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Wokół sanockiego szpitala

Ecce hospitium...
W obiegowym zwrocie sanocki szpital przy ulicy
800-lecia nadal określa się „nowym”, choć
w 2014 roku stuknęła mu już pięćdziesiątka. Początki placówki sięgają czasów, kiedy staraniem
znanego chirurga i społecznika dr. Jana Zigmunda
powołano do życia Społeczny Komitet Szpitalny
pod budowę nowego szpitala, mającego zaspokoić
potrzeby medyczne nie tylko ówczesnego powiatu
sanockiego, ale całych Bieszczad. Po dziesięciu
latach powstał, jak na tamte czasy, nowoczesny
szpital na 245 łóżek z pięcioma oddziałami
i zapleczem laboratoryjnym, dla porównania szpital na Konarskiego dysponował 85 łóżkami. Minęły lata, wokół Sanoka rozrosły się inne szpitale,
nasza placówka zdaniem wielu zaczęła podupadać
i dzisiaj wydaje się być już tylko dogorywającą
instytucją medyczną.
Czy faktycznie jest aż tak źle? Podczas jubileuszu 25-lecia Fundacji Zdrowia na Rzecz Szpitala jej
prezes Józef Baszak wspomniał bardzo dramatyczny okres sanockiej placówki w połowie lat 90.
Brakowało wtedy sprzętu, materiałów medycznych,
takich nawet jak opatrunki czy strzykawki. O opinię na temat obecnej kondycji szpitala, o jego sukcesy i porażki zapytaliśmy starostów sanockich.

Przed spotkaniem w Autorskiej

Pozostać sobą

5
Wywiad tygodnia

Marzy nam się
rewitalizacja kortów
w centrum miasta
mówi PIOTR TA�PACKI, prezes Sanockiego Klubu Tenisowego w rozmowie
z Bartoszem Błażewiczem
Kilkanaście lat temu była już nawet dokumentacja. Pewnie trzeba by było ją zrobić na nowo, ale
dalibyśmy wspólnie radę, mając choć trochę zielonego światła ze strony MOSiR -u
oraz władz miasta.

Interwencja mieszkańców

23

Pijący problem
Potłuczone szkło, krzyki i wyzwiska w stroZ Dorotą Gąsiorowską rozmawia
nę sklepowych to codzienny obraz Posady
Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz
i Wójtostwa wieczorową porą. Z tym probleMoja debiutancka książka pt. „Obietnica mem zgłosiły się do nas ekspedientki, sprzeŁucji” była prezentem, jaki zrobiłam sobie na dające alkohol, które kończąc wieczorną
czterdzieste urodziny. Nie planowałam tego, zmianę, boją się wracać same do domu.
gdyż napisałam ją już wcześniej, a jednak została wydana tuż po moich urodzinach. Łucja, Według ogólnopolskich badań 5% naszego spobohaterka tej powieści też ma czterdzieści lat, łeczeństwa stanowią osoby nadużywające alkowięc był to dla mnie dość miły zbieg
holu. Właściwie jak nazwać kogoś, kto staje się
okoliczności...
uciążliwy i stwarza nam problemy
poprzez swoje uzależnienie?
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

W przeddzień żydowskiego
święta Pesach 74 lata temu,
19 kwietnia o godzinie 6 rano
wybuchło powstanie w getcie
warszawskim. Dziś symbolem pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach są
żonkile, wpinane w klapy marynarek i lekkich płaszczy.
Rozdaje je młodzież, także na
ulicach Sanoka. Niewysłowiony ból ukołysany w delikatnym kielichu wiosennego
kwiatu.
Piszemy w tym wydaniu
„TS” o historii: o ślubie Jagiełły z Elżbietą Granowską,
o porywczym Lubomirskim,
więzionym w Sanoku. Zamek
w obu historiach odgrywa
rolę kluczową, i w tym względzie od czasów Jagiełły do
dziś, z perspektywy sanoczanina patrząc, niewiele się
zmieniło. A powtarzać to będziemy dopóty, dopóki nie
znajdzie się w kasie powiatowej, miejskiej, wojewódzkiej
dość pieniędzy, by ta zacna
instytucja mogła zadbać
o rozwój merytoryczny, logistykę pozostawiając na barkach organu prowadzącego.

Tymczasem 25 kwietnia
o 17.00 w Sali Gobelinowej
odbędzie się spotkanie, poświęcone twórczości Stanisława Kątskiego, a 2 maja na
dziedzińcu zamkowym - jubileuszowe wspominki zaślubin króla Jagiełły z Elżbietą
z Pileckich Granowską. Mija
okrągłe 600 lat od tamtych
wydarzeń.
Napisał do nas Tadeusz
Barucki. Kim jest Tadeusz
Barucki, doskonale wiedzą

nieco starsi sanoczanie.
Młodszym warto przypomnieć i pokazać, że Sanok
jest doskonałym miejscem,
by wyruszyć stąd na podbój
świata, tak jak to zrobił przed
laty Tadeusz Barucki. Czujemy się, jako redakcja, wyróżnieni, że słynny architekt,
historyk sztuki zgodził się
z nami współpracować.
Historia o katastro�e kukuruźnika w okolicach Sanoka w czasach tuż powojennych również znana jest wielu sanoczanom, jednak krążą
różne jej wersje. Dziś prezentujemy opowieść Witolda
Augustyna, podobnie jak Tadeusz Barucki ucznia Gimnazjum im. Królowej Zo�i,
mieszkającego w Krynicy
Zdroju, darzącego Sanok
wielkim sentymentem.
Nie daje nam spokoju
kondycja naszego powiatowego szpitala, dlatego zapytaliśmy, co na ten temat sądzą
Bogdan Struś, Sebastian Niżnik i Wacław Krawczyk. Dwaj
byli starostowie mieli czas,
by sprawę funkcjonowania
placówki rozpoznać, a nawet
pchnąć na lepsze tory, Wacław Krawczyk reprezentuje

AMELIA PIEGDOŃ

Dziś w numerze
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obecny Zarząd powiatu, ale
struktury samorządu powiatowego zna długo, żeby nie
rzec; od podszewki. Posłuchajmy, co panowie mają do
powiedzenia.
Poseł Piotr Uruski przesyła wiadomości ze stolicy,
z kręgów sejmowych i rządowych. Oto miasta, takie jak
Sanok, mogą liczyć na zrównoważony rozwój i duże pieniądze, po które trzeba tylko
umiejętnie sięgnąć. Posła rolą
jest informować i pokazywać
drogę, reszta należy do samo-

rządowców i to się od pewnego czasu sprawnie w naszym
mieście zaczyna układać…
Ale dopiero wiosna, na owoce przyjdzie jeszcze poczekać.
Kiedy zamykamy, wysyłamy gazetę do drukarni, wiele się wokół nas dzieje. W Sali
Herbowej szykuje się konferencja prasowa na temat inwestycji w mieście i powiecie, po południu uroczysta
sesja w Sali Gobelinowej
i nadanie Honorowego Obywatelstwa Sanoka Danucie

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wielkanoc 2017

Symboliczne śniadanie na Rynku
Tradycyjnie przed świętami sanoczanie spotykają się na
Rynku. Ten zwyczaj wprowadzono trzy lata temu i z roku
na rok, zarówno przed Wigilią Bożego Narodzenia jak
i przed Wielkanocą, coraz więcej osób decyduje się, by
przyjść i przez kilka kwadransów pobyć w tłumie, tworzącym wspólnotę bardzo specy�czną: wspólnotę, w której
relacje interpersonalne nie przekładają się, być może, bezpośrednio na nasze funkcjonowanie codzienne, ale potra�my odczuć, jak bardzo są dla nas ważne.
kanocnych, o potrzebie pogłębionej re�eksji nad tajemnicą Zmartwychwstania.
Po poświęceniu pokarmów i części o�cjalnej był
czas na życzenia, rozmowy
i poczęstunek. Gorącego żurku wystarczyło dla wszystkich.
Niewątpliwie
tradycja
przedświątecznych spotkań
spodobała się sanoczanom,
którzy coraz liczniej i chętniej
w nich uczestniczą. To dobra
tradycja, zwłaszcza w czasach,
kiedy więcej w przestrzeni publicznej dzieli, niż łączy, kiedy
spory, także polityczne, nie
oszczędzają rodzin. Warto na
chwilę przystanąć, przewartościować codzienność, posłuchać, otworzyć się na innych,
uśmiechnąć i wszystkim, bez
wyjątku, dobrze życzyć.
A uśmiech i dobro podobno lubią wracać.
FZ

www.tygodniksanocki.pl
redakcja@tygodniksanocki.pl
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Panu Piotrowi Skalickiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają:

Starosta i pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku

KRONIKA POLICYJNA
Sanok
*11 kwietnia Sąd Rejonowy
w Sanoku na wniosek policji
tymczasowo aresztował na
okres trzech miesięcy 39-letniego mieszkańca powiatu
sanockiego
podejrzanego
o to, że w dniu 9 kwietnia
2017 r. w Czaszynie, kierując
w stanie nietrzeźwości samochodem marki Volkswagen,
spowodował wypadek drogowy, wskutek którego jeden
z pasażerów doznał ciężkich
obrażeń ciała.
*12 kwietnia funkcjonariusze
KPP w Sanoku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zatrzymali do kontroli drogowej pojazd Opel,
na ul. Konopnickiej, którego
kierujący nie stosował się do
Decyzji Starosty Sanockiego
o cofnięciu uprawnień do
kierowania pojazdami.

ARCHIWUM UM

– Podoba mi się idea wspólnego świętowania. Przychodzę tutaj od samego początku
i namawiam do tego znajomych. Jest okazja, żeby kogoś
spotkać, złożyć życzenia albo
zwyczajnie się do siebie
uśmiechnąć – mówi Małgorzata, nauczycielka.
Jolanta z Justyną przyszły,
żeby skorzystać z okazji i poświęcić pokarmy.
Zgromadzonych na Rynku sanoczan przywitali burmistrz Tadeusz Pióro i wicemarszałek Maria Kurowska.
Obecni byli księża z sanockich para�i, posłowie, radni
miejscy i powiatowi, pracownicy miejskich instytucji.
Pokarmy, ustawione na świątecznie udekorowanych stołach, poświęcił J. E. Ksiądz
Biskup Stanisław Jamrozek.
Hierarcha mówił o duchowym wymiarze Świąt Wiel-

Przystasz, uczestniczce powstania warszawskiego, działaczce Rodziny Katyńskiej.
Zakończyły się konsultacje
dotyczące arkuszy organizacyjnych czyli planowania
pracy i zatrudnienia w miejskich szkołach, zorganizowane na prośbę związków zawodowych. Tyle się dzieje, że
podjęliśmy decyzję: w najbliższym czasie uruchomimy
portal informacyjny i będziemy mogli o wszystkim Państwa informować na bieżąco,
do gazety zostawiając tematy,
wymagające głębszej re�eksji
i wielostronnego spojrzenia.
Tymczasem zapraszamy
do dyskusji na naszym pro�lu na FB. No i oczywiście do
lektury gazety, bo prognozy
pogody na najbliższy weekend nie zachęcają do spacerów.
I jeszcze dziękujemy ekspedientce z Grosaru, za to że
zaopiekowała się pozostawionym w pospiechu telefonem naszej redakcyjnej koleżanki.
Mimo wszystko: wiosna!
Idzie nowe. Trzeba spróbować dotrzymać mu kroku.
msw
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*Policjanci ujawnili, że 70letni mieszkaniec powiatu
sanockiego kierował samochodem osobowym marki
Audi w stanie nietrzeźwości
– 0,30 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu. Miało
to miejsce 12 kwietnia na ul.
Kwiatowej. Dodatkowo kierujący nie zastosował się do
orzeczonego wyrokiem sądu
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do
08.01.2019 roku.

