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Gallus gallus domesticus

Kurczaczek wielkanocny, podobnie jak
jajko, jest
znakiem rodzącego się nowego życia. Żółt
kurczaczka symbolizuje radość ze Zma a barwa
rtwychwstania.

Lepus europaeus

Zajączek ma krótką historię na wielkano
cnym stole. W wielu kulturach jest znakiem odradzaj
przyrody, wiosny i płodności. Jest raczej ącej się
nym pupilem niż symbolem Wielkanocy. świątecz-
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Ovis aries

Jedynym liturgicznym symbolem Wie
jest baranek z czer woną chorągwią, sym lkanocy
śmierci i zmartwychwstania Chr ystubol męki,
sa oraz
Eucharystii.
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ
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Dziś w numerze

W

ielkanoc wypada w tym roku
w połowie kwietnia. Na naszych
oczach wiosna ściera się z zimą, Demeter walczy o Persefonę z Hadesem.
W kwietniu umarł Karol Wojtyła,
człowiek i papież, jeden z największych
autorytetów, jakie gotów był zaakceptować współczesny świat.
W kwietniu zmarł Marian Pankowski, pisarz i profesor, sanoczanin, którego z Karolem Wojtyłą na krótki czas połączyły studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
Kwiecień to przede wszystkim Katyń. Od siedmiu lat 10 kwietnia to także
Smoleńsk, wciąż żywa, gdzieniegdzie
ropiejąca rana.
W kwietniu urodził się Kazimierz
Prószyński, niezwiązany z Sanokiem wynalazca aeroskopu, człowiek, o którym
z podziwem mówili sami bracia Lumiere.
Szymon Jakubowski przekonywał mnie
ostatnio, że nie ma takiego wydarzenia na
świecie, którego nie udałoby się połączyć
z historią Podkarpacia, więc przyjmijmy,
że Kazimierz Prószyński pojawia się
w naszym felietonie �lmowym akonto.
Mamy dziś w gazecie tematy świąteczne, pomieszane z prozą życia. I tak,
przyglądamy się miejskim inwestycjom,
zaglądamy pod przystankowe wiaty.
Próbujemy wytłumaczyć działkowcom,
dlaczego trochę więcej muszą zapłacić
za wywóz śmieci. Cóż, kosztuje nie tylko to, co błyszczy i pachnie. Coraz częściej będziemy się pewnie borykać, my,
konsumenci, z problemem utylizacji
odpadów, bo produkujemy ich coraz
więcej i wciąż, niestety, bezre�eksyjnie.
Zajrzeliśmy do skansenu w Niedzielę Palmową, a potem jeszcze raz, żeby
porozmawiać z dyrektorem Jerzym
Ginalskim o nowych mapach, ciesielce
historycznej i ortogra�i archeologicznej.
Rodzina Kątskich odnalazła pośród
swoich przodków sanoczanina, ucznia

Panu Zbigniewowi Magrycie

Prezesowi Sanockiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
płynące z serca wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

Gimnazjum im. Królowej Zo�i, absolwenta krakowskiej ASP, artystę, mieszkającego w Kanadzie. W księgarni Autorska Wojciech Bonowicz opowiadał
o księdzu Józe�e Tischnerze, co relacjonuje Tomasz Majdosz. Robert Bańkosz
zabiera nas do Morochowa, Arkadiusz
Komski w nieznane...
Amelia Piegdoń zachęca do sadzenia kwiatów na balkonach i tarasach,
Edyta Wilk podpowiada, jak przygotować
słodką, naszpikowaną bakaliami paschę.
Piszemy o tym wszystkim – na zdrowie, na wiosnę!
W sobotę na Rynku spotykamy się
wszyscy na symbolicznym śniadaniu
wielkanocnym.

składają:
Tadeusz Pióro
Zbigniew Daszyk
Burmistrz Miasta Sanoka
Przewodniczący Rady Miasta
wraz z pracownikami
wraz z Radnymi.

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
dla Pana ZBIGNIEWA MAGRYTY
składa:

Rada Nadzorcza

Sanockisgo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
dla Pana ZBIGNIEWA MAGRYTY
składają:

Zarząd i Pracownicy

Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku

KRONIKA POLICYJNA
Sanok
*27 marca mieszkaniec z ul.
Stróżowskiej zawiadomił, że
nieznany mu sprawca dokonał uszkodzenia zaparkowanego przed blokiem pojazdu
marki Nissan poprzez porysowanie karoserii ostrym narzędziem powodując straty
w wysokości 2500 zł.
*71-letni mężczyzna 30 marca, zawiadomił o kierowaniu
ustnie pod jego adresem gróźb
pozbawienia życia przez kierowcę samochodu typu zwyżka, który wykonywał prace
przy jednym z bloków przy
ul. I Armii Wojska Polskiego
*31 marca 38-letnia mieszkanka
Sanoka zawiadomiła o uszkodzeniu pojazdu marki Mazda.
Samochód był zaparkowany
na parkingu przyblokowym
przy ul. I Armii Wojska Polskiego. W pojeździe sprawca
porysował powłokę lakierniczą oraz uszkodził lampy.

www.tygodniksanocki.pl
redakcja@tygodniksanocki.pl
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*Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego zawiadomił, że
w trakcie pobytu na terenie
sklepu przy ul. ul. Jana Pawła
II, 2 kwietnia, nieznany sprawca wykorzystując jego chwilową nieuwagę dokonał kradzieży portfela. Wewnątrz znajdowały się dokumenty: dowód
osobisty, prawo jazdy oraz dwa
dowody rejestracyjne, a także
około 140 zł.
*3 kwietnia, mieszkaniec powiatu sanockiego zawiadomił, że kierowca samochodu
marki Renault zawracając na
drodze wjazdowej do huty
szkła (ul. Okulickiego) uszko-

dził bramę stalową, powodując jej wgięcie. Straty szacuje
się na kwotę około 2000zł.
*5 kwietnia, 21-letni mieszkaniec powiatu sanockiego
kierował samochodem na
ul. Jagiellońskiej, znajdując
się w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało 0,89 mg/l,
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu badanego.
*36-letnia mieszkanka powiatu sanockiego zawiadomiła,
że złodziej ukradł jej dwa ule
wraz z rodzinami pszczelimi
o łącznej wartości 1000 zł.
Zdarzenie miało miejsce
6 kwietnia przy ul. Szczudliki.
*34-letni mieszkaniec powiatu sanockiego zawiadomił, że
ktoś odkręcił i ukradł cztery
kompletne koła z jego samochodu marki Chevrole�, który zaparkowany był na niestrzeżonym parkingu przy
ul. Beksińskiego, 6 kwietnia.
Pokrzywdzony wartość strat
wycenił na kwotę 3000 zł.
*56-letni mieszkaniec powiatu
sanockiego znajdując się w stanie nietrzeźwości (wyniki badań: 1,71 mg/l) kierował po
drodze publicznej samochodem marki Citroen 7 kwietnia
ul. Okulickiego.
*9 kwietnia mieszkaniec Sanoka zawiadomił, że nieznany mu
sprawca dokonał uszkodzenia
pojazdu Toyota zaparkowanego przy ul. Langiewicza, poprzez oberwanie zewnętrznych lusterek oraz porysowanie karoserii a także wgniecenie drzwi. Zgłaszający straty
oszacował na kwotę 2000 zł.
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Michał Archanioł z brązu

Zbiórka na pomnik
Mierzący 3,5 metra pomnik Michała Archanioła ma szansę
powstać na placu św. Michała. Wszystko dzięki inicjatywie
sanoczan, których starania zostały docenione i dobrych kilka lat temu przesądzono, mocą ustawy, o jego budowie.
Ostatnim etapem realizacji projektu jest zbiórka pieniędzy.

Na podstawie uchwały Rady
Miasta Sanoka z 4 października 2012 roku, Komitet Budowy Pomnika św. Michała
Archanioła Patrona Miasta
Sanoka wywalczył prawo do
wybudowania monumentu
uwieczniającego
patrona
miasta. Od tego czasu było
kilka propozycji, dotyczących kształtu i wzoru pomnika, jednak ostatecznie ma on
zostać wykonany z brązu.
Pomnik
zaprojektowała
Agnieszka ŚwierzowiczMaślaniec, absolwentka ASP
w Krakowie, związana z Sanokiem. Koszt inwestycji to
ok. 150 tysięcy złotych.
W uchwale czytamy:
„Środki �nansowe na wzniesienie pomnika zostaną zapewnione w drodze zbiórki
publicznej zorganizowanej

przez powołany w tym celu
komitet budowy”. W praktyce oznacza to, że sanoczanie
poprzez swoją dobrą wolę
mogą �nansować to przedsięwzięcie z własnej kieszeni.
Obecnie domykane są wszelkie formalności związane
z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Została jedynie
kwestia zbiórki funduszy.
Pieniądze zbierane są za pośrednictwem Stowarzyszenia
Pomoc Rodzinie im. św. ks.
Zygmunta Gorazdowskiego.
Do tej pory udało się zebrać około 7 tysięcy złotych,
brakuje sporo, dlatego też
organizatorzy proszą o dalsze
wsparcie pod numerem
konta:
PBS w Sanoku 25 8642
1184 2018 0008 3973 0003
katked

Ekonomik procentuje Zainwestuj 1%
Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”
Przekaż 1% podatku
KRS nr 0000332172
Z wpłat ﬁnansujemy dla uczniów Ekonomika:
- stypendia naukowe,
- wyjazdy na konkursy i olimpiady,
- wkład własny w realizowane projekty.
www.ekonomik.sanok.pl

Z MIASTA I POWIATU
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Z MIASTA
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Inwestycje miejskie

Na ile nas stać
Widzimy zazwyczaj to, co mamy pod nosem: osiedlowy chodnik, załataną dziurę w jezdni, ocieplony budynek, w którym
mieści się przedszkole, gdzie co rano odprowadzamy dzieci. Te wszystkie drobne z pozoru naprawy i remonty należy
pomnożyć przez siedem, bo tyle jest dzielnic w Sanoku, a burmistrz i radni postanowili, że w tej kadencji priorytetem będzie
zrównoważone planowanie inwestycji, tak aby nie tylko to, co wyraźnie w przestrzeni miasta widoczne cieszyło oko, ale i to,
co położone nieco dalej od centrum na powrót stało się użyteczne.

ARCHIWUM UM

– Wiem, że drogi na osiedlach są w opłakanym stanie,
że wiele zakątków w mieście
wymaga gruntownej naprawy – burmistrz Tadeusz Pióro powtarza to od pierwszych
dni kadencji. Wtórują mu
radni.
Nakładki bitumiczne, remonty chodników, przebudowa osiedlowych ulic to
były najczęstsze formy aktywności w dziedzinie miejskich inwestycji w ciągu
ostatnich dwóch lat. Jodłowa,
Feliksa Gieli, Zamenhoﬀa
i Norwida, Didura, Pogodna,
Jezierskiego, Leśna, Okrężna,
Królowej Jadwigi, Al. Wojska
Polskiego, Kołłątaja, Głowackiego – to ulice, poddane
przebudowie w 2015 i na początku 2016 roku. Wydano
na ten cel z budżetu miasta
blisko 2 mln zł.
Na ulicy Łany położono
nakładkę bitumiczną i oczyszczono rowy. Mieszkańcy Kołłątaja, Jodłowej i Zagłoby
doczekali się remontu kanalizacji deszczowej. Położono
nową nawierzchnię na ulicach
Narożnej, Al. Wojska Polskie-

dla ruchu w mieście ulica
Lipińskiego, możemy jedynie
zabiegać i chcę uspokoić
mieszkańców: robimy to
z niezłym skutkiem. Lipińskiego, mam nadzieję, będzie
remontowana, a przy okazji
może uda się wyodrębnić
tam, na miejscu pasa zieleni
na chodniku, ścieżkę dla
rowerów – mówi burmistrz
Tadeusz Pióro.
Przez miasto przebiegają
drogi powiatowe. Powiatowa
ulica Podgórze została przebudowana przy �nansowej współpracy miasta, które przeznaczyło na ten cel 152 tys. 600 zł.
Miejska skarpa poniżej
budynku położonego przy
ul. Rynek 15 i Góra Parkowa
wymagały zabezpieczeń. Zrobiono odwodnienie Góry
Parkowej za murem oporowym przy budynku przy ulicy
Kościuszki 24.
Od strony Podgórza nie
tylko zabezpieczono skarpę,
ale też wybudowano parking,
na którym mogą swobodnie
w sezonie wycieczkowym zatrzymywać się autokary. Wielu sanoczan korzysta z tego
miejsca, omijając centrum –
zamiast krążyć i szukać miejsca do parkowania, można
w tym czasie szybko wdrapać
się po schodach i udać się do
pracy, po zakupy czy odwie-

go, Wyspiańskiego, Polnej,
Wiejskiej, Grunwaldzkiej, Sadowej, Armii Krajowej, Leszczynowej. Pod koniec roku
wyremontowano chodniki
i położono nową nawierzchnię na Robotniczej i Rybackiej. Zbudowano chodnik na
ul. Stawiska od ul. 800-lecia
do SOR-u.

Mieszkańcom ulicy Poprzecznej łatwiej poruszać
się w kierunku ulicy Mickiewicza, ponieważ zrobiono
tam nakładkę na ciąg
pieszo-jezdny. Znacząco
poprawia się infrastruktura
drogowa na Dąbrówce,
gdzie 50 procent inwestycji, blisko 100 tys. zł to pie-

niądze z budżetu, reszta jest
s�nansowana ze środków
zewnętrznych.
– Mieszkańcy informują
nas o fatalnym stanie niektórych ulic w mieście, zapominając albo nie wiedząc, że nie
wszystkie są pod naszym
nadzorem. – O remont dróg
krajowych, takich jak ważna

dzić znajomych. Budowa sieci
wodociągowej dotyczy ulic
Murarskiej i Kiczury, sieć kanalizacji sanitarnej objęła
ulice Polną, Kołłątaja, Nową,
Okrężną i Heweliusza.
80 tys. zł wydano na plac
zabaw przy ul. Witkiewicza.
Na Dąbrówce, w ramach budżetu obywatelskiego, powstała słynna w całym mieście Brykalnia – za 138 tys. zł.
Uczniowie Gimnazjum nr 2
doczekali się sali gimnastycznej; po reformie będą z niej
korzystać dzieci i młodzież
z podstawówki.
Przygotowano projekt budowy nowoczesnego dworca
multimodalnego – jego realizacja wydatnie przyczyni się
do poprawy wizerunku miasta, które wielu turystów
zaczyna poznawać właśnie
z takiej, dworcowej, perspektywy.
Najwięcej emocji towarzyszy inwestycjom w Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Obecnie trwa modernizacja
stadionu Wierchy, w planach
jest budowa tartanowej bieżni
lekkoatletycznej. Za miesiąc
na dobre ruszy budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu –
ale o tym w Sanoku każde
dziecko dobrze wie...
msw

Estetyka przestrzeni miejskiej

W przystanki w cieniu wiaty
Wiatą po oczach
W 2014 głośno było o dwóch
pomarańczowych wiatach,
ustawionych na ulicach Królowej Bony i Rymanowskiej.
Narzekano, że nie spełniają
swoich podstawowych funk-

cji: skąpy daszek był tak
umocowany, że nie chronił
od deszczu, ławeczka pod
daszkiem wąziutka, niewygodna. Nie funkcjonalność
czy wygoda, ale oryginalny
kształt miał być zapewne dominantą tej konstrukcji,

o czym obszernie dwa lata
temu rozpisywały się media.
Przypomnijmy: Gmina Miasta Sanoka zleciła wykonanie
dwóch prototypowych wiat
przystankowych „CARBO-SAN”; koszt zakupu jednej,
większej to 13 899 zł, nieco
mniejsza kosztowała 12 300
zł. Zamierzano wyprodukować kilkanaście takich wiat,
a docelowo wszystkie sanockie przystanki miały być wyposażone w pomarańczowe,
oryginalne w wyglądzie, ale
niestety niespełniające swej
podstawowej funkcji, kiepsko zadaszone siedziska. Aktualnie jedna z wiat, zdemontowana z ulicy Królowej
Bony, została przeniesiona na
ulicę Białogórską, na końcowy przystanek linii nr 3,
druga jest zdeponowana
w SPGK.
Skąd trzy lata temu pomysł
na taką „designerską” akcję?
Pewnie udałoby się to dziś
ustalić, ale po co? Dość, że
wiaty wywołały dyskusję, następnie niechęć, nie spodobały się, nie spełniły żadnej
z oczekiwanych funkcji. Na
pewno można o nich powiedzieć jedno: były zdecydowanie za drogie. Jeszcze dziś
za cenę tamtych dwóch można by było kupić sześć „zwy-

czajnych”, dużo wygodniejszych wiat.

Ile i za ile jeździmy
Na terenie Gminy Miasta Sanoka, Gminy Wiejskiej Sanok oraz na obszarze Miasta i
Gminy Zagórz funkcjonuje
jedenaście linii komunikacyjnych. W 2016 roku z komunikacji miejskiej skorzystało ponad 2 miliony pasażerów. Roczny koszt utrzymania Miejskiej Komunikacji
Samochodowej wynosi ok.
5 mln 200 tys. zł. W bieżącym
roku Gmina Miasta Sanoka
dołożyła do MKS 2 mln 190
tys. zł, Miasto i Gmina Zagórz 170 tys., Gmina Wiejska
Sanok 140 tys. zł.

Zarządzanie przystankami
Gmina Miasta Sanoka jest
zarządcą 110 przystanków na
terenie miasta. Tylko 46
przystanków zostało wyposażonych w wiaty – 27 znajduje się przy drogach miejskich, pozostałe są zlokalizowane przy drogach krajowych
oraz powiatowych.
W dwóch ostatnich latach
dokonano zakupu 24 wiat
przystankowych, które kosztowały ponad 113 tys. zł.

AUTOR (2)

Niektóre miasta, zwłaszcza w centrach, obywają się bez wiat,
ale tam na autobus czy tramwaj czeka się kilka minut. Sanoczanie, korzystający z miejskiej komunikacji , przyzwyczaili
się do oczekiwania na autobus co najmniej kilkanaście minut
i wolą to robić pod dachem. O zamontowanie wiat przystankowych wnioskują coraz częściej rady dzielnic i indywidualni mieszkańcy.

W 2017 planowane są kolejne zakupy, na które przeznaczono 76 tys. zł.
Dla urzędników coraz
większym wyzwaniem jest
utrzymanie wiat w „zadowalającym” stanie. Dlaczego?
Ponieważ je coraz częściej
dewastujemy. W ubiegłym
roku uszkodzono 7 wiat.
Koszt ich naprawy to 5 tys.
460 zł. W pierwszych trzech
miesiącach roku 2017, od
stycznia do końca marca zdążyliśmy uszkodzić 8 wiat.
Przystanki MKS mogą
być oryginalnym elementem
przestrzeni miejskiej, pod

warunkiem, że wraz z ich
lokalizacją i montażem zostaną spełnione następujące
warunki: wiaty będą ładne
i wygodne i będą służyły
pasażerom do bezpiecznego
oczekiwania na autobus.

Postscriptum
W miniony weekend zostały
zniszczone wiaty, ustawione na
800-lecia i Krakowskiej. Przykładanie ognia lub rozżarzonych papierosów do pleksy oraz
sążniste kopniaki to ulubione
zabawy - no, właśnie, czyje?
FZ
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DermaDent – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W TWOIM ZASIĘGU

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WSPÓŁCZESNA KOSMETOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA OFERUJĄ
NIEINWAZYJNE METODY, KTÓRE SZYBKO DAJĄ SPEKTAKULARNE
EFEKTY POPRAWY WYGLĄDU!
Dobry salon kosmetyczny to klucz do pięknego wyglądu każdej z nas! Dlatego,
wybierając się do kosmetyczki, nie wybieraj przypadkowego gabinetu
kosmetycznego – zobacz, na jaki salon kosmetyczny warto się zdecydować!
Zwróć uwagę na: po pierwsze czystość. Sterylne urządzenia dają nam gwarancję bezpiecznego zabiegu. Po drugie profesjonalny
personel o wysokich kwali�kacjach, to daje
nam pewność, że idealnie dostosuje zabiegi
do naszych potrzeb, kondycji skóry, dobierze
odpowiednie dawki środków upiększających.
Po trzecie sprzęt. Kosmetologia i medycyna
estetyczna to dziedziny prężnie się rozwijające. Warto zapoznać się z urządzeniami jakimi
wykonywane są zabiegi, gdyż daje nam to
gwarancje lepszych, szybszych i bardziej widocznych efektów. Przestarzały sprzęt to więcej bólu przy zabiegach i znikome efekty.
Lada moment nadejdą pierwsze ciepłe
miesiące… Nasza redakcja odwiedziła polecany gabinet, jako najlepszy w okolicy. Zimowe grzeszki wypada zamaskować, może warto
Depilacja laserem Vectus TM
Przyjrzyjmy się bliżej niektórym oferowanym
zabiegom i urządzeniom, jakie są im dedykowane.
Wiosna… więc na początek laserowa
depilacja. Warto o niej pomyśleć, teraz by
w wakacje mieć już spokój z nieestetycznym
owłosieniem. Co oferuje nam klinika DermaDent? Laser – perełkę. Laser Cynosure Palo-

ruszyć z akcją przedwiosennego modelowania sylwetki i oddać się w ręce profesjonalisty?
Klinika DermaDent położona w okolicy
Sanoka, w odległości 3,5 km od centrum – to
profesjonalny gabinet kosmetyczny połączony z gabinetem dentystycznym. Klienci znajdą tutaj kompleksowe usługi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej oraz pełen
pakiet usług stomatologicznych. Warto zwrócić uwagę, że kompleks gabinetów DermaDent nie ma sobie równych w okolicy. Najwyższej klasy sprzęt i profesjonaliści z przyjemnością zajmą się każdym, kto chce poprawić wygląd swojego ciała. A wiadomo, jak cię
widzą, tak cię piszą. Może oprócz wiosennych
porządków w mieszkaniu warto zrobić wiosenne porządki ze swoją skórą?
Modelowanie ciała
Tutaj również klinika może się pochwalić innowacyjnym urządzeniem, dzięki któremu klienci
wychodzą zawsze zadowoleni. Klinika oferuje
najskuteczniejsze wyszczuplanie, metodą stymulacji komórkowej. Bardzo szybko możemy
powrócić do idealnej formy – a nawet więcej –
pozbyć się niechcianego tłuszczu z miejsc,
z których dotychczas, niezależnie od stosowaLIPOMASSAGE™
Dzięki LIPOMASSAGE™ pozbywamy się otłuszczeń opornych na dietę czy gimnastykę.
Pomaga w tym najnowszy aparat LPG® Endermolab, który
zwiększa efektywność zabiegów Endermologie® o 50%
w stosunku do poprzednich
urządzeń �rmy LPG®. Obok
zabiegów na ciało Lipomassage™ aparatem można wykonać
zabiegi Endermoli�™ na twarz,
szyję, dekolt i biust.

mar Vectus™ to laser medyczny wyposażony
w niezwykle inteligentny czytnik poziomu
melaniny w skórze –Skintel™ – jedyny taki
czytnik na świecie. Pozwala on na określenie
poziomu melaniny jeszcze zanim zostanie
wykonany zabieg depilacji laserowej, dzięki
czemu będzie można dobrać odpowiednie
parametry zabiegu. Czytnik ten, pozwala
również na optymalny dobór energii podczas
zabiegu depilacji laserowej, który skutecznie
usunie owłosienie, a jednocześnie nie doprowadzi do poparzenia. Depilacja tym laserem
jest o 50% skuteczniejsza w porównaniu do
innych działających na rynku kosmetycznym.
Podwyższona skuteczność lasera diodowego
Vectus™ w porównaniu do innych technologii
wiodących na rynku została potwierdzona
przez niezależne badania kliniczne. Co jeszcze wyróżnia ten laser? Depilacja może odbywać się bez względu na porę roku. Wiadomo,
bezpośrednio po zabiegu nie polecana jest
np. intensywna ekspozycja na słońce, ale bez
problemów możemy założyć krótką sukienkę
i wyjść na wieczorny spacer.

nych diet i treningów, nie chciał on zniknąć.
Opatentowana technika LIPOMASSAGE™
wyszczuplania i modelowania ciała uaktywnia
proces uwalniania tłuszczu oraz eliminuje miejscowe złogi i niedoskonałości. Nieoceniona jest
również w redukcji uporczywego cellulitu. Efektem terapii jest wymodelowana sylwetka, naturalnie jędrniejsza, młodsza i gładsza skóra.
To nie wszystko. W klinice możemy poddać się zabiegom mezoterapii, czyli intensywnej biorewitalizacji skóry twarzy, odmłodzeniu i redukcji zmarszczek. Metoda ta, precyzyjnej stymulacji skóry, polega na wstrzyknięciu substancji odżywczych (witamin,
minerałów, aminokwasów, kwasu hialuronowego) bezpośrednio do skóry. Co ciekawe ta
metoda nie jest stosowana tylko przy odmładzaniu wyglądu skóry. Sprawdza się również
w leczeniu wypadania włosów oraz w terapii
likwidacji otłuszczeń, cellulitu i rozstępów.
Doskonałym uzupełnieniem zabiegów
mezoterapii jest karboksyterapia. Iniekcje medycznego gazu CO2 do tkanki podskórnej wykazują zdolność rozszerzenia naczyń krwiono-

www.dermadent.pl
Z myślą o Państwa potrzebach Klinika DermaDent Kosmetologia przygotowała urozmaicone
pakiety zabiegowe w atrakcyjnych cenach. Mogą one stać się wspaniałym prezentem dla bliskiej
Wam osoby, jak również dla samego siebie. Ponadto, na Państwa życzenie, po uprzedniej konsultacji,
zostanie przygotowany specjalny pakiet usług, dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

śnych, zwiększenia mikrokrążenia oraz działania lipolitycznego. Wskazaniami do zabiegu są:
rewitalizacja skóry, starzenie się skóry i pro�laktyka anti-aging, zmarszczki i linie mimiczne,
łysienie i przerzedzenie włosów, blizny, cellulit,
rozstępy, lokalne akumulacje tłuszczu.
Wiosna, to również czas na peelingi medyczne. Stosowanie pilingów chemicznych pozwala leczyć skórę i utrzymywać ją w dobrej
kondycji, zapewniając jej promienny wygląd
i lepsze napięcie. W DermaDent znajdziecie
całoroczne peelingi o unikalnej hydroglicerowanej formule –Mesopeel meoestetic® – które
są jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczne oraz
gwarantują medyczne efekty terapii. Dzięki wielokierunkowemu działaniu pilingi Mesopeel
dają możliwość maksymalnego dostosowania
terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości
skóry każdego pacjenta. Przeznaczone są do
terapii różnych problemów skórnych, takich jak
hiperpigmentacja, oznaki starzenia skóry, zmiany trądzikowe, blizny i rozstępy oraz inne niedoskonałości skóry. Ich skuteczność została potwierdzona badaniami medycznymi.
Botox i kwas hialuronowy
W DermaDent wykonacie również najbardziej
popularne zabiegi medycyny estetycznej: botox
oraz wypełnianie tkanek miękkich kwasem hialuronowym.W walce o młodość botox to jedna

z najpopularniejszych substancji, na wstrzyknięcie jakiej decydujemy się w gabinecie medycyny estetycznej. Zaaplikowany precyzyjnie
w wybrane partie ciała wygładza zmarszczki,
reguluje nadpotliwość, a nawet leczy migrenę.
Kwas hialuronowy – to „słowo klucz”, gdy
myślimy o tym, czym powiększyć usta, jak uporać się ze zmarszczkami czy w jaki sposób przywrócić skórze jędrność. Prawdą jest bowiem, że
kwas ten ma bardzo wiele zastosowań. Kwas
hialuronowy, a dokładniej tzw. preparaty wolumetryczne, mogą być doskonałym remedium
na zapadnięte policzki. Nowoczesne preparaty
kwasu hialuronowego, a takie dostępne są
w DermaDent, umożliwiają pracę praktycznie
we wszystkich okolicach twarzy, szyi i dekoltu.
Personel kliniki to wysoko wykwali�kowani specjaliści nieustannie podnoszący
kwali�kacje w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Wiedza i lata praktyki pozwalają
na zaufanie i spokojne oddanie się w ich ręce.
A czystość. Już na samym wejściu do kliniki
czujemy świeżość i przyjemny zapach. Choć
prężnie działa gabinet dentystyczny, nie czuć
aromatu, który kojarzy się niemiło. O sterylność
urządzeń dba Autoklaw Vacuklav czyli
parowy sterylizator klasy B, spełniający europejskie normy EN 13060. Vacuklav 24 B+ został
uszeregowany przez producenta w klasie PRO,
w której znajdują się urządzenia przeznaczone
do profesjonalnej sterylizacji parowej.

