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POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Z głębokim żalem 
przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Bogusława Połdiaka
Dyrektora Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Sanoku

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składa

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

„Są ludzie i chwile, których się nie zapomina”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, 
Przyjaciołom, Znajomym, Współpracownikom, 

Delegacjom, Sąsiadom oraz wszystkim tym, 
którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 
oraz odprowadzili w ostatnią drogę 

Śp. Bogusława Połdiaka
Dziękujemy za tak liczne przybycie, 
okazane wsparcie, wieńce i kwiaty

Rodzina

PODZIĘKOWANIE

okazane wsparcie, wieńce i kwiaty

Pani Bożenie Pietruszce
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJCA
składają 

Starosta i pracownicy
 Starostwa Powiatowego w Sanoku

Nowoczesna bankowość ułatwia życie, ale niesie też sporo zagrożeń. I nie chodzi tylko o przeję-
cie danych do konta lub zgubienie czy kradzież karty. Przekonał się o tym mężczyzna, któremu 
system elektroniczny podwójnie zaksięgował jedną z płatności kartą. Wniosek jest prosty – 
w myśl zasady ograniczonego zaufania zawsze należy sprawdzać wszystkie operacje na koncie. 

Zasada ograniczonego zaufania 

Zawsze należy sprawdzać 
operacje na koncie bankowym 
– Mam taki nawyk, że po co-
miesięcznej spłacie karty prze-
glądam jeszcze minione trans-
akcje. W tym przypadku moją 
uwagę zwróciły dwie kolejne 
operacje z niemal identyczny-
mi kwotami blisko 100 złotych, 
różniące się zaledwie... jednym 
groszem. Gdy dokładnie je 
sprawdziłem, okazało się, że są 
to płatności z tej samej apteki, 
dokonane tego samego dnia. 
Zaświeciła mi się przysłowio-
wa „czerwona lampka”, bo jaka 
jest możliwość, bym jednego 
dnia w jednej aptece dwukrot-
nie dokonał zakupów na nie-
mal identyczną kwotę? A gdy 
po zgłoszeniu reklamacji 
w banku dodatkowo wyszło na 
jaw, że obie operacje księgowa-
ne są dokładnie w tym samym 
momencie – co do minuty – 
było dla mnie już jasne, że 
w systemie bankowym nastąpił 
błąd na moją niekorzyść – opi-
suje zdarzenie sanoczanin. 

Po przyjęciu zgłoszenia 
klienta poinformowano, że od-
powiedź powinien otrzymać 
w ciągu kilku dni. I choć czas 
oczekiwania okazał się wyraź-
nie dłuższy, to jednak bank 
uznał reklamację, bezzwłocznie 

zwracając mężczyźnie całą 
kwotę. Tyle tylko, że chyba nie 
o to w tym wszystkim chodzi... 

Sedno sprawy jest bowiem 
takie, że podobne sytuacje 
mogą zdarzać się częściej, 
a przecież nie każdy sprawdza 
dokładnie wszystkie operacje 

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci O�ar Zbrodni 
Katyńskiej. Właśnie tego dnia 1943 r. świat dowiedział się 
o wydarzeniach, które miały miejsce w Katyniu. Mija 81 lat 
od czasu, kiedy dokonywała się ta haniebna zbrodnia. W Ka-
tyniu zginęło 69 mieszkańców Sanoka i okolic.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Ich losu szczęśliwie nie po-
dzielił ks. Zdzisław Peszkow-
ski – jego transport ocalał. 
Założył on Fundację „Golgota 
Wschodu”, uczestniczył w eks-
humacjach w Katyniu, Char-
kowie i Miednoje. To m.in. 
dzięki księdzu Peszkowskie-
mu tyle wiemy o sowieckich 
zbrodniach. Jego dzieło upa-
miętnienia tamtejszych wyda-
rzeń kontynuują hm. Krysty-
na Chowaniec we współpracy 
z Eugeniuszem Taradajką, or-
ganizując prelekcje i wykłady, 
w których mogliśmy uczestni-

czyć w marcu br. We wtorek 
w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego odbyła się msza św. 
w intencji O�ar Zbrodni 
Katyńskiej. Wspólnie z prze-
wodniczącym Rady Miasta 
Andrzejem Romaniakiem i za-
stępcą Arturem Kondratem 
złożyliśmy wiązanki w miej-
scach pamięci, przed Krzyżem 
Pamięci O�ar Polskiej Golgo-
ty Wschodu i tablicą upamięt-
niającą Katastrofę Smoleńską 
w kościele para�alnym pw. 
Przemienienia Pańskiego.

mn

81 rocznica

na koncie, łącznie z płatnościa-
mi kartą. W przypadku takich 
osób każde „podwójne zaksię-
gowanie” transakcji pozostaje 
zapewne bez konsekwencji, 
oczywiście z �nansową stratą 
dla klienta. Dlatego wniosek 
jest prosty – zawsze dokładnie 

sprawdzajmy wszystkie opera-
cje na koncie, a w przypadku 
zauważenia jakichkolwiek nie-
prawidłowości nie wahajmy 
się złożyć reklamacji w banku. 
Chodzi przecież o nasze pie-
niądze. 

bb

To niewątpliwie historyczny moment dla sanockiej �rmy 
Autosan. Hale produkcyjne opuszczają pierwsze zakontrak-
towane, elektryczne AUTOSAN-y. Póki co, będą jeździć po 
sanockich drogach, ale już niebawem będą przewozić pasaże-
rów Częstochowy.
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Elektryczne autobusy 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka otrzy-
mała kolejne do�nansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. „Janusz Szuber – in memoriam” – to wy-
darzenie, które będzie promować polską poezję współczesną. 

„Janusz Szuber 
– in memoriam”

Autosan wyprodukował elek-
tryczne autobusy. Nieba-
wem, zostaną dostarczone 
do Częstochowy. Stanie się 
tak w wyniku realizacji ubie-
głorocznej umowy zawartej 
przez Spółkę AUTOSAN 
i częstochowskie MPK, a do-
tyczącej dostawy w formie 
najmu 15 szt. autobusów 
SANCITY 12LFE.

Częstochowa to miasto, 
które jako pierwsze w kraju 
będzie eksploatowało polskie, 
bezemisyjne autobusy z na-
pędem elektrycznym wypro-
dukowane w Sanoku. 

Autobusy są w kolorze bia-
ło-czerwonym, podkreśla to 
polskie pochodzenie autobu-
sów oraz polski charakter ich 
producenta. (dcz)

W pierwszą rocznicę śmierci 
wybitnego sanockiego poety 
MBP zorganizuje spotkanie 
z jego twórczością, którą za-
prezentuje Andrzej Mastalerz, 
aktor Teatru Powszechnego 
w Warszawie i Teatru Studio. 
Ponadto odbędzie się dyskusja 
na temat �lozo�i i wartości po-
ezji Szubera we współczesnej 
literaturze polskiej. Wezmą 
w niej udział zaproszeni go-
ście: Antoni Libera – dr litera-
turoznawstwa, pisarz, tłumacz; 
Bronisław Maj – poeta, litera-
turoznawca, krytyk, wykła-
dowca UJ oraz o. Janusz Pyda 
OP – dr �lozo�i, pisarz i wy-
kładowca. Literacko-artystycz-
ny wieczór to nie tylko obco-
wanie ze słowem. Goście będą 
mogli wysłuchać koncertu for-
tepianowego w wykonaniu 
Tomasza Maruta – pianisty, 
studenta Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu, laureata wielu 
koncertów pianistycznych. 

Zaplanowany jest także kon-
kurs recytatorski dla młodzie-
ży szkół ponadpodstawowych 
pt. „Jeden wiersz Janusza Szu-
bera”. MBP złożyła już cztery 
wnioski na realizację projek-
tów. „Janusz Szuber – in me-
moriam” to trzeci pozytywnie 
rozpatrzony wniosek.

dcz

Z Sanoka do Częstochowy Promocja Polskiej Poezji Współczesnej
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W związku z informacją burmistrza na 
temat realizacji projektu „Budowa mo-
stu na rzece San wraz z budową dróg 
dojazdowych i skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 886 w ramach progra-
mu Mosty dla Regionów”, opublikowa-
ną na stronach internetowych „Tygo-
dnika Sanockiego”, chciałbym przeka-
zać czytelnikom kilka informacji.

Od czasu sprzedaży przez burmistrza 
miejskiej działki, tzw. Sosenek, zgłaszali 
się do mnie mieszkańcy Sanoka (i nie tyl-
ko), zaniepokojeni kolejnością wydarzeń 
w przedmiotowej sprawie. Wielu z nich 
było wręcz zbulwersowanych faktem, że 
na kilka miesięcy przed ogłoszeniem bu-
dowy mostu i infrastruktury za 65 min zł 
w bezpośrednim sąsiedztwie ze sprzeda-
ną działką, dokonano sprzedaży terenu, 
którego wartość w związku z planowaną 
inwestycją zapewne wzrosła. Zróbmy 
szybką analogię. Gdybym ja kupił działkę 
w szczerym polu, a parę miesięcy później 
okazałoby się, że rząd przeznaczył środki 
na zbudowanie infrastruktury za dziesiąt-
ki milionów złotych w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, mam przekonanie graniczące 
z pewnością, że odpowiednie służby któ-
regoś poranka zapukałyby do mojego 
domu i wyprowadziły z niego ku uciesze 
niektórych... Ale niestety dla tych niektó-
rych – to tylko gdybanie.

Jako poseł często jestem pytany o opi-
nię w temacie sprzedaży Sosenek w takich, 
a nie innych okolicznościach. Bardzo dużo 
rozmawiam z ludźmi. Docierają do mnie 
różne sygnały, od różnych osób, czasem 
nieprzychylne, opowieści o rzekomych 
powiązaniach i interesach łączących zain-
teresowane strony kontraktu, czasem ta-
kie, które trudno samemu zwery�kować.
Nie chcę rozpowszechniać plotek, snuć 
domysłów ani wprowadzać kogokolwiek 
w błąd. Nie do mnie należy sprawdzanie 
ewentualnych nieprawidłowości. Do tego 
w naszym kraju są powołane odpowiednie 
służby. Kierując się troską o dobro Sanoka, 
o stan miejskiej kasy – zgodnie z przysłu-
gującą mi z racji wypełniania mandatu po-
sła funkcją kontrolną, także wobec orga-
nów samorządu terytorialnego –- posta-
nowiłem zwrócić się z prośbą o wyjaśnie-
nie tej sprawy. Działając w interesie 
społecznym, w związku z możliwą uszczu-
plenia miejskiej kasy, gdyż miasto sprzeda-
jąc działkę, o której wiadome było, że po-
wstanie do niej most i infrastruktura za  
65 min zł, mogło uzyskać znacznie więk-
sze środki z jej sprzedaży – zdecydowałem 
się przekazać jedno z wielu pism, jakie 
wpłynęły do mojego biura poselskiego, do 
odpowiednich organów państwa.

Z Sanokiem jestem związany od po-
koleń. To moje miasto i nie wyobrażam 
sobie, żebym mógł pozostawić bez echa 
sygnały, które do mnie docierają, a które 
dotyczą strat �nansowych, jakie mogło
ponieść miasto w związku z rzeczoną 
transakcją. Wierzę, że sprawa zostanie 
dokładnie przeanalizowana i wyjaśniona 
tak, aby w przestrzeni publicznej nie 
było miejsca na różnego rodzaju domy-
sły, insynuacje, czy kłamstwa.

Na koniec uprzejmie informuję, że zga-
dzam się na publikację tekstu tylko w cało-
ści, bez wycinania i zmieniania przez „TS”.

dr Piotr Uruski
Poseł na Sejm RP

SPROSTOWANIE

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży Sosenek oraz w sprawie porozu-
mienia intencyjnego, sporządzonego przy składaniu wniosku  o do�nansowanie budowy przeprawy mosto-
wej na Sanie. Decyzja Prokuratury Okręgowej nastąpiła po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Brzozowie  
odmówiła wszczęcia śledztwa. Zarzut niedopełnienia obowiązków dotyczyć może starosty i wicestarosty  
powiatu sanockiego oraz burmistrza Sanoka.

Miasto i starostwo pod lupą prokuratury

Polityczne igrzyska w czasach pandemii?

Poseł zawiadamia Prokuraturę 
Rejonową
W styczniu do urzędu miasta wpły-
nęło pismo z Prokuratury Rejono-
wej w Brzozowie z prośbą o infor-
macje dotyczące sprzedaży Sose-
nek. W uzasadnieniu prośby: pi-
smo złożone 12 stycznia przez 
posła Piotra Uruskiego, z którego 
wynika, że działka została sprzeda-
na na kilka miesięcy przed ogłosze-
niem budowy mostu i infrastruktu-
ry na 65 mln złotych.

Prokuratura w Brzozowie bada-
ła także sprawę porozumienia po-
między miastem a powiatem, któ-
rego sporządzenie wynikało z wa-
runków naboru wniosków o do�-
nansowanie budowy przeprawy 
mostowej na Sanie. Miasto zobo-
wiązało się do podjęcia starań  
o wybudowanie nowego mostu 
oraz – pod warunkiem, że starania 
zostaną uwieńczone sukcesem – do 
przejęcia od powiatu i zaliczenia do 
dróg gminnych tymczasowego mo-
stu w ciągu ulicy Białogórskiej.  
Dokument intencyjny sporządzono 
w marcu 2019 roku i dołączono do 
wniosku o do�nansowanie budowy
nowej przeprawy przez rzekę. Wnio-
sek zresztą nie zyskał akceptacji. Już 
po sprzedaży terenu Sosenek złożo-
no kolejny zaktualizowany wniosek, 
który za kilka miesięcy uzyskał  
pozytywną wery�kację.

Po złożonych wyjaśnieniach 
prokuratura Rejonowa w Brzozo-
wie podjęła decyzję o odmowie 
wszczęcia śledztwa. 5 marca akta 
sprawy przekazała Prokuraturze 
Okręgowej w Krośnie. Niestety, nie 
otrzymaliśmy kopii postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowa-
nia przygotowawczego sporządzo-
nego w Brzozowie. 

Zawiadomił… anonim oraz inne 
instytucje
Prokuratura Okręgowa w Krośnie 
poinformowała nas, że śledztwo 
zostało wszczęte 7 kwietnia – za-
równo w sprawie sprzedaży Sose-
nek, jak i w sprawie tzw. „porozu-
mienia mostowego”. O wszczęciu 
postępowania poinformowano 
Gminę Miasta Sanoka na ręce prze-
wodniczącego Rady Miasta. 

Na pytanie o powód wszczęcia 
śledztwa, otrzymaliśmy odpowiedź 
następującą: „Anonimowe zawia-
domienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa w sprawie zostało 
złożone w dniu 23 listopada 2020 
r., a kolejne, z dnia 1 grudnia, wpły-
nęło za pośrednictwem innych  
instytucji”.

Prokuratura Okręgowa w Kro-
śnie zleciła zbadanie sprawy Proku-
raturze Regionalnej w Brzozowie, 
jednak po otrzymaniu akt sprawy  
z Brzozowa i po ich analizie w ra-

mach zwierzchniego nadzoru służ-
bowego w porozumieniu z Proku-
raturą Regionalną w Rzeszowie, 
orzeczono, że postanowienie o od-
mowie wszczęcia postępowania zo-
stało podjęte przedwcześnie. 

Sosenki wśród złotych przebojów
Poseł Piotr Uruski na antenie Radia 
Złote Przeboje w rozmowie z Elż-
bietą Mazur (audycja emitowana 
13 kwietnia o godz. 22.00)przeko-
nywał słuchaczy, że sprzedano  
Sosenki zbyt tanio, ponieważ „te-
ren nie był skomunikowany”. Dla-
czego nie poczekano ze sprzedażą 
– pytał. „65 milionów zainwesto-
wanych w okolicy musi zwielokrot-
nić wartość takiego gruntu”.

Poseł nie ukrywał, że to on zło-
żył zawiadomienie do organów  
ścigania. Przekonywał, że to dla do-
bra sprawy, ponieważ „w dużym 
mieście będzie dostęp do biegłych, 
którzy znają się na wycenach nieru-
chomości i zapewnią większą bez-
stronność całemu postępowaniu  
i wyjaśnieniu tej sprawy”.  

Poseł, na pytanie dziennikarki  
o wiedzę na temat odmowy wsz-
częcia śledztwa przez Prokuraturę 
Rejonową w Brzozowie, oświad-
czył, iż nic mu na ten temat nie wia-
domo. „Oczywiście wystąpię do 
Prokuratury Krajowej w tej spra-
wie, aby dowiedzieć się, na jakim 

etapie jest sprawa i czy nastąpiło 
umorzenie. Z tego, co ja wiem,  
z moich kontaktów z prokuraturą, 
to twierdzi ta prokuratura, że umo-
rzenie nie nastąpiło, że są prokura-
turą zbyt małą, żeby podjąć czyn-
ności w tej sprawie. W związku  
z tym w trybie nadzoru wzięła to 
prokuratura nadrzędna w Krośnie. 
Wszystko odbyło się zgodnie z pro-
cedurą”.