*Na ul. Królowej Bony 15
kwietnia, kierująca samochodem marki Opel 48-letnia
mieszkanka powiatu sanockiego, wykonując manewr zmiany
pasa jezdni, nie zauważyła jadącego prawidłowo, w tym samym kierunku, pojazdu marki
Honda, kierowanego przez 68-letniego mieszkańca powiatu
sanockiego. Kobieta uderzyła
w hondę, spychając pojazd
z jezdni w przydrożną latarnię,
słupek betonowy i brzeg skarpy. Pojazd marki Opel w wyniku uderzenia wpadł w poślizg,
wjechał na przydrożną skarpę,
a następnie dachował i zatrzymał się na kołach. W wyniku
zdarzenia obrażeń ciała doznał
kierujący pojazdem marki
Honda. Kierujący poddani
zostali badaniu na zawartość
alkoholu w wydychanym
powietrzu, wyniki 0,00 mg/l.
*17 kwietnia kierujący samochodem osobowym na ul. Nałkowskiej, nie dostosował techniki jazdy do panujących warunków i najechał kierowanym
pojazdem na ogrodzenie posesji, powodując oberwanie
dwóch przęseł i wyłamanie
słupka. Policjanci zatrzymali
mieszkańca powiatu sanockiego podejrzewanego o to, że
kierując samochodem marki
VW w stanie nietrzeźwości,
uszkodził ogrodzenie. Sprawcę
zatrzymano w policyjnym
areszcie.
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Z MIASTA I POWIATU

Rok z programem 500+

Jak poradził sobie sanocki MOPS?
Wraz z ostatnim dniem marca minął rok wypłacania świadczeń z tytułu programu 500+. Jak to wygląda w liczbach?
Ile rodzin otrzymało świadczenia? Jakie kwoty zostały na ten
cel przeznaczone w Gminie Miasta Sanoka?

Świadczenia wychowawcze
otrzymywały rodziny bez
względu na stan cywilny rodziców; zarówno te, w których rodzice pozostają
w związku małżeńskim, jak
i niepełne, oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku
osób rozwiedzionych wsparcie otrzymywał ten z rodziców, który faktycznie sprawował opiekę nad dzieckiem.
– Pierwszy okres, na który
było ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczynał się 1 kwietnia 2016
roku, a kończył się 30 września 2017 roku. W przypadku
ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego, był rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – informuje Dariusz Jabłoński MOPS.
– Jeden z dużych stołecznych samorządów chwalił się
na popularnym portalu, że
jako pierwszy w Polsce wypłacił świadczenia z tytułu
500+ siedmioosobowej rodzinie w I dekadzie kwietnia
2016 roku. Pomyślałem wtedy, nie bez satysfakcji, że siedmioosobowa rodzina z Sanoka w tym czasie już wydatkuje
swoje pieniądze... – wspomi-

na dyrektor MOPS Rafał
Gużkowski.
– Pierwszy rok programu
Rodzina 500+ właśnie się
kończy. Wiem, że dla bardzo
wielu rodzin pieniądze z programu stanowiły solidne
wsparcie domowego budżetu.
Sanocki MOPS nieźle poradził sobie z realizacją świadczeń z tytułu 500+. Mam nadzieję, że w następnym roku
będzie podobnie – mówi burmistrz Tadeusz Pióro.
Skorzystali z programu
500+ w Gminie Miasta
Sanoka
Do 31 marca 2017 r. złożono
2608 wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 524
wnioski w formie elektronicznej.
Rzeczywista liczba rodzin,
którym decyzją wypłacono
świadczenia wychowawcze do
31 marca 2017 r. (liczba wnioskodawców) to 2296.
Liczba dzieci, którym
wypłacono świadczenie wychowawcze w okresie od
01.04.2016 r. do 31.03.2017
r. to 3399
Liczba świadczeń wypłaconych w Gminie Miasta Sanoka od 1 kwietnia 2016 r. do
31 marca 2017 r. to 37 507
Wnioski odrzucone
109 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie – tzn.

odmówiono przyznania prawa lub częściowo odmówiono prawa do wypłaty świadczenia
wychowawczego.
Przyczyną decyzji odmownych w większości przypadków było przekroczenie kryterium dochodowego (wsparcie na pierwsze dziecko nie
przysługuje w przypadku,
kiedy
dochód
rodziny
w przeliczeniu na osobę przekroczył kwotę 800,00 zł lub
1200,00 zł w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne).
9 wniosków pozostawiono
bez rozpatrzenia – wnioskodawca sam złożył stosowne
oświadczenie z uzasadnieniem prośby, aby jego wniosek nie był rozpatrywany.

Ile pieniędzy wypłacono?
Za okres od 1 kwietnia 2016
do 31 grudnia 2016 r. wypłacono 13 983 224 zł
Za okres od 1 stycznia
2017 r. do 31 marca 2017 r.
– 4 705 687 zł
Sumując: w okresie od
1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wypłacono 18 688
911 zł
Realizacja? Bez problemów
Wypłata świadczenia wychowawczego od pierwszych dni
wdrożena w życie programu
w sanockim MOPS-ie przebiega bezproblemowo – zarówno w formie gotówkowej,
jak i przelewem na konto

bankowe. Terminy wypłat są
zamieszczone na stronie internetowej MOPS.
Co się daje, tego się nie
odbiera
Nie można odebrać świadczenia wychowawczego. Jedynie w przypadku zgłoszenia marnotrawienia świadczenia można zastosować
przepisy art. 9 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu
dzieci, na podstawie którego
przewidziano, że w sytuacji,
gdy osoba pobierająca świadczenie marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem,
wójt (burmistrz, prezydent

miasta) przekazuje je w całości lub w części w formie rzeczowej lub opłacania usług.
– W naszej gminie nie miała
miejsca zamiana wypłaty
świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na
formę rzeczową – mówi
Rafał Gużkowski.
500+ 182
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31
marca 2017 r. w Gminie Miasta Sanoka urodziło się 182
dzieci, na które złożono
wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego.
FZ

Rynek Sanok

III Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym o Puchar Rektora PWSZ

AUTOR

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku w dniu 20 kwietnia 2017r. zorganizowała III Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym o Puchar Rektora PWSZ.
Celem zawodów jest zwiększenie aktywności środowiska
ratowników oraz podniesienie
poziomu wiedzy i umiejętności wykonywania medycznych
czynności ratunkowych poprzez zdrową rywalizację
i współzawodnictwo.
W Mistrzostwach wezmą
udział zespoły ratownicze,
których zadaniem będzie
rozwiązanie symulowanych
zadań medycznych, które
usytuowane będą na terenie
miasta Sanoka. Zespoły startują w trzech kategoriach:
1. Szkół Wyższych o specjalności Ratownictwo Medyczne.
2. Zespołów Ratownictwa Medycznego
3. Kwali�kowanej Pierwszej Pomocy
W tym roku potwierdziło
swój udział 28 zespołów, 34
sędziów, 30 pozorantów, 170

uczestników. Ponad 200 osób
zostało
zaangażowanych
w organizację zawodów.
Miejsca gdzie rozgrywały
się zawody: PWSZ, Rynek,
Schody Franciszkańskie, MOSIR
Co dają zawody? Możliwość sprawdzenia się w ekstremalnych sytuacjach. W życiu
raczej nie spotyka się, takich
sytuacji by jednego dnia trzeba było wyjechać do dziesięciu rożnych ciężkich przypadków czy wypadków. Każdy przypadek jest inny i dotyczy zupełnie innej sytuacji.
Rany cięte, brak przytomności, niespodziewany poród,
oparzenia, zawał serca, pożar
to tylko przykłady inscenizowanych sytuacji dla biorących udział w konkursie. Co
więcej w inscenizację zaangażowani są ludzie – pozoranci.
Ratownicy muszą przemiesz-

czać, opatrywać prawdziwych ludzi, a to wymaga innego zaangażowania niż symulacja ratowania przy fantomie. Trzeba zachować zimną krew, dobrze rozłożyć siły
na poszczególne zadania
i dysponować szeroką wiedzą, aby sobie z tym wszystkim idealnie poradzić. Co
ciekawe, oceny wszystkich
zespołów znają tylko dwie
osoby i podawane są informacje dotyczące tylko trzech
pierwszych miejsc. Ma to na
celu nie zniechęcenie zawodników poza podium. Cóż, ratowanie życia to nie jest zadanie na punkty, to misja sama
w sobie, a zawody świetnie
do tego zadania hartują.
Kiedy przygotowujemy
„Tygodnik...” do druku, za
oknem na Rynku rozkładają
się ekipy ratownicze. Pogoda
stanowi dla uczestników manewrów dodatkowe wyzwanie. O wszystkim napiszemy
w kolejnym wydaniu gazety.
ew
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Z okolic Sejmu

Sanok w programie
wsparcie rozwoju średnich miast
w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie,
zidenty�kowane podczas analiz
Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje
społeczno-gospodarcze.
Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających
się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych
przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014 –2020.
Celem wprowadzenia Pakietu
jest zrównoważony rozwój kraju,
wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów
oraz aktywizacja potencjałów miast
średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
W krajowych programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju, przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.
Uruchomienie pierwszych dedykowanych naborów spodziewane
jest już w tym roku: w maju w Programie Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) planowany jest konkurs
dotyczący poprawy środowiska
miejskiego w zakresie zdegradowanych obszarów miast z wydzieloną
kwotą 100 mln zł dla 255 miast
średnich, w tym 50 mln zł dla 122
miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze. Na przełomie czerwca i lipca w Programie
Polska Wschodnia (POPW) planowany jest konkurs z wydzieloną
kwotą 60 mln zł dla projektów zlo-

kalizowanych na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z obszaru Polski
wschodniej dotyczący wdrażania
innowacji przez MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw).
W październiku w Programie
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowany jest konkurs
o wartości 15 mln zł dotyczący współpracy ponadnarodowej w obszarze
rewitalizacji społecznej, dedykowany
dla 122 miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze.
Pod koniec roku w Programie
Inteligentny Rozwój (POIR) planowany jest konkurs o wartości 400
mln zł dotyczący badań na rynek
w całości dedykowany dla projektów realizowanych na terenie 255
miast średnich.

AUTOR

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model
rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego -zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj
i uwzględniającego różnorodność
i specy�kę polskich miast, miasteczek i wsi. Jak twierdzi wicepremier
Mateusz Morawiecki: każdy taki
obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe przez
zidenty�kowanie i wsparcie jego
indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału.
– To bardzo dobrze, że miasta
średniej wielkości zostały zauważone przez rząd na skutek sygnałów ze
strony mieszkańców, samorządowców i parlamentarzystów, bardzo
mnie to cieszy jako posła ziemi sanockiej. Do tej pory wsparcie otrzymywały głównie duże ośrodki
i miasta wojewódzkie, teraz szansa
otwiera się przed miastami średniej
wielkości, takimi jak Sanok – podkreśla Piotr Uruski poseł na Sejm
RP.
– Wykorzystanie tej szansy zależeć będzie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Program zakłada, że ich połączone wysiłki zaowocują rozwojem
miast średniej wielkości, takich jak
np. Sanok, poprawą jakości życia
i odwróceniem negatywnych tendencji odpływu ludności.
Pakiet dla średnich miast jest
realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR) i dotyczy miast
powyżej 20 tys. mieszkańców oraz
miast powyżej 15 tys. mieszkańców,
będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich
– obecnie jest to 255 miejscowości

ARCHIWUM PRYWATNE

Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia, jakie w najbliższych
latach otrzymają średnie miasta, w tym Sanok. Ministerstwo Rozwoju
przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne
elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje
w lokowaniu inwestycji i ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Suma funduszy w krajowych
programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast
średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym:
- POWER ok. 970 mln zł,
- POIR ok 900 mln zł,
- POIiŚ ok 520 mln zł,
- POPW ok 60 mln zł.
Innym sposobem wsparcia średnich miast jest wykorzystanie instrumentów innych niż dług lub
dotacje, które znajdują się w ofercie
Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS), zarządzanym przez
Polski Fundusz Rozwoju.
W ramach Funduszu możliwe
jest uzyskanie wsparcia na inwestycje �nansowane w całości ze środków krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów
�nansowanych ze środków unijnych. Potencjalne obszary wsparcia
to: drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja,
transport zbiorowy czy ochrona
zdrowia.
Fundusz oferuje dwa modele
inwestycyjne wejść kapitałowych.
W przypadku projektów spółek
komunalnych, Fundusz kierować
będzie środki do spółek poprzez
obejmowanie akcji spółek, udzielanie pożyczek wspólnika czy
udzielanie podporządkowanego �nansowania dłużnego (pożyczki,
obligacje). W przypadku projektów, w których budżet samorządu
pozyskuje �nansowanie na inwestycje dotyczące jego zadań statutowych, Fundusz może skierować
środki poprzez odpłatne nabycie
od samorządu prawa użytkowania
akcji spółek komunalnych bądź
poprzez nabycie lub objęcie udziałów istniejących spółek komunalnych.

