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Strzebowiska i dom
z widokiem...

PRZYSTANEK SANOK

s. 10

Rowerowa wyprawa
dookoła świata

Sanok pozyskuje następne miliony, łącznie 
4 702 694,00zł. 21 kwietnia ogłoszona została 
lista zadań do�nansowanych w ramach Rządo-
wego Funduszu Dróg Samorządowych. 

Miasto Sanok otrzymało do�nansowanie na dwa 
zadania inwestycyjne:

Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkie-
wicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), 
ul. Rataja nr (G117019R) – wartość zadania 
to 5 280 266,22zł, z kwotą do�nansowania 3 168 
159 zł (60% wartości zadania), 

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr 
(G117113R) - wartość zadania to 2 557 559,72 
zł, z kwotą do�nansowania 1 534 535 zł (60% 
wartości zadania). 

Są to kolejne ważne projekty, które przyczy-
nią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach 
i usprawnią komunikację w mieście.

Kolejne miliony dla Sanoka

JUBILEUSZOWY ROK ARTYSTY

Leon Getz i jego
magiczny Sanok

ul. Rataja

ul. Ogrodowa ul. Iwaszkiewicza
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UWAGA! Nowe numery telefonów do redakcji „Tygodnika Sanockiego”

Kiedy dokonać wymiany 
opon na letnie?

Czytelnicy pytają

Trzy istotne różnice
Opona zimowa różni się od let-
niej przede wszystkim mieszan-
ką bieżnika, jego wzorem oraz 
nacięciami. Te trzy uwarunko-
wania mają znaczący wpływ 
na bezpieczeństwo i komfort 
jazdy. Mieszanka gumowa sto-
sowana do produkcji opony 
zimowej charakteryzuje się 
odpowiednią elastycznością 
w temperaturach niskich (poni-
żej 4oC), zapewniając dobrą 
przyczepność i optymalną dro-
gę hamowania.

Odpowiednio nacięty wzór 
opony zimowej posiada wyso-
kie lamele, co pomaga w odpro-
wadzaniu nadmiaru śniegu 
i błota, zachowując stabilność 
jazdy w trudnych warunkach. 

Nie przepisy
a bezpieczeństwo
Wprawdzie żadne przepisy pra-
wa nie obligują nas do wymiany 
opon sezonowych, a więc moż-
na by było pokusić się na jazdę 
na oponach zimowych przez 
cały rok – należy tylko pamiętać 
o zachowaniu odpowiedniej 
wysokości bieżnika nie niższej 
niż 1.6 mm. Trzeba jednak za-
znaczyć, jak zachowuje się opo-
na zimowa w wysokich tempe-
raturach.

– Mieszanka bieżnika ulega 
wówczas znacznym odkształce-

niom i traci  przyczepność, cza-
sem wręcz „klejąc” się do po-
wierzchni drogi. Jest to szcze-
gólnie odczuwalne przy hamo-
waniu, przyspieszaniu i jeździe 
na zakrętach. Ponadto praca 
opon zimowych w ciepłych wa-
runkach jest głośna, co prowa-
dzi do zmniejszenia komfortu 
jazdy. Jazda na „zimówkach” 
latem zwiększa również zużycie 
paliwa i sama opona zużywa się 
znacznie szybciej – mówi star-
szy mechanik Zakładu Obsługi 
Technicznej SPGK.

Odpowiadając zatem  na 
pytanie, czy warto dokonywać 
cosezonowych wymian opon, 
zdecydowanie odpowiadamy: 
„Tak”. Przemawiają za tym 
przede wszystkim kwestie bez-
pieczeństwa, a także komfort 
jazdy.

Kiedy dokonać wymiany?
Powszechnie przyjęło się, że 
opony letnie powinniśmy za-
kładać, gdy średnia dobowa 
temperatura wynosi 7°C. Mając 
jednak na uwadze  anomalia po-
godowe, zaczekajmy, aż odpo-
wiednia temperatura ustabilizu-
je się przez kilka dni. Przyjrzyj-
my się całej dobie. Poranne 
przymrozki są zdecydowanie 
sygnałem do wstrzymania się 
jeszcze z wizytą w serwisie.
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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Pani Kindze Czekańskiej
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca
składają:

Burmistrz Tomasz Matuszewski
 i pracownicy Urzędu Miasta

Obecnie panująca aura pogodowa stawia nam dylematy nad 
wybraniem odpowiedniego terminu wymiany opon z zimo-
wych na letnie. Czy taka wymiana jest w ogóle konieczna?  

| Z MIASTA |  
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Segregacja odpadów to obecnie obowiązek każdego z nas. Segregujemy odpady we wła-
snych domach czy w pracy. W przestrzeni publicznej większość z nas wyrzucała plastikowy 
kubek po kawie czy skórkę po bananie do jednego pojemnika na śmieci. W Sanoku stanęły 
kosze do segregacji odpadów. Teraz możemy podczas spaceru lub zakupów również zadbać 
o środowisko, wrzucając śmieci do odpowiedniego pojemnika. 

Segregacja odpadów w mieście
Nowe kosze w centrum

Razem posprzątajmy Sanok 

W mieście stanęły kosze do se-
gregacji śmieci, dzięki czemu 
będzie łatwiej utrzymać czy-
stość w przestrzeni publicznej. 
To bardzo ważne, aby włożyć 
przedmioty do przeznaczone-
go do tego pojemnika. Wyrzu-
cając śmieci do odpowiedniego 
pojemnika na surowce wtórne, 
łatwiej będzie można odzyskać 
je w ramach recyklingu. Kosze 
na odpady zostały podzielone 
na cztery frakcje: metale i two-
rzywa sztuczne, odpady zmie-
szane, szkło kolorowe i szkło 
białe. 

dcz

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

Międzynarodowy Dzień Zie-
mi to święto obchodzone na 
całym świecie 22 kwietnia. 
Tegoroczne hasło to: „Przy-
wróć naszą Ziemię” (Restore 
Our Earth).

Stowarzyszenie Łączy Nas Sa-
nok zaprasza do wspólnego 
sprzątania Sanoka w sobotę 
24 kwietnia.

– Akcję planujemy w zależ-
ności od liczby uczestników w 
następujących obszarach: lewy 
brzeg Sanu (Carrefour – Most 
Olchowiecki, Park Miejski oraz 
ścieżka Velo San (Autosan  
ul. Dworcowa – potok Brodek 
granica z gminą Zagórz). Za-
praszamy serdecznie wszyst-
kich! - zachęca prezes Stowa-
rzyszenia Liliana Wiech.
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Po niemal roku nauki zdal-
nej ósmoklasiści i maturzy-
ści przystąpią do egzaminów. 
Kolejny raz odbędą się one  
w ścisłym reżimie sanitar-
nym. 

Egzaminy ósmoklasisty odbę-
dą się w dniach 25-27 maja br, 
od 4 do 20 maja maturalne. 
Centralna Komisja Egzamina-
cyjna, Ministerstwo Edukacji  
i Nauki oraz Główny Inspek-
torat Sanitarny przygotowały 
szczegółowe wytyczne doty-
czące organizowania i prze-
prowadzania. Przedstawiamy 
najważniejsze informacje. 

Kto może uczestniczyć 
w egzaminie?
Podczas egzaminu w szkole  
i ośrodkach egzaminacyjnych 
mogą przebywać wyłącznie:  
zdający, osoby zaangażowane 
w przeprowadzanie egzaminu, 
tj. członkowie zespołów nadzo-
rujących, obserwatorzy, egza-
minatorzy, specjaliści pracują-
cy ze zdającymi, osoby wyzna-
czone do przygotowania, ob-
sługujące sprzęt i urządzenia 
wykorzystywane w czasie egza-
minu (np. komputery, sprzęt 
medyczny), asystenci technicz-
ni, inni pracownicy szkoły od-
powiedzialni za utrzymanie 
obiektu w czystości, dezynfek-
cję, obsługę szatni itp. oraz  pra-
cownicy odpowiednich służb, 
np. medycznych, jeżeli wystąpi 
taka konieczność.

Zdający, nauczyciel inny 
pracownik szkoły, obserwator, 
egzaminator lub inna osoba 
zaangażowana w przeprowa-
dzanie egzaminu NIE może 
przyjść na egzamin, jeżeli prze-
bywa w domu z osobą w izola-
cji w warunkach domowych 
albo sama jest objęta kwaran-
tanną lub izolacją w warun-
kach domowych. Wyjątek sta-
nowią ozdrowieńcy i osoby 
zaszczepione przeciwko CO-
VID-19, które przyjęły wszyst-
kie przewidziane procedurą 

dawki danej szczepionki. Ta-
kie osoby mogą przyjść na  
egzamin, nawet jeżeli przeby-
wają w domu z osobą w izola-
cji bądź osobą na kwarantan-
nie

Rodzic/prawny opiekun 
NIE może wejść z dzieckiem 
na teren szkoły z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wyma-
ga pomocy np. w poruszaniu 
się.

Obowiązują zasady DDM 
Czekając na wejście do szkoły 
albo sali egzaminacyjnej, zda-
jący zachowują odpowiedni 
odstęp co najmniej 1,5 m oraz 
mają zakryte usta i nos ma-
seczką. Na teren szkoły mogą 
wejść wyłącznie osoby z za-
krytymi ustami i nosem. Za-
krywanie ust i nosa obowiązu-
je na terenie całej szkoły, z wy-
jątkiem sal egzaminacyjnych 
po zajęciu miejsc przez zdają-
cych lub po podejściu zdają-
cych do stanowiska egzamina-
cyjnego. Podczas wpuszczania 

uczniów do sali egzaminacyj-
nej członek zespołu nadzoru-
jącego może poprosić zdające-
go o chwilowe odsłonięcie 
twarzy w celu zwery�kowania
jego tożsamości (konieczne 
jest wówczas zachowanie co 
najmniej1,5-metrowego od-
stępu).

Zdający, którzy nie mogą 
zakrywać ust i nosa maseczką  
z powodu całościowych zabu-
rzeń rozwoju, zaburzeń psy-
chicznych, niepełnosprawności 
intelektualnej, trudności w sa-
modzielnym zakryciu lub od-
kryciu ust lub nosa lub z powo-
du zaawansowanych schorzeń 
neurologicznych, układu odde-
chowego lub krążenia, przebie-
gających z niewydolnością od-
dechową lub krążenia, mogą 
przystąpić do egzaminu w od-
rębnej sali egzaminacyjnej.  
W takiej sytuacji musi zostać 
zachowany  odstęp 2 m pomię-
dzy samymi zdającymi oraz 
zdającymi i członkami zespołu 
nadzorującego.

Sytuacja, w której dany 
zdający ze względów zdrowot-
nych nie może zakrywać ust  
i nosa, powinna zostać zgło-
szona dyrektorowi szkoły  co 
najmniej na tydzień przed ter-
minem przystępowania do  
egzaminu.

Przebieg egzaminu 
Zdający NIE powinni wnosić 
na teren szkoły zbędnych rze-
czy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, masko-
tek. Na egzaminie każdy zdają-
cy korzysta z własnych przy-
borów piśmiennych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli 
szkoła zdecyduje o zapewnie-
niu np. przyborów piśmien-
nych albo kalkulatorów rezer-
wowych dla zdających – ko-
nieczna jest ich dezynfekcja.

Szkoła nie zapewnia wody 
pitnej. Na egzamin należy 
przynieść własną butelkę  
z wodą.  Na terenie szkoły nie 
ma możliwości zapewnienia 
posiłków. Osoby przystępują-

ce do więcej niż jednego egza-
minu w ciągu dnia będą mogły 
zjeść przyniesione przez siebie 
produkty w przerwie między 
egzaminami.  Osoby, które 
przystępują do dwóch egzami-
nów jednego dnia, mogą  
w czasie przerwy opuścić bu-
dynek szkoły albo oczekiwać 
na terenie szkoły na rozpoczę-
cie kolejnego egzaminu dane-
go dnia, jeżeli zapewniona jest 
odpowiednia przestrzeń (tj. 
wydzielone pomieszczenie, 
zachowanie dystansu 1,5 m, 
okna w pomieszczeniu powin-
ny być otwarte, o ile pozwalają 
na to warunki atmosferyczne)

Terminy rekrutacji do szkół 
średnich
Wniosek o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z do-
kumentami będzie można 
składać od 17 maja 2021 r. do 
21 czerwca 2021 r.. Do szkoły 
lub oddziału dwujęzycznego, 
oddziału międzynarodowego, 
oddziału przygotowania woj-

skowego w szkole ponadpod-
stawowej, oddziałów wymaga-
jących od kandydatów szcze-
gólnych indywidualnych pre-
dyspozycji oraz do szkół  
i oddziałów prowadzących 
szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych, wnioski 
będą składane od 17 maja 
2021 r. do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponad-
podstawowej o zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmo-
klasisty należy złożyć od 25 
czerwca 2021 r. do 14 lipca 
2021 r.

Listy kandydatów zakwali-
�kowanych i kandydatów nie-
zakwali�kowanych ogłoszone
zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych ogłoszone 
będą 2 sierpnia 2021 r.

Od 23 do 30 lipca 2021 r., 
w przypadku kandydatów  
zakwali�kowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia orygi-
nału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadcze-
nia o wynikach egzaminu  
zewnętrznego, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. W przy-
padku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe - także 
zaświadczenia lekarskiego za-
wierającego orzeczenie o bra-
ku przeciwskazań zdrowot-
nych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu oraz odpowied-
nio orzeczenia lekarskiego  
o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojaz-
dami i orzeczenia psycholo-
gicznego o braku przeciw-
wskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem.

Wyniki egzaminu matural-
nego ogłoszone zostaną 5 lip-
ca 2021 r., a dla osób popra-
wiających egzamin w sierpniu 
- 10 września 2021 r.

mn

Maturzyści i ósmoklasiści przygotowują się do egzaminów

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Spotkanie: plac nad Sanem (koło czołgu) ul. Białogórska. 
Czas trwania: sobota (24 kwietnia) od 10:00 do 14:00.
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Wśród wielu �ag przekazanych przez trepczańską emigrację,  a eksponowanych przy Papieskiej
Barce nie mogło zabraknąć  brytyjskiej i angielskiej.

Miłym akcentem solidarności z pogrążoną w żałobie Anglią  
i miejscowymi rodakami, którzy tam znaleźli swoją drugą  
ojczyznę,  stała się modlitwa podczas niedzielnej mszy online  
za niedawno zmarłego męża obecnej królowej Elżbiety II. 

TREPCZA | Pamięć o Filipie II

Książę Filip II przeżył blisko 
100 lat (do pełni  zabrakło za-
ledwie kilka miesięcy) i od 
1952 roku towarzyszył żonie, 
która wtedy objęła tron bry-
tyjski jako królowa. W tym 
czasie imperium brytyjskie  
obejmowało znaczną część 

Jej początki sięgają uroczystości rocznicowych tragicznego 
spływu i śmierci 4 nauczycielek z Kielc i młodego �isaka 
z Łodziny. Wtedy zarośnięta krzakami ostroga rzeczna zo-
stała uporządkowana i ogrodzona jodłowymi żerdziami, 
aby odwiedzający to miejsce mogli tu czuć się bezpiecznie. 

Remonty w Załużu

16 kwietnia w Urzędzie Gminy Bukowsko została podpi-
sana umowa na budowę szkoły wraz z przedszkolem i żłob-
kiem w Bukowsku. W ramach zaplanowanych prac zostanie 
wybudowany nowoczesny budynek szkoły podstawowej wraz 
z przedszkolem i żłobkiem. Drugi etap inwetsycji ma zakoń-
czyć się końcem listopada tego roku.  

Nowoczesna szkoła 
w Bukowsku

Wartość umowy  wynosi po-
nad 1,3 mln zł. Kolejny etap  
inwestycji realizowany będzie 
w ramach projektu pt. „Wyko-
nanie budynku szkoły podsta-
wowej wraz z przedszkolem  
i żłobkiem oraz wewnętrzną in-
stalacją gazową – etap II  inwe-
stycji stan surowy zamknięty”. 
Środki �nansowe, które udało
sie pozyskać gminie, pochodzą 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycyjnego oraz środków wła-
snych. Umowa gwarantuje za-
kończenie drugiego etapu in-
westycji 30 listopada tego roku. 
Dzięki pozyskanym fundu-
szom zewnętrznym, nowocze-

Nowa szkoła

Droga na „Dolinki” 
Droga na „Dolinki” w Załużu została zniszczona podczas  
powodzi w czerwcu 2020 roku. Niebawem rozpocznie się jej 
remont. Na realizację tego zadania gmina Sanok otrzymała 
niespełna 190 tys. zł.