Burmistrz nalega  
na intensyfikowanie działań
 „Proszę o zintensy�kowanie dzia-
łań w przedmiocie prowadzonych 
postępowań i jednocześnie wyra-
żam gotowość niezwłocznego sta-
wiennictwa na każde wezwanie 
Prokuratury, celem możliwie naj-
szybszego ustosunkowania się do 
przedmiotu prowadzonych postę-
powań bądź złożenia wyjaśnień. 
Moja gotowość wynika z tego, że 
upubliczniona informacja o prowa-
dzonych postępowaniach w sposób 
istotny i niekorzystny wpływa na 
powagę piastowanego przeze mnie 
urzędu, jak i wizerunek Gminy 
Miasta Sanoka, w związku z czym 
w interesie społecznym, dobra 
mieszkańców, a także godności pia-
stowanego przeze mnie urzędu jest, 
by postępowania te były prowadzo-
ne możliwie najszybciej, po to by 
usunąć istniejący w przestrzeni pu-
blicznej stan niepewności  co do 
wiarygodności i rzetelności zawia-
domień, które były przyczynkiem 
do wszczęcia przez Prokuraturę 
rzeczonych postępowań” – napisał 
burmistrz Tomasz Matuszewski  
w piśmie do Prokuratury Okręgo-
wej w Krośnie, gdy informację  
o wszczęciu postępowania przekazał 
mu przewodniczący Rady Miasta.

Departament milczy
Podobno sprawa sprzedaży Sose-
nek tra�ła także do Departamentu
do Spraw Przestępczości Gospo-
darczej Prokuratury Krajowej. Pró-
bowaliśmy tę informację potwier-
dzić, jednak na przesłane do rzecz-
nika Departamentu pytania, nie 
uzyskaliśmy na razie odpowiedzi.

Kiedy wkroczy NIK?
Czy jest jeszcze jakiś organ ściga-
nia, który został pominięty przy 
zbadaniu sprawy sprzedaży Sose-
nek? Radny Roman Babiak zgłosił 
swój niepokój do CBA, poseł do 
Prokuratury – od Regionalnej do 
Krajowej, tak zakomunikował w ra-
diu. O ile poseł powołuje się na 
liczne zapytania i podejrzenia 
mieszkańców, związane ze sprzeda-
żą Sosenek, o tyle trudno uwierzyć, 
że przeciętny sanoczanin dogłęb-
nie zna historię „porozumienia mo-
stowego”. Tutaj można liczyć wy-
łącznie na inwencję lokalnych poli-
tyków. 

red.
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Po ostatnim tekście ws. poszerzenia granic miasta Sanoka miałem okazję rozmawiać o nim  
z serdecznym kolegą, który zwrócił mi uwagę, że czytając go „od deski do deski”, miał wraże-
nie, że jest za długi. Teraz postaram się krócej, ale czy się uda? Inni znajomi też zwrócili na  
te przemyślenia uwagę i dziękowali za to, że ktoś spoza Rady Miasta Sanoka i okolicznych 
miejscowości miał odwagę „pójść pod prąd”. 

A o co chodzi?
Jan Wydrzyński

Sanoczanie i ja mamy prawo zadać publicznie 
wszystkim „walczącym obecnie i zwalczającym się 

wzajemnie” w tematach mostu i „Sosenek” pytanie: 
TO CHCECIE TEGO MOSTU, CZY ZWALCZAJĄC SIĘ, 
ODDACIE TEMAT WALKOWEREM?

Na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy II etapu 
obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 w ramach 
ogłoszonego przetargu zostało złożonych pięc ofert. Teraz 
rozpocznie się ich szczegółowe sprawdzanie. Najniższą  
ofertę na kwotę 1,4 mln zł złożyła �rma SAFEGE. Przewi-
dziane środki na opracowanie tej dokumentacji wynoszą 
ponad 1,6 mln zł. 

Na przetarg
wpłynęło pięć ofert

Budowa obwodnicy Sanoka

Zostało złożonych pięć ofert 
w przetargu na wykonanie 
Koncepcji Programowej. Naj-
niższą ofertę na kwotę 1 425 
570,00 zł złożyła �rma SAFE-
GE. Na opracowanie doku-
mentacji dla tej inwestycji zo-
stało przewidziane  1 668 
522,80 zł.  Kolejne oferty zło-
żyły �rmy: Sweco Polska – 
1 484 347,40 zł, HIGHWAY 
– 1 917 541,10 zł,  Egis Po-
land – 2 017 200,00 zł, Kon-
sorcjum TPF (lider), TPF 
Getinsa Euroestudios (part-
ner) – 2 213 151,30 zł. Na 
ocenę najkorzystniejszej ofer-
ty będzie stosowane kryte-
rium ceny oraz kryterium po-
zacenowe, czyli doświadcze-
nie zespołu projektowego 
oraz doświadczenie geologa. 

Ogłoszony przetarg doty-
czy wykonania KP z pełnym 
rozpoznaniem geologicznym 
budowy II etapu obwodnicy 
Sanoka w ciągu  drogi krajo-
wej nr 28 wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą. Inwestycja 
realizowana jest w ramach 
rządowego Programu budo-
wy 100 obwodnic na lata 
2020-2030. Dla inwestycji 
wydana już została decyzja 
środowiskowa. Koncepcja 
programowa doprecyzuje wy-
pracowane dotychczas przez 
GDDKiA założenia projekto-
we i przedstawi wariantowe 
rozwiązania obiektów drogo-
wych i inżynierskich. Prze-
znaczona do zaprojektowa-
nia, a następnie wybudowa-
nia inwestycja będzie w przy-

szłości obejmować swoim 
zakresem budowę drogi klasy 
GP (główna ruchu przyspie-
szonego) o długości ok. 3 km, 
w tym m.in. rozbudowę 1 km 
istniejącej DK84, budowę  
2 km nowego odcinka DK28, 
a także budowę trzech mo-
stów, skrzyżowań jednopo-
ziomowych (rond), urządzeń 
ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 
Dzięki inwestycji nastąpi po-
prawa bezpieczeństwa miesz-
kańców, odciążenie układu 
komunikacyjnego oraz zwięk-
szenie przepustowości dróg. 
Nowa trasa poprawi dostęp-
ność komunikacyjną i ułatwi 
wyjazd w kierunku Przemyśla 
i dalej przejścia granicznego 
w Medyce i Korczowej, łączą-
cych Unię Europejską z Ukra-
iną. Jednocześnie zachowane 
zostaną najwyższe wymogi 
ochrony środowiska, zdrowia 
i życia mieszkańców oraz 
zrównoważonego rozwoju.     
W ramach rządowego progra-
mu na Podkarpaciu powsta-
nie łącznie osiem obwodnic  
o łącznej długości ok. 830 km. 
Będą to trasy o najwyższych 
parametrach technicznych, 
dostosowane do przenosze-
nia obciążenia 11,5 t/oś.  
Inwestycjom tym będą towa-
rzyszyły urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
w tym oświetlenie spełniają-
ce wytyczne prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pie-
szych.

 dcz

Idąc do wyborów na radnego 
miasta w kadencji 2014-2018, 
zadawałem sobie wiele trudu, 
aby poznać osiągnięcia i po-
trzeby Sanoka po 12 latach  
rządów ekip związanych z po-
przednim burmistrzem Woj-
ciechem Blecharczykiem. Bez 
tego moje propozycje nie  
byłyby nic warte.

Przechodząc do meritum. 
Dlaczego postanowiłem za-
brać publicznie głos ws. budo-
wy nowego mostu na Białą 
Górę? To proste. W VII  
kadencji tego nie udało się za-
awansować. Ale nie mogę  
powiedzieć, że problemu nie 
zauważyliśmy.

Wraz ze śp. burmistrzem 
Tadeuszem Pióro postanowi-
liśmy kontynuować kilka te-
matów, dla których nie star-
czyło 4 lat. Były to min. sprawy 
budowy mieszkań komunal-
nych, II etap obwodnicy mia-
sta, realizacja programu rewi-
talizacji, budowa połączenia 
od Podgórza do Rynku (win-
da, ruchome schody), posze-
rzenie granic Sanoka o oko-
liczne sołectwa, przeniesienie 
MOPS-u, budowę zakładu 
karnego, przyjęcie Uchwały 
ws. Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, remonty  
i budowę nowych dróg, etc.

Tadeusz Pióro, mimo scep-
tycyzmu związanego z koszta-
mi oraz faktem, że tymczaso-
wy most jest we władaniu  
powiatu, dał się przekonać, 
abyśmy stali się wiodącymi  
w tym temacie. A wszystko za-
częło się od mojej dyskusji  
w tej sprawie na � z byłym mi-
nistrem Jerzym Kwiecińskim, 
który podczas swojej wizyty  
w Sanoku w Sali Gobelinowej 
Muzeum Historycznego za-
deklarował pomoc w pozy-
skaniu środków z Rządowego 
Programu Mosty dla Regio-
nów.

Postawił nam wówczas 
sensowny i konieczny waru-
nek: powinniśmy wiedzieć, 
gdzie i za ile chcemy go zbudo-
wać, posiadać dokumentację  
i złożyć wniosek przed koń-
cem marca 2019 roku.

Komisja Infrastruktury 
Miejskiej na posiedzeniu  
w dniu 5.09.2018 r. wypraco-
wała następujący wniosek:

– Członkowie Komisji In-
frastruktury Miejskiej wyraża-
ją zgodę na przystąpienie przez 
burmistrza miasta Sanoka do 
ewentualnych negocjacji ze 
starostą i innymi stronami  
w celu budowy nowego mostu 
nad rzeką San w kierunku  
ul. Rybickiego.

Za wnioskiem głosowało  
8 członków Komisji, głosów 
przeciwnych i wstrzymują-
cych się nie było. Wniosek zo-
stał zaopiniowany pozytyw-
nie.

To jest dokument potwier-
dzający, że członkowie Komi-
sji Infrastruktury Miejskiej na 
mój wniosek wyrazili chęć bu-
dowy tego mostu.

Nie lubię się chwalić, ale 
gdybyśmy wraz z Ignacym  
Lorencem, Piotrem Bochnią  
i Markiem Szparą nie rozpo-
częli tego tematu, dzisiaj nie 
byłoby zapewne takiej „jatki” 
na sesjach Rady Miasta, Rady 
Powiatu, w mediach, zgłoszeń 
do CBA, Prokuratury etc.

Właśnie z naczelnikami 
Wydziału Inwestycji i Kapital-
nych Remontów UM w Sano-
ku analizowaliśmy ewentualną 
lokalizację tej budowli, mając 
w pamięci, że istnieje koncep-
cja budowy kładki pieszo – 
jezdnej z kadencji burmistrza 
Wojciecha Blecharczyka, że 
istnieją koncepcje budowy 
ścieżek rowerowych (chyba  
w sumie pięciu), a niektóre  
z nich miały biec po obu stro-
nach Sanu i wykorzystać tę 
kładkę. Analizowaliśmy rzęd-
ne map geodezyjnych i zjawi-
ska powodzi po to, aby znaleźć 
bezpieczne miejsca dla budo-
wy przeprawy.

    I jeszcze jedna, ważna 
informacja dotycząca tzw 

„Sosenek”. Na polecenie ów-
czesnego burmistrza Zbignie-
wa Daszyka i z-cy śp Stanisła-
wa Czernka (o ile mnie pamięć 
nie myli w dniu 30 grudnia 
1999 roku),  pełniąc funkcję 
dyrektora MOSiR w Sanoku 
uczestniczyłem wraz z w/w 
oraz przedstawicielami urzędu 
miasta w protokolarnym prze-
jęciu „Sosenek” od opuszcza-
jących Sanok jednostek woj-
ska. 

Jako własność miasta „So-
senki” pozostały w zarządzie 
MOSiR.

Uprzedzałem burmistrza, 
że MOSiR nie dysponuje nad-
wyżką środków, aby inwesto-
wać w ten majątek, pomimo że 
sam zarabiał wówczas jeszcze 
ponad 50% środków na swoje 
utrzymanie.

Niebawem zostałem zwol-
niony z funkcji z 3 miesięcz-
nym wypowiedzeniem z koń-
cem maja 2000 roku, jedno-
cześnie „zaproszono mnie”  
do konkursu, mimo że Ustawa 
nie przewidywała tego, a sam 
zostałem zatrudniony w wyni-
ku konkursu na czas nieokre-

ślony. Otrzymałem wypowie-
dzenie warunków pracy i pła-
cy w dniu inauguracji Ogólno-
polskiej Olimpiady Dzieci  
i Młodzieży, o której organiza-
cję i idące z PZŁS-u środki 
bardzo zabiegaliśmy w kon-
kursie ofert, dając niższą ani-
żeli Tomaszów Mazowiecki. 
Wspierał nas w tym poseł RP 
Jerzy Osiatyński.

„Sosenki” mają jakiegoś 
pecha. Tak można powiedzieć, 
mając na uwadze, że zostały 
one przez miasto, podobnie 
jak były teren po jednostce 
wojskowej budującej zaporę 
wodną w Myczkowcach, prze-
kazane decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych Janusza Toma-
szewskiego,  Caritas Rzeszów. 
Dzisiaj w Myczkowcach 
wszystko dobrze funkcjonuje, 
rozbudowuje się ten ośrodek, 
służy nie tylko turystom, 
kształci wrażliwość religijną, 
pokazuje dawną architekturę 
cerkiewek w Polsce, na Ukra-
inie i Słowacji.

Gdyby nie inicjatywa sa-
nockich działaczy SLD i kil-
korga ówczesnych radnych, 
którzy wykorzystali nieświa-
domą młodzież do zbierania 
podpisów o zwrot „Sosenek” 

miastu, dzisiaj zapewne nie 
byłoby znów tematu. 

Caritas miał pomysł, jak je 
zagospodarować, umie zdoby-
wać środki na takie cele, posia-
da księży managerów, mają-
cych szerokie kontakty…..  
a w Sanoku totalna klapa – nie 
licząc okresu, gdy ośrodek był 
dzierżawiony, bo miasto nie 
miało ani środków, ani kon-
cepcji, jak go zagospodarować 
(za taki trudno uznać niezre-
alizowany przez 12 lat, opłaco-
ny program zagospodarowa-
nia prawego brzegu Sanu – 
proszę otworzyć miejskie ar-
chiwum).

Miasto, dzięki przejęciu 
tego terenu i obiektów przed 
ponad 20 laty, zarobiło trochę 

na tym, sprzedając go, nigdy 
poważnie nie zainwestowało  
w ten majątek, a dzierżawa 
była zwykłą ucieczką od tema-
tu, bo wstyd odebrać Caritas  
i nic nie zdziałać?

Kończąc, sanoczanie i ja, 
mamy prawo zadać publicznie 
wszystkim „walczącym obec-
nie i zwalczającym się wzajem-
nie” w tematach mostu i Sose-
nek pytanie: TO CHCECIE 
TEGO MOSTU, CZY  ZWAL-
CZAJĄC SIĘ, ODDACIE TE-
MAT WALKOWEREM?

Jest jeszcze jeden istotny 
aspekt, w podobnej sprawie. 
Gdy zmieniliśmy Uchwałą 
Rady Miasta Sanoka Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Stróżowska”, 
przywracając mu poprzednią 
funkcję (sportowo-rekreacyj-
ną w miejsce kolejnej galerii 
handlowej), został wówczas 
do rozwiązania problem, co 
dalej z tym obiektem. Wów-
czas ogłoszono przetarg na 
sprzedaż. Kupił całość Jerzy 
Domaradzki i z dużym rozma-
chem inwestuje w Centrum 
„VIKI”. To cieszy i nie powinno 
stanowić powodów do zazdro-
ści. Teren i obiekty dobrze słu-
żą sportowcom i Sanokowi. 

Pismo z dnia 19.09.2018r., sygn. Tl.0632.105.2018 skierowa-
ne przez Burmistrza Miasta Sanoka Tadeusza Pióro do Staro-
sty Sanockiego - „Burmistrz Miasta Sanoka zwraca się  
z prośbą o podjęcie działań umożliwiających realizację za-
dania inwestycyjnego polegającego na budowie nowego 
mostu przez rzekę San w kierunku ul. Rybickiego w Sano-
ku.Ze swojej strony deklaruję pełne poparcie, pomoc i za-
angażowanie w celu realizacji przedmiotowego działania”. 

Zwalczając się, osłabiacie 
Państwo Sanok. Nie ma już 
czasu na usypianie miasta. My-
śmy rozpoczęli dynamicznie w 
VII kadencji i sanoczanie mają 
prawo od Was Radnych ocze-
kiwać, że będziecie kontynu-
atorami ROZWOJU, nie po-
wodując dalszej stagnacji.