STOMATOLOGIA
Klinika DermaDent świadczy również usługi z zakresu
stomatologii. Posiada 3 specjalistycznie urządzone gabinety oraz pracownię RTG
Nasza klinika posiada 3 specjalistycznie urządzone gabinety oraz pracownię RTG.
W klinice zapewniamy kompleksowe leczenie z zakresu:
implantologii, chirurgii, endodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej i higieny.
Lekarz stomatolog Jerzy
Gabinety wyposażone są w od- Pikus, absolwent Akademii
powiednio dobrany sprzęt do Medycznej we Wrocławiu im.
danej dziedziny stomatologii.
Piastów Śląskich, z długolet-

Więcej informacji na: www.dermadent.pl

nim stażem i doświadczeniem, zaprasza do gabinetów
stomatologicznych zlokalizowanych w Czerteżu 161.

Z MIASTA I POWIATU

Wielkanoc

Niedziela Palmowa na Skansenie
Sanoczanie mieli okazję rozpocząć Wielki Tydzień w tle
zabaw i konkursów na Rynku
Galicyjskim. Zaangażowane
szkoły brały udział w konkursie na najpiękniejszą palmę
wielkanocną. Po mszy w kościele pw św. Mikołaja,
uczestnicy wzięli udział
w procesji palmowej przy
akompaniamencie Górniczej
Orkiestry Dętej SZGNiG.
Następnie wręczono nagrody
dla zwycięzców konkursu na
najpiękniejszą palmę, który
wygrała Szkoła Podstawowa
nr 6.
Jak co roku oryginalnym
pomysłem wykazało się Koło
Teatralne i Przyjaciele pod
przewodnictwem pani Doroty Wierdak z II LO. Uczniowie przebrali się za postacie
historyczne jak i takie, które
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9 kwietnia, na Rynku Galicyjskim w Sanoku odbyła się Niedziela Palmowa. Oprócz tradycyjnej mszy, nagrodzone zostały
najpiękniejsze palmy przygotowane przez uczniów sanockich szkół. Nie zabrakło również wielkanocnego jarmarku z regionalnymi specjałami oraz barwnych przebrań w wykonaniu Koła Teatralnego II LO.

kojarzą się nam ze świętami
wielkanocnymi. Organizowany był również konkurs
dla dzieci pt. „Co wiemy
o obyczajach wielkanocnych”.
Pracownicy skansenu prowadzili także warsztaty malowania jajek.
Tradycją jest, że od kilku
lat podopieczni pani Wierdak
biorą udział w świątecznych obchodach, organizując
przedstawienia lub tak jak teraz – przebierając się. Stroje
zwykle są przygotowywane
i gromadzone latami przez
uczniów. Nowsza część garderoby jest �nansowana przez
Starostwo Powiatowe w Sanoku. Uczniowie II LO wyróżniali się z tłumu dzięki barwnym przebraniom i przygoto-

wanym konkursom dla najmłodszych.
– Już od sześciu lat jesteśmy zapraszani na tego typu
wydarzenia. Ci, którzy należą
do Koła Teatralnego, bardzo
się angażują w takie akcje. Teraz na przykład zadbali o to,
by tak wyglądać. Natomiast,
kiedy biorą udział w przedstawieniach, to poświęcenie
jest jeszcze większe, bo przy
takich wydarzeniach jest
mnóstwo pracy. Dzisiaj mogą
ubarwiać całą imprezę swoim wyglądem oraz pomagać
dzieciom w konkursie – komentuje Dorota Wierdak,
opiekunka Koła Teatralnego
w II LO.
katked

International Visitor Leadership Program on Demand

Sanocki radny z wizytą w USA
International Visitor Leadership Program on Demand
(IVLP) zakłada wymianę
polskich przedstawicieli politycznych, będących liderami
w danej dziedzinie. Celem
wyjazdu jest wzmocnienie
relacji pomiędzy USA, a innymi krajami poprzez staranne przygotowanie wizyt studyjnych o różnorodnej tematyce. Uczestnicy będą mogli
spotkać się z amerykańskimi
przedstawicielami, którzy na
co dzień zajmują się dziedzinami, które tematycznie powiązane są z programem.
Dzięki temu projektowi będzie można wymienić się doświadczeniami z amerykańskimi specjalistami czy poszerzyć wiedzę w danym zakresie tematycznym. To również szansa na zacieśnienie
relacji pomiędzy krajami
uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Mają w tym pomóc:
wspólne zrozumienie oma-

wianych zagadnień oraz poznanie funkcjonowania Stanów Zjednoczonych jako
kraju.
Celem programu jest
więc nie tylko zapoznanie
uczestników z know-how interesującej ich dziedziny, ale
także wymiana doświadczeń
i zdobywanie wiedzy w kwestiach istotnych zarówno dla
Polski jak i dla USA. To również szansa na obcowanie
z wielokulturowością, która
charakteryzuje Stany Zjednoczone. Każda wizyta ma
inny temat wiodący, a tematyka spotkań odzwierciedla
zainteresowania zawodowe
uczestników.
Program IVLP on Demand przygotowany jest dla
maksymalnie 10 uczestników
z danego kraju. Obejmuje
szereg spotkań i wizyt w organizacjach rządowych, pozarządowych, instytucjach
i placówkach edukacyjnych

ARCHIWUM PRYWATNE

14 maja, w ramach wymiany zawodowo-kulturowej Departamentu Stanu, były starosta
Powiatu Sanockiego Sebastian Niżnik wybierze się z 10-dniową wizytą do USA.

czy kulturalnych. W tym czasie prowadzone są spotkania
z przedstawicielami administracji publicznej czy sektora
prywatnego, które zajmują

się kwestiami związanymi
z tematem wiodącym programu. To także udział w warsztatach, wykładach, prezentacjach i kontakt z lokalnymi
mediami. Program rozpoczyna się „sesją otwarcia” z organizatorami z Departamentu
Stanu w Waszyngtonie.
Przy wyborze uczestników wizyty brano pod uwagę między innymi zaangażowanie polityków na rzecz
lokalnego rozwoju czy efektywne działania na danym
obszarze. Wizyta studyjna
w 2017 roku jest jedenastym
wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach współpracy Programu Liderzy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą
USA w Polsce oraz Departamentem Stanu USA. W tym
roku temat wiodący brzmi:
„Liderzy rozwoju lokalnego
i społeczeństwa obywatelskiego. Przywództwo w miastach małej i średniej wielkości”.
katked

14 kwietnia 2017 r.

Prawnik radzi
Niedawno rozstałem się z matką mojej pięcioletniej córki.
Początkowo nasze relacje były poprawne, ale ostatnio moja
była partnerka ciągle utrudnia mi kontakty z córką, nie
przywozi jej na umówione spotkania, nie pozwala jej do
mnie dzwonić. Czy mogę coś zrobić?
Michał W.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rodzice oraz
ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą
kontaktów. Uprawnienie to
jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 113
§ 2 k.r.o. kontakty z dzieckiem
obejmują w szczególności
przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego
stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na
odległość, w tym ze środków
komunikacji elektronicznej.
Co do zasady, gdy dziecko
stale przebywa u jednego z rodziców, sposób utrzymywania
kontaktów z dzieckiem przez
drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod
uwagę jego rozsądne życzenia.
Jednakże, jeżeli rodzice nie
mogą porozumieć się w tej
sprawie, rozstrzygnięcie wydaje sąd opiekuńczy.
W celu uzyskania stosowanego postanowienia sądu
w tym przedmiocie, należy
złożyć wniosek o ustalenie
kontaktów z dzieckiem. Wniosek trzeba skierować do sądu
rodzinnego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku
trzeba opisać, w jaki sposób
kontakty powinny być realizowane (np. w jakie dni, gdzie

Porad prawnych udziela
radca prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
ul. Kazimierza Wielkiego
3/21
tel. 13–46–45–113,
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres:
tygodniksanocki@wp.pl

i w jakich godzinach). Ponadto wniosek powinien zawierać
uzasadnienie, a więc opisanie okoliczności faktycznych
sprawy i wskazanie, dlaczego
ingerencja sądu jest niezbędna. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia
dziecka.
Orzeczenie w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
może być przez sąd zmienione, jeżeli wymaga tego dobro
dziecka.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.)

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku

Budowlanka na wybiegu
8 kwietnia, w Sanockim Domu Handlowym uczniowie ZS 5
zaprezentowali się w roli modeli i modelek.
Głównym organizatorem wydarzenia była właścicielka
sieci sklepów ModaSanok,
Lidia Kielar. Młodzież wystąpiła w najnowszej kolekcji
odzieży wiosna-lato 2017.
Zaprezentowano trzy stylizacje: sportową, elegancką
i koktajlową oraz ubrania dla
najmłodszych
klientów.
Wszystkie fryzury zostały
wykonane
samodzielnie
przez przyszłe fryzjerki
z technikum usług fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 5.
Wiosenny makijaż był dziełem konsultantek �rmy kosmetycznej Ori�ame.Uczniowie z klas technikum żywienia
i usług gastronomicznych zaserwowali gościom catering
składający się z wielkanocnych potraw.
Pokaz w relacjach fotogra�cznych i wideo uwiecznili: Tomasz Pietranowicz
oraz uczniowie kształcący się
w zawodzie fototechnik.
Opiekę nad młodzieżą spra-
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wowały nauczycielki Zespołu
Szkół nr 5 w Sanoku: Ewa
Bocoń, Beata Dydek i Renata
Grześków.
katked
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W trosce o czystość i porządek

Drożej na działkach
Sprawy, o których mowa poniżej, bedą jeszcze tematem debaty na komisjach i podczas sesji Rady Miasta. Różne ładne przedmioty, kiedy już przestają być użyteczne, zamieniają się w śmieci. Jest ich coraz więcej, więc i problem ich wywozu i zagospodarowania z roku na rok pęcznieje. Użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie są zadowoleni, ponieważ za wywóz
odpadów z terenów działek trzeba zapłacić więcej. Nowe taryfy nie są może drastycznie wysokie. Nalicza się je ryczałtem
i uiszcza raz w roku. Na pewno warto wyjaśnić zasadność i podstawę prawną ich naliczania.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wprowadzona
ustawą z dnia 28 listopada
2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2015 r. poz. 87) wprowadziła roczną, ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku.
Gminy, które zadecydowały o odbieraniu odpadów
z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, zobligowane zostały do
wprowadzenia ryczałtowej
stawki opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
roku (Rada Miasta Sanoka
Uchwałą Nr XXIX/251/12
z dnia 4 września 2012 r.
zdecydowała o odbieraniu
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta
Sanoka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne).
5 lipca 2016 r. Rada
Miasta Sanoka Uchwałą
Nr XXII/191/16 w sprawie
wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
ustalenia stawek tej opłaty,
ustalenia stawki za pojemnik
o określonej pojemności oraz
zwolnienia z tej opłaty ustaliła ryczałtową opłatę roczną
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie ze stanowiskiem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, zawartym min. w Uchwale Nr X/
1581/2016 z dnia 5 maja
2016 r. opłata ta jest uiszczana raz w roku, ryczałtem i nie
zależy od rzeczywistej ilości
odpadów gromadzonych na
danej nieruchomości.
– Opłata ta ma charakter
ryczałtowy, gdyż ustalenie jej
wysokości nie jest uzależnione od okresu przebywania na
danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania
odpadów, czy też faktycznie
wytwarzanej ilości odpadów.
Opłata ta jest ekwiwalentem
na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, powstających
na nieruchomości w ciągu
całego roku kalendarzowego

– wyjaśnia Agnieszka Kończak-Kucharz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami.
Podobne
stanowisko
w przedmiotowej sprawie
jeszcze w kwietniu 2015 r. zajęło Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, jak i Prezydium
Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców, które
Uchwałą Nr 224/2015 z dnia
30 września 2015 r. określiło
wytyczne dla zarządów ROD
i ogrodów, objętych ustawą
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
– W znowelizowanej
ustawie w art. 6. dodany został ustęp 3c, zgodnie z którym ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn
średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
roku wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska wprowadzenie tego
przepisu ma ułatwić ustalanie opłaty: ma ona mieć charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania
na danej nieruchomości
i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na niej czy
ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów –
tłumaczy Agnieszka Kończak-Kucharz.
Warto przypomnieć, że
w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka,
uchwalonym w styczniu 2013
r (czyli przed wejściem w ży-
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cie nowych zasad gospodarowania odpadami) norma nagromadzenia odpadów wynosiła 20 litrów na jedną
działkę w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany i 14 l na jedną działkę
w przypadku prowadzenia
segregacji. Jednak w związku
z protestem zarządów ogrodów działkowych w lipcu
2013 r. Rada Miasta Sanoka
VI kadencji dokonała zmian
w w/w regulaminie i określiła
normę 5 l na jedna działkę
(brak segregacji) i 3,5 l na
jedną działkę (prowadzenie
segregacji).
– Z licznych interwencji
mieszkańców o zaśmiecaniu
terenów przyległych do ogrodów działkowych, jak i terenów samych ogrodów (np.
interwencja redakcji esanok
z czerwca 2015 r. w sprawie
dzikiego wysypiska na terenie jednego z ogrodów działkowych) wyraźnie wynika, że
norma ta jest nieadekwatna
do rzeczywistej ilości odpadów powstających na ogródkach działkowych – uważa
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
UM. – Warto nadmienić
w tym miejscu, że zarząd jednego z ogrodów działkowych
od 1 lipca 2013 r. dostosowuje liczbę pojemników nie
w oparciu o przyjętą normę,
ale do rzeczywistej ilości
wytwarzanych
odpadów.
W przypadku tego ogrodu
norma wyniosła ponad
11 litrów na jeden ogród
działkowy! Jest to potwierdzenie faktu, że na ogrodach
działkowych jednak powstają
odpady komunalne. Można
śmiało stwierdzić, że przyjęta
norma 6 l na jedną działkę

w okresie od kwietnia do października oraz 3 l w pozostałych miesiącach nie jest
zawyżona. W ciągu całego
roku ilość odpadów wg normy wyniesie 57 l na jedną
działkę, stąd przy ustalaniu
opłaty ryczałtowej przyjęto
stawkę za pojemnik 60 l.
W przypadku, gdy rada
gminy w drodze uchwały postanowi o wyłączeniu ze zorganizowanego systemu odbierania odpadów nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie
przez czę ść roku, właściciele
tych nieruchomości są obowiązani zawrzeć umowę na
odbiór odpadów z podmiotem do tego uprawnionym
oraz posiadać dowody potwierdzające wykonywanie
tych obowiązków. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały,
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi oraz
częstotliwość odbioru odpadów i normę ich nagromadzenia. Jeżeli właściciele tych
nieruchomości nie korzystają z usług podmiotu odbierającego odpady komunalne,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję,
o której mowa w art. 6 ust.
7 ustawy za odbieranie odpadów „zastępczo” przez gminę.
Podjęcie w/w uchwały nie
zwolni właścicieli ogródków
działkowych z obowiązku
uiszczania opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
FZ

Rzecznik ZUS podpowiada

Pytania do ZUS
w związku z abolicją
w NFZ
Po ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia abolicji,
w podkarpackich placówkach ZUS dało się zauważyć więcej
osób, porządkujących zapisy na koncie pod względem ubezpieczenia zdrowotnego.
W związku z tym, że abolicja
NFZ obejmowała osoby, które miały prawo do ubezpieczenia, ale nie złożyły w stosownym czasie odpowiednich dokumentów, wielu zainteresowanych
pierwsze
kroki skierowało do ZUS.
Dlatego na Salach Obsługi
Klientów pojawiły się osoby
z zaległymi dokumentami
zgłoszeniowymi do ubezpieczenia zdrowotnego. Głównie
byli to płatnicy składek
z dokumentami zgłoszeniowymi członków rodzin swoich pracowników oraz członkowie rodzin świadczeniobiorców, którzy dopisywali się
do ubezpieczeń zdrowotnych
emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS.
– Pracownicy, którzy
chcą zgłosić do swojego
ubezpieczenia zdrowotnego
członków rodzin, informują
o tym swoich pracodawców.
To pracodawca sporządza
stosowny dokument zgłoszeniowy, który ma obowiązek
przekazać do ZUS-u – przypomina Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS Podkarpacia.

Kto i kogo można dopisać do ubezpieczenia?
Dopisani do ubezpieczenia
zdrowotnego mogą być
członkowie rodzin czyli małżonkowie oraz wstępni (czyli
rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie
domowym. Do ubezpieczenia zdrowotnego dopisane
powinny być także dzieci do
18 roku życia lub do 26 roku
życia, jeśli kontynuują naukę.

Rejestracja uczniów
i studentów
Brak zgłoszenia do ubezpieczenia najczęściej wynika
z zapomnienia albo niewiedzy. Dotyczy to szczególnie
tych przypadków, które związane są z sezonową pracą studentów. Ubezpieczeni nie
zdają sobie sprawy z tego, że
syn czy córka podjął wakacyjne zatrudnienie i tym samym uzyskał tytuł do wła-

Małgorzata Łyszczarz-Bukała
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Podkarpackiego
www.zus.pl

snego ubezpieczenia, które
automatycznie wyłącza go
z ubezpieczenia rodzica. Kiedy praca sezonowa się kończy, a wraz z nią „sezonowy”
tytuł do ubezpieczenia, rodzic ponownie powinien
zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety, często nie dochodzi do
ponownego zgłoszenia, przez
co dorabiający chwilowo student wypada z ubezpieczenia.
Dlatego ważne jest, aby rodzice ponownie zarejestrowali
dziecko jako członka rodziny,
gdy ten tytuł wygaśnie (np.
student zakończy wakacyjną
pracę lub zamknie działalność
gospodarczą).
Studenta, który ukończył
26. rok życia lub nie podlega
ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza
uczelnia, w której się uczy.
O to, żeby uczelnia zgłosiła
studenta do ubezpieczenia
w NFZ, występuje sam zainteresowany. Zgłoszenia musi
dokonać po wpisaniu na listę
studentów i złożeniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np.
umowa o pracę, umowa
zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej).
Dotyczy to wszystkich
typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np.
uczelni prywatnych, studiów
zaocznych itp.
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Moja płyta

Warsztaty filmowe BWA

Zakręcona młodzież
Skąd wziął się pomysł na takie warsztaty?
– Współpracę zacząłem najpierw z Warszawą, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – mówi inicjator warsztatów Sławomir Woźniak,
dyrektor BWA. – Pierwszy
kontakt był bardzo sympatyczny, a pierwszą osobą,
którą tam spotkałem był Andrzej Rusin z Kinoteatr Projekt. Od razu nawiązała się
nic współpracy, która trwa
nieprzerwanie. Warsztaty dla
dzieci to jedno z wielu naszych wspólnych przedsięwzięć. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tych zajęciach. Reagują bardzo żywo
na wszystkie sugestie i podpowiedzi
prowadzących
i wcielają je w życie. Widać
po ich pracach, �lmach, że
z roku na rok etiudy są bardziej dopieszczone. Oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym roku warsztaty również
się odbędą.
– Zainteresowanie warsztatami jest ogromne, mimo
tego że część kosztów ponosi
młodzież. Już w listopadzie,
kiedy zaczynamy nabór (na
kwiecień) na warsztaty,
mamy w ciągu kilku dni komplet. Organizatorem jest
BWA, któremu bardzo dziękujemy za ponowne zaproszenie. Prowadzący Andrzej
i Emilia Rusin są fantastyczni. Mają świetne podejście
do młodzieży i potra�ą prze-

AUTOR

To już kolejny raz BWA zaprosiło animatorów kultury z Lublina i dzieci z gimnazjum nr 2 na
warsztaty �lmowe. Kilka dni młodzież pracowała nad scenariuszami, scenogra�ą, aktorstwem i po prostu kręciła, kręciła i kręciła. Pracowali nad zmontowaniem �lmów, które
od początku do końca były ich autorstwa.

kazać mnóstwo praktycznej
wiedzy. Dzieci pracują przez
trzy dni na warsztatach i widać ich ogromne zaangażowanie. Dużo wcześniej zastanawiają się nad scenariuszem,
projektują rekwizyty, opracowują scenogra�ę. Jestem
dumna ze swoich podopiecznych – podsumowuje Beata
Jankowska.
A jak ocenia czas spędzony z
sanocką młodzieżą prowadzący zajęcia:
– Jesteśmy tu po raz czwarty
– mówi Emilia Rusin,
współprowadząca warsztaty.
– Oprócz warsztatów korzystamy z okazji i przywozimy
ze sobą �lmy z festiwalu. Festiwal do tej pory nosił nazwę

MFF Złote Mrówkojady, ale
od tego roku zmienił nazwę
na Lubelski Festiwal Filmowy. Wróćmy do warsztatów.
Pracujemy z tymi samymi
dziećmi już trzeci raz, więc
widzimy spore postępy. To,
o czym uczyliśmy w pierwszym roku, dzieci wykorzystywały, a w tym roku korzystają z wiedzy zdobytej przez
dwa lata, plus ostatnie informacje i sugestie z wczoraj
i dziś. Oprócz samych warsztatów przywozimy dzieciom
�lmy z Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Filmy, które
są kręcone przez ich rówieśników, by pokazać, że można, da się. Dzieci mają teraz
łatwiej, bo szerszy jest dostęp do sprzętu, na którym,

Po prostu zjawiskowa
�DIOHEAD – „Kid A” (2000)

można kręcić, niemniej wiedza i pomysł jest też ważna.
Sanocka młodzież pomysły
ma świetne, a zapał do pracy
nieprzerywalny. Warsztaty to
kilka bardzo pozytywnych
dni w Sanoku.
Energiczny organizator, kreatywny pedagog i prowadzący pasjonaci to czynniki
wróżące sukces projektu.
Zaangażowanie młodzieży
było ogromne, ale co uczniowie sądzą o warsztatach?
– Warsztaty są organizowane
w ramach zajęć szkolnych.
Zawsze chciałam robić �lmy,
jestem tu już trzeci raz. Podoba mi się bardzo. W pierwszym roku byłam za kamerą
czyli montaż, światła itp.
a w tym roku jestem przed kamerą jako aktorka. To świetna
przygoda! – Laura Patronik,
uczennica 3 klasy gimnazjum.
– Dla mnie to trzecie
warsztaty. Zajęcia pokazały
mi, jak mało trzeba, by zepsuć
�lm, jak ważne jest odpowiednie światło, cisza na planie.
Później słychać każdy szmer
na taśmie, a to jest niepożądane. – podsumowuje Aleksandra Bobko, uczennica 3 klasy
gimnazjum.
***
Zakręcona młodzież pełna zapału podczas warsztatów
przygotowała kilka etiud.
Kiedy skończą pracować nad
montażem,
pochwalą się
efektami pracy. Z chęcią
umieścilibyśmy �lmiki na facebookowym pro�lu Tygodnika Sanockiego.