Końcem  marca w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji zatwierdzono 
Wykaz przedsięwzięć o prze-
kazanie środków �nansowych
z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej. Gmina Sanok 
otrzymała wsparcie �nansowe
w kwocie prawie 188 tys. zł.  
na realizację zadania pn. „Re-
mont drogi „na Dolinki”  
w miejscowości Załuż”. Wnio-
ski o wsparcie mogły składać 
samorządy,  które ucierpiały 
na skutek powodzi, jakie miały 
miejsce w czerwcu ubiegłego 
roku na terenie województwa 
podkarpackiego. Gmina Sa-
nok złożyła do wojewody pod-

karpackiego trzy zadania. Jako 
pierwsze zostało zgłoszone za-
danie dotyczące remontu dro-
gi w Załużu, która była bardzo 
zniszczona. Przy drodze znaj-
dują się cztery domy mieszkal-
ne oraz trzy domki letniskowe. 
Droga ma długość 1670 me-
trów. Środki z Funduszu zosta-
ną przeznaczone na przywró-
cenie stanu technicznego dro-
gi sprzed powodzi. W najbliż-
szym czasie planowane jest 
ogłoszenie przetargu na reali-
zację zadania. Termin do zre-
alizowania zadania i wydatko-
wania  środków zaplanowany 
jest do  lutego 2022 roku.
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Czy będą chętni do odbudowy przystani?
TREPCZA | Odbudowa przystani

Warto pamiętać, że wśród 
licznej Polonii trepczańskiej 
wciąż najwięcej osób – obec-
nie kilkadziesiąt – przebywa 
w Anglii. Wielu z nich tam 
znalazło dom oraz środki do 
godnego  życia i tam powoli 
zapuszczają swoje korzenie. 
W chwilach tęsknoty zawsze 
mogą okiem kamery zamon-
towanej na wieży kościoła po-
wrócić „do tych pól malowa-
nych zbożem rozmaitem”  
i śledzić znajome widoki. 
Wielu deklaruje również, że  
w niedziele i święta uczestni-
czy we mszy online w rodzin-
nej para�i. Są więc na bieżąco
z tym, co dzieje się  w ich ma-
łej ojczyźnie. Przed laty  
w miejscowej szkole z inicja-
tywy charyzmatycznej an-
glistki Marioli Gorczyńskiej 
organizowane były Festiwale 
Piosenki i Kultury Polsko-
-Angielskiej. Przybliżały nie 
tylko dzieciom, ale  i starszym 
tradycje i zwyczaje rodem 
znad Tamizy. Wtedy jeszcze 
wielu nie wiedziało, że z Rze-
szowa do Londynu to zaled-
wie 2 godziny lotu i jest tam 
nie jedno, ale kilka lotnisk. 
Teraz nikt się nie dziwi, gdy 
słyszy słowa: „Mam zabuko-
wany bilet na Heatrow. Lecę 
do syna odpocząć parę dni. 
Przecież to tak blisko…”

Ps. Czas pandemii znacz-
nie ograniczył podróże po 
świecie, ale mamy nadzieję, 
że już wkrótce wszystko wró-
ci do normy. 

 (pr)

sny budynek szkoły powiększy 
dotychczasową bazę oświato-
wą i pozwoli na  edukację naj-
młodszych dzieci w gminie. 
Całość budynku podzielona 
zostanie na trzy części, w któ-
rych będzie mogło przebywać 
do 225 podopiecznych. Na 
parterze będzie się mieścić żło-
bek dla 25 dzieci oraz przed-
szkole z czterema oddziałami 
przeznaczone dla 80 dzieci. 
Piętro zostanie zaadaptowane 
na szkołę z zapleczem socjal-
nym dla uczniów klas 0-III. 
Obok budynku planowana jest 
budowa placu zabaw.

                                       dcz

W łączności z rodakami na Wyspach

którzy przed laty ją budowało 
odeszło na wieczną wartę, 
wielu opuściły siły i czują się 
bezradni. Nie są  w stanie dziś 
wykonać koniecznych prac. 
Chętni do pomocy mogą zgła-
szać się do mieszkającego  
w pobliżu pana Zdzisława 
Wandasa. Sam ze swoimi pra-
cowitymi zięciami będzie pró-
bował stworzyć trzon powsta-
jącej brygady przy wsparciu 
materialnym i duchowym 
miejscowego proboszcza. Pani 
Danusia z córkami zapewne 
znów zatroszczy się, by kolej-
ny raz zamienić brzeg w bli-

skości krzyża w kwitnący 
ogród. 

Można mieć cichą nadzie-
ję, że 1 maja br. bezpieczne 
miejsce na majówkę będzie 
przygotowane. W niebo znów 
wzniesie się  śpiew Koronki  
o Boże miłosierdzie nad świa-
tem dotkniętym epidemią   
i dusze tych, którzy w nurtach 
niepokornej rzeki zakończyli 
swoje życie. Dźwięki „Barki” 
towarzyszyć będą dzieciom 
wypuszczającym kolejny raz 
na wodę wianuszki i łódeczki.  
Oby tak było. Oby tradycji 
stało się zadość…(pr)

świata. Z biegiem lat wiele 
państw się oddzieliło i usa-
modzielniło.  Zmarły książę, 
choć zawsze  z boku i trzy kro-
ki z tyłu, wspierał dzielnie 
swoją żonę, do której jako je-
dyny z ludzi na ziemi mógł 
mówić po imieniu i jeśli za-

szła potrzeba zwrócić bezpo-
średnią uwagę. Często w mun-
durze wojskowym, zawsze 
uśmiechnięty, z poczuciem 
humoru cieszył się dużym 
szacunkiem wśród podda-
nych na całym świecie. Wyra-
zem tego stały się nie tylko 
przesyłane do Londynu kon-
dolencje  z różnych krajów, 
ale również powszechny żal  
i modlitwa zwyczajnych, pro-
stych ludzi. 

W następnych latach powstał 
drewniany pomost z bramą  
i wyżłobionym w lipowej desce 
napisem Przystań TREPCZA. 
Wielu płynących na ponto-
nach, łódkach czy kajakach 
mogło się tu zatrzymać i odpo-
cząć. Krzyż z wioseł z kołem ra-
tunkowym pośrodku wzywał 
do modlitwy za o�ary Sanu 
i uświadamiał uczestnikom 
rzecznych eskapad o grożących 
tu niebezpieczeństwach.

Tegoroczna zima, a może 
bardziej wiosenne lody i wody 
obeszły się brutalnie z drew-
nianą zabudową przystani. 
Brama została porwana z nur-
tem rzeki, drewniane kikuty 
przypominają o ogrodzeniu  
i ławkach, na których można 
było kiedyś usiąść i odpocząć. 
Ogólny marazm i niechęć wy-
nikające z społecznej izolacji 
nie sprzyjają społecznym 
działaniom. Zbliża się kolejna 
rocznica tragicznego spływu  
z 2005 roku. Powstaje pyta-
nie, czy będą chętni, aby upo-
rządkować po zimie to miej-

sce i zorganizować bezpieczną 
zagródkę dla uczestników 
spotkań w plenerze. Miejsco-
wy leśniczy Rafał Kucharski – 
jak dotąd – zawsze był pierw-
szy w pomocy materiałowej. 
Czy znajdą się jednak młodzi  
fachowcy od piły i siekiery, 
młotka i gwoździ, którzy po-
dejmą trud odbudowy przy-
stani rzecznej. Wielu z tych, 
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Nowoczesna szkoła 
w Bukowsku

Emilia Linka – młodziutka skrzypaczka z Ustrzyk Dolnych, 
uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku, otrzy-
mała I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym „Janko Muzykant” w Sochaczewie.

PSM I i II st. w Sanoku

W poprzednim tygodniu zaprosiliśmy pierwszego �nalistę –
olimpijczyka – na rozmowę. Dziś naszym gościem jest Mate-
usz Miklicz  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edu-
kacji Narodowej, który  zdobył 25 miejsce w LXII edycji 
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

ropejską i geopolityką. Wie-
dza z tego zakresu przydała 
mi się podczas �nału, kiedy
musiałem opisać przykłady 
zagrożeń asymetrycznych we 
współczesnym świecie. Naj-
większym wyzwaniem było 
pytanie o strukturę etniczną  
i obronę praw mniejszości  
narodowych i etnicznych  
w Bułgarii.

Jakie drzwi otworzyła Ci 
olimpiada?

Tytuł laureata gwarantuje 
mi wstęp z maksymalną licz-
bą punktów rekrutacyjnych 
na większość uczelni, w tym 
na wybrany przeze mnie kie-
runek, studia ekonomiczno-
-matematyczne na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Jest to  
o tyle ciekawe, że nie byłem 
tego świadomy, decydując się 
na udział w olimpiadzie – by-
łem przekonany, że pomaga 
ona tylko w rekrutacji na kie-
runki humanistyczne.

Jako młody człowiek masz 
na pewno jeszcze inne pasje, 
zainteresowania.

Bardzo lubię czytać, głów-
nie literaturę faktu i reporta-
że, ale czasem sięgam także 
po inne gatunki. Interesują 
mnie języki obce, w tym 
szczególnie francuski i rosyj-
ski. Jak każdy lubię też czasem 
włączyć sobie jakiś dobry se-
rial.

Rozmawiała Edyta Wilk

W tegorocznej edycji prezenta-
cje konkursowe były realizowa-
ne w wersji on-line. Szacowne 
Jury przesłuchało nagrania 107 
uczestników.

Emilia, uczennica pani Gra-
żyny Dziok, zaprezentowała 
doskonale swój program. Wy-
konała Ch. Dancla Etiudę nr 1 
oraz M. Brucha  Koncert 
Skrzypcowy g-moll cz. I. Przy 
fortepianie towarzyszył jej pan 
Tomasz Putrzyński, nagranie 
zrealizował pan Grzegorz Bed-
narczyk.

Jakby na przekór trudnym 
czasom, przeciwnościom, izo-
lacji „muzyka w młodych żyje  
i wirus jej nie unicestwił”. To 

Zaproszenie do magistratu od burmistrza Tomasza Matuszewskiego przyjęli przedstawiciele młodych Mistrzów Polski  
w hokeju, w kategorii Junior, Junior Młodszy i Młodzik STS UKS Niedźwiadki Sanok. Towarzyszyli im trenerzy: Krzysztof 
Ząbkiewicz i Michał Radwański. Burmistrz wraz z zastępcą ds. społecznych Grzegorzem Korneckim oraz członkiem zarządu 
Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu Tomaszem Mateją pogratulowali młodym hokeistom.

Mistrzowie Polski docenieni przez władze Sanoka
Burmistrz podkreślił, że 
Niedźwiadki promują Sanok, 
rywalizują z silnymi ośrodka-
mi sportowymi

– Jest to zasługa waszej 
determinacji, ciężkiej pracy  
i motywacji. Jestem dumny, 
że Sanok ma tak prężnie dzia-
łające drużyny hokejowe. Je-
stem tym bardziej pod wraża-
niem, ponieważ przyszło wam 
rywalizować w bardzo trud-
nym czasie, zdominowanym 
przez pandemię, bez kibiców 
i bliskich. Mamy nadzieję, że 
ten czas szybko minie i w no-
wym sezonie z nowymi siła-
mi, przy wypełnionych trybu-
nach, będziecie zdobywać  
kolejne puchary. Dokładamy 
wszelkich starań, byście mieli 
dobre warunki do trenowa-
nia, dlatego planujemy poczy-
nić pewne inwestycje w Are-
nie. Wasze sukcesy utwier-
dzają mnie w przekonaniu, że 
warto inwestować w infra-
strukturę sportową w naszym 
mieście.

Tomasz Mateja, członek 
zarządu Sanockiej Fundacji 

STS UKS Niedźwiadki Sanok w Urzędzie Miasta

Rozwoju Sportu, pogratulo-
wał mistrzom, przyznał,  
że obserwował poczynania 
Niedźwiadków podczas trans-
misji meczów. Zapewnił też  
o wspieraniu drużyn hokejo-
wych i opowiedział o planach 
pozyskania środków �nanso-
wych na działalność klubów 
współpracujących z Funda-
cją.

Przedstawiciele drużyn  
z rąk burmistrza, jego zastępcy 
i przedstawiciela zarządu Fun-
dacji odebrali nagrody �nan-
sowe. Otrzymali je także tre-
nerzy zwycięskich drużyn. 
Głos w imieniu nagrodzonych 
zabrał trener Michał Radwań-
ski, który podziękował burmi-
strzowi za wsparcie i wręczył 
pamiątkowy medal z Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzie-
żowej w hokeju na lodzie.

Na koniec młodzi zawod-
nicy dzielili się wrażeniami  
z mistrzostw, opowiadali  
o swoich planach nie tylko 
sportowych i o tym, jak radzą 
sobie w trwającej pandemii.

UM Sanok

Laureaci olimpiad

„Janko Muzykant”

słowa przewodniczącej jury, 
prof. Magdaleny Szczepanow-
skiej, która gratulowała Emilce 
pięknego rozwoju.

Pani Grażyna Dziok otrzy-
mała dyplom wyróżnienia dla 
pedagoga.

Śmiało możemy powie-
dzieć, że muzyka pomaga nam 
wszystkim przetrwać te trudne 
czasy.

Pasja i zaangażowanie mło-
dych muzyków, pedagogów  
i  rodziców sprawiają, że łatwiej 
znosimy otaczającą nas rzeczy-
wistość. Doceniamy to co było 
i  mamy nadzieję na powrót na 
sale koncertowe.

mn
 

Społeczne i polityczne tematy są mi bliskie

To nie pierwsza olimpiada, 
jaką masz za sobą. Dlaczego 
akurat Wiedza o Polsce  
i Świecie Współczesnym? 

Tematy społeczne i poli-
tyczne zawsze były mi bliskie. 
Interesowały mnie mechani-
zmy działania państwa i zasa-
dy, które nimi rządzą. Olim-
piada Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym zawiera  
w swoim programie tę tema-
tykę, dodatkowo wzbogacając 
ją o kwestie geopolityczne  
i problemy współczesnych 
społeczeństw.  

Jak długo przygotowywałeś 
się do olimpiady i jak wyglą-
dały przygotowania?

Do olimpiady przygoto-
wywałem się w zasadzie już 
od początku roku szkolnego, 
każdy uczestnik musiał bo-
wiem do końca listopada 
przygotować pracę na jeden  
z tematów zaproponowanych 
przez organizatorów. Przygo-
towanie do olimpiady za-
wdzięczam głównie pani Ur-
szuli Małek, która zawsze po-
tra�ła znaleźć odpowiednie
źródła i inspirującą literaturę. 
Ponadto udział w olimpiadzie 
wymagał wiele pracy własnej, 
w tym głównie analizy opra-
cowań naukowych. 

Które zagadnienie jest Ci 
najbliższe, a które było wy-
zwaniem?

Najbliższe są mi zagadnie-
nia związane z integracją eu-
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„Czarny Lampart, Czerwony Wilk” - Marlon James

Marlon James –  autor pozycji, to laureat nagrody Bookera w 2015r. Ostat-
nio w ręce wpadła mi właśnie jego najnowsza książka. Patrząc na tytuł, 
przeczuwamy, że będzie to powieść z gatunku fantastyki. 

„Mroczne archiwa” 
Megan Rosenbloom

Bardzo lubię reportaże, które te-
matycznie zahaczają o tematy tabu. 
Sprawa woluminów oprawionych 
w ludzką skórę przez długi okres 
pozostawała w cieniu. Jedne z ostat-
nich współczesnych wzmianek,  
w bardzo okrojonej formie, pojawi-
ły się w „Bibliotece szaleńca” i od 
czasu publikacji tamtej książki są 
one coraz częściej poruszane przez 
innych autorów. 

Pozycja, do której się dzisiaj odno-
szę, w całości poświęcona została  
temu niecodziennemu zabiegowi. 
Kto i dlaczego oprawiał książki  
w ludzką skórę? Skąd brała się taka 
potrzeba? I jak pozyskiwano „mate-
riał”? Na wszystkie z powyższych 
pytań odpowiedzi stara się udzielić  
Megan Rosenbloom - bbliotekarka  
i badaczka historii pozycji oznacza-
nych jako antropodermiczne. 