Fundusz Inwestycji Samorządowych dysponuje kwotą 400 mln zł.
Część tych środków zasili rozwój
miast średnich. W ramach Pakietu
dla miast średnich do dyspozycji
przedstawicieli miast średnich tra�
oferta szerokiego wsparcia konsultacyjnego w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych. W pierwszym
etapie pilotażem wsparcia konsultacyjnego zostanie objętych kilkadziesiąt miast wybranych przez
Fundusz spośród miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Eksperci Funduszu
wspólnie z przedstawicielami miast
przeanalizują potrzeby rozwojowe
pod kątem możliwych źródeł �nansowania stosownie do pro�lu ryzyka danego projektu. W drugim etapie pilotażu, wybranych zostanie
kilkanaście projektów, w realizację
których Fundusz będzie mógł włączyć się jako inwestor z wykorzystaniem indywidualnie dobranego
modelu �nansowo-instytucjonalnego.
Miasta średnie, w przeciwieństwie do dużych ośrodków, miewają
trudności w przyciąganiu inwestorów, których obecność jest kluczowa
dla rozwoju miast –nowi inwestorzy oznaczają nowe szanse rozwojowe, kreację nowych miejsc pracy,
powodują rozwój kapitału ludzkiego, rozwój powiązanych produktów
i usług. Z poziomu lokalnego,
zwłaszcza w mniejszych miastach,
nie ma narzędzi, które w zdecydowany sposób mogą odpowiedzieć
na potrzebę skutecznego przyciągania inwestycji, dlatego w dwóch
obszarach zarządzanych przez
wMinisterstwo Rozwoju wprowadzane są obecnie zmiany, mające
stymulować lokalizację nowych
inwestycji prywatnych na terenie
miast średnich.
Pierwszym z nich jest Program
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
W jego znowelizowanej wersji wprowadzone zostaną preferencyjne warunki w wysokości pomocy publicznej dla inwestorów, którzy jako miejsce lokalizacji wybiorą miasto średnie.
Inwestycje ulokowane w miastach
średnich narażonych na utratę funkcji
społeczno-gospodarczych będą objęte szczególnymi preferencjami, przekładającymi się na ocenę inwestora
oraz maksymalną wysokość wsparcia
w tzw. kalkulatorze grantowym.
Drugim jest nowa polityka funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Inwestorzy, którzy jako
miejsce realizacji projektu wybiorą
miasto średnie, będą mieli znacząco
zwiększone szanse na uzyskanie korzyści związanych ze zwolnieniem
nowej inwestycji z podatków CIT
i PIT. Prace nad odpowiednimi
zmianami legislacyjnymi są na ukończeniu, tak aby nowe przepisy mogły
w ciągu najbliższych miesięcy wejść
w życie, a zachęty dla inwestorów
dały praktyczne efekty w postaci kolejnych przedsięwzięć lokowanych
w miastach średnich i przekładały się
na ich rozwój.
mn/oprac. FZ
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Wokół sanockiego szpitala

Ecce hospitium...
W obiegowym zwrocie sanocki szpital przy ulicy 800-lecia nadal określa się „nowym”, choć w 2014 roku stuknęła mu już pięćdziesiątka. Początki placówki sięgają czasów, kiedy staraniem znanego
chirurga i społecznika dr. Jana Zigmunda powołano do życia Społeczny Komitet Szpitalny pod budowę nowego szpitala, mającego zaspokoić potrzeby medyczne nie tylko ówczesnego powiatu sanockiego,
ale całych Bieszczad. Po dziesięciu latach powstał, jak na tamte czasy, nowoczesny szpital na 245 łóżek z pięcioma oddziałami i zapleczem laboratoryjnym, dla porównania szpital na Konarskiego dysponował 85 łóżkami. Minęły lata, wokół Sanoka rozrosły się inne szpitale, nasza placówka zdaniem wielu zaczęła podupadać i dzisiaj wydaje się być już tylko dogorywającą instytucją medyczną.
Czy faktycznie jest aż tak źle? Podczas jubileuszu 25-lecia Fundacji
Zdrowia na Rzecz Szpitala jej prezes Józef Baszak wspomniał bardzo
dramatyczny okres sanockiej placówki w połowie lat 90. Brakowało
wtedy sprzętu, materiałów medycznych, takich nawet jak opatrunki czy
strzykawki. O opinię na temat obecnej kondycji szpitala, jego sukcesach
i porażkach, zapytaliśmy byłych starostów sanockich.

Wacław Krawczyk (starosta w latach 2006-2010, obecnie w zarządzie powiatu):

Bogdan Struś (starosta w latach 2002-2006):

– Musimy zdać sobie sprawę
z podstawowej rzeczy: szpital sanocki to najważniejsza instytucja
powiatu sanockiego. Dlatego jego
problemy dotykają nas wszystkich,
mieszkańców całego regionu, pracowników szpitala, samorządowców. To jest niejako podstawa do
zrozumienia, jak ważną rolę pełni
szpital w społeczeństwie. Faktycznie – po zapaści w latach 90. sanocka placówka z prowincjonalnego
szpitala na początku nowego wieku,
zaczęła się przeobrażać w sprawnie
funkcjonującą instytucję. Ale wymagało to odważnych i przemyślanych decyzji. Zaczęliśmy od najbardziej potrzebnych spraw, poprawienia funkcjonalności sal szpitalnych
zaplecza socjalnego, laboratoriów,
stworzenia właściwych warunków
dla pogotowia ratunkowego.
Jednakże, najważniejszym elementem strategicznym była koncepcja rozbudowy szpitala przy
800-lecia, co pozwoliłoby na przeniesienie oddziałów ze „starego
szpitala”, w którym – o czym wszyscy wiemy – warunki były wręcz
siermiężne, i urągające standardom
leczniczym. Dlatego, podjęliśmy
decyzję o budowie szpitalnego oddziału ratunkowego, przeniesienie
laboratoriów krwiodawstwa, ale
również uruchomienie pracowni
rezonansu magnetycznego – nota
bebe: drugiego w woj. podkarpackim i tomografu komputerowego.
Podjęliśmy negocjacje w sprawie
uruchomienia w Sanoku hemodynamiki i elektrokardiologii.
Ponadto wówczas borykaliśmy
się z problemami utrzymania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
które staraniem wielu osób, co gorsze właśnie z Sanoka, miało być
przeniesione do Rzeszowa. Udało
się jednak utrzymać bazę lotniczą i,
po wielu zabiegach, pozyskać helikopter z rządowego programu.

Był to dobry okres dla sanockiego szpitala. Było zrozumienie i nieoceniona pomoc różnych środowisk, przedsiębiorców, samorządów
i instytucji, które widząc, tak szerokie zaangażowanie, bardzo efektywnie wspierały nas w działaniach na
rzecz szpitala.
W tym miejscu chciałbym podkreślić ogromną zasługę Sanockiej
Fundacji Ochrony Zdrowia z jej
prezesem Józefem Baszakiem,
Nie chcę być posadzony o brak
skromności, ale sadzę, i nie jest to
tylko moja opinia, że był to najlepszy czas dla sanockiej służby zdrowia.
Dlatego, z przykrością obserwowałem kolejne działania, gdzie zaniechano kontynuowania wielu dobrych decyzji – choćby tej, związanej z likwidacją „starego” szpitala.
W ostatnim okresie obserwujemy „swoistą zapaść” sanockiej
placówki medycznej, czego skutkiem jest, chociażby, likwidacja oddziałów ginekologiczno-położniczych, problemy kadrowe szpitala,
obniżenie prestiżu, w tym: szczególnie szpitalnego oddziału ratunkowego, czy opieka nocna i świąteczna poza szpitalem, „o której się
mówi od lat”.
Dziwi mnie brak konkretnego,
formalnego zdiagnozowania zaistniałej sytuacji, przekonywanie
wszystkich: mieszkańców i samorządów, że problemy szpitala wynikają – z ogólnie złej sytuacji służby
zdrowia w całym kraju, braku pieniędzy, niechęci lekarzy, żądań pielęgniarek i ratowników, itp. – jednym słowem: „wszyscy inni są winni – tylko nie my”.
Dodatkowo, wciąż słyszmy
o spotkaniach, rozmowach, wyjazdach i próbach przeorganizowania
sanockiego szpitala. A jaki jest efekt
tych „aktywności”? – symbolem
tych działań jest likwidacja porodówki i kuriozalne tłumaczenie
o braku współpracy lekarzy z dyrekcją.
A myśląc o przyszłości – może
dość, że panaceum na problemy naszego szpitala będzie – reforma
służby zdrowia i „sieć szpitali” proponowana przez ministra zdrowia.
Puentując tę wypowiedź, dodam tylko: jakże wymowny jest
fakt, że nikt z Zarządu Powiatu Sanockiego, nie pojawił się na uroczystości 25-lecia Sanockiej Fundacji
Ochrony Zdrowia, nikt nie przekazał skromnego słowa: „Dziękuję”
Fundacji i Jej Wolontariuszom, którzy byli najważniejszym sprzymierzeńcem powiatowego szpitala
w Sanoku.

– Odkąd sięgam pamięcią, zawsze był niedobór środków na służbę zdrowia. Prędzej pieniądze można pozyskać na oświatę, infrastrukturę drogową, aniżeli na funkcjonowanie szpitala. Dlatego zarządzanie
tak dużą instytucją medyczną, to
ogromne wyzwanie. Jedną z przyczyn jest nieustający rozwój technologii medycznej. Dogonienie choćby
standardów szpitali wojewódzkich
jest niezwykle trudne, a czasem
wręcz niemożliwe. Niemniej sanocki
szpital dysponuje odpowiednim
sprzętem, który z powodzeniem zaspokaja nasze lokalne potrzeby. Posiadamy rezonans magnetyczny,
przypomnę, że kiedy go pozyskaliśmy, byliśmy drugim miastem po
Rzeszowie, które dysponowało takim sprzętem na Podkarpaciu. Do
tomografu komputerowego też już
zdążyliśmy się przyzwyczaić. Sanocki szpital ponadto wykonuje zabiegi

będące domeną szpitali klinicznych,
chociażby te związane z pracownią
hemodynamiki w połączeniu z przeniesionym w 2010 roku Oddziałem
Kardiologicznym (w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego) umożliwiające m.in. leczenie chorób wieńcowych. To są
nieprzecenione wartości sanockiej
placówki medycznej. W planach
obecnych władz i posła z ziemi sanockiej jest budowa nowego bloku
operacyjnego. Z kolei, jeżeli mówimy o problemach, to powiem tyle, że
nie wzięły się one z dnia na dzień.
Dzisiaj to przede wszystkim wygaśnięcie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego.
Przypomnę jednak znamienny fakt
z września 2011 roku, kiedy na miesiąc zamknięto Oddział Położniczy.
Wszyscy pamiętają malowanie oddziału, wyjaśnię jednak, że była to
przykrywka poważnych problemów
kadrowych. Dodajmy do tego odejście w poprzedniej kadencji powiatu
takich lekarzy jak doktor Kot, Kratus, Oleszczuk, Stabryła, Strzałko.
To wszystko pociągnęło późniejsze
perturbacje związane m.in. z Oddziałem Ginekologicznym. W kwietniu ubiegłego roku na posiedzeniu
Zarządu ostrzegałem przed nimi ówczesnego dyrektora szpitala Adama
Siembaba. Parę miesięcy później,
dyrektor Siembab, nie wytrzymawszy atmosfery wokół oddziału, faktu
odejścia lekarzy i niemożliwości ich
współpracy, podjął decyzję o rezygnacji. Przyznam, że póki co, nie widzę możliwości odtworzenia oddzia-