DOROTA STAFIJ, miłośniczka muzyki i fotogra�i

ew

Mój gust muzyczny kształtowała radiowa Trójka – redaktorzy Piotr Kaczkowski, Tomasz
Beksiński, Marek Niedźwiecki,
jak i Zbigniew Krasny z Radia
Rzeszów, który za szybko dołączył do największej orkiestry,
po tej drugiej stronie. Były zarwane noce z powodu ulubionej audycji muzycznej, wyjazdy na koncerty do innych
miast. Zainteresował mnie
rock, moje ulubione zespoły to
GENESIS,
MARILLION,
PORCUPINE TREE, ale nie
tylko. �TE BUSH i jej piękny, zmysłowy świat na płycie
„Hounds Of Love”, PETER
GABRIEL i świetny album
„So”,
PATH METHENY
i przecudnej urody „Secret
Story”, formacja DEAD CAN
DANCE ze wspaniałą wokalistką Lisą Gerrard. Nie mogę
pominąć ulubionego STINGA. Moje ostatnie odkrycie
muzyczne to OLAFUR ARNALDS – jestem oczarowana
jego krążkiem „Island Songs”.
Mogłabym jeszcze wymieniać innych artystów, ale pora
wybrać jedną ulubioną płytę:
„Kid A” z 2000 roku, za którą
grupa �DIOHEAD otrzy-

mała nagrodę Grammy w kategorii „najlepszy album alternatywny”. Dla mnie to zjawiskowa, nowatorska twórczość,
zawierająca emocje, tęsknoty,
lęki oraz fascynacje człowieka.
Całość wyróżnia się neurotycznym klimatem i stylistyczną
różnorodnością. O wysokiej
wartości tej muzyki decyduje
bogata melodyka i mozaika stylów od jazzu, przez rock do nowoczesnej elektroniki. �om
Yorke ma wyjątkową ekspresję
wokalną. W swoich tekstach
wyraża między innymi strach
przed umieraniem. Utwór „�e
National Anthem” (transowy
rytm ze świetną sekcją dętą) zapiera dech. „How To Disappear
Completely” z orkiestrą symfoniczną jest przepiękny! Słuchając, osiągam błogostan. Warto
dodać, że pozostałe utwory z tej
sesji nagraniowej ukazały się na
płycie „Amnesiac”, wydanej
kilka miesięcy później.
�DIOHEAD to zespół
oryginalny, poszukujący, odważny, wyznaczający nowe
kierunki w muzyce. Oksfordczycy genialnie zapisują się
w światowej historii muzyki.
Trzymam za nich kciuki!

wszystko, co kocha. Im więcej o
dobru myśli bohater Majchrzaka, Andryszek V, tym więcej zła
dookoła niego się pleni. A los i
tak się wymyka, nie pozwala
usidlić. Podobnie jak ruch, który przez chwilę, kiedyś potra�ła odwzorować maszyna, wymyślona przez przodka, Andryszka I. Och, gdyby tak oko,
uzbrojone w szkiełko, mogło
w końcu sfotografować ruch,
a potem odhaczyć wszystko, co
żywe, od rzeczywistości, i przenieść w rejony, gdzie to żywe,
usidlone, wskazywałoby już
tylko samo na siebie, przykuwało wzrok, a potem - zaczęło
udawać…

„Byliśmy wraz z bratem
twórcami �lmu francuskiego,
ale istniał również pewien
Polak, który nas znacznie wyprzedził” – wspominał August Lumière.
Nie chodzi o to, by szukać
w �lmie Kolskiego historycznych wątków, ponieważ tam
ich nie ma, nie ma nawet pokusy, by były. Tam świat baśni miesza się z realnym światem, mit określa świadomość.
Co jest baśnią, którą dziedziczymy, co mitem, który konstytuuje się na naszych
oczach? Co rzeczywistością?
Ile nas jest w nas? – o to pyta
Kolski i zostawia z tymi pyta-

niami na zawsze. Nie. Kolski
układa z nami te pytania.
Sami pytamy.
Kogo wspomina August
Lumière? Oczywiście Kazimierza Prószyńskiego. Urodzony
4 kwietnia 1875 w Warszawie,
został zamordowany 13 marca
1945 roku w Mathausen-Gusen. W 1894 stworzył paleograf,
10 kwietnia 1909 roku we
Francji opatentował aeroskop,
pierwszą, napędzaną ręcznie
kamerę �lmową.
Dobre polskie kino mogło się urodzić w Popielawach, czemu nie?

Wariacje ﬁlmowe

Na prawach mitu
Kto dziś, z ręką na sercu, pamięta osiągnięcia Kazimierza
Prószyńskiego? Kto wspomina samego Kazimierza Prószyńskiego, intelektualistę, inżyniera, wynalazcę, zamordowanego w czasie II wojny światowej przez okupanta, który niewolił narody, poczynając od wymordowania inteligencji? Jest
okazja, by o Kazimierzu Prószyńskim wspomnieć, bowiem
prawdopodobnie urodził się w kwietniu i w kwietniu opatentował swój najważniejszy wynalazek.
Starożytni marzyli, by ptakom wyrwać tajemnicę lotu i
w tym celu, na prawach mitu,
wysłano w przestworza Ikara
fantastę i racjonalistę Dedala.
Nowożytni, na przełomie lat
80. i 90. XIX wieku uparli się,
by okiełznać ruch; najpierw
przyszpilić go, zatrzymać,
a potem sprawić, by zaistniał
sam dla siebie, w postaci obrazów, będących niewinnym
odwzorowaniem rzeczywistości. Niewinnym przynajmniej w momencie swoich narodzin.
Jan Jakub Kolski przez
kilka lat wypowiadał się w kinie językiem bliskim realizmowi magicznemu. Czy
może raczej – realizmowi baśniowemu, przy czym ba-

śniom Kolskiego bliżej do
opowieści braci Grimm niż
Charlesa Perraulta. Fabuła
�lmów Kolskiego płynie sobie leniwie, z pozoru leniwie,
gdzieś, dokąd prawdopodobnie trzeba gramolić się przez
co najmniej siedem gór i rzek,
chociaż od czasu do czasu zatrzymują się tam autobusy
i odjeżdżają w stronę świata,
toczącego się w zupełnie innym rytmie, dla kontrastu
powiedzmy: industrialnym.
Niekiedy ów świat zagląda
do osady, gdzie mit kształtuje
świadomość, a święci wkraczają do akcji, kiedy marzenia
muszą się spełnić.
„Historia kina w Popielawach” to jeden z piękniej sfotografowanych i zagranych

�lmów w dziejach polskiej
kinematogra�i. „Cinema Paradiso” Giuseppe Tornatore
nawet jeśli istnieje gdzieś
w tle, to nie przesłania �lmu
Kolskiego, ponieważ jest on
wypowiedzią autorską twórcy, który stworzył własny
rozpoznawalny język i nie
musi podglądać nikogo, ale,
wzorem najlepszych, nie
chce zrywać z tradycją, lecz
sięga do niej, gdy chce wyjść
na chwilę poza własny �lm.
Mówi wtedy, że jego wizje,
choć osobne i oryginalne, są
jednak kontynuacją i ogniwem w potężnym łańcuchu.
Krzysztof Majchrzak, aktor instytucja. U Kolskiego
gra, jakby role specjalnie dla
niego zostały stworzone.
W „Historii kina w Popielawach” jest zbuntowanym demiurgiem. Nie chce podporządkować się losowi, wyzywa
go. Próbuje odstawić na bok
ciężar przeznaczenia i kroczy
przez bajecznie sfotografowane przestrzenie, niszcząc siebie i gruchocząc przy okazji

msw
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Zaproszenie do Sali Gobelinowej

Co ludzie gadają

Z Kanady do Sanoka

(Nie) po kolei?

Wyjechał w czasach I wojny światowej. Artysta malarz. Żołnierz. Konserwator sztuki, twórca fresków i kurdybanów. Rodzina Kątskich, po wmurowaniu tablicy upamiętniającej generała Marcina Kątskiego w katedrze kamienieckiej, nie próżnuje
i przetrząsa rodzinne archiwa. Pewien trop poprowadził przedstawicieli rodu do Kanady, a stamtąd – do Sanoka, o czym
z Barbarą Ćwik-Kątską rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

Wiem, że to wygląda na szalone tempo. Skoro jednak zaczęliśmy coś robić, wypada
sprawę doprowadzić do końca, tym bardziej, że burmistrz
Tadeusz Pióro objął patronatem nasze działania. Spotkanie odbędzie się w Muzeum
Historycznym. Dyrektor Banach na początku wątpił, czy
uda nam się wypełnić spotkanie interesującą treścią...
Kim był Stefan Kątski?
Sanoczaninem. Synem kościelnego z sanockiej fary.
Sądziliśmy, że właśnie tam
zachowały się, być może, jakieś zapiski, ale niestety nie.
Za to udało się nam dotrzeć
do dr Katarzyny Szrodt, osoby, która swoją pracę doktorską poświęciła m.in. twórczości Stefana Kątskiego i innych
artystów polskich, mieszkających w Kanadzie. Od niej
wiemy, że był to wspaniały
i skromny człowiek.
Katarzyna Szrodt mieszka
w Kanadzie?
Tak. Z Polski wyjechała po
maturze, mieszka tam wiele
lat. Pisząc pracę doktorską,
dotarła do wielu ludzi, którzy
znali Stefana, i miała okazję
zobaczyć wiele jego prac.
Wiedzieliśmy, że jest autorem
fresków w polskim kościele
pw. Matki Boskiej Często-

ARCHIWUM PRYWATNE (2)

Kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, wspomniała pani, że
rodzina jest liczna, rozsypana po świecie, że wciąż tra�acie na nowe ślady i osoby
warte zaprezentowania szerszemu gremium. Upłynęło
niewiele czasu, a pani zaprasza nas na spotkanie, poświęcone Stefanowi Kątskiemu.

chowskiej w Montrealu. Zachowały się też kurdybany.
Cóż, studiował i podróżował
po różnych krajach, poznawał
różne kultury, stąd pewnie
taka różnorodność jego zainteresowań.
A obrazy? Studiował malarstwo w krakowskiej ASP, następnie we Florencji i Paryżu. Na pewno uprawiał malarstwo sztalugowe...
Tak, ale jego prace są w prywatnych kolekcjach. Dr Katarzyna Szrodt wiele z nich widziała i podczas spotkania
w Sali Gobelinowej na pewno
o nich opowie. Mamy problem
ze zdobyciem zdjęć Stefana;
właściwie dysponujemy tylko
jednym. Nie wiemy, czy nie
lubił się fotografować, czy po
prostu zdjęcia się nie zachowały. Nie założył rodziny, nie ma
więc naturalnych depozytariuszy pamiątek po nim.

Nie kontaktował się z rodziną w Sanoku?
Z Sanoka wyruszył w świat,
kiedy wybuchła I wojna światowa; z tego też powodu nie
ukończył nauki w Gimnazjum im. Królowej Zo�i.
Walczył w Legionach Józefa
Piłsudskiego, brał udział
w wojnie w 1920 roku. Jego
rodzice prawdopodobnie nie
żyli, gdy opuszczał kraj, nie
miał więc z kim kontaktować
się w Sanoku.
Spotkanie w Sali Gobelinowej, poświęcone Stefanowi
Kątskiemu, nie będzie więc
połączone z wystawą jego
prac?
Będzie to prelekcja? Nie wiemy dokładnie, co przywiezie
ze sobą z Kanady Katarzyna
Szrodt. Na pewno zdjęcia,
slajdy, dokumentujące twórczość Stefana Kątskiego.

Wiele jego obrazów posiada
w Kanadzie rodzina Liebichów, z którą się przyjaźnił.
Liczymy, że to będzie bogaty
materiał. Sam życiorys Stefana jest bardzo ciekawy, jego
nazwisko pojawia się przy
wielu okazjach, w różnych
publikacjach. Wiemy, że zajmował się zbiorami wawelskimi, wywiezionymi do Kanady, jako opiekun i jako
konserwator.
W Polsce nie zachowały się
żadne prace?
Podobno zaprojektował i wykonał polichromię XVIwiecznego kościoła św. Wawrzyńca
w Chorzowie. Być może pozostawił więcej takich pamiątek, ale są one niepodpisane?
W Nowym Jorku malował
freski w kościele, ale nie życzył sobie, żeby były podpisane. Czy tak samo robił
w Polsce? Tego nie wiemy.
Proszę na koniec zachęcić
sanoczan, żeby zechcieli
25 kwietnia przyjść do Sali
Gobelinowej i posłuchać
opowieści o Stefanie Kątskim...
W imieniu Związku Rodu
Kątskich serdecznie zapraszam wszystkich sanoczan,
tych najmłodszych i tych najstarszych, do udziału w spotkaniu, abyśmy mogli razem
poznać czy raczej powspominać urodzonego w Sanoku
Stefana, przedstawiciela rodu
Kątskich. Może to będzie
wskazówka dla innych rodzin? Żeby rozejrzeć się,
także wśród swoich najbliższych, i przywracać pamięci
wartościowe biogra�e, wzbogacając przy okazji historię
miasta.
msw

TOMASZ CHOMISZCZAK
Mam wrażenie, że z chronologią wciąż jesteśmy na bakier. Mamy nieraz spore
trudności, by ustalić, co po
czym następuje: nie tylko
w odległych czasach, ale
i obecnie. To takie modelowe pomieszanie przyczyny
i skutku, chociaż osiągane
czasem w sposób pośredni.
W pewnej gazecie telewizyjnej czytałem ostatnio
o starych amerykańskich �lmach grozy. Jeden z nich,
„Czarny kot”, ma w czołówce
informację, że realizatorzy
inspirowali się opowiadaniem Edgara Allana Poego,
ale to stwierdzenie bez pokrycia, bo na ekranie nie zauważymy nic ze świata wyobraźni autora słynnego
„Kruka”. A tak rzecz skomentował redaktor: „Miało to
tylko przyciągnąć uwagę
widzów, bo pisarz nie miał
ze scenariuszem nic wspólnego”.
No właśnie: ta niebezpiecznie odwrócona kolejność w powyższym stwierdzeniu! Bo mogłaby sugerować, iż Poe był twórcą współczesnym realizatorom �lmu
powstającego w latach trzydziestych XX stulecia, a nie
artystą o – bagatela! – jakieś
sto lat starszym… Należało
raczej napisać, że to scenariusz nie miał nic wspólnego
z pisarzem (czy nawet z jego
prozą). Byłoby po sprawie.
A tak – gotów ktoś uwierzyć,
że Poe to dwudziestowieczny
i hollywoodzki twórca. Przez
co odwieczny egzystencjalny
dylemat – co było wcześniej:
kura czy jajko? – powraca
w takim właśnie artystycznym wariancie…

Dywagacje na temat, co
było wcześniej lub później,
a tym samym: co bardziej
ważne (bo pierwsze), a co
mniej (bo wtórne) – snuje
się też często przy okazji porównywania dwóch głównych świąt chrześcijańskich,
czyli Bożego Narodzenia
i Wielkanocy (o czym opowiadał zresztą w humorystycznych felietonach radiowych Jan Tadeusz Stanisławski). Otóż i tu mogą być problemy z hierarchią. No, niby
wiadomo: tajemnica Zmartwychwstania i życia wiecznego góruje nad radością
Narodzenia, w kanonach Kościoła cud Wielkiej Nocy ma
wagę większą niż wigilijny
wieczór, rezurekcja w hierarchii teologicznej przewyższa
pasterkę.
Jednak, z drugiej strony,
Boże Narodzenie jest pierwsze! Przecież, logicznie, najpierw musiały być narodziny,
żeby potem przyszła śmierć
i z niej powstanie! Cóż z tego,
skoro – kiedy spojrzymy
w kalendarz – marzec i kwiecień wyprzedzają grudzień,
przez co Zmartwychwstanie
zawsze będzie przed Bożym
Narodzeniem… Paradoksalne?
Wymyka się rozumowi? No, na
tym właśnie polega wiara.

Zaproszenie na wykład

Lwów naszych dziadków
i rodziców
Zarząd Koła Przewodników
P�K w Sanoku zaprasza na
wykład szkoleniowy, zatytułowany „Lwów naszych dziadków i rodziców”. W sentymentalną podróż do Lwowa zabierze słuchaczy Jerzy Kapłon.
Na wykład Zarząd Koła Przewodników P�K zaprasza
21 kwietnia (piątek) o godz.
17.00 do auli Państwowej
Szkoły Muzycznej. Prelekcję
Jerzego Kapłona poprzedzi
krótki koncert w wykonaniu
chóru „Animato” pod dyrekcją dr Moniki Brewczak.
Spotkania i wykłady, organizowane przez Przewodników P�K, w tytule mają
przymiotnik „szkoleniowy”,
ale są adresowane do wszystkich, bez wyjątku, którzy lubią posłuchać interesujących
opowieści. Tym razem gratka
dla miłośników Lwowa, a kto
w Sanoku i okolicy nie zaliczy
siebie do grona miłośników
lub sympatyków Lwowa?

EDYTA WILK

14 kwietnia 2017 r.

Zespół pod dyrekcją Moniki Brewczak na pewno
w swojej prezentacji nie pominie piosenki, rozpoczynającej się od słów: „A gdybym
raz jeszcze urodzić się mógł...”
Warto
wybrać
się
21 kwietnia do Szkoły Muzycznej.
FZ
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14 kwietnia 2017 r.

Skansen u progu nowego sezonu turystycznego

Historia bez granic

Z Jerzym Ginalskim, dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego, rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

Ile kosztuje bilet do skansenu?
W turystycznie obleganych regionach kraju bilet do namiotu z klockami lego czy do domku, postawionego na dachu kosztuje dużo więcej.
Na Podkarpaciu realia mamy trochę
inne i musimy je brać pod uwagę,
ustalając ceny. 15 zł kosztuje u nas
bilet normalny, 10 zł ulgowy. Sanoczanie mają możliwość zwiedzenia
skansenu w ciągu roku kilkakrotnie
bez biletów, ponieważ organizujemy kilkanaście cyklicznych imprez,
jak jarmarki bożonarodzeniowe,
niedziela palmowa, noce muzeów,
Bartniki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Karpaty zaklęte w drewnie, czy
giełdy staroci … To tworzy dobry
klimat wokół muzeum. Wspiera nas
w tym od wielu lat starostwo powiatowe.
Kto odwiedza skansen? Badacze?
Historycy? Ludzie poszukujący
swoich korzeni?
Różnie. Maj i czerwiec to przede
wszystkim młodzież szkolna.
W lipcu i sierpniu przyjeżdżają turyści indywidualni, tych w zeszłym
roku było najwięcej. Oczywiście
odwiedzają nas też studenci etnologii, uczestnicy konferencji naukowych, których przyjmujemy w sali
edukacyjnej w miasteczku. Teraz
mamy w skansenie doskonałe warunki do organizowania konferencji.
Obiektów przybywa, trzeba o nie
dbać…
Nie jesteśmy „papuciarnią” – tak
żartobliwie mówimy o muzeach gabinetowych. Papuciarnie mają łatwiej: zrobią remont raz na jakiś
czas, potem już tylko urządzają ekspozycje. U nas remonty i budowy
trwają ciągle. Wystarczy ulewa czy
wichura i już mamy przeciekające
strzechy. A słoma to teraz najdroższy i najtrudniejszy do pozyskania
surowiec budowlany, droższy od
pokrycia miedzianego.
Słomę trzeba zamówić, ale od
remontów ma pan etatowych
pracowników, prawda?
Cieśle, stolarze, kowale – nie wyobrażam sobie, co by się tutaj działo
bez nich. Wszystko robimy we własnym zakresie. Brygada remontowa
istnieje od samego początku. Uważam, że cieśla czy kowal w skansenie
mają do wykonania pracę tej samej
rangi, co etnolodzy. Są to zawody
dziś bardzo rzadkie, a w muzeum,
takim jak nasze, wymagające specjalnego przyuczenia. Mamy trzy
cerkwie, jeden kościół, czwartą cer-
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Przypomnijmy poprzedni sezon.
Podobno padały rekordy frekwencji?
Od roku 2011, czyli od otwarcia
Galicyjskiego Rynku, przyzwyczajamy się do rekordów. W projekcie
zakładaliśmy, że dojdziemy do liczby 100 tys. zwiedzających. Długo
„ocieraliśmy się” o ten wynik, dochodziliśmy do 90 tys., ale magicznych 100 tys. nie udawało się przekroczyć. Aż w końcu w 2011 roku
odnotowaliśmy 120 tys. zwiedzających, potem było 140, a w zeszłym
roku przekroczyliśmy 150 tys., co
znacząco przełożyło się na dochody
własne.

kiew w Uluczu, która jest od lat naszym oddziałem. Remonty i konserwacja samych tylko polichromii
w tych świątyniach trwały 10 lat. To
są setki tysięcy złotych, które pozyskiwaliśmy głównie z programów
ministerialnych. Praktycznie codziennie robimy obchód i codziennie jesteśmy w stanie zauważyć coś,
co wymaga poprawy: a to strzecha,
a to ogrodzenie…
Podobno zakładacie jakąś hodowlę? Będą po skansenie biegały
bydlątka, i to nie całkiem zwyczajne…
Mam to szczęście, że sam niewiele
muszę wymyślać, wystarczy realizować pomysły, które kiedyś zakiełkowały, potem je odłożono… Do nich
należy sektor pasterski. Tak było
z sektorem na�owym, z Rynkiem
Galicyjskim. Od samego początku,
w projektach opracowanych przez
profesora Romana Reinfussa ponad
pół wieku temu, mamy w skansenie
polanę przeznaczoną na sektor pasterski. Będzie to rekonstrukcja, bo
nie zachowały się żadne koliby czy
szałasy. Jest za to dokumentacja:
zdjęcia, szkice, rysunki. Zostanie to
wszystko bardzo realnie odtworzone. Sektor pasterski musiał zaczekać, ponieważ były ważniejsze rzeczy do zrobienia, jak na przykład
dwór. Dwór stoi, będziemy więc
zajmować się hodowlą i wypasem
zwierząt. Sektor będzie zlokalizowany w północno-zachodniej, zalesionej partii skansenu. W ubiegłym
roku przygotowano teren i rozpoczęliśmy tworzenie stada owiec
i kóz. Policzyliśmy łąki, nieużytki
i liczymy na ekstra dopłaty.
Jakie zwierzaki będą rezydować
w muzeum?
Przede wszystkim polskie owce górskie, w tym odmiany barwnej. One
przybyły tu kiedyś wraz z plemionami
wołoskimi, należą więc do tradycji
tych ziem. Żeby je obejrzeć, pojechałem do Muzeum Rolnictwa do
Szreniawy, gdzie odtwarzano ich
hodowlę i rozgłaszano to jako wielki
sukces. Z Zakładu Doświadczalnego
Instytutu Zootechniki w Odrzechowej pozyskaliśmy cztery kozy karpackie, przedstawicielki starej polskiej rasy, obecnie odtwarzanej,
kiedyś charakterystycznej dla terenów górskich. Zwierzęta spędziły u

nas zimę w stajni łemkowskiej chyży
z Komańczy. Zadomowiły się do
tego stopnia, że w styczniu przyszły
na świat jagnięta i koźlęta. Kozy
i owce będą wypasane na całym
skansenie, aż do momentu kiedy
będzie gotowy sektor pasterski.
Tymczasem powstaje synagoga.
W jakiej fazie jest rekonstrukcja?
O ile o sektorze pasterskim mówiło
się od dawna, o tyle o synagodze
wcale. Synagoga musi mieć odpowiednie tło. Dopóki nie było Miasteczka Galicyjskiego, nie było po
co myśleć o synagodze. Dodam, że
mamy jeden z największych na
Podkarpaciu zbiór judaików, które
są prezentowane na wystawie czasowej. Wiemy, jaką rolę społeczność
żydowska odgrywała na tym terenie, więc kiedy powstało Miasteczko Galicyjskie, pojawił się temat
synagogi. Dwa domy żydowskie
w Miasteczku to niewiele.
Dlaczego synagoga z Połańca?
Zaraz powiem. Najpierw o synagodze z Gwoźdźca. Niedawno powstawało Muzeum Kultury Żydów Polskich Polin w Warszawie i jednym
z najbardziej spektakularnych eksponatów jest tam dach synagogi
z Gwoźdźca. Twórcy wystawy postanowili, że tradycyjnymi metodami odtworzą dach synagogi, wykonają polichromię i przeniosą do
muzeum Polin. Ta konstrukcja tam
stoi i wygląda obłędnie, a mało kto
wie, że kopuła była składana w Sanoku. Przewinęło się u nas w związku z tą rekonstrukcją około 200