A oto o�cjalne wystąpie-
nie  burmistrza do ówczesne-
go starosty w sprawie budowy 
nowego mostu na dowód tego, 
że nie chcieliśmy już dłużej 
czekać z budową i udawać, że 
nie ma tematu. Ile lat jeszcze 
dudnić i straszyć wyglądem 
będzie ta prowizorka? To od 
Was zależy.

jw
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Lokalni politycy nie ufają przedsiębiorcom? 
Rozmowa z Arturem Kondratem, zastępcą burmistrza ds. rozwoju

Pracuje pan już długo  
w strukturach samorządo-
wych, najpierw w Rzeszowie, 
teraz w Sanoku. Jak pan oce-
nia to, co ostatnio dzieje się 
w związku ze sprzedażą  
Sosenek i przygotowaniem 
wniosku o do�nansowanie
budowy nowego mostu? 

Powielanie w przestrzeni 
publicznej zarzutów o rzeko-
mo bezprawnej sprzedaży 
gruntów miejskich, jak też  
o bezprawnym przygotowy-
waniu inwestycji miejskich 
poważnie narusza wizerunek 
miasta i jego organów. Prakty-
ka taka negatywnie wpływa na 
decyzje inwestorów zewnętrz-
nych. Od wielu lat w Sanoku 
jesteśmy zaskakiwani pojawia-
jącymi się zarzutami o bez-
prawnym zbywaniu nierucho-
mości. Dotyczyło to na przy-
kład zbycia nieruchomości,  
w której mieści się Galeria  
Sanok. W konsekwencji zarzu-
ty te okazują się bezzasadne. 
Niestety wizerunek Sanoka na 
tym cierpi. Inwestorzy uzy-
skują bowiem sygnał, że jaka-
kolwiek komercyjna inwesty-
cja w tym mieście musi zna-
leźć swój �nał w organach ści-
gania.

Zarzuty padają ze strony 
kilku radnych, teraz dołączył 
do nich poseł. Faktycznie wo-
kół sanockich inwestycji zrobił 
się medialny szum, bardzo 

umiejętnie przez te osoby pod-
sycany. 

To, według pana, może wy-
hamować rozwój gospodar-
czy miasta?

Wspieranie przedsiębior-
czości ma fundamentalne zna-
czenie dla rozwoju Sanoka. In-
westycje przedsiębiorców są 
czynnikiem miastotwórczym,  
a w obecnym okresie pandemii 
decydującym o ich dalszym 
funkcjonowaniu. Obecnie 
przedsiębiorczość i jej wykorzy-
stanie ma znaczny wpływ na 
dalsze losy każdego miasta. 
Przedsiębiorcy i �rmy przyno-
szą ze sobą wiedzę, nowoczesne 
technologie, doświadczenie  
i energię. Dają mieszkańcom 
miejsca pracy i pozwalają �nan-
sować proces rozwoju miasta. 
Biznes przyczynia się również 
do utrzymywania usług publicz-
nych na wysokim poziomie.

Jak pan skomentuje sprawę 
sprzedaży Sosenek? 

W sprawie sprzedaży So-
senek Urząd Miasta Sanoka 
podejmował wszystkie czyn-
ności w oparciu o obowiązu-
jące przepisy. Decyzja zapa-
dła w oparciu o Uchwałę Rady 
Miasta, odbył się przetarg pu-
bliczny. Z przepisów nie wy-
nika prawo do przyspieszania 
bądź spowolniania jakichkol-
wiek procedur. 

Ciągle słyszymy bowiem, że 
w sprawie sprzedaży Sose-
nek nastąpiło przyspiesze-
nie procedur. 

To prawda. Słyszymy 
wciąż o przyspieszeniu pro-
cedur i rzekomym wzroście 
wartości działek w związku  
z planami budowy mostu, 
który, przypomnijmy, jest na 
etapie przetargu na doku-
mentację projektową. Taką 
dokumentację posiada już 
więzienie, które miało po-
wstać na Posadzie, a jednak 
do tej pory nikt się nie spie-
szy z wbiciem łopaty pod tę 
inwestycję. 

Gdyby założyć, że wartość 
jakiejś działki wzrośnie, bo za 
ileś lat obok niej powstanie 
nowy ważny obiekt, i gdyby 
takie założenie stało się pod-
stawą zarzutów o niedopeł-
nienie obowiązków lub prze-
kroczenie uprawnień, to od-
powiedzmy sobie na pytanie, 
do czego by to mogło dopro-
wadzić? Pozostawię to bez 
komentarza. 

Pojawiają się informacje, że 
teren Sosenek można było-
by dzisiaj zagospodarować 
w ramach rządowego fundu-
szu dedykowanego dla gmin 

górskich. Jak pan ocenia ta-
kie propozycje? 

Po pierwsze pragnę przy-
pomnieć, że od trzech dekad 
żyjemy w kraju o ustroju go-
spodarczym, w którym biz-
nes restauracyjny i hotelarski 
rozwija się najlepiej w rękach 
prywatnych. Propozycje, aby 
to miasto budowało hotele  
i restauracje, są propozycjami 
z minionej epoki gospodar-
czej. Po drugie budowa re-
stauracji i hotelu przez mia-
sto, jak proponował np. radny 
Sławomir Miklicz, powoduje, 
że ryzyko niepowodzenia 
tego biznesu poniosą osta-

tecznie podatnicy. W przy-
padku inwestycji prywatnej 
ryzyko inwestycji poniesie 
prywatny inwestor, który ry-
zykuje wypracowanymi przez 
siebie pieniędzmi. Rządowy 
fundusz inwestycji lokalnych 
w komponencie dedykowa-
nym dla gmin górskich miał 
w zamierzeniach wesprzeć 
pośrednio przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami pande-
mii. W jaki sposób budowa 
hotelu i restauracji przez mia-
sto miałaby wesprzeć sanoc-
kich przedsiębiorców z bran-
ży restauracyjnej i hotelar-
skiej? Czy miasto, konkuru-
jąc z nimi nowym obiektem 
restauracyjnym i hotelowym 
ich wesprze? I znowu pyta-
nie, czy miasto z podatków 
płaconych przez sanockich 
restauratorów i hotelarzy ma 
budować obiekty, które będą 
z nimi konkurować? Bur-
mistrz Tomasz Matuszewski 
podjął decyzję, aby środki  
z tego funduszu przeznaczyć 
na poprawę infrastruktury 
turystycznej, tj. na budowę 
ścieżek nad Sanem z odsepa-
rowanymi pasami ruchu dla 
pieszych i rowerzystów, bu-
dowę terenu rekreacyjnego 
przy ul. Białogórskiej oraz 
budowę coraz bardziej atrak-
cyjnych w kraju ścieżek ro-
werowych typu single track. 
Inwestycje te w zamierzeniu 
mają zatrzymać turystów  
w Sanoku na trochę dłużej,  
a przede wszystkim nie będą 
stanowić konkurencji z  pry-
watnymi przedsiębiorcami.

Rozmawiała
Emilia Wituszyńska
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Kioto, miasto dziesięciu ty-
sięcy ołtarzy i bram, jest sto-
licą jedynie swojej prefektu-
ry, ale kiedyś stanowiło stoli-
cę całego cesarstwa i to przez 
ponad tysiąc lat. Alex Kerr, 
znany japonista oraz Kathy 
Arlyn Sokol prowadzą nas na 
fascynujący spacer po mie-
ście, opowiadają o tradycji, 
architekturze i japońskiej es-
tetyce. 

„Seksoholicy” - Wiktor Krajewski „Mity żywieniowe. Nie daj się oszukać!” 
– Justyna Bylinowska

„Inne Kioto” Alex Kerr, Kathy Arlyn Sokol

 Książka urzekła mnie nie tyl-
ko oprawą, ale także cudow-
nym wnętrzem i klimatyczny-
mi ilustracjami. Kerr wcze-
śniej pisał o sztuce japońskiej 
w swojej przełomowej książ-
ce „Utracona Japonia”, a jej 
polskie wydanie ukazało się  
w 2019 roku. Jedną z moc-
nych stron książki o Kioto jest 
to, że Kerr autorytatywnie pi-
sze o kulturze Azji Południo-
wo-Wschodniej, Chin i Japo-
nii, płynnie porównując te 
trzy kraje na podstawie swo-
ich doświadczeń i rozległej 
wiedzy o artystycznych trady-
cjach trzech regionów. Całość 
jest oparta na rozmowach, 
które autorzy przeprowadzili 
podczas wizyty w wielu świą-
tyniach i sanktuariach w Kio-
to. Kerr wierzy, że chińska  
estetyka opiera się bardziej na 
umyśle i konstrukcjach lo-
gicznych, podczas gdy japoń-

ska estetyka dotyczy raczej 
serca i uczuć.

Pięknie ilustrowana książ-
ka podzielona jest na dzie-
więć rozdziałów, które szcze-
gółowo omawiają estetykę 
świątyń i sanktuariów, czyli 
co nieco o: bramach, murach, 
shin-gyo-so, podłogach, tata-
mi, tablicach, fusumach, para-
wanach, enma-do. Podsumo-
wując, „Inne Kioto” to fascy-
nujące spojrzenie na sztukę 
azjatycką w ogóle. Z całą pew-
nością można jej użyć jako 
przewodnika lub inspiracji do 
podróży. Jeśli jeszcze nie zna-
cie twórczości Kerra to pole-
cam zacząć od „Japonii utra-
conej”.

 Mariola P.

Jedne królują wśród celebry-
tów, samozwańczych guru ży-
wieniowych, którzy próbują 
nam wmówić, że ich sposób 
odżywiania jest jedyny i słusz-
ny. Trzeba zwrócić uwagę na 
skutki uboczne tych diet, jed-
nak nikt z nich o takich nawet 
nie wspomina. Autorka na 
początku książki rozprawia 
się z błędnymi przekonania-
mi na temat odchudzania. 
Opisuje popularne składniki 
suplementów diety. Swoją 
uwagę skupia na skutkach 
ubocznych tych produktów, 
gdyż producenci chwalą się 
pozytywnymi właściwościa-
mi. W dalszej części autorka 
w obszernych rozdziałach 
zwraca uwagę na te dotyczące 
postów, diet oczyszczających, 
żywności ekologicznej i diet 
roślinnych oraz popularnych 
produktów jak: kawa, jajka, 
owoce, nabiał, sól i cukier.

Justyna Bylinowska zwra-
ca uwagę na to, iż każdego 

dnia pojawiają się nowe mity, 
produkty o cudownych wła-
ściwościach szerzone przez 
celebrytów lub zasłyszane na 
siłowni. To od nas zależy, czy 
sprawdzimy te informacje, 
czy też będziemy ślepo wie-
rzyć w ich cudowną moc.  
Nie zapominajmy, że niektóre 
badania są zlecane przez pro-
ducentów suplementów i tu 
też trzeba podejść z rezerwą 
do przedstawianych przez 
nich wyników. Książka ta jest 
kierowana do wszystkich 
osób, które chciałyby zwery�-
kować posiadaną wiedzę i co-
dziennie podejmować drob-
ne decyzje z korzyścią dla 
własnego organizmu.

Renata

Kolejny reportaż traktujący 
o seksualności Polaków. Tym 
razem autor Wiktor Krajew-
ski postanawia poruszyć pro-
blem blisko 2 mln osób w na-
szym kraju, których dotyczy 
znamię seksoholizmu. 

Przytoczone historie są o tyle 
ciekawe, że skrajne. Z opinii 
zarówno kobiet i mężczyzn 
wyłania się obraz schorzenia, 
które dla jednych jest piętnem 
na całe życia, a dla innych... 
możliwością. Czy da się nor-
malnie funkcjonować w społe-
czeństwie, nieustannie myśląc 
o zaspokojeniu swoich po-
trzeb seksualnych? Jak takie 
zachowania wpływają na po-
zostałych członków rodziny? 

Wśród rozmówców  auto-
ra znajdują się osoby, którym 
wystarczy wirtualny seks. Wy-
chowane przez pryzmat por-
nogra�i płynącej z ekranu
mimo wszystko nie odczuwa-
ją potrzeby �zycznego, real-
nego obcowania z ludźmi. 
Wystarczy im chat, sekska-
merka z nowo poznaną, bar-
dzo często zupełnie anonimo-
wą osobą. Dla innych możli-
wość spotkania w danym mo-
mencie jest na tyle istotna, że 
potra�ą zrezygnować z wa-
żnych uroczystości rodzin-
nych czy nawet z pójścia do 
pracy, by tylko ruszyć w mia-

sto i nawiązać niezobowiązu-
jącą znajmość. Wtedy nie li-
czy się ilość, tylko narastający 
„głód”. Rekordzistka ujęta  
w książce wspomina, że nie-
kiedy nawet kilkanaście kon-
taktów jednej nocy nie było  
w stanie powstrzymać jej 
przed kolejnym. 

Pozycja rzuca nowe świa-
tło na problem,  ukazuje go ze 
zdecydowanie szerszej per-
spektywy niż miało to miej-
sce  dotychczas w podobnych 
publikacjach. Niektóre z opi-
sów mogą wywołać zaskocze-
nie lub niesmak. Ze względu 
na  ujęte zachowania jest to 
reportaż przeznaczony dla 
starszego odbiorcy.

Mariola M.

Każdego dnia każdy z nas 
podejmuje około dwunastu 
decyzji związanych z jedze-
niem. Począwszy od tego, co 
wypić na śniadanie, zjeść na 
obiad, aż do kupna składni-
ków na kolejny dzień. Co-
dziennie stykamy się z mita-
mi żywieniowymi. 

Przedstawione tu zdjęcie dokumentuje ciekawe wydarzenie 
sprzed ponad pół wieku. Na trybunie honorowej ustawionej 
na stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim „Wierchy” w Sano-
ku stoją aktorzy znani z serialu telewizyjnego „Czterej pan-
cerni i pies”. 

przypuszczalnie czerwiec. 
Wykonując tę fotogra�ę, sta-
łem w pobliżu zadaszonej  
trybuny stadionu i trzymałem 
aparat wysoko nad głową. Był 
to wypożyczony na tę wyjąt-
kową okazję przez mojego 
ojca prosty aparat, który nie 
miał ani wyboru czasu naświe-
tlania, ani regulacji ostrości. 
Jak na ucznia jednej z młod-
szych klas szkoły podstawowej 
i użyty sprzęt rezultat fotogra-
fowania nie jest więc aż taki 
zły. 

Przypomnijmy kilka fak-
tów, by przybliżyć klimat tam-
tego wydarzenia. W roku 1964 
ukazało się pierwsze wydanie 
książki Janusza Przymanow-
skiego „Czterej pancerni  
i pies” przedstawiającej losy 
załogi czołgu o nazwie „Rudy” 
w czasie II wojny światowej. 
Już w następnym roku historia 
czterech czołgistów doczekała 
się ekranizacji. Powstał ośmio-
odcinkowy serial telewizyjny 
o tym samym tytule co książ-
ka. Pierwszy odcinek zatytu-
łowany „Załoga” nadano pilo-
tażowo w poniedziałek 9 maja 
1966 roku o godzinie 20.05. 
Był to Dzień Zwycięstwa ob-

chodzony w państwach Bloku 
Wschodniego. Jesienią tego 
samego roku wyemitowano 
wszystkie osiem odcinków. 
Można je było zobaczyć w nie-
dziele od 25 września do 13  
listopada w porze popołu-
dniowej. Serial cieszył się 
ogromną popularnością, skut-
kiem czego telewidzom zorga-
nizowano bezpośrednie spo-
tkania z aktorami. Pojawiali 
się oni na stadionach, placach 
miejskich i w salach widowi-
skowych, a entuzjazm widzów 
podczas tych spotkań był 

ogromny, porównywalny 
może jedyne z kibicowaniem 
w tamtych latach uczestnikom 
kolarskiego Wyścigu Pokoju. 

Niekiedy aktorom towa-
rzyszył pies odgrywający rolę 
Szarika, ale w Sanoku Szarika 
ani jego dublerów nie było. 
Na stadionie w Sanoku zabra-
kło także czołgu, jednak jego 
sylwetka była nam sanocza-
nom dobrze znana, bo w ko-
szarach na Olchowcach sta-
cjonował 26 Pułk Czołgów 
Średnich, a obok znajdował 
się rozległy teren ćwiczeń dla 

wojsk pancernych – „czołgo-
wisko”. Czołg-pomnik T34/
85 ustawiony w 1982 roku  
w okolicy Mostu Białogórskie-
go na Sanie pochodzi właśnie 
z tego pułku. Jest tego samego 
typu co �lmowy „Rudy”. Tyle
tylko, że brakuje mu namalo-
wanego białą farbą na wieżycz-
ce słynnego numeru taktycz-
nego 102, odciśniętych dłoni 
czterech czołgistów i łapy psa 
oraz nazwy „Rudy”. 