łu. Zresztą te same problemy wkrótce będą miały inne szpitale, w tym
leski i ustrzycki. Otóż lekarze ze Specjalistycznego Szpitala Pro-Familia
z Rzeszowa ocenili, że z punktu
ekonomicznego, utrzymanie oddziału ginekologicznego jest zasadne
w momencie przyjęcia 800 porodów
w ciągu roku. Życzę tym szpitalom
jak najlepiej, ale nie sądzę, by utrzymali taki poziom.
Na pewno dobrym rozwiązaniem dla sanockiego szpitala jest
koncepcja utworzenia sieci szpitali,
choć jest ona trochę spóźnionym
pomysłem. Gdyby odbyło się to
w czasach, kiedy wspominał o niej
prof. Zbigniew Religa, sanocka placówka medyczna uniknęłaby wielu
problemów. Włączenie sanockiego
szpitala do sieci szpitali spowoduje
pewną stabilizację �nansową, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę, że dla
lekarzy i samorządowców szpital to
nie tylko zakład leczniczy, ale także
zakład pracy. Podsumowując, uważam, że wiele kłopotów szpitala sanockiego jest przedstawianych nad
wyraz, również gdyby nie odejścia
wielu lekarzy i nie tylko, lepiej prowadzona polityka kadrowa – nie byłoby
tego typu problemów. Dysponujemy
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zakładem rezonansu magnetycznego, pracownią tomografu komputerowego i hemodynamiki, mamy
poza tym bardzo dobrych lekarzy jak
również średni personel. W tym roku
uruchomimy Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe, naprawdę jest za co
cenić sanocki szpital.

Sebastian Niżnik (starosta w latach 2010-2014):

– Obecnie bardzo trudno odnieść się do sytuacji sanockiego
szpitala z uwagi na to, że wiele informacji objętych jest tajemnicą. Na
pewno nie jest ona dobra. W mojej
opinii wynika to z braku pomysłów
na strategię dla sanockiej placówki
medycznej. Zamknięcie oddziałów
czy niewykorzystanie 2,5 miliona
z rezerwy premiera na przeniesienie
laryngologii, to najbardziej zna-

mienne „osiągnięcia” obecnie rządzących.
Uważam, że powinniśmy się naprawdę martwić o spuściznę, którą
zostawi nam ekipa rządząca wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej, po tej kadencji
w powiecie. Główne działania to niczym nie podyktowane likwidacje,
ograniczenia, niewykorzystywanie
otrzymywanych pieniędzy i wygaszanie oddziałów. Widać w tym wyraźnie brak przygotowania do pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji, brak wiedzy i pomysłów.
W poprzedniej kadencji angażowaliśmy wszystkie możliwe siły,
osoby, instytucje, organizacje do
pomocy, wparcia i pracy na rzecz
szpitala, który jako jednostka powiatowa powinna być traktowana
ze szczególną troską. Dzisiaj tego
zaangażowania nie widać. Co jest
niezmiernie istotne, w poprzedniej
kadencji nie robiliśmy nierozważnych i nieprzemyślanych ruchów.
Przypomnę, że w czasach sprawowania przeze mnie funkcji starosty
sanockiego udało się nam osiągnąć
m.in.:
Tekst i opracowanie Tomek Majdosz

- termomodernizację głównego
budynku szpitala, Oddziału Zakaźno-Pulmunologicznego oraz przychodni zdrowia przy ul. Lipińskiego
w Sanoku,
- dokonać przenosin i budowy
nowego oddziału kardiologii, neurologii i administracji sanockiego
szpitala,
- zakupić sprzęt diagnostyczny
za 0,5 mln zł z Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dla oddziałów
noworodkowego i położniczego,
- zakupić nową karetkę, nowy
mammograf i tomograf,
- uruchomić Pracownię Terapii
Endowaskularnej Naczyń,
- utworzyć w Sanoku Centrum
Powiadamiania Ratunkowego dla
4 powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i leskiego.
Walczyliśmy intensywnie o wpisanie inwestycji bloków operacyjnych w Sanoku na listę projektów
kluczowych województwa podkarpackiego. Gdyby nie zmiany, które
nastąpiły w powiecie, wierzę, że tak
by się stało. Dzisiaj sytuacja szpitala
to równia pochyła i niestety czas
stracony bezpowrotnie.

Z MIASTA I POWIATU

Interwencja mieszkańców

Pijący problem
Potłuczone szkło, krzyki i wyzwiska w stronę sklepowych to codzienny obraz Posady i Wójtostwa wieczorową porą. Z tym problemem zgłosiły się do nas głównie ekspedientki, sprzedające alkohol, które kończąc wieczorną zmianę, boją się wracać same do domu.
Zespół uzależnienia alkoholowego
Według ogólnopolskich badań
5% naszego społeczeństwa stanowią osoby nadużywające alkoholu. Właściwie jak nazwać
kogoś, kto staje się uciążliwy
i stwarza nam problemy poprzez swoje uzależnienie i przy
okazji go nie urazić? Jest wiele
potocznych nazw, jednak
przyjmijmy
profesjonalne
określenie tego zjawiska. Według Jadwigi Warchoł, pełnomocnika burmistrza do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych, jest to zespół uzależnienia alkoholowego, który
jest niczym innym jak chorobą. – Jest to choroba przewlekła, którą można zatrzymać na
pewnym etapie, ale pod jednym warunkiem: że się zaprzestanie picia alkoholu, ale ta
choroba nie ustąpi. Ona po
wypiciu nawet najmniejszej
ilości alkoholu powróci. Osoby z chorobą alkoholową nie są
w stanie samodzielnie zaprzestać picia. Musi być im udzielona specjalna pomoc – stwierdza specjalistka.
Mieszkańcy o problemie
Na osiedlu Posada ekspedientki, które kończą pracę wieczorem, skarżą się na nieprzyjemności ze strony pijanych klientów, którzy uporczywie domagają się alkoholu. Są to osoby,
u których na porządku dziennym jest spożywanie trunków
w nadmiernych ilościach. Jak
twierdzi jedna z pań, problem
w ostatnim czasie się pogłębił.
– Nie możemy sprzedawać alkoholu osobom nietrzeźwym.
I tutaj zaczyna się kon�ikt, bo
w momencie odmowy sprzedaży jesteśmy przez nich wyzywane od najgorszych. Pada
mnóstwo obelg i gróźb, a my
możemy jedynie poskarżyć się
szefowi, bo to za mało na wezwanie policji – żali się ekspedientka.
Zdarza się również, że
sprzedawczynie muszą interweniować, kiedy sytuacja zagraża bezpieczeństwu ich
i klientów. – W jednym ze
sklepów zdarzył się atak padaczki alkoholowej. Mężczyzna, będąc pod wpływem
upojenia, stracił równowagę
i rozbił szybę w sklepie. Zanim wezwana przez ekspedientkę karetka przyjechała,
ów mężczyzna przy pomocy
kolegi się pozbierał i razem
poszli sobie, wiadomo, w siną
dal zapewne, żeby to i owo
spożyć – opowiada jedna
z mieszkanek ul. Robotniczej.
Na osiedlu są stałe miejsca, gdzie można spotkać podchmielonych młodzieńców.
– Pech chce, że jest takie jedno miejsce tuż obok budynku,
w którym mieści się siedziba
Spółdzielni Mieszkaniowej,
do której przylega parking.

Alkoholowy telefon
zaufania:

13 463 01 00

chodni na ul. Lipińskiego 10.
Po otrzymaniu skierowania
od lekarza specjalisty można
rozpocząć terapię. Leczenie
opiera się na 8-tygodniowych
zajęciach grupowych i indywidualnych z terapeutą.
Kolejną metodą w leczeniu alkoholizmu są tak zwane
grupy samopomocowe – grupa AA, gdzie osoby uzależnione mogą spotkać się
z ludźmi o podobnej sytuacji
życiowej i udzielić sobie wzajemnej pomocy. W Sanoku
działa również niedawno
otwarty Klub Abstynenta
„Okopisko”. Pomoc osobom
uzależnionym
świadczy
przede wszystkim Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych (PIK) przy ul. Jana III
Sobieskiego, który m.in.
udziela bezpłatnej pomocy
psychologicznej,
terapeutycznej i prawnej osobom
uzależnionym i ich bliskim.
Dlaczego pomoc jest tak
ważna?

Tam właśnie, pod tym budynkiem, wieczorami lubią przesiadywać. Wszyscy o tym wiedzą, a te dziewczyny, które
trzymają na parkingu samochody, muszą wieczorem wysłuchiwać nieprzyjemnych
komentarzy, wychodząc z pracy po zamknięciu sklepu. Do
rękoczynów jeszcze nie doszło, ale słowne utarczki są na
porządku dziennym i nigdy
nie wiadomo, czym może się
to skończyć – relacjonuje jeden z klientów sklepu przy
Robotniczej.
Na Wójtostwie jest podobnie. W okolicach ul. Traugu�a mieszkańcy skarżą się
na agresywne zachowania stałych klientów sklepów monopolowych. – Zaczepiają przechodniów i pytają o pieniądze.
Wieczorami przesiadują na
okolicznych ławkach i głośno
krzyczą, a rano wszędzie leży
potłuczone szkło. Tylko czekać, aż dojdzie do jakiejś tragedii – relacjonuje jedna
z mieszkanek Wójtostwa.
Przypomnijmy, że sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej jest w Polsce prawnie
zakazana. Dla sprzedawcy
wystarczy ocena stanu trzeźwości klienta, by odmówić
mu podania alkoholu. Jeśli
jednak źle oceni sytuację
i dojdzie do sprzedaży osobie
nietrzeźwej, grozi mu za to
odebranie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, na której
ucierpi właściciel sklepu.
Co na to policja?
Według rzecznik sanockiej policji Anny Oleniacz zgłoszeń,
dotyczących zaczepiających
ekspedientki
nietrzeźwych
klientów, jest bardzo mało.