W „Mrocznych archiwach” znaj-
dziemy opis najstarszych przypadków, 

o których wiedzą badacze. Poznamy 
proces badawczy, czynniki będące po-
budkami do tego, że ktoś kiedyś zde-
cydował się kolejno  na wygarbowa-
nie, a następnie wykorzystanie ludzkej 
skóry jako oprawy.  Przeczytamy  
o współczesnych zagadnieniach od-
noszących się do norm moralnych, bo 
jak się okazuje chętnych na sprzedaż 
własnej skóry po śmierci nie brakuje. 
Ciekawostką jest przewijający się wą-
tek polski, ale pozwolę sobie na zosta-
wienie przyjemności poznania tej za-
gadki czytelnikowi. 

Jest to nietuzinkowy tytuł, który 
pomimo swojej  tematyki czyta się 
szybko i z zainteresowaniem. Do 
większości poruszanych historii, co 
wrażliwszy czytelnik musi się jednak 
nieco zdystansować. Nie bez znacze-
nia jest wydanie. Ciekawa, twarda 
oprawa i przyjemny podział tema-
tyczny z dopracowanymi gra�kami
zdecydowanie skupiają uwagę.

Polecam,  Mariola M.

Historia opowiada nam o czasach 
starożytnej Afryki: o zwyczajach, ry-
tuałach, o  których dotychczas mo-
gliśmy słuchać jedynie w bajkach.  
Historia nie jest jednak bajką, cho-
ciaż występują w niej postacie fanta-
styczne. Tytułowy „Czarny Lam-
part” jest jednym z głównych boha-
terów, ale w trakcie lektury przyjdzie 
nam przekonać się, czy  naprawdę to 
zwykłe zwierzę. „Czerwony Wilk” 
jest  zagadką i myślę, że po przeczyta-
niu książki będziemy rozumieć zna-
czenie tytułu. Wśród wymienionych 
nie zabraknie nam innych wyjątko-
wych postaci jak: olbrzym, wiedźmy 
itp. Książka opiera się na losach „Tro-
piciela”, którego wysoko cenioną 
umiejętnością jest węch. Główną mi-
sją, na której opiera się cała książka, 
jest odnalezienie pewnego dziecka. 

Poprzez opisy wydarzeń z misji mo-
żemy być zdezorientowani, ponie-
waż akcja nie toczy się chronologicz-
nie, miejsc akcji jest kilka. Pomocą 
tutaj są zamieszczone mini mapy, je-
śli akcja przenosi się w inne miejsce. 
Przeskok wydarzeń zaskakuje nas od 
samego początku,  dlatego może być 
nam trudno się odnaleźć. Niektó-
rych  mogą zaskoczyć  opisy wyda-
rzeń, w których występuje duża bru-
talność, seksualność oraz w niektó-
rych dialogach bezpośredniość bo-
haterów. Według mnie nie jest to 
książka, na którą poświęcimy tylko 
jeden wieczór. Jest to pozycja o więk-
szym gabarycie,  poza tym język ja-
kim jest pisana sprawia, że możemy 
czuć się zdezorientowani i momen-
tami zagubieni, ale ze strony na stro-
nę będzie nam się to układać w jedną 
spójną całość. „Czarny Lampart, 
Czerwony wilk” to nie koniec, jest to 
pierwsza część trylogii, jaką przyszy-
kował dla nas autor. Czy całość  nas 
zaskoczy? Przekonajmy się.

Bartek

„Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów” Marek Rybarczyk
 
Rodzina królewska od zawsze budzi kontrowersje. Czytamy i słuchamy w 
mediach o skandalach, wstydliwych tajemnicach, ale także wiecznych bla-
skach royalsów.  Kilka dni temu świat wstrzymał oddech na wieść o śmier-
ci króla Filipa, męża ówczesnej monarchini. 

Podsumowując, polecam tę książ-
kę prawdziwym sympatykom royal-
sów, jak i osobom ceniącym sobie 
dobry reportaż. Widać tutaj ogrom 
pracy włożonej przez autora, rzetelne 
opisy, które razem z pięknymi foto-
gra�ami, dopełniają całość. Jeżeli
oglądaliście serial „�e Crown”, to nie
możecie przegapić tej pozycji.

 Mariola P.

Postać, która zawsze stała w cieniu 
królowej, a jednak zawsze lojalna  
i oddana koronie. W reportażu Mar-
ka Rybarczyka możemy skupić się 
nie tylko na poczynaniach Elżbiety  
i Filipa, ale także ich potomków  
i najbliższego grona rodziny. Kilka 
rozdziałów poświęcono Dianie, Ka-
rolowi oraz Meghan i Harry’emu. 
Autor stara się być obiektywny, lecz 
nie zawsze mu się to udaje, prze-
śmiewczo nazywając np. monarchię 
„�rmą”. Mimo takich małych wtrą-
ceń, trzyma się czystych faktów  
i rozwiewa wątpliwości o krążących 
wokół dworu plotkach. Zgodnie  
z prawdą stara się pod całą tą monar-
chią otoczką znaleźć człowieka ta-
kiego samego jak my, zdolnego do 
okrucieństwa, ale także do czynów 
szlachetnych. Poznając całą historię 
od początku, czytelnik może doko-
nać własnej oceny rodziny królew-
skiej. Myślę, że niektóre decyzje 
podjęte przez królową oraz jej do-
radców głęboko skrzywdziły niejed-

nego człowieka. Będąc zwierzchni-
kiem kościoła anglikańskiego, za-
wsze starała się patrzeć przez pry-
zmat fundamentalizmu i ściśle 
ustalonych reguł, często kosztem 
uczuć swoich i najbliższych. 

Forma reportażu jest o tyle lekka, 
gdyż ma krótkie podrozdziały i na-
prawdę szybko się czyta. Teoretycz-
nie jest to książka historyczna,  
w praktyce jednak - ze względu na to, 
że skupia się na kontrowersjach  
i skandalach - czyta się ją niesamowi-
cie wciągająco. Reportaż powstał  
w przełomowym momencie historii 
brytyjskiej monarchii. Nieuchronnie 
zbliża się kres drugiej epoki elżbie-
tańskiej i przekazanie władzy w ręce 
następcy tronu. Czy Karol udźwignie 
ciężar korony? Czy Brytyjczycy zaak-
ceptują Kamilę jako królową pomi-
mo tragedii Diany? Jaka naprawdę 
jest Meghan i jaki ma wpływ na decy-
zje Harry’ego? Czy przyszłość rodu 
Windsorów już nie ma takiej mocnej 
pozycji jak kiedyś? 

18 kwietnia odeszła na zawsze z Bieszczad  gospodyni �DOSnego Szwej-
kowa w Łupkowie.

Była zawsze 
RADOSna…

Wspomnienie o Krystynie Rados

Krysia Rados, była córką znanego 
bieszczadzkiego rzeźbiarza – Zdzi-
sława Radosa. To dzięki niemu, jako 
młoda dziewczyna znalazła się  
w Bieszczadach i zakochała się  
w tym miejscu na zawsze.

Tak w swojej książce „Majster 
Bieda, czyli Zakapiorskie Bieszcza-
dy” pisze o Krysi Andrzej Potocki:

„Na ślad Radosa dopiero po kil-
kunastu latach najzupełniej przy-
padkowo tra�ła jedna z córek. Kry-
sia studiowała wówczas na Politech-
nice Warszawskiej i przyjechała  
w Bieszczady na studencki rajd.  
Tu usłyszała o Zdzichu Radosie – 
samozwańczym królu gór. Odszuka-
ła go i rozpoznała w nim swojego 
ojca. Tę datę spotkania 4V1975  
Zdzichu Rados wyciął na korze stu-
letniego buka na przełęczy Żebrak. 
[…] 

Po kilku latach udało mu się na-
mówić Krysię na Bieszczady.[…] „

Była 25 letnią uroczą dziewczyną 
z Milanówka. Dzięki ojcu poznała 
wielu ludzi, którzy mieszkali w Biesz-
czadach, gospodarzyli w schroni-
skach. To był dla Krysi całkiem inny 
świat, niż ten, który miała w Mila-
nówku, czy w Warszawie. 

Zachwycona Bieszczadami, za-
rażona do nich miłością dzięki ojcu, 
gdy nadarzyła się okazja poprowa-
dzenia schroniska Politechniki War-
szawskiej „Szczerbanówka” w Ma-
niowie, podjęła natychmiast decy-
zję, by stać się gospodarzem tego 
schroniska. Pomimo warunków 
mocno spartańskich, z dala od sie-
dzib ludzkich, a nawet szlaków tury-
stycznych – uwielbiała to miejsce  
i była pełna zachwytu. 

Po „Szczerbanówce” została go-
spodarzem w schronisku „Koliba” 
Politechniki Warszawskiej, do które-
go w latach 80. i 90. tra�ła  po tym,
jak warszawska uczelnia zlikwido-
wała Schronisko na „Szczerbanów-
ce”. Koliba to był najszczęśliwszy 
czas w jej życiu – zawsze o tym w ten 
sposób się wypowiadała – nauczyła 
się wówczas prawdziwej turystyki. 
Miejsce w samym sercu gór, rotacją 

turystów. Żywioł załatwiania spraw 
logistycznie, towarzysko i organiza-
cyjnie. 

Kilkanaście lat temu stała się go-
spodynią w Starym Łupkowie  
w Schronisku nazwanym �DOSne
Szwejkowo na pograniczu Beskidu 
Niskiego i Bieszczadów. Miejsce ide-
alnie spokojne po intensywnym tu-
rystycznym miejscu, jakim była  
Koliba.  Zieleń dookoła, cisza, jaką 
trudno znaleźć w Bieszczadach  
i piękne, pagórkowate widoki. Ideal-
ne miejsce dla entuzjastów nart bie-
gowych zimą i pasjonatów spacerów 
oraz jazdy rowerowej latem. 

Krysia aktywnie uczestniczyła  
w każdych spotkaniach towarzy-
skich. Była sercem oddana ludziom  
i Bieszczadom. Zawsze pełna uśmie-
chu, pogody ducha. Dobry Duch 
każdego spotkania. Kochały ją po-
kolenia – zarówno rówieśników, jak 
i młodszych roczników. Skupiała 
przy sobie wielu ciekawych i nietu-
zinkowych ludzi. Spotkanie bez 
Krysi było jakby niekompletne.

Ostatnimi czasy mocno podupa-
dła jednak na zdrowiu, długa choro-
ba utrudniała jej zarówno pobyt  
w Szwejkowie, gdzie była z dala od 
ludzi, ale także nie mogła spotykać 
się z ludźmi, których tak kochała.  
Jeśli zdrowie jej pozwalało, pomimo 
ogromnych problemów, choć na 
chwilkę starała się zobaczyć ze swoją 
„Bieszczadzką Rodziną”

Odeszła niewątpliwa Legenda 
Bieszczad, osoba nietuzinkowa, 
mocno związana z Bieszczadami  
i z tutejszymi ludźmi. Kochali ją 
przyjaciele, znajomi i turyści, jakich 
na przestrzeni tych lat poznała. 

Wśród przyjaciół padło stwier-
dzenie, że mimo powiedzenia, że nie 
ma ludzi niezastąpionych, to Krysi 
nie zastąpi już nikt. Nie ma drugiego 
takiego człowieka, z taką historią, 
doświadczeniem, empatią i serdecz-
nością.

Krysia na zawsze pozostanie Do-
brym Duchem Bieszczad.

Lidia Tul-Chmielewska
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Leon Getz, kustosz muzeum Towarzystwa „Łemkiwszczyna” w Sanoku

Leon Getz, lata 20., 

FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU

Urodził się we Lwowie w polsko-ruskiej rodzinie.  
W Sanoku zamieszkał w połowie lat 20. ubiegłego 
wieku. Po wojnie odnalazł swoją życiową przystań  
w Krakowie. 13 kwietnia minęła 125. rocznica uro-
dzin Leona Getza. W grudniu upłynie 50 lat od jego 
śmierci. Sanok Leona Getza, przedwojenny, tajemni-
czy i niezwykle urokliwy oglądamy dziś, patrząc  
na jego prace, zgromadzone w sanockim Muzeum  
Historycznym.

Leon Getz 
i jego 

magiczny 
Sanok

Jubileuszowy rok artysty

Zbyt „ukraiński” dla Polaków i zbyt „polski” dla Ukra-
ińców – tak piszą biografowie Leona Getza, uzasadnia-
jąc tym jego życiowe klęski. Nie wiódł życia po drodze 
usłanej różami, to fakt. Po ukończeniu we Lwowie tam-
tejszej Państwowej Szkoły Przemysłowej, pracował na 
budowie. Jego talent i wrażliwość musiały zwracać uwa-
gę, skoro został zatrudniony w kancelarii Politechniki 
Lwowskiej. Kiedy wybuchła I wojna światowa, wziął  
w niej udział jako żołnierz Ukraińskich Strzelców  
Siczowych; ciężko ranny tra�ł do niewoli.

Po wojennych doświadczeniach rozpoczął studia  
w Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych. Potem  
powrót, na krótko, do Lwowa, natomiast od roku 1925 
Leon Getz wiąże się zawodowo z Sanokiem. Jest na-
uczycielem rysunku i języka ukraińskiego w Gimnazjum 
im. Królowej Zo�i, uzupełnia etat nauczycielski w szkole
powszechnej, wykłada w Miejskim Prywatnym Semina-
rium Żeńskim. Żyje skromnie, wolne chwile spędza  
na archiwizowaniu materialnej kultury Łemków, ale 
przede wszystkim maluje. W maju 1930 roku na wysta-
wie obrazów i rzeźby zorganizowanej w Sanoku artysta 
zaprezentował ponad 80 swoich prac.

Leona Getza ciepło wspominali jego uczniowie  
z sanockiego Gimnazjum. Ksiądz Zdzisław Peszkowski 
zapamiętał go jako człowieka niezwykle interesującego, 
indywidualistę i artystę z powołania. Wychowankiem 
Getza był Bohdan Ihor Antonycz – poeta, którego  
talent Getz rozpoznał podobno już na początku twór-
czej drogi.

Był jednym z założycieli i dyrektorem Towarzystwa 
Muzealnego „Łemkowszczyzna”. Od 1940 roku pełnił 
funkcję kustosza Muzeum Ziemi Sanockiej. Żył w trud-
nych czasach, a że nie stał z boku, więc owe czasy  
wojenne i powojenne odcisnęły na nim bolesne piętno. 
Janusz Szuber, który kilkakrotnie pisze o Getzu w swo-
ich wierszach, kreśli sylwetkę artysty m.in.  na podsta-
wie opowieści dziadka Stefana Lewickiego: Leon Getz 
był pracowitym artystą, ale też schorowanym, cierpią-
cym człowiekiem.

Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie  
i Muzeum Historyczne w Sanoku przyjęło za cel upa-
miętnienie Leona Getza w roku, w którym mija 125 lat 
od jego urodzin i 50 lat od śmierci.  Jesienią dobędzie 
się międzynarodowa konferencja polsko-ukraińska, 
podczas której omówione zostaną mało znane wątki 
biogra�czne, działalność pedagogiczna artysty, ale
przede wszystkim jego twórczość. Kolejnym etapem 
obchodów rocznicowych będą wystawy. Muzeum  
Historyczne 17 grudnia zaplanowało otwarcie ekspo-
zycji prac Leona Getza ze zbiorów własnych placówki. 
Dyrektor Jarosław Sera�n zapewnia, że obrazy będzie
można oglądać do połowy lutego, każdy więc, kto  
zechce  poznać twórczość Leona Getza, będzie mógł 
zaplanować odwiedziny w Muzeum w okresie  trwania 
wystawy. Równolegle wystawa prac artysty zostanie 
otwarta we Lwowie. 

Jaki jest Sanok Leona Getza? Pełen urokliwych, 
niekiedy fantastycznie tajemniczych to znów  budzą-
cych grozę zaułków, schodów, kamieniczek i drewnia-
nych domów. Nasycony kolorami, nierzadko odreal-
niony, za każdym spojrzeniem – dynamiczny, wcho-
dzący w interakcję z widzem. I chociaż słowo „magia”, 
wykorzystywane dziś często jako wytrych, straciło 
swoją moc, tutaj pasuje jak ulał: Sanok na obrazach 
Getza jest magicznym miejscem i dobrze, że w roku  
jubileuszowym będzie okazja, by wszystko to dokład-
nie i wnikliwie obejrzeć.

msw



ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM I DOROTĄ SZYMALAMI

Krzysiek, Bieszczady i Ty. Jak to się 
zaczęło?