cieśli: z Japonii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec.
Akurat kończyliśmy Rynek Galicyjski w 2011 roku. Nasi cieśle uważnie
się temu wszystkiemu przyglądali.
I wtedy pomyślałem sobie: dlaczego nie postawić całej synagogi? I nie
w skali 4:5, jak w przypadku rekonstrukcji kopuły z Gwoźdźca, ale
1:1? Nasza synagoga musiała stanąć
przed Rynkiem, być zorientowana
na Jerozolimę, tak jak wszystkie synagogi świata, i to się mogło udać.
I udało się, znaleźliśmy dla niej doskonałe miejsce. Żadna drewniana
synagoga się nie zachowała, więc
trzeba było znaleźć jakąś dokumentację. Znaleźliśmy w Instytucie
Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie oraz w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej. Kompletnie zachowana przedwojenna dokumentacja,
w tym barwna dokumentacja polichromii i witraży – to sprawiło, że
zdecydowaliśmy się na odtworzenie
w naszym skansenie XVIIIwiecznej
synagogi z Połańca, z rejonu graniczącego z Galicją.
Są takie rekonstrukcje w innych
muzeach?
To jedyna w polskim muzealnictwie
na wolnym powietrzu taka realizacja. W obszernym babińcu bożnicy
będzie można urządzić ekspozycję
kolekcji naszych judaików. We wnętrzu sali modlitw zrekonstruujemy
bimę oraz aron ha-kodesz czyli szafę ołtarzową do przechowywania
zwojów tory. Aron ha-kodesz będzie rekonstrukcją szafy ołtarzowej
z synagogi z Leska, ponieważ cudem zachowała się fotogra�a stamtąd. I tak uda nam się nawiązać do
regionu... Prace budowlane są realizowane przez naszą, skansenową
ekipę, jedynie witraże wykona Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
Rekonstrukcja barwnej polichromii
będzie ostatnim etapem, ale na to
trzeba będzie poczekać, aż drewniany budynek się ustabilizuje.
Czy to już ostatnia nowość?
Skądże! O tym się co prawda nie
mówi, ale przymierzamy się do sektora archeologicznego. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale już
zapomniałem przez jakie „h” ten wyraz się pisze... Od czasu do czasu
wracam do tematu, tym bardziej, że
mamy w skansenie dział archeologii
Karpat. Postanowiliśmy odtworzyć
półziemiankę wczesnośredniowiecz-

ną. Czemu by nie pokazać, jak się
mieszkało 1000 lat temu? Odkryliśmy tutaj, podczas badań poprzedzających lokalizację dworu, ślady wczesnośredniowiecznej osady. Wszystko
obrabialiśmy ręcznie narzędziami,
zrobionymi wcześniej na wzór tych,
które znaleźliśmy na grodzisku Horodyszcze-Fajka w Trepczy. I stoi już
jedna ziemianka, pięknie wygląda,
a powstaje druga. Na podstawie danych z wykopalisk zrekonstruowaliśmy piec. Obawiałem się, co się stanie,
kiedy to zobaczy mój poprzednik –
profesor Czajkowski ... Zobaczył.
Mam zdjęcie: profesor siedzi naprzeciw pieca w ziemiance i wygląda na
zadowolonego.
Mówiono tu i ówdzie o zagrodzie
romskiej. Jest?
Jest. Zagródka, nie zagroda, z Kopytowej koło Krosna. Dom Cygana
i Polki. Z maleńką werandą, zrobioną na kształt cygańskiego wozu.
Cygan był stolarzem, sam robił
drzwi, okna, porządną podłogę –
niektóre z tych elementów udało się
odzyskać w całości. Budynek zlokalizowano na przedpolu Galicyjskiego Rynku, przy kuźni. Teraz znowu
trzeba będzie na nowo drukować
przewodniki po skansenie, bo ani
cygańskiej zagrody ani sektora
pasterskiego i archeologicznego
w nich nie ma.
Jest coś jeszcze, o czym pan myśli,
ale jeszcze nie buduje ani rekonstruuje?
Sektor leśny. Las odgrywał niezwykle ważną rolę w życiu ludzi w tym
karpackim regionie. Chciałbym,
żeby w skansenie stanęła leśniczówka, ale jest z tym pewien problem,
bo starych leśniczówek już praktycznie nie ma. Retorty wychodzą
z użycia, niedługo nikt nie będzie
wiedział, co to jest retorta. Może
jakiś fragment nasypu kolejki leśnej,
parę wagoników z drewnem. Torowiska zarastają w lasach...
Jest jakaś granica pomiędzy tym,
co jest eksponatem w muzeum
skansenowskim, a co jeszcze nie?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie możemy
pokazywać tylko tego, co było
w XIX, czy na początku XX stulecia.
Już profesor Czajkowski w jednej
z chałup pogórzańskich ustawił telewizor z lat 60. Kto wie, może niedługo w jakiejś następnej pojawi się jakiś
komputer Atari? Czas szybko biegnie. To, co funkcjonowało kilkanaście lat temu na naszych oczach odchodzi w przeszłość, w zapomnienie.
W niektórych europejskich muzeach
powstają sektory, prezentujące życie
w latach 60. i 70. Kiedyś i my zorganizowaliśmy wystawę przedmiotów
codziennego użytku z lat 70. i 80.
i ona cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że nie powinniśmy wyznaczać takich granic. Mamy
w skansenie pewien „strup”, tzw. zielony murowany domek, nie przystający do prezentowanego krajobrazu
kulturowego. Zamierzaliśmy go rozebrać, ale pomyślałem o tej ruchomej granicy i na wszelki wypadek
domek stoi. A nuż przyda się jako tło
do jakiejś ekspozycji z czasów gierkowskich?
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Erasmus+

XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Innowacyjnie w „mechaniku” Sukces I LO

25 marca odbyła się XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej
w Lublinie. Uczennica I LO Anna Siemieńska, pod opieką
ks. Jacka Michno, zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim etapie.

W dniach 3-7 kwietnia Zespół Szkół nr 2 gościł 21 osób z Niemiec, Włoch, Rumunii i Turcji. Brały one udział w II Międzynarodowym Spotkaniu Szkoleniowym w ramach projektu Erasmus+ „Innovations in teaching mechatronics in automotive
sector, practically oriented Intempo”.

Turniej motoryzacyjny

ARCHIWUM RCRE

7 kwietnia, na placu manewrowym przy Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji
odbyły się Eliminacje Powiatowe do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zakwali�kowanych do tego etapu mieli szansę sprawdzić
swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną przy udziale służb drogowych oraz krośnieńskiego
WORD-u.

wego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
W rywalizacji wzięło udział
osiem trzyosobowych drużyn
reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z powiatu sanockiego. Uczestnicy musieli

rozwiązać testy wiedzy ze
skrzyżowań czy historii. Konkurencja wymagała również
znajomości funkcjonowania
pojazdów. Test praktyczny
dotyczył przygotowana pojazdu, jazdy motocyklem na wyznaczonym torze z przeszkodami czy umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
W klasy�kacji drużynowej
pierwsze miejsce zajęli reprezentanci ZS3 w Sanoku: Bartosz Cecuła, Daniel Fredko
i Władysław Koczerski. Drugie
miejsce zajęli Arkadiusz Gołąb,
Daniel Pondel i Andrzej Suwała z ZS2. Miejsce trzecie w tej
kategorii przypadło również
drużynie z ZS2: Krystianowi
Buczkowi, Tomaszowi Kokolusowi i Kamilowi Słowiakowi.
W kategorii indywidualnej
pierwsze miejsce zajął Władysław Koczerski z ZS nr 3. Drugie miejsce przypadło Tomaszowi Kokolusowi z SZ 2. Miejsce trzecie zajął Bartosz Cecuła
z ZS 3.
katked

zaprojektowanie przez uczestników prostego obiektu 3D
w programie Autodesk Inventor oraz wydrukowanie go na
drukarce 3D.
Najbardziej stresującym
momentem warsztatów był egzamin. Uczestnicy spotkania
musieli odpowiedzieć na 12
„bardzo trudnych” pytań testowych. Ponieważ wszyscy zdali
egzamin celująco, dyrektor
ZS2 Jowita Nazarkiewicz nie
miała innego wyjścia, jak tylko
pogratulować i wręczyć każdemu z uczestników warsztatów
„Certi�cate of successful completion”.
ab

Młodzieżowy Dom Kultury

Wystawa marzycieli
10 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się
wernisaż wystawy prac nauczycieli i instruktorów plastyki
zatytułowany „Marzyciele”. Tym razem to prace pedagogów
zostały poddane ocenie.

ARCHIWUM MDK

dzone były w języku angielskim przez Bogdana Buczka
i Marcina Wronę.
Jak obrobić chmurę
punktów i jak edytować
obiekty organiczne w systemach CAD?
Na te i inne pytania z dziedziny inżynierii odwrotnej
próbowali odpowiedzieć Marek Skalski i Marek Chimiak.
W trakcie swojego wystąpienia zaprezentowali sposób
tworzenia obiektu 3D z serii
zdjęć wykonanych aparatem
fotogra�cznym oraz obróbkę
chmury punktów w programie Autodesk Fusion 360.
Punktem kulminacyjnym było

mie, bo oprócz tego, że uczniowie sprawdzają swoją wiedzę,
to mogą też zwiedzać. W tym
roku uczestnicy byli w Kazimierzu nad Wisłą, w Nałęczowie i oczywiście w Lublinie.
Dzięki takim wydarzeniom,
młodzież ma szansę poznać
niesamowitych ludzi z całej
Polski. Czy będą to długotrwałe
przyjaźnie? Trudno powiedzieć, ale w dobie Facebooka
jest to możliwe. Dla opiekunów
też jest to frajda, bo wymieniają
się doświadczeniami jako katecheci – komentuje ksiądz Jacek
Michno.
Dla laureatów i �nalistów
przewidziane są cenne nagrody.
Są to zagraniczne wycieczki czy
sprzęty elektroniczne. Najcenniejszym wyróżnieniem jest
otrzymanie indeksu na wybraną uczelnię w Polsce, niekoniecznie na wydział teologiczny.
W przyszłym roku olimpiada
odbędzie się w Łodzi.
(k)

ARCHIWUM ILO

Pyko, P. Szerszeń, P. Zdziebko), a także wysłuchali wykładów na temat historii, budowy i programowania robotów. Ponadto odbyły się
ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu i programowaniu. Zajęcia cieszyły się tak
dużym zainteresowaniem, że
goście poprosili o dodatkowy
dzień ćwiczeń z robotami.
Podsumowaniem warsztatów były zawody „LEGO
sumo robot competition”,
czyli walki robotów i wyścigi
w jeździe na czas. Wykłady
oraz ćwiczenia oparte na zestawie dydaktycznym „Lego
Mindstorms EV3” prowa-

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Kolejna edycja zmagań o tytuł
znawców motoryzacji organizowana była przez Regionalne
Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Celem konkursu,
jak co roku, jest propagowanie
wśród młodzieży prawidło-

Olimpiada Teologii Katolickiej
skierowana jest do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się nieprzerwanie od 27
lat. Każdego roku organizatorem jest inna diecezja, wybierana alfabetycznie. Ostatnia olimpiada odbyła się w Lublinie. Do
konkursu kwali�kuje się trójka
�nalistów ze szczebla diecezjalnego, wybieranych z etapu
szkolnego. Następny poziom
jest na szczeblu diecezjalnym
i później ogólnopolskim.
Uczennica I LO Anna Siemieńska już drugi raz została
laureatką olimpiady, wcześniej
odniosła również sukces w Łowiczu. W tym roku tematem
konkursu były objawienia w Fatimie z racji setnej rocznicy objawień fatimskich. Uczniom
podawana jest wcześniej literatura, z której przygotowują się
pod okiem swoich katechetów.
– To są olimpiady zrobione
naprawdę na wysokim pozio-

ARCHIWUM MECHANIK

Celem przedsięwzięcia jest
wprowadzenie praktycznie
zorientowanych innowacji
w nauczaniu mechatroniki.
Główne cele projektu to
opracowanie pomocniczego
programu nauczania dla mechatroniki, dostosowanego
do potrzeb edukacyjnych
uczniów i wymagań rynku
pracy, oraz opracowanie wytycznych do nauczania mechatroniki.
Program obejmował zajęcia szkoleniowe w ZS 2, wizyty studyjne (PWSZ w Sanoku, Park Technologiczny
w Rzeszowie) oraz poznawanie kultury regionu. Nad całością czuwała koordynatorka projektu, wicedyrektor
ZS 3 Bożena Chabros-Jaklik.
Mechanik zorganizował
pięciodniowe warsztaty szkoleniowe, w trakcie których
zaproszeni goście uczestniczyli w wykładach i zajęciach
ćwiczeniowych. Podczas pobytu w szkole mieli okazję
zapoznać się z zasadami konstruowania urządzeń mechatronicznych i robotów, poznać elementy układów oraz
zasady tworzenia i mody�kowania programów sterujących. Uczestnicy szkolenia
obejrzeli demonstrację robotów wykonanych przez
uczniów kl. 2ct – technik teleinformatyk (Ł. Jajko, P. Konopelski, K. Lubecki, W.

Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na tym, że ludzie,
którzy na co dzień tworzą
i oceniają, sami poddali się
ocenie. To nauczyciele plastyki i artyści, ale głównie pedagodzy z powołania. Swoje
prace przedstawili: Beata
Wójtowicz, Maria Anna Pilszak, Wiesława Zając, Maria
Leszczyńska, Danuta Prajzler-Mocur, Katarzyna Bryt,
Dorota Drwięga, Zdzisław
Twardowski oraz Katarzyna

Długosz-Dusznik z MDK. –
Cieszę się, że doszło do tej
wystawy, bo pomysł był już
co najmniej od kilku lat.
Wiem, jak wygląda życie nauczyciela, nie artysty. Podkreślam to dlatego, bo wielu
ludzi uważa, że nauczyciel to
nie artysta. Nauczyciele plastyki wiedzą jednak, jak ciężki jest to zawód. To jest taki
ktoś inny, taki gdzieś tam
schowany – komentowała
Beata Wójtowicz.

Nazwę „Marzyciele” wymyśliła Katarzyna DługoszDusznik, instruktor z MDK.
Nauczyciele podkreślali, że ta
nazwa odzwierciedla ich specy�czny zawód, pracę i poświęcenie dla dzieci. Według
nich dzięki tej profesji mają
wpływ na młodych ludzi, na
ich wrażliwość, a nagrodą za
takie poświęcenie staje się
niekiedy wykreowanie młodego artysty.
Czy wystawa będzie miała
swoją kontynuację? – Zobaczymy, jak to będzie wyglądało
dalej, bo tak naprawdę inwencja jest po stronie twórców.
Otwieramy się na wszelkiego
rodzaju sztukę i chcemy, żeby
ta sztuka wychodziła częściej
z szu�ad właśnie na wystawowe ściany. Praca nauczyciela
polega na tym, że trzeba pokazać siebie jako autorytet, żeby
uczniowie mieli szacunek,
chcieli być kierowani przez nauczycieli. W tym wymiarze jest
to więc na pewno dużo większa odpowiedzialność, że jeszcze swoją pracę się pokazuje.
To jest trochę taki ekshibicjonizm, więc myślę, że tutaj trzeba zdecydowanie podziękować
za odwagę. Prace są tak eklektyczne, tak cudowne i kolorowe, że naprawdę warto to
przyjść i zobaczyć – podsumował dyrektor sanockiego MDK
Jakub Osika.
katked
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Warto odwiedzić w Bieszczadach

Świątynia w Morochowie
Prawosławna cerkiew para�alna pod wezwaniem Spotkania Pańskiego
w Morochowie, wzniesiona w 1837 roku, gdy starsza, niewielka drewniana świątynia na początku dziewiętnastego wieku spłonęła. Podobno stała
ona na wzgórzu, po lewej stronie drogi, jadąc w kierunku Sanoka.
chowej i pokrycia, w 1996 r. odnowiono elewację. Poczynając od
1999 r., prowadzone były prace
konserwacyjne we wnętrzu oraz renowacja ikonostasu. W 2000 r. wykonano obok świątyni słupową
dzwonnicę, dobrze korespondującą
z budynkiem cerkwi. Stoi ona na
miejscu, gdzie stała niegdyś poprzednia, niezachowana do naszych
czasów. Od lat sześćdziesiątych do
chwili postawienia nowej, drewnianej dzwonnicy, funkcjonowała niewielka, konstrukcji stalowej, parawanowa, stojąca nieopodal milenijnego krzyża. Budynek cerkwi jest
drewniany, zrębowy, szalowany deskami w pionie, orientowany. Od
PAWEŁ WÓJCIK (2)

Świątynia uległa pożarowi, a nową
zbudowano nieco niżej. Do 1947 r.
służyła jako cerkiew greckokatolicka. W 1944 r. została uszkodzona.
Po wysiedleniach ludności ukraińskiej stała opuszczona. Do1956
były w niej odprawiane nabożeństwa rzymskokatolickie. Po 1956 r.
morochowianie zaczęli podejmować starania o ponowne uruchomienie tutejszej para�i greckokatolickiej. Nie uzyskawszy jednak zgody, przyjęli w 1958 r. prawosławnego księdza.
W 1961 r. powstała prawosławna para�a. Świątynię remontowano
w latach 1921-22, 1961-64, w 1995
r. dokonano wymiany więźby da-

strony zachodniej została dobudowana wieża konstrukcji słupowej.
Babiniec nie jest wyodrębniony w bryle cerkwi. Prezbiterium
zamyka ściana prosta, przy nim
dostawiona zakrystia od strony
północnej, a od południowej składzik. Chór muzyczny podwieszony. Kamienna podmurówka osłonięta fartuchem. Ściany wzmocnione lisicami. Powiększenia
okien dokonano podczas remontu w 1922 roku. W przyziemiu
wieży kruchta, kondygnacje wieży oddzielone daszkiem okapowym. Dachy dwuspadowe, kryte

blachą. Nad wieżą dach brogowy,
pobity blachą, zwieńczony hełmem
cebulastym z prawosławnym krzyżem. We wnętrzu stropy płaskie.
Ikonostas pochodzi z pierwszej
połowy dziewiętnastego wieku, ze
zwieńczeniem architektonicznym.
Ikony dziewiętnastowieczne. Ciekawostką są neogotyckie łuki odchodzące od pilastrów do stropu w nawie głównej. Wykonane z drewna,
nawiązują do gotyckiego maswerku.
W cerkwi zachowały się osiemnastowieczne starodruki ruskie.
Po świątyni oprowadza tutejszy
proboszcz lub jegomość, mieszkający na plebanii obok.

Istnieje możliwość oprowadzenia w języku francuskim, gdyż małżonka proboszcza jest rodowitą
Francuzką, ksiądz zaś studiował
w Paryżu.
Zarówno ksiądz proboszcz, będący od niedawna dziekanem sanockim, jak i jego małżonka to niezwykle sympatyczni ludzie, tworzący niepowtarzalny, gościnny klimat
tego miejsca.
Przy głównej drodze stoi duży
krzyż prawosławny, za którym należy skręcić w kierunku zachodnim,
by po 50 metrach znaleźć się przy
cerkwi.
Robert Bańkosz

Ze wspomnień Witolda Mołodyńskiego

Zanosiło się na to, że moje dni w Paryżu są już policzone. Trzeba było
działać. W tej sprawie sam napisałem podanie o pracę na te dwa ciekawe adresy, które sobie poprzednio zapisałem. Wieczorem w holu
poprosiłem kierownika o sprawdzenie mego podania. Poprawił i życzył
powodzenia. Zapytał jeszcze, czy
coś zwiedzałem, a ja odparłem, że
codziennie staram się poznawać jakieś najważniejsze zabytki, zanim
będę musiał wyjechać. Dziś byłem
na pobliskim Montmartre i Placu
du Tertre. Opowiedziałem, że byłem zaskoczony olbrzymich rozmiarów kopułą Bazyliki du
Sacré Cœur, mającej tak wspaniałą
akustykę, że odprawianą w dole
Mszę św. bez problemu słychać tam
na górze.
Historia tej słynnej dzielnicy datuje się od VIII w.; w wieku XII było
tu już opactwo benedyktynek. To
dominujące nad Paryżem wzgórze
do dzisiaj zachowało swój odrębny
charakter. Od XIX wieku Montmartre stało się centrum życia bractwa
malarskiego. Do dzisiaj na placu du
Tertre malarze malują portrety, widoki okolicznych domów, kościoła,
a nawet ogrodu – winnicy, jedynej

PIXBAY.COM

Moje dni były już policzone

w regionie. Mieszkańcami tego wzgórza byli: Berlioz, Braque, Apollinaire
czy Picasso. Wokół placu czynne są
wystawy obecnych tu malarzy. Nie
przyznałem się kierownikowi, że najwięcej czasu spędziłem przy malarzach władających językiem polskim.
Byli to przeważnie portreciści, którzy

na miejscu, bez pośredników – właścicieli galerii, sprzedawali swoje prace. Dużym powodzeniem cieszył się
artysta wycinający w białym kartonie
pro�le twarzy.
Dzień następny rozpocząłem od
wysłania moich podań o pracę
i sprawdzenia uzyskanych informa-

cji, że oprócz Monitora w Domu
Architekta jest jeszcze tablica
ogłoszeń, gdzie tra�ają się także
anonse dotyczące pracy. Rzeczywiście coś takiego było; początkowo zasłaniała mi tablicę cała grupka Słoweńców lub Chorwatów,
ale jak odeszli, wtedy ja spokojnie

czytałem ogłoszenia – jedno po
drugim. Wybrałem dwie oferty –
w jednej szukano projektanta WRD
(zieleń, drogi, instalacje podziemne), a w drugiej kreślarza B.A. (beton i jego zbrojenie). Ostatecznie
mieliśmy jeden rok wykładów
o konstrukcjach betonowych, więc
napisałem zaraz na miejscu dwa podania, dołączyłem skserowane załączniki i całość wysłałem. Zwiedzanie Luwru odłożyłem sobie na czas
po Mszy św. W kościele polskim
przy Concorde. Na razie chciałem
lepiej poznać katedrę Notre Dame.
Byłem tam przed dwoma laty,
ale nie było czasu przeczytać jej historii, zwiedzić skarbiec, czy wyjść
na wieżę i podziwiać piękny widok
na Sekwanę i cały Paryż. Katedrę
wzniesiono na wyspie Cité w połowie XIII w., a w XIV dodano jej kaplice. Ze studiów historii architektury wiedziałem, że w tym okresie
takich potężnych katedr w stylu gotyckim wybudowano aż pięć. Ale ta
podobno miała być najpiękniejsza.
No, zobaczymy – pomyślałem sobie.
Trzy wejściowe portale ozdobione płaskorzeźbami, przedstawiającymi sceny biblijne, faktycznie są
godne podziwu. Rozeta w północnym transepcie z XIII w. zachowała
się w oryginale – nic dziwnego,
w czasie I wojny światowej Francuzi nie dopuścili tu Niemców,
w czasie II oddali kraj „bez jednego
wystrzału”…
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Hotel Warszawski
Bywa, że zjawiają się w Sanoku ludzie poszukujący swoich korzeni. Najczęściej w czasie wakacji, bo wtedy, łącząc przyjemne z pożytecznym, zwiedzają
wschodnią Europę i odnajdują ślady przodków. Są też tacy, którzy poświęcają się poszukiwaniu przeszłości bardziej skrupulatnie. To przeważnie mieszkańcy
bogatszych od naszego krajów europejskich, niekiedy Amerykanie lub Izraelczycy. Jedni robią to z wewnętrznej potrzeby, inni - żeby ich dzieci zrozumiały
kiedyś, dlaczego są tym, kim są. Jednym z nich jest James.
Przed przyjazdem do Polski martwiłem się, że niczego nie załatwię, nie
znając ani słowa po polsku. Na miejscu okazało się, że niektórzy z napotkanych ludzi znali trochę angielski,
niektórzy nie, lecz i tak mniej więcej
rozumiałem, o czym mówili. Wtedy
to do mnie dotarło, mój Boże: MYŚLĘ W TEN SAM SPOSÓB, JAK
CI LUDZIE. Znam francuski, niemiecki, angielski, radzę sobie po
hiszpańsku, ale nigdy nie miałem tak
silnego poczucia emocjonalnego pokrewieństwa we Francji, Szwajcarii
czy Ameryce Łacińskiej, jakiego doznałem w Polsce.
***
Słucham z uwagą dalej, a siedzący naprzeciwko mężczyzna stwierdza: – Jestem prawdopodobnie
ostatnią osobą w naszej rodzinie,
która jest zainteresowana tymi rzeczami i pewnie dlatego skupiam się
na zebraniu możliwie największej
liczby informacji w nadziei, że może
kiedyś ktoś zapragnie dowiedzieć
się, kim byli jego przodkowie i skąd
pochodzili.
James proponuje żywca, wymawiam się mówiąc, że będę jeszcze
prowadził samochód. Jest mężczyzną średniego wzrostu. Mierzy jakieś metr siedemdziesiąt, może siedemdziesiąt pięć centymetrów.
Wygląda na czterdzieści pięć lat. gęste, lekko siwiejące włosy. Budząca
zaufanie twarz. Na życie zarabia
przygotowując informacje �nansowe dla jednej największych na świecie agencji prasowych. Jego późniejsze maile do mnie miały adres:
bloomberg.newsroom. Rozmawiamy o jego rodzinie i poszukiwaniu
własnych korzeni. Pokazuje mi kopie starych fotogra�i i opowiada.
Część jego rodziny wywodzi się
z Węgier. Prapradziadkowi poszczęściło się w interesach, dzięki czemu
zdobył ludzki szacunek. Druga połowa familii pochodzi stąd, z Galicji, a dokładniej z Sanoka.
– Panieńskie nazwisko mojej
prababki brzmiało Meiss, kiedy się je
wymawiało w jidysz. Przy zapisie
hebrajskim alfabetem wszystko po-

winno być w porządku, ale używając
łacińskiego już niekoniecznie. W imperium austro-węgierskim powszechne było, że imiona i nazwiska żydowskie podawano raz przy użyciu zapisu niemieckiego, innym znowu razem na sposób węgierski, polski czy
czeski, zależnie od prowincji i umiejętności urzędnika. W rezultacie nosiło się nazwisko Aszkenazy lub Aszkenazi, by potem stać się Aschkenazym lub Ashkenazim, albo jakoś podobnie. CK urzędnicy nie mogli
dojść do ładu z ludźmi, których nazwiska miały trzy różne pisownie,
inną w każdym dokumencie. Albo
w ogóle nie mieli dokumentów i posługiwali się ich tradycyjną formą.
Meiss mogło być zapisywane jako
Meyss, Meys, Mayss lub Meis. Zatem życzę powodzenia w łowach –
uśmiechnął się pogodnie, bo obiecałem mu poszperać w archiwach. – Jedynym sposobem zorientowania się,
kto był kim, jest dopasowanie nazwiska z datą urodzin. Amalia Aszkenazy
(Meiss lub Meyss) urodziła się
w 1849 roku, a jej matka mogła się

urodzić około 1800 roku i umrzeć
około 1870 toku. Rozmawialiśmy
jeszcze trochę o wszystkim, co może
ciekawić przyjezdnego w nieznanym
kraju. Potem James wyjechał, za to
co jakiś czas przychodziły jego listy.
– Cieszę się – że zdjęcia cmentarza, które wysłałem okazały się
pomocne. Zauważyłem na nich
kilka istotnych, moim zdaniem
rzeczy. Pierwsza to zmiana stylu
nagrobków na przełomie drugiej
i trzeciej dekady ubiegłego wieku.
Wcześniejsze pomniki były drobiazgowo opracowane kamieniarsko
i ozdobione symbolami. Między
innymi kwiatami, liśćmi, ptakami,
gronami winorośli, zwierzętami.
Tak było w zwyczaju na terenie całej Europy Wschodniej. Począwszy
od lat dwudziestych płyty nagrobne nie mają już tych ornamentacji
i stają się prostymi bryłami kamienia lub betonu. Na jednym ze zdjęć
widać nagrobek Amalji Aszkenazy,
zmarłej w Sanoku w 1935 roku.
Do zdjęcia dołączona jest dwujęzyczna klepsydra.

