
w infrastrukturze, sprzęcie, 
etc.Dla przykładu, sprzęt 
używany do asenizacji, tj. cią-
gnik z beczką o pojemności 
4 m3 czy jedna śmieciarka, 
biorąc pod uwagę wielkość 
gminy, powodują utrudnienia 
w szybkim i niskokosztowym 
świadczeniu usług. Proszę 
sobie wyobrazić, że dopiero 
teraz jako gmina wprowadza-
my system workowy! Prze-
cież my jesteśmy z tematem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi kilkanaście lat 
do tyłu. To m.in. budzi opór 
społeczny. W moim odczuciu 
część problemów mieszkań-
ców była często wyolbrzy-
miana, bo przecież nie tylko 
w gminie Komańcza śmieci 
drożeją, woda bywa niezdat-
na do spożycia, a kanalizacja 
szwankuje. Inne gminy mają 
te same problemy! Myślę, że 
zabrakło tu wiedzy i wyrozu-
miałości naszych mieszkań-
ców dla stanu, jaki zastaliśmy 
i dla wyzwań, jakie stały przed 
panią prezes. 

Czy problemy z mieszkańca-
mi i wieloletnie zaniedbania 
spowodowały, że pani prezes 
złożyła rezygnację? 

Podejmowanie decyzji i doko-
nywanie różnego rodzaju czyn-
ności dotyczących przedmiotu 
współwłasności określane jest 
jako zarząd rzeczą wspólną. 
Kodeks cywilny wyróżnia tzw. 
czynności zwykłego zarządu 
oraz tzw. czynności przekracza-
jące zwykły zarząd. Do czynno-

re przekraczają zakres zwykłe-
go zarządu, potrzebna jest zgo-
da wszystkich współwłaścicieli. 
W braku takiej zgody współ-
właściciele, których udziały 
wynoszą co najmniej połowę, 
mogą żądać rozstrzygnięcia 
przez sąd, który orzeknie mając 
na względzie cel zamierzonej 
czynności oraz interesy wszyst-
kich współwłaścicieli.

W związku z tym, jeżeli 
Pana brat nie wyrazi zgody na 
sprzedaż całego domu, będzie 

Pan mógł zwrócić się ze sto-
sownym wnioskiem do sądu. 
Może Pan jednak bez zgody 
brata sprzedać swój udział 3/4 
(swoją część) w nieruchomo-
ści, gdyż każdy ze współwła-
ścicieli może rozporządzać 
swoim udziałem bez zgody 
pozostałych współwłaścicieli.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

kłego zarządu rzeczą wspólną 
potrzebna jest zgoda większo-
ści współwłaścicieli. W braku 
takiej zgody każdy ze współ-
właścicieli może żądać upoważ-
nienia sądowego do dokonania 
czynności. Jednakże powszech-
nie przyjmuje się, że zbycie 
(sprzedaż) przedmiotu współ-
własności jest czynnością prze-
kraczającą zakres zwykłego za-
rządu. W takiej sytuacji do roz-
porządzania rzeczą wspólną 
oraz do innych czynności, któ-

Jestem współwłaścicielem domu. Ja mam 3/4 własności, 
a mój brat 1/4. Czy w związku z tym, że mam większość mogę 
sprzedać dom bez zgody brata? 

Bogdan D.

ści zwykłego zarządu należy za-
liczyć te, które związane są z za-
łatwianiem bieżących spraw 
związanych ze zwykłym uży-
waniem rzeczy i zachowaniem 
jej w stanie niepogorszonym. 

W przypadku czynności 
zwykłego zarządu, art. 201 k.c. 
stanowi, że do czynności zwy-

Pracę w Przedsiębiorstwie Komunalnym traktuję jako 
służbę dla mieszkańców lokalnej społeczności. W swo-
jej pracy kieruję się odpowiedzialnością, lojalnością, 
rzetelnością. Bardzo sobie cenię wzajemny szacunek 
i współpracę. Po 7 latach pracy na rzecz mieszkańców 
Gminy Lesko zdecydowałem się podjąć nowe wyzwa-
nie, jakim jest praca na rzecz mieszkańców Gminy 
Komańcza. Mogę zapewnić, że dołożę wszelkich 
starań, aby wykonywać ją rzetelnie, odpowiedzialnie, 
ale przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców. 
Również bardzo liczę na pomoc, zrozumienie oraz 
współpracę ze strony władz i pracowników Urzędu 
Gminy Komańcza, pracowników GPGK w Szczawnem 
oraz mieszkańców. W tym miejscu bardzo chciałbym 
podziękować za dotychczasową pracę mieszkańcom 
Gminy Lesko, przewodniczącemu i Radnym Rady Miej-
skiej w Lesku, pracownikom leskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku oraz panom burmi-
strzom. Pomimo że podjąłem pracę w innej gminie, 
to nadal jestem mieszkańcem Gminy Lesko i będę 
interesował się jej losami.

Robert Wolański

struktury generował inne, 
uciążliwe awarie i problemy 
z wykonywaniem bieżących 
zadań spółki, przykładowo 
odbiór nieczystości ciekłych. 
Z przyczyn tych, pomimo 
ogromnego zaangażowania, 
często pracownicy GPGK byli 
adresatami pretensji, a nawet 
wulgaryzmów pod swoim 

Robert Wolański – lat 49, 
żonaty, z wykształcenia 
inż. ekonomii przedsię-
biorstw, Akademia Rolnicza 
w Krakowie, �lia w Rzeszo-
wie; Podyplomowe Studia 
Menedżerskie – Menedżer 
Zarządzania Współczesnym 
Biznesem i Personelem, 
Studia Podyplomowe 
– Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy, Studia Podyplomowe 
– Systemy i Sieci kompute-
rowe, Studia Podyplomowe 
– Informatyka w szkole, 
Studia Podyplomowe 
– Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi. Doświadczenie 
zawodowe: prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Sp. z o.o. w Lesku w la-
tach 2010-2016, a następnie 
2018-2019, Specjalista ds. 
współpracy z instytucjami 
i dostawcami – Budowa 

gazociągu DN 1000 Stra-
chocina-Pogórska Wola 
– NDI Energy - 2017/2018, 
Specjalista ds. Marketingu w 
Nadleśnictwie Ustrzyki Dol-
ne, administrator sieci kom-
puterowej, kierownik tajnej 
kancelarii w 1997-2009 r. 

Dwa tygodnie temu pani 
prezes poinformowała mnie 
o tym, że złożyła rezygnację 
na ręce przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. Pełnienie 
funkcji prezesa zarządu 
GPGK na pewno jest zaję-
ciem stresującym, wymagają-
cym podejmowania trudnych 
decyzji. Dodam, że nawet 
doczekaliśmy się „jedno-
dniowego” prezesa zaraz po 
odejściu Anny Glazer-Florek. 
Jednak nie jestem przekona-
ny, czy akurat ten aspekt był 
głównym powodem złożenia 
rezygnacji przez panią prezes. 
Nie ukrywam, że jedyną dla 
nas szansą było powołanie 
prezesa, który jest w stanie 
szybko i skutecznie objąć 
w zarząd przedsiębiorstwo. 
W moim odczuciu Robert 
Wolański jest właściwą oso-
bą, gdyż cechuje go wysoki 
profesjonalizm, a tego nam 
w Gminie Komańcza nadal 
brakuje. Przed nowym preze-
sem wielkie wyzwanie i wiele 
pracy. Z mojej strony, jako 
wójt deklaruje udzielić mu 
wszelkiej niezbędnej pomocy 
w celu realizacji zadań gminy. 

Zatem pozostaje nam życzyć 
panu i prezesowi owocnej 
współpracy, realizacji 
wszystkich zamierzeń, suk-
cesów i zrozumienia wśród 
mieszkańców.

adresem. Ponadto, licznie 
pisano donosy na GPGK lub 
pracowników spółki do insty-
tucji administracji publicznej. 
Mieszkańcy powinni mieć 
świadomość, że wszystkie te 
trudności wynikały z tego, 
co zastaliśmy, a nie ze złej 
woli Zarządu, pracowników 
GPGK czy Urzędu Gminy. 

Od lewej: Paweł Ryż, Robert Wolański i Roman Bzdyk
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Jak się znalazłeś tutaj w Bieszcza-
dach?

No chyba godzin ci zabraknie na 
rozmowę (śmiech). Wiesz, najwięk-
szy taki boom na Bieszczady, gdzie 
nie było jeszcze nawet mowy o zaka-
piorach, to były lata 80. Wtedy poja-
wiło się tutaj wielu artystów – to 
duże słowo, ale takich rękodzielni-
ków, rzeźbiarzy, malarzy, wszelakie-
go rodzaju twórców. Pojawiali się co-
raz liczniej turyści i zwyczajnie było 
wiadomo, komu własne prace sprze-
dawać. Każdy grosz się liczył. Ja też, 
aby było legalnie, nawet założyłem 
wtedy działalność swoją – to był 
1985 rok. Stało się to na krótko przed 
objęciem przeze mnie Chaty Socjo-
loga na Otrycie.  Wówczas w Chmie-
lu było mnóstwo artystów m.in. 
Zdzichu Rados, Jasiek Zubow, Le-
szek Grudnik, pojawiał się Jędrek 
Połonina, Rysiek Białko, poznałem 
się z Adamem Glinczewskim, Jocha-
nem. Tam tych ludzi poznałem,  
z wieloma nawet się mocno zakum-
plowałem. Z Glinczewskim nawet 
trochę współpracowałem, bo bardzo 
mi się podobały jego Jezusy Frasobli-
we, takie kanciaste, toporne, ale mia-
ły swój urok. Mieszkałem w różnych 
miejscach, tam, gdzie można było 
gdzieś mieszkać. Pracowałem w lesie, 
poznałem twardych ludzi lasu, twar-
dą i ciężką pracę. Zakosztowałem 
blasków i cieni męskiego twardego  
życia. Trochę mnie to wtedy przera-
żało, jako młodego chłopaka. Spo-
tkałem mnóstwo indywidualistów, 
nad którymi nie ma żadnej władzy, 
każdy robił, co chciał. Przez chwilę 
pokorni, gdy na chleb trzeba było za-
robić, ale łatwo im karku nie szło na-
giąć. Prędzej kręgosłup by im zła-
mać. 

Początkowo byłeś tutaj drwalem? 
Ojciec chciał zrobić cię piekarzem, 
prawda?

No tak, pierwszy raz przyjecha-
łem w 1973 roku.  Ot tak, przyjecha-
liśmy z kumplem. Wtedy, jako młody 
chłopak pomagałem ojcu w piekarni, 
pracowałem też gdzieś tam na budo-
wie, ale tak jakoś bez perspektyw. 
Monotonia i marazm. Wiadomo, jak 
wtedy się pracowało na budowach. 
Co 2 godziny jedna cegła. Ciężko to 
było. Ja wina nie piłem, w karty nie 
grałem – a wtedy tak życie przebiega-
ło. I codziennie to samo. Męczył 
mnie przeokropnie ten system, bo 
płacono mi za czas, który marnowa-
łem.  Kolega mi mówi, „że wszystko 
takie tutaj monotonne, jedźmy  
w Bieszczady, ja mam tam brata. Za-
kosztujemy bieszczadzkiego męskie-
go życia”. Po 48 godzinach już byli-
śmy w Bieszczadach. Wtedy zamiesz-
kaliśmy z kolegą w wynajętym poko-
ju w Postołowie. No to może nie 
Bieszczady jeszcze, ale tam właściwie 
dojechaliśmy pociągiem. Zauroczy-
łem się tym miejscem. Pracowałem 
w lesie i nie powiem, ale wreszcie po-
czułem się jak prawdziwy mężczy-
zna. Trwało to tak z 3 miesiące, aż 
moja mama dokopała się, że jestem 
tutaj (nie wiedziała nic, gdzie wyje-
chałem), napisała list, że mnie woj-
sko ściga. Ojciec mnie opierniczył, 
mówi, że po co mi lasy, jak mam pie-
karnię przejąć po nim. Oj, dużo by 
opowiadać. Krótko – nie po drodze 

mi było ze schedą piekarni, jak i mia-
stem. To, co zakosztowałem w lesie, 
zapach liści, zapalonego papierosa, 
gdzie pachniały mokre liście bukowe 
zapadł mi w pamięci na zawsze. 
Mimo że jeszcze przez kilka lat po-
mieszkiwałem w miastach w Polsce, 
założyłem rodzinę, ten zapach został 
we mnie, intensywnie wzmagał się 
jesienią, gdzie czując zapach leżących 
liści, za serce łapała tęsknota. Dlate-
go ja tak rozumiem ludzi, którzy  
w Bieszczadach zostawili serce. Nie 
mają tego czegoś miejscowi. Oni tu-
taj wzrastali na tej ziemi, traktując 
pewne rzeczy jako oczywiste. I nie są 
w stanie zrozumieć tego czegoś, co 
my, przyjezdni. 

I wracasz w Bieszczady ponownie?
No tak. W 1975 roku przyjeż-

dżam. Ciągnęło mnie tutaj jak chole-
ra. Akurat była to zima, więc nie było 
mowy, by pracować w lesie. Śniegi 
okrutne. Mieszkałem dalej w Posto-
łowie, a gospodarz powiedział mi, że 
„Guma”, czyli sanocki Stomil szuka 
pracowników. No to się do pracy 
przyjąłem. Niestety pojawiła się taka 
sama bezsensowna monotonna pra-
ca, czyli 8 godzin i picie w hotelu ro-
botniczym. To nie było dla mnie. 
Ciężko było mieszkać mi z ludźmi,  
z którymi nie bardzo miałem o czym 
rozmawiać, bo szkoda mi było prze-
pijać to, co zarabiałem, więc krzywo 
na mnie patrzono, że pić nie chcę  
i stawiać nie chcę. Osobny rozdział  
by trzeba na to poświecić, a szkoda 
życia. Opuściłem to miejsce. Pozna-
łem faceta z Ustrzyk Dolnych. On 
mi właśnie powiedział, że mogę iść 
do pracy w lesie, ale już w prawdzi-
wych Bieszczadach. To był strzał  
w dziesiątkę. Zamieszkałem w Dwer-
niku. Potem mieszkałem w Nasicz-
nym, na Chmielu. Ale to było pięk-

ne, męskie życie. Twarde. Prawdziwi 
BIESZCZADNICY. Tam była pew-
na zasada. Nie pytać, skąd jesteś, kim 
byłeś. Masz pokazać, kim jesteś. 
Ugościli cię, pomogli, ale obserwo-
wali. Jeśli nie potra�łeś się odnaleźć,
nie zacząłeś zarabiać w końcu na sie-
bie, to dziękowali takiej personie. 
Więc rękę podali, pomogli, ale nie 
niańczyli. To było prawdziwa męska 
szkoła życia. Z całego tego okresu, 
jaki tam przeżyłem, pamiętam, że 
nie było tam lumpów – żerujących 
na innych. Oni się sami wykluczali  
z tego życia. 