W Bieszczady przyjechałem  
w kwietniu 1973 roku. Wtedy przy-
jechałem całkiem świadomie, a stało 
się to za sprawą Henia Wiktoriniego. 
Pochodzę z Lublina i zanim wybra-
łem swoje Bieszczady, pracowałem 
w kopalni na Śląsku. Wtedy zobaczy-
łem �lm. Film, który pokazywał, jak
Heniu Wiktorini, przenosił się z pa-
łacyku, w którym mieszkał na Soko-
lem (miejsce, które miało zostać za-
lane wodami Zalewu Solińskiego), 
na nowe miejsce. Heniu przenosił 
się ze swoim dobytkiem na koniach. 
Tra�ło mnie to prosto w serce. Tak
bardzo mi się to spodobało, te konie, 
ta przeprawa, te widoki i ta dzikość. 
To był akurat czas, kiedy stałem się 
świeżym żonkosiem, w 1972 roku 
urodziła się też moja córka Marta. 
Wiele wydarzeń w jednym roku.  
I ten �lm, który w mojej młodej gło-
wie i sercu kompletnie zmienił 
wszystko. Z dnia na dzień zostawi-
łem dom, rodzinę i wyjechałem  
w Bieszczady. Wziąłem plecak, psa  
i wyjechałem. Zobacz te brzozy  
i modrzewie. Teraz ogromne, wtedy 
były młode, malutkie. Tutaj moje 
pierwsze miejsce. Między nimi roz-
wiesiłem plandekę i tak pod nimi 
spałem i mieszkałem. Wszędzie pu-
sto było. Nic tutaj nie było. Kom-
pletnie. 

Jak to, rozbiłeś sobie niby namiot, 
niby od razu zamieszkałeś?

No nie. Początkiem to tak na dzi-
ko sobie można biwakować było, bo 
nikt tutaj się nie interesował, kto, co, 
skąd i dlaczego. Ale przecież chcia-
łem tutaj zamieszkać. Ściągnąć ro-
dzinę. Taki plan sobie wymarzyłem. 
Nie było to takie proste okazuje się. 
Najpierw trzeba było kupić ziemię. 
Były preferencyjne wtedy warunki 
kredytowania w bankach na zago-
spodarowanie się w Bieszczadach. 
Ale… trzeba było mieć papiery,  
że się jest rolnikiem. Jakie papiery!? 
Ja – mieszczuch, górnik, gdzie mi do 
rolnika! No, ale to były czasy, że 
wszystko dało się załatwić. Więc za-
łatwiłem sobie papiery rolnika. Tak 
więc pojawiłem się w banku z papie-
rami „mistrz hodowcy bydła”.  Było 
wtedy tak zwane prawo osadnicze 
(chyba nawet jestem ostatnim osad-
nikiem). A na Strzebowiskach było 
pusto, może dwie chałupy gdzieś ni-
żej. Całkiem pusto. Ale nie chciałem 
nic innego. 

Czyli Strzebowiska to było Twoje 
miejsce od początku?

Jak przyjechałem z tym dyplo-
mem, to dostałem propozycję osa-
dzenia się na dobrych ziemiach (no 
dyplom to dyplom) w Zahoczewiu.  
Tam miałem mieć 20 ha w jednym 
kawałku. Popatrzyłem w tym Zaho-
czewiu, porozglądałem się – mówię 
– nie. Nie podoba mi się. Mówię do 
nich, ja chcę w dzikich terenach.  
No to zaproponowali mi już ostat-
nie, co mieli, a nikt nie chciał – Stru-
bowiska. Mówią, że to już w górach, 
dziko, wysoko, zero ludzi.  Podjecha-
łem do Strubowisk, zobaczyłem i już 
wiedziałem. To jest TO! Zadziwić 
się nie mogli, że ja z takim dyplo-
mem, na takim dzikim miejscu. Tłu-
maczę, że ja doświadczony hodowca 

bydła (śmiech) pokażę, jak to trzeba 
gospodarować Bieszczadach. W du-
szy śmiałem się z tego, bo ja o ho-
dowli wiedziałem tyle, że jest krowa 
i koń, a nawet nie wiedziałem, gdzie 
krowa ma ogon (śmiech). No, ale 
Strubowiska dostałem, oczywiście 
na preferencyjne warunki kredyto-
we z banku, osiadłem pod tą plande-
ką i żyję tutaj do dziś. 

Plan miałeś zostać hodowcą bydła? 
Rolnikiem? 

Wiesz, co było moim planem? 
Ucieczka z miasta. Nie miałem żad-
nego planu na życie tutaj. Miasta 
miałem dość, towarzystwa, w jakim 
tam sie obracałem.  Ja po prostu od 
tego uciekłem i się odciąłem.  Kiedy 
zobaczyłem ten �lm o Wiktorinim,
kiedy moja pierwsza żona urodziła  
córkę Martę, powiedziałem, czas coś 
zrobić z życiem, bo szedłem nie  
w tym kierunku, co należy. Musia-
łem coś zmienić w życiu, a wiedzia-
łem, że w mieście sobie już nie pora-
dzę. I  wyjechałem w te Bieszczady. 
Musiałem to rzucić, zacząć życie od 
nowa.  Powiem, że moje życie tutaj 
nie było łatwiejsze, było bardzo trud-
no, ale patrząc tak z perspektywy 
czasu, była to moja pewnego rodzaju 
pokuta, za czasy miejskie, pokuta, 
która uczyniła mnie człowiekiem 
szczęśliwym. 

A rodzina? Kiedy przyjechała tutaj 
do Ciebie?

 Ewa – pierwsza żona, odnalazła 
mnie po pół roku, bo nie wiedziała 
nawet, gdzie uciekłem. Odnalazła 
mnie, bo moja mama wreszcie dała 
jej adres, gdzie jestem i przyjechała.  
Taka dama z miasta, niepasująca cał-
kiem tutaj. W eleganckich butach,  
kostiumie. A tutaj wszędzie błoto po 
kolana, miejscami po pas. Przyjecha-
ła ostatnim autobusem, pokierowano 
ją, że tam na szczycie góry zobaczysz 
małe światełko od świecy. To tam.  
Ja wówczas zbudowałem sobie na tej 
zakupionej ziemi od banku szopkę. 
Malutka, z piecem. Całe moje gospo-
darstwo. Jak przyszła, to wyglądała  
w opłakanym stanie. Otwarłem 
drzwi, a ona z płaczem: „Gdzieś ty 
mnie tutaj sprowadził!!!”

Ale została ze mną. Wówczas 
bardzo, bardzo mi pomogła. Ta bie-
da tutaj była nie do opisania. Gdyby 
nie wspólne „organizowanie” pracy  
z Ryśkiem Szocińskim, nie dałoby 
się przeżyć. A żyliśmy z kłusowania, 
ze sprzedaży choinek, z czego się 
dało. Wiesz, takie trochę zbójeckie 
zajęcia, stąd pewnie zostałem tym 
Zbójem.  Jak Ewa przyjechała, pod-
jęła pracę w sklepie, gdzie teraz jest 
Biesisko na Przysłupiu, dzięki temu 
była stała pensja, żywność. Ja wów-
czas od podstaw budowałem ten 
dom, w którym jesteśmy teraz. Sam 
własnymi rękoma stawiałem. Tutaj 
żadnych maszyn, bez prądu. Miesza-
nie betonu w taczkach, fundamenty  
na dwa metry. Jak ja sobie to wspomi-
nam, ile we mnie musiało być deter-
minacji i siły, by to znieść. Taki chło-
pak z miasta, ale nie poddałem się.  

Życie Was nie rozpieszczało tutaj.
Musiałem zająć się rolnictwem. 

Więc i tego się uczyłem, bo papiery 
wiadomo jak zdobyte, pojęcia o go-
spodarce nie było. Uczyłem się, bo 

taki był wymóg banków, że osadnik 
ma tutaj gospodarować. Z SKR mia-
łem możliwość wynajmowania ma-
szyn (oni wówczas pomagali osadni-
kom), więc uprawiałem jeszcze pola. 
Jak sobie to przypominam, do dziś 
nie wierzę, że ja w ogóle temu podo-
łałem. Jak biednie było tutaj, głód, 
zimno, dzieciakom trzeba było  
dawać jeść, to szedłem pracować do 
lasu. Przy wycince ciężka praca. Kto 
nie był, to nie ma pojęcia. Miałem  
10 ha lasu, wycinałem, woziłem na 
wypał i tam sprzedawałem, dobry 
grosz był, ale praca często nadludz-
ka.  Na zimę handlowałem w Lubli-
nie choinkami, na lato z Ryśkiem 
Szocińskim, by też coś zarobić – ro-
biliśmy pamiątki. Rzeźbiłem.

Ty rzeźbiłeś? Z tej strony to Cię nie 
znałam jeszcze!

No, a jakże! Sporo rzeźb moich 
po Bieszczadach i nie tylko. Najbli-
żej możesz zobaczyć, to kapliczka na 
Strzebowiskach powyżej mnie, przy 
domu. A w Cisnej w Trollu wszyst-
kie rzeźby i rzeźba Biesa, z ku�em.
Trochę się pracowało dłutem, by  
i z tego był chleb. 

Ewa dała tutaj radę? Wytrzymała te 
srogie Bieszczady?

Długo Ewa ze mną tutaj była, ale 
bywało coraz gorzej z nami. Jej to ży-
cie przestawało tutaj pasować.  Małe 
dzieci, praca, gospodarstwo. Ona 
była typowo miejską kobietą. Przy-
znam się, że nie sądziłem, że w ogóle 
da radę tutaj mieszkać. Trochę dała. 
Ale przyszedł rok 1989. Jej ojciec wy-
jechał na kontrakt do Austrii i Ewa 
natychmiast podjęła decyzję, że je-
dzie do niego. Co się mogłem dziwić? 
Ja też kiedyś zabrałem się i odsze-
dłem. Mogłem tylko jej decyzję zaak-
ceptować. Dzieciaki Marta i Bartek 
po ukończeniu tutaj szkół pojechały 
do matki. Ja zostałem sam. 

Ale dzieci wróciły…
Moje dzieci jednak nie chciały 

Wiednia, Austrii – pobyły coś tam 
ponad rok z matką i wróciły w Biesz-
czady. Kupiły od SKR -u to Biesisko 
i zaczęły żyć już po swojemu. 

Strzebowiska i dom z widokiem…W
ieś malowniczo położona, z przepięknym widokiem na poło-
niny. Malowniczy masyw Wetlińskiej o każdej porze roku na-
pawa zachwytem. Dziś coraz więcej tutaj mieszkańców i tury-
stów. Trudno sobie wyobrazić, że kilkadziesiąt lat temu mało 
kto chciał tutaj ziemię kupować i żyć. 

A jednak…
Podchodząc pod dom, gdzie umówiona jestem na spotkanie,  

z dala widzę wyjątkowy budynek. Kiedyś w reportażu TVP3 Andrze-
ja Potockiego – gospodarz i jego dom otrzymał przepiękną nazwę, 
która przylgnęła do miejsca: „Człowiek z widokiem”. Kim są gospo-
darze tego miejsca?

To Dorota i Krzychu Szymala – Zbójem w Bieszczadach zwany.
O ile z Krzychem Szymalą znajdziemy dość wiele materiałów  

i �lmów, o tyle z Szymalową żoną – Dorotką – będzie ciężko się do-
szukać. Warto mieć jednak świadomość, że żona Zbója – to żona 
wyjątkowa. Dlaczego? No właśnie, dlaczego wyjątkowa? Bieszczady 
to wyzwanie dla człowieka, to także próba sił i charakteru. Niewąt-
pliwie dotyczy to także ludzi w związkach, gdzie wspólnie dźwigają 
dolę i niedolę tego jakże pięknego miejsca.

Na werandzie już wyglądał mnie gospodarz, za chwilę dołączyła 
Dorota. W jednej chwili zatrzymał się zegar i chciałoby się, by ta 
chwila trwała na zawsze. Życzliwość gospodarzy, urok tego miejsca 
– wszystko dookoła daje poczucie, że tra�ło się do właściwych ludzi
pod właściwy adres.

Na werandzie siadamy przy pysznej herbacie z miodem i cytry-
ną i zaczynamy wspólną rozmowę.
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A jak to było z Twoim kowbojowa-
niem? Napadami na turystów?

Wiesz, to takie opowieści dla tu-
rystów.  A te napady rozpoczęły się 
od zabawy. Wracaliśmy z jakiegoś 
rajdu konnego z całą grupą pobocza-
mi przez łąki.  Zobaczyliśmy kolejkę 
z oddali i dla hecy skrzyknęliśmy się, 
że zrobimy taki western bieszczadzki 
z napadem na kolejkę. Pozorowali-
śmy najazd konny na kolejkę. Tro-
chę zabawy, turyści machali, zdjęcia 
robili i tyle. Pociąg pojechał, myśmy 
wrócili. Ot, taka śmieszna zabawa 
dla wszystkich. Wieść się jednak ro-
zeszła i przyszli do nas przewodnicy, 
mówiąc, żeby takie napady na kolej-
kę wprowadzić do atrakcji. Ludziom 
to się podoba, coś innego, takiego 
kowbojskiego. No i tak pod zamó-
wienie robiliśmy napady, czasem 
i do wagoników wsiadaliśmy, racząc 
się z turystami wszelakimi trunkami. 
Wesoło było, każdy to wspomina. 
Kowboje to taki wymysł, roman-
tyczny dla dodania smaku tej tury-
stycznej stronie. Jakie tutaj było 
kowbojownie? Kto niby miał być 
tym kowbojem? Filmy, książki zro-
biły swoje, a kapelusz skórzany to 
była nie moda, ale po prostu prak-
tyczne nakrycie głowy. Przypięto 
mnie i wielu innym łatkę kowboja 
i zakapiora, ale to taki mit, mocno 
mijający się z prawdą. 

Przyjaźniłeś się z Jędrkiem Połoni-
ną?

Tak, bardzo.  W 1976 roku po-
znałem Jędrka i Juranda. Poznaliśmy 
się w knajpie. Siedziałem sam, Ju-
rand z Jędrkiem obok przy stoliku 
o koniach rozmawiali. No to ja, taki 
młody osadnik tutaj, zapytałem, czy 
mogę dołączyć do rozmowy, zacie-
kawił mnie temat koni.  Sam już mia-
łem konie, byłem po prostu ciekaw 
doświadczeń innych. Przyjęli mnie 
do rozmowy jak swojego i tak się 
zaczęła nasza przyjaźń. Przez jakiś 
czas, bodajże w 1981 roku, Jędrek 
pomieszkiwał ze mną w Strzebowi-
skach. Nie miał gdzie, konie trzeba 
było też karmić. Wiele wspomnień 
z naszej wspólnej przyjaźni i wody 
ognistej wypite.

Jesteś szczęśliwym człowiekiem, 
ale bywało wcześniej różnie. 

Gdy mnie żona Ewa zostawiła, 
wyjechała do Wiednia, bo już nie dała 
rady być tutaj w tych surowych Biesz-
czadach, popadłem w nałóg. Stacza-
łem się. Traciłem całkowicie grunt 
pod nogami – dosłownie i w przeno-
śni.  Pięć lat staczania się człowieka na 
dno. Znalazłem kompanów, między 
innymi zaprzyjaźniłem się właśnie 
z Jędrkiem Połoniną, no i tak żeśmy 
sobie wiedli pijacki żywot. Pięć lat 
wyjęte z życiorysu bieszczadzkiego – 
trzeźwego. Uratował mnie Mój Anioł 
– Dorotka. Moja druga obecna żona. 
Gdyby nie ona, o Szymali by tylko już 
wspominali. 

No właśnie, pojawiasz się Ty Do-
rotko. Jak to się stało, że znalazłaś 
Krzysia?

A na wakacje sobie przyjechałam 
(śmiech) i zostałam. 

Tak po prostu?
Tak, tak po prostu.  

Przyjechałaś z Krakowa, który to 
był rok?