– Przepraszam, że dłużej się nie
odzywałem, ale trójka moich dzieci
przyjechała w odwiedziny. Zwykle
zjawiają się pojedynczo, ale tym razem stawiły się naraz i było to trochę jak przejście tornada – James
z poczuciem humoru zjawia się kolejnym listem – Dokumenty, które
Ci wysyłam są jedyną o�cjalną
wzmianką, jaką w ogóle udało mi
się znaleźć na temat wszystkich
członków sanockiej rodziny, których ci wymieniłem. Ponadto mam
kilka fotogra�i i to wszystko.
„Poświadczenie. W sprawie
spadkowej po błp. Amalji Aschkenazy, będącej właścicielką połowy realności objętej wykazem hipotecznym
liczba 283 gminy katastralnej Sanok
I, zmarłej w Sanoku dnia 28 lutego
1935 roku stwierdza się, że w myśl
pozostałego testamentu…”.
– Wygląda na to, że na każdym
z dokumentów mojej babki była
inna data urodzin. Ten który wysłałeś podaje 1890 rok, na innych widnieje jako urodzona w 1892 roku,
a znowu na nagrobku jest data urodzenia 1894 rok. Byłem też mocno
zaskoczony, że pobrali się w Sanoku
w grudniu 1918 roku zważywszy, że
austro-węgierska monarchia upadła
w październiku tego samego roku,
podróż z Wiednia do Sanoka musiała być dość chaotyczna dla mojego pradziadka, z tymi wszystkimi
powracającymi do domów zdemo-

bilizowanymi żołnierzami i powstającymi w różnych krajach nowymi
władzami.
– Zaskoczyło mnie, że rodzina
Aszkenazych musiała być relatywnie majętna. Z deklaracji mojej babki dla amerykańskiego urzędu skarbowego wynika, że w 1943 roku
wyceniano hotel na 20 tys. dolarów.
To spora suma, nawet jeśli przyjąć
pomyłkę, bo sanocki sąd w 1938
roku oceniał jego wartość na ponad
4.000 dolarów (21.648 złotych).
Żeby to lepiej zrozumieć trzeba
wiedzieć, że dom w Nowym Jorku
kupiony w 1940 roku za 3.600 dolarów dzisiaj można sprzedać za 400
do 500 tysięcy. Nieruchomość szacowana wtedy na 20 tysięcy USD
dzisiaj osiągnęłaby poziom około
2,5 miliona. Oczywiście w Nowym
Jorku. A mimo tego moi pradziadkowie żyli prosto. Nie było wycieczek do Paryża, Londynu, czy
Wiednia. Nie było wytwornych
ubrań, ani wakacji. Nigdy o tym nie
słyszałem. Wygląda na to, że urodzili się w Sanoku, zmarli w Sanoku
i nigdy nigdzie nie podróżowali,
może z wyjątkiem sąsiednich miast,
z jakichś ważnych dla nich powodów. Sanok był całym ich światem.
Z następnych listów dowiaduję
się o innych członkach jego rodziny:
Szymon Aszkenazy był torturowany i w końcu uduszony przez gestapo. Matka Jamesa opowiadała,
jak odbierała z kostnicy i chowała
jego ciało. Józef Aszkenazy ten, który prowadził „Hotel Warszawski”,
razem z całą swoją rodziną został
zatłuczony na śmierć na jednej z sanockich ulic. Emil Beer, który poślubił siostrę babki i jego syn Milos
[Miloš / Miłosz?] zostali, według
informacji zebranych w Jad wa-Szem, zagazowani w Sobiborze.
Alojz Aszkenazy i jego żona Teresa,
uciekli do Belgii, gdzie byli ukrywani przez księdza i szczęśliwie doczekali końca wojny. Zniknęli w 1946
lub 1947 roku. Matka mówiła, że
popełnili samobójstwo, kiedy dowiedzieli się, że ich dzieci zostały
wysłane do Auschwitz.
– Wydaje mi się, że to był koniec
sanockiej gałęzi naszej rodziny, która przyjechała z dzisiejszej Białorusi
i osiedliła się w okolicy miasta
w XVII lub XVIII wieku. Mam nadzieję w tych dniach wpaść do Sanoka, ale tym razem wynajmę samochód. Jazda autobusem z i do
Krakowa wykończyła mnie ostatnim razem, a poza tym nie mogłem
zatrzymywać się tam, gdzie bym sobie życzył, czego potem żałowałem.
Arkadiusz Komski
FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW JAMESA KRAUSA
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AUTORSKA RECENZJA
„Wiedźmy” Roald Dahl

„Za zamkniętymi drzwiami” B.A. Paris

„Dom na Wzgórzu” Peter James

Główny bohater książki ma niespełna osiem lat, odkąd stracił
rodziców w wypadku samochodowym, opiekuje się nim babcia.
Kobieta doskonale zna się na
wiedźmach, w końcu kiedyś
sama była ich tropicielką. Do
tego pochodzi z Norwegii, a tam
wiedźm jest najwięcej i trzeba
znać je bardzo dobrze. Każdego

wieczora babcia zasiada w fotelu
z wnuczkiem i snuje opowieści
o tych przebiegłych kobietach.
W każdym kraju istnieje Tajemne Stowarzyszenie Wiedźm,
a raz do roku odbywa się zjazd
wszystkich wiedźm, na który
przybywa Arcywiedźma – przywódczyni, najważniejsza i najpotężniejsza spośród wszystkich. Na jednym ze zjazdów Arcywiedźma przedstawia reszcie
wspaniały projekt, dzięki któremu mają zniknąć wszystkie dzieci. Wnuczek wraz z babcią chcą
temu zaradzić. Ale skąd młody
chłopak zna tajemnice przebiegłych wiedźm? I jak chce je powstrzymać?
Książka wciąga czytelnika
już od pierwszych stron, napisana jest oryginalnym i ciekawym
językiem. Autor doskonale
przedstawił straszną historię
wiedźm, niecne planay, które
snuły i okrucieństwa, którym się
oddawały. Młody, a także staraszy czytelnik, miło spędzi czas
przy lekturze „Wiedźm”.
Ania

Sięgnęłam po tę książkę, ponieważ chciałam poznać zdobywcę
tytułu najlepszego horroru roku
2016 według portalu Lubimy
Czytać. Szczerze powiedziawszy
jestem zaskoczona, bo grozy tu
jest niewiele. Plusem jest przyjemny styl, w jakim książka jest
napisana, dzięki czemu czyta się ją
przyjemnie i szybko. Historia wy-

gląda jak z amerykańskiego �lmu
grozy – bogata rodzina kupuje
stary piękny dom, a w zasadzie
dworek, który wygląda trochę
groźnie. Nie dane im było długo
się nim cieszyć… Jednak po paru
latach kupuje go inne angielskie
małżeństwo i od razu wprowadzają się tam z nastoletnią córką.
Dom wymaga gruntownego remontu, jednak każdego dnia ekipy remontowe znajdują coraz
więcej usterek, zamiast naprawiać
te znane. W międzyczasie członkowie rodziny widzą coraz więcej
dziwnych rzeczy, jednak nie mówią sobie o nich, by nie straszyć
najbliższych. To błąd, może łącząc
siły, daliby radę stawić czoła
domu, który ma wobec nich własne plany. Powodem wszystkiego
jest tragedia, która wydarzyła się
tu przed setkami lat i miała wpływ
na los wszystkich rodzin, zamieszkujących domostwo.
Zabrakło tu konfrontacji z duchami i woli walki. Jest to lektura
dla tych, którzy wolą horrory, po
których można bez obaw iść spać.
Agata

Czy zastanawiamy się, widząc z pozoru idealną
parę, jak tak naprawdę wygląda ich codzienne życie? Czy faktycznie tworzą wzorowy związek: bez
sprzeczek, niedomówień, kłótni...? A może jest zupełnie inaczej? Czy życie pozornie doskonałego
małżeństwa może przeistoczyć się w prawdziwy
dramat, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami? Grace od roku jest nieszczęśliwą żoną. Po ślubie okazało się, że Jack to psychopata, który lubi
patrzeć na strach innych. Grace poznała historię
jego rodziny. Ojciec Jacka dręczył i bił jego matkę,
a kiedy syn dorósł, poszedł w jego ślady. W końcu
zabił matkę i zrzucił winę na ojca. Jack jeździł do
Tajlandii, by tam znęcać się bezkarnie nad kobietami, ale teraz ma żonę, która odgrywa rolę jego o�ary... Wkrótce ma zamieszkać z nimi siostra Grace
– Millie, która jest dzieckiem z zespołem Downa.
Jak potoczą się losy Grace? Czy uda jej się w końcu
wyrwać z rąk Jacka, który doskonale potra� manipulować ludźmi? Kto jej pomoże? Polecam,
Marzena

Spotkanie w „Autorskiej”

Ksiądz od Górali
Wojciech Bonowicz lubi rozmawiać z duchownymi i znany jest czytelnikom jako autor książek poświęconych Józefowi Tischnerowi oraz rozmów m.in. z księdzem Michałem Hellerem, księdzem
Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim czy z ojcem Leonem
Knabitem. Na spotkaniu
w księgarni „Autorskiej” opowiadał przede wszystkim
o swoich spotkaniach z Tischnerem, o tym że życiorysem
tego niezwykłego księdza,
teologa i �lozofa, zajmuje się
już przeszło osiemnaście lat.
– Ksiądz Józef Tischner
zawsze powtarzał, że ludzkie
drogi krzyżują się z drogami
innych. Dlatego przestrzeń
wokół nas przypomina nieustanną sieć skrzyżowanych
dróg i właśnie tam dzieje się
to, co najistotniejsze. Spotkanie z drugim człowiekiem
i wynikający z tego – choć
nie zawsze – głód rozmowy
– Wojciech Bonowicz przyznał, że właśnie ta postawa
powodowała, że ksiądz Tischner łamał stereotypy nieprzystępnego duchownego
czy uczonego. Sprawił, że kościół stał się przyjazny ludziom. Pozwalał mówić ludziom i z uwagą ich słuchał,

a ludzie nie czuli w jego obecności skrępowania.
Autor „Kapelusza na wodzie” przywołał anegdotę
związaną z wywiadem z Jerzym Golińskim, krakowskim reżyserem i przyjacielem Józefa Tischnera. Otóż
reżyser, poproszony o scharakteryzowanie „góralskiego
księdza”, po dłuższym zastanowieniu odpowiedział: „To
był taki ksiądz, który nigdy
nie był gwoździem w d... towarzystwa”. Zdaniem Bonowicza to stwierdzenie jest doskonałą ilustracją postawy
księdza Józefa Tischnera,
wielkiego, ale skromnego
człowieka.

Gość „Autorskiej” opowiadał o góralach z Podhala,
o ich credo życiowym, którym była praca i dane słowo.
Wśród nich, w Łopusznej,
wychował się Józef, przyszły
ksiądz. Rodzice byli nauczycielami, więc dom był i tradycyjnie wiejski, i w jakimś sensie inteligencki.
Wojciech Bonowicz ciekawie mówił o koneksjach
rodzinnych i dziejach nazwiska Tischner. Matka wywodziła się ze starego góralskiego rodu Chowańców, ojciec
natomiast pochodził z szanowanego rodu rzemieślników
ze Starego Sącza, których nazwisko powstało w wyniku...
pomyłki. Otóż, za czasów

AUTOR (2)

„Wierzyć po góralsku” to przewodni temat spotkania, które odbyło się 6 kwietnia w księgarni „Autorska” z Wojciechem Bonowiczem, poetą, ale tego dnia przede wszystkim biografem
księdza profesora Józefa Tischnera i autorem książki „Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze”. Dostępna w sprzedaży była , opracowana przez Bonowicza – niedokończona przez profesora, książka „Inny. Eseje o spotkaniu” oraz wiele wydanych w Znaku pozycji
autorstwa księdza �lozofa.

Wojciech Bonowicz
nieboszczki c.k. Austrii panował zwyczaj, by nazwiska –
szczególnie tych powoływanych do wojska – germanizować. I prawdopodobnie któregoś z przodków Stolarskich
powołano do wojska i przekształcono mu nazwisko na

Tischler. A potem jakiś organista lub ksiądz zapisał
w księgi para�alne nazwisko
Tischner, z błędem, i tak już
zostało.
Bonowicz wielokrotnie
zaznaczał, że ksiądz Tischner
szanował tradycję i kulturę,
z której wyrósł, w przeciwieństwie do wielu rówieśników robiących „karierę”
w świecie, myśl słów słowackiego poety Milana
Rúfusa: „Kulturalne narody
dbają o swoje studnie”. Tischner dbał o źródło swojego
pochodzenia, o to, co go
ukształtowało. Najsłynniejsza książka księdza profesora, potwierdzająca jego „góralskość”, to przecież „Historia �lozo�i po góralsku”.
Tischner opowiadał kiedyś taką anegdotę: spotkał
kiedyś Maćka, ot, takiego
któremu Pan Bóg „nie nasiał

szczęścia, więc mu nie narosło”. Nie był on ani urodziwy,
ani bogaty, nie miał żony, majątku, nigdy nie mógł się dorobić. I tenże Maciej opowiadał, co się z nim stanie w trakcie Sądu Ostatecznego. Wówczas przyjdzie do niego Pan
Bóg, położy mu rękę na ramieniu i powie „Przepraszam, Macieju”. Tischner bardzo szanował górali za taką
postawę. Zawsze powtarzał,
że najważniejszą �lozo�ę życia dostajemy od najbliższych.
Kto był na spotkaniu
w „Autorskiej”, ten mógł na
koniec ustawić się w kolejce
po autograf.
Dobrze, że jest w mieście
księgarnia, która dba nie tylko o to, by do rąk czytelnika
tra�ały nowości wydawnicze.
Tomek Majdosz
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Świat wokół nas
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Lubimy otaczać się pięknymi, cieszącymi oko kwiatami, ale nie każdy wie, że za ich pięknym wyglądem kryją się
godziny pracy, podlewanie, nawożenie, przesadzanie, a w podbramkowej sytuacji nawet poważna rozmowa:
,,Kwitnij, bo inaczej cię wyrzucę”. Często słyszy się, że do kwiatów trzeba mieć rękę, umieć je zaczarować. Czy to
prawda?

Moja rozmówczyni uważa, że dobre
chęci (czytaj: odpowiedzialność,
sumienność, pracowitość, wiedza,
zaangażowanie) wystarczą, aby cieszyć się zacisznym, pełnym barw
i zapachów kącikiem. Sama skończyłam architekturę krajobrazu
w ZSCKR w Nowosielcach, poza
tym pomagam mamie przy pielęgnacji kwiatów w naszym ogrodzie
i tarasie i wiem, że są rośliny, które
po prostu rosną i nic im nie zaszkodzi, a są takie, które nie wybaczają
najmniejszego błędu w sztuce
ogrodnika.
Jak to jest z tymi kwiatami? Jakie wybierać do nasadzeń na balkonach i tarasach, aby były chlubą naszego domu i źródłem radości dla
oka? Czy łatwiej być dobrym ogrodnikiem w XXI wieku w dobie
lepszych technologii, systemów
nawadniania i nawożenia?
Aby odpowiedzieć na te i wiele
innych pytań, wybrałam się na rozmowę z Beatą i Bogdanem Krupskimi, którzy od wielu lat zajmują się
branżą ogrodniczą. Jak sami mówią:
– Na początku była pasja, zamiłowanie, a teraz to także sposób na życie. Jednak zajęcie nie jest lekkie: to
multum godzin spędzonych w pracy, dużo stresu, zależność od pogody, często ludzka bezradność wobec
nowych nieznanych chorób roślin
czy szkodników.
Pytam panią Beatę, jakie rośliny
poleca początkującym ogrodnikom
– tak, na zachętę.
– Osobom, które zaczynają
swoją przygodę z ogrodnictwem,
polecamy pelargonie. Cieszą się dużym zainteresowaniem i zazwyczaj
goszczą w naszych ogrodach. Jeżeli
chodzi o wymagania i specjalistyczne zabiegi, to są bardzo minimalistyczne. Pelargonia będzie rosła
w każdych warunkach, od półcienia
do pełnego słońca. W zależności od
ekspozycji na światło zmieniamy
częstotliwość podlewania – wiadomo, że w pełnym słońcu występuje
zwiększone zapotrzebowanie na
wodę. Jeżeli chodzi o nawożenie,
nie musi być aż tak systematyczne.

Podstawowe NPK (azot, fosfor, potas). Ale jeżeli zapomnimy na 2–3
tygodnie o nawozie, także nie będzie większej tragedii. Pelargonia
kaskadowa, zwisająca, jest taką podstawą. Do niej zazwyczaj dosadzamy, dla kontrastu, „starca”, który
pomimo swojej dominacji i ekspansywności nie jest w stanie zapanować nad pelargonią. Tworzą razem
zgrany duet – „starzec” jako srebrne
tło dla delikatnych czerwonych
kwiatów pelargonii. Także odmiany
pełne nie są kwiatami bardzo wymagającymi. Jedynie pelargonia angielska wymaga zwiększonej uwagi
i systematyczności.
– Z innych barw polecam lobelię przylądkową – mówi pani Beata.
– Kwitnie bardzo intensywnie, zazwyczaj na niebiesko. Ale są odmiany różowe, czerwone czy białe,
kwitnące od czerwca tak naprawdę
do pierwszych przymrozków. Nadają się na stanowiska słoneczne,
dorastają od 10 do 30cm. Jako że
jest to roślina zwisająca, można ją
połączyć z aksamitką, żeniszkiem
czy celozją, które mają pokrój zwarty. Także tzw. wypełniacze, często
jako tylko liście, są bardzo dekoracyjne i dość mało wymagające.
Chociażby pokrzywa brazylijska
z różnymi odcieniami czerwieni,
komarzyca – jej główną ozdobą są
duże szerokie, jajowate i karbowane
na brzegach liście, które u odmiany
„Marginatus”, posiadają dodatkowo
ozdobne, białe obrzeże. Pędy mogą
dorastać do ponad metra długości,
dlatego roślina najlepiej prezentuje
się w wiszących donicach. Różnego
rodzaju bluszcze nadają się na stanowiska półcieniste i cieniste. Bardziej wymagającym wypełniaczem
jest bakopa o drobnych białych
kwiatuszkach. Preferuje żyzne, wilgotne podłoża. Niestety, szybko
więdnie podczas braku wody. Także
kocanki włochate nie tylko wypełnią nam przestrzeń, ale także są
bardzo miłe w dotyku – jak sama
nazwa wskazuje.
– A co z petuniami, sur�niami?
– Sur�nie powstały dzięki inży-

nierii genetycznej z petunii ogrodowej. Można je nazwać wydłużonymi
petuniami. Do Europy tra�ły pod
koniec lat 90. XX wieku i zdobyły
popularność. Sur�nie i petunie mają
setki odmian, różnią się kolorami,
wielkością kwiatów i samych roślin.
Ale zawsze petunia jest stojąca
a sur�nia zwisająca. Wymagają stanowisk słonecznych, odsłoniętych od
wiatru. Przy silniejszych wiatrach
często się łamią. Podłoże żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym. Wymagają regularnego, podkreślam: regularnego nawożenia
i uszczykiwania przekwitniętych
kwiatów. Nie wspomnę już o podlewaniu. Tutaj może być problemem
nadmiar wody, tego nie tolerują.
– A jak to jest z samym podlewaniem? Jak często, kiedy?
Większość kwiatów balkonowych wymaga podlewania raz
dziennie. Ale wiadomo, że w upalne
dni podlewamy je częściej. Przyjmijmy sobie stałość w tej czynności. Np. zawsze rano. Pamiętajmy
o tym, że w lecie rano to godzina
6–7. Jeżeli podlewamy o 9–10, kiedy słońce zdążyło zagrzać naszą
doniczkę, użyjmy w ostateczności

letniej wody. Oszczędzamy szoku
termicznego roślinie, który bywa
zabójczy. Najlepiej jest podlewać
rano. Roślina ma cały dzień na
wykorzystanie wody. Natomiast
wieczorem mogłaby nie zdążyć, co
grozi przedostaniu się jakiś patogenów z zalegającą wodą.
– Kwiaty to jedno, a jeżeli marzy
nam się mini warzywniak? Jakie rośliny poleca pani do ogródków,
z których chcemy schrupać co nieco?
– Wielką popularnością cieszą
się zioła. Wachlarz odmian, gatunków jest bardzo szeroki. W zależności od ilości miejsca i naszego podniebienia, możemy komponować
naszą apteczkę. Polecam oczywiście
miętę, rozmaryn, szałwię, lubczyk
czy tymianek. Wymagają niewiele
– na bieżąco ich używamy, a są po
prostu przydatne. Także mini
warzywniaki: pomidorki koktajlowe, szczypiorek, cebulka czy sałatka
nie sprawią większych trudności.
A poza pięknym wyglądem mogą
wylądować na naszym talerzu. Dobre rozplanowanie to połowa sukcesu. Powinniśmy wiedzieć, jak
dana roślina rośnie, ile miejsca potrzebuje i z jakimi innymi roślinami
można ją sadzić (allelopatia jest bardzo ważna) i tak zaplanować naszą
donicę na tarasie, aby była wypełniona nad, pod i w. Np.: pomidor
jako nad, patisonki zwisające pod,
a „w” pietruszka czy marchewka –
istna poezja.
– Na koniec zapytam, czy jest
taki złoty środek, który sprawi, że
będziemy nazywać się DOBRYMI
ogrodnikami?
– Już tyle lat się tym zajmuję
i z ręką na sercu nie nazwę się w pełni dobrym ogrodnikiem. Zawsze
się uczymy czegoś nowego, coś nas
zaskakuje. Do wielu rzeczy dochodzimy poprzez praktykę i doświadczenie. Wiadomo, każdy z nas jest
inny, tak samo każdy balkon i taras
ma swój unikalny mikroklimat i to
my sami musimy sprawdzić, jakie
rośliny z nami czują się dobrze na
naszym balkonie.
***
Państwo Krupscy dla mnie są
specjalistami w swoim zawodzie. Jeżeli się z nimi rozmawia, czuje się
ich pasję i oddanie.
Fakt, że świat roślin jest wymagający, nie powinien odstraszać kogokolwiek od podejmowania próby ukwiecenia sobie życia. Ja już zasiałam i posadziłam.
Amelia Piegdoń

Wielkanocna
pascha
Pascha to nieco zapomniany deser,
choć są domy, w których nadal się
ją przyrządza na Wielkanoc. Kilka
składników, pół godziny przygotowań, 12 godzin oczekiwania i można się delektować ciastem pełnym
bakalii.

AUTOR (2)

Czas siewu, czas kwitnienia

Świąteczne pyszności

Składniki:
1 kg twarogu
5 żółtek
200 g cukru pudru
200 g masła
100 g migdałów
100 moreli
50 g daktyli
wanilia
Żółtka utrzeć z cukrem na gładką
masę. Osobno utrzeć masło. Ser zemleć kilka razy, aż będzie idealnie
gładki. Zalecany jest naprawdę dobry twaróg, niekoniecznie ten
sprzedawany w wiaderkach, bo pascha po prostu nie wyjdzie.
Utarte składniki i ser należy połączyć razem, dodać pół laski wanilii
lub kilka kropel olejku migdałowego. Dodać bakalie i wymieszać.
Przełożyć do formy natłuszczonej
masłem i zostawić na noc w lodówce (przynajmniej na 12 godzin).
Oczywiście bakalie mogą być inne,
według indywidualnych gustów, na
przykład orzechy, rodzynki namoczone w rumie czy wiśnie z syropu.