Przenosisz się do miasta, kierowa-
ny sprawami osobistymi, ale jed-
nak powracasz tutaj ponownie…

Tak, nie chcę opowiadać o życiu 
osobistym – bo to także osobny roz-
dział – nieudany związek. Ja coś za-
waliłem, druga strona też coś zawali-
ła, pewnie nie dorośliśmy oboje. Ja 
chciałem na zewnątrz samodzielnie, 
druga połówka nie opuściła gniazda, 
trzymając się mamusinej spódnicy. 
Coś się po prostu zwyczajnie nie 
udało. Ale to mi uświadomiło, że naj-
bardziej jednak spełniony czuję się 
właśnie tutaj. W międzyczasie po-
znałem tutaj Zosię Komedową, dzię-
ki niej Cześka Niemena. Tutaj po-
znałam całe środowisko jazzowe, 
Mariannę Wróblewksą, Maternę. To 
były wspaniałe czasy. Ja troszkę po-
magałem Zosi Komedzie w urządza-
niu jej domku dla turystów – meble, 
wyposażenie itp. I ona, chcąc mi to 
jakoś wynagrodzić, załatwiła mi pra-
cę w Zakładach Przemysłu Rozryw-
kowego. Nie wspomniała mi o tym. 
A szkoda. Ja w tym czasie miałem 
propozycję objęcia w gospodarzenie 
„Chaty Socjologa” na Otrycie. No  
i okazuje się, że dostałem wybór – 
przemysł rozrywkowy, duży świat, 

Nigdy nie wchodziłem w żadne układy...
Połonina Wetlińska – ktokolwiek w Bieszczadach 
się znalazł, nie mógł nie odwiedzić tego tak uczęsz-
czanego miejsca. Przy wejściu na Połoninę Wetliń-
ską po prawej stronie stoi drewniany budynek – Ga-
leria nad Berehami. Miejsce tak kultowe, jak i Chatka 
Puchatka.

To tutaj można kupić bieszczadz-
ką pamiątkę wykonaną przez 
Waldka Witkowskiego – gospoda-
rza Galerii – nabyć prace innych 
bieszczadzkich artystów, kupić 
pocztówki, przystawić sobie pa-
miątkową pieczątkę. To właśnie 
tutaj można usiąść przy ogniu na 
pniaku, pogadać z Waldkiem, po-
patrzeć, jak dłutem nadaje kształ-
ty kawałkowi drewna, napić się 
herbaty, którą zawsze chętnie Wal-
dek poczęstuje. To taka jeszcze 
namiastka dawnego klimatu Biesz-
czad, kiedy człowiek spotykał 
człowieka, by po prostu pogadać, 
kiedy nie zaliczało się gór, tylko 
wędrowało, kiedy człowiek czło-
wiekowi podał rękę wsparcia,  
w tym ówczesnym trudnym biesz-
czadzkim życiu.

I tak jak Chatka Puchatka wpi-
sana została w koloryt Bieszczad, 
tak Galeria nad Berehami była 
ostatnią ostoją z duchem i klima-
tem bieszczadzkiej cyganerii arty-
stycznej. 

Tyle że nagle komuś to zaczęło 
przeszkadzać…

W ubiegłym roku gruchnęła 
wieść o przebudowie Chatki Pu-
chatka – schronu, o spartańskich 
warunkach, ale tłumnie odwie-
dzanego przez świadomych tury-
stów, którym absolutnie nie prze-
szkadzał standard tego miejsca.  
Posypała się lawina protestów, ale 
wyrok zapadł. Ze znanego, kulto-
wego schroniska pozostaną foto-
gra�e, a w zamian powstanie no-

woczesny budynek, przeznaczony 
na cele naukowe BdPN. Na otar-
cie łez dla turystów stawiana jest 
bacówka. 

O ile bunt i opinie, dotyczące 
Chatki Puchatka, zarówno środo-
wiska przewodnickiego, jak i tury-
stycznego, były podzielone, na za  
i przeciw, o tyle druga wieść hio-
bowa rozniosła się echem po całej 
Polsce. „Galeria nad Berehami” 
ma zostać rozebrana. „Szałas” (sło-
wa wójta Gminy Krzysztofa Mro-
za) szpeci to miejsce i ma zostać 
usunięty. 

Tego dla środowiska tury-
stycznego, przewodnickiego, arty-
stycznego – było za wiele. Tym ra-
zem jednym głosem wszyscy po-
wiedzieli – NIE ZGADZAMY 
SIĘ!!! Zostały napisane petycje 
podpisane przez tysiąc osób. Tu-
ryści tłumnie odwiedzają Waldka 
Witkowskiego w Galerii, składając 
podpisy osobiście. Dlaczego? No 
właśnie, dlaczego? Czemu akurat 
ta GALERIA? Dlaczego na nią za-
padał wyrok wójta? Tylko dlatego, 
że stoi od ponad 30 lat? Że są inne 
plany, co do tego miejsca? Np. bu-
dowa nadajnika? Czy wystarczą 
słowa: nie bo nie?

Z trudnością, ale udało się 
nam namówić Waldka na rozmo-
wę o sobie (a bardzo tego nie 
lubi), o jego życiu w Bieszczadach, 
o tym, jak zaczął gospodarować w 
Galerii i o tym, jaką stał się solą w 
oku dla urzędników.
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znane osoby z estrady, no i zadupie 
na Otrycie. Zgadnij, co wybrałem….

Otryt…
No właśnie. Zosia Komedowa 

nawet się na mnie pogniewała, ale 
tłumaczyłem jej, że ja o nic nie prosi-
łem, nie zapytała mnie nawet, czy ja 
chcę… Wybrałem życie na Otrycie. 
Mogłem mieć luksusowe życie, ale 
tam decydowano by za mnie. Na 
Otrycie mogłem nadal być sobą. 
Wiele przeszliśmy wspólnie na tym 
miejscu z wieloma ludźmi. Długie 
opowieści. W 1985 roku podczas do-
żynek w Smolniku, ówczesny woje-
woda pochwalił się, że wśród jego 
pracowników, czyli poniekąd i ja, ma 
on największy odsetek ludzi z tytu-
łem magistra i doktora. Można by się 
było zdziwić, ale tak było. Kiedy sia-
dało się w knajpie obok faceta w gu-
miakach, pijącego piwo, zaczynało 
się z nim rozmawiać, to słyszało się, 
że on ma coś mądrego do powiedze-
nia. Ba! Pogadało się dłużej, to wy-
chodziło, że ma tytuł np. magistra, 
który schował i nawet o nim nie 
chciał opowiadać. Bo i po co? Spo-
śród tych, których poznałem wtedy, 
to mało który nie był wykształcony.

A jak na twojej drodze znalazła się 
ta Galeria, w której teraz jesteś?

W 1985 roku tutaj czasem zosta-
wiałem swoje prace. Miała ją wtedy 
p. Kusiakowa. Więc miałem jakby już 
pogląd na to, że można w tym miej-
scu coś wystawić. W 1988 roku trosz-
kę stałem na parkingu, by swoje rzeź-
by sprzedawać. Handlowaliśmy  
z Białkiem, niestety, halny mi wszyst-
ko zniszczył. Wtedy już tą Galerią 
zajmował się Lutek Pińczuk, on mi 

Nigdy nie wchodziłem w żadne układy...
że teren będzie wyznaczony poza ja-
kimkolwiek dzierżawami i przywró-
cony do stanu pierwotnego – czyli 
łąka. W bezpośredniej rozmowie  
z wójtem, bo udałem się do niego, za-
pytałem wprost – że tyle lat tutaj jed-
nak jestem, wpisałem się w to miej-
sce, propaguje nie tylko swoją sztu-
kę. W odpowiedzi usłyszałem, że 
jego to kompletnie nie obchodzi.  
Zarzucił mi wówczas, że sprawa stała 
się medialna. No cóż, nie ja rozpęta-
łem tę sprawę. Okazuje się, że mam 
wielu znajomych, przyjaciół, którzy 
o całej sytuacji powiadomili media.  
Owszem, udostępniłem dokumenty, 
gdyż nie na wszystkim się znam, po-
trzebowałem w pewien sposób opi-
nii. 

I czym skończyła się rozmowa  
z wójtem?

No, niczym. O cokolwiek zapyta-
łem, to słyszałem nie, nie, nie.  To  
o czym ja mam teraz rozmawiać z wój-
tem? Kurczowo trzyma się wydanej 
decyzji. Gdy pytałem prawników, co z 
tym zrobić, usłyszałem, że skoro były 
czasookresy płatności dzierżawy, to 
wypada okres zasiedzenia. Stąd ta w 
ostatniej chwili podana przez urzęd-
niczkę z gminy faktura. Ten tak zwany 
„dupokryj”. Ugotowali mnie. Miałem 
pretensje do radnego Pieli, że rozpętał 
całe moje piekło. Ale tak naprawdę to 
on został użyty do tego jako narzę-
dzie. Wykorzystano to, iż jest osobą 
bez skrupułów, który rujnuje innym 
życie, lubi pisać pisma i donosy na 
wszystko i wszystkich, więc został wy-
korzystany i w mojej sytuacji. A co bę-
dzie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. 
Ta Galeria to moje życie. Wrosłem tu-
taj jak wrasta drzewo. Nie wiem…. 
Podbudowany jestem tym, że pojawi-
ło się tyle ludzi, którzy stoją za mną. 
Środowisko przewodników, turyści  
i wielu innych znajomych, bliższych, 
dalszych. Nie ja rozpętałem tą całą 
medialną burzę. Sam jestem aż onie-
śmielony tym, że nagle wszyscy mnie 
rozpoznają, znają, wspierają. Nigdy 
od nikogo nie potrzebowałem pomo-
cy, ręki nie wyciągałem. Potra�ę zaro-
bić na siebie, wystarcza mi na przeży-
cie.  A tutaj tyle pomocnych gestów 
od tylu ludzi. Jestem po prostu zasko-
czony i onieśmielony. 

Na tym terenie znajduje się kilka 
punktów handlowych, nie tylko 
twój? Czy coś ci na ten temat wia-
domo, co z nimi?

Nie, i nie chcę w ogóle się tym in-
teresować. Oni nie mają problemów. 
Ja mam problem. Mój budynek stoi 
tutaj ponad 30 lat. Nikomu jakoś nie 
przeszkadzał. Nagle zaczął. Doszły 
mnie słuchy o postawieniu tutaj na-
dajnika G5. To jaki stan pierwotny – 
czyli łąka? Z masztem? Gdzie tutaj 
mowa o zachowaniu estetyki krajo-
brazu? Niby mój „szałas” przeszkadza, 
psuje krajobraz…. Jest wójt włoda-
rzem, panem, gospodarzem, ale mógł-
by uruchomić jeszcze aspekty mię-
dzyludzkie. Przecież ten teren jest dla 
turystyki, dla ludzi, by ich ściągać tu-
taj, a okazuje się, że zamiast drewnia-
nej Galerii będzie jakiś nadajnik...

Najgorszy scenariusz…. Co będzie 
z Witkowskim, jak go tutaj zabrak-
nie?

No co będzie? Wrócę do domu, 
na Olchowiec. Może tam coś otwo-
rzę? Nie wiem. Kiedyś miałem tam 
chwilkę coś otwarte. Nie wiem.

Wójt wysyła cię do Ustrzyk Gór-
nych.

Paranoja. Do czego tam mam iść? 
Do budek z chińszczyzną na Kru-
pówki? W życiu tam nie pójdę. Tutaj 
zobacz! Jest ogień, są ludzie, którzy 
przy nim siadają. Ja z każdym rozma-
wiam. Tutaj inny rodzaj sztuki, inni 
ludzie, klimat. W ogóle nie ma  
o czym rozmawiać. Nigdy nie za-
mknę się w budce, gdzie mogę tylko 
usiąść. Tutaj jest wszystko otwarte, 
nie zamykam tego. Odwiedzają mnie 
inni ludzie, nie tylko kupujący. Tam 
jest tylko biznes. Mnie to nie intere-
suje. Mogłem napisać jakiś projekt, 
nawet, że poprowadzę jakieś warszta-
ty, rzeźbienia, malowania, ba! Nawet 
jazdy na wrotkach…. Wystarczyło 
napisać projekt, pociągnąć kasy  
z Unii. Ale to nie ja. Nie lubię, nie 
chcę, nie umiem. Po prostu! Żyję w 
Polsce, pracuję i nie proszę o nic. 

Zbierane są podpisy pod petycja-
mi, wójt twierdzi, że też mógłby 
kontrpetycję zrobić….

Nie ja zbieram te podpisy. To jest 
poza mną. Tylko tak na logikę. Wójt 
się śmieje, że nikt z gminy nie podpi-
suje, a reszta Polski go nie interesuje. 
Interesuje go Gmina. Owszem. Tyle 
że to właśnie turyści w większości 
karmią tą ziemie. To oni tutaj przy-
wożą pieniądze i oni mają prawo de-
cydować. Nie chodzi o wybór wójta 
czy sołtysa, ale o obiekt, który jest 
dla nich. Nie miejscowi korzystają  
z Chatki Puchatka czy galerii. Prze-
cież to jest oczywiste. Mam duży dy-
stans do tego całego szumu, ale jed-
nak się w nim znalazłem. Długo mil-
czałem, nie działałem. Teraz widzę, 
że już nie mam wyjścia. Muszę o tym 
mówić. Po prostu.

Czy ty czujesz się w jakiś sposób na 
siłę stąd wysiedlany?

Wiesz, co? Chyba tak. Był kiedyś 
pewien człowiek – Józek Berestowski 
z żoną i dzieciakiem. Tutaj przyjechał. 
Kupił ziemię w gminie Lutowiska. 
Gmina to tutaj specy�czna, wiele
osiedleńców różnych. Nabywano zie-
mię, tak czy inaczej. Przyjechali z go-
tówką, chcieli żyć z runa leśnego  
i z płodów rolnych. Być samowystar-
czalni. Niestety, kupili ziemię, posta-
wili chatkę drewnianą, by móc budo-
wać dom. Kupili zwierzęta, no i… nie 
dostali pozwolenia na budowę. Prze-
pisy się pozmieniały w międzyczasie. 
Walczyli ci ludzie wiele, wiele lat….  
Z papierkami, z urzędami, z urzędnika-
mi. Wypalali się. Tracili z roku na rok 
zapał, tracili miłość do siebie…, do 
tego miejsca. Historia tych ludzi za-
kończyła się tragicznie. Bardzo przeży-
wam to, bo znałem się z Józkiem i przy-
jaźniłem. Zniszczono człowieka. Znisz-
czono rodzinę. Czy ja czuję się wysie-
dlany? Teraz chyba tak. Tyle lat będąc 
w tej galerii nie miałem obaw, że robię 
coś niezgodnie z prawem. Kiedyś rozli-
czałem się z Lutkiem w ten lub inny 
sposób. Potem zgodnie z fakturami, je-
śli mi je wystawiano. I nagle jestem 
zbędny w tym miejscu. Psuje krajo-
braz. Stary jestem, niejedno widziałem, 
ale tego jeszcze w głowie poukładać nie 
umiem. Wiesz, co? Kiedyś mi pewien 
człowiek w czymś chciał pomóc, coś 
załatwić. Powiedział mi, „wiesz Wal-
dek, wystarczy, że wykonam jeden tele-
fon i się załatwi.” Powiedziałem nie. 
Usłyszałem odpowiedź – „Wiesz, co 
Waldek? Cokolwiek o tobie by nie po-
wiedzieć, to jesteś jedynym, jakiego 
znam, który nie wchodzi w układy.  
W żadne układy.” I te słowa bardzo so-
bie do dziś cenię.

Rozmawiała
Lidia Tul-Chmielewska

pomógł. Wyraził zgodę, bym zajął się 
tym budynkiem. Wtedy był w opła-
kanym stanie. Taka lepiej rozbudo-
wana wiata. Pojawiałem się na week-
endy, tymczasowo. Dopiero od 1992 
roku zostałem tutaj na stałe. Pomysł 
handlu powstał z przyczyn zwyczaj-
nie gospodarczych. Prac nie było 
gdzie wstawiać, bo były obłożone 
marżami, a dla twórców zostawały 
grosze. Najlepiej stworzyć galerię au-
torską. Wówczas uzgodniłem i doga-
dałem się z Zubowem, z Jaśkiem 
Białko, z Bogusiem Sikorką (wspa-
niały człowiek), byśmy coś wspólnie 
wystawiali. To był dobry pomysł. 
Coś się udało, ale nie do końca. Chło-
paki mieli słomiany zapał, ja zosta-
łem twardo przy pomyśle. Podjąłem 
decyzję. Odszedłem z Lasów Pań-
stwowych, zacząłem swoje życie nie-
zależne. 