1995. Wiesz, ja na wakacje jeź-
dziłam od dawna w Bieszczady. Ale 
w tym roku pierwszy raz spotkałam 
Krzyśka. I to była moja decyzja ży-
cia. Nie Bieszczady, ale Krzychu. Za-
wsze z koleżankami przyjeżdżały-
śmy do Staszka Laski na schronisko 
na Roztokach.  Tam praktycznie 
można było nocować, za darmo, 
więc dużo młodzieży zawsze tam 
nocowało. No i tego roku też przyje-
chałyśmy, okazuje się, że Staszka tam 
nie ma, a przebywa u Krzycha Szy-
mali na Strzebowiskach.  Chciały-
śmy się z nim zobaczyć. Nie zastały-
śmy akurat Staszka, ale spotkałyśmy 
Krzycha. Chciałyśmy zanocować, 
pogadać i poczekać na Staszka La-
skę. No i tak zostałyśmy dość długo.  

– Ja pamiętam ten dzień – mówi 
Krzysiek – ktoś puka, otwieram. Za 
drzwiami trzy młode dziewczyny. 
Ładne bardzo.  Pytają o Staszka. Szu-
kają kwatery. U mnie rudera była 
wtedy, ale mówię spokojnie, mogą 
przenocować. 

Strzebowiska i dom z widokiem…

Dorotko, decyzja życia?
Miałam wtedy 21 lat, wielokrot-

nie byłam w Bieszczadach, nawet 
miałam wtedy rodzinę w Cisnej, lubi-
łam się włóczyć po połoninach i bez-
drożach. Myśl, że kiedyś tutaj zosta-
nę, nie kiełkowała mi nawet w głowie. 
Do czasu jak tra�łam do Strzebowisk 
do Krzyśka.  Wiesz, to tak nawet było 
zabawne, bo kiedy czas powrotu się 
zbliżał, koleżanki pojechały.  A rano 
Krzychu patrzy, a ja nadal jestem, za-
pytał, czemu nie pojechałam. Mówię 
mu: ja tutaj zostaję (śmiech). 

I tak już zostałaś całkiem?
No nie do końca, ja jeszcze stu-

diowałam, musiałam po wakacjach 
wrócić na studia, ale wracałam, wy-
jeżdżałam, aż w końcu na trzecim 
roku przyjechałam na stałe. Studia 
skończyłam zaocznie.  

Czy zderzenie się z życiem biesz-
czadzkim nie przeraziło dziewczy-
ny z miasta?

Nie, niekoniecznie. Nie byłam tu-
taj sama, bo był Krzysiek. Wiedziałam, 
że jak ja się nim zaopiekuję, to on mną 
jeszcze bardziej. Wiesz, byłam bardzo 
młoda, pełna wiary i życia. Dalej we 
mnie to jest. Miłość uskrzydlała, wspa-
niałe przeżycia, a żadne problemy nie 
były aż tak wielkie, by ich nie pokonać. 
Jesteśmy ze sobą 25 lat. 

Doroto, a jak z tym Zbójem ci się 
wtedy żyło?

No romantycznie! (śmiech). Jak 
widzisz, minęło 25 lat od naszego po-
znania, a 20 lat od ślubu, który brali-
śmy we wrześniu 2000 roku. Piękne 
wspomnienia. Na koniach do ślubu, 
który braliśmy w Cisnej.  Ślub był 
taki, wiesz – kowbojski, piękna złota 
jesień ech…– dodaje Krzysiek – 
zobaczysz zdjęcia. 

 Wiesz młoda byłam, wspominam 
to jak nieustające wtedy wakacje – 
śmieje się Dorota – zachłyśnięta 
życiem, Krzyśkiem, przyrodą, wszyst-
kim, co mnie tutaj otaczało. Nie da się 
tego tak nazwać, opisać. A Krzyśka 
nigdy nie starałam się „wychowywać”. 
Zaakceptowałam go takiego, jakiego 
go poznałam, a że to dobry człowiek, 

więc nie było jakiegoś wielkiego wy-
zwania. Wiadomo, z czasem pojawia-
ły się jakieś problemy, większe, mniej-
sze, ale dla Krzyśka tutaj zostałam 
i nic się w tej kwestii nie zmieniło. 

A Krzysiek, Twoje życie, jak poja-
wiła się Dorota? Co się zmieniło?

Wszystko. Już nie chciało się za 
bardzo zbójować, kowboić i pić. Mia-
łem piękną, dobrą kobietę, która dla 
mnie tutaj została, nie patrząc na wa-
runki, więc trzeba było zacząć być 
mężczyzną. Gospodarzem. Zacząłem 
remontować to, co tutaj stało, a zbyt 
wiele nie stało. Więc wziąłem się za 
budowę, dobudowę i rozbudowę. 
Dorotka była bardzo aktywna, moty-
wowała mnie. 

Pamiętam, ten dzień, kiedy te 
dziewuszki, co z nimi była Dorotka, 
miały wyjeżdżać. Uprzątnęły dom, 
zabrały bagaże, pojechały. Mnie wte-
dy w domu jakoś nie było. Wracam, 
a tutaj Dorotka została. To był czas, 
kiedy już trzeba było wracać na stu-
dia, a ona jest. Pytam, czemu została, 
a ona mi mówi – przecież jak tutaj so-
bie sam poradzisz, kto się tobą zaj-
mie?

– Ja tego nie pamiętam! – śmieje 
się Dorota – chyba sobie to wymyśli-
łeś!

Tak było – wspomina dalej Krzy-
chu – ja to doskonale pamiętam, bo 
mnie to bardzo zaskoczyło, wręcz 
z nóg powaliło. 

Dorotko, a Ty w zderzeniu z rze-
czywistością, nie wakacyjną a co-
dzienną, z życiem przy takim Zbó-
ju, w takich warunkach, nie miałaś 
ochoty tego zostawić w jakimś mo-
mencie?

Nie. Nigdy mi to nawet przez 
myśl nie przeszło. Wiedziałam i wi-
działam, na co się piszę i nie rozczaro-
wałam się i nie oczekiwałam niczego 
innego. Mieliśmy konie, które zawsze 
były moim marzeniem, z biegiem 
czasu rozwój turystyki otworzył 
nam drzwi na noclegi. Połączyliśmy 
konie, jazdy i noclegi. Trzeba z czegoś 
żyć, a zawsze młodym się nie jest. Nie 
zawsze było pieknie i wspaniale, ale 
nie zwątpiłam w swoją decyzję nigdy.

Na koniec takie pytanie do Was 
obojga. Gdybyście mogli cofnąć  
czas, czy byłoby coś, co chcieliby-
ście zmienić w życiu?

Krzychu Szymala: Nie, byt okre-
ślił moją świadomość i nie widzę in-
nej drogi. Nie ma, co myśleć, co by 
było, gdyby było. Jest to, co jest, prze-
żyłem życie różnie, ale wiem, kim je-
stem, z kim jestem i gdzie jestem. 
Twierdzę, że nie zmarnowałem swo-
jego życia, moje dzieci coś mają, coś 
osiągnęły, jest moja Dorota. Mam 
wewnętrzny spokój ducha, że pomo-
głem od siebie coś dać, jako ojciec 
i mąż.

Dorota Szymala:  W życiu biesz-
czadzkim nie chciałabym zmieniać 
nic. Jestem zadowolona. Żyję na wsi, 
pomimo że byłam mieszczuchem. 
Wieś była mi chyba pisana. Mnie się 
tutaj spodobało, jakbym była od po-
czątku w tym miejscu. Nie ma co po-
równywać do życia w Nowej Hucie. 

Jak Ci się Dorotko udało, że to 
wszystko, zamieniając miasto na 
odludzie, poukładałaś w całość?

Ja jestem twarda i niezależna. Mam 
charakter twardy, stawiam często na 
swoim i jak coś postanowię, to idę do 
celu. Nie po trupach, bo nigdy nie uczy-
niłabym krzywdy nikomu, ale nie bra-
kuje mi determinacji w tym, co robię. 
Początki były trudne, ale dało się radę. 
A nawiązując do pytania, co bym w ży-
ciu chciała zmienić, to w tym pozabiesz-
czadzkim, wybrałabym inny kierunek 
studiów. Z wykształcenia jestem geolo-
giem. To bym zmieniła najchętniej 
na zielarstwo.  Teraz wiedzę uzupeł-
niam w kursach i bibliogra�i. Chciałam 
pracować przy zwierzętach i przyro-
dzie, interesowała mnie ochrona środo-
wiska, a nie żadna geologia. Pomyliłam 
w ogóle kierunki, bo był to kierunek: 
Geologia, geo�zyka i ochrona środowi-
ska. Dałam się nabrać i stąd ta pomyłka 
w wykształceniu (śmiech).

A skąd zainteresowanie w kierun-
ku malarstwa, bo wiem, że malu-
jesz. W domu masz też kilka swo-
ich prac?

Rysować, malować lubiłam chyba 
od zawsze. Czy to jakiś talent? Chyba 
nie aż tak wielki, a bardziej ogromna 
przyjemność.  I tutaj w Bieszczadach 
właśnie, wróciłam do swojej pasji. 
Zimą, wieczory długie, to co robić. 
Zaczęłam malować. Maluję akwarela-
mi z reguły. Nie uważam się za artyst-
kę, ale lubię to robić. Miło jest robić 
coś, co się lubi. 

A jak według Was zmieniły się 
Bieszczady przez ten czas, który 
tutaj jesteście?

Krzychu: Dla mnie tak trochę ne-
gatywnie, za dużo ludzi, takich rosz-
czeniowych, wymagających, za dużo 
ogrodzeń i zamykania terenów. Ja pa-
miętam wolne przestrzenie, a teraz 
wszędzie tabliczki: własność prywat-
na, wstęp wzbroniony. To takie moje 
ograniczenie tej wolności, za którą tu-
taj przyjechałem.

Dorota: Żyje się teraz materialnie 
łatwiej, z mojego punktu widzenia 
jako kobiety, która musi zadbać 
o dom, jest łatwiej. Osobiście mam 
mieszane uczucia, bo ja lubię ludzi, 
dla ludzi tutaj też przyjechałam, poza 
widokami. Podoba mi się, że Biesz-
czady się rozwijają, ale też nachodzi 
mnie wątpliwość, czy to wszystko 
idzie w dobrym dla Bieszczad kierun-
ku. Że za bardzo robi się komercyj-
nie. Komercyjnie ponad wszystko, to 
mi wtedy bardzo żal tych Bieszczad, 
jakie poznałam.

***
Losy ludzi wplecione w dzieje Biesz-
czadów są w wielu miejscach bardzo 
zbieżne. Ci, którzy wybierali wolność, 
piękno tych ziem, odnajdywali tutaj 
swoje miejsce na ziemi. Wielu już nie 
ma, niektórzy otrzymywali swojego 
Anioła Stróża – jak mówi Krzysiek 
Szymala o swojej Dorotce – tym się 
udawało. Wielu przepiło i przehulało 
swoje życie, bo warunki tutaj na to 
były bardzo sprzyjające.

 Bieszczady to historie. Ludzkie, 
zwyczajne, niezwyczajne, ale każda 
jest warta własnej opowieści.

Za rozmowę bardzo dziękuję 
Krzyśkowi i Dorotce, która wreszcie 
dała namówić się na chwilę rozmowy 
o sobie, niecałkiem prywatnie.

Lidia Tul-Chmielewska



10 23 kwietnia 2021 r.| LUDZIE|  

Linda i Ben to para Holendrów z Maastricht, którzy są w trakcie zaplanowanej na 7 lat podróży, 
podczas której chcą przejechać ok. 100.000 km i odwiedzić wszystkie kontynenty. W czerwcu 
2020 roku ruszyli z Maastricht, by m.in. poprzez Niemcy, Chorwację, Albanię dotrzeć do Grecji, 
gdzie mieli przerwę zimową. Stąd przez Bułgarię, Rumunię, Ukrainę dotarli do Polski i Sanoka. 
W chwili zamykania tego numeru znajdują się w Wadowicach, następnie planują odwiedzić 
Puszczę Białowieską, a docelowo chcą dojechać w tym roku na Nordkapp. Nie jadą tylko dla 
przyjemności, mają bowiem misję wspierania na trasie ludzi w potrzebie i projektów na rzecz za-
chowania dziedzictwa naturalnego. Holendrów gościliśmy w redakcji „Tygodnika Sanockiego”  
i poprosiliśmy ich o podzielenie się z czytelnikami opowieścią o tym, jak  narodziła się pasja i jak 
teraz wygląda ich życie na dwóch kółkach. 

Marzenia stały się celem
Inicjatywa do przemierzenia świata 
na dwóch kółkach należała do 
Bena. 

– Śledziłem światowych rowe-
rzystów na Instagramie. Widząc ich 
szczęście i to, że mają możliwość po-
dziwiania piękna świata, pozazdro-
ściłem im. Zapragnąłem sam podró-
żować.

Ben, Lindę poznał w 2016 roku.  
Pobrali się 24 czerwca w 2018,  a na 
prezent weselny zażyczyli sobie od 
gości rower. Ich codziennością stał 
się trening. Chodzili na siłownię kil-
ka razy w tygodniu, jeździli na biwa-
ki, np. do mroźnej Laponii, czy np.  
przez miesiąc przemierzali Irlandię.  

 – Gdy skończyłem 60 lat, prze-
szedłem na wcześniejszą emeryturę 
i wówczas powiedziałem sobie, że 
czas zrobić jeszcze w swoim życiu 
coś wielkiego. I tak się wziął pomysł 
na rowerową wyprawę dookoła 
świata z przesłaniem.Linda przerwa-
ła studia i zrezygnowała z  pracy, by 
móc mu towarzyszyć. Nie mamy 
zbyt wysokiego budżetu, ale wspa-
niałe jest to, że nie musimy praco-
wać w drodze.  Uważamy, że budżet 
jaki  potrzebujemy, to 6000 euro na 
osobę rocznie. Wcześniejsza emery-
tura to oczywiście niewiele, ale wy-
najmujemy mieszkanie w Maastricht 
i mamy oszczędności – mówi Ben.

Całą podróż opłacają sobie  
z własnych środków, a fundacja, któ-
ra im patronuje, za każdy przejecha-
ny kilometr wpłaca 1 euro na cel 
charytatywny, który podróżnicy 
wskazują. Jaki to cel? W każdym kra-
ju inny i jak najbardziej lokalny. Np. 
w Rumunii wsparli sterylizację  
5 psów, w Macedonii pieniądze prze-

Linda Reimersdahl i Ben van Baardwijk goście „Tygodnika Sanockiego”

Przystanek Sanok na rowerowej 
wyprawie dookoła świata 

Sanok 
poznaliśmy 

w Grecji! 
Naprawdę! 
W Delphi 

spotkaliśmy 
Sylwię Czajkowską, 

która pochodzi 
z Sanoka...

znaczyli na 25 strojów dla lokal-
nego, malutkiego clubu Judo,  
w Grecji wsparli projekt ochro-
ny żółwi. Generalnie cele wią-
żą się z ekologią, zwierzętami lub pa-
sją ludzi, których spotykają na swo-
jej drodze. 

Podróżnicy mają zielone serca
– Oprócz miłości do siebie nawza-
jem mamy ogromne serce dla ludzi  
i naszej planety. Nasze zielone serce 
odbija się w sposobie, w jaki odkry-
wamy świat: na rowerze bez wsiada-
nia do samolotu. Dlatego przeprawy 
między kontynentami zaplanowali-
śmy drogą morską. Robimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby pod każ-
dym względem być tak ekologicz-
nymi, jak to tylko możliwe. To spore 
wyzwanie – opowiada Linda.

Plastik
Podróżnicy unikają  plastiku jedno-
razowego użytku. Na zakupy chodzą 
z  własnymi torbami. Używają wła-
snych  metalowych kubków do picia 
kawy w drodze. Zimą dodatkowym 
atutem picia kawy ze swojego kubka  
jest rozgrzanie dłoni. Wszystkie 
śmieci staramy się wrzucać do odpo-
wiednich pojemników, by jak naj-
więcej tra�ło do recyklingu.

Kupujemy świadomie
– Czy naprawdę tego potrzebujemy? 
– zawsze zadajemy sobie pytanie 
przed zakupem każdej rzeczy. Uży-
wamy rzeczy, które już posiadamy. 
Na przykład spód starego namiotu 
Bena służy jako prześcieradło,  
a mama Bena zrobiła z niego osłony 
przeciwdeszczowe do naszych skó-
rzanych siodełek �rmy Brooks. Uży-

Jedzenie i napoje
– Staramy się odżywiać również 
świadomie i lżej dla naszej planety. 
Naszym celem jest jedzenie mięsa 
dwa razy w tygodniu i raz ryby. Po-
zostałe dni to dni dań wegetariań-
skich. Jednak jeżeli nas ktoś zaprosi 
na posiłek, nie wybrzydzamy.  Jeste-
śmy bardzo zadowoleni i jemy to, co 
podano – opisuje podróżne menu 
Ben. – Wodę oczyszczamy specjal-
nym  �ltrem. W ten sposób woda na-
daje się do picia. Jeśli nie ma źródła 
wody, a woda z kranu jest chlorowa-
na, kupujemy wodę w butelkach 
PET.