Pascha jest tradycyjnym wielkanocnym deserem, który zasadniczo
przygotowuje się raz do roku na
Wielkanoc. Jaja użyte do paschy
oznaczają odradzającą się przyrodę,
a dodatki, czyli cukier i bakalie jako
produkty luksusowe, symbolizują
dobrobyt i bogactwo. Do nadania
kształtu używano pasocznicy.
Kształt odwróconej, ściętej piramidy miał symbolizować grób Chrystusa. Pasocznice były to drewniane rozkładane formy, z pięciu deseczek, tworzące po złożeniu kształt
piramidy. Pasocznice były zdobione
w środku snycerską negatywową
dekoracją.
Obecnie paschę można zrobić
np. w silikonowej formie na babki
lub w tortownicy. W Polsce używało się często wyłożonego szmatką
sita – durszlaka.
Edyta Wilk
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci

Karpackie boje
Wielkiej Wojny
Kwiecień 1915 roku na karpackim odcinku frontu I wojny światowej był w miarę spokojny. Po zimowych walkach i upadku Twierdzy Przemyśl obie
strony zbierały siły. Wojna na te tereny z całym impetem miała powrócić 2 maja, gdy pod Gorlicami rozpoczęła się największa operacja Wielkiej
Wojny, która przetoczyła się także przez ziemię sanocką.
Zanim doszło jednak do majowej
Operacja gorlicka
operacji, na terenie Karpat i ziemi
sanockiej już wcześniej toczyły się
zacięte, niezwykle krwawe walki.
We wrześniu 1914 roku ofensywa
rosyjska doprowadziła do zajęcia –
na krótko – sporej części obecnego
Podkarpacia i zablokowania strategicznej twierdzy Przemyśl. Kontrofensywa wojsk centralnych odrzuciła Rosjan, którzy wkrótce
znów tu jednak powrócili. Po bitwie limanowskiej front na chwilę
ustabilizował się na linii Tuchów –
Brzostek – Krosno – Sanok – Lesko. Kolejny atak Rosjan – 20 grudnia 1914 roku – spowodował wycofanie się cesarsko-królewskich
wojsk z Krosna, Dukli, Sanoka, Baligrodu, Lutowisk, Przełęczy Użgorodzkiej.

Pierwsza
Bitwa Karpacka
Zima 1914/1915 upłynęła pod
znakiem krwawych walk zwanych
później „Pierwszą Bitwą Karpacką”. Austriacy za wszelką cenę
chcieli przede wszystkim pomóc
oblężonemu Przemyślowi. 27 lutego 1915 r. armia austriacka ponowiła próbę przebicia od strony
Bieszczad. Bardzo ciężkie boje toczyły się m.in. w masywie Chryszczatej i Wołosani. Walki, które pochłonęły ogromne o�ary po obu
stronach, nie przyniosły jednak zamierzonych efektów. 22 marca, po
137 dniach oporu, 120 tysięcy żołnierzy austro-węgierskich, zamkniętych w Twierdzy, zostało
zmuszonych do kapitulacji.

Anton Denikin, jeden z uczestnikow
walk w Karpatach
Ciekawym, ale bardzo mało
zbadanym wątkiem, jest fakt, że na
przełomie 1914 i 1915 roku w Karpatach walczył… Anton Denikin,
późniejszy dowódca, który kilka lat
później zasłynął jako jeden z głównych przywódców antybolszewickiej kontrrewolucji. Ten wątek nie
doczekał się jeszcze większego
opracowania
naukowego,

Wojska państw centarlnych w Karpatach
wspomniany jest natomiast w wydanej trzy lata temu, osadzonej
w wojennych i karpackich klimatach powieści Jana Krzysztofa Drozdowskiego „Meandry wojny Bieszczadem naznaczone”. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można przyjąć, że Denikin przebywał w tym
czasie w Sanoku albo chociaż przemieszczał się przez te tereny.
Anton Denikin, pół Polak urodzony we Włocławku, dowodził na
terenie Galicji 4 „Żelazną” Brygadą
Strzelców w ramach 8 Armii generała Aleksieja Brusiłowa, też na pół
Polaka. Co ciekawe prawie naprzeciw jednostki Denikina walczył – ale
po stronie austriackiej – 3 pułk Legionów Polskich pułkownika Józefa
Hallera. Po wybuchu rewolucji Denikin stanął na czele buntu przeciwko nowej władzy. Ale jego karpacki
dowódca – generał Brusiłow opowiedział się wtedy, wraz z grupą carskich o�cerów, po stronie... bolszewików. Po dwóch stronach barykady walczyli więc pózniej przeciw
sobie weterani i bohaterowie Wielkiej Wojny.

Zmagania w powietrzu
Inną ciekawostką z tego okresu jest
fakt funkcjonowania w czasie I wojny światowej w Bieszczadach i na
ziemi sanockiej lotnisk polowych
i walk powietrznych, jakie miały tu
miejsce. Wspomina o tym m.in. Andrzej Olejko w numerze 2/2007
czasopisma krakowskiej Akademii
Pedagogicznej „Konspekt”. Cytuje
on Wojciecha Sołtysa, który przeanalizował zapisy pamiętnikarskie
z tamtego okresu: „ Ponownie woj-

na dała o sobie znać bezpośrednio
26 kwietnia, kiedy miasto zostało
bombardowane z powietrza. Samolot austriacki zrzucił bomby zamiast
na dworzec kolejowy, na sąsiednią
Szklaną Górkę, a zamiast na most
olchowski prosto do Sanu. Na
Szklanej Górce bomby wznieciły
pożar, który szybko rozprzestrzenił
się wśród drewnianych zabudowań
krytych słomą tak, że spłonęły 24
domy. Obrona przeciwlotnicza polegała na tym, że na mostku na Potoku Płowieckim rozlokowany został pluton piechoty, który strzelał
salwami do samolotu – bezskutecznie. Bombardowanie nie pociągnęło za sobą o�ar śmiertelnych, ale
wiele osób zostało rannych, siali oni
panikę, potęgującą się jeszcze przez
szybko rozprzestrzeniający się
ogień, który trawił cały dobytek.
Nie miał go kto ratować, ponieważ
dorośli byli przeważnie zajęci
w polu, przy wiosennych pracach.
Tragiczne skutki pierwszego bombardowania na tym terenie miały
miejsce w Lesku, gdzie zrzucone
bomby spadły na tabor i zabiły kilkadziesiąt osób. Samoloty zaczęły
od tego dnia pojawiać się nad Sanokiem coraz częściej, ale go nie bombardowały. Ich warkot wywoływał
olbrzymi zamęt, ludzie wynosili
z domów spakowane w tobołach
rzeczy, głośno zawodzili «wynosić,
wynosić». Mieli w pamięci pożar
na Szklanej Górze”.
W pamiętniku dr. Karola Zaleskiego znaleźć możemy zaś ciekawe
informacje dotyczące wykorzystywania Sanoka jako prowizorycznej
bazy lotniczej: „16.05.1915. Niedziela... Rano przeleciał tuż koło nas

ponad drzewami zamkowymi, szybując naprawdę jak ptak, latawiec
i spuścił się na stacyję, którą urządzono naprzeciw Zamku za Sanem
na polach Nowakowej (Olchowce dwór). Z drugiej strony na Sujcu jest
znowu stacyja radiogra�czna. Co
świat kulturalny najciekawszego ma
schodzi się, czy zjeżdża do naszego
Sanoczka... Przykre wrażenie sprawia do połowy spalony most (6
przęseł wodnych z tej strony zostało). 17.05.1915 r. Poniedziałek, cudowny ranek, ale wstałem już po 6.
Podczas gimnastyki powietrznej
wzlatywał latawiec i poleciał ku Węgrom (?). Później znów warczały
w powietrzu... Rynek jest wspaniałym
parkiem automobilowym... Telegraf
bez drutu jest na Posadzie Sanockiej
poza realnością Artura Bornstedta”.

Na karpackim froncie

Wiosną 1915 roku Rosjanie poczuli
się pewni siebie, wydawało im się,
że zdobycze są trwałe. Linia frontu
ukształtowała się wzdłuż linii Tarnów-Gorlice, biegła grzbietem Karpat. Przystąpiono energicznie do
tworzenia nowej lub reorganizacji
starej administracji. Gubernatorem
Galicji został Gieorgij Bobrinskij,
któremu podlegały cztery gubernie:
czerniowiecka, tarnopolska, lwowska i przemyska. Wczesną wiosną
Rosjanie rozpoczęli kolejne działania. Ich celem miało być przebicie
się przez Karpaty na Węgry. Dla CK
monarchii oznaczało to śmiertelne
niebezpieczeństwo. Hoetzendorﬀowi udało się wreszcie przekonać
Niemców do kontrofensywy, sami
Austriacy byli za słabi do podejmowania takich działań.
Po półrocznej wojnie pozycyjnej, siły państw centralnych przystąpiły do zdecydowanych działań.
Niemcy skierowali w rejon Gorlic
osiem dywizji (dwa razy więcej niż
prosili ich sojusznicy), wśród nich
elitarny korpus gwardii pruskiej.
Główne uderzenie wykonywane
przez siły 11 armii miało iść pomiędzy Ropiennicą Ruską a Rzepiennikiem Strzyżewskim, 4 armia
szła z Zakliczyna na Jodłówkę i Tuchów, X korpus 3 armii rozpoczynał atak z Magury Małastowskiej.
Na tym etapie przygotowań skoncentrowano ponad 200 tysięcy
żołnierzy. Jednocześnie przygotowano niespotykane dotychczas
ilości artylerii i broni ciężkiej.
Łącznie 1100 dział i moździerzy.
Osłabieni i pozbawieni rezerw Rosjanie mogli w tym momencie
wystawić jedynie ok. 80 tysięcy
żołnierzy i 200 dział. Pewnym
wsparciem były tylko rozbudowane umocnienia polowe.

2 maja 1915 roku. O godzinie 6 rano rozpoczyna się piekielne przygotowanie artyleryjskie. Przez cztery godziny ponad
tysiąc dział ostrzeliwuje pozycje
rosyjskie. O godzinie 10 rusza do
boju piechota, wśród nich 12 dywizja „krakowska”, składająca się
w znakomitej większości z Polaków. Polacy atakują wzgórze Pustki
w Łużnej, walki są szczególnie
zacięte. Opór Rosjan zostaje przełamany w ataku na bagnety, kosztem 900 poległych.
Inne atakujące jednostki także
przedzierają się w ciężkich bojach.
Okazuje się, że wcześniejsza nawała ogniowa nie wszędzie przyniosła oczekiwane efekty. Do samych
Gorlic wdzierała się piechota XLI
korpusu. Doszło do ciężkich starć
na miejscowym cmentarzu i walk
ulicznych. 11 dywizja bawarska
atakująca dolinę Sękówki osiągnęła zamierzone pozycje dopiero
wieczorem, podobne problemy
miała 119 dywizja. Bilans pierwszego dnia walk to przełamanie
przez Niemców i Austriaków
pierwszej linii obrony, 17 tysięcy
rannych i zabitych Rosjan, drugie
tyle wziętych do niewoli. Po stronie państw centralnych padło
ok. 8 tysięcy ludzi.
3 maja pod naporem atakujących padają kolejne miejscowości:
Zagórzany, Kobylanka, Libusza,
Lipinki, trwa szturm Biecza. Dowodzący siłami rosyjskimi bułgarski generał Radko Dimitrijew desperacko usiłuje powstrzymać nieprzyjaciela. III korpus kaukaski
ma przejściowe sukcesy, rozbija
kilka niemieckich batalionów
w okolicach Cieklina. Ostatecznie
jednak atakujący przełamują drugą
i trzecią linię rosyjskiej obrony.
Próby Rosjan, by utrzymać się za
wszelką cenę na linii Wisłoki nie
przynoszą efektów. 5 maja Niemcy są już w Żmigrodzie, trwa natarcie na Jasło.

Odwrót
Kolejne dni to totalny odwrót Rosjan, którzy oddają kolejne miejscowości: Jasło, Tarnów, Krosno,
Sanok. Od początku ofensywy
bombardowany jest leżący 80 km
od pierwotnej linii frontu Rzeszów. Pierwsze bomby spadają już
2 maja na most kolejowy. 7 maja,
gdy wiadomo już, że Rosjanie są
w pełnym odwrocie, następuje

Kapitulacja Rosjan
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Z kalendarium
podkarpackiej historii
14 – 20 kwietnia

Urodzili się
20.04.1807 urodził się Wincenty Pol, wybitny polski literat, geograf,
badacz kultury narodowej, działacz społeczny i narodowy. Od maja 1836
do 1840 był administratorem dóbr w Kalnicy k. Sanoka, gdzie próbował
prowadzić działalność społeczno-oświatową wśród chłopstwa.

Zmarli

zmasowany atak lotnictwa. 40
bomb spada m.in. na targowicę
i ul. Mickiewicza. Są o�ary śmiertelne wśród cywilów.
Wycofywanie się Rosjan z kolejnego miasta i wkraczanie sił austriackich oznaczało kolejne, niestety, o�ary wśród ludności cywilnej.
Zaczęło się polowanie na rzeczywistych i domniemanych szpiegów
i zdrajców. Wiemy, że o�arą padło
chociażby wielu Łemków, którzy
wcześniej deklarowali lojalność
wobec caratu. Co ciekawe, często
wydawani byli oni w ręce austriackich władz, które nie zadawały sobie
specjalnego trudu prowadzenia
śledztw, przez… nacjonalistycznie
nastawionych Ukraińców.
Do 15 maja Rosjanie wycofują
się na linię Nowe Miasto, Sandomierz, Przemyśl i Stryj. Szacuje się,
że do tego momentu do niewoli tra�a co najmniej 140 tysięcy żołnierzy rosyjskich. W ręce Niemców
i Austriaków dostaje się ok. 100
dział (połowa pierwotnej liczby)
i 300 ciężkich karabinów maszynowych. Ofensywa, mimo oporu, trwa
dalej, padają kolejne miejscowości.
W ręce nacierających dostaje się zaciekle broniony przez krótki czas
Jarosław, końcem maja Niemcy
i Austriacy są już pod Przemyślem,
który mimo świetnych forty�kacji
skapituluje już 3 czerwca.

2 miliony o�ar
Symbolicznym końcem kampanii,
której celem było wyparcie Rosjan
z Galicji, jest wkroczenie 21 czerwca do Lwowa jednostek generała

Eduarda Freiherra von Boehm-Ermolli. Straty po obu stronach są
ogromne. Szacuje się, że po stronie
nacierających, w czasie całej kampanii karpacko-galicyjskiej zabitych
i rannych zostało ok. 800 tysięcy
żołnierzy. Straty Rosjan to, łącznie
z wziętymi do niewoli, 1,2 mln ludzi. Była to praktycznie największa
klęska Rosjan w tej wojnie światowej, która pogłębiła jeszcze bardziej
demoralizację armii i była początkiem fermentu, który doprowadził
do wydarzeń rewolucyjnych w 1917
roku. O dramatycznych wydarzeniach sprzed ponad stu lat przypominają do dzisiaj mogiły żołnierskie, rozsiane na obecnym Podkarpaciu. Na zachowanych tabliczkach
nagrobowych często można odczytać polsko brzmiące nazwiska.
Gorlicką bitwę często później
porównywano do bitwy pod Verdun. Na pewno skala strat w ludziach była porównywalna, ale były
to działania o różnym charakterze.
Pod Verdun toczyła się mordercza
i wyniszczająca bitwa pozycyjna.
Gorlice zaś przyniosły szybką ofensywę, która doprowadziła do całkowitego wyparcia Rosjan z terenów
Austro-Węgier zajętych w pierwszej
fazie wojny. Carskie wojska nigdy tu
już nie powróciły. Front wschodni
przesunął się w głąb imperium
rosyjskiego. Kampania była wielkim triumfem Franza Conrada von
Hoetzendorfa, który w następnym
roku doczekał się nominacji na feldmarszałka, a w opinii historyków
wojskowości miana najwybitniejszego stratega I wojny światowej.
sj

17.04.1933 w Sanoku zmarł Adam Dembicki Edler von Wrocień, generał-porucznik armii austro-węgierskiej. Dowódca jednostek m.in. w Przemyślu, Jarosławiu i Ołomuńcy, w czasie I wojny zastępca komendanta
Budapesztu i komendant twierdzy Hohensalzburg.
19.04.1879 w Krakowie zmarł urodzony w Sanoku Piotr Burzyński,
prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował się prawem
rodzinnym, prawem cywilnym francuskim oraz historią polskiego prawa
cywilnego. Opracował pierwszą dużą syntezę polskiego prawa osobowego i rodzinnego.
19.04.1923 w Warszawie zmarł pochodzący z Sanoka Stanisław Jan
Antoni Biega, działacz narodowy i społeczny, organizator sokolstwa
polskiego.

Wydarzyło się
14.04.1919 odlany został dzwon „Adam” zakupiony przez para�ę
w Besku. W 1942 roku został zarekwirowany przez władze niemieckie
i do miejscowego kościoła już nie wrócił. Zapewne został przetopiony na
cele wojenne.
14.04.1946 we wsi Płonne bojówka służby bezpieczeństwa Ukraińskiej
Powstańczej Armii dokonała egzekucji przez powieszenie trzech mieszkańców: dwóch Polaków i Ukraińca. Powodem miał być nieprzychylny
stosunek do ukraińskiej partyzantki.
14.04.1983 położono pierwsze cegły pod budowę nowego kościoła
w Besku.
15.04.1943 w Posadzie Zarszyńskiej Niemcy rozstrzelali osiem osób
pochodzenia żydowskiego.
16.04.1702 w Kolegium Ojców Jezuitów w Pińsku miało dojść do niezwykłego zdarzenia. Rektorowi Marcinowi Godebskiemu objawił się zamordowany pół wieku wcześniej przez zbuntowanych Kozaków Andrzej
Bobola (pochodzący z ziemi sanockiej) proszący o odnalezienie jego
trumny. Po trzech dniach szczątki późniejszego świętego odnaleziono
doskonale zachowane. W zamian za spełnienie swej prośby Bobola miał
się odwdzięczyć uchronieniem Pińska przed skutkami trwającej Wojny
Północnej i szalejącej zarazy. To zdarzenie stało się początkiem wielkiego
kultu świętego.
16.04.1920 dowódcą sanockiego 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
uczestniczącego później w wojnie polsko-bolszewickiej został pochodzący z Jasionowa i zmarły w Besku Gustaw Truskolaski (późniejszy generał
brygady.
16.04.1955 internowany w klasztorze w Komańczy prymas Polski Stefan
Wyszyński gościł w miejscu odosobnienia warszawskiego biskupa
pomocniczego Zygmunta Choromańskiego oraz towarzyszących mu
księży: Hieronima Goździewicza i Bronisława Dąbrowskiego.
16.04.1999 powołane zostało do życia Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Zarszyn. Jego statutowym zadaniem jest m.in.
reprezentowanie i obrona społecznych i prawnych interesów sołtysów jako
przedstawicieli społeczności wiejskiej i i samorządów mieszkańców wsi.
16.04.2014 na zaproszenie władz miasta w Sanoku gościła wychowana
tu Katarzyna Bachleda-Curuś, srebrna medalistka w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. W czasie uroczystego spotkania otrzymała m.in. czek na 10 tys. złotych. Wicemistrzyni
olimpijska spędziła w Sanoku święta wielkanocne.
17.04.1910 w Besku powstała Kasa Stefczyka w Besku Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Terenem działania Kasy Stefczyka były
miejscowości: Besko, Besko - Poręby, Głębokie, Milcza, Mymoń, Sieniawa.
18.04.2009 w ramach akcji „Katyń... pamiętamy” / „Katyń... Ocalić od
zapomnienia”, w tzw. alei Katyńskiej na cmentarzu w Sanoku zostało zasadzonych 21 „Dębów Pamięci” ku czci pochodzących z Sanoka o�ar Katynia i innych miejsc kaźni na Wschodzie.
20.04.1947 we wsi Bełchówka w powiecie sanockim członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii powiesili jednego z polskich mieszkańców tej
miejscowości.
(sj)

Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia”, periodyku „Z dawnego Rzeszowa” oraz portalu www.podkarpackahistoria.pl.
Kontakt jakubowski@interia.pl. Fot. archiwum, domena publiczna
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIA
Posiadam do wynajęcia

Lokal ok. 50 m2- centrum
miasta, tel. 607-642-500
Sprzedam
Lokal biurowy, Sanok ul.
Jagiellońska 23 I p., poPole 0,99 ha w tym 10 ar wierzchnia ok. 42 m2, tel.
zalesione w Tyrawie Solnej, 692-039-146
45,000 zł, tel. 13-46-47-263
 Działkę pod budowę 17
AUTO MOTO
ar w Tyrawie Solnej, 35,000
zł, tel. 13-46-47-263
Sprzedam
Sprzedam bardzo atrakcyjne działki w Sanoczku, Pompę z silnikiem 11kh/
w dobrej cenie, tel. 603- 230 V, tel. 506-181-456
-902-029
Sprzedam
uzbrojoną Kupię
działkę budowlaną w Sanoku na ul. Lipińskiego 86, Kupię stare motory nietel. 693-543-879
zależnie od stanu, tel. 795Sprzedam gospodarstwo -934-654
w Jaćmierzu: 2 domy drewniane, budynek gospodarczy, grunty rolne. Ogółem
1,68 ha, tel. 783-081-088,
531-997-513
Mieszkanie do wynajęPożyczki! Super oferta!
cia os. Błonie, 3 pokoje, Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
parter, tel. 691-515-805
minimum formalności, dzwoń!
Garaż murowany Kiczutel.
666-393-804,
17-871-30-74
ry tel. 506-181-456

RÓŻNE

Kupię

14 kwietnia 2017 r.
Usługi

INFORMATOR
MEDYCZNY

 Antyki, starocie, rupie- KARO ŻALUZJE, Rolecie. Płace gotówką tel. ty, Plisy 600-297-210
Gabinet psychiatrycz506-407-205
ny lek. Aleksandra Mazur
Drewno opałowe, pocięKorepetycje
specjalista
psychiatra,
te, połupane, tel. 605-205PRACA
-640
Matematyka w domu ukończony kurs terapii psychodynamicznej CM UJ
Grobowiec dwuosobo- Dam pracę
ucznia, tel. 504-189-811
w Krakowie. Przyjmuje
wy, używany Matejki, tel.
w Sanoku ul. Pogodna 1,
506-040-816
NEOBUS POLSKA z/s Podziel się z drugim
poniedziałek 15.30 –
w Niebylcu poszukuje kierowców
‘’kat.
D”
Udostępnię (nieodpłat- 20.00. Przemyśl ul. Św.
Huta Szkła JUSTYNA
Wymagania:
nie) osobny pokój – w za- Jana 32, wtorek 15.30 –
zatrudni:
- doświadczenie min. 2 lata mian za drobną pomoc 18.00, piątek 15.30 – 18.00.
w domu, tel. 537-533-141 Rejestracja telefoniczna,
Pracowników - karta kierowcy
- dyspozycyjność
Poszukuję chętnej star- wizyty domowe tel. 602zycznych
- wysoka kultura osobista ! szej samotnej kobiety lub -733-424 .
Oferujemy:
Kontakt: dariusz.jalkow- starszego
małżeństwa,
-Stabilne zatrudnienie
ski@neobus.pl,: tel. 881- które przyjmie mnie pod
w oparciu o umowę o pracę,
-065-146
swój dach, użyczy jednego
- Możliwość rozwoju
zawodowego,
Prowadzisz punkt handlowo- pokoju, wyżywienia i doPotrzebujesz
-usługowy, ﬁrmę lub sklep?
trzymania
towarzystwa
pieniędzy, wejdź:
Szukasz oszczędności?
Osoby zainteresowane prosimy
Chcesz płacić niższe prowizje i rodzinnego ciepła w zawww.daiglob.pl
o przesłanie aktualnego CV na
od transakcji kartą? zadzwoń:
mian oferuję opłaty rachunadres hutajustyna@o2.pl
(zakładka daiglob a-count)
664-908-043 Katarzyna
ków i dokładania się do
lub dostarczenie do siedziby ﬁrmy:
codziennego budżetu.
PROFIL
Cyklinowanie – bezpyłowe, Kontakt : 13-46-402-21
Huta Szkła JUSTYNA
Jan Kikta, Jakub Kikta Sp. j.
układanie podłóg, lakierowanie,
ogrodzenia, bramy, balustrady
38-500 Sanok, ul. Okulickiego 24
renowacje, w ofercie parkiet
P.W. „Pro�l”, ul. Okulickiego 8
tel; 13 46-43-910
tel. 506-356-210
tel. 605 269 836
Sprzedam

SKOREX DANCE
Kurs tańca – dorośli,
młodzież

Grupa początkująca
20.04 br.
godz. 18.30–20.00
Sanok SP nr 1, Al. Szwajcarii 5, tel. 13-464-81-26,
kom. 607-802-107, www.skorexdance.sanok.pl

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

20 kwietnia 2017 r.
(czwartek) pokój nr 8
dyżur pełni radny

Adam
Ryniak

w godz. 17–18

Burmistrz
Miasta Sanoka,
działając na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1,
w terminie od dnia 14.04.2017
r. do dnia 05.05.2017 r., zostanie wywieszony do publicznego wglądu wykazy nieruchomości
przeznaczonych
do zbycia.
Wykazy obejmują nieruchomości położone w Sanoku,
oznaczone jako działki nr:

„SZWAGIER – MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy:
Nowosielce 313
kom. 602 465 102

- 86/2 o pow. 0,0091 ha, obręb
Wójtowstwo przy ul. Kamiennej;
- 650/16 o pow. 0,0024 ha,
obręb Dąbrówka przy ul. Targowej.
Sprzedaż w/w nieruchomości
odbędzie się w drodze bezprzetargowej.”

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 kwietnia 2017r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23
z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2031z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI
ZAWIADAMIA
że, na wniosek Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 20.03.2017r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
znak: AB. 6740.9.1.2017
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr
2244 R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla
pieszych w miejscowości Sanok w km 0+062,26 – 0 + 0100,00
strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję (położone
w liniach rozgraniczających terenu inwestycji):
2070/1, 2177/1, 2177/2
II. Działki przeznaczone pod likwidację sieci uzbrojenia terenu
( poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji):
1717/1, 1717/2
Obręb: Posada
Gmina: Miasto Sanok
Powiat: Sanocki
Zainteresowani ,w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogę zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 29 tel. 13 46 57 620,
w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie
14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.
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ROZMAITOŚCI

14 kwietnia 2017 r.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

OSM Jasienica Rosielna

Smacznie i zdrowo? To możliwe!
Coraz więcej klientów zwraca uwagę na zdrową żywność. Coraz częściej spotykamy
się z uciążliwymi alergiami czy poważnymi chorobami, między innymi
nowotworami. Nie bez powodów szukamy jak najmniej przetworzonej
żywności, pochodzącej z pewnych źródeł.