W internecie można zna-
leźć fotogra�e z tournée zało-
gi czołgu „Rudy” po Polsce  

w roku 1967 i ze spotkań  
organizowanych przy okazji 
realizacji dalszych odcinków 
serialu w latach 1968-1969. 
Charakterystyczne jest to, że 
dla autorów tych zdjęć, po-
dobnie jak i dla mnie, duży 
problem stanowi określenie 
dokładnej daty, a nawet roku 
zarejestrowanych wydarzeń. 
Głównym winowajcą jest 
szczupła sieć lokalnej prasy  
w końcu lat 60. Spotkania  
z aktorami zorganizowane  
w większych miastach odno-
towano w prasie regionalnej. 
Niestety, w Sanoku „Gazeta 
Sanocka – Autosan” powstała 
dopiero w roku 1974, a „Ty-
godnik Sanocki” rozpoczął 
swoją działalność w roku 1990. 
Gdzie więc szukać wiadomo-
ści o lokalnych wydarzeniach  
z tamtych lat? W żadnym do-
stępnym mi źródle drukowa-
nym nie udało mi się odnaleźć 
nawet wzmianki o „pancer-
nych” w Sanoku. Wydaje się 
jednak niemożliwe, by moja 
niedoskonała fotogra�a była
jedynym dowodem tej wizyty 
aktorów z popularnego telewi-
zyjnego serialu. 

P. Turkowski

Jeżeli ktoś posiada zdjęcia 
„Pancernych” z wizyty  

w Sanoku, prosimy
 o przesłanie ich do redakcji  

„Tygodnika Sanockiego”.

Czterej pancerni z wizytą w Sanoku. Bez psa

 Aktorzy z serialu „Czterej pancerni i pies” na stadionie „Wierchy” w Sanoku. Fot. P. Turkowski

Czołgista w hełmofonie wy-
różniający się wzrostem to 
Franciszek Pieczka (Gustlik). 
Po jego lewej ręce z bukietem 
kwiatów w rękach stoi Janusz 
Gajos ( Janek), dalej Małgo-
rzata Niemirska (Lidka),  
w ciemnej kurtce czołgowego 
mechanika Włodzimierz Press 
(Grigorij) i wreszcie w hełmie 
na głowie Janusz Kłosiński (st. 
sierżant Czernousow). Nato-
miast można mieć wątpliwość, 
kto stoi po prawej ręce Gustli-
ka – Wiesław Gołas (Tomasz 
Czereśniak) czy Roman Wil-
helmi (Olgierd)? Pierwszy od 
lewej to przypuszczalnie Kon-
rad Nałęcki (reżyser). Wokół 
trybuny widać licznie zgroma-
dzoną młodzież i dzieci. Są-
dząc po ich lekkich ubiorach, 
jest ciepły letni dzień. Po lewej 
stronie – poczty sztandarowe. 
W tle po prawej można ziden-
ty�kować budynek mieszkal-
ny przy ul. Stanisława Staszica 
nr 16, za nim budynek przy ul. 
Armii Krajowej nr 16, obok 
którego widać dźwig budow-
lany – sanockie osiedle zwane 
wówczas „Traugu�a”, a dzisiaj
„Wójtostwo” dopiero powsta-
je. Jest rok 1967, a może 1968, 

Gwiazdy telewizyjnego serialu na stadionie „Wierchy”
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sano-
ku dołączy do placówek, które będą prowadzić badania kli-
niczne nad amantadyną. Lek otrzyma 30 pacjentów zakażo-
nych koronawirusem. Badania będą prowadzone pod nadzo-
rem Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. 

Trwają szczepienia przeciw 
COVID-19. Punkty szcze-
pień robią wiele, aby czeka-
nie na przyjęcie preparatu 
było maksymalnie bezpiecz-
ne. Sporo zależy jednak  
od nas samych. Trzymajmy 
dystans, nośmy maseczki  
i przychodźmy na umówio-
ną godzinę szczepienia. 

Zachowanie w punkcie szczepień
O czym należy pamiętać

Amantadyna dla pacjentów
sanockiego szpitala

Wkrótce ruszą badania kliniczne

Czym jest amantadyna? 
Amantadyna to lek przeciwwi-
rusowy, stosowany m.in. w le-
czeniu grypy i schorzeń neuro-
logicznych. Działa również 
przeciwwirusowo. Z tego wła-
śnie powodu zdecydowano się 
poddać ją badaniom, by wyka-
zać, czy amantadyna może  
zablokować mechanizmy po-
wstałe w wyniku zakażeń koro-
nawirusem. Jednak, by po-
twierdzić jej skuteczność 
niezbędnym jest przeprowa-
dzenie badań klinicznych, któ-

re w marcu ruszyły w polskich 
placówkach. Dołączy do niej 
również Sanok. Umowa ma 
zostać podpisana w tym ty-
godniu.

Głośno za sprawą lekarza z 
Przemyśla 
O amantadynie zrobiło się gło-
śno, kiedy doktor Włodzi-
mierz Bodnar z Przemyśla 
opublikował na stronie inter-
netowej Przychodni Lekar-
skiej „Optima” wpis dotyczący 
amantadyny i jej pozytywne-

go wpływu na proces leczni-
czy pacjentów z COVID-19. 
Doktor Bodnar twierdził, że  
z powodzeniem leczy pacjen-
tów amantadyną, jednak śro-
dowisko medyczne było bar-
dzo ostrożne i podzielone, co 
skutkowało zwłoką nad rozpo-
częciem badań klinicznych.  
W lutym podpisano jednak 
umowę na rozpoczęcie badań 
nad amantadyną, którą s�nan-
suje Agencja Badań Medycz-
nych w odpowiedzi na zlece-
nie Ministra Zdrowia Adama 
Niedzielskiego. 

– Jako Agencja Badań  
Medycznych powinniśmy do-
starczyć Polakom obiektywnej 
wiedzy, w celu zakończenia 
dyskusji na temat słuszności 

stosowania amantadyny  
w przebiegu COVID-19  
w oparciu o twarde dowody na-
ukowe. O to właśnie poprosił 
nas minister Adam Niedzielski. 
Badanie, które uruchamiamy  
w ciągu kilku tygodni da nam 
odpowiedź, czy amantadyna 
rzeczywiście działa – podkreślił 
dla rynekzdrowia.pl prezes 
Agencji Badań Medycznych  
dr n. med. Radosław Sierpiński.

1 z 20 
Sanocki szpital jest jednym  
z dwudziestu placówek, które 
będą przeprowadzać badania 
pod kierownictwem śląskiego 
ośrodka. Zespołem kieruje 
profesor Adam Barczyk (szef 
Oddziału Pneumonologii 
Górnośląskiego Centrum Me-
dycznego oraz kierownik  
Katedry i Kliniki Pneumono-
logii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach).  
8 kwietnia na Śląsku podano 
pierwszą dawkę leku lub pla-
cebo pacjentce zarażonej ko-
ronawirusem.  Badaniami zaj-
muje się również Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie pod kie-
rownictwem profesora Konra-
da Rejaka, grupa obejmuje 
200 pacjentów.

Jak to będzie w Sanoku? 
Lek zostanie podany 30 pacjen-
tom chorym na COVID-19. 
Połowa otrzyma amantadynę, 
a pozostali placebo. Poza tym 
pacjenci będą poddani standar-
dowemu leczeniu – wyjaśnia 
Grzegorz Panek, dyrektor 
SPZOZ w Sanoku. Badania po-
trwają miesiąc, a  następnie wy-
niki zostaną przekazane Agen-
cji Badań Medycznych. 

esw

Ponad 3 mln zł otrzymał powiat sanocki z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki mają 
zostać przeznaczone na rehabilitację zawodową oraz rehabi-
litację społeczną osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych

3 mln zł dla powiatu sanockiego

przed szczepieniem nie przy-
spieszy szczepienia, za to wy-
generuje dodatkowy tłok  
i niepotrzebne zdenerwowa-
nie.

Pamiętajmy o zasadzie DDM 
Dystans, dezynfekcja i ma-
seczka powinny być obowiąz-
kiem każdego oczekującego.

Bądźmy samodzielni
Aby ograniczyć kontakt z in-
nymi osobami, przychodźmy 
na szczepienie w towarzy-
stwie innyh osób, np. z rodzi-
ny, tylko wtedy gdy jest to 
niezbędne.

Rafał Śliż
Rzecznik Prasowy Podkarpackiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Trzy kwestie, dość proste 
generują jednak sporą dawkę 
problemów w punktach szcze-
pień. Bądźmy odpowiedzialni 
nie tylko za siebie, ale rów-
nież za innych.

Bądźmy punktualni 
Przychodzenie do punktu 
szczepień na 2 lub 3 godziny 

Pieniądze jakie zostały prze-
znaczone dla powiatu sanoc-
kiego to ponad 3 mln zł. Środ-
ki zostaną przeznaczone na 
rehabilitację – na ten cel za-
bezpieczono  88 tys. zł, z cze-
go 40 tys. zł pokryje zwrot 
kosztów przystosowania two-
rzonych lub istniejących sta-
nowisk pracy. Kolejne 40 tys. 
zł tra� do osób podejmują-
cych działalność gospodarczą 
lub rolniczą. Pozostała kwota, 
czyli  8 tys. zł zostanie prze-
znaczona na organizację szko-
leń dla osób niepełnospraw-
nych. Pieniądze będą w więk-
szości przeznaczone na do�-
nansowanie kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Otrzymane wsparcie umożli-
wi utworzenie kolejnych  
5 miejsc w jednym z warszta-
tów. Na rehabilitację społecz-
ną przeznaczono blisko 600 
tys. zł – dzięki tym środkom 
będzie możliwy zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego, przed-
miotów ortopedycznych oraz 
środków pomocniczych. 
Wsparcie umożliwi również 
do�nansowanie uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyj-

nych osób posiadających 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności oraz ich opiekunów,  
jeżeli jest to wskazane we 
wniosku o skierowanie na tur-
nus. Na realizację zadania 
przeznaczono 150 tys. zł.

– Przy podziale środków 
PFRON uwzględniono do�-
nansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komu-
nikowaniu się oraz technicz-
nych w związku z indywidual-
nymi potrzebami osób  
niepełnosprawnych, łącznie  
z usługą tłumacza języka mi-
gowego lub tłumacza-prze-
wodnika. W tym zakresie po-
trzeby mieszkańców naszego 
powiatu zostały oszacowane 
na kwotę 250 500,00 zł – 
mówi Grzegorz Kozak, dyrek-
tor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Kwota 25 tys. zł ułatwi  
realizację zadań z zakresu 
sportu, kultury, rekreacji i tu-
rystyki osób niepełnospraw-
nych. Podział środków 
PFRON został uzgodniony  
z Powiatową Społeczną Radą 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

dcz

Zarząd Powiatu Sanockiego zamierza złożyć wnioski o do�-
nansowanie zadania mającego poprawić bezpieczeństwo pie-
szych. W powiecie sanockim planowane jest powstanie kilku 
nowych przejść dla pieszych.

Nowe przejścia dla pieszych

Zarząd Powiatu Sanockiego 
może ubiegać się o środki  
�nansowe w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
zadania dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. Miej-
sca, gdzie mogą powstać nowe 
przejścia dla pieszych, wybrano 
na podstawie uwag zgłaszanych 
przez mieszkańców powiatu 
sanockiego, radnych i sołtysów. 
Nowe „zebry” powstaną  
w miejscowościach: Srogów 
Dolny, Poraż, Nadolany, Sanok, 
Tyrawa Wołoska, Prusiek, Stra-
chocina.

– W Srogowie Dolnym bu-
dowę przejścia dla pieszych za-
planowano przy Wiejskim 
Domu Kultury, w Porażu przy 
kościele, w Nadolanach przy 

remizie strażackiej, a w Tyrawie 
Wołoskiej przy szkole podsta-
wowej – wylicza Stanisław 
Chęć, starosta sanocki. 

W Prusieku przejście dla 
pieszych powstanie przy ko-
ściele, natomiast w Strachoci-
nie koło Wiejskiego Domu 
Kultury i remizy strażackiej, zaś 
w Sanoku na ulicy Okulickiego 
przy budynku socjalnym wie-
lorodzinnym i w pobliżu �rmy
Ciarko, a na ulicy Konopnickiej 
– obok placu zabaw.

Powiat sanocki może otrzy-
mać od 50 do 80 procent kosz-
tów inwestycji, jednak nie wię-
cej niż 200 tys. zł na jedno zada-
nie. Radni zabezpieczyli w bu-
dżecie powiatu sanockiego 
ponad 100 tys. zł na opracowa-
nie dokumentacji.

dcz



ROZMOWA Z GRZEGORZEM WILUSZEM I ŁUKASZEM ŁAGOŻNYM

Tydzień temu przekazaliśmy informację, że już w maju 
ruszymy razem na szlaki, aby poznać piękno ziemi 
sanockiej. Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok jest 
pomysłodawcą i organizatorem akcji – zdobądź regio-
nalną odznakę turystyczną „Korona Ziemi Sanockiej”. 
Celem nadrzędnym akcji odznaki KZS jest promocja 
ziemi sanockiej, jej potencjału turystycznego oraz 
aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszech-
nianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a zarazem 
zaproszenie mieszkańców oraz turystów do poznania 
walorów widokowych i kulturowych naszej małej ojczy-
zny. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, 
dlatego zaprosiliśmy na rozmowę sanoczan - pomysło-
dawcę Grzegorza Wilusza oraz „ojca chrzestnego”
Łukasza Łagożnego, zdobywcę Korony Ziemi, na 
rozmowę. 

Korona Ziemi Sanockiej – nowy projekt turystyczny

a szczyty często znajdują się w stre-
fach, które w jakimś stopniu są pod 
ochroną. Niedługo  będzie też do-
stępna książeczka KZS, by zaznaczać 
zdobyte szczyty. Wery�kacja będzie 
również następować ewentualnie 
online   – dzięki lokalizacji GPS. 

Dlaczego właśnie te konkretne 
szczyty?

GW. Razem z Łukaszem i Pio-
trem dokonaliśmy autorskiego wybo-
ru szczytów do naszej Korony. Nie-
które z nich są mniej znane i popular-
ne, ale naszym zdaniem zasługujące 
na ich poznanie i zdobycie. Część 
tych szczytów znajduje się w Biesz-
czadach, część w Beskidzie Niskim, 
w Górach Sanocko-Turczańskich i na 
Pogórzu Bukowskim. Najwyższym 
szczytem jest Wołosań (1071 m 
n.p.m.) na czerwonym Głównym 
Szlaku Beskidzkim między Komań-

natów regionu, a zarazem przewod-
ników beskidzkich – Łukasza Łagoż-
nego i Piotra Kutiaka. Łukasz, który 
w 2019 r. zakończył projekt Korony 
Ziemi, teraz chce nas zachęcić do 
zdobycia może mniejszej, Korony 
Sanockiej, ale która dla wielu może 
być wstępem do prawdziwej przygo-
dy górskiej. Piotr zaś jako wytrawny 
przewodnik górski, autor licznych 
publikacji o tematyce turystycznej, 
wybitny znawca �ory i fauny wes-
prze nas merytorycznie.   

ŁŁ. Chcieliśmy zachęcić do ak-
tywności sanoczan i ludzi, którzy 
odwiedzają nasze tereny – ziemię sa-
nocką. W porozumieniu ze Stowa-
rzyszeniem Łączy Nas Sanok zdecy-
dowaliśmy, że chcemy promować 
też nasze lokalne szczyty, a nie tylko 
największe i najbardziej znane szlaki 
i szczyty w Bieszczadach. Lokalnie 
mamy się bowiem czym pochwalić. 

Zaczęło się od luźnych rozmów, a te-
raz jesteśmy na �niszu projektu. 
9 maja br. mamy zamiar rozpocząć 
zdobywanie Korony Ziemi Sanoc-
kiej. 

Dla turystów, sanoczan zachętą 
i zarówno nagrodą ma być odzna-
ka.

ŁŁ. Tak. Odznakę KZS otrzyma 
osoba, która zdobędzie wszystkie 
16 szczytów. W odróżnieniu od in-
nych Koron proponujemy  tu pewne 
ułatwienie. Nasze szczyty nieko-
niecznie należy zdobywać pieszo. 
Szczyty KZS można zdobyć też na 
nartach, rowerem czy biegiem,  bar-
dzo modna jest teraz turystyka ski-
turowa. Zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa. Nie dopuszczamy jed-
nak użycia pojazdów mechanicz-
nych typu quady czy motory crosso-
we, które degradują środowisko, 

Skąd pomysł na stworzenie takiej 
turystycznej inicjatywy?

GW. Zaczęło się od tego, że sam 
jestem aktywnym turystą, dużo cho-
dzę po górach, zwłaszcza w Bieszcza-
dach i Beskidzie Niskim. Około 
2 lata temu zainteresowałem się ideą 
Korony Gór Polski i zostałem człon-
kiem klubu jej zdobywców. Zdoby-
wając kolejne szczyty KGP z listy 28, 
pomyślałem, że świetnie by było zro-
bić taki projekt w wymiarze lokal-
nym, na naszej ziemi sanockiej. Tym 
bardziej, że zdobywanie gór według 
takiej listy jest jakimś wyzwaniem 
i naprawdę motywuje do skomple-
towania Korony. Dzięki temu od-
wiedzimy też miejsca, gdzie pewnie 
byśmy się nigdy nie wybrali. I tak 
w ramach Stowarzyszenia Łączy Nas 
Sanok ruszyliśmy z przygotowania-
mi do tego projektu. Do współpracy 
zaprosiliśmy dwóch sanoczan, pasjo-

czą i Cisną. Najniższy i najłatwiej do-
stępny to Patria (474 m n.p.m.) 
w Odrzechowej. Są też szczyty bliskie 
sanoczanom jak Orli Kamień, Słonny 
Wierch czy Kąty na niebieskim szla-
ku między Stróżami Wielkimi i Pora-
żem.  