XPLORid to blog z naszymi 
historiami z podróży
– Każdy dzień to nowa przygoda. 
Jedziemy około 60 km dziennie  
i nigdy nie wiemy, gdzie zatrzyma-
my się tego dnia na noc. Następnie 
szukamy odpowiedniego miejsca. 
Kościół, kaplica lub czasem cmen-
tarz. Wewnątrz lub pod zadasze-
niem. Albo pytamy miejscowych, 
czy możemy spać u nich w ich ogro-
dzie, garażu lub szopie. Korzysta-
my z naszego namiotu lub kładzie-
my się pod moskitierą na materacu. 
Dzięki takiemu sposobowi podró-
żowania spotykamy wiele osób.  
W ten sposób poznajemy kulturę, 
kraj i środowisko. Opowiadając  
o naszych przygodach na naszym 
blogu, staramy się zainspirować in-
nych do podróżowania  blisko na-
tury i kultury. Przedstawiamy ludzi, 
których spotykamy i opisujemy ich 
sytuację życiową. Zwracamy rów-
nież uwagę na projekty przyrodni-
cze, które odwiedzamy – wyjaśnia 
Linda.

Dotarliśmy do Sanoka
– Sanok poznaliśmy w Grecji! Na-
prawdę! W Delphi spotkaliśmy Syl-
wię Czajkowską, która pochodzi  
z Sanoka i nakreśliła nam sytuację 
powstających ścieżek rowerowych  
w okolicy. Przekazała kontakt do 
Grzegorza Wilusza i tak tu tra�liśmy.
W dobie koronawirusa jesteśmy ela-
styczni jeżeli chodzi o trasę, więc  
z przyjemnością tak manewrowali-
śmy, by Sanok i Polska oczywiście 
stanęły na naszej trasie. Mieliśmy 
przyjemność spotkać burmistrza 
miasta Tomasza Matuszewskiego, 
którego entuzjazm nas miło zasko-
czył. Naszej planecie potrzeba ludzi, 
którzy rozumieją, że przyszłość to 
między innymi więcej rowerów  
w naszym życiu. Burmistrz jest spor-
towcem, a to wróży dobrze decy-
zjom związanym z ekologią w okoli-
cy. Grzegorz natomiast przedstawił 
nam projekt Velo San. Velo San to 
dobry kierunek, rozwój ścieżek  
rowerowych jest bardzo ważnym 
elementem, to przyszłość dla komu-
nikacji. Jazda na rowerze ma bardzo 
wiele zalet, jest korzystna dla zdro-
wia. W Holandii, która jest chyba 
najbardziej prorowerowym krajem 
świata, centra miast są zamykane dla 
ruchu samochodowego, wszędzie 
chodzimy pieszo lub jeździmy rowe-
rami. Im więcej ścieżek, tym lepiej. 
Cieszymy się, że wasza okolica pod 
tym względem się rozwija – pod-
sumowują Holendrzy. 

Miło nam było gościć podróżni-
ków w naszej redakcji. Życzymy im 
bezawaryjnej jazdy i obiecujemy, że 
zajrzymy za jakiś czas do naszych 
niecodziennych gości.

Edyta Wilk

wamy specjalnego systemu bezdęt-
kowego, który służy nie tylko do 
pompowania opon, ale także zastę-
puje gorącą  butelkę z wodą – opo-
wiada Linda. – Kiedy czegoś potrze-
bujemy, traktujemy priorytetowo 
przedmioty, które są trwałe, nadają 
się do ponownego użytku lub nada-
ją się do recyklingu – dodaje.

Ciepły prysznic
– Po całym dniu jazdy na rowerze tę-
sknimy za ciepłym prysznicem. Jed-
nak często nie ma prysznica. Linda 
bierze prysznic w ciągu 5 minut. Ja 
lubię cieszyć się tym trochę dłużej. 
Plastikowe pojemniki nie sprawdzi-
ły się  w naszych torbach. Często się 
otwierały i nasze rzeczy zamakały. 
Staramy się brać prysznic tam, gdzie 
jest to możliwe.  Dlatego używamy 
też nie płynnego mydła, a zwykłej 
kostki – opowiada Ben.
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Zatrudnia się i prowadzi praktykę 
lekarską w Sanoku, która cieszy się 
dobrą opinią i pełnią zaufania sanoc-
kiego mieszczaństwa. 

  Zagórz w tym czasie był wsią  
o bardzo ubogim życiu  kulturalnym 
i towarzyskim, które skupiało się 
przeważnie tylko  w prywatnych do-
mach u nieco lepiej sytuowanych 
mieszkańców. A jedyną instytucją 
kulturalną było Towarzystwo  „Czy-
telnia”.

Dopiero budowa w 1872 roku 
strategicznej  kolei, poprowadzonej 
z Przemyśla przez Chyrów – Zagórz 
– Łupków – Medzilaborce i dalej 
poprzez Koszyce do Budapesztu, 
doprowadziła do ożywienia  gospo-
darczego tych terenów. 

A nieco później  zbudowano  nie 
mniej atrakcyjnie poprowadzoną 
Cesarsko-Królewską Galicyjską Ko-
lej Transwersalną łączącą  Stróże – 
Biecz – Jasło – Krosno – Sanok do 
Nowego Zagórza. 

I kiedy jeszcze w 1889 roku  po-
łączono wspólną dyrekcją te obie  
konkurencyjne dotychczas koleje,  
to w Zagórzu powstał  ważny węzeł 
kolejowy i zrodziła się potrzeba na 
różnego rodzaju specjalistów kole-
jowych. 

Regularnie i dość często kursują-
ce na tych dwu trasach pociągi, licz-
ni też   różnorodni oraz wielonaro-
dowi pasażerowie wnoszą nowe  
i urozmaicone życie  w tę  dotych-
czas  ubogą i mało znaczącą  wioskę, 
a która  zaczęła bardzo szybko prze-
obrażać się w prężnie rozwijającą się 
i coraz ludniejszą osadę kolejarską. 

Z CYKLU: zwyczajni - niezwyczajni

JÓZEF  
GALANT  
-  ZAGÓRSKI LEKARZ, 
SOKOLNIK, SPOŁECZNIK
Urodził się 23 marca 1862 roku  w Strachocinie, nauki pobiera w Prze-
myślu i na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie korzysta ze stypendium 
dla dobrze prowadzącej się, zdolnej, ale ubogiej młodzieży  i uzyskuje  
tytuł lekarza medycyny. 

Zaczyna tworzyć się z przyby-
łych do pracy na kolei urzędników 
nowa wykształcona grupa ludzi  
o większych potrzebach intelektual-
nych i zaczyna  też szukać  możliwo-
ści – działania

I w tym czasie  Józef Galant prze-
nosi się z Sanoka do Zagórza,  obej-
mując wakującą  i dobrze płatną posa-
dę lekarza kolejowego, którą to powin-
ność będzie pełnił z niezwykłym po-
święceniem i estymą przez całe swoje 
życie.  Zaskarbiając sobie za dobrą pra-
cę i okazywane pacjentom wsparcie  
i wrażliwe na ludzkie cierpienie i nie-
dolę – serce, dozgonną wdzięczność 
zagórskiej społeczności. 

  Ten  nowo  przybyły, ale pełen 
energii i pasji – lekarz, który widzi, 
odwiedzając chorych i prowadząc  
z nimi rozmowy, jak dużo tu trzeba 
poprawić w ich życiu  prywatnym   
i intelektualnym.  I to on staje się  
inicjatorem i pomysłodawcą wielu 
twórczych i ważkich dla zagórzan 
poczynań.

Będąc jeszcze lekarzem w Sano-
ku, jakby nie było, znaczącym i roz-
winiętym gospodarczo oraz nie tak 
odległym  miastem,   tam już rozpo-
czął swoją społecznikowską działal-
ność  w licznych sanockich organi-
zacjach towarzysko-kulturalnych. 
Poznał ich struktury i zakres działa-
nia i niektóre postanowił przenieść 
na teren dziewiczego i ubogiego  
w tym temacie  Zagórza.

 A tu rozpoczyna  swoje społecz-
ne i edukatorskie poczynania od razu 
z wysokiego pułapu, bo zakłada  już  
w 1894 roku Towarzystwo Gimna-

ludzie, a i starsi, uczyli się na nowo 
poznawać i kochać wszystko co pięk-
ne i szlachetne i tam też uczyli się 
miłości do ojczyzny do twardego  
i odpowiedzialnego spełniania 
swych powinności tak rodzinnych, 
jak i społecznych.

 Gdzie organizowane były poga-
danki, odczyty, spotkania, zabawy  
oraz wystawiane, amatorskie wpraw-
dzie, sztuki teatralne i widowiska 
obrzędowe, jak: wesela wiejskie,  
jasełka itp. 

Jego  aktywność i ogromna ener-
gia spowodowała powstanie i rozwój 
innych ważkich i potrzebnych insty-
tucji, w których zawsze odgrywał 
czołową i  niepoślednią rolę. I tak: 
działał w Kółku Rolniczym, Spółce 
Oszczędnościowo-Pożyczkowej,  
Sanockiej Sekcji Lekarzy Polskich  
i Sanockim „Sokole”. Jest też człon-
kiem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Szybko rozwijająca się już nie 
wieś, ale osada kolejarska budzi się 
powoli z wieloletniego zaniedbania  
i letargu i z ochotą, ale i pewnym 
jeszcze niedowierzaniem poddaje 
się tym zainicjowanym przez leka-
rza i   jego współtowarzyszy, a  pod-
noszącym standard życia  – poczy-
naniom.

Niestrudzony w działaniu, od-
znaczał się nieprawdopodobną pra-
cowitością oraz aktywnością. Propa-
gował wśród dzieci i młodzieży 
zdrowy styl życia. Organizował dla 
sanockiej i zagórskiej młodzieży 
wspólne  tak zwane „korpusy waka-
cyjne”, gdzie głosił pogadanki i pre-
lekcje na temat zdrowia i zdrowego 

też odżywiania. A do historii prze-
szła jego prelekcja „Jak długo czło-
wiek powinien żyć”, która w swoim 
zamyśle, burzyła stare przyzwycza-
jenia i nawyki. A uczył nowych, bar-
dziej postępowych  i zdrowszych.

Ten zapracowany i wiecznie coś 
załatwiający jakieś niecierpiące  
ludzkie sprawy, ale jeszcze młody – 
lekarz, umiera nagle w dniu19 maja 
1905 roku, zaraziwszy się  panującą 
w tym czasie epidemią tyfusu plami-
stego. 

Na zagórski cmentarz odprowa-
dzają go w nieutulanym żalu i bólu, 
prawie wszyscy mieszkańcy i budują 
mu wdzięczni za  jego posługę oraz 
ponadczasowe dokonania wspaniały 
nagrobek – pomnik  zwieńczony 
– orłem.

 Umieszczona na grobowcu in-
skrypcja brzmi:

  „Ojczyzno moja chociaż jestem 
w grobie  Sercem i duchem zostałem 
przy Tobie.” 

Po dziś dzień pamięć o tym 
skromnym, ale otwartym sercu, le-
karzu – społeczniku  i sokolniku jest 
żywa  wśród zagórskiej społeczności 
i która pamięta te wszystkie różnora-
kie, ale podnoszące kulturę ich życia 
– dokonania. 

A  ponadto widocznym, trwa-
łym i uświadamiającym potomnym 
Jego wybitną osobowość i szlachet-
ność postępowania – świadkiem  
jest umieszczona już w czerwcu 
1905 roku, na wewnętrznej ścianie 
kościoła w Zagórzu  pamiątkowa   
tablica.

Krzysztof Prajzner

styczne „Sokół”, które w tym czasie 
jest trzecim po sanockim gniazdem 
sokolim na terenie ziemi sanockiej. 

A Towarzystwo w trakcie trwają-
cych zaborów  jest  doskonałym 
krzewicielem oświaty oraz propaga-
torem patriotyzmu, ostoją polskości 
i dbałości o kulturę �zyczną zniewo-
lonego społeczeństwa. 

 Zostaje pierwszym prezesem 
„Sokoła” w Zagórzu, i wznosi istnie-
jący do dziś budynek, a tam młodzi 



12 23 kwietnia 2021 r.| OGŁOSZENIA |  
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Sprzedam
■ Działkę rolno-budowlaną 
52,5 a, wszystkie media, ogro-
dzona, Nagórzany, gmina Bu-
kowsko, cena 1900 zł/a, tel. 
516 196 801■  Działkę budowlaną 15,46 
a, w Sanoku przy ul. Konop-
nickiej, tel. 603 878 812

Kupię 
■  Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

OGŁOSZENIA DROBNE APTEKI PEŁNIĄCE 
DYŻURY 

od 19.04.2021
 do 26.04.2021

Apteka Dbam o Zdrowie, 
ul. Lipińskiego 10A

_________________

od 26.04.2021
 do 3.05.2021
Apteka Malwa

ul. Kościuszki 27

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka” 
wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku uchwałą 
Nr XIII/101/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.  w siedzibie 
Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w pokoju nr 54 w godzinach pracy urzędu, oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku https://bip.um.sanok.pl/Gospodarka_przestrzenna/ 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 26 maja 
2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w sali Herbowej o godz. 1000.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że w dyskusji publicznej jednocześnie 
będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej orga-
nizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowa-
nym. Osoby zainteresowane udziałem w ww. dyskusji proszone są o kontakt  z Wydziałem Gospodarki 
Przestrzennej pod nr tel. 13 4652838 najpóźniej do dnia 25 maja 2021 r.  

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40  ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka oraz w prognozie oddziaływania 
na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Sano-
ku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 
2021 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) 
na adres e mail: wgp@um.sanok.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Sanoka z siedzibą w Urzędzie Miasta w Sanoku (ul. 

Rynek 1, 38-500 Sanok).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@um.sanok.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. – zwanej dalej 
„Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnie-
niem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe 
nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyska-
nia (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której 
dane te pozyskano;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warsza-

wa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce (biuro 
oraz korespondencja: ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-336 Warszawa), a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Posiadam do wynajęcia
■  Mieszkanie 32 m2 (parter), 
na biuro lub gabinet, przy 
ul. Piłsudskiego, tel. 605 269 
836

AUTO-MOTO

Kupię
■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

RÓŻNE

Usługi
■ Moskitiery, rolety, na-
wiewniki okienne, tel. 600 
297 210

W dniu 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis po-
wszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on 
najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, 
ale i w większości krajów w Europie i na świecie. 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

NSP 2021 będzie realizowany 
na podstawie ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. 
Do przeprowadzenia spisu zo-
bowiązują nas także przepisy 
Unii Europejskiej, jak chociaż-
by rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 
w sprawie spisów powszech-
nych ludności i mieszkań. 

Kogo obejmuje spis powszechny 
i o co będziemy pytani?
NSP 2021 jest obowiązkowy 
i dotyczy wszystkich Polaków 
mieszkających w Polsce bądź 
czasowo przebywających za 
granicą oraz cudzoziemców, 
którzy mieszkają w naszym kra-
ju na stałe lub czasowo. Odmo-
wa udziału w spisie powszech-
nym wiąże się z możliwością 
nałożenia kary grzywny, co jest 
ujęte w art. 57 ustawy o staty-
styce publicznej.

Podstawową metodą NSP 
2021 będzie spis internetowy, 
czyli samospis. Przeprowadzi-
my go na własnych kompute-
rach lub urządzeniach mobil-
nych, uzupełniając wymagane 
dane w interaktywnym formu-
larzu, dostępnym od 1 kwietnia 
br. na stronie internetowej spis.
gov.pl. 

W każdej gminie funkcjo-
nują gminne biura spisowe, 
w których możemy zasięgnąć 
wszelkich informacji na temat 
NSP 2021. Dla osób, które nie 
posiadają komputera lub dostę-
pu do Internetu w domu, już 
od 1 kwietnia w każdej gminie 
zostaną utworzone punkty spi-
sowe, w których można się bę-
dzie spisać samodzielnie przez 
Internet lub skorzystać z po-
mocy pracowników gminnych 
biur spisowych. Ponadto punk-
ty, w których możemy dokonać 
samospisu zostaną utworzone 
w Urzędzie Statystycznym 
w Rzeszowie i jego oddziałach 
w: Krośnie, Przemyślu i Tarno-
brzegu.