– Od początku roku było ich
kilka. Inaczej sprawa wygląda
w przypadku klientów, którzy
(najczęściej będąc pod wpływem alkoholu) przychodzą do
sklepów i kradną towar. Tego
typu zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i one mają miejsce
zazwyczaj w większych sklepach samoobsługowych. Czasami zdarza się, że kilka razy
dziennie policjanci jadą na
miejsce kradzieży, gdyż ochrona bądź personel sklepu ujęli
sprawcę na gorącym uczynku
– stwierdza o�cer prasowy
KPP w Sanoku.
– Należy pamiętać, że zawsze można zadzwonić na telefon alarmowy 997 i zgłosić
tego typu sytuację. Dyżurny
w każdym przypadku ma obowiązek wysłać policjantów na
miejsce, aby przeprowadzili
interwencję. Jednak najlepiej,
aby sytuację zgłaszać niezwłocznie, a najlepiej w czasie,
kiedy zaczepny klient znajduje się jeszcze na terenie sklepu
lub w jego okolicy. Policjant
na miejscu jest w stanie wylegitymować sprawcę, pouczyć,
ukarać mandatem za zachowanie niezgodne z prawem
lub skierować wniosek o ukaranie do sądu – dodaje st. asp.
Anna Oleniacz.
Jak można pomóc osobie
uzależnionej?
Uzależnienie od alkoholu jako
chorobę można leczyć. Osoba, która stała się o�arą swojego nałogu, nigdy nie wyjdzie z
niego sama. Jedynym rozwiązaniem jest pomoc drugiego
człowieka i terapia.
W Sanoku Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od
Alkoholu znajduje się w przy-

Choroba alkoholowa niesie
wiele szkód zarówno pod
względem �zycznym jak
i psychicznym. Pomimo doznawanych przez alkohol
szkód, osoba uzależniona odczuwa przymus picia. Według Jadwigi Warchoł taki
człowiek jest zagrożeniem
nie tylko dla siebie, ale też dla
innych. – Alkohol to środek o
silnym działaniu psychoaktywnym. Po jego spożyciu
mózg nie pracuje prawidłowo. Przestają działać hamulce moralne, nie kontroluje się
złości. Jeśli sprzedawca jest
osobą, która staje na przeszkodzie zaspokojenia tego
bardzo silnego objawu, jakim
jest głód alkoholowy, to może
nieść to nieprzewidywalną
agresję ze strony uzależnionego. Osoba pijana może być
zagrożeniem dla otoczenia –
stwierdza Jadwiga Warchoł.
Według badań dostępnych w Urzędzie Miasta,
mieszkańcy Sanoka oczekują
działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych. Chodzi o udzielanie
pomocy rodzinom, w których
występuje problem alkoholowy czy akcje edukacyjne na
temat wpływu alkoholu na
nasze życie i zdrowie. W przypadku możliwego już zagrożenia mieszkańcy osiedli, które
borykają się z problemem
natrętów apelują o zwiększenie patroli policyjnych.
Na pytanie, czy osoby nadużywające alkoholu w naszym
mieście stanowią szczególne
zagrożenie dla bezpieczeństwa,
co piąty mieszkaniec odpowiada, że te osoby mogą być problemem. O jakiego rodzaju
niebezpieczeństwo chodzi?
O zaczepianie, proszenie o coś
czy nawet odpychający widok
tych osób – najczęściej odpowiadają ankietowani mieszkańcy Sanoka.
Katarzyna Kędra
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Prawnik radzi
Chciałabym przekazać córce pewną sumę pieniędzy, tak
aby mogła kupić samochód. Czy darowizny muszę dokonać w formie pisemnej?
Jolanta P.
Zgodnie z art. 888 Kodeksu
cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Kodeks cywilny stanowi, że
oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie
aktu notarialnego. Nie jest to
jednak wymóg bezwzględny.
W przypadku, gdy przyrzeczone świadczenie zostało
spełnione, umowa staje się
ważna. Nie dotyczy to jednak
sytuacji, gdy szczególne przepisy prawa dla ważności czynności prawnej wymagają
szczególnej formy (np. przy
darowiźnie nieruchomości
konieczna jest forma aktu notarialnego). Tak więc przy darowiźnie pieniędzy umowa
dojdzie do skutku z chwilą
przekazania pieniędzy córce.
Trzeba także pamiętać, że
darowiznę należy zgłosić do
Urzędu Skarbowego właściwego dla osoby obdarowanej. W tym celu należy złożyć
wypełniony formularz SD-Z2. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy
od otrzymania darowizny.
Dodatkowo do zgłoszenia
trzeba załączyć dowód jej
przekazania na rachunek
bankowy córki lub przeka-

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

zem pocztowym. Jeżeli kwota darowizny pieniężnej (należy tu zsumować wszystkie
darowizny od tej samej osoby z okresu ostatnich 5 lat),
w przypadku osób zaliczonych do I grupy podatkowej
(czyli m.in. dzieci) nie przekracza 9637 zł zgłoszenie do
Urzędu Skarbowego nie jest
wymagane.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 459).

Papużka w opałach
Zadzwoniła do nas kobieta, która znalazła papużkę. Prawdopodobnie komuś uciekła. Czas przedświąteczny, wzmożone
mycie okien, być może przez takie otwarte okno wyfrunęła.
Kobieta papużce udzieliła schronienia i... Co dalej? Co zrobić, gdy znajdziemy egzotyczne, udomowione zwierzę?
Najlepiej nie łapać zwierzątka,
tylko zadzwonić od razu do
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, gdzie do
każdego zgłoszenia urzędnicy
podchodzą bardzo indywidualnie.
– Musimy mieć pewność,
ze zwierzę jest rzeczywiście
bezdomne, a nie, że dzwoni
ktoś, kto chce się pozbyć swojego zwierzęcia – mówi Jacek
Gomółka, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. – Poza tym należy pamiętać, że zwierzę może być
chore, agresywne lub niebezpieczne. To, kogo wyślemy do
zwierzęcia, zależy od wielu
czynników, ale zawsze będą to
wykwali�kowane osoby z odpowiednim sprzętem.
Urząd nie pracuje całą
dobę, tylko do 15.30. Co zrobić, kiedy znajdziemy zwierzę
o innej porze dnia? Najlepiej
zadzwonić do Straży Miejskiej.
Kiedy Straż nie odpowiada,
pozostaje nam policja.
Nasza czytelniczka nadal
szuka właściciela papużki. Ptaszek musiał wcześniej mieszkać z jakimś melomanem, bo
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żywo reaguje na muzykę poważną. Czytelniczka w okolicach ulicy Matejki rozwiesiła
ogłoszenia, my podaliśmy informacje na „ tygodnikowym”
Facebooku, ale do tej pory nikt
się nie zgłosił.
– Jeżeli nadal nikt się nie
upomni o papużkę, będziemy
szukać dla papużki nowego
domu. Ważne, aby nowy właściciel był odpowiedzialny
i przemyślał poważnie adopcję.
Nie chciałabym narażać ptaszka na dodatkowy stres związany z kolejnymi przeprowadzkami – mówi pani Małgorzata,
która tymczasowo udzieliła
schronienia papużce.
O wszystkim poinformujemy za pośrednictwem Facebooka.
ew
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WOŚP nie zapomina o Sanoku:

KĄCIK RZECZNIK ZUS

Nowy sprzęt na Oddziale Dziecięcym Czytelnicy pytają,
ZUS odpowiada

Po długich i intensywnych
staraniach odział dziecięcy
kierowany przez lek. Przemysława Galeja otrzymał całkiem
nowy sprzęt na potrzeby najmłodszych pacjentów. Łącznie udało się uzyskać: 6 łóżek
rehabilitacyjnych z przeciwodleżynowymi materacami,
9 łóżek dla mniejszych dzieci
oraz 21 łóżek dla dzieci starszych. Nie zapomniano również o regulowanych stolikach, na których można postawić jedzenie, ale też umieścić tablet czy laptop.
– Wszystko jest praktyczne, bardzo dobrze wykonane.
Widać, że są to rzeczy z górnej półki, naprawdę w bajkowych dziecięcych kolorach.
Suma tych wszystkich daro-

wizn jest trudna do oszacowania. Natomiast z tego, co
się dowiedziałem, to jeden
komplet, czyli łóżko plus szafka to koszt w granicach 6 tys.
złotych. O takim sprzęcie
moglibyśmy tutaj z naszymi
dziećmi pomarzyć. Nie byłoby na pewno żadnych szans
takich pieniędzy u nas wydać
– opowiada ordynator oddziału dziecięcego, lek. Przemysław Galej.
Oprócz tego oddział uzyskał skaner do naczyń, dzięki
któremu można łatwiej wkłuć
się obwodowo u dzieci,
u których trudno jest wykryć
żyłę gołym okiem – Jest to
urządzenie, które wykrywa,
naczynia, jak one przebiegają
i czy się nadają do wkłucia.
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Nowe łóżka i materace, skaner do naczyń czy pompa infuzyjna – to wszystko udało się uzyskać dla najmłodszych pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Dzięki zebranym
przez WOŚP pieniądzom i zaangażowaniu lekarzy sanocka
placówka nabrała nowoczesnych kształtów

Czekamy jeszcze na wysokiej
klasy pompy infuzyjne, które
zabezpieczą nasz cały oddział
na kilka ładnych lat do przodu – dodaje dr Galej.
To już nie pierwszy raz
kiedy WOŚP nie zapomina
o najmłodszych pacjentach
sanockiego szpitala. W 2005
roku, kiedy celem akcji było
wprowadzenie nowoczesnych
metod diagnostyki i leczenia
neonatologii i pediatrii, Sanok
otrzymał aparat do USG,
pompy infuzyjne, inkubatory
czy pulsoksymetry.
Co trzeba zrobić, by dostać taką pomoc? – Przede

wszystkim trzeba mieć chęci
i poświęcić na to trochę czasu. Jeżeli cały czas człowiek
się przypomina i powolutku
jak kropla drąży, to w pewnym momencie są tego efekty. Mogę powiedzieć tylko
tyle, że osoby, które do nas
dostarczały ten sprzęt, powiedziały, że w całej Polsce
jeszcze tylko w Gdańsku jest
jeden szpital, który otrzymał
tak dużo sprzętu medycznego. Tym bardziej, że są bardzo duże problemy �nansowe szpitali – podsumowuje
ordynator Galej.
Katarzyna Kędra

Centrum Informacji Turystycznej

Nagroda za udzielanie informacji

W trakcie szkolenia wręczono
certy�katy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku (CIT)
podlegające
Wydziałowi
Kultury i Promocji Urzędu
Miasta Sanoka otrzymało
najwyższą kategorię czterech
gwiazdek, która obowiązywać będzie do 31 października 2018 r. Określone przez
POT kryteria certy�kacji
obejmowały: oznakowanie,
lokalizację, dostępność informacji turystycznej (również w dni wolne od pracy),
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W marcu 2017 r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla pracowników biur
informacji
turystycznej
z województwa podkarpackiego z zakresu praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych
w gospodarce turystycznej.
Szkolenie zorganizowała
Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna
przy �nansowym wsparciu
Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, strój �rmowy,
kwali�kacje zatrudnionych
pracowników, obsługę w językach obcych, dostępność
bezpłatnych
materiałów

promujących Sanok i region,
odpowiedni układ pomieszczeń, wyposażenie biura CIT,
bezpłatny dostęp do internetu, sprzedaż map, przewodników i wydawnictw regionalnych. W województwie

podkarpackim, oprócz sanockiego, maksymalną ocenę
czterech gwiazdek otrzymały
jeszcze tylko dwa biura informacji turystycznej: w Jaśle
i Ustrzykach Dolnych.
n

Przeszłam na emeryturę pod
koniec 1997 roku. Teraz
dużo pisze się o kapitale początkowym, ale przecież ja
nie mam tego kapitału. Urodziłam się w 1948 roku. Czy
kapitał początkowy jest mi
potrzebny?
Nie. Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które
urodziły się po 31 grudnia
1948 r. jeżeli opłacały składki
na ubezpieczenie społeczne
lub pozostawały w zatrudnieniu i ubezpieczeniu przed
1 stycznia 1999 r. Natomiast
od tej daty ZUS ewidencjonuje składki na ubezpieczenie emerytalne każdej osobie
podlegającej
ubezpieczeniom społecznym na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Przed 1999 r. ZUS nie
był zobligowany do prowadzenia indywidualnych kont
ubezpieczonych. Z tego tytułu za okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed
1999 r. odtwarzana jest teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne poprzez
obliczenie kapitału początkowego.
Co mam robić? Nie mogę
znaleźć do kapitału początkowego żadnych dokumentów ani zaświadczeń o zarobkach za lata 1959-79. Firma,
w której pracowałem, już nie
istnieje.
Dokumenty o zarobkach
osiąganych do 1980 roku
mogły zostać zniszczone
w związku z tym, że minął
wyznaczony przepisami okres
ich przechowywania. Może
Pan jednak zgłosić się do jednostki ZUS, która pomoże
ustalić, czy Pana zakład pracy
znajduje się w posiadanym
przez ZUS wykazie zlikwidowanych zakładów pracy i czy
wskazane jest miejsce przechowywania jego dokumentacji. Informacje te można
również znaleźć na stronie
internetowej ZUS. Być może
zachowane w archiwum zostały karty pracy i na tej podstawie będzie można ustalić
Pana zarobki.
3 kwietnia br. ukończyłem
65 lat, a ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny wchodzi w życie od października. Jestem na rencie
i mógłbym wtedy przejść na
emeryturę. Czy te przepisy
mnie obejmą?
W październiku będzie mógł
Pan przejść na emeryturę,
o ile złoży Pan formalny
wniosek. W przypadku, gdy
Pan tego nie zrobi renta będzie wypłacana do momentu
osiągnięcia przez Pana wieku
emerytalnego, ustalonego
w aktualnie obowiązujących
przepisach – tj. do października 2018 r., (o ile została
przyznana co najmniej do
osiągnięcia przez Pana wieku
emerytalnego). Od października 2018 r. ZUS przyzna