ŁŁ. Dlaczego te szczyty? Powiem 
tak, zwykły Kowalski raczej by na ta-
kie szczyty nie wszedł. Są to góry czę-
sto na uboczu od głównych, utartych 
szlaków turystycznych. Na tych szla-
kach rzadko można spotkać ludzi, co 
nie oznacza, że są mniej urokliwe. 
Na szlakach znanych, wypromowa-
nych turyści często wręcz ocierają się 
o siebie. Chcemy pokazać alternaty-
wę, a zarazem odkryć niedoceniane 
dotąd zakątki ziemi sanockiej. Może 
te szczyty są niższe, ale niczego im to 
nie ujmuje. Mało tego, mogą się oka-
zać bardziej atrakcyjne od tych już 
poznanych i znanych ogółowi.  

Chryszczata - Wołosań  w tle jez. Duszatyńskie, fot. Biuro Podróży Bieszczader
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Korona Ziemi Sanockiej – nowy projekt turystyczny

Piotr Kutiak, wieloletni 
przewodnik beskidzki 
o nowym szlaku:

Szesnaście szczytów Korony Ziemi Sanockiej 
położonych jest na terenach o dużych walorach przyrodni-
czych. Znajdują się w granicach trzech parków krajobrazo-
wych (Gór Słonnych, Jaśliskiego i Ciśniańsko- Wetlińskie-
go), dwóch obszarów chronionego krajobrazu (Beskidu 
Niskiego i Wschodniokarpackiego), sześciu obszarów  
Natura 2000 (OSO: Beskid Niski PLB180002, Góry Słon-
ne PLB180003; SOO: Ostoja Jaśliska PLH180014, Osto-
ja Góry Słonne PLH1800013, Patria nad Odrzechową 
PLH180028; Bieszczady PLC180001) oraz rezerwatu kra-
jobrazowego („Źródliska Jasiołki”). Wędrując szlakami  
i zdobywając Koronę Ziemi Sanockiej, mamy okazję po-
znać unikatowe walory wschodnio- i zachodniokarpackiej 
szaty roślinnej w formie 100-letnich drzewostanów, łąk,  
pastwisk, terenów zurbanizowanych oraz użytkowanych 
pod względem rolniczym. Stanowi to atrakcję ukazującą 
wyjątkową urodę pięciu mezoregionów geogra�cznych
(Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie,  
Pogórze Bukowskie, Kotlina Jasielsko-Sanocka).

Lp. Nazwa Wysokość npm Miejscowość Gmina Mezoregion*
1 Wołosań (Patryja) 1071 Szczerbanówka Komańcza Bieszczady Zachodnie
2 Chryszczata 998 Duszatyn/Mików Komańcza Bieszczady Zachodnie
3 Matragona 990 Balnica Komańcza Bieszczady Zachodnie
4 Wysoki Groń PL/SK 905 Wola Michowa Komańcza Bieszczady Zachodnie
5 Kanasiówka (Baba) 831 Wisłok Wielki/Jasiel Komańcza Beskid Niski 
6 Tokarnia 778 Wola Piotrowa Bukowsko Beskid Niski
7 Suliła 759 Kalnica/Turzańsk Zagórz Bieszczady Zachodnie
8 Polańska 737 Polany Surowiczne Jaśliska Beskid Niski 
9 Rzepedka 708 Rzepedź Komańcza Beskid Niski 
10 Słonny 668 Rakowa Tyrawa Woł. Góry Sanocko-Turczańskie
11 Słonny Wierch 667 Sanok M. Sanok Góry Sanocko-Turczańskie
12 Żurawinka (Kuty) 664 Kamienne Bukowsko Pogórze Bukowskie
13 Gruszka 583 Olchowa/Dziurdziów Zagórz Góry Sanocko-Turczańskie
14 Kąty (niebieski szlak) 525 Poraż Zagórz Pogórze Bukowskie
15 Orli Kamień 518 Sanok M. Sanok Góry Sanocko-Turczańskie
16 Patria 474 Odrzechowa Zarszyn Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

*wg zaktualizowanej i szczegółowej regionalizacji �zycznogeogra�cznej Polski opracowanej przez Instytut Geogra�i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Solona (2018)

Czy szczyty Korony Ziemi Sanoc-
kiej będą oznakowane ?

GW. Chcemy, aby docelowo 
szczyty wchodzące w skład odznaki 
KZS były oznakowane dedykowaną 
tabliczką informacyjną. Tabliczkę tę 
jak również książeczkę i odznakę, ge-
neralnie całą wizualizację akcji na zle-
cenie Stowarzyszenia Łączy Nas Sa-
nok projektuje krakowska agencja re-
klamowa. Chodzi o to, by było nie 
tylko profesjonalnie, ale też estetycz-
nie, gdyż projekt w założeniu ma pro-
mować ziemię sanocką, a to jeden  
z wiodących celów statutowych Sto-
warzyszenia. Warto dodać, że hono-
rowy patronat nad projektem objęła 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Krośnie, gospodarz obszarów 
leśnych, gdzie znajduje się większość 
szczytów naszej Korony. Leśnicy wy-
razili zgodę na oznakowanie szczytów, 
a co więcej, przekażą nam na ten cel 

słupki. Do partnerów projektu dołą-
czyli także: Stowarzyszenie Aktywny 
Beskid z Iwonicza, Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycznych Karpa-
ty, Zespół Parków Krajobrazowych  
w Przemyślu oraz jako patron medial-
ny – „Tygodnik Sanocki”.

Rozumiem, że szczyty można bę-
dzie zdobywać samodzielnie jak  
i w formie zorganizowanej. 

GW. Tak. Mamy nadzieję, że sy-
tuacja wcześniej czy później pozwoli, 
by na szlaki Korony Ziemi Sanockiej 
wychodzić w zorganizowanej grupie 
pod opieką przewodników. Liczymy 
tu na wsparcie zwłaszcza Piotra i Łu-
kasza podczas wycieczek organizo-
wanych w sezonie przez Stowarzysze-
nie Łączy Nas Sanok. Nasi przewod-
nicy na pewno opowiedzą nam wiele 
ciekawych rzeczy o przyrodzie, �orze
i faunie czy historii regionu. Liczymy, 

że takie wspólne wyjście w góry  
będzie szansą nie tylko na dobrze 
spędzony czas na łonie natury, ale też 
na integrację zakończoną np. wspól-
nym ogniskiem. Jeżeli nie będzie to 
na razie możliwe, to zachęcamy do 
wycieczek rodzinnych, w grupie przy-
jaciół, w mniejszym gronie. 

Wspominaliście o książeczce, w któ-
rej będzie można odnotować zdo-
byte szczyty. 

ŁŁ. Książeczka jest właśnie  
w przygotowaniu. Staramy się, by 
przed weekendem majowym była już 
dostępna. Chcemy zainaugurować 
Koronę Ziemi Sanockiej już 9 maja 
wspólnym wejściem na Orli Kamień. 
Na stronie internetowej Łączy Nas 
Sanok w zakładce „Korona Ziemi Sa-
nockiej” (slns.pl/kzs) będą dostępne 
informacje co, gdzie, kiedy i jak. 
Stworzymy też fanpage na Facebo-

oku z najświeższymi informacjami 
dotyczącymi KZS oraz wycieczek. 

Jak będzie można potwierdzić zdo-
bycie szczytów KZS?

ŁŁ. Fakt zdobycia szczytów 
wchodzących w skład odznaki KZS 
należy udokumentować w celu póź-
niejszej wery�kacji w następujący
sposób. Wypełniając książeczkę po-
twierdzającą zdobycie danego szczy-
tu z podaniem daty. Jeżeli jest taka 
możliwość należy też przybić piecząt-
kę (stempel) umieszczoną w specjal-
nym pojemniku na szczycie lub z naj-
bliższego obiektu, np. schronisko, 
sklep, pensjonat, itp. Dodatkowo na-
leży zrobić sobie zdjęcie (sel�e) na
szczycie w sposób umożliwiający 
identy�kację miejsca, np. na tle ta-
bliczki oznaczającej dany szczyt  lub 
innych charakterystycznych miejsc 
lub obiektów. Potwierdzeniem zdo-

bycia szczytu może też być zapis prze-
bytej trasy na aplikacji typu „Strava” 
lub podobnej.  

GW. Jako ciekawostkę dodam, że 
Stowarzyszenie ŁNS w dalszym eta-
pie planuje uruchomienie specjalnej 
aplikacji mobilnej „Korona Ziemi Sa-
nockiej” w android i IOS. Aplikacja ta 
po uzyskaniu odpowiednich zgód 
użytkownika będzie rejestrowała fakt 
zdobycia danego szczytu KZS po-
przez geolokalizację, z podaniem daty 
oraz umożliwi zrobienie zdjęć sel�e.
Po skompletowaniu całej Korony 
użytkownik po prostu prześle dane 
drogą elektroniczną do Stowarzysze-
nia celem wery�kacji. Uruchomienie
takiej aplikacji jest jednak uzależnio-
ne od powodzenia całej akcji, zainte-
resowania, a przede wszystkim pozy-
skania do�nansowania, np. z odpo-
wiedniego projektu. 

Rozmwiała Edyta Wilk

Chryszczata - Wołosań  w tle jez. Duszatyńskie, fot. Biuro Podróży Bieszczader Panorama ze szczytu Polańskiej na Kanasiówkę w Beskidzie Niskim, fot. Witold Grzesik)
(fot. Witold Grzesik)
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10 16 kwietnia 2021 r.| WSPOMNIENIE|  

Rankiem w Wielką Środę ta podsanocka miejscowość  na głos dzwonów  
z wieży kościoła pogrążyła się w bólu i żałobie. Jeszcze w Niedzielę Palmo-
wą Jerzy Bartkowski zapowiadał swój powrót do obowiązków kościelne-
go, które o�arnie wypełniał od ponad 30 lat. Choroba osłabiła go mocno,
ale była nadzieja, bo wcześniej szczęśliwie wychodził z licznych opresji. 
Gdy wschodziło wiosenne słońce nad Białą Górą Jego serce zatrzymało 
swój bieg. Bociany, których powrotu każdego roku wypatrywał z utęsk-
nieniem, krążyły nad gniazdem opuszczonym w sierpniu ubiegłego roku. 
Dusza gościnnego i życzliwego dla nich właściciela posesji unosiła się ku 
wiecznej ojczyźnie. 

Kochał Boga, 
ludzi, sport 
i przyrodę

TREPCZA | Wspomnienie o Jerzym Bartkowskim

WOJENNE DZIECIŃSTWO
Jego ziemska wędrówka rozpoczęła 
się blisko 84 lata temu 14 czerwca 
1937 roku w Ustianowej w rodzinie 
Piotra  i Anny  Bartkowskich. Oj-
ciec, uczestnik wojny z bolszewika-
mi     z roku 1920, prowadził niewiel-
kie gospodarstwo, które zapewniało 
skromne utrzymanie. W tamtym 
czasie mieszkali tu zgodnie Polacy, 
Ukraińcy zwani Rusinami i Żydzi. 
Wybuch wojny wszystko odmienił. 
Tereny te na mocy tajnych porozu-
mień znalazły się do czerwca 1941 
roku pod sowiecką okupacją. Potem 
włączone były do hitlerowskiej Ge-
neralnej Guberni. Latem 1944 roku 
zaświeciło słoneczko nadziei. Poja-
wiła się Armia Czerwona i jej front 
wyzwoleńczy ze wschodu. Po za-
kończeniu wojny nadzieje na wolną 
Polskę okazały się płonne; decyzja 

do normy. Ojciec jako masarz pra-
cował w Zakładach Mięsnych, na 
świat przyszedł znacznie młodszy 
brat Janek. Rodzice zapisali Jurka do 
szkoły i na ministranta w sanockiej 
Farze – znanym katechetą  był wte-
dy ks. Piotr Szkolnicki. Po latach  
Jerzy nieraz wspominał, że dorasta-
jąc, często z nim rozmawiał na różne 
tematy; imponowała jego wiedza  
i mądrość. W głębi serca odczuwał 
głos powołania, ale wydawał się sła-
by, by podjąć tak odważną decyzję. 

PRACA – SPORT – RODZINA
Od wczesnej młodości Jurek był cie-
kawy świata, otwarty, przyjaźnie na-
stawiony do wszystkich, jednocze-
śnie wykazywał cechy przywódcze. 
Jako 18-latek brał udział w Świato-
wym Spotkaniu Młodych w 1955 
roku w dźwigającej się z gruzów sto-
licy. Przez pracę w Autosanie nawią-
zywał kontakt z wieloma ludźmi: po 
jakimś czasie znał go cały ówczesny 
Sanok. Z każdym przywitał się, po-
rozmawiał, doradził, pomógł Ponad-
to kochał sport, który odradzał się 
na bazie sanockich zakładów pracy: 
sam wybrał sekcję bokserską, wal-
czył na ringu. Przez wiele lat repre-
zentował klub sanockiej Stali; po-
znał wielu wybitnych sportowców. 
Kochał piłkę nożną i hokej. Na słyn-
ny mecz ze Związkiem Radzieckim 
na stadionie śląskim w 1957 roku 
udał się wycieczką z zakładu pracy. 
Wrócił pociągiem w następnym 
dniu, bo musiał podać rękę i pogra-
tulować każdemu z zawodników. 
Wtedy idolem młodzieży był Gerard 
Cieślik. Sportem żył do końca swych 
dni. Cieszył się ostatnimi sukcesami 
skoczków narciarskich, lekkoatletów 
i tenisistów.    

Wróćmy jeszcze do jego biogra-
�i. Ożenił się, mając lat 20 z Marią
Brzeżawską i w związku tym przeży-
li blisko 60 lat. 64 lata temu wzięli 
ślub w sanockiej Farze w sobotę po 
Wielkanocy. Na ich hucznym wese-
lu bawiła cała Trepcza, końskimi za-
przęgami jechali paradnie do ślubu 
pozdrawiani przez przechodzących. 
Pan Bóg dał im urodzaj na córki. 
Przychodziły na świat co trzy lata – 
Jola, Henia i Alinka. Ojciec każdą 
kochał i każdą się chlubił. Gdy trze-
ba było ratować zdrowie Alinki,  
sprzedawał najlepsze działki i docie-
rał do najlepszych lekarzy. Nie był 
przywiązany do pieniędzy, ale nigdy 
Mu ich nie brakowało. Mówił, że jak  

Pan Bóg  błogosławi, niczego nie 
braknie. Trzeba było kogoś porato-
wać, chętnie sięgał do kieszeni, trze-
ba było, jechał odegrać – bo był do-
bry w brydża – starał się każdemu 
pomóc a nie szkodzić. Jako jeden  
z pierwszych w Trepczy miał motor 
– Junaka, telewizor i pełny codzien-
nie dom chętnych na oglądanie. Na-
wiózł żużla, z pomocą sąsiadów na-
robił pustaków i wzniósł okazałą 
piętrówkę. Pan Mu błogosławił, bo 
zawsze liczył się z Bogiem. Mawiał 
często „Z Bogiem w karty nie wy-
grasz”. Każdą niedzielę w kościele 
był na mszy.  Nawet w czasach naj-
większej komuny, gdy  jako młody 
pracownik tworzył z innymi socjali-
styczne oddziały pracy – czego nig-
dy nie ukrywał,  nie mógł pojąć, jak 
można się wyrzec Boga, czy walczyć 
z Panem Bogiem. Podczas jednej  
z wizyt biskupich w Trepczy w la-
tach 70-tych wygłosił płomienne 
przemówienie, za co dostał naganę  
i po premii, bo ktoś uprzejmie do-
niósł. Takie to były czasy…

                           
W SŁUŻBIE PARAFII
Powstanie para�i w Trepczy w lipcu
1973 roku większość mieszkańców 
przyjęła z radością. Powojenny sołtys 
Stanisław Bartkowski oddał do dys-
pozycji pokój i nie pozwolił, by pro-
boszcz chodził głodny. W sprawach 
krawieckich chętnie pomagała żona 
Jerzego – Maria, często też częstowa-
ła  swoimi potrawami czy wypiekami. 
W tym domu za mostem z bocianim 
gniazdem w ogródku każdy z pro-
boszczów mógł liczyć na pomoc. Gdy 
pojawił się zięć Stanisław, również  
w mechanice samochodowej i nie 
tylko. Śp. Jerzy przeszedł na wcze-
śniejszą emeryturę i wtedy mógł jesz-
cze więcej zaangażować się w koście-
le i para�i. Niedzielna i świąteczna  
kolekta, organizowanie różnych prac 
przy kościele. Wymownym dopeł-
nieniem stała się budowa nowego  
kościoła, w którym spędził ponad  
20 lat.