Osoby, które nie będą mo-
gły samodzielnie spisać się po-
przez formularz internetowy 
(np. ze względu na zaawanso-
wany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność), zostaną 
spisane za pomocą jednej 
z dwóch innych metod uzupeł-
niających: wywiadu telefonicz-
nego wspomaganego kompu-
terowo lub wywiadu bezpo-
średniego przeprowadzonego 
przez rachmistrza spisowego. 
Będzie on rejestrował odpo-
wiedzi osoby spisywanej na 
urządzeniu mobilnym. 

Na jakie pytania będziemy 
odpowiadać podczas wypełnie-
nia formularza spisowego? 
W NSP 2021 zostaną zebrane 
informacje, według stanu na 
dzień 31 marca br., dotyczące 
następujących tematów: stan 
i charakterystyka demogra�cz-
na, poziom wykształcenia, ak-
tywność ekonomiczna, niepeł-
nosprawność, migracje we-
wnętrzne i zagraniczne, charak-
terystyka etniczno-kulturowa, 
gospodarstwa domowe i rodzi-
ny, stan i charakterystyka zaso-
bów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane 
w czasie spisu dane zostaną ob-
jęte tajemnicą statystyczną – 
będą należycie i starannie za-
bezpieczone oraz nie zostaną 
nikomu ujawnione. Stosowane 
przez statystykę publiczną na-
rzędzia oraz procedury w za-
kresie bezpieczeństwa danych 
zapewniają całkowitą ochronę 
gromadzonych informacji. Sta-
tystyka publiczna prezentuje 
jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać 
z konkretnymi osobami.

***
Więcej informacji o Naro-

dowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 do-
stępnych jest na stronie inter-
netowej spis.gov.pl. Ponadto 
od 15 marca br. uzyskać je moż-
na, dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99. 

Informacje o wydarzeniach 
związanych ze spisem na tere-
nie województwa podkarpac-
kiego znajdują się na stronie 
Urzędu Statystycznego w Rze-
szowie rzeszow.stat.gov.pl. 

mn

Spisz się!

Redakcja nie odpowiada 
za treść reklam i ogłoszeń
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Aplikacja do wojska 
możliwa przez smartfon
Osoby zainteresowane wstąpieniem do wojska mogą od śro-
dy kontaktować się w sprawie rekrutacji przy pomocy aplika-
cji na smartfony – poinformowało MON. To kolejny, po ePU-
AP i internetowym portalu rekrutacyjnym, sposób na 
uproszczenie rekrutacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
w Sanoku nieprzerwanie leczy wszystkich pacjentów, którzy 
wymagają opieki medycznej. Oddział hemodynamiki działa 
pomimo tego, że szpital w Sanoku jest obecnie tzw. szpitalem 
covidowym, a jest to możliwe dzięki sprawnej i skoordyno-
wanej współpracy Carintu z Dyrekcją, pionem medycznym  
i sanitarno-epidemiologicznym szpitala przy wsparciu Pod-
karpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Od-
dział kardiologiczny Carintu działa w oparciu o zmiany orga-
nizacyjne, dzięki którym jest w stanie przyjąć pacjentów za-
równo z ujemnym wynikiem testu na obecność COVID-19, 
jak i pacjentów z zawałem serca o wyniku dodatnim. 

Koronawirus nie zatrzymuje oddziału 
kardiologii GVM Carint w Sanoku 

2020 roku, zmagamy się z wyso-
kimi wskaźnikami zachorowal-
ności na COVID-19, co jednak 
nie powinno w żadnym wypad-
ku ograniczać dostępności do 
opieki medycznej w obszarze 
kardiologii realizowanej w ra-
mach 24-godzinnych dyżurów 
dla acjentów niezakażonych. 
Szanowni Państwo, nie wolno 
lekceważyć niepokojących obja-
wów, takich jak na przykład: ból 
w klatce piersiowej, którego na-
tężenie wzrasta przy wysiłku,  
a nie ma związku z oddechem 
czy pozycją ciała, duszności, 
nudności, utrata przytomności. 
To typowe objawy zawału serca! 
W takiej sytuacji należy jak naj-
szybciej skontaktować się z nu-
merem alarmowym 112. Nato-
miast transport na własną rękę 
do SOR, czy do lekarza POZ 
jest dużym błędem. Pamiętaj-
my: śmiertelność nieleczonego 
zawału wynosi około 40% – 
mówi Andrzej Wiśniewski, Or-
dynator Oddziału Kardiologicz-
nego oraz Kierownik Pracowni 
Hemodynamiki w Sanoku. 

– Pamiętajmy, że nie tylko 
pacjenci z covidem muszą być 
leczeni. Pacjenci z ujemnym wy-
nikiem, także muszą mieć za-
pewniony dostęp do świadczeń. 
A w obszarze kardiologii inwa-
zyjnej niemal każdy zabieg jest 
kluczowy dla powrotu do zdro-
wia lub prawidłowej diagnosty-
ki, a w wielu przypadkach ope-
racja ratuje życie. Dziękuję 
wszystkim, którzy rozumieli od 
samego początku naszą misję – 
dodaje Sebastian Kawalec, Pre-
zes GVM Carint.   

– Funkcjonowanie w bu-
dynkach SPZOZ w Sanoku 
Podkarpackiego Centrum In-
terwencji Sercowo-Naczynio-
wych GVM Carint stanowi 
istotne wsparcie dla działalno-
ści szpitalnego oddziału ratun-
kowego szpitala tzw. covidowe-
go. Podczas, gdy wszystkie od-
działy Szpitala Specjalistyczne-
go w Sanoku przyjmują i leczą 

wyłącznie pacjentów chorych 
na COVID-19 (całość infra-
struktury szpitalnej została  
dedykowana dla tego typu Pa-
cjentów), istnieje możliwość 
udzielenia pomocy w przypad-
ku zawału serca tu na miejscu  
w Sanoku. Jest to bardzo po-
trzebne naszym pacjentom, 
gdyż zawały występują także  
u pacjentów z COVID-19. Na-
leży także wskazać, co istotne, 
iż w razie koniczności przepro-
wadzenia zabiegów operacyj-
nych pacjentów znajdujących 
się w Centrum, czy też diagno-
styki np. tomogra�i kompute-
rowej, SPZOZ w Sanoku 
umożliwia naszemu Partnero-
wi szybki dostęp do pracowni  
i bloku operacyjnego, który już 
parokrotnie był wykorzystywa-
ny w tym zakresie – mówi 
Grzegorz Panek, Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Sa-
noku.

W tym niezwykle trudnym 
okresie dla całego społeczeń-
stwa, Podkarpackie Centrum 
Carint zapewnia proces leczenia 
i hospitalizacji realizowany z za-
chowaniem wysokich standar-
dów reżimu sanitarno-epide-
miologicznego. W przypadku 
zawału serca, dla pacjenta liczy 
się każda minuta i z medyczne-
go punktu widzenia nie ma cza-
su na poszukiwanie szpitala, któ-
ry przyjmie pacjenta. Dlatego 
też w Podkarpackim Centrum 
Carint, od samego początku 
pandemii, każdy pacjent z zawa-
łem jest przyjmowany i leczony. 
Podkreślenia wymaga również 
fakt, iż ośrodek Carintu, jako je-
den z niewielu szpitali, mimo 
trudnej sytuacji epidemiolo-
gicznej, nie wstrzymał udziela-
nia świadczeń w trybie plano-
wym, przyjmując nieprzerwa-
nie w podwyższonym reżimie 
sanitarnym, zarówno pacjentów 
niezainfekowanych jak i zarażo-
nych SARS-CoV-2.

mn

Podkarpackie Centrum Inter-
wencji Sercowo-Naczyniowych  
stosuje wysokie standardy bez-
pieczeństwa, które sprawdziły 
się podczas poprzedniej fali epi-
demii, a ponadto utworzono 
odrębną od szpitalnego SOR 
tymczasową Izbę Przyjęć, gdzie 
system ratownictwa medyczne-
go jest w stanie bezpośrednio 
przywieźć pacjenta wymagają-
cego pomocy medycznej. Po-
nadto kontynuowane jest testo-
wanie pacjentów za pomocą te-
stów antygenowych z wiarygod-
nym wynikiem już po 15 
minutach. A dla pacjentów z do-
datnim wynikiem COVID-19 
wydzielono miejsca izolacji tzw. 
izolatki bądź kierowani oni są do 
odpowiednich oddziałów covi-
dowych. 

Działania oddziału kardio-
logii inwazyjnej GVM Carint są 
w pełni skoordynowane z funk-
cjonowaniem sanockiego szpi-
tala. Ale również komunikowa-
ne ze szpitalami w Brzozowie  
i Ustrzykach Dolnych oraz z Ze-
społami Ratownictwa Medycz-
nego. Carint zapewnia opiekę 
kardiologiczną nieprzerwanie 
od samego początku pandemii. 
Co najważniejsze dla pacjentów 
Carint nieustannie zapewnia 
pełny pro�l zabiegów kardiolo-
gicznych w tym samym zakre-
sie, jak przed pandemią – mię-
dzy innymi wszczepia w pełnym 
zakresie rozruszniki serca, wy-
konuje też zabiegi ablacji zabu-
rzeń rytmu serca. Centrum po-
siada dedykowany do tych za-

biegów blok operacyjny oraz 
wysoce wykwali�kowanyzespół
kardiologów – operatorów, któ-
rzy na bieżąco wszczepiają urzą-
dzenia stymulujące pracę serca, 
również w trybie ostrego dyżu-
ru dla chorych z bezpośrednim 
zagrożeniem życia.   

Podkarpackie Centrum In-
terwencji Sercowo-Naczynio-
wych GVM Carint w Sanoku 
zapewnia całodobowy dostęp 
do leczenia kardiologicznego 
stanów nagłych – zawałów serca 
oraz zabiegów kardiologicznych 
planowych wszystkim pacjen-
tom. Od wiosny 2020 roku, czy-
li od początku walki z koronawi-
rusem w Polsce, korzystamy  
z doświadczeń naszego partnera 
z Włoch. Dzięki temu wprowa-
dziliśmy zmiany w pracy od-
działu tak, aby leczyć wszystkich 
pacjentów, których życie jest za-
grożone z powodu chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego,  
a w szczególności z powodu za-
wału mięśnia sercowego i jego 
następstw. Jest to priorytetowe 
zarówno dla pacjentów, jak  
i dla Zespołów Ratownictwa 
Medycznego. Pamiętajmy, że  
w przypadku zawału serca czas 
jest kluczowy w podjęciu ko-
niecznych działań ratujących ży-
cie. Pacjent w ciągu kilkudzie-
sięciu minut musi tra�ć do od-
działu kardiologii inwazyjnej, 
aby lekarze mogli wdrożyć nie-
zbędne procedury medyczne  
i otoczyć pacjenta komplekso-
wą opieką kardiologiczną. 
Obecnie, podobnie jak jesienią 

 „Od dziś każdy, kto myśli  
o służbie w Siłach Zbrojnych 
RP, może skorzystać z mobil-
nej aplikacji Zostań Żołnie-
rzem dostępnej w Google 
Play oraz AppStore” – poin-
formował wydział prasowy 
Centrum Operacyjnego 
MON. „Aplikacja, którą stwo-
rzyli podchorążowie Wojsko-
wej Akademii Technicznej 
oraz wojskowi informatycy  
z Narodowego Centrum Bez-
pieczeństwa Cyberprzestrze-
ni, to obok portalu rekruta-
cyjnego www.zostanzolnie-
rzem.pl najszybsza forma 
kontaktu dla kandydata do 
służby w Wojsku Polskim  
z wojskowymi rekruterami” – 
zaznaczył resort. Do tej pory 
ponad 22 tys. kandydatów 
zgłosiło akces, wykorzystując 
stworzony we wrześniu 2020 
roku portal rekrutacyjny. 
MON zwróciło uwagę, że ko-
rzystając z aplikacji lub z por-
talu rekrutacyjnego osoba za-
interesowana służbą w Woj-
sku Polskim może szybciej 
niż dotychczas otrzymać kar-
tę powołania na szkolenie 
podstawowe w wojskach ope-
racyjnych lub obrony teryto-
rialnej. Po założeniu konta  
w ramach aplikacji, przesła-
niu wymaganych danych, 
kandydatowi zostanie wyzna-
czony termin wizyty w Woj-
skowym Centrum Rekrutacji 
(WCR). Maksymalnie 14 dni 
od złożenia wniosku poprzez 
aplikację kandydat otrzyma 
informację, kiedy i w którym 
WCR ma się stawić na roz-
mowę kwali�kacyjną, rozmo-
wę z psychologiem oraz 
przejść badania lekarskie.  

W przypadku pozytywnych 
wyników i opinii, kandydat 
otrzyma kartę powołania na 
szkolenie podstawowe (służ-
bę przygotowawczą) trwające 
do 30 dni. W aplikacji znajdu-
ją się także najnowsze infor-
macje o Wojsku Polskim.  
W ramach reformy systemu 
rekrutacji, która upraszcza  
i skraca ten proces, powstały 
także Wojskowe Centra Re-
krutacji, w których kandydaci 
w ciągu jednego dnia realizują 
wszystkie niezbędne formal-
ności. Skrócona została służ-
ba przygotowawcza. Poprzed-
nio formalności związane  
z rekrutacją do wojska, w tym 
służba przygotowawcza, trwa-
ły średnio 190 dni. Nowe roz-
wiązania skróciły ten okres do 
maksymalnie 50 dni. W listo-
padzie ub. r. ułatwiono powo-
ływanie do zawodowej służby 
wojskowej osób, które zdecy-
dowały się na nią podczas peł-
nienia służby czynnej, np.  
w trakcie ćwiczeń, przeszko-
lenia lub w WOT. Żołnierze 
pełniący tę służbę mogą już  
w trakcie jej trwania wystąpić 
o powołanie do zawodowej 
służby wojskowej. Wniosek  
w tej sprawie mogą złożyć do 
dowódcy jednostki wojsko-
wej, w której chcą służyć. 
Optymalizacja procesu rekru-
tacji do wojska to główne za-
danie powołanego w styczniu 
ub. r. Biura do spraw Progra-
mu Zostań Żołnierzem Rze-
czypospolitej. Biuro prowadzi 
także programy klas mundu-
rowych i dobrowolnego szko-
lenia studentów (Legia Aka-
demicka).PAP

Jakub Borowski
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

IV Liga Podkarpacka Ostatni sparing Wiki 

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Planowe zwycięstwo nad outsiderem 
GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK – START PRUCHNIK 4-1 (1-0) 

Bramki: Niemczyk (23), Sobolak (51), Kalemba (63), Kaczmarski (90+4-karny) – Bochnak (65). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Kaczmarski, Lorenc, Karol Adamiak, S. Słysz – Tabisz (10 Kamil 
Adamiak), Jaklik, Ząbkiewicz (84 Pielech), Kalemba, Niemczyk (84 Szomko) – Sobolak. 

Pierwszy wiosenny mecz na „Wierchach” zgodnie z planem – pewne zwycięstwo nad 
ostatnim zespołem w tabeli. Nasza drużyna wbiła rywalom aż cztery gole, a na listę  
strzelców wpisali się kolejno: Damian Niemczyk, Sebastian Sobolak, Krystian Kalemba  
i Konrad Kaczmarski. Tak skutecznych stalowców chcemy oglądać częściej. 

To była swego rodzaju reha-
bilitacja za inauguracyjny  
pojedynek w Sędziszowie 
Małopolskim, gdzie Ekoball 
nie potra�ł pokonać miejsco-
wej Lechii mimo wyraźnej 
przewagi i kilku okazji bram-
kowych. Spotkanie ze Star-
tem, choć zakończone wyso-
kim zwycięstwem, rozpoczęło 
się jednak pechowo, od szyb-

kiej kontuzji Łukasza Tabisza, 
którego z konieczności zastą-
pić musiał Kamil Adamiak. 
Bynajmniej nie załamało to 
zawodników trenera Piotra 
Kota, którzy kilkanaście mi-
nut później objęli prowadze-
nie. Na płaski strzał zza pola 
karnego zdecydował się  
Damian Niemczyk i piłka 
ugrzęzła w siatce. Jeszcze  

w pierwszej połowie były 
okazje do podwyższenia wy-
niku, ale skutecznie bronił 
strzegący bramki gości Mate-
usz Madejowski. 