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

Panu emeryturę z urzędu.
Należy pamiętać, że w przypadku przyznania emerytury
na wniosek będzie ona wypłacana w wyliczonej wysokości, a jeśli udowodni Pan
co najmniej 25 lat okresów
składkowych i nieskładkowych – w wysokości co najmniej kwoty minimalnej, natomiast emerytura z urzędu
będzie wypłacana w kwocie
nie niższej, aniżeli dotychczas pobierana renta z tytułu
niezdolności.
Urodziłem się w 1952 r.,
a 65 lat ukończę w lipcu. Czy
od października będę mógł
przejść na emeryturę?
Przysługuje Panu prawo do
emerytury od 1 października, jeżeli wniosek o świadczenie złoży Pan do końca
października.
Czy jeżeli ktoś jeszcze pracuje, to może złoży wniosek
o emeryturę w obniżonym
wieku? Czy tej emerytury
nie dostanie?
Jeżeli spełnia warunki, to
emerytura w obniżonym
wieku zostanie mu przyznana, wyliczona zaliczkowo,
a jej wypłata zostanie zawieszona do chwili rozwiązania
umowy o pracę. Po zwolnieniu się należy złożyć świadectwo pracy i wówczas
emerytura zostanie obliczona na nowo z uwzględnieniem składek za cały okres
zatrudnienia i przeciętnego
średniego dalszego trwania
życia. Dlatego lepiej raz złożyć wniosek tak, by od razu
świadczenie było wyliczone
w należnej wysokości. Nie
namawiam do pośpiechu, bo
tak ważną decyzję warto
przemyśleć i zastanowić się,
co będzie dla nas korzystniejsze. W obowiązującym
systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy
od kwoty zgromadzonego
kapitału emerytalnego i statystycznie liczonego czasu
dalszego życia. Jest zatem
oczywiste, że im później zdecydujemy się na emeryturę,
tym ona będzie wyższa.
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Przed sześcioma wiekami…

Miłość, co wszystko wybaczy?
„Wiadomość o śmierci Elżbiety uradowała i cały dwór królewski, i całe Królestwo Polskie, cieszyli się bowiem wszyscy,
iż jej zgon zatarł ohydę ściągnioną na króla i naród cały,
i większa nierównie była radość na pogrzebie królowej, niźli
w czasie koronacji” – tak pisał o wydarzeniach z roku 1420
Jan Długosz. Kronikarze nie oszczędzali królowej, obsmarowując ją, na ile złośliwej weny starczało. Trzeciej żony Władysława Jagiełły, podobno szczerze przez króla miłowanej,
średniowieczna opinia publiczna nie oszczędzała.
A była Elżbieta Granowska
z Pileckich postacią barwną
i pewnie nietuzinkową, skoro
król złamał dla niej wiele zasad
i gotów był złożyć koronę...
Podręczniki do historii mówią
o niej niewiele, jako o trzeciej
z kolei małżonce potężnego
i walecznego władcy, założyciela dynastii Jagiellonów, zwycięzcy spod Grunwaldu. Nie
wiadomo nawet, czy była niewiastą wyjątkowo powabną,
ponieważ nie zachował się żaden konterfekt, co do którego
można by było mieć niezbitą
pewność, że przedstawia właśnie ją, Elżbietę Pilecką.
Coś niezwykłego musiało
jednak charakteryzować ową
niewiastę, skoro kilku mężczyzn traciło dla niej głowę.
Najpierw doświadczyła –
prawdopodobnie - raptus puellae. Wiseł Czambor herbu
Rogala, rycerz ze Śląska, porwał ją i poślubił. Poślubiając
Elżbietę, wiązał się nie tylko z,
być może ukochaną, kobietą,
ale i z jej majątkiem. Ojciec
Elżbiety, O�o z Pilczy herbu
Topór, pozostawił swojej jedynaczce dobra, które uczyniły z niej najbardziej majętną
pannę w całej ówczesnej Rzeczypospolitej.
W staropolskim prawodawstwie, w jednym z czterech artykułów grodzkich z roku 1423
raptus puellae otrzymało kwali�kacje przestępstwa i mogło
być karane śmiercią. Wiseł

Czambor porwał Pilecką
w 1389 roku, w dodatku ją poślubił. Rodzina jednak zdecydowała o zorganizowaniu wyprawy ratunkowej: po brankę
wyruszył Jan z Jicina herbu Odrowąż, który miał z Czamborem pertraktować i pannę wraz
z majątkiem na łono rodziny
Pileckich powrócić. Stało się
jednak tak, jak w �lmach z serii
płaszcza i szpady – Jan z Jicina
pertraktacji pokojowych poniechał, Czambora najechał, Elżbietę podobno namiętnie pokochał, porwał i powiódł przed
ołtarz, a gdy Czambor protestował, to go Jan z Jicina skutecznie
i ostatecznie wyeliminował
z gry, pozbawiając życia.
Prawdopodobnie w roku
1395 Elżbieta owdowiała. Co
spotkało Jana z Jicina, o tym
historyczne źródła milczą.
Elżbieta wróciła na „matrymonialną giełdę”. Sprawy
wziął w swoje ręce wuj Spytek
z Melsztyna – przez matkę, Jadwigę z Melsztyna, Elżbieta
była skoligacona ze słynnym
rycerzem, jednym z architektów unii polsko-litewskiej,
stąd powód, dla którego Jadwiga wystąpiła w roli chrzestnej Władysława Jagiełły, gdy
ten chrzcił się, by zasiąść na
polskim tronie…
Wuj Spytko wyswatał Elżbietę z Wincentym z Granowa. Granowski na ożenku
znacznie się wzbogacił, ale nie
potra�ł majątku pomnożyć,

przeciwnie, dość znacznie go
uszczerbił. Lubił się procesować, nie szczędząc w tej materii nawet relacji z własną teściową. Zmarł niedługo po
bitwie pod Grunwaldem,
niektóre źródła podają, że
otruli go Krzyżacy. Elżbieta
po raz trzeci została wdową.
Ile razy była matką? Jedni historycy twierdzą, że Granowskiemu urodziła czwórkę,
inni, że piątkę dzieci.
On był po sześćdziesiątce, za sobą miał dwa małżeństwa. Ona po czterdziestce,
trzykrotna wdowa, po licznych porodach, zainfekowana gruźlicą. Znali się prawdopodobnie od dawna, może
nawet od 1386 roku, kiedy to
Jagiełło chrzcił się w Krakowie. Czy to była wielka romantyczna miłość do kobiety
dojrzałej, inteligentnej, wciąż
jeszcze powabnej, czy kaprys
władcy, który postanowił
upokorzyć możnowładców
i kler, biorąc ślub wbrew ich
woli? Jedna z hipotez mówi
o sekretnym romansie: Władysław zawsze śledził dyskretnie, na co są dowody, perypetie życiowe Elżbiety, którą mógł poznać jako córkę
swojej chrzestnej, a więc „siostrę”, jeszcze gdy była nastolatką. Czuwał nad ekspedycją
Jana z Jicina. Współpracował
z Granowskim, choć ten miał
trudny charakter… Elżbieta
mogła być w życiu króla kimś
ważnym przez wiele lat.,
ale… to są oczywiście tylko
hipotezy.
Łańcut, Sanok to miejsca,
w których Jagiełło bywał, by
spotykać się z Elżbietą. Właśnie podczas jednego z takich
spotkań w Sanoku 1 maja
1417 roku król ogłosił, że żeni
się z Granowską, a już następ-

nego dnia w sanockim kościele
pw. Michała Archanioła odbył
się ślub, którego udzielił arcybiskup lwowski Jan Mikołaj
z Rzeszowa. Jan Długosz zanotował w kronice, że w dniu królewskiego ślubu spadł ulewny
deszcz, nowożeńcy ugrzęźli
w błocie, złamało się koło wozu,
do kościoła trzeba było brnąć
po błocie piechotą… Odbierano to jako złą wróżbę dla królewskiej pary.
Marcin Kromer w kilkadziesiąt lat później sprawę
podsumował tak: „Zalotną
miłością i cielesnym obcowaniem zamamiony Władysław
nieprzystojnym małżeństwem
opętał się był”. No, ale jakże
„zmamiony”, skoro Długosz
pisze: „Władysław wziął ślub
z niewiastą już ze zmarszczkami na twarzy i połogami licznymi wyniszczoną”?
Owa niewiasta została królową Polski 19 listopada 1417
roku, chociaż sprzeciwiali się
temu niemal wszyscy, z biskupem Zbigniewem Oleśnickim
na czele. Małżeństwo króla
trwało trzy lata. Elżbieta zmarła na suchoty w 1420 roku, pochowano ją w podziemiach
wawelskiej katedry. Po latach,
kiedy szykowano pochówek
dla Stefana Batorego, szczątki
Elżbiety przeniesiono, ale dokąd? Tego niestety nie wiadomo.
2 maja 600 lat upłynie od
królewskiego ślubu. Na zamkowym dziedzińcu szykują się jubileuszowe obchody. A w mojej
głowie, jak mantra, pointa wiersza „Król się żeni” z Szuberowej
„Mojości”:
Jagiełło Władysław
Elżbieta Granowska
Daj im Boże szczęścia
Nas w spokoju zostaw
msw

21 kwietnia 2017 r.

Moja płyta

Muzyka i gimnastyka
WŁODZIMIERZ WYSOCKI – „Włodzimierz Wysocki” (1982)

WIESŁAWA SKOREK, szefowa
Formacji Tańca Towarzyskiego FLAMENCO

Zastanawiając się nad ulubionym albumem, w pamięci
przywołuję legendarnego rosyjskiego barda Włodzimierza Wysockiego. Właśnie płyt
tego artysty posiadam najwięcej, bo aż dziesięć. Są to
oczywiście krążki gramofonowe, w latach 1978-1988
wydane w ówczesnym ZSRR.
To w większości zapisy koncertów z lat 1960-1980. Bardzo trudno spośród tylu albumów wybrać ten jedyny.
Selekcji dokonałam, biorąc
pod uwagę piosenki, przez
które Wysocki stał się dla
mnie rozpoznawalnym artystą. „Poranna gimnastyka”,
„Piosenka o przyjacielu”, „On
nie powrócił z boju”, „Skałołazka”, „Liryczna”, „Statki”,
„Szczyt góry”, „Pożegnanie
z górami” i „Piosenka o wędrówce dusz” to odrębne historie z genialnymi tekstami.
Przy akompaniamencie gitary śpiewa je charakterystycznym, ochrypłym i bardzo
wyrazistym, niskim głosem.
Jest niezwykle charyzmatycznym wykonawcą – słychać to
w romansie rosyjskim, cygańskim, piosence więzien-

nej, czy autorskiej. W zależności od historii, śpiewa dramatycznie, zadziornie, ironicznie lub groteskowo. Jego
styl jest bardzo oryginalny.
Największą wagę przywiązywał do tekstu i interpretacji.
Pisał językiem obrazowym,
żywym – każde słowo ma
swoją wagę. Pieśni dokładnie
odzwierciedlają radziecką
rzeczywistość, wyśmiewają
absurdy życia codziennego.
Twórczość Wysockiego
nadal nie traci na aktualności.
Przykładem niech będzie
choćby utwór „Poranna gimnastyka”. W dzisiejszych czasach na każdym kroku słyszymy o �tnessie, dbaniu o sylwetkę i zdrowie właśnie przez
ćwiczenia �zyczne. Ponieważ
osobiście dużą wagę przywiązuję do aktywności ruchowej, piosenkę tę zawsze
słucham z ogromną przyjemnością. Tak samo jest zresztą
z jego innymi utworami. Nie
dziwi mnie więc fakt, że sporo piosenek zostało przetłumaczonych na język polski
i po dzień dzisiejszy wykonywane są przez naszych artystów.