Gdy 16 lat temu była zmiana pro-
boszcza, śp. Jerzy zbliżał się do 70-ki  
i trochę wahał się, czy podjąć współ-
pracę        z kolejnym trzecim probosz-
czem. Podczas pogrzebu usłyszał sło-
wa wypowiedziane przez obecnego  
proboszcza: „Dziś dziękuję Panu 
Bogu, za Jego TAK. Może być dla nas 
wszystkich wzorem przeżywania wie-
ku starszego. Jak biblijny Heli albo 
Symeon ostatnie lata przeżył  w co-

Stalina o zmianie granic i  włączeniu 
tej części Bieszczadów do ZSRR 
zmusiły Polaków do przesiedleń. 
Jako mały chłopiec zapamiętał po-
wojenną tułaczkę  z rodzicami, z kro-
wą – żywicielką, którą pomógł prze-
rzucić przez granicę wyjątkowo 
uczciwy enkawudzista. Zanim przy-
dzielono rodzinie Bartkowskich 
opuszczony przez Ukraińców dom 
w Trepczy – stał dotąd, niedawno 
został rozebrany – tułali się się  po 
Sanoku, Besku i Czerteżu. Ciężkie  
i niebezpieczne były to czasy, do-
skwierał głód, wszystkiego brakowa-
ło. Nowa władza zwalczała żołnierzy 
wyklętych. W domu Bartkowskich 
kilka razy pojawił się z prośbą o po-
moc ścigany major Antoni Żubryd. 
Miał zaufanie do ojca Franciszka – 
uczestnika wojny z Moskalami.  
Z czasem wszystko powoli wracało 

dziennej bliskości Boga. Dał sobie 
kolejną szansę na współpracę z Pa-
nem Bogiem. To były pracowite  
i piękne lata. Pan Jurek był zawsze  
w bliskości proboszcza. Czy to  przy 
ołtarzu w kościele, co może najła-
twiejsze, ale również na cmentarzu 
para�alnym, na licznych pielgrzym-
kach po Polsce i za granicę, w trud-
nym powrocie do starego kościoła,  
w nabożeństwach w parku, nad rzeką, 
na mszach uzdrowienia, w szopce 
pod gwiazdami. Mimo wieku, zmę-
czenia nigdy nie narzekał. Pakował 
potrzebne wyposażenie liturgiczne  
i mówił: „Jestem gotowy”. To był 
prawdziwy współpracownik, który nie 
szukał tylko swojej wygody, ale służył i 
wspierał. Nie rzucał słów na wiatr.  
Za taką postawę, Panie Jurku, niech 
Bóg Ci zapłaci Niebem. I jeszcze jed-
no. Sprawa może się Wam wydawać 
banalna. Zbiórka do koszyka. Conie-
dzielna czy świąteczna kolekta... Każ-
dy Mu coś rzucił, a jeśli nie rzucił,  
to potem żałował; do każdego pod-
szedł, nawet do młodzieży, gdy stała 
kiedyś w oddali, aż przy „Papieskiej 
Barce”. Nie miał już siły, ale szedł po-
kornie, uśmiechnął się, przywitał, 
może czasem uszczypnął czy pogła-
skał. Nawiązywał ciepły kontakt i cier-
pliwie zbierał. Gdyby tak wszystko 
zsumować, to na przestrzeni tylu lat 
zebrał na potrzeby para�i ciężkie pie-
niądze – bilon ważący całe tony. 

 Drogi, nasz Panie Kościelny, że-
gnamy Cię również jako miejscowe-
go Kustosza Pamięci Narodowej  
i Kustosza Przyrody, której znakiem 
stało się bocianie gniazdo na Twojej 
posesji. Medal i Szabla od Prezydenta 
RP dla para�i otrzymane w 100-lecie
Odzyskania Niepodległości głównie 
Tobie przypadły   w udziale i były Ci 
dedykowane. Jeszcze w uszach na-
szych brzmi Twoje wezwanie: „Flagę 
rozwiń” z uroczystości patriotycznej 
w 100-lecie Bitwy Warszawskiej we 
wrześniu ubiegłego roku. Dziedzic-
two, które nam pozostawiłeś, miłość 
Boga oraz szacunek dla każdego czło-
wieka  i otaczającej nas przyrody 
nadal będziemy strzec i rozwijać. Za 
miłość do ziemskiej Ojczyzny niech 
miłosierny Pan stanie się Twoją Na-
grodą  w Ojczyźnie wiecznej.

Dobry Jezu a nasz Panie, 
daj Mu wieczne spoczywanie. 

Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen
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Z CYKLU: zwyczajni – niezwyczajni

Sanoczanin, był synem pochodzą-
cego z Moraw, ale osiadłego w Sa-
noku wielce zasłużonego dla na-
szego miasta  Karola Pollaka – dru-
karza, księgarza, wydawcy.

KAROL FRANCISZEK POLLAK 
– genialny wynalazca – Polski Edison

i utwierdzające jego sławę,  jako ge-
nialnego wynalazcy, bo skonstru-
ował udany model aeroplanu, wy-
myślił zabieg medyczny wykorzy-
stujący elektroterapię oraz  pracował 
nad ulepszeniem urządzeń wojsko-
wych. 

Był  posiadaczem 98 patentów 
uznanych i  zatwierdzonych  w jakże 
rozlicznych krajach:  Anglii, Austrii, 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Szwajcarii, Niemczech, Francji. 

 W uznaniu wybitnych zasług  
w dziedzinie elektroniki został, jako 
jeden z pierwszych wspólnie z prof. 
Ignacym Mościckim i  Aleksandrem 
Rothertem, uhonorowany 11 stycz-
nia 1925 roku – tytułem doktora ho-
noris causa Politechniki Warszaw-
skiej. 

 Ten genialny wynalazca  umiera 
17 grudnia 1928 roku i pochowany 
jest na cmentarzu w Bielsku-Białej.

Jego zasługi dla tego miasta i jego 
rozwoju są tak znaczące, że wdzięcz-
ni mieszkańcy  ogłosili go patronem  
Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. 

Ponadto w 2015 roku wybito pa-
miątkowy medal z jego podobizną, 
którym wyróżnia się wybitnych jego 
następców.

 A tak niedawno, bo w 2020 roku, 
Rada Miasta Bielska-Białej podjęła 
uchwałę o nazwaniu skweru  przed  
Zespołem Szkół Elektrycznych – 
jego imieniem.

Pomimo szczerych chęci nie 
udało się wszystkiego,  co wymyślił  
i wdrożył przez całe swoje jakże pra-
cowite i twórcze życie – jeden prze-
cież człowiek, w całości opisać, to 
jednak i to co udało się wybiórczo 
ogarnąć, jest tylko namiastką jego 
genialnego umysłu.

I choć dzisiaj jego sława nieco 
przygasła, i wiele jego pomysłów  
przypisali sobie inni, nie tak twór-
czy, ale życiowo zaradniejsi, to jed-
nak to wszystko co było i jest genial-
ne i nowatorskie, nadal przy nim po-
zostało!

My sanoczanie powinniśmy być 
dumni z tak sławnego naszego kraja-
na,  który wprawdzie  większość 
swego życia spędził w wielkim świe-
cie, ale to tutaj u nas zaczęła się jego 
jakże chlubna droga ku sławie i uzna-
niu, a któremu słusznie przyznano 
zaszczytny i obowiązujący do dziś – 
tytuł  Polskiego Edisona.

 Krzysztof Prajzner

…miał dar 
wynalazcy, tudzież 
wytrwałość 
w pracy nad 
rozwojem, stałym 
doskonaleniem 
i wdrażaniem  
swoich pionier-
skich pomysłów…

Urodzony 15 listopada 1859 roku  
w Sanoku, tu pobiera pierwsze na-
uki, a następnie jako dobrze rokują-
cy i sumienny uczeń uzupełnia swo-
je wykształcenie  w Stryju i we Lwo-
wie.  Używa tylko jedno imię Karol.

 Niezwykle  uzdolniony i praco-
wity już w młodości okazywał liczne 
zainteresowania  majsterkowaniem  
i oryginalnymi jak na swój wiek po-
mysłami z dziedziny techniki i elek-
tryki. Wpierw był amatorem – sa-
moukiem, ale bardzo szybko jego 
nowatorskie i bardzo pionierskie 
oraz szybko też w praktyce spraw-
dzone  rozwiązania  wzbudziły zain-
teresowanie wśród ludzi  tak biznesu 
jak i  przedsiębiorców. 

W 1882 roku wymyślił, zapro-
jektował i wdrożył, jako pierwszy  
w kraju, instalację telefoniczną, któ-
ra o dziwo dobrze działa i przynosi 
mu uznanie oraz podziw wśród  
ludzi bardziej od niego  wykształco-
nych. 

Staje się sławny, a jego innowacyj-
ne i nowatorskie rozwiązania  otwiera-
ją przed nim nowe możliwości. Uzna-
ny za ponadprzeciętnie zdolnego za-
czyna obracać się wśród ludzi sukcesu 
i ogromnym też potencjałem �nanso-
wym, co w efekcie umożliwia mu wy-
jazd do Anglii. A tam od razu zostaje 
zatrudniony w londyńskiej fabryce pa-
tentów i tam też rozwija jeszcze bar-
dziej swoje zdolności szczególnie  
w dziedzinie elektroniki. Owocem 
jego pracy jest kilka opatentowanych 
wynalazków, a to: mikrofon własnej 
konstrukcji, maszyna drukująca  
w kilku kolorach oraz łącznik auto-
matyczny do  lamp łukowych.

Było to pierwsze praktyczne źró-
dło światła o dłuższym niż dotąd 
działaniu i zostało bardzo szybko  
zastosowane w ulicznych lampach  
i teatrze oraz zaprezentowane z uwa-
gi na swoje walory użytkowe na wy-
stawie światowej w Paryżu w 1878 
roku.

W celu uzupełnienia swego wy-
kształcenia przenosi się do Berlina, 
gdzie studiuje i jednocześnie wymy-
śla coraz to ciekawsze i rewelacyjne 
rozwiązania.  Tym razem zaintereso-
wał się nową dziedziną  – ogniw gal-

wanicznych i wymyślił: ogniwo sa-
moładujące oraz ogniwo suche. 

W 1886 roku obejmuje funkcję 
dyrektora �rmy, która w Paryżu za-
rządza pierwszymi tramwajami elek-
trycznymi  z akumulatorowym sys-
temem zasilania, a zbudowanymi 
według jego pomysłu.

 Podobne i dobrze prosperujące 
�rmy powstają we Frankfurcie nad
Menem i Lessing w Austrii. A jego 
nowatorskie rozwiązanie upamięt-
nione i rozpowszechnione zostało  
w świecie, jako „System Pollaka”

Równolegle pracuje nad budo-
wą akumulatorów i na tym polu osią-
ga największe sukcesy i jest pionie-
rem w tej dziedzinie w skali całego 
świata.

A są tak dobre, funkcjonalne i re-
welacyjne, że  od razu wdrażane są  
do produkcji wpierw w Niemczech  
i Austrii, a zaraz potem rozpowszech-
niane i produkowane  na całym świe-
cie.

W 1922 roku jako Polak i patrio-
ta wraca do wolnej już Polski, za-
mieszkuje  w Białej Krakowskiej i tu 
realizuje dalsze, nie mniej sławne, 
własne pomysły i wynalazki. 

I tutaj też już w następnym  roku  
razem z prof. Ignacym Mościckim 
budują  fabrykę akumulatorów  
i jest jej dyrektorem aż do śmierci.
Fabryka stale się rozwija i urozma-
ica produkcję  o nowe rozwiązania. 
Tu buduje się akumulatory stałe  
i przenośne na potrzeby rozwijają-
cych się prężnie: motoryzacji, kolej-
nictwa, hutnictwa, lotnictwa i tele-
fonii.  Powstają składy akumulato-
rów na terenie całego kraju, a   fabry-
ka  przechodzi z rąk do rąk i po 
drodze zmienia  swoje nazwy od 
pierwszej, czyli Polskie Towarzy-
stwo Akumulatorowe zwane w skró-
cie PETEA poprzez EMA-FAK  oraz 
Hawker FA SA, i o dziwo  nieprze-
rwanie pracuje do dziś pod nazwą 
Ener Sys Inc. (USA ). 

Jego niezwykle twórczy umysł,  
pomimo słusznego już wieku nadal 
sprawnie funkcjonuje i wymyśla co-
raz to lepsze i bardziej przydatne  
i ułatwiające życie rozwiązanie jak 
przykładowo:  prostownik komuta-
torowy i elektrolityczny, czy też kon-
densator elektrolityczny. Posiadł pa-
tent na produkcję  bardzo udanych  
i i przez wiele lat produkowanych 
akumulatorów ołowiowo – kwaso-
wych. 

Prezentuje swoje rozliczne i po-
dziwiane wynalazki na wystawach  
w Paryżu, Lwowie, Nicei i z każdej 
przywozi medale i dyplomy uznania.

Opublikował wiele wysoko oce-
nianych prac z dziedziny elektroniki 
tak w fachowych  pismach krajo-
wych jak i zagranicznych. Prowadzi 
rozliczne prelekcje i wykłady, na któ-
rych prezentuje też, te nowe  rozwią-
zania techniczne.

  Trzeba nadmienić, że i w innych 
dziedzinach odnosił wymierne  
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Sprzedam
■ Działkę rolno-budowlaną 
52,5 a, wszystkie media, 
ogrodzona, Nagórzany, gmi-
na Bukowsko, cena 1900 zł/
a, tel. 516 196 801

Kupię 
■  Działkę przy rzece Osła-
wa, tel. 602 476 137

AUTO-MOTO

Kupię
■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

RÓŻNE

Oddam
■ Wyposażenie domu: dużą 
meblościankę, stoły, krzesła, 
wannę, łóżka itp., Sanok, tel. 
606 257 031

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

OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokali użytkowych, po-
łożonych przy ul. Grzegorza  z Sanoka 8 i ul. Jagiellońskiej 
47/1 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr telefonu:  13-46-52-878

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni tj. od 
dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia 07 maja 2021 r. wykaz lokalu 
użytkowego przeznaczonego do dzierżawy na okres 10 lat, 
w trybie przetargowym, położonego w Zagórzu przy ul. 
Klasztornej, mieszczącego się w Centrum Kultury „Foreste-
rium” na działce nr 1680.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu umieszczona jest 
również na stronie internetowej urzędu: http://umig-zagorz.
ires.pl/17927,17935,19031/19031/

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr. 38.  
tel. (013) 46-22-062 wew. 70

     
1. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki.gov.pl. 
2. Wiele spraw  możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. 
3. Złóż PIT elektronicznie, dzięki czemu szybko otrzymasz zwrot podatku. 
4. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.

Wizyta w urzędzie skarbowym 
tylko po wcześniejszej rezerwacji 

Komunikat MF

macje na ten temat publiko-
wane są na bieżąco na stro-
nach internetowych urzędów.

e-Urząd Skarbowy
Do uruchomionego 1 lutego 
br. e-Urzędu Skarbowego logo-
wano się już ponad 21,3 mln 
razy. Złożono 25,5 tys. różnych 
pism, ponad 500 tys. razy wy-
świetlono szczegóły mandatu.

Serwis e-Urząd Skarbowy 
jest budowany etapami do wrze-
śnia 2022 r. W e-Urzędzie Skar-
bowym masz dostęp m.in. do 
usługi Twój e-PIT, e-mikro�r-
my, wykazu mandatów karnych. 
Możesz zrealizować płatności 
online do organów podatko-
wych i zobaczyć historię wpłat. 
Możesz również sprawdzić swo-
je dane osobowe, które posiada 
urząd skarbowy. W serwisie zło-
żysz w formie elektronicznej 
niektóre pisma np. zawiadomie-
nie ZAW-NR, pismo w sprawie 
wyjaśnienia przeznaczenia 
wpłaty, wniosek o zaliczenie 
nadpłaty lub zwrotu podatku na 
poczet innych zobowiązań czy 
tzw. czynny żal.

E-Urząd Skarbowy jest do-
stępny 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu z do-
wolnego urządzenia podłączo-
nego do internetu.

Twój e-PIT
„W usłudze Twój e-PIT po-
datnicy złożyli już około 3,6 
mln zeznań PIT za 2020 rok. 
Najwięcej osób rozlicza się na 
formularzu PIT-37. Mamy 
3,3 mln takich zeznań zaak-
ceptowanych w usłudze” – in-
formuje wiceminister Magda-
lena Rzeczkowska.