Wchodząc w Galerię, miałeś poję-
cie czyj to teren? Jakie są zasady  
wynajmu?

Nie miałem o tym wtedy pojęcia. 
Wynajmowałem od Pińczuka. Z nim 
uzgadniałem, z nim się dogadywałem. 
Reszta mnie wtedy nie interesowała. 
Do 1994 roku nie wiedziałem na ten 
temat nic. Później poszerzono teren 
Parku Narodowego, ogrodzono teren. 
Wtedy coś mi wspomniano o rozebra-
niu tej Galerii. Wokoło pojawiło się 
ogrodzenie. W moment obroty w Ga-
lerii spadły o 60%. Ogrodzono mnie 
tak, że właściwie nie było jak tutaj 
dojść. Wtedy właśnie dowiedziałem 
się, że teren BdPN ma w użyczeniu. 
Okazało się dopiero wtedy, że gospo-
darzem terenu jest Gmina. Po latach 
wyszły zmiany, Gmina ponownie 
przejęła ten teren od BdPN, trzeba 

było podpisywać umowy dzierżawy. 
Była umowa na Lutka, później mi Lu-
tek umową darowizny przekazał tą 
Galerię. Wtedy żyłem w błogiej nie-
świadomości. Wówczas zaczęły się 
„jazdy” z Gminą. Kazano rozebrać, 
później mi przynoszono fakturę za 
dzierżawę. W ogóle, co wiosnę przy-
chodzili z Gminy pytać, czy rozebra-
łem. Dostawałem jakieś umowy dzier-
żawy. Umowa ostatnia kończyła mi 
się 31 grudnia 2018 roku.

Dlaczego wobec tego nie przedłu-
żono ci umowy dzierżawy?

Nasłano mi tutaj nadzór budow-
lany. Na wniosek radnego Mirosława 
Pieli, że mój budynek, który tutaj 
stoi jest nieestetyczny, zagraża bez-
pieczeństwu i że należy go jak naj-
szybciej rozebrać. Nadzór budowla-
ny przyjechał, dokonał oględzin, po 
czym sprawę umorzono. W między-
czasie otrzymałem fakturę za używa-
nie obiektu. Od 26 kwietnia trwały 
sprawy, wszystko „wisiało” w powie-
trzu. Przyniesiono mi fakturę tutaj 
do Galerii, ja jej nie chciałem podpi-
sać. To padły słowa od pani z Gminy 
– „panie Waldku, pan podpisze, bo to 
dla nas jest taki „dupokryj”. Takie sło-
wa padły. No to ja z radością i ufno-
ścią ją podpisałem, uważając, że Gmi-
na nad tym panuje, że dąży do tego, 
by sprawy uregulować itp. Umorze-
nie sprawy w nadzorze budowlanym 
jeszcze bardziej dodało mi otuchy. 
Pełen wiary i otuchy czekam na upo-
rządkowanie dokumentacji z Gminą, 
że wreszcie zacznie to funkcjonować 
tak jak należy od początku do końca. 
I co? Dostaje pismo o nakazie roz-
biórki do dnia 15 sierpnia 2019 roku. 
W piśmie było zawarta informacja, 

Może warto przybliżyć osobę Waldemara Witkowskiego 
– człowieka, który stara się obronić przed urzędniczą pa-
ranoją, ten ostatni bastion bieszczadzkiej bohemy arty-
stycznej.

Urodził się w 1957roku we wsi Jankowo pod Olsztynem. Na-
stępnie mieszkał w Noworodzie Łomżyńskiem gdzie już, jako 
dziecko zetknął się z drewnem. Zafascynowany sztuką rzeźbie-
nia, od siódmej klasy zaczął rzeźbić. Wiele w życiu robił. Praco-
wał w piekarni u swojego ojca, był górnikiem w kopalni miedzi, 
pracował w Stomilu w Sanoku. W swoim życiu otarł się o wiel-
ką scenę artystyczną poznał Niemena, Komedową, Maternę. 
Pracował także, jako robotnik leśny w Bieszczadach. 

W 1983 roku zawitał w Bieszczady właściwie już na stałe. 
Rzeźbił i sprzedawał – to pozwalało mu w tych ciężkich cza-
sach jakoś utrzymać rodzinę. Był swojego czasu gospodarzem 
w „Chacie Socjologa” na Otrycie. Tam poznał Jędrka Wasie-
lewskiego „Połoninę”. Po pewnym czasie podjął decyzję o zało-
żeniu działalności gospodarczej pod nazwą „Wyrób galanterii  
z kości rogu i surowców odpadowych”. Niestety zanim proce-
dury urzędnicze się dokonały, sezon się zakończył i ponownie 
Waldek musiał zmagać się z ciężkim bieszczadzkim życiem. 
Dzięki Lutkowi Pińczukowi, który był właścicielem owego 
„szałasu” zaczął pracować w Galerii nad Berehami, w której na 
stałe jest od 1992 roku. To tutaj Waldek stworzył miejsce, dla 
rzeźbiarzy takich jak Jędrek Wasielewski „Połonina”, Jasiek Zu-
bow, Bogdan Nabrdalik „Sikorka” i wielu, wieli innych. Tutaj 
sprzedawali swoje rzeźby, siedzieli do rana przy nie gasnącym 
ognisku opowiadając swoje dzieje, fantazjując i koloryzując hi-
storie – swoje, cudze- ale z tego miejsca właśnie wywodziły sie 
potem legendy o Bieszczadnikach. O prawdziwych ludziach 
lasu. O bieszczadzkiej cyganerii twórców.

Osoby zainteresowane podpisaniem petycji zapraszamy na stronę: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_likwidacji_galerii_nad_berechami
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Buczyny naszych terenów 
mają tę przewagę nad innymi 
– bardziej iglastymi terenami  
– w palecie barw. W takich 
okolicznościach i scenerii cza-
sami zastanawiamy się nad 
przemijaniem, ponieważ 
piękne liście niebawem spad-
ną, pozostawiając ,,nagie” ga-
łęzie drzew. Jedna z pań po-
wiedziała, że ona bardzo lubi 
jesień i jak dla niej ten czas, 
widok mógłby być cały rok. 
No cóż, ja też lubię i podzi-
wiam, ale jak ze wszystkim – 
znudziłby mi się i nie byłby 
już taki wyjątkowy. O gustach 
i guścikach się nie dyskutuje, 
co innego o samym fakcie li-
ści i o ich barwie. Kto zastana-
wia się, dlaczego tak jest? Dla-
czego liście zmieniają barwę 
i różne gatunki barwią się ina-
czej? Dlaczego igły są 
(w większości) cały rok zielo-
ne? 

Powody opadania liści
Jeszcze do niedawna  na-
ukowcy byli przekonani, 
że w październiku drzewa 
przebarwiają się – można 
powiedzieć – niechcący. 
Jesienią bowiem klony, dęby 
czy brzozy ściągają z liści po-
trzebne im związki chemicz-
ne. Zamiast tracić je w listo-
padzie, lepiej zmagazynować 
i na nowo użyć wiosną. 

Jedna z nowszych hipotez 
głosi, iż drzewa są tak koloro-
we, aby odstraszać szkodniki.  
Hamilton zauważył, że jesień 
to czas, gdy wiele owadów, ta-
kich jak mszyce, wybiera 
drzewa, na których składa ja-
jeczka, a nie każda roślina na-
daje się na gospodarza dla 
żarłocznych roślinożerców. 
Wiele drzew opracowało 
zmyślne sposoby, by szkodzić 
niechcianym gościom. Te, 
które są wystarczająco dobrze 
uzbrojone, wolą o tym poin-
formować. Unikną wówczas 
wizyt większej liczby roślino-
żerców. A i mszyce na tym ko-
rzystają. Po co składać jajecz-
ka tam, gdzie są małe szanse 
na rozwój potomstwa? Lepiej 
omijać wszystkie żółcie i czer-
wienie, a na dom dla dzieci 
wybrać zielone bądź brunat-
ne liście. Hipoteza Hamiltona 
wywołała wielki ferment 
wśród botaników i ewolucjo-
nistów. Zwolennicy znajdo-
wali coraz to nowe fakty na jej 
poparcie. Odkryli na przy-
kład, że drzewa o najbardziej 
intensywnych kolorach jesie-
nią były też najzdrowsze wio-
sną. To zaś miało oznaczać, że 
rośliny te najlepiej odstraszy-
ły owady.

Drugi powód, dla którego 
drzewa gubią liście, jest proza-
iczny. Podczas przymrozków 
woda w liściach zamieniłaby 
się w lód. A zamarznięta woda 
,,rozsadziłaby” liście.  Kolejny 
powód związany także z wodą 
to susza �zjologiczna, czyli 
okres, kiedy woda występuje, 
jednak nie jest dostępna dla 
roślin. Powodem tego może 

Dlaczego na jednym drzewie 
możemy zobaczyć różnokolo-
rowe liście?
Każdy z nich żyje w nieco in-
nych warunkach – te, do któ-
rych dociera więcej światła 
słonecznego, pozostają dłużej 
zielone, pozostające w cieniu 
szybciej żółkną. Drzewa na 
skraju lasu, wystawione na 
działanie wiatru, szybciej po-
czują zbliżającą się zimę, niż te 
rosnące w jego głębi. Kolor li-
ści ma związek także z gatun-
kiem drzewa.

A jak wygląda proces 
gubienia liści?
Gdy drzewo przygotowuje się 
do okresu chłodów głównym 
jego celem jest zrzucenie liści, 
by zminimalizować funkcje 
życiowe i przejść w stan �zjo-
logicznego spoczynku. To li-
ście bowiem odpowiedzialne 
są za produkcję składników 
odżywczych i mineralnych 
oraz wymianę gazową. Proce-
sy te nazywamy fotosyntezą 
i transpiracją. Kiedy słońca jest 
coraz mniej, rośliny „wycofu-
ją” cenny chloro�l z liści do ło-
dyg i korzeni. Liście stają się 
uciążliwym balastem, którego 
należy się pozbyć. Dlatego 
w miejscu, gdzie liść łączy się 
z łodygą − u podstawy ogonka 
liścia – powstaje warstwa ko-
mórek, która odcina dopływ 
substancji odżywczych do li-
ścia. Liść staję się kruchy i łam-
liwy i wystarcza lekki po-
dmuch wiatru, by opadł na 
ziemię. Na gałęzi pozostaje za-
bliźniona tkanką korkową 
rana, której kształt zależy od 
gatunku drzewa.

Dlaczego drzewa iglaste 
nie gubią igieł?
Ponieważ są znacznie lepiej 
przystosowane do trudnych 
warunków klimatycznych niż 
drzewa liściaste. Mrozy i brak 
wody nie są dla nich tak groźne. 
Igły pokryte są grubą warstwą 
skórki i substancji woskowej, 
która zabezpiecza je przed ni-
skimi temperaturami powie-
trza i utratą wody. Mają także 
mniejszą powierzchnię niż li-

ście oraz jest 
w nich znacz-

Dlaczego liście spadają?
Każdy z Państwa, kto korzysta z mediów społecznościowych np. Facebooka 
już od jakiegoś czasu zauważył pojawienie się licznych postów, zdjęć prze-
pięknej jesieni, z 1000 barwnych liści itp. Sama, wędrując do niższych czy 
wyższych górkach, podziwiam ten wyjątkowo piękny czas w przyrodzie. 

czego liście zmieniają barwę 
i różne gatunki barwią się ina-
czej? Dlaczego igły są 
(w większości) cały rok zielo-
czej? Dlaczego igły są 
(w większości) cały rok zielo-
czej? Dlaczego igły są 

przebarwiają się – można 
powiedzieć – niechcący. 
Jesienią bowiem klony, dęby 
czy brzozy ściągają z liści po-

być niska temperatura i zama-
rzanie wody w glebie. Zatem 
drzewo w czasie mrozów musi 
oszczędzać wodę, a najwięcej 
jej „ucieka” przez, znajdujące 
się na liściach, aparaty szpar-
kowe. Drzewo, pozbywając się 
liści jesienią, broni się przed 
śmiercią spowodowaną prze-
suszeniem. Trzeba jeszcze pa-
miętać o ciężkiej pokrywie 
ściegu czy oblodzeniu. Ciężar, 
który zmagazynowałby się  na 
powierzchni liści, mógłby być 
zabójczy dla drzewa. 

Drzewa muszą zrzucać 
liście, aby przetrwać zimę. 
Jaki z tego wniosek? Utrzy-
manie liści zimą byłoby dla 
drzew naszej szerokości geo-
gra�cznej bardzo nieopłacal-
ne. One same niczego by nie 

produkowały, a dodatkowo 
same zużywałyby i traciły bez-
cenną wodę. A zimą drzewa 
muszą oszczędzać wodę 
i zgromadzone substancje od-
żywcze.

Liście zawierają wiele związ-
ków chemicznych, dających 
im kolor. Najważniejsze z nich 
to chlorofil, karotenoidy, 
flawonoidy i antocyjany. 
To dzięki nim mamy 
,,piękną złotą jesień’’.
Większość z jesiennych barw 
liści jest w nich już w lecie, 
choć są wtedy niewidoczne. 
Gdy dzień staje się coraz krót-
szy, zanika produkcja chloro-
�lu, czyli barwnika, który 
odpowiedzialny jest za kolor 
zielony. Do jego produkcji ro-
śliny potrzebują ciepła i świa-
tła słonecznego. Chloro�l 
rozkłada się i widoczne stają 
się inne barwniki m.in. 
karoten, ksanto�l. 
Znamy je z mar-
chewki, papryki czy 
dyni. Jesienne żółcie 
i pomarańcze to sprawka 
�awonoidów i karoteno-
idów. Barwiące liście 
na żółto �awono-
idy znajdziemy 
też m. in. 
w papryce, 
pomidorach, cytrusach. Na-
leżące do karotenoidów ksan-
to�le są związkami wspoma-
gającymi fotosyntezę, które 
„przy okazji” nadają roślinom 
barwę żółtą lub pomarańczo-
wą. Występują w kukurydzy, 
żółtku jaj czy marchewce. 
Karotenoidy zaczynają zani-
kać w liściach mniej więcej 
w tym samym czasie co chlo-
ro�l, jest to jednak proces 
znacznie wolniejszy.

nie mniej wody niż w liściach. 
Ponadto drzewa iglaste na zimę 
odprowadzają wodę z igieł do 
niższych partii rośliny. Wyjąt-
kiem wśród polskich drzew 
iglastych jest modrzew. Ma on 
bardzo cienkie i delikatne igły, 
które nie przetrwałyby zimy 
i dlatego zrzuca je jesienią.

Korzystając z wciąż trwają-
cej ,,magazynacji” drzew, ciesz-
my się chwilą w złoto-czerwo-
nych sceneriach lasów i parków. 

Amelia Piegdoń
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Pismem z tamtego okresu nader 
chętnie poruszającym sanockie te-
maty były m.in. „Nowości Illustro-
wane” (zgodnie z ówczesnymi zasa-
dami drugi człon tytułu pisany 
z dwoma „ll” w środku). Ten tygo-
dnik, wydawany od 1904 roku 
w Krakowie, kolportowany nie tyl-
ko w zaborze austriackim, ale także 
rosyjskim i pruskim, wyróżniał się 
zarówno ciekawą treścią, pokazują-
cą różne aspekty życia Galicji, jak 
i  szatą gra�czną. Na owe czasy bar-
dzo nowoczesną i atrakcyjną. Każ-
dy numer, liczący zazwyczaj około 
20 stronnic, okraszony był licznymi 
gra�kami i zdjęciami, świetnej jako-
ści (jeszcze kilkadziesiąt lat później 
niejedna gazeta mogła jakości dru-
ku „Nowościom” pozazdrościć). 