nym systemem farmaceutycznym i medycznym. Ostatecznie po przegranych kilku bitwach, wygrywa całą rozgrywkę, wygrywa życie i obnaża
nieudolność wielkiego systemu. Ron nie tylko się odradza,
ale też zmienia, przewartościowuje swoje dotychczasowe życie i zaprzyjaźnia się z gejem,
transwestytą Rayonem (wybitny i doskonały Jared Leto).
Vallée`a próbuje sarkastycznie zdemitologizować
Amerykanów, częściowo mu
to wychodzi, ostatecznie jednak utwierdza w przekonaniu,

że tamtejsze społeczeństwo
chce, to bardzo ważne, chce
uczyć się na własnych błędach.
W tym konkretnym przypadku wysyłając do boju chorego
na AIDS cowboya, który godzi
w potwora plutokracji. U nas
póki co z systemem się nie podejmuje walki, ponieważ skutki okazują się opłakane i katastrofalne dla jednostki, że
wspomnę dwa �lmy z 2013
roku „Drogówkę” Wojtka
Smarzowskiego i „Układ zamknięty” Ryszarda Bugajskiego. W tej materii zdecydowanie bliżej nam do sąsiada ze
Wschodu – znamienny obraz
Zwagnicewa „Lewiatan” – niż
do dalekiego wujka zza oceanu. I proszę wierzyć, nawet
�lmy Moore`a nie są w stanie
zburzyć amerykańskiego mitu
samotnego bohatera, pokonującego najpotężniejszych wrogów.
Dallas Buyers Club, reż.
Jean Marc Vallée, USA 2013.
Oscary 2014, dla najlepszego
aktora pierwszoplanowego
Ma�hew
McConaugheya
i drugoplanowego Jareda Leto,
Oscar za najlepszą charakteryzację i fryzury. Nominacje do
Oscara za najlepszy �lm, scenariusz oryginalny i montaż.

Wariacje ﬁlmowe

Crusoe

TOMEK MAJDOSZ
tomajdosz@o2.pl
W sumie �lm przeszedł
w Polsce bez echa. Próżno
dociekać dlaczego, choć
można się domyśleć. „Dallas
Buyers Club” w polskiej wersji „Witaj w klubie” pokazuje
pewne mechanizmy koncernów farmaceutycznych, które
w Polsce zaczynają dopiero
teraz osiągać apogeum.
W uczącym się demokracji
społeczeństwie przychodzi
etap, kiedy to plutokracja w
zasadniczym stopniu narzuca
system sterowania poszczególnymi gałęziami gospodarki. Wiemy doskonale, ile stoczono batalii w Stanach Zjednoczonych na temat systemu
opieki społecznej, dostępności do usług medycznych
i refundowania leków. Dość
wspomnieć wymowny dokument Michaela Moore`a
„Sicko” (2007), w którym re-

żyser obnaża przerażający
mechanizm funkcjonowania
amerykańskiej służby zdrowia. Obraz Jean Marc Vallée`a doskonale koresponduje
z kontrowersyjnym dokumentem Moore`a i jak się
wydaje, pomimo wejścia
w życie reform – zwanych
powszechnie Obamacare –
w 2013 roku, niewiele zmieniło się w tej kwestii. Masz
pieniądze, więc możesz się
leczyć, mówiąc najkrócej.
Ciekawe, fabuła „Dallas Buyers Club” oparta na prawdziwych wydarzeniach dotyczy
jeszcze jednej kluczowej sprawy. Postępującej w latach
osiemdziesiątych
choroby
AIDS i związanych z tym licznych kontrowersji, dotyczących rzekomo postępującej
liberalizacji w sferze życia seksualnego. Te dwa główne problemy całym swym ciężarem
spadły na barki drobnego
cwaniaczka, kobieciarza Rona
Woodroofa (niezapomniana
kreacja Ma�hew McConaugheya), który w ciągu jednego
dnia, jednego badania dowiaduje się, że o kolejne dni

i resztkę życia będzie musiał
stoczyć nierówną walkę albo
zupełnie się podda w oczekiwaniu niechybnej śmierci.
Oczywiście Ron wybiera heroiczną walkę nie tylko z chorobą, ale całym systemem
opieki zdrowotnej Ameryki
lat osiemdziesiątych. I w tym
momencie na myśl przychodzi mit amerykańskiego self-made mana, wywodzącego
się w prostej linii od Robinsona Crusoe. Człowieka, dodajmy koniecznie, wywodzącego się z dawnych brytyjskich
kolonizatorów Ameryki Pół-

nocnej, potra�ącego poradzić
sobie w najbardziej skrajnych
sytuacjach. Człowieka, dla
którego nie ma żadnych przeszkód w osiągnięciu celu. Mit
podsycony dodatkowo tym,
że Ron pochodzi raczej z nizin
społecznych. Prosty cowboy,
homofob, konserwatysta i hedonista, którego dotychczasowe życie przebiegało od speluny do speluny i cichych amerykańskich moteli. Ten prosty,
amerykański człowiek naraz,
na naszych oczach odradza się
i niespodziewanie podejmuje
rękawice w walce z bezdusz-

Przed spotkaniem w Autorskiej

Co ludzie gadają

Pozostać sobą

Pojedynczo i zbiorowo

Z Dorotą Gąsiorowską rozmawia
Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

Dla kogo pani pisze?
Piszę dla czytelników, którzy
znajdują w moich powieściach to, czego poszukiwali.
Dla każdego będzie to coś
innego. Dla jednych będzie
to relaks i oderwanie się od
rzeczywistości, a dla innych
chwila zadumy nad życiem.
Odbiorca idealny, to czytelnik, który sam decyduje
o wyborze książki, a po przeczytaniu stwierdza, że ta pozycja była przeznaczona wła-

śnie dla niego. Że podczas
czytania bardzo miło spędził
czas, że książka miała istotny
przekaz i bardzo chętnie do
niej powróci. To ktoś, kto
między wierszami znajdzie
to, co autor czasami nieświadomie przekazuje czytelnikom. W trakcie zagłębiania
się w lekturę, przeżywa daną
historię, kibicuje wykreowanym przez autora bohaterom,
a czasem nawet się z nimi
utożsamia. Dla każdego pisarza to ogromna radość, kiedy
docierają do niego sygnały,
że pośród czytelników są
osoby, które poruszyła jego
książka.
Czy prowadzi pani dialog
z realnymi czytelnikami?
Kim są? Jak się z panią kontaktują? Czego się chcą od
pani dowiedzieć?
Moimi czytelniczkami są
w większości kobiety. Cudne
kobiety! Serdeczne i przyjacielskie, które okazują mi
wiele sympatii. Nie sądziłam,
że dzięki moim książkom poznam tak wiele interesujących osób. Z czytelniczkami
kontaktuję się głównie przez
Internet, na moim fanpage’u
lub pisząc prywatne wiadomości. Okazuje się, że mamy
ze sobą naprawdę wiele
wspólnego. Łączą nas podobne zainteresowania, ten sam
rodzaj energii, która sprawia,
że ludzie znajdują ze sobą
wspólny język. Odnoszę wrażenie, że jest to specy�czna
więź i traktuję dziewczyny,
które czytają moje książki jak
kogoś bliskiego. Mam nadzieję, że i one odczuwają to
podobnie.
Czy pani bohaterki mają cokolwiek z pani – wad, zalet,
może biogra�i?
Moi książkowi bohaterowie
to postacie całkowicie �kcyjne. Zachowują się jak ludzie
z krwi i kości, mają mnóstwo
kłopotów, przeżywają radości,
idą przez życie z podniesioną
głową, czasami potykają się
i upadają, poszukują złotego
środka, co niejednokrotnie
wiąże się z ogromnymi zmianami w życiu. Jednak problemy
moich książkowych bohaterów nie są moimi problemami. Przyznam się, że pisząc
powieść czasami dość mocno
angażuję się emocjonalnie
w kreowaną przeze mnie sytuację, bywa, że kibicuję jednemu z bohaterów bardziej od
pozostałych, jednak pomiędzy �kcją literacką, a światem
realnym zawsze wyznaczam
ścisłą granicę. Nigdy nie piszę
o własnych przeżyciach, czy
sytuacjach, które dotknęły
bliskie mi osoby. Uważam, że
to byłoby nie fair. Życie, z całą
paletą barw, potra� jednak tak
mocno zaskakiwać, że inspiracji można poszukać gdziekolwiek. Jestem bacznym
obserwatorem, a w szczegól-

TOMASZ CHOMISZCZAK

ARCHIWUM WYDAWNICTWA ZNAK (2)

Jak to się stało, że napisała
pani pierwszą książkę?
Moja debiutancka książka pt.
„Obietnica Łucji” była prezentem, jaki zrobiłam sobie
na czterdzieste urodziny. Nie
planowałam tego, gdyż napisałam ją już wcześniej, a jednak została wydana tuż po
moich urodzinach. Łucja,
bohaterka tej powieści też ma
czterdzieści lat, więc był to
dla mnie dość miły zbieg
okoliczności. Już wcześniej
pisałam, ale tylko do szu�ady
i niestety nie kończyłam moich opowieści. Dochodziłam
do pewnego miejsca i z reguły stwierdzałam, że mam pomysł na inną, lepszą powieść.
Po czym wyjmowałam kolejny zeszyt i zaczynałam tworzyć nową historię, która na
pewnym etapie pisania zaczynała mnie nudzić. Doszło
do tego, że miałam rozpoczętych kilka zeszytów, a że wyobraźnia od dziecka pracowała u mnie na najwyższych
obrotach, to chciałam wszystkie te historie spisać na raz.
Brakowało mi konsekwencji.
Na szczęście przyszedł moment, właściwy czas, że
uzmysłowiłam sobie chaotyczność własnego postępowania. Zanim do tego doszło,
musiałam zrobić w swoim
życiu niewielki remanent,
poukładać wiele zdarzeń,
uświadomić sobie, w jakim
miejscu jestem i gdzie chciałabym dojść. Postanowiłam
oddzielić sprawy istotne od
tych błahych, którym wcześniej przypisywałam większą
wartość. I w chwili, kiedy dotarło do mnie, gdzie popełniam błąd, zmieniłam taktykę
działania. Wróciłam do wcześniejszych historii i skończyłam je pisać. Od tamtej pory
nigdy nie zaczynam tworzyć
nowej książki, zanim nie
ukończę aktualnej. Gdy napisałam „Obietnicę Łucji” i wysłałam tekst do wydawnictwa, to uśmiechnęło się do
mnie szczęście. Myślę, że
właśnie wtedy nadszedł ten
właściwy czas, ale, żeby on
się pojawił, najpierw sama
musiałam dać sobie na to
zgodę. Dobre okoliczności,
niespodzianki od losu, chwile, które zmieniają nasze
życie, pojawiają się, kiedy jesteśmy gotowi je zauważyć
i skorzystać z tego, co akurat
mamy w zasięgu ręki.