Krajowa Administracja 
Skarbowa przygotowała na 
podstawie posiadanych przez 
siebie danych zeznania roczne 
za 2020 r. dla 23 262 396 po-
datników. W usłudze Twój e-
-PIT udostępniono zeznania 
PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 
i PIT-36 dla osób nieprowa-
dzących działalności gospo-
darczej. Można też złożyć PIT-
-OP czyli oświadczenie o prze-
kazaniu 1% podatku organiza-
cji pożytku publicznego.

Korzystajmy z e-usług 
i wspólnie dbajmy o bezpie-
czeństwo!

Źródło:
Ministerstwo Finansów

Trwa akcja rozliczania PIT za 
2020 r., w czasie której miliony 
podatników składają swoje 
roczne zeznanie podatkowe. 
Najprościej zrobić to przez in-
ternet, korzystając z usługi Twój 
e-PIT lub z systemu e-Deklara-
cje. Jeżeli złożysz swoje zezna-
nie w formie elektronicznej, 
szybciej otrzymasz zwrot nad-
płaconego podatku – urząd 
skarbowy zrealizuje zwrot 
w terminie do 45 dni.

Wiele spraw z urzędem skar-
bowym możesz załatwić online 
i bez wychodzenia z domu, 
m.in. poprzez serwis e-Urząd 
Skarbowy na podatki.gov.pl.

Rezerwacja wizyty 
w urzędzie skarbowym
W sytuacjach, gdy nie możesz za-
łatwić swojej sprawy elektronicz-
nie lub przez telefon i musisz udać 
się do urzędu skarbowego, wcze-
śniej umów się na wizytę. Ze 
względu na sytuację epidemiczną 
konieczna jest rezerwacja termi-
nu i godziny wizyty.

Najprościej zrobić to przez 
internet za pomocą elektronicz-

nego formularza, dostępne-
go na stronie podatki.gov.pl.

„Podatnicy w urzędach 
obsługiwani są z zachowa-
niem szczególnych środków 
ostrożności. Obowiązują ma-
seczki i limity osób, które 
mogą przebywać w pomiesz-
czeniach. Dzięki rezerwacji 
wizyty unikamy kolejek 
i przyśpieszamy obsługę, tym 
samym zwiększamy bezpie-
czeństwo naszych klientów 
i naszych pracowników. Pro-
simy o przestrzeganie tych za-
sad” – mówi szefowa Krajo-
wej Administracji Skarbowej 
Magdalena Rzeczkowska.

Bez umawiania wizyty 
dokumenty możesz złożyć 
w urnie wystawionej w urzę-
dzie (bez potwierdzenia od-
bioru) lub w punkcie podaw-
czym gdzie na swojej kopii 
otrzymasz potwierdzenie.

Ze względu na sytuację 
epidemiczną w poszczegól-
nych urzędach skarbowych 
mogą wystąpić czasowe 
przerwy w bezpośredniej 
obsłudze klientów. Infor-

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

od 12.04.2021 do 19.04.2021
Apteka Panakeja, ul. Gen. Bema 1A

od 19.04.2021 do 26.04.2021
Apteka Dbam o Zdrowie, 

ul. Lipińskiego 10A

Wernyhora to sanocka grupa czerpiąca z muzyki tradycyjnej 
pogranicza polsko-ukraińskiego. Zespół nie ma długiej 
historii. Istnieje od 2019 r., ale ich muzyka w grudniu 
2020 r. pozwoliła im zdobyć Nagrodę Główną i Nagrodę 
Publiczności na XXX Festiwalu Mikołajki Folkowe. Zwycię-
stwo Wernyhorze przyniosła autorska aranżacja bojkow-
skich utworów, powstała w ramach projektu „Bojkowski głos 
Bieszczadu”.

Wernyhora rozpoczęła 
nagrywanie płyty

– Nasza muzyka spotkała się 
z Waszym ogromnym zaintere-
sowaniem i słowami podziwu. 
Wielu z Was pytało o możliwość 
zakupu naszej płyty. Właśnie 
w odpowiedzi na te pytania 
i prośby czas najwyższy na CD 
Wernyhory. Na naszej debiu-
tanckiej płycie (epce) znajdą się 
utwory pochodzące z Boj-
kowszczyzny, czyli obszaru le-
żącego w Karpatach Wschod-
nich między innymi w polskich 
Bieszczadach. Piękno bojkow-
skich tradycji muzycznych po-
łączonych z artyzmem Werny-
hory gwarantuje niezwykłą mu-

„Bojkowski głos Bieszczadu”

zyczną przygodę w folko-
wym klimacie – tak opisują 
swoją twórczość członko-
wie zespołu. 

Przez kilka tygodni ar-
tyści zbierali środki, by wy-
dać swoją pierwszą płytę. 
11 kwietnia zrzutka się za-
kończyła uzbieraniem wy-
maganej kwoty.

– Jak wiecie, wczoraj 
udało nam się zakończyć 
zbiórkę na płytę z pełnym 
sukcesem! Ten pierwszy, 
choć najważniejszy krok do 
nagrania bojkowskiej mu-
zyki przyszło nam święto-

wać w studiu nagrań Dirty 
Sound Records. Działamy! 
Jesteśmy pełni pozytywnej 
energii i optymizmu – sko-
mentowała zakończoną suk-
cesem zrzutkę Daria Kosiek.

Marzeniem artystów jest, 
by płyta dostępna była dla 
wszystkich już na wakacjach.

Zespół tworzą doświad-
czeni muzycy, czyli Maciej 
Harna – etnomuzykolog, pe-
dagog, multiinstrumentalista, 
twórca i wieloletni lider 
Orkiestry Jednej Góry Matra-
gony, w zespole odpowiadają-
cy za aranżację pieśni, a także 

lirnik; Anna Oklejewicz – 
multiinstrumentalistka biorą-
ca udział w wielu projektach 
pagan metalowych i dark fol-
kowych, twórczyni projektu 
Kraina Ziemi, w Wernyhorze 
grająca na instrumentach 
smyczkowych; a także Daria 
Kosiek – utalentowana woka-
listka, stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, laureatka 53 Festi-
walu Folkloru Polskiego „Sa-
bałowe Bajania”, a także człon-
kini zespołu Widymo. 

ew

14 lipca 
2019 r.ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CENNIK 
REKLAM I OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa 1,00 zł
– druk wytłuszczony (za słowo) 1,50 zł

2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm) 42 zł
– �ligran 8 cm2 18 zł

2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie + 100%
– reklama na stronie redakcyjnej + 50%

2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
ogłoszenia standardowe: 
– moduł podstawowy  36 zł
– 4 moduły i więcej – rabat 20%

3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz pierwszej
– tekst o powierzchni ¼ strony –  400,00 zł
– tekst o powierzchni ½ strony – 600,00 zł
– tekst o powierzchni 1 strony –  1000,00 zł

4. Inserty (wkładki reklamowe) – maksymalna wielkość 260mm x 375mm
   – 1-stronny – od 0,20 zł do 0,30 zł/szt
– 2-stronny – od 0,30 zł do 0,35 zł/szt
– 4-stronny – od 0,35zł do 0,60 zł/szt

5. Bonifikaty dla klientów (reklamy)
– od 3 emisji – boni�kata 25%

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść reklam i ogłoszeń
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Pamiętam czasy, kiedy w okolicy 22 kwietnia, czyli Między-
narodowego Dnia Ziemi, całymi klasami wychodziliśmy na 
ogródek jordanowski, nad San czy Białą Górę uzbrojeni  
w worki, by pozbierać śmieci. Nikomu nawet na myśl nie 
przyszło, że ktoś inny powinien takie rzeczy robić. Wiosenne 
sprzątanie Błękitnej Planety było czymś naturalnym. 

Nie moje śmieci, 
ale moje miasto
i planeta

Felieton

„Lekcja nieśmiecenia” to part-
nerski projekt realizowany  
w ramach fundacyjnego pro-
gramu „Ekoedukacja”, który 
podobnie jak Sprzątanie Świa-
ta – Polska skierowany jest do 
nauczycieli i uczniów polskich 
szkół. Jego celem jest nie tylko 
teoretyczna, ale i praktyczna 
nauka ekologicznych nawy-
ków związanych z segregacją 
odpadów. Właśnie trwa I etap 
projektu – głosowanie! SP nr 4 
w Sanoku bierze udział w gło-
sowaniu. Na pytanie konkur-
sowe: „Dlaczego nasza szkoła 
powinna otrzymać edukacyj-
ną ściankę do praktycznej na-
uki segregacji odpadów?” – SP 
nr 4 odpowiedziała następują-
co: Edukacyjna ścianka do na-

Aby oddać głos należy na stronie internetowej: h�p://www.
lekcjaniesmiecenia.pl/glosowanie?city=sanok&postal_code-
=&name=#�lter kliknąć przycisk z funkcją głosowania przy
zgłoszeniu konkursowym szkoły. Liczba głosów możliwych do 
oddania z jednego adresu IP ograniczona jest do  trzech na 
dobę. Głosowanie trwa do 30 kwietnia.

Czasy się zmieniły i ludzie 
stali się bardziej roszczenio-
wi. Część społeczeństwa stara 
się produkować mniej śmieci, 
na zakupy chodzi z wielorazo-
wą torbą, używa ekologicz-
nych środków czystości,  
kupuje produkty w szkle, se-
greguje odpady. Niestety, 
część społeczeństwa w ogóle 
nie zwraca uwagi na wspólne 
dobro i naszą planetę. 

Spontaniczna akcja
Popatrzmy na przykład z ży-
cia wzięty. W poprzednią so-
botę wybrałam się na spacer  
z koleżanką nad San. Grupa 
znajomych w miejscu do tego 
wyznaczonym, czyli przy pa-
lenisku, rozpaliła grilla. Słoń-
ce pięknie świeciło, ktoś włą-
czył muzykę, dzieci radośnie 
biegały, bujały się na huśtaw-

ce zrobionej z gałęzi i sznur-
ka. Beztrosko, sielsko, wio-
sennie. 

– Patrzcie, ile tu puszek  
i butelek! Kto tu to tak zosta-
wił? – jedna z osób zwróciła 
uwagę na porozrzucane opa-
kowania po napojach wszela-
kiej maści. Nie minęło kilka-
naście minut, kiedy inna   
z osób zmotoryzowanych 
podjechała do sklepu i wróci-
ła z workami i rękawiczkami. 

Następna godzina przy-
niosła nam  kilkadziesiąt wor-
ków odpadów pozbieranych 
nad brzegiem Sanu. Sponta-
niczna akcja przyniosła satys-
fakcję kilku osobom, a miesz-
kańcom Sanoka kilkaset me-
trów czystego brzegu Sanu. 

Czysta operacja
I nie byłoby nic w tym dziw-

nego, gdyby nie po opubliko-
waniu informacji o tej niefor-
malnej i spontanicznej akcji 
na Facebooku, nie odezwał 
się głos sprzeciwu. Czyli po 
co sprzątać, miasto to powin-
no robić, pomysł skradziony!

Skradziony? Od kogo? Jak 
świat światem, nikt nigdy 
sprzątania nie opatentował. 
Pamiętamy w redakcji, jak 
miły odzew był wśród czytel-
ników, kiedy np. Pozytywnie 
Zabiegani Sanok zebrali po-
nad 300 kg śmieci właśnie 
nad brzegami Sanu.  W lecie 
zeszłego roku trwała akcja 
#Zabierz5zLasu, która miała 
na celu sprzątanie leśnej prze-
strzeni. Każdy, kto udawał  się 
na spacer czy leśną wyprawę, 
mógł zebrać 5 śmieci, zrobić 
zdjęcie i wrzucić w media 
społecznościowe, tagując 
zdjęcie #zabierz5zLasu.  Ak-
cja pokazała, jak wiele można 
zrobić niewielkim wysiłkiem.

Inną akcją jest Operacja 
Czysta Rzeka – gdzie inicjato-
rzy zachęcają do organizowa-
nia się w grupy i sprzątania 

brzegów okolicznych rzek. 
Przykład – w malutkim Goraj-
cu we wspomnianą sobotę ze-
brano ponad 1200 kg śmieci. 
Zrobili to mieszkańcy wsi (w 
Gorajcu mieszka 34 osoby) 
oraz przyjezdni wolontariusze. 

Spacer wśród śmieci
Oczywiście najlepszym roz-
wiązaniem byłoby nie śmiecić, 
ale na to już nie mamy wpły-
wu. Fajnie jest pójść do lasu 
czy nad rzekę na spacer, pood-
dychać świeżym powietrzem, 
a nie oglądać leżącą tu i ówdzie 
kupę odpadów. Nikt nie chce 
chodzić pośród porozrzuca-
nych śmieci. Brzegi Sanu są za-
gospodarowane w kosze na 
śmieci, ale ludzie odpoczywa-
jący nad Sanem muszą być le-
niwi… Wiele opakowań po 
napojach porozrzucane zosta-
ło blisko pojemników na śmie-
ci. Przepełniony pojemnik też 
nie powinien być problemem. 
Zamiast wyrzucać butelkę do 
Sanu, lepiej zostawić ją koło 
pojemnika, odpowiednie służ-
by posprzątają. 

Nowoczesny patriotyzm 
Jedna z osób sprzątających 
brzegi Sanu zauważyła, że  
to co robi, jest nowoczesnym 
patriotyzmem. Wyrażenie 
spodobało mi się i znalazłam 
pewien fragment w internecie, 
który dość dokładnie, moim 
zdaniem, oddaje tę ideę.  „Pa-
triotyzm to dbanie o swój kraj, 
czyli sprzątanie po psie, nie-
wyrzucanie śmieci w lesie  
i parku, niepalenie byle czym 
w piecu, oszczędzanie wody, 
zbieranie deszczówki do pod-
lewania kwiatów, angażowanie 
się w działania na rzecz lokal-
nej społeczności, pomaganie 
sąsiadowi, życzliwość wobec 
innych, kupowanie produktów 
od lokalnego rolnika lub skle-
pikarza, wybieranie produk-
tów, które nie są zapakowane 
w plastik. Patriotyzm to suma 
wszystkich naszych codzien-
nych małych działań, dzięki 
którym wszystkim nam będzie 
się przyjemniej żyło w naszym 
wspólnym kraju.”

Suma wszystkich naszych 
codziennych małych działań, 

Lekcja nieśmiecenia w SP 4 - pomóżmy w głosowaniu 
uki segregacji odpadów umoż-
liwi nam zintensy�kowanie
działań promujących zacho-
wania proekologiczne. Nasza 
szkoła duży nacisk kładzie na 
uświadamianie uczniom ko-
nieczności dbania o środowi-
sko, a tym samym o naszą pla-
netę. Atrakcyjna forma zajęć 
praktycznych z wykorzysta-
niem ścianki do nauki segrega-
cji pozwoli utrwalić właściwe 
nawyki i sprawi, że zostaną 
one przeniesione poza teren 

szkoły do domu rodzinnego  
i środowiska lokalnego.

W konkursie przewidzia-
no – nagrody 10 systemów 
edukacyjnych do praktycznej 
nauki segregacji odpadów. 
Stacje składają się z: stacji  
do segregacji odpadów TU-
DEKS zawierających 7 po-
jemników 50 litrowych, tabli-
cy EKO-edukacyjnej, wiszą-
cej zgniatarki do butelek i pu-
szek 

dcz

dzięki którym wszystkim nam 
będzie się przyjemniej żyło  
w naszym wspólnym Sanoku, 
województwie i kraju. Nie ro-
zumiem atakowania osób, 
które mają ochotę coś zrobić 
dla miejsca, w którym miesz-
kają. Nie chcesz pomagać,  
to nie przeszkadzaj. I moim 
zdaniem, zasłanianie się pan-
demią nie ma sensu. Są ręka-
wiczki, środki dezynfekujące  
i można się zabezpieczyć.   
A skoro ktoś chce zachować 
dystans, może to zrobić i wę-
drując nad Sanem, zamiast 
robić zdjęcia śmieci i je upu-
bliczniać na forach społecz-
nościowych, i tłuc bez sensu 
w klawiaturę, wziąć worek,  
rękawiczki i je pozbierać. Kry-
tykować jest najłatwiej, naj-
trudniej zakasać rękawy. 

PS, zbliża się Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi i mam  
nadzieję, że te kilka słów za-
chęci więcej osób do dbania  
o nasze miasto, nie tylko z oka-
zji święta Błękitnej Planety.

Edyta Wilk

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku bierze udział w projekcie „Lekcja nieśmiecenia”. Celem pro-
jektu jest praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów. Pomóż-
my w głosowaniu. Szkoła może wygrać system do praktycznej nauki segregacji odpadów.

Jak wyrobić ekologiczne nawyki?
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Po decyzji Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 

Potrójne złoto drużyn Niedźwiadków! 
Dwa tygodnie po przerwaniu – tuż przed decydującymi meczami – �nałowych turniejów mistrzostw kraju juniorów 
i młodzików, Polski Związek Hokeja na Lodzie podjął decyzję o ich ostatecznym rozstrzygnięciu. Wybrano chyba  
najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, przyznając po dwa złote i brązowe medale. Tym samym drużyny Niedźwiadków 
dołączyły do juniorów młodszych, którzy tytuł wywalczyli miesiąc wcześniej. Trzy złote krążki dla Sanoka stały się  
faktem – to sukces, jakiego w historii klubu jeszcze nie było. Wielkie brawa dla zawodników, trenerów i działaczy. 