Produkty EKO OSM Jasienica Rosielna:
Jogurt naturalny ekologiczny
Mleko spożywcze pasteryzowane, ekologiczne
Ekologiczny Twaróg Wiejski z Jasienicy – półtłusty
Ekologiczne Masło Ekstra z Jasienicy
Kefir ekologiczny z Jasienicy
Serek Fromage ekologiczny z Jasienicy

Odrobina historii
Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy powstała na fali ruchu
spółdzielczego w Galicji. Zarejestrowana została 16 kwietnia
1927 roku w Sądzie Okręgowym w Sanoku jako „Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy
Rosielnej z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jej założycielami byli ksiądz dziekan Józef
Królicki, hrabia Stanisław Wysocki i dyrektor szkoły Henryk
Krauz – którzy wnieśli po
10 procent udziałów. Budynek
mleczarni wybudowali na
posiadłościach para�alnych, zaciągając kredyt w wysokości
5 tys. zł w Banku Rolnym
we Lwowie, poręczając go prywatnym majątkiem.
W czasie II wojny światowej Spółdzielnia cały czas
prowadziła skup, przetwórstwo mleka i przyjmowała
nowych członków. Ciekawostka: masło transportowano wtedy w liściach kapusty,
np. do Krakowa.
Zdecydowany rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 1992
– 2002. Na wykupionych parcelach wokół pierwszego budynku Spółdzielni wybudowano:
– nową halę produkcyjną
wraz z nowoczesnymi liniami
do produkcji mleka spożywczego, śmietany, twarogów
i napojów mlecznych;
– stację wodociągową, kotłownię i oczyszczalnię ścieków.
Łatwo policzyć, że mija
dokładnie 90 lat, odkąd spółdzielnia działa. Mało tego
– działa i cały czas się rozwija.
Wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, ale nadal trwa
przy tradycyjnej produkcji
wyrobów sprawdzonych i lubianych. Dba o jakość produktów, co przynosi jej wiele
nagród.
Jasienica Rosielna to �rma
spod znaku CZYSTA ETYKIETA, która nie ma nic do
ukrycia. Do produkcji poszczególnych asortymentów
nie stosuje się sztucznych do-

datków, wzmacniaczy smaku,
barwników, konserwantów,
barwników i zagęszczaczy.

Produkty EKOLOGICZNE
Jasienica Rosielna wyszła
naprzeciw swoim klientom
i produkuje żywność ekologiczną.
Czym się różni produkcja
nabiału ekologicznego od pozostałego?
– Zasadnicza różnica tkwi
w pozyskiwaniu surowca. Następnie osobno mleko przerabiamy, jest do tego oddzielna
linia, technologia jest powtarzalna dla wszystkich produktów. Mleko z ekologicznych
gospodarstw jest bardziej
wartościowe, ma ciekawszy
bukiet smakowy, bogatszą zawartość składników odżywczych, stabilność kwasu mlekowego i innych ingrediencji.
Mamy wyniki badań na ten
temat. W procesie utrwalania
obowiązuje tylko pasteryzacja. Twarogi czy masło wytwarza się tak samo – odpowiada prezes mleczarni Kazimierz Śnieżek.
Produkty
wytwarzane
z mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych posiadających certy�kat zgodności z zasadami rolnictwa
ekologicznego wyróżniają się

EKOŻYWNOŚĆ – to produkty, które zostały wytworzone
bez jakichkolwiek syntetycznych dodatków do żywności –
konserwantów, barwników, dodatków smakowych czy aromatów. Żywność ta produkowana jest tylko z odpowiednio
dobranych składników.
dużą zawartością białka, soli
mineralnych i witamin A, D,
E, B i C. Zawierają bakterie
kwasu mlekowego. Są produktami naturalnymi. Krowy
w takich gospodarstwach
chowane są tradycyjnie, wypasane na łąkach, co ma
wpływ na smak mleka i zawartość w nim żywych kultur
bakterii.
Dzięki produktom z Jasienicy osoby dbające o swoje
zdrowie mają w czym wybierać.
Każdy surowiec użyty do
produkcji musi pochodzić
z gospodarstw, w których nie
stosowano środków ochrony
roślin i nawozów sztucznych
przez przynajmniej trzy ostatnie lata. (w ramce)
Coraz częściej rośnie popyt na żywność wysokiej
jakości, wyprodukowaną pod
ścisłą kontrolą jednostek certy�kujących, czyli na żywność
ekologiczną. W związku z tym
w krajach Unii Europejskiej
wprowadzono system kontroli i certy�kacji produkcji ekologicznej. Gra�cznym odzwierciedleniem tego, że pro-

dukt został wytworzony zgodnie z tym systemem, jest
wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne” umieszczony na opakowaniu.

Produkty NAGRODZONE
Produkty z Jasienicy Rosielnej wiele razy były nagradzane. Podajmy kilka przykładów.
Chociażby „zwykła” Śmietana 18%, którą można wykorzystać m.in. do zup, ciast,
sosów, koktajli. Najwyższą jej
jakość potwierdzili członkowie
Hurtownie

Telefony

Krosno ul. Składowa 2
Krosno ul. Lewakowskiego 31
Jasło ul. Jana Pawła 28a
Sanok ul. Jana Stapińskiego 2
Rzeszów pawilon K ul. Lubelska 46
Rzeszów pawilon 3 ul. Lubelska 46
Brzozów ul. Kościuszki 25
Dynów ul. Rynek 7a

(0-13) 43 20243
(0-13) 42 023 32
(0-13) 44 854 31
(0-13) 46 477 90
(0-17) 86 72 408
(0-17) 86 72 445
(0-13) 43 43 030
(0-16) 65 21 040

Hurtownie obwoźne

Telefony

Dębica, Strzyżów, Przemyśl, Jarosław

(0-13) 43 09 429

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki
zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Zagórz

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 13-46-22-062 wew.67.

!Bez BIK!

Pożyczka na dowód!
Również z zajęciami komorniczymi!
Minimum formalności!
SANOK, ul. Jagiellońska 25, tel. 13-463-18-24

SPRAWDŹ NAS!

!Bez BIK!

Wadium 20 000,00 zł
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu:
www.zagorz.pl. w zakładce „Przetargi Gminne” oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Zagórz.

!Bez BIK!

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem
przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz budynkiem produkcyjnym objęta
KS1S/00047081/2, oznaczona numerem działki 112 o pow.
0,2202 ha, położona w miejscowości Poraż.
Cena wywoławcza 186 500,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)

Loży Ekspertów programu
„Doceń polskie”. Śmietana
18% uzyskała certy�kat jakości i tytuł TOP PRODUKT.
Wcześniej laury programu „Doceń polskie” zdobyły
także: Maślanka z Jasienicy
Rosielnej, Twarożek wiejski
oraz Twarożek wiejski ze szczypiorkiem (wszystkie nagrodzone znakami „Doceń polskie”
i tytułami TOP PRODUKT).
Producent jest laureatem
wielu innych nagród i wyróżnień. Jednym z nich jest znak
„Jakość Tradycja – Podkarpackie” za Twaróg wiejski i Masło ekstra.
Dodatkowo OSM Jasienica Rosielna inwestuje w swoją
sieć hurtowni.
– Moim marzeniem jest,
by każda mama na Podkarpaciu miała pod ręką nasze zdrowe mleko. Mimo tego, że nasze produkty rozchwytywane
są w wielkich miastach i uzyskują tam o wiele wyższą cenę,
dbamy o tych, których mamy
najbliżej. Przez to, że nie dodajemy konserwantów i chemii do produktów, mają one
krótką trwałość. Stawiamy na
częstszy transport do sklepów. Jesteśmy w stanie mniejsze ilości zawsze świeżych
produktów dostarczyć tam,
gdzie jest zapotrzebowanie –
wyjaśnia prezes mleczarni

Kazimierz Śnieżek. – Produkujemy też np. jogurty czy
mleka w mniejszych opakowaniach z przeznaczeniem
dla szkół, świetlic czy przedszkoli. Placówki na Podkarpaciu możemy zaopatrywać
praktycznie codziennie. Po co
dzieci mają jeść produkty
z odległych i niesprawdzonych źródeł. Wystarczy zadzwonić do najbliższej hurtowni i z chęcią dowieziemy
nabiał.
– Dodatkowo mamy sieć
sklepów �rmowych, w których zawsze czeka na klientów
pełen asortyment z naszej
mleczarni. Sklepy �rmowe
są zawsze idealnie zaopatrzone, niemniej współpracujemy
z niektórymi lokalnymi sieciami. I tu prośba do klientów,
jeśli państwo smakują nasze
produkty, bądź nie możecie
ich znaleźć na półkach sklepowych, poproście kierownictwo o telefon do hurtowni.
Z przyjemnością naszą zdrową żywność przywieziemy,
gdziekolwiek państwo jej potrzebują.
Jasienica Rosielna jest jedną z niewielu już mleczarni
w Polsce, która dała odpór
wielkim korporacjom. Choć
jest mała, działa bardzo prężnie. Mało tego, rozwija się
i stara się być w porządku wobec swoich dostawców mleka, kontrahentów, klientów,
równocześnie wywiązując się
z zobowiązań wobec ZUS
i Izby Skarbowej. Ponadto
przez ostatnie 17 lat swojej
działalności Spółdzielnia posiada certy�kat Przedsiębiorstwa FAIR PLAY. Produkty
oferuje wręcz unikatowe,
zdrowe i bardzo smaczne.
A przecież o to każdemu chodzi: jeść smacznie i zdrowo!
Z produktami OSM Jasienica
Rosielna, to bardzo proste!
opr. Edyta Wilk
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Niedźwiadki poza podium, złoto byłego trenera
Były wielkie nadzieje i oczekiwania, jednak drużynie Niedźwiadków nie udało się
zdobyć medalu przed własną publicznością. W meczu o brąz gospodarze przegrali z łączonym składem Polonii Bytom i Zrywu Ruda Śląska. Tytuł wywalczyły Sokoły Toruń,
prowadzone przez... byłego trenera naszej drużyny Wojciecha Milana.

TOMASZ SOWA

W ostatnim meczu grupy A
sanoczanie pewnie pokonali
4-1 ŁKH Łódź (po 2 bramki
Szymona Dobosza i Łukasza
Łyko), pieczętując 2. miejsce
i awans do pół�nału. Pozycję
1. zajęło Zagłębie Sosnowiec,
a grupę B wygrały Sokoły
przed Polonią/Zrywem. Po
dniu przerwy na regenerację
rozegrane zostały pojedynki
pół�nałowe. Niestety, Niedźwiadki nie sprostały lotnym
Sokołom, przegrywając 2-5.
O wszystkim zdecydowała
pierwsza tercja, bo w 12. min
rywale prowadzili już 3-0.
A gdy na początku drugiej
udało im się podwyższyć
wynik, było praktycznie po
meczu. Wprawdzie nasz zespół poderwał się do walki,
zdobywając 2 gole (Dobosz
i Krzysztof Bukowski), ale
było to za mało, by odwrócić
losy spotkania. W ostatniej
minucie torunianie przypieczętowali zwycięstwo.
Mimo sporych ubytków
kadrowych – z Polonią/Zrywem nie mogli zagrać Louis
Miccoli i Bartosz Florczak –
początek meczu o 3. miejsce
był dla zespołu Krzysztofa
Ząbkiewicza bardzo obiecujący. Już w 20. sekundzie wynik
otworzył Damian Ginda,
a w 9. min było 2-0 po tra�eniu
Łyko. Potem jednak rywale
złapali właściwy rytm gry,
w drugiej tercji odwracając
losy pojedynku. A zaraz na

To był bardzo dobry sezon Niedźwiadków, jednak zakończyły go bez medalu
początku trzeciej dołożyli jeszcze jedną bramkę, potem skutecznie pilnując korzystnego
wyniku. Tym samym podium
uciekło Niedźwiadkom...
W �nale sanocka publiczność z pewnością kibicowała
Sokołom, ze względu na trenera Milana, długoletniego
hokeistę STS-u. Jego podopieczni
zaprezentowali
świetny hokej, pokonując

Ostatnie mecze grupowe:
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – UNIA OŚWIĘCIM 10-2 (4-1, 2-0, 4-1)
NIEDŹWIADKI SANOK – ŁKH ŁÓDŹ 4-1 (2-0, 2-1, 0-0)
MOSM TYCHY – SOKOŁY TORUŃ 6-7 (1-1, 3-4, 1-1)
POLONIA BYTOM/ZRYW RUDA ŚLĄS� – PODHALE NOWY TARG 7-1 (1-0, 3-1, 3-0)
Pół�nały:
POLONIA BYTOM/ZRYW RUDA ŚLAS� – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 2-4 (0-3, 0-0, 2-1)
NIEDŹWIADKI SANOK – SOKOŁY TORUŃ 2-5 (0-3, 2-1, 0-1)
Mecz o brązowy medal:
NIEDŹWIADKI SANOK – POLONIA BYTOM/ZRYW RUDA ŚLĄS� 2-4 (2-1, 0-2, 0-1)
Finał:
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – SOKOŁY TORUŃ 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)

XXV Mistrzostwa Polski Oldbojów

TOMASZ SOWA

Bez porażki i medalu

Nasza drużyna (niebieskie stroje) musiała zadowolić się 5. miejscem

Zagłębie 5-2. Niestety, był
też przykry incydent: nie
mogąc pogodzić się z porażką młodzi sosnowiczanie po
ostatniej syrenie zaatakowali
fetujących złoto rywali i wywiązała się szarpanina. Żenujące było w tym momencie
zachowanie części rodziców
z Torunia, zachęcających swe
pociechy do agresji. Zarząd
PZHL powinien wyciągnąć
konsekwencje.
W sezonie 2016/17 skład
drużyny Niedźwiadków tworzyli: Filip Świderski, Kacper
Myrdak – Tymoteusz Glazer
(kapitan), Wiktor Dżugan,
Bartosz Florczak, Karol Biłas,
Jakub Najsarek, Marcin Sieczkowski, Damian Bartkowski,
Miłosz Wójcik, Louis Miccoli,
Damian Ginda, Jakub Szałajko, Szymon Dobosz, Mateusz
Rogos, Krzysztof Bukowski,
Łukasz Łyko, Krystian Kopiec, Sebastian Bar, Maksymilian Sanocz, Adrian Frankiewicz i Jakub Zając.

Celem wyjazdu do Tychów była walka o medal, udało się
uniknąć porażki w regulaminowym czasie, a mimo tego
zespół KH Old Boys zajął dopiero 5. miejsce. Wszystko
przez dwa pierwsze mecze, przegrane po rzutach karnych.
Najpierw nasza drużyna uległa gospodarzom, a potem
Cracovii Kraków. W tym
drugim pojedynku nie pomógł hat-trick Macieja Mermera. Szanse na awans do
pół�nału były już mocno
ograniczone. Na nic zdały się
zwycięstwa nad GKS Katowice i Polonią Bytom. Ten
drugi mecz nasi hokeiści
przegrywali jeszcze w połowie drugiej części spotkania,
potem jednak strzelając aż
5 bramek. Sportową złość na
dobre wyładowali dopiero
w pojedynku o 5. miejsce
z Zagłębiem Sosnowiec, efektem aż 8 zdobytych goli.
Pierwsze pięć padło między
11. a 16. minutą.

Tytuł mistrzowski wywalczyło Podhale Nowy
Targ, złoto zdobywając już
po raz dziesiąty, a czwarty
z rzędu. Dominacja z prawdziwego zdarzenia.

Mimo wszystko brawa
dla sanoczan, którzy zagrali
bez kilku ważnych zawodników. Drużyna prowadzona
przez Zygmunta Wójcika wystąpiła w składzie: Lisowski
– Pawlik, Marczak, Radwański, Mermer, Cieraciew, Rocki, Mika, Brejta, Wituszyński,
Burnat, Glimas, Maślak,
Zawiłowski, Jakubaszek.

Mecze grupowe:
KH Old Boys Sanok – Old Boys GKS Tychy 2-3 pk. (0-1)
Bramki: M. Radwański (26), Wituszyński (31).
KH Old Boys Sanok – Cracovia Kraków 5-5 pk. (2-2)
Bramki: Mermer 3 (1, 21, 34), Burnat (6), Cieraciew (24),
KH Old Boys Sanok – GKS Katowice 3-1 (2-0)
Bramki: D. Brejta (6), M. Radwański (20), Wituszyński (36).
KH Old Boys Sanok – Polonia Bytom 5-1 (0-1)
Bramki: M. Radwański 2 (30, 40), D. Brejta (29), Rocki (30),
Mermer (32).
Mecz o 5. miejsce:
KH Old Boys Sanok – Old Boys Sosnowiec 8-2 (5-1)
Bramki: Mermer 3 (16, 27, 28), Cieraciew 2 (13, 24), Pawlik (11),
Rocki (12), M. Radwański (14).

Liga żaków młodszych

Zwycięski finisz Niedźwiadków
Na zakończenie sezonu drużyna Niedźwiadków pokonała słowacki HK Sabinov, wygrywając po bardzo zaciętym meczu.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

dwie ostatnie bramki nasz zespół zdobył w końcówce meczu. Po 2 gole strzelili Maciej
Czopor i Michał Starościak,
a po 1 – Marcel Karnas, Karol
Górniak i Krystian Lisowski.

TOMASZ SOWA

wychowankowie Tomasza
Wolanina, co przełożyło się
na wynik. Inna sprawa, że

Maciej Czopor zajął 8. miejsce podczas Mistrzostw
Polski Juniorów do lat 14
w Drzonkowie, rozegranych
w ramach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

W dziewięciu partiach nasz szachista, o rok młodszy od większości rywali, zanotował 5 zwycięstw, remis i 3 porażki, z dorobkiem 5,5 pkt plasując się na
8. pozycji. Przed ostatnim pojedynkiem była szansa na brązowy medal, ale Czoporowi przyszło uznać wyższość Pawła
Teclafa, który przypieczętował
tytuł mistrzowski. W osobnej
klasy�kacji zawodników młodszych – z rocznika 2004 – sanoczanin zajął 2. lokatę.

KOLARSTWO

Jest progres
Puchar Smoka w Brzyskach
otworzył letni sezon Romeromanii. Janina Nawój odniosła zwycięstwo wśród kobiet, a Piotr Marzuchowski
wygrał kategorię 15-16 lat.

Piotr Marzuchowski
– Łatwa i krótka trasa przyniosła zawrotne tempo akcji. Jana i
Piotrek skutecznie zaatakowali
na ostatnich okrążeniach, co
potwierdza, że zimowe treningi
nie poszły na marne – podkreślił Mateusz Sołopatycz z Roweromanii. W najliczniejszej
kat. elity dzielnie walczył Krystian Nawój, zajmując 6. miejsce. Natomiast w kat. 17-19 lat
na pozycji 8. sklasy�kowano
Jakuba Przystasza. Z dobrej
strony pokazała sie trójka debiutantów – Emil Nawój, Daniel Michalik i Maciej Uruski.

Sanocki
Klub Tenisowy

STS UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – HK SABINOV 7-5 (3-3, 2-1, 2-1)
Bramki: Czopor 2 (14, 32), Starościak 2 (3, 29), Karnas (14), Górniak (56), Lisowski (59).
Pierwsza tercja wyszła na
remis, ale w dwóch kolejnych
nieznaczną przewagę uzyskali

Ósmy w kraju

ARCH. PRYWATNE

HOKEJ

ARCH. ROWEROMANII
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Żacy młodsi rozegrali ostatni mecz w sezonie

zaprasza członków i sympatyków na zebranie sprawozdawcze za rok 2016, które odbędzie
się 21 kwietnia w NoBo Cafe.
Początek o godz. 18, w razie
braku quorum drugi termin
wyznacza się na godz. 18.15.
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WĘDKARSTWO

Liga sanocka

Wilki obroniły tytuł mistrzowski!
Tydzień po zajęciu 7. miejsca w ekstralidze drużyna Esanok.pl Wilki odniosła zwycięstwo w lokalnych rozgrywkach. Trzeci mecz �nałowy z Niedźwiedziami obrońcy tytułu
znów wygrali w stosunku 6-3. Niezwykle zacięta okazała się walka o brązowy medal,
który ostatecznie zdobyło Besco, pokonując Komputronik rzutami karnymi.

TOMASZ SOWA

Zwycięska drużyna Esanok.pl Wilki. Od lewej: górny rząd – Michał Leś, Krzysztof Kopeć,
Damian Stubenvoll-Hański, Piotr Sokołowski, Jakub Sołowski, Kamil Kocur i Jakub Mołoń,
dolny rząd – Tomasz Sokołowski, Jakub Sujkowski, Michał Nazarkiewicz, Damian Popek, Tomasz
Rudy i Maciej Struzik. Skład drużyny uzupełniali: Łukasz Rajtar, Krzysztof Kocur i Gracjan Popek
(w ekstralidze występowali też: Dawid Serwiński, Maciej Kaczorowski, Maciej Brukwicki,
Dominik Januszczak i Radosław Bomba).

TOMASZ SOWA

W meczu o brąz Besco (niebieskie stroje) ograło Komputronik

Również w �nale pierwszego gola zdobyli unihokeiści, którym ostatecznie przyszło zaznać gorzkiego smaku
porażki. Po tra�eniu Macieja
Ambickiego (kapitalna asysta Radosława Sawickiego)
zespół Niedźwiedzi prowadził przez blisko 10 minut,
ale końcówka pierwszej
połowy zdecydowanie należała do Wilków. Wyrównał
Michał Leś, a tuż przed przerwą były jeszcze dwie bramki
Damiana Popka. Gdy chwilę
po zmianie stron na 4-1 podwyższył Maciej Struzik, sytu-

acja „miśków” stała się bardzo trudna. Mimo wszystko
nie składały broni, ale na ich
2 gole, które zdobyli Dominik Januszczak i Sawicki,
zawsze ripostę miał rutynowany Popek. Ostatecznie zawodnik ten zakończył ostatni
mecz �nału z dorobkiem
4 tra�eń, bedąc jego absolutnym bohaterem.
Drużyna Wilków odniosła zwycięstwo w jubileuszowej X edycji Sanockiej Ligi
Unihokeja Esanok.pl, przy
okazji broniąc tytułu mistrzowskiego. „Wataha” potrafła pogodzić grę na dwóch
frontach, do rozgrywek SLU
często przystępując zaledwie
dzień po meczu ekstraligi.
Podczas o�cjalnego zakończenia sezonu okazało
się, że jego najlepszym zawodnikiem wybrany został
Jakub Sujkowski z Wilków,
a bramkarzem – Maciej Wojtowicz z Niedźwiedzi. Puchary od wszystkich drużyn dla
organizatorów – za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek –
otrzymali: Piotr Skubiński,
Jakub Barć, Bartłomiej Milczanowski i Marcin Cybuch.

Damian POPEK, strzelec 4 bramek w decydującym meczu:
– W pierwszym pojedynku straciliśmy dużo
goli po ewidentnych błędach, ale potem udało
się je wyeliminować, odwracając losy rywalizacji. Dziś duże znaczenie miały 2 bramki, które
zdobyłem tuż przed przerwą. Dzięki temu potem mogliśmy nastawić się na szybkie kontry.
TOMASZ SOWA

Finałowa batalia dostarczyła
wielkich emocji. Pierwsze
mecze zakończyły się zwycięstwami Komputronika (5-4)
i Niedźwiedzi (8-7), za to
w rewanżach mieliśmy pewniejsze wygrane Besco (8-5)
i Wilków (6-3). W decydujących pojedynkach zespoły te
zdołały pójść za ciosem,
rozstrzygając rywalizację na
swoją korzyść.
Spotkanie o miejsce na
najniższym stopniu podium
lepiej rozpoczęli „komputerowcy”, otwierając wynik już
w 2. minucie. Potem prowadzenie kilka razy zmieniało
się, a gdy po przerwie w ciągu
minuty z małym okładem
dwie sprytne bramki zdobył
Tomasz
Milczanowski,
wszystko wskazywało na
triumf „beszczan”. Chwilę
przed końcem drużynę
przeciwną uratował jednak
Radosław Wituszyński, kompletując hat-tricka.
Dogrywka nie przyniosła
rozstrzygnięcia, więc trzeba
było strzelać rzuty karne.
Tra�enia braci Marcina
i Mirosława Cybuchów zdecydowały o brązowym medalu dla zespołu Besco.

Mecz o 3. miejsce:
KOMPUTRONIK – BESCO 5-6 pk. (2-3)
Bramki: Wituszyński 3, Karnas, Mermer – T. Milczanowski 2,
B. Milczanowski, D. Cybuch, Warchoł; k. Karnas – Marcin
Cybuch, Mirosław Cybuch.
Finał:
ESANOK.PL WILKI – ARRIVA NIEDŹWIEDZIE 6-3 (3-1)
Bramki: D. Popek 4, Leś, Struzik – Ambicki, Januszczak, Sawicki.

Miejska liga podstawówek

Finał dla „jedynki”, końcowy triumf „czwórki”
Finałowy turniej w SP1 zakończył się wygraną gospodarzy,
którzy przypieczętowali 2. miejsce w tabeli. Już wcześniej
zwycięstwo zapewniła sobie SP4, prowadzona przez
Bartłomieja Gregę, brązowy medal dla SP3. Królem strzelców jak przed rokiem został Marcel Karnas z „czwórki”.