Wydarzenia
Wiosną 1906 roku na łamach 
„Nowości” pisano m.in. o głośnym, 
aczkolwiek niespodziewanym �na-
le imprezy karnawałowej w Sanoku. 
Otóż przed lwowskim trybunałem 
orzekającym stanęło 28 miejsco-
wych robotników, którzy 3 stycznia 
tegoż roku pod tutejszym kasynem, 
gdzie trwała zabawa z tańcami 
dla grona urzędników, urządzili ma-
nifestację, w czasie której wybili 
szyby w budynku i przepędzili 
imprezowiczów. Robotnicy uznali 
bowiem huczną zabawę za nielicu-
jącą z honorem Polaka w chwili, 
gdy w sąsiednim Królestwie Pol-
skim trwała rewolucja, lała się brat-
nia krew i ogłoszono z tego powodu 
nieo�cjalną żałobę narodową.  „No-
wości Illustrowane” pisały o tych 
wypadkach i procesie:

„Kilkunastu demonstrantów 
uwięziono zaraz na miejscu i trzy-
mano do niedawna w areszcie śled-
czym i wypuszczono ich na wol-
ność dopiero wówczas, kiedy akt 
oskarżenia przeciw nim i innym ob-
winionym o współudział był wygo-
towany. (…) Dzięki dzielnej obro-
nie adwokatów: dr Dwernickiego, 
dr  Feiersteina i dr Lesera, oraz dzię-
ki ojcowskiemu stanowisku, jakie 
wobec oskarżonych, przeważnie 
młodych robotników, zajął trybu-
nał pod przewodnictwem radcy 
Wierzbickiego, wyrok zapadł bar-
dzo łagodny, bo zasądzający tylko 
pięciu oskarżonych na karę od 8 dni 
aresztu do 5 tygodni więzienia”.

Ale przecież nie tylko kryminal-
nymi czy też sensacyjnymi historia-
mi gazeta żyła. Nieco wcześniej, 
w jednym z pierwszych wydań, 
z lipca 1904 roku tygodnik relacjo-
nował odbywający się w Sanoku 
zjazd delegatów Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych:

„Rano z uderzeniem godziny 8, 
na Rynku sanockim zebrali się 

delegaci Związku i po-
przedzeni przez straż 

sanocką i fabryczną z 
Posady Sanockiej, 
które prowadził na-

Sanok na łamach prasy 
z początku XX wieku

Sylwetki ciekawych postaci 
przypominano przy okazji awan-
sów czy przeniesień. Tak było cho-
ciażby z publikacją o dr. Karolu Pe-
telenzu, który w 1906 roku ustępo-
wał z funkcji dyrektora IV Gimna-
zjum we Lwowie, odchodząc na 
zasłużoną emeryturę (w rzeczywi-
stości założył prywatną szkołę). 
Wcześniej ten specjalista od litera-
tury niemieckiej pracował m.in. 
w Jaśle i Sanoku, gdzie w latach 
1888-90 kierował miejscowym 
Gimnazjum. Petelenz był długolet-
nim członkiem lwowskich władz 
oświatowych, jak również autorem 
wielu rozpraw naukowych i literac-
kich oraz tekstów poświęconych 
nauce języka niemieckiego.

Życie społeczne
Tematem poruszanym często na ła-
mach tygodnika „Nowości Illustro-
wane” w pierwszych latach jego ist-
nienia była działalność różnego ro-
dzaju organizacji i towarzystw, zaj-
mujących się działalnością społeczną, 

Ziemia sanocka, stanowiąca w okresie zaborów cześć Galicji, która cieszyła się od 1867 roku 
autonomią, stosunkowo często trafiała na łamy prasy zarówno galicyjskiej, jak i międzyza-
borowej. Dziennikarze relacjonowali ciekawe wydarzenia mające tu miejsce, przedstawiali 
istotne inicjatywy kulturalne i gospodarcze, prezentowali nietuzinkowe postacie.

sportową, edukacyjną, wspieraniem 
inicjatyw gospodarczych. A było ich  
w tym okresie bardzo wiele i często-
kroć odnosiły się one do ziemi sa-
nockiej. W jednym z numerów 
z 1905 roku obszernie przedstawia-
no chociażby „Krajowe towarzystwo 
chowu drobiu, królików i gołębi”:

„Jak szeroka Galicya, we Lwo-
wie, Krakowie, Sanoku, Złoczowie 
itd. ma to towarzystwo swoje �lie, 
urządza wystawy, gdzie z zakratowa-
nych bud ukazuje ciekawym wi-
dzom różne „zielono-nóżki” i „nie-
zapominajki”, wzywając do szerzenia 
tych kur, a nie innych, gdzieniegdzie 
rozdaje okazy lepszych ras, np. ka-
czek, ażeby poprawić hodowlę miej-
scową, tam znów zakłada kurniki za-
rodowe, tu prowadzi chów zagra-
nicznych królików albo gołębi”.

Jako ciekawostkę podawano fakt 
istnienia muzyków w sanockiej fa-
bryce wagonów na początku XX 
wieku. W jednym z wydań „Nowo-
ści” znalazła się taka informacja:

„Stowarzyszenie urzędników 
i robotników fabryki wagonów i ma-
szyn w Sanoku posiada względnie 
dobrą organizacyę, a założone przed 
paru laty, bo w r. 1898 rozwinęło się 
do tego stopnia, że liczy w swym 
składzie muzycznym około 30 człon-
ków ochotników. Dyrygentem mu-
zyki mianowano inżyniera tamtej-
szej fabryki p. Jasińskiego. P. Jerzy Ja-
siński, który obecnie zmuszony jest 
opuścić to stanowisko, dokładał 
zawsze wszelkich starań, aby na tak 
ważnem stanowisku przysporzyć jak 
najwięcej korzyści kapeli. (…) Ka-
pela Sanocka bierze udział we 
wszystkich narodowych uroczysto-
ściach, oddaje też członkom ostatnią 
przysługę odprowadzając ich zwłoki 
do grobu”.

Kilka lat później, w 1909 roku, 
na łamach „Nowości Illustrowa-
nych” gościła kolejna sanocka grupa 
muzyczna. Tym razem, jak podkre-
ślono w tytule tekstu, „sympatyczna 
drużyna śpiewacka”. W artykule 
z tamtego okresu czytamy:

„W mieście Sanoku istnieje od 
pewnego czasu chór żeński, rozwija-
jący się bardzo pięknie i występujący 
bardzo często przy sposobności ob-
chodów narodowych lub w koncer-
tach na cel dobroczynny. Nauczyciel 
muzyki i dyrygent tego chóru p. Su-
piński, nie szczędzi trudów, nie 
szczędzi usiłowań, aby chór żeński 
sanocki postawić na wyżynie praw-
dziwie artystycznej”.

W maju 1906 roku na łamach ty-
godnika informowano o ćwierćwie-
czu lwowskiego towarzystwa wza-
jemnej pomocy rękodzielników 
i przemysłowców „Rodzina”, które-
go zadaniem było m.in. niesienie po-
mocy swym członkom w wypadku 
choroby, zabezpieczanie emerytur 
na wypadek trwałej niezdolności do 
pracy oraz wypłata zasiłków dla 
wdów i sierot. Stowarzyszenie, peł-
niące w dużej mierze funkcje dzisiej-

czelnik taneczny, nauczyciel ludowy, 
Leopold Biega, udali się do kościoła. 
Skąd po uroczystem nabożeństwie 
powrócili na Rynek, gdzie po sto-
sownej przemowie prezes Związku, 
dr Zgierski, wręczył dziesięciu człon-
kom straży pożarnej honorowe de-
koracye. Po wspólnym, skromnym 
obiedzie, który odbył się na cześć 
Związku w restauracji „Corso”, wie-
czorem tego samego dnia odbyło się 
przedstawienie amatorskie, a na dru-
gi dzień festyn ludowy z loteryą fan-
tową i na tem skończył się tegorocz-
ny zjazd delegatów”.

Ludzie
Na łamach tygodnika przedstawia-
no ciekawe osoby, wspominano 
zmarłych. Także tych związanych 
z dzisiejszym Podkarpaciem czy też 
ziemią sanocką. W marcu 1905 
roku relacjonowano krakowskie 
uroczystości pogrzebowe Henryka 
Kieszkowskiego, ziemianina i wła-
ściciela dóbr m.in. w Tarnawie Niż-
nej i Tarnawie Wyżnej w Bieszcza-

dach, aktywnego działacza gospo-
darczego. Reporter „Nowości” 
zwrócił uwagę m.in. na wieniec od 
gminy Sanok (zmarły był  od maja 
1886 roku  Honorowym Obywate-
lem Królewskiego Wolnego Miasta 
Sanoka).

W styczniu 1906 roku prasę 
obiegła informacja o śmierci wiel-
ce zasłużonego dla Krakowa, 
dyrektora miejskiego budownic-
twa, Wincentego Wdowiszewskie-
go. Nieszczęśliwie się złożyło, że 
ówcześni dziennikarze podali wia-
domość o zgonie w momencie, gdy 
dyrektor jeszcze żył. Zmarł dzień 
później. Ten inżynier architekt i hi-
storyk sztuki w pewnym okresie 
mocno związany był z Sanokiem, 
gdzie prowadził biuro techniczne, 
zajmujące się m.in. budową dróg 
i mostów, kierował tu stowarzysze-
niem rękodzielników „Gwiazda”, 
brał aktywny udział w życiu spo-
łecznym, pisał o ciekawych posta-
ciach związanych z ziemią sanoc-
ką.

Zamieszczona w „Nowościach Illu-
strowanych” fotogra�a Wincente-
go Wdowiszewskiego, związanego w 
pewnym okresie z Sanokiem.

Dr Karol Petelenz, przechodzący w 
1906 roku na emeryturę.

Okładka  numeru „Nowości Illustrowanych” z 1904 roku.
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szego Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, skupiało 600 osób i posia-
dało trzynaście oddziałów, m.in. 
w Przemyślu i Sanoku. Jego działal-
ność miała istotne i wymierne zna-
czenie, skoro w ciągu 25 lat potrze-
bującym wypłacono kwotę ponad 
60 tysięcy koron (w dość dowolnym 
przeliczeniu to ok. 1,2 mln złotych 
dzisiejszych).

W lipcu tego samego roku „No-
wości Illustrowane” donosiły o zor-
ganizowanym w Przemyślu zlocie 
czwartego okręgu już wtedy niezwy-
kle aktywnego i zasłużonego Towa-
rzystwa „Sokół”. W tymże okręgu 
funkcjonowało 19 gniazd, m.in. 
w Sanoku, Ustrzykach, Zagórzu, 
Brzozowie, Dobromilu i Lisku (jak 
wówczas nazywano dzisiejsze Le-
sko). Dziennikarz tygodnika pisał:

„W Galicyi jest to więc jeden 
z najsilniejszych liczebnie okręgów. 
(…) Zlot to był tem bardziej uro-
czysty, że Przemyśl, pierwszy 
z gniazd galicyjskich, powitał na nim 
delegatów świeżo założonego Soko-
ła z Warszawy i Petersburga. Prze-
myśl pierwszy miał sposobność go-
ścić w swych murach druhów Soko-
łów zza kordonu, gdzie do niedawna 
samą myśl o Sokole tłumiono naj-
cięższą represyą”.

W październiku 1906 roku infor-
mowano z kolei o założeniu z inicja-
tywy pracowników administracyj-
nych ze Lwowa, Krakowa i Sanoka 
„Towarzystwa budowy tanich do-
mów dla urzędników”. Miało to 
związek z dramatyczną drożyzną na 
rynku mieszkaniowym, która, jak pi-
sała ówczesna prasa, „doszła w ostat-
nich czasach do niemożliwości”. 
W „Nowościach” z tego okresu czy-
tamy: 

„Właściciele kamienic częścią 
z powodu ucisku podatkowego 
i ogólnej drożyzny, częścią zaś wie-
dzeni chęcią zysku, podnieśli czyn-
sze w przeciągu kilku lat o 50, 80, 
a w niektórych wypadkach o 100 
procent. Drożyzna ta odbija się naj-
dotkliwiej na tak licznej u nas war-
stwie ludności, na klasie urzędniczej, 
klasa ta bowiem, skazana na jedyny 
dochód, tj. na pensyę, nie może tej 
nadwyżki rozchodów powetować 
zwiększeniem dochodów”.

 Współtwórcą towarzystwa był 
m.in. hrabia Wacław Zaleski, radca 
cesarsko-królewskiego dworu, pia-
stujący ważne stanowiska w mini-
sterstwach rolnictwa i skarbu pań-
stwa, kilka lat później m.in. minister 
do spraw Galicji w rządzie austriac-
kim. 

To tylko niektóre, związane 
z ziemią sanocką, tematy, goszczące 
na łamach „Nowości Illustrowa-
nych” w pierwszej dekadzie XX wie-
ku. Dzisiaj teksty z tygodnika są nie-
zwykłym świadectwem bezpowrot-
nie minionej przeszłości, a jego lek-
tura to prawdziwa podróż w czasie.
 Z wielkim sentymentem warto ją 
odbywać.

Urodzili się
25.10.1846 w Wołczy Dolnej koło Starego Sambo-
ra, w rodzinie księdza greckokatolickiego, urodził się 
Aital Witoszyński, adwokat i urzędnik, wieloletni radny 
sanocki i wiceburmistrz Sanoka, w latach 1898-1905 
burmistrz. Ze stanowiska ustąpił w atmosferze skanda-
lu i oskarżeń o nadużycia. Za jego kadencji podjęto 
m.in. decyzje o budowie koszar, utworzono szkołę wy-
działową i odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki. 

25.10.1925 w Tarnawie Dolnej urodził się Rudolf 
Poliniewicz, w czasie okupacji robotnik przymusowy 
w Niemczech, od marca 1946 roku członek antykomu-
nistycznego oddziału Antoniego Żubryda, zginął 
w walce z UB w Trześniowie 22 października tegoż roku.

Wydarzyło się
26.10.1939 z części ziem polskich zajętych przez 
Niemcy zostaje utworzono  Generalne Gubernator-
stwo. W dystrykcie krakowskim powołano powiat sa-
nocki (Landkreis Sanok), któremu podlegały komisa-
riaty wiejskie w Sanoku, Brzozowie i Baligrodzie. Pierw-
szym starostą został dr. Albert Schaar. Po wybuchu woj-
ny radziecko-niemieckiej do powiatu dołączono m.in. 
Lesko i Ustrzyki Dolne, wyłączono zaś Rymanów, Jaśli-
ska oraz komisariat brzozowski. 

27.10.1910 prezesem Wydziału Bursy Jubileuszo-
wej w Sanoku (w czasach PRL internatu I LO) został 
Włodzimierz Bańkowski.

28.10.1929 burmistrzem Sanoka jednogłośnie wy-
brany został Tadeusz Malawski, doktor praw, adwokat, 
radca sądowy. Jego rządy przypadły na okres wielkiego 
kryzysu i konieczność walki z ogromnym bezrobociem 
(w 1930 roku w Sanoku bez pracy pozostawało 2 tysią-
ce osób). Będąc włodarzem miasta w tak trudnym okre-
sie zdecydował o obniżeniu sobie pensji. Miał duże za-
sługi w powołaniu Muzeum Ziemi Sanockiej, któremu 
przekazał wiele bezcennych, zebranych przez siebie 
eksponatów.