Na początek małe wyjaśnienie. 
W poprzednim numerze za-
mieściliśmy wywiad z Krzysz-
tofem Ząbkiewiczem, prowa-
dzącym juniorskie drużyny 
Niedźwiadków, który na pyta-
nie o decyzję PZHL odpowia-
dał: „Klub jak dotąd nie otrzy-
mał o�cjalnego komunikatu 
w tej sprawie. Nadal czekamy”. 
Z trenerem kontaktowaliśmy 
się jeszcze w poprzedni czwar-
tek około południa, a dwie  
godziny później gazeta została 
wysłana do drukarni. Tymcza-
sem tego samego dnia wieczo-
rem dotarło do nas info o po-
stanowieniu związku odnośnie 
przyznania po dwóch złotych  
i brązowych medali w obu  
kategoriach wiekowych. Efekt? 
W momencie ukazania się  
poprzedniego numeru TS ten 
wątek w wywiadzie z trenerem 
Niedźwiadków był już zupeł-
nie nieaktualny. Niestety, nie 
mieliśmy na to żadnego wpły-
wu, a wyszło, jak wyszło... 

Złoty komplet zwycięstw 
w katowickim Janowie 

Post factum z tytułu mi-
strzowskiego najbardziej cie-
szyć mogą się juniorzy młodsi, 
którzy na turnieju w katowic-
kim Janowie złoto wywalczyli 
w sposób bezapelacyjny, od-
nosząc komplet zwycięstw. 
Choć łatwo nie było, bo pierw-
szych dwóch rywali, czyli 
miejscowy KS i Sokoły Toruń, 
drużyna Niedźwiadków poko-
nała dopiero po dogrywkach  
i „złotych” bramkach Jakuba 
Sudyki i Marcina Dulęby. Bar-
dziej jednostronny okazał się 
trzeci mecz grupowy z Craco-
vią Kraków, którym nasi  
zawodnicy przypieczętowali 
awans z 1. miejsca do pół�na-
łu. Tam lekcję hokeja dostało 
Podhale Nowy Targ, lecz de-
cydujący pojedynek z Sokoła-
mi znów okazał się niezwykle 
zacięty. Jednak tym razem nasi 
hokeiści poradzili sobie już 
bez dogrywki, zwyciężając  
3-2 po dwóch golach Aleksa 
Radwańskiego i jednym Pawła 
Pisuli. To złoto zostało wywal-
czone na lodzie. 

Po świetnym pół�nale nie
było okazji pójść za ciosem 

Niespełna miesiąc później 
rozegrano �nałowe turnieje
juniorów i młodzików, odpo-
wiednio w Sanoku i Oświęci-
miu. Starsza z naszych drużyn, 
broniąca tytułu sprzed dwóch 
lat (rok temu mistrzostwa nie 
odbyły się z powodu pande-
mii koronawirusa), też wy-
walczonego na własnym lo-
dzie, rozpoczęła planowo, od 
pewnego zwycięstwa nad KS 
Katowice/Naprzodem Janów. 
Potem jednak Niedźwiadki 
uległy Polonii Bytom, co po-
stawiło je pod przysłowiową 
ścianą. W ostatnim meczu 
grupowym musiały pokonać 
Zagłębie Sosnowiec i to w re-
gulaminowym czasie. Sztuka 
ta udała się po szalonym poje-
dynku i zwycięskiej bramce 
Dulęby na 3 min przed koń-
cem. Zwycięstwo to najwy-
raźniej dodało zawodnikom 

trenera Ząbkiewicza skrzydeł, 
bo w pół�nale rozgromili 
Sokoły aż 9-2, wszystkie 
bramki strzelając przez upły-
wem połowy meczu. Dość 
powiedzieć, że już w 11. min 
było 5-0! Szkoda, że nasi ho-
keiści nie mieli okazji pójść za 
ciosem, bo przed decydujący-
mi pojedynkami turniej został 
przerwany z powodu rządo-
wych obostrzeń. 

Cztery wygrane 
drużyny młodzików 

Podobnie wyglądała sytu-
acja podczas �nałów Mi-
strzostw Polski Młodzików  
w Oświęcimiu. Zespół Niedź-
wiadków wygrał wszystkie 
trzy mecze grupowe, pokonu-
jąc Cracovię, Unię Oświęcim 
i MOSM Tychy, co dało mu  
1. pozycję w tabeli i awans do 
strefy medalowej. Znacznie 

cięższą przeprawę zawodnicy 
Michała Radwańskiego mieli 
w pół�nale z JKH GKS Ja-
strzębie. W podstawowym 
czasie padł remis 2-2, więc 
konieczna była dogrywka. Jej 
bohaterem został Sebastian 
Burczyk, strzelec zwycięskie-
go gola na niespełna minutę 
przed końcową syreną. Nie-
stety, i w tym przypadku  
z wiadomych względów 
Niedźwiadki nie miały okazji 
rozegrać meczu o złoto. 

Salomonowa decyzja 
hokejowej centrali 

Po przerwaniu mistrzostw 
Polski juniorów i młodzików 
pojawiły się trzy scenariusze 
rozwiązania patowej sytuacji. 
Jeden z nich zakładał rozegra-
nie meczów o medale w póź-
niejszym terminie, co jednak 
od początku wydawało się 
mało realne, choćby z uwagi 
na to, że niektóre kluby przez 
rozmrożenie lodowisk nie 
miałyby już możliwości tre-
ningowych. Dwa pozostałe 
warianty mówiły o dodatko-
wych przelicznikach punkto-
wych na bazie wcześniejszych 

meczów z aktualnego sezonu, 
bądź też przyznaniu po dwóch 
złotych i brązowych medali. 
Ostatecznie PZHL zdecydo-
wał się na ten ostatni scena-
riusz, znajdując chyba najbar-
dziej salomonowe rozwiąza-
nie. A przy okazji w oczach 
sanoczan rehabilitując się za 
sytuację sprzed roku, gdy  
w przedwcześnie zakończo-
nym sezonie ostatecznie nie 
przyznano medali w katego-
riach młodzieżowych, choć  
w o�cjalnych klasy�kacjach
nasi młodzicy i żacy starsi  
zajęli 1. miejsca, a juniorzy 2. 

Rok później mamy już 
trzy tytuły mistrzowskie –  
juniorów starszych i młod-
szych oraz młodzików. To 
najlepszy wynik w historii  
sanockiego hokeja młodzie-
żowego. Brawo! 

Bartosz Błażewicz
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Juniorzy młodsi mieli największą satysfakcję, ponieważ w ich przypadku złoty medal od początku do końca wywalczony został na lodzie 

Zespół juniorów starszych Niedźwiadków bronił tytułu mistrzowskiego na własnym lodowisku 

Drużyna młodzików pewna sukcesu była już przed decyzją PZHL, gdyż nawet watriant z przelicznikami punktowymi dawał jej złoty medal 
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HOKEJ
Wyróżnienie od hokej.net 

Kontraktów STS-u ciąg dalszy 

Filipek z nową umową 
Siódmy kontrakt STS-u stał się faktem – kolejnym wycho-
wankiem, który podpisał z klubem dwuletnią umowę, jest 
Konrad Filipek. 

W sezonie 2020/21 wychowa-
nek Niedźwiadków rozegrał  
36 spotkań, zdobywając w nich 
6 pkt za 1 gola i 5 asyst. Na ławce 
kar spędził 14 min. 

– Kontynuujemy budowa-
nie drużyny w myśl �lozo�i
przyjętej w poprzednim sezonie. 
Stawiamy na swoich wycho-
wanków i podpisujemy z nimi 
dłuższe umowy – podkreślił 

Marek Ziętara, trener drużyny 
Ciarko STS. 

Przypomnijmy, że Filipek 
jest siódmym hokeistą, który 
podpisał kontrakt na dwa naj-
bliższe sezony. Wcześniej umo-
wy sygnowali: bramkarz Patrik 
Spěšný, obrońcy Karol Biłas  
i Bartosz Florczak oraz napastni-
cy Maciej Witan, Jakub Bukow-
ski i Marek Strzyżowski. 

Witan odkryciem sezonu 
Redakcja portalu hokej.net podsumowała rozgrywki Pol-
skiej Hokej Ligi w sezonie 2020/21. Jego odkryciem wybra-
ny został Maciej Witan, młody napastnik Ciarko STS. 

W ostatniej kampanii wychowa-
nek Niedźwiadków z przytu-
pem wszedł do seniorskiego 
hokeja. Oczywiście tego w kra-
jowym wydaniu, bo wcześniej 
przez trzy sezony udanie grywał 
w II Lidze Słowackiej. Przejście 
do polskiej ekstraklasy nie oka-
zało się dla Witana szczególnie 
trudne, bo w 40 meczach zdobył 
22 pkt za 10 bramek i 12 asyst. 
W pamięci kibiców szczególnie 
utkwiły jego hat-trick w wygra-
nym 5-2 pojedynku z Tauronem 
Podhale Nowy Targ. 

– Maciek to młody i utalen-
towany hokeista. Zrobił znaczą-
cy progres, jednak przed nim 
jeszcze sporo pracy. W dużej 
mierze od niego zależy, jak wy-
korzysta swój potencjał. Wie,  
że musi podchodzić do obo-
wiązków z odpowiedzialnością  
i z pokorą przyjmować wszelkie 
sytuacje w drużynie, na treningu 
i podczas meczów. Cieszę się, że 

właśnie on został w ten sposób 
wyróżniony – powiedział Marek 
Ziętara, trener Ciarko STS. 

W minionym sezonie Witan 
zaprezentował się z bardzo do-
brej strony. Oprócz skuteczności 
i kluczowych podań jego atuta-
mi były: zadziorność, ambicja, 
dobra jazda na łyżwach i techni-
ka użytkowa. Okazał się ważną 
postacią Ciarko STS, spędzł na 
lodzie wiele minut, co powinno 
zaprocentować w przyszłości. 
Warto też podkreślić, że był 
trzecim najlepszym strzelcem 
drużyny i czwartym najlepiej 
punktującym graczem. Lepsi od 
niego okazali się tylko trzej Fi-
nowie: Eetu Elo, Riku Sihvonen 
i Jesperi Viikilä. Kariera Maćka 
Witana rozwija się w sposób 
harmonijny, o czym świadczą 
występy w młodzieżowych ka-
drach Polski. Miejmy nadzieję, 
że kiedyś zadebiutuje również  
w reprezentacji seniorów. 

IV Liga Podkarpacka 

Koniec piłkarskiego lockdownu 

Już za tydzień rozgrywki startują pełną parą! 
Pierwszy zespół Ekoballu Stal rozpoczął już wiosenne  
rozgrywki ligowe, a nasze pozostałe drużyny startują  
w następny weekend (24/25 kwietnia). Decyzja o wzno-
wieniu rywalizacji w niższych klasach zapadła na ostatniej 
konferencji Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Wygląda na to, że dzisiejszy 
sparing Wiki z LKS-em Ha-
czów będzie ostatnim test- 
meczem naszej drużyny. Już  
w następną niedzielę zainau-
guruje bowiem rundę wiosen-

ną wyjazdowym spotkaniem  
z Orłem Bażanówka, którego 
jesienią pokonała u siebie 3-0. 

– Pomimo tego, że w przy-
padku zamrożenia ligi mieli-
śmy zapewniony awans – zgod-

nie z regulaminem rozgrywek 
– bardzo cieszymy się z po-
wrotu na boiska – czytamy na 
facebookowej stronie Wiki. 

Dzień wcześniej, czyli  
w sobotę 24 kwietnia, rozgryw-
ki rozpocznie większość mło-
dzieżowych drużyn Ekoballu  
i Akademii Piłkarskiej Wiki. 

Od najbliższego poniedziałku 
wznawiają treningi, a kilka dni 
później czeka ich pierwszy 
sprawdzian formy, od razu  
połączony z walką o punkty. 
Zaległe mecze odrabiać będą 
głównie we wtorki, a �nisz roz-
grywek przesunięty zostanie  
o tydzień, na 26 czerwca. 

Sparing Wiki 

Cisy odrobiły straty... 
WIKI SANOK – CISY JABŁONICA POLS� 3-4 (3-1)

Bramki: Lisowski, Muszka, Hostyński. 
Wiki: Woźny (46 Drobot) – K. Sokołowski (65 Jawor),  
Burczyk (70 M. Sokołowski), Sabat (75 Borowski), Hostyński 
(46 Kowalczyk) – Węgrzyn, Lisowski (55 J. Domaradzki),  
R. Domaradzki, Furdak (60 Wanielista), Muszka (60 Nycz) – 
Dobrowolski.

Mecz liderów dwóch grup krośnieńskiej klasy A dla rywali, 
choć do przerwy wszystko wskazywało na zwycięstwo dru-
żyny Wiki. Prowadziła różnicą dwóch bramek, jednak po 
zmianie stron Cisy odrobiły straty i to z nawiązką. 

Początek należał do gospodarzy, 
dla których gole strzelili Mate-
usz Lisowski, rozgrywający do-
bre zawody Radosław Muszka  
i Grzegorz Hostyński. Okazji 
było dużo więcej. Drużyna gości 
odpowiedziała tylko jedynym 
tra�eniem, więc po pierwszej

połowie zanosiło się na kolejne 
zwycięstwo Wiki w meczu kon-
trolnym. Niestety, po zmianach 
w składzie gra naszego zespołu 
siadła, co wykorzystali rywale. 
Cisy strzeliły 3 gole, tego zwy-
cięskiego zdobywając kilka mi-
nut przed końcem pojedynku. 

Kolejny sparing drużyna Wiki zagra dzisiaj (godzina 19)  
z LKS-em Haczów. 

Zmarnowany karny i zgubione punkty 
LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 0-0 
Ekoball Stal: Krzanowski – Baran, Jaklik, Lorenc, Kaczmarski – Tabisz, K. Słysz, Ząbkiewicz  
(80 Pielech), Kalemba, Niemczyk – Sobolak (60 Kamil Adamiak). 

Inauguracyjny remis z dużym niedosytem, bo mimo gry bez kilku ważnych zawodników 
stalowcy mieli zdecydowaną przewagą i sporo okazji bramkowych. Najlepszej jeszcze  
w pierwszej połowie nie wykorzystał Sebastian Sobolak, marnując rzut karny. 

Drużyna Ekoballu pojechała 
do Sędziszowa mocno osła-
biona, brakowało Szymona 
Słysza, Karola Adamiaka, Ka-
mila Jakubowskiego, Dawida 
Gąsiora i Wojciecha Władyki. 
W efekcie na ławce rezerwo-
wych poza Kamilem Adamia-
kiem zasiadła sama młodzież 
z roczników 2002-2004. 
Mimo tego goście zdecydo-
wanie dominowali na boisku, 
choć kreowania akcji z pew-
nością nie ułatwiała im fatal-
nie przygotowana murawa, 
ani twardo grający rywale. 
Najlepszą okazję do objęcia 
prowadzenia mieliśmy około 
30. min, jednak Sobolak fatal-
nie wykonał „jedenastkę”  
podyktowaną za faul na  
Krystianie  Kalembie. 

Po przerwie przewaga 
stalowców jeszcze wzrosła, 
stworzyli sobie kilka świet-
nych okazji do zdobycia gola, 
jednak brakowało skuteczno-
ści. Najlepszych sytuacji nie 
wykorzystali wspomniani już 
Sobolak i Kalemba, po główce 
Łukasza Tabisza piłka tra�ła
w słupek tuż przy jego spoje-
niu z poprzeczką, a strzał 
Piotra Lorenca z rzutu wolne-
go sprawił sporo kłopotów 
bramkarzowi Lechii. Osta-
tecznie jednak gospodarze 
utrzymali bezbramkowy  
rezultat, co uznać mogą za  
spory sukces. 

– Czujemy spory niedo-
syt, bo powinniśmy byli zdo-
być komplet punktów, a tym-
czasem jest tylko jeden.  
Myślę, że gdyby „Sobol” wy-
korzystał karnego, to gra by 
się otworzyła i padłyby kolej-

ne bramki, tymczasem gospo-
darze osiągnęli cel, jakim było 
wywalczenie remisu. Dość 
powiedzieć, że ani razu nie 
zagrozili naszej bramce – po-
wiedział Robert Ząbkiewicz, 
kierownik Ekoballu. 

Okazja do rehabilitacji już 
w sobotę (godzina 16) na 
„Wierchach”, gdzie stalowcy 
podejmą Start Pruchnik. 
Natomiast w środę (16.30) 
Ekoball zagra w Krośnie pu-
charowy mecz z Karpatami. 
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Jesienią stalowcy pokonali Lechię 3-1, jednak tym razem nie udało jej się strzelić nawet jednego gola  

Piłkarze Wiki kończą cykl sparingów przed startem rundy wiosennej 
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