Drugie zawody rozegrano
na Ropie w Bieczu, gdzie
dość niespodziewanie zwycięstwo odniósł Mirosław
Czubski z koła nr 1.
Impreza nie była zbyt udana–
przy wysokiej i brudnej
wodzie punktowało zaledwie
6 z ponad 20 wędkarzy. Czubski tra�ł jednak w dobre miejsce, na „gumy” łowiąc 2 klenie, w tym największą rybę
zawodów, mierzącą blisko pół
metra. Dzięki wygranej awansował na 5. miejsce w klasy�kacji, mając tyle samo dużych
punktów (po 20), co liderujący po inauguracyjnych zawodach kolega z koła Piotr Bałda.
który dla odmiany „wyzerował”, spadając na 4. pozycję.
Prowadzi Piotr Konieczny
z Jasła (34).

Mirosław Czubski

Muchowe GP Okręgu

Na razie słabo
Dla odmiany na razie nie
idzie muszkarzom – w pierwszych zawodach tylko dwóch
uplasowało się w dziesiątce,
teraz było niewiele lepiej.
Miejsce 4. zajął Tomasz
Osenkowski z Zagórza, łowiąc
3 pstrągi potokowe, a po
2 sztuki mieli dwaj reprezentanci koła nr 1 – na pozycji
8. uplasował się Adam Skrechota, a 10. był Dariusz Daniło. Wygrał Marek Walczyk
z Jasła (5 ryb). W klasy�kacji
prowadzi jego krajan Wacław
Borowiec (58 pkt), 2. jest
Osenkowski (54), 9 Daniło,
a 10. Skrechota (po 31).

Rączka drugi

Podczas zawodów na stawie w Siedliskach Sławęcińskiech dobrze wypadł
Janusz Rączka z koła nr 3,
zajmując 2. miejsce.

Sponsorzy ligi:
Burmistrz Miasta Sanoka,
PASS-POL, TRANS-GAZ,
INST-JOSZ

Finałowy turniej w SP1:
SP1 – SP2 6-1, SP6 – SP3 1-0, SP1 – SP4 6-2, SP3 – SP2 1-2,
SP4 – SP6 2-1, SP3 – SP1 0-5, SP2 – SP6 0-2, SP4 – SP3 0-1,
SP6 – SP1 0-1, SP2 – SP4 0-6.

Pierwsze
zwycięstwo

Spławikowy Puchar Wiosny

Wszystkie 8 goli dla SP4
zdobył Marcel Karnas, pieczętując tytuł króla strzelców
(58 bramek). Najlepszymi
zawodnikami ligi wybrani zostali Krystian Lisowski z SP4
i Hubert Szarzyński z SP1,
a najlepszym bramkarzem –
Szymon Hostyński z SP3.

ARCH. SP1

W ostatniej kolejce bezkonkurencyjna była „jedynka”
– podopieczni Dariusza
Fineczki (główny organizator) zakończyli zmagania
z kompletem zwycięstw.
„Czwórka” tym razem zagrała
bez dwóch podstawowych
zawodników (Krystian Lisowski i Michał Starościak),
ale mimo dwóch porażek
udało jej się zająć 2. pozycję.
Lokata 3. dla „szóstki”. Warto
dodać, że pierwszy mecz
w sezonie wygrała „dwójka”.

Spinningowe GP Okręgu

ARCH. PRYWATNE

14 kwietnia 2017 r.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn. Na dole zwycięski zespół „czwórki”, której skład tworzyli:
Michał Starościak, Marcel Karnas, Krystian Lisowski, Dawid Bobowski, Kacper Pielech, Dawid
Szpojnarowicz i Adam Sawicki

Nasz wędkarz złowił blisko
1,2 kg ryb, głównie bardzo
drobnych uklejek i płotek,
które chętnie brały na ochotkę i pinkę. Lepszy okazał się
tylko Zbigniew Wojnarowicz
z Jasła, odnosząc zdecydowane zwycięstwo z dorobkiem
blisko 3,3 kg ryb.

HOKEJ
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Wygrali u siebie, a jakby na wyjeździe Nieudane wyjazdy,
EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK – MARKIEWICZA KROSNO 3-0 (1-0)
Bramki: Gąsior (5), Romerowicz (63-głową), Śmietana (76-głową).
Ekoball Stal: Krzanowski – Pawiak (62. Romerowicz), Śmietana, Florek (83. Ząbkiewicz), Kaczmarski – Gąsior (70. Słysz), Jaklik, Wójcik, Adamiak (57. Borek), Sieradzki – Kuzio (73. Hydzik).
Dwa tygodnie po rozpoczęciu wiosny ostatnim meczem jesiennym, Ekoball zagrał pierwszy raz w tym roku u siebie, choć na boisku w... Pakoszówce. Piłkarski surrealizm,
na szczęście bez szkody dla wyniku, bo nasza drużyna znów zwyciężyła, strzelając 3 gole,
tym razem już bez strat własnych. A i tak był to najniższy wymiar kary.

komplet Nowosielec
Tydzień po zwycięstwach 2-1 i 2-0 na własnych boiskach,
III-ligowy Cosmos Nowotaniec i IV-ligowy LKS Pisarowce doznały wyjazdowych porażek w identycznych rozmiarach. W klasie A bilans wyszedł na plus, bo wygrały trzy
nasze zespoły – LKS Zarszyn, Gimball Tarnawa Dolna i
Orzeł Bażanówka. Trwa niesamowita passa prowadzącej
w klasie B Szarotki Nowosielce, która nadal powiększa
komplet punktów. Na najniższym szczeblu najwyżej wygrała Osława Zagórz, czyli lider grupy I.
III liga
Podlasie Biała Podlaska – Cosmos Nowotaniec 2-1 (0-0)
Bramka: Laskowski (77).
IV liga
Piast Tuczempy – LKS Pisarowce 2-0 (1-0)
Klasa A
Sanovia Lesko – LKS Zarszyn 1-2 (1-1)
Bramki: Buczek 2 (16, 53).
Gimball Tarnawa Dolna – LKS Haczów 1-0 (1-0)
Bramka: Tarnolicki (13).
Orzeł Bażanówka – Błękitni Jasienica Rosielna 1-0 (1-0)
Bramka: Żebracki (9).
Płomień Zmiennica – Victoria Pakoszówka 3-0 (2-0)
Lotniarz Bezmiechowa – Bukowianka Bukowsko 0-0

TOMASZ SOWA

Wiadomo, że dobrze jest zacząć od szybkiego prowadzenia, bo wtedy gra się dużo łatwiej. Już w 4. min golkiper rywali faulował Patryka Wójcika,
szarżującego z boku „szesnastki”. Po centrze z wolnego najwięcej krwi w podbramkowym
zamieszaniu zachował Dawid
Gąsior, pakując piłkę do siatki.
Drużyna Markiewicza mogła
się odgryźć 20 minut później,
ale strzał któregoś z jej zawodników wylądował na słupku.
Podrażniło to stalowców, którzy w odpowiedzi stworzyli
sobie kilka okazji strzeleckich.
Dwóch nie wykorzystał Kamil
Adamiak, jednej Mateusz Kuzio, natomiast po próbie Bartosza Sieradzkiego piłkę z linii
bramkowej wybił obrońca.
Druga połowa to już całkowita dominacja zawodników
Roberta Ząbkiewicza, drużyna
krośnieńska z rzadka opuszczała własną połowę. Nasi piłkarze grali już na pełnym luzie:
Gąsior popisywał się „ruletami”, Krystian Jaklik kręcił kółka
w środku pola, a Konrad Kaczmarski nic sobie nie robił ze
znacznie roślejszych rywali.
Okazji bramkowych było bez
liku, jednak skuteczność wciąż
jest do wyraźnej poprawy. Sam
Mateusz Kuzio nie wykorzystał trzech kolejnych „setek”,
choć w ostatnim przypadku
zabrakło mu szczęścia, bo futbolówka ostemplowała poprzeczkę. Celniej główkowali
inni – Dawid Romerowicz tra�ł na 2-0 tuż po wejściu na
boisku, a Michał Śmietana

5. min, zamieszanie po wolnym: sekundę później tra�ł Dawid Gąsior, dając Ekoballowi prowadzenie

ustalił wynik trochę szczęściwie, bo interwencja bramkarza
Markiewicza nie była najwyższych lotów.
I wszystko byłoby super,
gdyby nie incydent z końcówki, gdy sędzia wyrzucił
z murawy po jednym zawodniku obu drużyn. W Ekoballu
czerwoną kartkę otrzymał
Sieradzki, więc czeka go przy-

musowa przerwa od gry.
Szkoda tym bardziej, że wiosną prezentuje się wyraźnie
lepiej niż w pierwszej części

sezonu, będąc ważnym ogniwem zespołu. W najbliższym
meczu – lub meczach – trzeba
radzić sobie bez niego.

POZOSTAŁE WYNIKI:
Iwonka Iwonicz – Przełom Besko 1-2 (0-0)
Bramki: Niemczyk (73), Miklaszewski (90+4).
Kotwica Korczyna – Górnik Strachocina 1-2 (1-1)
Bramki: Kot (21), Mogilany (81).
LKS Skołyszyn – Sanbud Długie 3-0 (2-0)

Podkarpackie ligi młodzików

Beniaminek Kids Liga

Po juniorach rundę wiosenną rozpoczęły drużyny młodzików Ekoballu. Starsi wygrali z Bieszczadami Ustrzyki
Dolne, natomiast młodsi wyraźnie ulegli prowadzącemu
w tabeli Beniaminkowi Krosno.

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej drużyny Akademii Piłkarskiej zagrały jak należy, utrzymując 1. miejsca w tabelach.

Zwycięstwo starszych

Awanse z 1. miejsc
Mimo trochę niemrawego
początku zespół z rocznika
2006 odniósł komplet zwycięstw, przy okazji strzelając
prawie 50 bramek. Niewiele
słabiej poszło zawodnikom

dwa lata starszym, którzy nie
doznali porażki, utrzymując
pozycję lidera. A jednemu
rywalowi wbili aż 16 goli!
Prawdziwe emocje już po
świętach, gdy ruszą play-oﬀy.

Klasa B
LKS Odrzechowa – Brzozovia Brzozów 2-4 (1-3)
Bramki: Dufrat (19), Łagosz (76).
Juventus Poraż – Orion Pielnia 2-2 (1-2)
Bramki: Osenkowski (26), Latusek (65) – Sabat (24),
Kopacz (45).
LKS Czaszyn – Drewiarz Rzepedź 1-3 (0-1)
Bramki: Kulig (90) – Świder 2 (50, 75), Prenkiewicz (20).
Szarotka Nowosielce – Pionier Średnia Wieś 1-0 (0-0)
Bramka: B. Gołda (71).
LKS II Pisarowce – LKS Płowce/Stróże Małe 5-1 (2-0)
Bramki: Śmiałek 2 (20, 90+2), Pańko 2 (70, 86), Dołoszycki (30)
– Dadaś (71).
Nelson Polańczyk – Orkan Markowce 2-1 (2-0)
Bramka: Słysz (55).
Klasa C
Grupa I
Krokus Ropienka – Osława Zagórz 1-7 (1-2)
Bramki: Wróbel 3 (27, 55, 80), Bańczak 2 (52, 65), Kowalczyk (42), Pilch (71).
LKS Górzanka – LKS Czerteż 0-2 (0-0)
Bramki: Kędzior (78), Stram (80).
Zalew Myczkowce – LKS Tyrawa Wołoska 0-0
Grupa II
LKS Golcowa – Jutrzenka Jaćmierz 8-1 (6-1)
Bramka: Pisula (36).
LKS Głębokie – Pogórze Srogów Górny 4-4 (0-2)
Bramki: D. Sobolak 2 (1, 90), K. Sobolak (8), Maliczyszyn (51).

Puchar Polski

Młodzicy starsi Ekoballu wygrali zacięty mecz z Bieszczadami

Młodzicy starsi
EKOBALL SANOK – BIESZCZADY USTRZYKI D. 1-0 (0-0)
Bramka: Gacek (43).
Dobry mecz ekoballowców, którzy starali się realizować
zadania taktyczne. Zabrakło tylko skuteczności, dzięki czemu
zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Decydującego gola
strzelił Fabian Gacek, wykorzystując dogranie Jakuba Szomki.
– Nie przyznajemy po tym spotkaniu indywidualnych laurek, ponieważ każdy z zawodników znacznie przyczynił się do
zdobycia 3 punktów – powiedział trener Damian Popowicz.
Młodzicy młodsi
EKOBALL SANOK – BENIAMINEK KROSNO 0-11 (0-3)
Co tu pisać, wynik mówi sam za siebie... Jesienią w Krośnie
nasi chłopcy przegrali tylko 1-2, jednak na boisku w Pakoszówce lider okazał już się wyraźnie lepszy, dając gospodarzom srogą
lekcję futbolu.

LKS PISAROWCE – COSMOS NOWOTANIEC 2-1 (1-0)
Bramki: Niemczyk (28), Lorenc (76) – Maślejak (73-karny).
W okręgowym pół�nale drużyna z Pisarowiec wykorzystała atut własnego boiska, po emocjonującym meczu
pokonując wyżej notowanego rywala. W �nale zmierzy
się z Karpatami Krosno.
Na pierwszą bramkę kibice
musieli czekać niemal pół godziny, gdy strzałem z 14 m
tra�ł Damian Niemczyk, grający trener LKS-u. Wyrównanie padło po rzucie karnym za faul bramkarza,
a „jedenastkę” pewnie egzekwował Marek Maślejak.
Odpowiedź gospodarzy była
jednak szybka, bo już 3 min
później po kornerze zwycię-

skiego gola zdobył Piotr
Lorenc. I to w nietypowy
sposób, bo sprytnym uderzeniem przewrotką.
W �nale na szczeblu okręgu krośnieńskiego LKS Pisarowce zmierzy się na własnym boisku z Karpatami,
które wygrały 2-0 derbowy
pojedynek z Markiewicza.
Termin meczu nie został
jeszcze ustalony.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

TOMASZ SOWA

ARCH. EKOBALLU

Pisarowce w finale okręgu po przewrotce Lorenca

Tą oto przewrotką Piotr Lorenc strzelił zwycięskiego gola
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Zwycięstwa Sokoła i weterana

Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Młodzików

Trzydziestu biegaczy pojechało na X PKO Półmaraton
Rzeszowski. Czwórka wywalczyła medalowe lokaty
w kategoriach 30-39 i 60-69 lat: wygrali odpowiednio
Damian Dziewiński z Sokoła i Marek Nowosielski,
a 3. miejsca zajęli Grzegorz Fedak i Jerzy Haduch.

Miesiąc po kadetach, którzy w Międzyrzecu Podlaskim
zajęli 4. miejsce, na analogiczny turniej pojechał do Kielc
najmłodszy ligowy zespół TSV. Znów udało się wygrać
jeden mecz, ale tym razem wystarczyło to tylko do 5. lokaty.

Obok
wymienionych
startowali jeszcze (w kolejności zajętych miejsc):
Marek Szewczyk, Sebastian
Lech, Tomasz Skawiński, Arkadiusz Andrejkow, Roman
Borowski, Grzegorz Sarama,
Robert Hryszko, Tomasz Gaworecki, Dariusz Siedlecki,
Damian Hydzik, Krystyna
Galewicz, Marcin Roczniak,
Marek Pasierbek, Łukasz Hydzik, Grzegorz Menet, Grzegorz Zając, Magdalena Bąk,
Agnieszka Wróbel, Sylwester
Poznański i Karolina Hunia.
Bezpośrednio przed półmaratonem rozegrano wyścig
na 5 km pod nazwą SPARing.
Z naszych zawodników wystartował jedynie Marek
Szewczyk, w stawce ponad
320 osób zajmując 15. miejsce generalnie z czasem
17.40. Rezultat ten dał mu
zarazem pewne zwycięstwo
w kat. 40-49 lat, z przewagą
blisko 40 sekund nad najgroźniejszym rywalem.

Kluczowy okazał się pierwszy
pojedynek, w którym nasi
zawodnicy po tie-breaku ulegli
Wifamie Łódź. W starciu
z bezapelacyjnie najlepszym
Plasem Kielce nie było większych szans, wszak to zespół,
który w młodszej kategorii
wiekowej wygrywał ogólnopolski �nał turnieju Kinder
Sport. Warto jednak zaznaczyć, że drugi set zakończył się
minimalną porażką, a w pozostałych spotkaniach z gospodarzami żaden inny zespół nie
był w stanie ugrać 20 punktów.
Po zajęciu ostatniego miejsca
w grupie A młodzikom TSV
pozostał pojedynek o 5. lokatę,
w którym pewnie pokonali
Olimp Opole Lubelskie.

ARCH. PRYWATNE

W klasy�kacji łącznej ponad
1300 osób lokaty w czołowej
setce zajęli: 11. Dziewiński
(8 z Polaków), 21. Fedak (13.),
58. Tomasz Mazurkiewicz,
71. Robert Lemko, 72. Krzysztof Bułdak, 75. Piotr Dydio,
93. Nowosielski i 94. Łukasz
Łagożny. W bardzo licznie obsadzonej kat. 30-39 lat – ponad
400 zawodników – Dziewiński
odniósł zwycięstwo z czasem
1:14.37, a na pozycji 3. sklasy�kowano Fedaka (1:19.45).
Analogicznie wyglądała sytuacja w kat. 60-69 lat – wygrana
Nowosielskiego (1:28.48), na
najniższym stopniu podium
Haduch (1:41.50). Warto dodać, że Nowosielski traktował
start jako trening przed planowanym na następny weekend
maratonem w Warszawie,
„rozprowadzając” Łagożnego;
obaj �niszowali z identycznym
czasem. Miejsce w dziesiątce
zajęła jeszcze Marta Leśniak-Popiel, 4. w kobiecej kat.
40-49 lat (czas 1:45.56).

Piąte miejsce w Kielcach

W kategorii 30-39 lat Damian Dziewiński (z prawej) odniósł
zwycięstwo, a Grzegorz Fedak zajął 3. miejsce

– Oczekiwania były trochę
większe, bo choć tra�liśmy do
mocniejszej grupy, to liczyłem,
że poradzimy sobie z Wifamą,
co dałoby nam awans do decydującej fazy turnieju. Niestety,
moi zawodnicy przystąpili do
walki za bardzo zestresowani.
Na pocieszenie zostaje fakt, że
jego jedyni postraszyliśmy
kielczan – w drugim secie niewiele zabrakło, by doprowadzić do wyrównania. Najważniejsze jednak, że jesteśmy
mocni na Podkarpaciu, a w zakończonym właśnie sezonie
ustąpiliśmy tylko drużynom
AKS-u Rzeszów. Za rok powinno być jeszcze lepiej –
powiedział trener Maciej
Wiśniowski.

Mecze grupowe:
WIFAMA ŁÓDŹ – TSV SOKÓŁ SANOK 2:1 (-24, 17, 10)
PLAS KIELCE – TSV SOKÓŁ SANOK 2:0 (12, 23)
Mecz o 5. miejsce:
OLIMP OPOLE LUB. – TSV SOKÓŁ SANOK 0:2 (-19, -21)

NORDIC WALKING

ARCH. PRYWATNE

Podczas IV Mistrzostw Polski w Maratonie, rozegranych
w wielkopolskim Jastrowiu, następne medale zdobyli
weterani marszu z kijkami. Jerzy Nalepka wywalczył złoto
w kat. +65 lat, a Andrzej Michalski srebro w kat. 55-59 lat.

Jerzy Nalepka (po prawej) i Andrzej Michalski (z lewej) zdobyli
w Jastrowiu kolejne medale mistrzostw kraju

Generalnie obydwaj uplasowali się w czołowej dziesiątce
klasy�kacji łącznej blisko stu
osób. Michalski �niszował na
6. miejscu, uzyskując czas
4:56.32,90, a Nalepce przypadła 9. pozycja z wynikiem
5:09.47,40. Najszybszy okazał
się Marcin Michalec z Krosna,
rezultatem 4:34.23,55 bijąc
nie tylko własny rekord Polski, ale i nieo�cjalny rekord
świata.

Nalepka zdobył tytuł mistrzowski w najstarszej grupie
wiekowej, kolejnego rywala
wyprzedzając o blisko pół godziny. – To mój ósmy złoty
medal, a trzeci w maratonie.
Pięć pozostałych mam na
dystansie o połowę krótszym
– podkreślił pan Jerzy. Natomiast Michalski �niszował
jako 2. w kat. 55-59 lat. Jego
strata do zwycięzcy wynosiła
5 minut.

KAJAKARSTWO

Tytuł mistrzowski i nowy kajak w nagrodę
Sezon rozpoczęły II Długodystansowe Mistrzostwa Polski
na Pilicy, podczas których walczono na... 115 kilometrów!
Indywidualnie tytuł zdobył Tadeusz Rek, a w „dwójkach”
5. miejsce zajęli Piotr Banasiewicz i Jakub Szuryn.
– To był bardzo wyczerpujący wyścig, nie tylko ze względu na dystans i czas trwania,
ale również bardzo niski stan
wody i konieczność pokonania
po drodze kilku przeszkód terenowych. Po zawodach, w nagrodę za wybitne osiągnięcia,
otrzymałem od �rmy „Tedi
Sport” kajak turystyczny, specjalny do wyścigów długodystansowych. Dzięki temu starty w tego typu imprezach będę
mógł kontynuować już na własnym sprzęcie. Do tej pory
podczas regat turystycznych
pływałem na pożyczonych
kajakach – powiedział Rek.

Drużyna TSV – na zdjęciu z zawodnikami Olimpu – zagrała
w składzie: Damian Bodziak, Jakub Mandzelowski, Jakub Kaczmarski, Rafał Marciniak, Kacper Kondrat, Szymon Kozak, Kamil
Florek, Szymon Bryndza, Kamil Pisiak i Kacper Pajęcki (libero)

III Wojewódzki Turniej Minisiatkówki Chłopców

Powtórka „trójki”

Tym razem najmłodsi siatkarze TSV grali w Ropczycach,
notując podobne wyniki jak w dwóch wcześniejszych
imprezach. Znów najlepiej wypadła trzyosobowa drużyna
piątoklasistów, zajmując 2. miejsce.
W grupie Michał Ostrowski,
Miłosz Wiśniowski, Karol Pajęcki i Błażej Fic wygrali wszystkie 3 mecze, co dało im 1. miejsce i awans do zmagań �nałowych. Po zwycięstwie 25:20
z Krosnem zmierzyli się w decydującym pojedynku z Leżajskiem. Podopieczni Doroty
Kondyjowskiej prowadzili, ale

końcówka należała do przeciwnika (21:25).
W turnieju „czwórek”
(uczniowie klas IV) wystąpiły
dwie drużyny TSV. Żadnej nie
udało się wyjść z grupy, więc
sklasy�kowanezostałyexaequo
na 5. miejscu.
Finałowy turniej zaplanowano na maj w Rzeszowie.

Półfinał wojewódzki Gimnazjady dziewcząt

„Czwórka” w finale

Po zawodach miejskich drużyna G4 wygrała też rejonowe, a następnie pół�nał wojewódzki, kwali�kując się do
decydujących zmagań o mistrzostwo Podkarpacia.

ARCH. PRYWATNE

Wyścig rozpoczynał się
w miejscowości Przedbórz,
metę wyznaczono w Domaniewicach. Dla sanoczan był to
debiut na tak długim dystansie.
Rek startował w kat. turystycznej T-1 weteranów, �niszując
z czasem 10:22.03, co dało mu
pewne zwycięstwo. Płynął też
w drużynie Amber Tomaszów,
która wywalczyła 1. lokatę.
Natomiast w kat. T2, rozgrywanej z udziałem 14 załóg, na
pozycji 5. uplasowali się Banasiewicz i Szuryn, reprezentujący wypożyczalnie kajaków
„Turizmusan”. Drużynowo wywalczyli puchar za 3. miejsce.

ARCH. PRYWATNE

Medale „kijkarzy” wywalczone w maratonie

Tadeusz Rek z dumą prezentował otrzymaną nagrodę

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Podczas „rejonów” siatkarki G4
we własnej hali pokonały po 2:0
G1 Ustrzyki Dolne, Jasienicę
Rosielną i Lesko. Mając zaliczone zwycięstwo nad tą ostatnią

szkołą, przystąpiły do zawodów
w Czudcu. Tam nasz zespół
ograł 2:0 gospodynie i 2:1
Dębowiec, pieczętując awans
do �nału wojewódzkiego.

24

NA ŚWIĘTA

14 kwietnia 2017 r.

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
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powóz
Kiedy
z Bonn

6
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8

Odgłosy
rozmów
Grecka
wyspa

16

Wyrób cukierniczy

14

Pani
Makbet

3
Drewniana
skrzynia

Szulc,
polska
piosenkarka

Roczniki,
kroniki

3

20

Adnotacja

Łepkowska, scenarzystka

Szczliwy przypadek

2

Córka
Gałczyskiego

Rygiel,
antaba

24

Wród
ciepłych
barw

1

5

Baba ze
zbójami

Wielki
dusiciel

Barci lub
Grottger

Wnosi
odwołanie od
wyroku

Typ fotelu

Włoskie
miasto

Szwedzki
na
bankiecie

Knieja

Klej do
papy

17

27
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Z pani

Wierna

Las
mokrych
gleb

Zwane dachem
Europy
Arabski
Plawgo
25
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Tysic
tysicy
Dawna
wanna

Powie
poetycka

Internet.
odnonik

Caryca

Dom gry

Ma
symbol
Zn

28

Łukowata
ko

11

Józef,
rzdził po
Leninie

Shearer
lub
Pakula

Grecka
muza
Agenci
z NRD

Idziesz
do niej
z recept

Bro jak
tkanina

23

Iglak
lusarza
Rzeka
Francji

Gapi si
w gnat

Na linii
SuwałkiPisz

Naszyta
na dziur
w ubraniu

Finalny

8

Bikini na
mapie

Azyl
grubej
zwierzyny

Jedn.
mocy

Biblijne
jadło
Okrgła
liczba

Polski
przewonik

29

7

Dach na
słupach

Zwykła
sprawa,
codzienno

Stolica Albanii

Autorytet
ojcowski
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