28.10.1944 zakończenie tzw. Operacji Wschodnio-
karpackiej, prowadzonej przez prawie dwa miesiące 
w Karpatach przez wojska radzieckie wchodzące w skład 
2 Frontu Ukraińskiego i 4 Frontu Ukraińskiego. W jej ra-
mach wyzwolono m.in. (we wrześniu i w pierwszej poło-
wie października 1944) tereny obecnego powiatu sanoc-
kiego. W operacji, której ważnymi elementami były walki 
o przełęcze dukielską i łupkowską, uczestniczyło po obu 
stronach blisko 600 tysięcy żołnierzy.

28.10.1956 do Warszawy powraca wraz ze współ-
pracownikami prymas Polski Stefan Wyszyński, przez 
ostatni rok internowany w klasztorze w Komańczy. Jego 
uwolnienie jest wiązane z chwilową „odwilżą” i doj-
ściem do władzy Władysława Gomułki.

29.10.1891 Honorowe Obywatelstwo Królewskie-
go Wolnego Miasta Sanoka przyznano Feliksowi Gnie-
woszowi (szefowi Rady Powiatowej), Stanisławowi 
Gniewoszowi (posłowi na galicyjski Sejm Krajowy) 
oraz Kazimierzowi Badeniemu (namiestnikowi Galicji 
i premierowi Austrii).

29.10.1955 do klasztoru Sióstr Nazaretanek w Ko-
mańczy zostaje przywieziony internowany od dwóch 
lat prymas Polski Stefan Wyszyński. Jego przyjazd nie 
został zapowiedziany wcześniej Zgromadzeniu ani z za-
konnicami skonsultowany. Komańcza była czwartym 
(po Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku Ślą-
skim) i, jak się okazało, ostatnim miejscem internowa-
nia kardynała.

30.10.1613 proboszczem para�i w Nowotańcu zo-
stał ks. Adam Maystroga. Zginął 12 lipca 1624 roku 
w spalonej w czasie najazdu tatarskiego plebanii w Stra-
chocinie.

30.10.2010 na dziedzińcu kościoła pod wezwa-
niem Chrystusa Króla w Sanoku odsłonięto statuę pa-
trona miasta św. Zygmunta Gorazdowskiego. W uro-
czystości brali udział m.in. biskupi Józef Michalik i bi-
skup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Pomnik przed-
stawia świętego przy siedzącej kobiecie z dzieckiem na 
rękach.

 (sj)

Chór żeński w Sanoku w 1909 roku.

Orkiestra sanockiej fabryki wagonów w 1905 roku.

Uroczystości pogrzebowe Henryka Kieszkowskiego w marcu 1905.

Czlonkowie działającego także w Sanoku towarzystwa chowu drobiu.
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DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

31 października 2019 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna
Agnieszka

Kornecka-Mitadis
w godz. 1700–1800

Zapraszamy na nasz
portal informacyjny

www.tygodniksanocki.pl 

Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

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

OGŁOSZENIE
Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej i tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługo-
wo-biurową w budynku:
a) ul. Mickiewicza 6 (os. Słowackiego-Centrum) - piwnica - powierzchnia  56,00 m2

– cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m2 – 11,00 zł netto, 
–  cena wywoławcza najmu -  616,00 zł/m-c netto, 
– wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT) - 758,00 zł
– termin najmu – po przetargu.

b) ul. Mickiewicza 6 (os. Słowackiego-Centrum)  - parter - powierzchnia  78,50 m2

– cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m2 - 25,00 zł netto, 
– cena wywoławcza najmu -  1 962,50 zł/m-c netto, 
– wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT) – 2 414,00 zł,
– termin najmu – po przetargu.

2. Ceny wywoławcze najmu zawierają podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019 r. 
3. Ceny wywoławcze najmu nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczany 
według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
4. Ceny wywoławcze najmu nie obejmują opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) 
oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. 
O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 13.11.2019 r. do godz. 1200.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 14.11. 2019 r. o godz. 1100 w biurze Zakładu Gospodarki Zaso-
bami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9. 
7. Lokale można obejrzeć od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z administracją osiedla Słowackiego w godz. od 900 – 1100; 1330-1430  (tel. 13 46 42 115).
8. Ze wzorem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  
ul. Traugutta 9, pok. nr 4 lub na stronie internetowej spółdzielni www.sanockasm.pl
9. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekreta-
riacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM 
Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej spółdzielni.
10.  SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

INFORMACJA
Gmina Miasta Sanoka uprzejmie informuje P.T. Podróżnych, że   
w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców od-
wiedzających cmentarze komunalne z okazji Dnia Wszystkich 
Świętych zostają uruchomione dodatkowe kursy na liniach 
autobusowych w komunikacji miejskiej:

I. Linia kursująca pod numerem „2” na trasie:
•  ul. JANA PAWŁA II > ul. Traugutta > ul. Królowej Bony >

ul. Lwowska > ul. Jagiellońska > ul. Kościuszki > 
ul. Rymanowska > ul. Konopnickiej > 
ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy).

•  ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy) > ul. Konopnickiej >
ul. Rymanowska >  ul. Kościuszki > ul. Podgórze > 
ul. Królowej Bony > ul. Traugutta > ul. Sadowa > 
ul. JANA PAWŁA II.

Godziny odjazdu autobusu w dniach 30, 31 X z przystanku 
przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

910 - 1200 - 1400 - 1545

Godziny odjazdu autobusu w dniach 30, 31 X z przystanku 
przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy): 

1000 - 1300 - 1500 – 1645

 Godziny odjazdu autobusu w dniu 1 XI z przystanku przy 
ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

910 – 1100 – 1245 – 1345 – 1445 – 1545

Godziny odjazdu autobusu  w dniu 1 XI  z przystanku przy 
ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1000 - 1150 – 1340 – 1410 – 1535 - 1625

Godziny odjazdu autobusu w dniach 2 XI  i  3 XI z przystanku 
przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):

1045 – 1245 – 1445

Godziny odjazdu autobusu w dniach 2 XI  z przystanku przy 
ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1140 – 1340 – 1540

Godziny odjazdu autobusu w dniach 3 XI z przystanku przy 
ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):

1140 – 1340 – 1535

II. Linia kursująca pod numerem „5” w dniu 1 XI na trasie:
• ul. KRAKOWSKA (Pętla) > ul. Rymanowska > ul. Kościuszki > 

ul. LIPIŃSKIEGO (ŁANY).
Powrót:
•  ul. LIPIŃSKIEGO (ŁANY) > ul. Jagiellońska >  ul. Kościuszki > 

ul. Rymanowska > ul. KRAKOWSKA (Pętla).

Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul. KRAKOW-
SKIEJ (Pętla):

940 – 1005 – 1105 – 1135 – 1200 -  1245 – 1310 – 1340 – 1425 
– 1450 – 1530 - 1610

Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul. LIPIŃSKIE-
GO (ŁANY):

929 – 1019 – 1044 – 1139 – 1209 – 1234 -  1319 – 1349 – 1419 
– 1509  –  1534 – 1559

III. Linia kursująca pod numerem „50A” w dniu 1 XI na trasie:
•  ul. Jana Pawła II (SPGK) > ul. Gorazdowskiego >

ul. Sadowa > ul. Langiewicza > ul. Traugutta >
ul. Staszica > ul. Królowej Bony > ul. Witkiewicza > 
ul. Wyspiańskiego > Olchowce (Kościół) > ZAWADKA.

Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul. Jana Pawła 
II (SPGK):

1215  ; 1435

Powrót:
•  ZAWADKA > Olchowce (Kościół) > ul. Wyspiańskiego >

ul. Witkiewicza > ul. Królowej Bony > ul. Staszica >
ul. Traugutta > ul. Sadowa > ul. Gorazdowskiego >
ul. Jana Pawła II (SPGK). 

Godziny odjazdu autobusu z przystanku  ZAWADKA:
1300  ; 1515

LOKALE /
 NIERUCHOMOŚCI   

Sprzedam
■ Sprzedam lub wynajmę 
dom z działką 30 a, w Kreco-
wie, tel. 535 446 327

 Posiadam do wynajęcia   
■ Mieszkanie w Sanoku, tel. 
606 689 819

Zamienię
■ Zamienię na większe 
mieszkanie komunalne 
23,82 m2, tel. 691 258 219

AUTO-MOTO
Sprzedam
■ Opla vectrę 1.6, benzyna, 
tel. 511 160 011

PRACA 
Zatrudnię
■ Ślusarza, spawacza – 3.100 
zł brutto; pomocnika przy 
produkcji, montażystę – 
2.200 zł brutto; P.W. Profil, 
tel. 605 269 836
■  Do rozprowadzania ce-
giełek, tel. 500 535 319
■  Do rozprowadzania ob-
razków, tel. 500 535 319

Usługi 
■ Moskitiery, rolety, żalu-
zje, tel. 600 297 210  
Korepetycje  
■ Korepetycje z matematy-
ki, szkoła podstawowa 
i średnia, tel. 516 032 448
■  Angielski do matury, tel. 
506 08 03 53
■ J.  niemiecki, tel. 506 900 373
■ Matura – język polski, tel. 
693 321 917

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do 
udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje 
z ZUS”, który adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą po-
znać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. 
Dowiedzą się, jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy.

Projekt „Lekcje z ZUS”

W trakcie czterech lekcji 
młodzież dowie się m.in., 
jak działa polski system 
ubezpieczeń społecznych, 
jakie świadczenia można 
otrzymać, od czego zależy 
wysokość emerytury oraz, 
jak opłacać składki przy pro-
wadzeniu własnej �rmy. 

Zwieńczeniem projektu 
jest olimpiada „Warto wie-
dzieć więcej o ubezpiecze-

niach społecznych”. Dla �nali-
stów olimpiady przewidziane 
są nagrody rzeczowe, a także 
dzięki umowom podpisanym 
przez ZUS i szkoły wyższe, 
dodatkowe punkty w rekruta-
cji, a nawet indeksy. 

Dla uczestników przy-
gotowano materiały dydak-
tyczne, które powstały we 
współpracy z doświadczonym 
metodykiem.

Informacje o projekcie, 
nad którym patronat ho-
norowy sprawują: Minister 
Edukacji Narodowej oraz 
Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, znajdą 
Państwo na stronie www.zus.
pl/edukacja.

Zainteresowanych uczest-
nictwem w projekcie „Lekcje 
z ZUS” prosimy o kontakt 
z koordynatorami: Oddział 
ZUS w Rzeszowie – tel. 
17 8675220; Oddział ZUS 
w Jaśle – tel. 13 4485627.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy

w województwie podkarpackim   
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PŁYWANIE 

Międzynarodowe Mistrzostwa w Lesku 

W sobotę 19 października odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa w Pływaniu w Lesku. 
Na starcie zawodów stawiło się 12 klubów z Podkarpacia i z zagranicy. Sanoczanie rów-
nież uczestniczyli w zawodach. Na hali basenowej czuć było bojowe nastawienie wszyst-
kich zawodników, którzy w łącznej liczbie 235 osób przybyli na leską pływalnię.

KARATE 

Dwa złota i dwa brązy 
Dobry start zawodników z Niebieszczan podczas Między-
narodowego Turnieju Prestige Karate Cup w Rzeszowie. 
Złote medale zdobyli Dawid Koczera i Damian Wojtuszew-
ski, a brązowe Kamil Sitarz i Miłosz Szczepański. 

Koczera okazał się najlepszy  
w kat. juniorów do 70 kg, a Woj-
tuszewski zdominował kat. ka-
detów do 40 kg. Podkreślić war-
to postawę tego drugiego, który 
w debiucie wszystkie walki wy-
grał przed czasem. Pozostała 
dwójka wychowanków Janusza 
Czabana, czyli Sitarz i Szczepań-
ski, też pierwszy raz stanęła na 
macie, zajmując 3. pozycje,  
odpowiednio w kat. kadetów do 
35 kg i młodzików do 50 kg. 

– Najmłodsza kadra miała 
za zadanie sprawdzić, jak się 
walczy na turnieju. Nie oczeki-
waliśmy lokat na podium. Był to 
test a jednocześnie element 
przygotowań do dalszych wy-
stępów, który zakończył się dla 
nas dużym sukcesem. Dodam 
jeszcze, że Kamil walkę o �nał
przegrał tylko różnicą wagi –  
powiedziała Anna Czaban  
z UKS Karate Kyokushin Kumi-
te Niebieszczany.                        (b) 

Młodzi zawodnicy wraz z Anną i Januszem Czabanami. Od lewej: 
K. Sitarz, D. Wojtuszewski, D. Koczera i M. Szczepański 

SPORTY WALKI 

Sukcesy Street Autonomy
Street Autonomy Sekcja Sportów Walki jako jedyna  
z Sanoka otwiera �lie w innych miastach. Pierwszym 
z nich jest Łańcut. Tym bardziej cieszą sukcesy, jakie  
w ostatni weekend odnieśli zarówno wychowankowie klu-
bu, jak i zawodnicy, których wspiera on �nansowo.  

Na gali PLMMA 79 w Rzeszo-
wie w walce wieczoru Michał 
Pasternak pokonał Pawła Za-
krzewskiego. Tym samym zdo-
był pas w kat. półciężkiej. 

Kolejnym emocjonującym 
pojedynkiem było starcie Da-
miana Wrzesińskiego z Migu-
elem Antinem na „Tymex Bo-
xing Night 10”. Jednogłośnie 
pokonał Argentyńczyka, zdoby-
wając pas międzynarodowego 
mistrza Polski.

Dobre wieści napłynęły  
z Amatorskiej Ligi MMA 174  
w Borzęcinie. Miejsca 4. zajęli 
juniorzy Remik Rejman (70 kg) 
i Kacper Cieślachowski (66 kg).
Brawa za wolę walki dla seniora 
Mirosława Dudzika, który z po-
wodu braku rywala w nominal-
nej kat. do 61 kg spróbował sił  

w wyższej wadze. Niestety, prze-
grał pierwszy pojedynek.

Piotr Benedyk zdradził kilka 
informacji na temat rozwoju 
klubu: – Szykuje się więcej sekcji 
na terenie Polski pod nazwą 
Street Autonomy. Obecnie 
działają Sanok i Łańcut. W ofer-
cie mamy: boks, MMA  
i K1. Jeżeli chodzi o Sanok, to  
w planie jest budowa magazynu, 
z którego część byłaby wydzie-
lona na salę treningową z rin-
giem i oktagonem. Na razie za-
praszamy wszystkich na treningi 
w MOSiR-ze. Zajęcia we wtorki 
i czwartki o godz. 17. Prowadzi 
je wykwali�kowany trener Ad-
rian Pacak. Śledzić nas można 
na Facebooku: facebook.com/
SekcjaSportowWalkiStreetAu-
tonomySanok.                         ewZawody otworzył burmistrz 

Leska Adam Snarski. Była to 
pierwsza tak duża impreza 
pływacka w Lesku, a zarazem 
jedna z większych na Podkar-
paciu. Frekwencja zawodni-
ków praktycznie dorównała 
mistrzostwom Podkarpacia.
Zawody odbyły się przy 
wsparciu elektronicznego po-
miaru czasu, dzięki czemu po-
miar był precyzyjny. Podczas 
zawodów atmosfera była bar-
dzo radosna i gorąca. Dzieci 
cieszyły się z nowych rekor-
dów życiowych. Miłym aspek-
tem podczas uroczystego 
otwarcia zawodów było uho-
norowanie lokalnego Klubu 
UKS Aquarius Lesko nagrodą 
za 5-lecie istnienie i pracę  
z młodymi pływakami.

W klasy�kacji medalowej
wygrał UKP Gryf Dębica  
z dorobkiem 55 medali, który 
do ostatniej konkurencji wal-
czył z Ikarem Mielec o prym 
w zawodach. Na trzeciej po-
zycji w rankingu medalowym 
uplasował się gospodarz za-
wodów UKS Aquarius Lesko 
z dorobkiem 29 medali, były 
to kolejne udane zawody dla 
lokalnych pływaków.