Zaraz po przerwie stalow-
cy rzucili się na rywali z du-
żym impetem, w ciągu kilku 
minut stwarzając sobie parę 
sytuacji bramkowych. Strzelał 
głównie Sobolak – na począt-

ku bez powodzenia (niecelne 
uderzenie z kilku metrów  
i nieuznany gol z powodu 
spalonego), ale w końcu  
z właściwym skutkiem, gdy 
właśnie jemu udało się zacho-
wać najwięcej zimnej krwi  
w podbramkowym zamiesza-
niu. Mimo prowadzenia 2-0 
gospodarze nie zamierzali 
odpuszczać. W końcu Kalem-
ba skopiował wcześniejszy 
wyczyn Niemczyka, zdoby-
wając bardzo podobną bram-
kę, tyle tylko, że nie po strzale 
prawą, lecz lewą nogą. 

Prowadzenie różnicą 
trzech goli chyba nieco uśpiło 
naszych piłkarzy, bo już chwi-
lę później pozwolili zawodni-
kom z Pruchnika na zdobycie 
bramki. Po prostopadłym  
podaniu w dobrej sytuacji 
znalazł się Dawid Bochnak, 
tra�ając ładnym strzałem pod
poprzeczkę. Piłkarze Startu 
chcieli pójść za ciosem, szu-
kając kontaktowego gola, jed-
nak nasza obrona grała czuj-
nie. Kilka dobrych interwen-
cji zaliczył Szymon Słysz,  
a dośrodkowania pewnie  
łapał Piotr Krzanowski. Po 
przetrzymaniu naporu przy-
jezdnych gospodarze ponow-
nie ruszyli do ataku, w doli-
czonym czasie pieczętując 
zwycięstwo. Po strzale Ka-
lemby piłkę ręką zatrzymał 
Bochnak, efektem była czer-
wona kartka plus oczywiście 
karny. „Jedenastkę” pewnie 
wykorzystał Kaczmarski. 

Warto podkreślić, że  
w końcówce meczu debiut  
w seniorskiej drużynie Eko-
ballu Stal zaliczył zaledwie 
17-letni Jakub Szomko. 

W niedzielę (godzina 11) 
stalowcy zagrają na wyjeź-
dzie ze Stalą II Mielec. 

Dobra forma lidera 
WIKI SANOK – LKS HACZÓW 3-1 (1-0) 

Bramki: Domaradzki, samobójcza, Furdak. 
Wiki: Woźny (46 Szlachcic) – Nycz (46 Siwik), Sabat,  
M. Sokołowski (46 Borowski), Burczyk – Węgrzyn, Lisowski 
(60 J. Domaradzki), R. Domaradzki (55 Kowalczyk), Furdak, 
Muszka (60 Wanielista) – Pielech. 

Wydłużony cykl gier kontrolnych zakończyło pewne  
zwycięstwo Wiki nad szóstym zespołem grupy 2 krośnień-
skiej Klasy A. Zawodnicy grającego trenera Sylwestra  
Kowalczyka pokazali, że w dobrej formie przystąpią do 
drugiej części sezonu, która rusza w najbliższy weekend. 

Choć przez cały mecz nasza 
drużyna kontrolowała grę,  
to pierwszego gola udało jej 
się zdobyć dopiero tuż przed 
przerwą, gdy strzałem z dy-
stansu tra�ł Rafał Domaradz-
ki. Wcześniej dobrych okazji 
nie wykorzystali Radosław 
Muszka i Maciej Furdak.  
Po zmianie stron na boisku 
pojawiło się wielu zawodni-
ków rezerwowych. Wkrótce 
wyręczył ich jeden z gości, 
notując tra�enie samobójcze.
W 70. min drużyna z Haczo-

wa złapała kontakt po golu  
z rzutu karnego, ale na więcej 
nie było ją stać. Pod koniec 
spotkania ładnym uderze-
niem z rzutu wolnego popisał 
się Furdak, pieczętując wy-
graną naszego zespołu. 

Już w niedzielę początek 
wiosennej walki o ligowe 
punkty. Drużyna Wiki, czyli 
lider grupy 1 krośnieńskiej 
Klasy A, rozpocznie ją od 
wyjazdowego meczu z Or-
łem Bażanówka (godz. 15). 

Start już w sobotę! 
W najbliższą sobotę wiosenne zmagania rozpoczynają mło-
dzieżowe drużyny Ekoballu i Akademii Piłkarskiej Wiki.  
I to po zaledwie tygodniu właściwych treningów, które po 
zluzowaniu obostrzeń ruszyły w ostatni poniedziałek. 

Więcej meczów, bo pięć,  
rozegrają zespoły Ekoballu. 
Głównie u siebie – juniorzy 
starsi podejmą Stal Stalowa 
Wola, młodsi – Ziomki Koro-
nę Rzeszów, a trampkarze 
młodsi – UKS SMS Rzeszów. 
Z tym ostatnim rywalem na 
wyjazdach zmierzą się nasze 
najmłodsze zespoły, czyli 
obydwie ekipy młodzików. 

Akademia Piłkarska Wiki 
także w większości przypad-
ków wystąpi jako gospodarz. 
Trampkarze młodsi zagrają ze 
Stalą Mielec, młodzicy starsi 
– z SMS-em Rzeszów,  
a pierwsza drużyna młodzi-
ków młodszych – z Czarnymi 
Oleszyce. Natomiast drugi ze-
spół uda się do Stalowej Woli 
na mecz z tamtejszą Stalą. 

Puchar Polski 

Z Karpatami znów bez szczęścia 
�RPATY KROSNO – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 1-0 po dogrywce

Bramka: Sikorski (110) 
Ekoball Stal: Krzanowski – S. Słysz, Lorenc, Karol Adamiak, Kaczmarski – Baran (62 K. Słysz), Jaklik, Ząbkiewicz (32 Kamil 
Adamiak), Kalemba, Niemczyk (85 Szomko) – Sobolak. 

Okręgowy pół�nał na sztucznym boisku w Chorkówce okazał się pechowy dla Ekoballu
– porażka mimo przewagi i wielu okazji strzeleckich. Dzięki świetnej postawie bramkarza 
Karpaty dotrwały do dogrywki, by w niej zadać decydujący cios, gdy graliśmy już w li-
czebnym osłabieniu. 

Początek należał do rywali, ale 
wkrótce nasza drużyna przejęła 
inicjatywę. Jeszcze w pierwszej 
połowie dobre szanse mieli  
Sebastian Sobolak i Damian 
Niemczyk. Po zmianie stron 
dominacja zawodników Piotra 
Kota nie podlegała już dyskusji, 
ale brakowało wykończenia  
akcji. A tych było aż nadto,  
by rozstrzygnąć pojedynek  
w regulaminowym czasie. Naj-
lepszej okazji w końcówce me-
czu nie wykorzystał „Sobol”, 
tra�ając w słupek, dobitka Kry-
stiana Kalemby też nie przy-
niosła skutku. Wcześniej groź-
nie strzelał Kamil Adamiak. 

Słaba skuteczność piłka-
rzy Ekoballu zaczęła mścić  
się w dogrywce. Po faulu  
Kacpra Słysza sędzia podyk-
tował karnego, jednak na na-
sze szczęście Piotr Krzanow-
ski obronił nie tylko strzał  
z 11 metrów, ale i dobitkę. 
Niestety, chwilę później 
wspomniany Słysz wyleciał  
z boiska i Karpaty zdołały 
wykorzystać przewagę liczeb-
ną. Zwycięskiego gola strza-
łem głową zdobył Sylwester 
Sikorski. Mimo gry w osłabie-
niu Ekoball miał jeszcze oka-
zje do wyrównania, ale nie 
wykorzystali ich K. Adamiak  
i Szymon Słysz. 

W meczu ze Startem stalowcy strzelili cztery gole, choć zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe 

Piłkarze Ekoballu kończą pucharową przygodę, choć wcale nie 
byli gorsi od Karpat 

Piłkarze Wiki (na czerwono) przygotowali formę na rundę wiosenną 

W ostatnich dniach młodzi zawodnicy ćwiczyli głównie na orlikach 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Nowe kontrakty STS-u 

Powołania do kadry narodowej U-16 

SIATKÓWKA 

Jeden obrońca i dwóch młodych bramkarzy 
Kadra drużyny Ciarko STS na kolejny sezon powiększa 
się – kontrakty podpisało kolejnych trzech zawodników. 
To obrońca Kamil Olearczyk (na zdjęciu) oraz młodzi 
bramkarze  Kacper  Wojciechowski  i  Filip  Świderski. 

Olearczyk w ostatnim sezonie 
rozegrał 37 spotkań, a jego 
dorobek to 2 bramki i 5 asyst. 
Na ławce kar spędził 16 mi-
nut. Grał głównie w pierwszej 
formacji w parze z Bogusła-
wem Rąpałą.

– Bardzo się cieszę, że 
prezes klubu i sztab szkole-
niowy dali mi szansę na kolej-
ne dwa lata gry w Sanoku. 
W poprzednim sezonie łączy-
łem grę w Polskiej Hokej Li-

dze z pracą i nie ukrywam, 
że było to dosyć wyczerpujące 
dla organizmu. Dlatego 
postanowiłem zrezygnować 
z pracy i dać sobie szansę na 
bardziej profesjonalne podej-
ście do gry w polskiej ekstra-
klasie – powiedział obrońca.

Jeżeli chodzi o dwóch 
młodych bramkarzy, to Woj-
ciechowski przedłużył kon-
trakt o rok, a Filip Świderski 
– o dwa lata. 

Dziewięciu z Sanoka 
Aż dziewięciu zawodników UKS Niedźwiadki MOSiR – 
czyli obecni mistrzowie kraju – otrzymało powołanie do 
reprezentacji Polski Młodzików. 

W dniach od 26 kwietnia do 
1 maja kadra młodzików prze-
bywać będzie na zgrupowaniu 
w katowickim Janowie. Trener 
Tobiasz Bigos powołał 26 hoke-
istów i 11 rezerwowych. W tym 
gronie znalazło się aż dziewięciu 

hokeistów Niedźwiadków: Se-
bastian Burczyk, Maciej Czopor, 
Marcel Karnas, Kacper Niem-
czyk, Adam Sawicki, Krzysztof 
Stabryła, Karol Tymcio i Hubert 
Szarzyński oraz Kacper Proko-
piak jako rezerwowy. 

Półfinał za miesiąc, 
ponownie w Bełchatowie 
Poznaliśmy już nowy termin pół�nałowych turniejów 
Mistrzostw Polski Juniorów. W ponowną podróż do Beł-
chatowa drużyna TSV wybierze się za miesiąc, bo zawody 
rozegrane zostaną w dniach 21-23 maja. 

– Zmiana terminu może nam 
wyjść na dobre, bo za pierw-
szym razem pojechaliśmy na 
Śląsk w osłabionym składzie, 
bez dwóch nominalnych libe-
ro. To był duży problem. Tym 
razem jest szansa na to, że za-
gramy w najsilniejszym zesta-
wieniu, o ile nikt – odpukać 

– nie nabawi się kontuzji pod-
czas treningów. Na razie szy-
kujemy się do pół�nałowego 
turnieju, oczywiście spokoj-
nie, bo część zawodników 
przygotowuje się również do 
matur – powiedział Maciej 
Wiśniowski, trener młodych 
siatkarzy TSV. 

ZŁOTA DZIESIĄT� 2020 
1. DAMIAN BODZIAK (siatkówka, AZS UP TSV) – 4456 
2. PAULA DOSKOWS� (wrotkarstwo, Sprint) – 4271 
3. EMILIA JANIK (lekkoatletyka, Komunalni) – 3549 
4. Maciej Witan (hokej, Ciarko STS) – 2932 
5. Jakub Ząbkiewicz (piłka nożna, Ekoball Stal) – 2242 
6. Piotr Lorenc (piłka nożna, Ekoball Stal) – 1946 
7. Damian Niemczyk (piłka nożna, Ekoball Stal) – 1831 
8. Jan Wilk (żeglarstwo, BTŻ) – 1708 
9. Marek Nowosielski (la, niezrzeszony) – 1700 
10. Szymon Słysz (piłka nożna, Ekoball Stal) – 1684 

MIEJSCA W DRUGIEJ DZIESIĄTCE 
11. Krystyna Gawlewicz (la, Pozytywnie Zabiegani) – 1555 
12. Rafał Pałacki (szachy, Komunalni) – 1519 
13. Kamil Florek (siatkówka, UZS UP TSV) – 1356 
14. Tomasz Szarek (trójbój siłowy, Gryf) – 1270 
15. Arkadiusz Borczyk (Automobilklub Małopolski) – 1261 
16. Andrzej Michalski (nordic walking, NW) – 1222 
17. Mateusz Łącki (tenis stołowy, SKT ILO Wiki) – 1204 
18. Przemysław Chudziak (siatkówka, AZS UP TSV) – 1199 
19. Adam Tutak (kick-boxing, Samuraj Trans-San) – 1198 
20. Katarzyna Górska (unihokej, AZS UP) – 1161 

XVI Plebiscyt Czytelników „Tygodnika Sanockiego” ZŁOTA DZIESIĄTKA 2020 

Znów wygrał siatkarz, choć inny niż przed rokiem 
Głosowanie zakończone, plebiscyt rozstrzygnięty. Tym razem naszą konkursową zabawę wygrał Damian Bodziak, 
siatkarz  drużyny AZS UP TSV. Kolejne miejsca na podium dla przedstawicielek płci pięknej – 2. Paula Doskowska, 
wrotkarka Sprintu, a 3. Emilia Janik, lekkoatletka Komunalnych. W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze przedstawi-
ciele trzech innych dyscyplin sportu. 

Walka o zwycięstwo była bar-
dzo zacięta, bo Bodziak oka-
zał się najlepszy z dorobkiem 
4456 punktów, wyprzedzając 
Doskowską o niespełna 
200 „oczek”. Dla zobrazowa-
nia przewagi – to różnica 
około 15 kuponów z Paulą na 
1. miejscu, a bez Damiana. 
Trzecia Janik miała już wyraź-
nie mniej punktów (3549), 
co nie przeszkodziło jej zde-
cydowanie wyprzedzić skla-
sy�kowanego tuż za podium 
Macieja Witana (2932), 
hokeistę Ciarko STS. Kolejne 
trzy pozycje zajęli piłkarze 
Ekoballu Stal – Jakub Ząbkie-
wicz, Piotr Lorenc i Damian 
Niemczyk – i nie był ich 
koniec w dziesiątce, bo tę 
zamknął Szymon Słysz. Po-
między futbolistami mieliśmy 
jeszcze dwóch weteranów, 
a Jan Wilk, zawodnik Biesz-
czadzkiego Towarzystwa Że-
glarskiego, minimalnie wy-
przedził biegacza Marka No-
wosielskiego (niezrzeszony). 

W tym roku otrzymaliśmy 
905 kuponów – mniej niż 
przed rokiem, ale więcej niż 
w dwóch wcześniejszych edy-
cjach po reaktywacji „Złotej 
Dziesiątki”. Mamy nadzieję, 
że za rok wynik zostanie 
poprawiony. 

Tym razem nie zdecydo-
waliśmy się na organizację 
�nałowej imprezy, rzecz jasna 
ze względu na sytuację epide-
miczną. Lepiej „dmuchać na 
zimne”. Co oczywiście nie 
znaczy, że zabraknie nadród 
dla czołowej trójki. Będą 
identyczne, jak przed rokiem: 
1. miejsce – 500 zł, 2. – 300 zł, 
a 3. – 200 zł. Pieniądze zosta-
ną przelane na konta wskaza-
ne przez laureatów. 

Zgodnie z plebiscytową 
tradycją nie zabraknie też na-
gród dla Czytelników, najbliż-
szych wytypowania właści-
wego składu „Złotej Dziesiąt-
ki”. Najtrafniej wypełniony 
kupon dostarczył... Ryszard 
Długosz, trener lekkoatletów 
Komunalnych (pięć właści-
wych nazwisk, w tym aż trzy 
na odpowiednich miejscach). 
Niewiele gorzej typowała 
pani Zo�a Mielczarek. 

W obydwu przypadkach 
nagrodami będą roczne pre-
numeraty „Tygodnika Sanoc-
kiego”. Wymienione osoby 
prosimy o kontakt z redakcją. 

12 3

Sebastian Burczyk jest jednym z powołanych zawodników 
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