Przyjezdni byli miło za-
skoczeni warunkami i jakością 
odbywanych zawodów, które 
mogły odbyć się na tak wyso-
kim poziomie tylko przy 
wsparciu sponsorów: „Pokry-
cia dachowe Mansard”, Rub-
ber Group Sanok i ABC  
U Sowy Po sąsiedzku. Funda-
torem nagród rzeczowych dla 
zwycięskich zawodników była 
�rma H2O Schop. Nagroda-
mi specjalnymi były statuetki 
z gliny wyrzeźbione specjal-
nie na tę okazję przez Zbi-
gniewa Przytulskiego z Pra-
cowni Carpe Diem. 

Podczas zawodów oraz  
w przerwie była prowadzona 
akcja przez Fundację DKMS. 
Sanoczanki, wolontariuszki  
z I LO rejestrowały potencjal-
nych dawców szpiku. Do bazy 
DKMS zapisało się kilkana-
ście nowych osób z chęcią 
niesienia pomocy osobom 
cierpiącym na nowotwory 
krwi. 

ew 

Na zawodach w Lesku nie mogło zabraknąć pływaków MKS MOSiR Sanok. Najlepiej wypadła 
Maja Rachalska (kategoria rocznika 2009), w wyścigach na 50 metrów zajmując 6. miejsce sty-
lem grzbietowym i 10. dowolnym. Ponadto Oliwer Więckowski (2006) był 8. grzbietowym  
i 9. klasycznym, natomiast Sabina Niżnik (2005) wywalczyła 9. pozycję na 100 m zmiennym. 
Startowali również: Zo�a Jaruga, Monika Biłas i Jacek Sieniawski. Opiekunami naszych zawod-
ników byli: Czesław Babiarz, Roman Lechoszest i Julian Babiarz. 

ED
YT

A 
W

IL
K

ED
YT

A 
W

IL
K

ED
YT

A 
W

IL
K

AR
CH

. S
TR

EE
T 

AU
TO

NO
M

Y
AR

CH
. P

RY
W

AT
NE



20 25 października 2019 r.| SPORT |  

HOKEJ

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

II Liga Słowacka 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Koniec zwycięskiej passy, choć młodzicy wciąż gromią 
Po ponad miesiącu od inauguracji sezonu zwycięska passa 
drużyn Niedźwiadków dobiegła końca. Jako pierwsi punkty 
stracili żacy młodsi, notując m.in. remis i porażkę na turnie-
ju w Nowym Targu. Natomiast młodzicy nadal wygrywają,  
a ich wyższość znów musiała uznać Cracovia Kraków. 

Młodzicy 
C�COVIA K�KÓW – NIEDŹWIADKI SANOK 

2-9 (1-2, 1-4, 0-3) 
Bramki: Lisowski 2 (27, 54), Starościak (9), Tauter (20), Pisula (27), 
Rocki (32), Sudyka (39), Radwański (46), Tumidalski (48). 

Jeszcze wyższe zwycięstwo, niż pierwszym meczu, gdy 
„Pasy” przegrały w Sanoku 2-7. Tym razem tylko jednego gola 
zabrakło do dwucyfrówki. Zawodnicy Michała Radwańskiego 
solidarnie podzielili się łupem bramkowym, a więcej niż raz 
tra�ł jedynie Krystian Lisowski, dwa razy wpisując się na listę
strzelców. Pozostałe gole zdobyli: Michał Starościak, Preston 
Tauter, Paweł Pisula, Kacper Rocki, Jakub Sudyka, Aleks  
Radwański i Oliwer Tumidalski, dla którego była to pierwsza 
bramka w barwach Niedźwiadków. 

Żacy młodsi 
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA 5-1 

Bramki: Kulikowski 3, Robel, Orzechowski. 
NIEDŹWIADKI SANOK – KH DĘBICA 2-2 

Bramki: Burczyk, Kulikowski. 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 0-6 

Po komplecie zwycięstw z inauguracyjnego turnieju  
w Krynicy-Zdroju drużyna Mateusza Kowalskiego z pewno-
ścią miała ochotę na powtórkę. Pierwszy mecz był łatwy  
i przyjemny, głównie za sprawą hat-tricka Kajetana Kulikow-
skiego, ale potem zaczęły się „schody”. W pojedynku  
z KH Dębica padł wynik remisowy, zaś na koniec nasi zawod-
nicy musieli uznać wyższość – i to wyraźną – miejscowego 
Podhala. Indywidualnie na wyróżnienie zasłużył bramkarz 
Alan Radwański, który podczas swojej gry w dwóch spotka-
niach zachował czyste konto. 

Partnerzy bez litości 
HC 19 HUMENNÉ – CIARKO NIEDŹWIADKI SANOK 8-2 (3-1, 2-1, 3-0) 
Bramki: Skokan 3 (4, 28, 46), Šiňanský (10), Fedorko (19), Maury (36), Vaško (50), Mriglot (59) 
– Strzyżowski (14), Filipek (37). 
Niedźwiadki: Wojciechowski – Olearczyk, Rapała, Biały, Strzyżowski, Filipek – Glazer,  
Demkowicz,  Rogos,  Wilusz,  Witan  –  Biłas,  Najsarek,  Ginda,  Dobosz. 

Po wysokich zwycięstwach nad HK 2016 Trebišov i MHk 32 Liptovský Mikuláš B  
z nadzieją czekaliśmy na wieści z Humennego, jednak gospodarze pokazali nam miejsce  
w szeregu. Trudno jednak liczyć na korzystny wynik, gdy z tak mocnym rywalem gra się  
na niepełne trzy piątki. 

W związku z zapisem regula- 
minu, mówiącym o tym, że  
w meczu może wystąpić jedynie 
ośmiu młodzieżowców, nasza 
drużyna ma mocno ograniczo-
ne pole manewru. Na dodatek 
w Humennem nie zagrał jeszcze 
sprowadzony niedawno 21-letni 
Kazuyuki Minemoto, czyli  
Kanadyjczyk japońskiego po-
chodzenia. Wszystko przez  
brak kompletu dokumentów  
z Naprzodu Janów. Miejmy  
nadzieję, że już w następnym 
spotkaniu wzmocni ekipę 
Krzysztofa Ząbkiewicza. 

Mecz przeciwko drużynie  
z partnerskiego miasta rozpoczął 
się po jej myśli, bo już w połowie 
pierwszej tercji prowadziła 2-0, 
a gole zdobyli Ján Skokan i Jaro-
slav Šiňanský. Chwilę później 
udało się złapać kontakt bram-
kowy po uderzeniu Marka 
Strzyżowskiego, który ostatnio 
prezentuje wysoką formę snaj-
perską. Minutę przed przerwą 
Słowacy odzyskali dwubramko-
wą przewagę, a na listę strzelców 
wpisał się Ivan Fedorko. 

W drugiej części spotkania 
najpierw Skokan tra�łzkarnego,
a potem Slavomír Maury pod-
wyższył na 5-1. Wydawało się, 
że jest już po meczu, jednak  
minutę później bramkarza  
rywali pokonał Konrad Filipek, 
dając licznej grupie naszych  
kibiców nadzieję, że nie wszyst-
ko jeszcze stracone. Niestety, 
Niedźwiadki nie były w stanie 
pójść za ciosem. Do tego  
w ostatniej tercji zespół z Hu-
mennego nadal grał skutecznie, 
a kolejne gole dołożyli Skokan, 
Filip Vaško, Oliver Mriglot. 

W najbliższy weekend zespół 
Niedźwiadków ma pauzę  
w II Lidze Słowackiej, więc 
wszystkie siły będzie można 
rzucić na krajową I Ligę (wy-
jazdowe mecze z Naprzodem 
Janów i Unią Oświęcim). 

Nadmierna liczba młodzieżowców na lodzie – wystąpiło dziewięciu, a może tylko ośmiu – była 
powodem wery�kacji wyniku inauguracyjnego pojedynku z HK Bardejov, który przegraliśmy
5-6 po rzutach karnych. Błąd został automatycznie wyłapany przez system, co spowodowało 
zmianę rezultatu na 5-0 dla rywali. Nasz klub próbował się odwoływać, jednak bez skutku.  
Zamiast porażki po karnych jest więc walkower, więc w ligowej tabeli Niedźwiadki straciły 1 pkt. 
Dobrze przynajmniej, że zwery�kowany został wynik meczu, którego nie wygraliśmy...

Zamiast porażki po karnych – przegrana walkowerem 

TENIS 

TENIS STOŁOWY 

SHORT-TRACK 

Maja tuż za podium 
Dwie łyżwiarki MOSiR-u pojechały na zawody Czech Open 
w mieście Benátky nad Jizerou, inaugurujące cykl Danubia 
Series. Tuż za podium uplasowała się Maja Rocka (na zdjęciu). 

Wychowance Romana Pawłow-
skiego, startującej w kat. junior E, 
najlepiej poszło w wyścigach na 
333 i 500 m, które zakończyła 
jako 4. Nieco słabszy okazał się 
jej start na 222 m – 7. miejsce, 
ale mimo wszystko pozycje te 
wystarczyły do 4. lokaty  
w wieloboju. W mocno obsa-
dzonej kat. juniorek D ścigała 
się Julia Kogut, zajmując miejsca 
w trzecich dziesiątkach. 

Fatalny finisz rezerw 
Drużyny SKT w odwrocie. Obie doznały wyjazdowych  
porażek – pierwsza z Sokołem Dynów, a druga z KS Nagó-
rzany. Szkoda zwłaszcza drugiego pojedynku, bo nasz zespół 
prowadził jeszcze przed ostatnim rzutem gier singlowych. 

III Liga 
SOKÓŁ DYNÓW – SKT ILO WIKI I SANOK 10:5 

Punkty: Haduch 3,5, Gratkowski 1,5. 
Beniaminek płaci frycowe. Na swoim poziomie zagrał tylko tre-

ner Mariusz Haduch, odnosząc trzy zwycięstwa indywidualne i de-
blowe z Arturem Gratkowskim, któremu w singlu udało się pokonać 
jednego rywala. Mateusz Łącki i Piotr Pytlowany bez punktów. 

V Liga 
KS NAGÓRZANY – STK ILO WIKI II SANOK 10:8 

Punkty: Morawski 2,5, Wronowski 2, Nowak 1,5, P. Kozioł 1,  
Bednarczyk 1. 

Porażka, która rezerwom SKT może śnić się po nocach. Prowa-
dzenie objęły już po pierwszych singlach, dwupunktową przewagę 
utrzymując do stanu 8:6. Wystarczyło wygrać jeszcze tylko jeden  
z czterech ostatnich pojedynków i byłby przynajmniej remis,  
ale w ostatniej serii wszystko się posypało. Gospodarze odnieśli 
komplet zwycięstw, wszystkie po 3:1, odwracając losy meczu. 

Single Brzozowa, debel SKT 
Zawodnicy z kilku miast – nawet Krakowa – startowali  
w Turnieju Zakończenia Sezonu na kortach przy ul. Mic-
kiewicza. Rywalizację singlową wygrał Marcin Piegdoń  
z Brzozowa, a w deblu zwyciężyli Rafał Galik i Boguslaw 
Cetnar z Sanockiego Klubu Tenisowego. 

Do zmagań indywidualnych 
przystąpiło 14 osób. Grano tie-
-breaki systemem pucharowym. 
Walkę zdominowali reprezenta-
ci Brzozowa, bo w �nale Pieg-
doń pokonał 2:0 Pawła Prodzie-
wicza. Spotkanie o 3. miejsce 
padło łupem Galika, który ograł 
2:0 Tomasza Głuszkę z Leska. 

Turniej deblowy rozegrano 
jednosetówkami. Walka ruszyła 
w dwóch grupach, następnie ich 
zwycięzcy mierzyli się w decy-

dującym pojedynku, a pary  
z 2. pozycji walczyły o 3. lokatę. 
Tym razem wszystko przebiega-
ło pod dyktando sanoczan,  
którzy zajęli całe podium.  
Na jego najniższym stopniu sta-
nęli Janusz Magusiak i Andrzej 
Leszczyk po ograniu 6:1 Pro-
dziewicza i Jakuba Haducha 
(obaj z Brzozowa). Natomiast  
w �nale Galik i Cetnar pokonali
Mateusza Romanka i Pawła 
Chytłę. 

Tym razem krążek zbyt często lądował w naszej bramce 

Podczas turnieju w Nowym Targu drużyna żaków młodszych 
Niedźwiadków  (jasne  stroje)  zanotowała  komplet  wyników 

Rafał Galik (pierwszy plan) i Bogusław Cetnar wygrali turniej deblowy
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SIATKÓWKA LEKKOATLETYKA
Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia 

20. PKO Poznań Maraton 

Tym razem bez podium 
Pierwszy od dawna start Marka Nowosielskiego bez medalu w kategorii 
+60 lat. Przez uraz kolana musiał zadowolić się 7. miejscem. 

Do 15. kilometra nasz zawodnik 
plasował się w okolicach podium, 
potem jednak walka z bólem coraz 
mocniej dawała się we znaki i nie 
było szans na utrzymanie właściwe-
go tempa. Ostatecznie zawodnik 
Wiki �niszował z czasem 3:37.34,
zajmując 7. pozycję w stawce blisko 
120 sześćdziesięciolatków. 

– Przez ten uraz nie trenuję wła-
ściwie od trzech tygodni, więc jak na 
okoliczności mogę być zadowolony 
z uzyskanego wyniku. Mimo tego 
nie rezygnuję z zakładanego celu, 
jakim było 7 maratonów w 70 dni. 
Ten cykl zakończę w najbliższy 
weekend startem w Kędzierzynie-
-Koźlu – powiedział Nowosielski. 

Maraton w trzech kawałkach 
Dwudniowa impreza w Polańczyku obejmowała trzy wyścigi o łączym  
dystansie maratonu. Najszybciej z naszych zawodników biegał Tomasz 
Skawiński (Dwernik Kamień Trail), jako jedyny wygrał Paweł Stańko (Bie-
sy i Czorty), a najwięcej medali miała Beata Drwięga (Swimrun Fox Team). 

Zawody rozpoczął poranny start na  
13 km, po zmroku była gonitwa na  
6 km, a nazajutrz rozegrano półmara-
ton. W pierwszym i trzecim wyścigu 
najszybciej z reprezentantów powiatu 
sanockiego �niszował Skawiński, uzy-
skując czasy 1:10.50 i 2:00.59. Nato-
miast w drugim mieliśmy jedyne 
miejsce w dziesiątce generalnej, bo-
wiem Stańko był 7. z wynikiem 22.29, 
przy okazji wygrywając kat. M40. 

Z naszych zawodniczek najszyb-
ciej biegała Judyta Amrożkiewicz-
-Gromek (Amrożkiewicz Team/
San-Reh), za każdym razem zajmu-
jąc wysokie lokaty, choć ani razu nie 
udało jej się wskoczyć na podium. 
Inaczej niż Drwięga, która w kat. 
K40 wywalczyła brązowe medale na 
6 i 23 km (czasy 30.06 i 2:52.11) 
oraz w klasy�kacji łącznej wszyst-
kich wyścigów (5:00.41). 

BIESZCZADZKI KLASYK RYSIA (13 km)  
Open: 11. Tomasz Skawiński. M16: 9. Krystian Bodnar, 10. Adrian Bodnar. 
M30: 5. Skawiński, 8. Ernest Horoszko. M40: 9. Bogdan Curzydło (Pozy-
tywnie Zabiegani). Kobiety: 6. Judyta Amrożkiewicz-Gromek, 8. Bożena 
Zapołoch (Pozytywnie Zabiegani). K30: 4. Amrożkiewicz-Gromek,  
6. Zapołoch. K40: 5. Beata Drwięga, 6. Bernadeta Niemiec-Drwięga  
(Na Przekór), 8. Weronika Wolf (Pozytywnie Zabiegani).  

NOCNY SPRINT RYSIA (6 km) 
Open: 7. Paweł Stańko. M16: 7. A. Bodnar, 9. K. Bodnar. M30: 7. Skawiński,  
9. Horoszko. M40: 1. Stańko, 9. Curzydło. Kobiety: 8. Amrożkiewicz-Gromek. 
K30: 6. Amrożkiewicz-Gromek. K40: 3. Drwięga, 7. Niemiec-Drwięga. 

BIESZCZADZKI PÓŁMA�TON RYSIA (23 km)
Open: 12. Skawiński. M16: 7. K. Bodnar, 8. A. Bodnar. M30: 5. Skawiński. 
M40: 4. Stańko. Kobiety: 7. Amrożkiewicz-Gromek. K30: 5. Amrożkiewicz-
-Gromek. K40: 3. Drwięga, 4. Niemiec-Drwięga, 8. Weronika Wolf, 9. Iwona 
Łuczycka (Pozytywnie Zabiegani). 

ŁĄCZNIE PO 3 ETAPACH (42 km): 
Open: 11. Skawiński. M16: 6. K. Bodnar, 7. A. Bodnar. M30: 4. Skawiński, 
10. Horoszko. M40: 8. Curzydło. Kobiety: 7. Amrożkiewicz-Gromek. 
K30: 5. Amrożkiewicz-Gromek. K40: 3. Drwięga, 4. Niemiec-Drwięga,  
6. Wolf, 7. Łuczycka, 10. Joanna Konieczna (Pozytywnie Zabiegani).  

Na dalszych pozycjach sklasy�kowani zostali: Jarosław Jachimowski,
Tomasz Gaworecki, Wojciech Pajestka, Tomasz Syszło, Sebastian Zieliński, 
Marzena Maślak, Jacek Maślak, Paweł Banasiewicz, Magdalena Curzydło, 
Maciej Drwięga, Bernade�a Wacławska (wszyscy Pozytywnie Zabiegani),
Dawid Bach (MSR), Paweł Smoliński, Witold Wajcowicz (obaj Kilometry 
Oddechów), Piotr Drobot (Na Przekór). Startowali także, choć nie we 
wszystkich biegach: Grzegorz Sarama (sanfot.com), Tomasz Mszanecki, 
Krzysztof Szuba, Bohdan Fedak i Antoni Wileczek. 

II Liga Podkarpacka 

U siebie bez straty seta 
AZS TSV SANOK – AKS VLO II RZESZÓW 3:0 (24, 19, 15) 

TSV: Chudziak, Damian Bodziak, Gorzkowski, Kaczmarski, Mandzelowski, 
Kondrat i Dominik Bodziak (libero) oraz Pisiak.  

Drugi mecz i drugie zwycięstwo,  
a pierwsze przed własną publicz-
nością i bez straty seta. Goście 
tylko na początku postawili twar-
dy opór, potem poszło już z górki. 
Jeżeli w najbliższy weekend TSV 
wygra wyjazdowy pojedynek na 
szczycie z SPS Pruchnik, to może 
zostać samodzielnym liderem. 

Po półtorarocznej przerwie nasza 
drużyna znów wystąpiła w hali  
Centrum Sportowo-Dydaktycznego 
przy Uczelni Państwowej. Być może 
właśnie z tego powodu początek był 
trochę nerwowy, ale z każdą kolejną 
akcją gospodarze nabierali pewno-
ści, aby ostatecznie pierwszą część 
meczu wygrać na przewagi. Kolejne 
okazały się już dużo łatwiejsze,  
a gospodarze „odskakiwali” rywa-
lom  w drugich częściach tych partii. 
Dość powiedzieć, że w żadnej z nich 
rzeszowianom nie udało się prze-
kroczyć umownej bariery 20 punk-
tów, powyżej której w przypadku 
przegranej drużyny można seta 
uznać za zaciętego. Przewaga zawod-
ników TSV widoczna była zwłaszcza 
w trzeciej odsłonie, gdy dominowali 
w każdym elemencie siatkarskiego 
rzemiosła, oddając rzeszowianom 
zaledwie 15 „oczek”. 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Pięć zwycięstw! 
Bardzo dobry weekend – w siedmiu wyjazdowych 
meczach aż 5 zwycięstw! Wszystkie pojedynki  
wygrały drużyny chłopców z TSV, a bilans uzupełnił 
jeden komplet punktów kadetek Sanoczanki. 

Juniorzy 
�RPATY MOSiR KROSNO – TSV SANOK 

1:3 (23, -22, -17, -24) 
Spotkanie z dużą liczbą błędów po obu stronach 

siatki rozpoczęło się korzystnie dla gospodarzy, ale  
potem podopieczni Macieja Wiśniowskiego (na zdjęciu 
poniżej) przejęli inicjatywę. Czwartego seta nasz zespół 
wygrał na przewagi, sięgając po komplet punktów. 

Juniorki 
�RPATY MOSiR KROSNO – 

SANOCZAN� SANOK 3:1 (12, -23, 21, 15)
Trzecia porażka Sanoczanki, która popełnia za dużo 

błędów, wciąż czekając na przełamanie. Przyjezdne  
wygrały  drugiego  seta,  ale  na  więcej  nie  było  je  stać. 

Kadeci 
MKS MOSiR JASŁO – TSV SANOK 

0:3 (-12, -19, -17) 
Gładkie zwycięstwo siatkarzy TSV, którzy zaprezen-

towali dużo lepszą grę niż tydzień wcześniej. Nasza  
drużyna w żadnej partii nie pozwoliła rywalom na osią-
gnięcie granicy 20 punktów. 

Kadetki 
UKS MOSiR JASŁO – SANOCZAN� SANOK

2:0 (18, 18) 
UKS DĘBOWIEC – SANOCZAN� SANOK

1:2 (23, -23, -12) 
Podczas turnieju w Jaśle porażkę z gospodyniami 

zawodniczki Ryszarda Karaczkowskiego powetowały 
sobie zwycięstwem nad Dębowcem. Drużyna pokazała 
charakter, po przegraniu pierwszego seta odwracając 
losy meczu w zaciętym tie-breaku. 

Młodzicy 
TSV SANOK – MKS MOSiR JASŁO 2:0 (15, 19) 

TSV SANOK – WISŁOK STRZYŻÓW 2:0 (16, 12) 
Drużyna Krzysztofa Dziadosza była na turnieju  

w Krośnie zdecydowanie poza zasięgiem rywali. Jeżeli 
mecz z Jasłem okazał się jednostronny, to co powiedzieć 
o potyczce ze Strzyżowem? Chyba tylko tyle, że grano 
jakby do jednej bramki... 

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Liga sanocka 

LeSan nowym liderem 
W drugiej kolejce mamy drugiego lidera rozgrywek, bo po wysokim 
zwycięstwie nad PZG prowadzenie w tabeli objął LeSan. 

Spotkanie było bardzo jednostronne 
– w trzech partiach zwycięzcy odda-
li pokonanym zaledwie 35 małych 
punktów. Bez straty seta wygrywały 
również drużyny Vivio Brzozów, 

San-Box Belfry i AZS UP, odprawia-
jąc odpowiednio Mansard, Quick 
Ball Team Zagórz i Kappa Team  
Lesko. Najbardziej zacięte okazało 
się starcie Leśników Lesko z GOK-
-iem Later Rymanów, ostatecznie 
wygrane 2:1 przez tych drugich. 

LEŚNICY LESKO – GOK LATER RYMANÓW 1:2 (-20, 23, -17) 
PZG – LESAN 0:3 (-5, -17, -13) 
VIVIO BRZOZÓW – MANSARD 3:0 (21, 19, 16) 
SAN-BOX BELFRY – QUICK BALL TEAM ZAGÓRZ 3:0 (25, 18, 17) 
AZS UP – �PPA TEAM LESKO 3:0 (17, 19, 20)

Siatkarze AZS TSV mogli cieszyć się z drugiego zwycięstwa w nowym sezonie 

W kat. K40 Beata Drwięga zajęła 3. miejsca na 6 i 23 km oraz w klasy�kacji łącznej
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Klasa B 

Inne ligi seniorskie 

Dużo porażek 
Klasa okręgowa 
Na�a Jedlicze – Przełom Besko 3-2 (1-1) 
Bramki: K. Kijowski 2 (10, 90+2). 
Cosmos Nowotaniec – Tempo Nienaszów 1-2 (1-0) 
Bramka: B. Gołda (20). 

Klasa A 
LKS Zarszyn – Sanbud Długie 0-2 (0-1) 
Bramki: Kucharski (30), Pilszak (60). 
LKS Płowce/Stróże Małe – Bukowianka Bukowsko 0-1 (0-0) 
Bramka: Falarz (54). 
Orzeł Bażanówka – Remix Niebieszczany 1-0 (1-0) 
Bramka: D. Niemiec (40). 
Górnik Strachocina – Górnik Grabownica 4-2 (3-1) 
Bramki: Galant 2 (16, 72), Romerowicz 2 (34, 45). 
Sanovia Lesko – Victoria Pakoszówka 4-2 (2-0)
Bramki: P. Hryszko (57), Z. Dżugan (89). 
Osława Zagórz – Szarotka Uherce 0-1 (0-0) 
Lotniarz Bezmiechowa – Szarotka Nowosielce 1-0 (0-0) 

Rozstrzelani przed przerwą
WIKI SANOK – ORION PIELNIA 3-4 (1-4) 

Bramki: Kłodowski 2 (70, 88), Lachiewicz (28) – Wijas (9), 
Michalak (20), Pluskwik (22), Wanielista (34). 
Wiki: Rachwalski – Cymbała (60 Szałajko), Szałęga (34 Nycz), 
M. Sokołowski, Drwięga – K. Sokołowski (46 Karaś),  
Węgrzyn, Sałaciak, Osękowski (24 Gruszecki, 73 Muszka) – 
Lachiewicz, Kłodowski. 

Druga porażka w sezonie i strata pozycji lidera, bo mimo 
gorszego bilansu bramek Orkan Markowce wyprzedził 
Wiki dzięki zwycięstwu w bezpośrednim meczu. Czyżby 
drużynę Marka Biegi dopadł pierwszy kryzys? 

IV Liga Podkarpacka 

Przełamanie z niedosytem 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – JKS JAROSŁAW 1-1 (0-0) 

Bramki: Ząbkiewicz (79) – Pawlak (57-rzut wolny pośredni). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Baran, Karol Adamiak, Lorenc, S. Słysz – Tabisz, K. Słysz, Ząbkiewicz, 
Niemczyk (87 Posadzki) – Sieradzki (70 Kamil Adamiak), Sobolak (60 Zajdel). 

Pojedynek mógł podobać się kibicom obydwu klubów. Więcej z gry mieli stalowcy,  
choć z drugiej strony udało im się wyrównać dopiero kilkanaście minut przed końcem. 
Tym sposobem nasza drużyna przerwała serię trzech porażek z rzędu. 

Goście tylko dwa razy poważ-
niej zagrozili bramce Ekoballu, 
ale wystarczyło im to do wywie-
zienia remisu. Pierwszego gola 
sprokurował Piotr Krzanowski, 
łapiąc piłkę po zagraniu partne-
ra. Sędzia podyktował rzut wol-
ny pośredni, a mocne uderzenie 
Sebastiana Pawlaka – choć  
zupełnie bez precyzji – znalazło 
drogę do siatki. Nieco później 
goście mogli podwyższyć wynik 
w zamieszaniu po kornerze,  
jednak Damian Baran wybił  
futbolówkę  z  linii  bramkowej. 

Piłkarze Ekoballu atakowali 
dużo częściej, zwłaszcza przed 
przerwą. Pierwszej okazji nie 
wykorzystał Szymon Słysz.  
Później po minięciu bramkarza 
bliski szczęścia był Sebastian 
Sobolak, ale strzelał z bardzo 
ostrego kąta i obrońca zdążył  
z interwencją. Kolejne szanse 
mieli Jakub Ząbkiewicz i Karol 
Adamiak, a pod koniec pierw-
szej połowy główkowali jeszcze 
Łukasz Tabisz i Kacper Słysz. 

Po stracie gola stalowcy  
postawili wszystko na jedną 
kartę, by przynajmniej dopro-
wadzić do remisu. Przez ostatnie 
25 min zdominowali zawodni-
ków JKS-u, w końcu krusząc  
ich defensywę. W kluczowej  
akcji długo rozgrywali piłkę  
wokół pola karnego, w końcu 
poszła centra do Ząbkiewicza, 
który po przyjęciu futbolówki 
wyprzedził obrońców, strzałem 
z 8 m pokonując bramkarza. 

W sobotę (godz. 15) czwarty 
z rzędu mecz na „Wierchach” 
– tym razem stalowcy podej-
mą Partyzanta Targowiska. 

W pozostałych meczach grupy 2 
Iskra Wróblik Szlachecki – Orkan Markowce 0-1 (0-0) 
Bramka: Kądziołka (61). 
Orzeł Milcza – Pogórze Srogów Górny 1-1 (0-1) 
Bramka: Tchórz (19).
ULKS Czerteż – Florian Rymanów-Zdrój 0-2 (0-1) 
LKS Głębokie – LKS Odrzechowa 1-0 (0-0) 

Grupa 1 
Gabry Łukowe – LKS Czaszyn 0-4 (0-1) 
Bramki: Świder 3 (62, 70, 83), Penar (26). 
Juventus Poraż – Otryt Lutowiska 1-5 (0-4) 
Bramka: E. Latusek (80). 
Orzeł Górzanka – LKS Tyrawa Wołoska 5-0 (4-0) 

Grupa 3 
Izdebki – Jutrzenka Jaćmierz 4-0 (0-0) 

Coś jest na rzeczy, bo do prze-
rwy gra gospodarzy była po 
prostu fatalna, zwłaszcza w de-
fensywie. Gościom wystarczyło 
niewiele ponad 20 minut,  
by prowadzić już 3-0 po golach 
Dariusza Wijasa, Michała  
Michalaka i Łukasza Pluskwika. 
A na bramkę Łukasza Lachiewi-
cza jeszcze w pierwszej połowie 
odpowiedzieli tra�eniem 
Michała  Wanielisty. 

Po zmianie stron gospoda-
rze ruszyli do odrabiania strat, 
ale wynik nie ulegał zmianie. 
Dopiero w 70. min tra�ł Arka-
diusz Kłodowski. Później sędzia 
dał czerwoną kartkę jednemu  
z gości, więc drużyna Wiki jesz-
cze mocnej przycisnęła, 2 min 
przed końcem łapiąc kontakt 
bramkowy, znów za sprawą 
Kłodowskiego. Niestety, na wy-
równanie zabrakło już czasu... 

Trener już nie do wzięcia 

Pietrzkiewicz znalazł nowy klub 

W piątek mecz, 
w sobotę wesele 
Symboliczne przełamanie w pojedynku z JKS-em można 
potraktować jako swego rodzaju prezent stalowców dla 
trenera Mateusza Ostrowskiego, który następnego dnia 
zmienił stan cywilny. Jego żoną została piękna Joanna. 

Po czteroletnim związku para 
powiedziała sobie sakramen-
talne „tak”. Ślub odbył się  
w kościele w Przysietnicy, zaś 
weselnych gości przyjęła Re-
stauracja „Dwa Serca” w Miej-
scu Piastowym. Miejmy na-
dzieję, że w przypadku trenera 
Ostrowskiego będzie wkrótce 
można mówić nie tylko o sta-

bilizacji w życiu osobistym,  
ale również w kontekście for-
my stalowców. Przyłączając się 
do życzeń dla nowożeńców od-
syłamy do strony Ekoballu, 
gdzie zamieszczono dla nich 
porady „z przymrużeniem oka” 
(m.in. dla żony: nie zakłócaj 
wizji, gdy mecz w telewizji). 
Warto przeczytać w całości. 

W Rakowie do końca sezonu 
Po rocznym rozbracie z piłką Dawid Pietrzkiewicz wraca do futbolowej 
ekstraklasy. Były bramkarz Stali podpisał obowiązujący do końca sezonu 
kontrakt z Rakowem Częstochowa. 

Klub spod Jasnej Góry zdecydował 
się na kolejnego golkipera ze względu 
na uraz Michała Gliwy. W tej sytuacji 
trener Marek Papszun miał do dyspo-
zycji tylko dwóch bramkarzy, w tym 
niedoświadczonego 16-latka. Okaza-
ło się to szansą dla 31-letniego Pietrz-
kiewicza, który od ubiegłego roku  
pozostawał bez klubu. Nasz były  
zawodnik zdążył już zadebiutować  
w wygranym 2-0 sparingu z Zagłę-
biem Sosnowiec, pojawiając się na 
murawie po zmianie stron. 

Przypomnijmy, że „Pietia” to wy-
chowanek LKS-u Długie, z którego 
jako nastolatek tra�ł do Stali. Zagrał
m.in. w pamiętnym meczu z Legią 
Warszawa, który wygraliśmy 2-1, co  
w roku 2006 okazało się największą 
sensacją polskiego futbolu. Później 
był zawodnikiem Polonii Warszawa, 
czeskiego Banika Ostrawa, azerskich 
Simurq Zaqatala i FK Qabala (m.in. 
mecz z Borusią Dortmund w Lidze 
Europy) oraz Sandecji Nowy Sącz,  
z którą rozstał się w ubiegłym roku. 

W meczu z JKS-em stalowcy (na żółto) wywalczyli remis, ważny z psychologicznego punktu widzenia 

Piłkarze Wiki (jasne stroje) znów musieli uznać wyższość rywali 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

PIŁKA NOŻNA
Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Strzeleckie fajerwerki 
Ostatnia kolejka to popis snajperów. Brajan Milczanowski zdobył aż 6 goli, 
Kacper Gołda i Filip Filipczak po 4, a Mateusz Błażowski ustrzelił hat-tricka. 
Za ich formą poszły wyniki, bo zwycięstw było więcej niż porażek. 

Juniorzy starsi 
DAP DĘBICA – EKOBALL SANOK 1-0 (0-0) 

Porażka po golu w doliczonym czasie, a takie zawsze bolą… Pierwsza 
połowa była wyrównana, w drugiej lekką przewagę uzyskali rywale, w samej  
końcówce zdobywając zwycięską bramkę. 

Juniorzy młodsi 
EKOBALL SANOK – BŁĘKITNI ROPCZYCE 5-0 (1-0) 

Bramki: Błażowski 3 (66, 68, 79), Makarski (27), Zagórda (73). 
Efektowne zwycięstwo ekipy Grzegorza Pastuszaka, choć do przerwy skrom-

nie prowadziła po golu Szymona Makarskiego. Potem gospodarze odpowiednio 
podkręcili tempo. W ciągu zaledwie 13 minut hat-tricka skompletował Błażowski, 
jednak nie klasycznego, bo jego tra�enia przedzieliła bramka Macieja Zagórdy.

Trampkarze starsi 
EKOBALL SANOK – APPN MIELEC 7-0 (3-0) 

Bramki: Milczanowski 6 (4, 7, 9, 43, 45, 71), Pelc (62) 
Absolutnym bohaterem drużyny Jakuba Jaklika okazał się Milczanowski 

(na zdjęciu poniżej), autor prawie wszystkich goli. Już na samym początku 
meczu tra�ł trzy razy w odstępie zaledwie 5 minut. Kolejne bramki dołożył
po przerwie. W międzyczasie na listę strzelców wpisał się też Dawid Pelc. 

Okręgowa Liga Młodzików 

Lekcja skuteczności 
EKOBALL SANOK – ARŁAMÓW USTRZYKI DOLNE 0-7 (0-3)

Gospodarze zostali klasycznie wypunktowani przez zawodników  
z Ustrzyk. Niby gra wydawała się wyrównana, jednak tra�ali tylko goście 
i to nader często. Ekoball zakończył rundę jesienną na 2. miejscu w tabeli. 

Trampkarze młodsi 
ORLIK PRZEMYŚL – EKOBALL SANOK 3-1 (1-0) 

Bramka: Zięba (52). 
Porażka po zaciętym meczu – decydujące gole rywale zdobyli w ostatnich 

4 minutach. Wcześniej dość długo utrzymywał się remis po bramce Filipa Zięby. 

Młodzicy starsi 
Grupa 1 

AP WIKI SANOK – SIAR� TARNOBRZEG 4-1 (4-0)
Bramki: Gołda 4 (13, 23, 28, 29). 

Popisowy mecz Gołdy, który w pojedynkę rozstrzelał siarkowców, wszystkie 
gole zdobywając w pierwszej połowie. Potem zawodnicy Jakuba Gruszeckiego 
nieco spuścili z tonu, dzięki czemu gościom udało się zdobyć honorową bramkę. 

Grupa 2 
EKOBALL SANOK – ORZEŁ PRZEWORSK 4-0 (1-0) 

Bramki: F. Filipczak 4 (10, 40, 45, 53). 
W tym przypadku show Filipczaka, który wynik otworzył w 10. min, kolej-

ne gole dorzucając po przerwie. Paradoksalnie jednak drużyna Tomasza Matei 
lepiej zaprezentowała się w pierwszej połowie, grając bardziej odpowiedzialnie. 

Młodzicy młodsi 
SZÓST� JASŁO – AP WIKI SANOK 1-1 (1-1) 

Bramka: Sokołowski (16). 
Punkt przywieziony z Jasła po meczu, w którym najciekawszy był początek. 

Na bramkę gospodarzy szybko odpowiedział Karol Sokołowski, już pięć minut 
później doprowadzając do wyrównania. 

EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 4-5 (4-1)
Bramki: Bańczak 2 (10, 18), Radwański (15), Tymoczko (25). 

Szansa na pierwsze punkty w sezonie uciekła w niewiarygodny sposób.  
Do przerwy Ekoball prowadził po bramkach Jakuba Bańczaka (2), Patryka  
Radwańskiego i Miłosza Tymoczki,  by w ostatnim kwadransie stracić 4 gole… 

UNIHOKEJ 

SZACHY 

WĘDKARSTWO 

Komunalni zdecydowanym liderem! 
Drugi zjazd IV Ligi Podkarpackiej 
rozegrano w Rogach, gdzie pierw-
sza drużyna Komunalnych odnio-
sła kolejne dwa zwycięstwa, umac-
niając się na pozycji lidera. Drugi 
zespół zanotował dwa remisy. 

Pierwszy skład Komunalnych nie 
zwalnia tempa – tydzień po komplecie 
punktów w inauguracyjnym zjeździe 
nasi szachiści zdobyli kolejne, pewnie 
pokonując Stowarzyszenie Nasz Ry-
manów i Rekord Iwla. W obu poje-
dynkach partie wygrywał Artur Lisz-
niański. Dla odmiany Komunalni II 
dwukrotnie dzielili się punktami, bo  
w spotkaniach z Sanovią Lesko i Burzą 
Rogi padły remisy 2,5:2,5. 

Po pięciu rundach ligowych roz-
grywek drużyna Komunalnych I jest 
zdecydowanym liderem tabeli, ma-
jąc w dorobku komplet zwycięstw. 

KOMUNALNI I SANOK – STOWARZYSZENIE NASZ RYMANÓW 4:1 
Punkty: Liszniański 1, Hujdus 1, Dobrzańska-Tarsa 1, Marut 0,5, Dobrzański 0,5. 
KOMUNALNI II SANOK – SANOVIA LESKO 2,5:2,5 
Punkty: Gołkowski 1, J. Zając 1, Oklejewicz 0,5. 
KOMUNALNI I SANOK – REKORD IWLA 3,5:1,5 
Punkty: Marut 1, Dobrzański 1, Liszniański 1, Hujdus 0,5. 
KOMUNALNI II SANOK – BURZA ROGI 2,5:2,5 
Punkty: Gołkowski 1, J. Zając 1, Antolak 0,5. 

Korzeniowski blisko końcowego zwycięstwa 
Po przedostatniej rundzie Muchowego Grand Prix Okręgu Krośnień-
skiego, którą rozegrano na Sanie w Huzelach, zawodnicy koła nr 1 mają 
powody do zadowolenia. Miejsce 3. zajął Bogdan Lisiewski, a 5. Maciej 
Korzeniowski, który umocnił się na prowadzeniu w klasy�kacji łącznej
i jest bardzo bliski końcowego zwycięstwa. 

Absolutnym bohaterem zmagań  
powyżej mostu w Lesku był jednak  
Michał Fejkiel, wychowanek „jedynki”, 
obecnie reprezentujący Trapera Ryma-
nów. Mistrz Polski sprzed trzech lat  
złowił aż 14 ryb, kolejnego zawodnika 
wyprzedzając o... 6 sztuk! Sklasy�ko-

wany na 3. pozycji Lisiewski miał 7 ryb, 
a 5. Korzeniowski – 5. W pierwszej 
dziesiątce uplasował się też ich kolega  
z koła Dariusz Daniło – 9. lokata (3). 
Punktowali jeszcze: Piotr Sołtysik,  
Tomasz Osękowski i Damian Gibczyń-
ski (wszyscy koło nr 2), Zenon Lorenc, 

Robert Tobiasz i Krzysztof Zakrzewski 
(koło nr 1),  Krystian Pielech (koło  
nr 3) i Marcin Karasiewicz (Rzepedź). 
Startowali również: Józef Rycyk,  
Łukasz Nazarkiewicz, Sebastian Nazar-
kiewicz, Janusz Benedyk i Jan Krokos 
(wszyscy z „jedynki”). 

Korzeniowski, czyli brązowy me-
dalista ostatnich Mistrzostw Europy, 
umocnił się na pozycji lidera GP i przed 
�nałowymi zawodami, które rozegrane
zostaną w listopadzie, ma – wydaje się 
– bezpieczną przewagę nad rywalami. 

Falstart obrońców tytułu 
Liga Sanocka wreszcie w pełnej krasie, bo przy trzeciej kolejce kobiet roz-
grywki rozpoczęli panowie. I od razu niespodzianka – broniące tytułu 
Niedźwiedzie uległy po rzutach karnych ekipie Floorball Legends. Zwy-
cięstwa odniosły też drużyny Bona Wilki II i Traf Oknoplast. W żeńskiej 
rywalizacji furorę robią zawodniczki ze szkoły w Niebieszczanach. 

Pół roku po zakończeniu poprzedniego 
sezonu mężczyzn ruszył kolejny,  
już pod patronatem Strefy Zdrowia. 
Rozpoczęło go starcie Trafu Oknoplast  
z Forestem, wygrane przez tych pierw-
szych. Ojcem zwycięstwa był Maciej 
Podstawski, strzelec 2 goli. Po drugiej 
stronie boiska analogiczną skuteczność 
zaprezentował Damian Hydzik 

Rezerwy ekstraklasowych Wilków 
pewnie rozprawiły się z drużyną Besco, 
już po pierwszej połowie prowadząc 
różnicą 3 bramek, z których 2 zdobył 
Witold Pelc. Po zmianie stron „Wataha” 
zwolniła tempo, co wykorzystali rywa-
le, strzelając honorowego gola. 

Najbardziej emocjonujący okazał 
się pojedynek Niedźwiedzi z Floorball 
Legends. Ci drudzy trzykrotnie obej-
mowali prowadzenie, ale aktualnych 
mistrzów zawsze stać było na ripostę  
i stanęło na remisie. Karne lepiej wyko-
nywali jednak „Legendarni”, których 
bohaterem został Konrad Filipek, autor 
2 goli i decydującego „nabiegu”. 

Równie ciekawie było u pań, wal-
czących o Puchar Wilków. I to mimo 
bezbramkowego remisu Ekonomika  
z debiutującym w rozgrywkach MKS; 
kto wie, czy to nie pierwszy taki przypa-
dek w historii SLU. Niedobór goli  
zrekompensował mecz AZS UP z Nie-
bieszczanami, który padł łupem dziew-
cząt z podsanockiej miejscowości. 
Zwycięską bramkę w ostatniej minucie 
zdobyła Roksana Nowak. 

Mężczyźni 
T�F OKNOPLAST – FOREST 5-3 (3-2) 
Bramki: Podstawski 2, Brichaczek, Romanek, Ziemiański – Hydzik 2, Wolfram. 
BONA WILKI II – BESCO 3-1 (3-0) 
Bramki: Pelc 2, Sujkowski – Stubenvoll-Hański. 
NIEDŹWIEDZIE – FLOORBALL LEGENDS 3-4 k. (1-2) 
Bramki: Myćka, Popiel, Witan – Filipek 2, Dulęba. Decydujący karny: Filipek. 
Kobiety 
UKS EKONOMIK – MKS 0-0 
AZS UP – SP NIEBIESZCZANY 2-3 (1-1) 
Bramki: Sobota, Sobolak – Olejarz, Czubek, Nowak. 

Konrad Filipek (po lewej) okazał się bohaterem meczu z Niedźwiedziami 

Szachiści Komunalnych świetnie rozpoczęli sezon ligowy 
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Był sobie pies 2
Produkcja: USA, 2019
Gatunek: familijny
Czas: 1 godz. 48 min.
Reżyseria: Gail Mancuso
Obsada: Dennis Quaid, Marg  
Helgenberger, Be�y Gilpin

26.10.2019 godz. 15.00
27.10.2019 godz. 15.00
28.10.2019 godz. 16.00
29.10.2019 godz. 16.00
30.10.2019 godz. 16.00
31.10.2019 godz. 16.00
02.11.2019 godz. 15.00
03.11.2019 godz. 15.00

Dla osób, które zadzwonią do redakcji 25 października  
o godz. 12.00 przygotowaliśmy po jednym podwójnym  
zaproszeniu na seans.

SDK

KINO
Obywatel Jones
Produkcja: Polska/Wlk. Brytania/
Gatunek: thriller, polityczny
Czas: 1 godz. 59 min.
Reżyseria: Agnieszka Holland
Obsada: Vanessa Kirby, James 
Norton, Peter Sarsgaard

26.10.2019 godz. 17.15
27.10.2019 godz. 17.15
28.10.2019 godz. 18.00
29.10.2019 godz. 18.00
30.10.2019 godz. 18.00
31.10.2019 godz. 18.00
02.11.2019 godz. 17.15
03.11.2019 godz. 17.15

JOKER
Produkcja: Kanada, USA
Gatunek: dramat, kryminał
Czas: 2 godz. 2 min.
Reżyseria: Todd Phillips
Obsada: Joaquin Phoenix,  
Robert De Niro, Zazie Beetz

26.10.2019 godz. 19.30
27.10.2019 godz. 19.30
28.10.2019 godz. 20.15
29.10.2019 godz. 20.15
30.10.2019 godz. 20.15
31.10.2019 godz. 20.15
02.11.2019 godz. 19.30
03.11.2019 godz. 19.30

BWA

26 października o godz. 
18.00 w sali tańca SDK w 
koncercie solowym wy-
stąpi Bartosz Dworak.
Bezpłatne wejściówki do 
odebrania w SDK.

W 40. rocznicę śmierci 
Patrona Fundacji im. Zbi-
gniewa Seiferta instytucja 
przygotowała prezentację 
multimedialną, która za-
prezentowana zostanie 

przez ANETĘ NOREK-
-SKRYCKĄ, autorkę je-
dynej pełnej biogra�i pol-
skiego genialnego artysty 
oraz koncert BARTOSZA 
DWO��.

SDK