9

KULTURA

21 kwietnia 2017 r.

ności cenię sobie kontakt
z przyrodą. Zwracam uwagę
na sytuacje, detale, które być
może dla większości osób nie
miałyby tak dużego znaczenia.
Moją wyobraźnię pobudzają
wiekowe przedmioty, miejsca
przykryte pierzynką czasu,
o których już dawno zapomniał świat. Jest pewne, że
gdy zauważę starą, zarośniętą
trawą studnię, natychmiast
zatrzymam się, żeby przez
chwilę cofnąć się w czasie. To
właśnie w takich momentach
moja wyobraźnia szaleje najbardziej, a w mojej głowie pojawiają się obrazy, które mogę
opisać i zamknąć na kartach
moich książek.
Literatura dla kobiet – nie
ma pani wrażenia, że traktowana jest trochę jak literatura „kolejnej” kategorii, klasy�kowana jako „czytadła”...
Nie odbieram tego w ten
sposób. Lubię książki obyczajowe i chętnie po nie sięgam. Uważam, że poruszają
wiele ważnych problemów.
Z niektórymi bohaterami
często się utożsamiamy, a innych odrzucamy, mając pewność, że nie chcielibyśmy
spotkać osób o takich cechach charakteru w realnym
życiu. Literatura dla kobiet,
czyli książki obyczajowe to
historie o miłości i jej braku,
o przyjaźni, nienawiści, rywalizacji, złości, zazdrości,
a więc opowieści o emocjach
i uczuciach, które są znane
każdemu człowiekowi. Często zdarza się, że w jakimś
bohaterze widzimy własne
odbicie, irytuje nas, ale jednocześnie przywodzi na myśl
cechy naszego charakteru,
które nam przeszkadzają.
Czytając tego typu historie
obserwujemy życie wykreowanych przez autora postaci
i uzmysławiamy sobie, że nie
jesteśmy sami z własnymi
problemami, bo obok nas są
inni ludzie, którzy też mają
kłopoty, choć wcześniej nie
zwracaliśmy na to uwagi. Myślę, że powieści obyczajowe
w pewnym stopniu uczą też

uważności. Pomagają dostrzegać detale, które nadają
naszemu życiu koloru, smaku
i zapachu. Dzięki czemu możemy się zatrzymać i łapiąc
oddech, choć przez chwilę
podumać nad tym, co jest.
Szczęście, miłość to, według
pani, tematy wyłącznie książkowe, wyrugowane z życia?
Jest jakaś recepta na to,
byśmy umieli cieszyć się
z tego, co nam zsyła los?
Myślę, że to, w jaki sposób
postrzegamy świat i jak odbieramy innych, zależy od
naszego nastawienia, od naszej zdolności odczuwania.
Składa się na to nasz bagaż
doświadczeń, który niesiemy
na swoich barkach niemal od
dzieciństwa. Umiejętność
cieszenia się drobnostkami
i dostrzegania piękna oraz
szans, jakie mamy przed sobą
nie jest wrodzona. Tego trzeba się nauczyć. Życie to nieustanna praca nad sobą, nad
własnym charakterem. A na
to by być człowiekiem szczęśliwym i spełnionym nie ma
gotowej recepty, bo każdy
z nas jest zlepkiem różnorakich doznań. Nie ma dwóch
identycznych osób. Odróżnia
nas od siebie nie tylko układ
linii papilarnych na naszych
dłoniach, ale także barwa naszych uczuć, to, z jaką żarliwością odczuwamy świat.
W jaki sposób potra�my cieszyć się życiem. Najważniejsze jest życie w zgodzie ze
sobą, bo tylko to gwarantuje,
że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Ważni są ludzie, którzy nas otaczają.
Dobrze jest, kiedy ciągną nas
w górę lub przynajmniej dorównują tempa w naszej wędrówce. Sytuacja komplikuje
się, kiedy zaczynają nas ograniczać, narzucając własny
schemat idealnego życia.
Wtedy trzeba się zastanowić,
czy nadal chcemy „wędrować„ w ich towarzystwie.
Wybory nigdy nie są łatwe,
ale niestety odważne życie
polega na nieustannym ich
dokonywaniu.

Od czasu, gdy Kabaret Starszych Panów wylansował pochwałę wszelkich akcji „wespół w zespół”, wiemy że łatwiej, sprawniej i przyjemniej
jest działać w drużynie. To
zresztą prawda znacznie starsza, o czym świadczą choćby
zapomniane już dziś staropolskie określenia, iż robi się
coś „samowtór” czy „samotrzeć”. Z drugiej jednak strony, nie ma to jak polegać na
sobie samym: wiadomo, że
się nie nawali, a jeśli nawet, to
nie będzie na kogo zrzucać
winy. Cały splendor i cała odpowiedzialność spływają na
jednostkę.
Ba, ale co powiedzieć,
gdy dynamicznie rozwijająca
się rzeczywistość stawia
przed nami nowe wymagania? Takie otóż, które zacierają jasny, zdawałoby się, podział na pojedynczość i mnogość? My tu zajęci mieszaniem płci, a tam – świat pędzi
jeszcze bardziej szalenie
i w tym pędzie już nie można
rozróżnić, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem jedno –
czy wieloosobowym. Co
z tym począć?
I ja nie wiem, co począć,
gdy czytam zapowiedź: „Mistrzostwa Polski Młodzika”.
Że niby ten „młodzik” sam ze
sobą będzie owe mistrzostwa
rozgrywał? Jak w tym równie
starym szlagierze: „Sam ze
sobą na sam, najlepiej się
mam, gdy znajdę się sam”?
No, oczywiście nie, powie
ktoś; chodzi o takie uogólnienie, liczba pojedyncza
metaforycznie wyraża zbiorowość… Dobrze, ale to
przecież typowe dla stylu
naukowego i urzędowego!

W końcu organizatorzy innych imprez sportowych
nie wpadli na ten „retoryczny” pomysł: nie słyszymy
o „mundialu seniora” czy
„pucharze Polski trampkarza”. Czemu? Chyba że takie
rzeczy to tylko w hokeju?
Podobnie nie wiem, dlaczego uparcie powtarza się
inny błąd, upodobany zwłaszcza przez skrybów lokalnych
mediów. Jako jego przykład
z ostatnich dni podam tytuł:
„Tysiące pielgrzymów ruszy
w Bieszczady”. Tysiące pielgrzymów może „ruszy” uroda Bieszczadów albo duchowa potrzeba – tak, polska
składnia pozwala na takie
konstrukcje. Ale tylko na takie. Cóż z tego, skoro, obawiam się, „tysiące autorów
powtórzy” zacytowany wyżej
błąd, bo oni, jak ten Edek
z „Tanga” Mrożka, wiedzą lepiej…
Przez to pomieszanie dochodzi do sytuacji zdumiewających: oto „uchwała
o sprzedaży zapadła tylko
jednym głosem”. A, zatem
już gdzieś funkcjonuje gremium jednoosobowe? Hm…
„Słuszną linię ma nasza władza”. Czyli… „oni”. To w końcu jak: rządzą pojedynczo
czy zbiorowo?

ZAPROSZENIE OD DOROTY GĄSIOROWSKIEJ

Sanok, to niezwykłe miasto,
dlatego ucieszyłam się, że akurat tutaj mam przyjechać.
A powód mojej radości jest
szczególny. To właśnie na Podkarpaciu umieściłam akcję
mojej debiutanckiej powieści
„Obietnica Łucji”. Główna bohaterka, Łucja wyjeżdża
z Wrocławia i zjawia się w Różanym Gaju, maleńkiej podkarpackiej miejscowości, gdzie
zaczyna nowe, szczęśliwe życie. I choć Różany Gaj to miejscowość �kcyjna, to jednak dla
mnie ma ona wyjątkowe, symboliczne znaczenie. Kochani
czytelnicy z Sanoka i okolic,

ogromnie cieszę się, że będę
mogła spotkać się z Wami,
zwłaszcza, że to właśnie Wy
najliczniej na mnie zagłosowaliście i dzięki temu mam szansę
odwiedzić Wasze piękne miasto. Już nie mogę doczekać się
tej wizyty. Oczywiście wszystkich gorąco zapraszam na to
spotkanie, zwłaszcza, że odbędzie się ono w ważnym dniu.
23 kwietnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Książki,
czyli święto wszystkich, którzy
kochają książki. Będzie mi bardzo miło jeśli zechcecie spędzić ze mną to popołudnie
w księgarni Autorskiej i świętować premierę mojej najnowszej powieści „Antykwariat
spełnionych marzeń”. Spotkanie połączone będzie z degustacją korzennej kawy, takiej
samej, jaką pija Emilia, bohaterka Antykwariatu oraz rozmowami o książkach, które
Was poruszają, dają nadzieję
i pozwalają marzyć. Kochani,
czekam na Was w księgarni
Autorskiej o godzinie czternastej! Bardzo chętnie Was poznam!

10

EDUKACJA

21 kwietnia 2017 r.

Czym skorupka za młodu...

Zajęcia inne niż wszystkie
Zajęcia zorganizowały i prowadziły mgr Monika Kijowska wraz ze studentami ratownictwa i mgr Edyta Krowicka ze studentami pielęgniarstwa. Dzieci wysłuchały
najpierw krótkiego wykładu
dotyczącego specy�ki pracy
pielęgniarki i ratownika,
a potem podzielone na
mniejsze grupki rozeszły się
na zajęcia praktyczne.
– Ratownicy medyczni
prowadzący szkolenie poinformowali uczestników, jak
prawidłowo wezwać pogotowie ratunkowe, pod jaki numer należy zadzwonić i jakie
informacje podać dyspozytorowi medycznemu. Następnie uczniowie poznali zasady

EDYTA WILK (4)

Wtorek dla trzecioklasistów z SP nr 4 był niezwykły. Na jeden dzień stali się studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Około 130 dzieci uczyło się ratowania życia i postępowania w nagłych przypadkach.

postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia, nauczyli
się poprawnie wykonywać
BLS, a także układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Kolejnym zagadnieniem było postępowanie
w zadławieniach oraz bandażowanie ran i tamowanie
krwotoków.
Dodatkowo
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacji medycznej, zaprezentowanej przez
studentów, w nagłym zatrzymaniu krążenia. Młodzi ra-

townicy dzielnie i z wielkim
zaangażowaniem pomagali
ratownikom w wykonywaniu
medycznych czynności ratunkowych. Pielęgniarki uczyły
dzieci bandażowania ran, robienia zastrzyków czy objaśniały, jak pracuje serce, układ
krwionośny czy kostny – skomentowała zajęcia Monika
Kijowska.
Wszyscy trzecioklasiści
mogli np. ćwiczyć ułożenie
nieprzytomnego człowieka
w pozycji bocznej ustalonej,
inscenizowali zachowanie
przechodniów,
świadków
wypadku drogowego, czy zakładanie opatrunku. Takie
zajęcia pozostaną w ich pamięci bardzo długo.
– Było super! Wiem jak
wykonuje się masaż serca.
O tak! – pokazywała Emilka
z klasy 3 B – Teraz wiem, co
robić, jak ktoś zasłabnie i na
jaki nr od razu dzwonić.
Grunt to nie panikować i nie
uciekać.
– Mógłbym zostać ratownikiem! To bardzo poważna
i odpowiedzialna praca, a do
tego mógłbym jeździć szybko
karetką! – stwierdza Filip
z 3 F.
– Widzieliśmy mózg i serce. Tyle ciekawych rzeczy
znajduje się w człowieku!
– Olek z 3 F również był zachwycony – widzieliśmy kości z kręgosłupa na sznurku
i każdą prawidłowo musieliśmy nazwać. Z chęcią jeszcze
raz byśmy przyszli na takie
zajęcia.
Uczenie prawidłowych
zachowań podczas wypadku
jest bardzo ważne. Trzecioklasiści z naturalną, dziecięcą
ciekawością podchodziły do
zadań, które im przygotowali
studenci pielęgniarstwa i ratownictwa. A studenci pod
okiem wykładowczyń spisali
się doskonale, o czym świadczą entuzjastyczne wypowiedzi trzecioklasistów.

EdytaWilk

edytawilk@tygodniksanocki.pl

Fundusze Unijne w PWSZ Sanok

Praktyka czyni
mistrza
Ponad 100 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku od połowy lutego realizuje program płatnych praktyk studenckich. Jest on �nansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu: „Program praktyk zawodowych w PWSZ-etach”.
W prawie 50 instytucjach
w Sanoku oraz miastach i gminach sąsiadujących studenci
kierunków: ekonomia, edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej, gospodarka
w ekosystemach rolnych i leśnych, nowe media, reklama,
kultura współczesna, pedagogika, praca socjalna, ratownictwo medyczne realizują 6miesieczną, zgodną z kierunkiem kształcenia, praktykę
pod okiem opiekunów zakładowych i instytucjonalnych.
Studenci i opiekunowie instytucji tak wysyłającej jak
i przyjmującej na praktykę są
wynagradzani ze środków UE.

Uczelnią a przemysłem, co
w konsekwencji może przysłużyć się do powstania dualnego systemu kształcenia
w PWSZ, a absolwenci będą
mieli przetarte szlaki w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Oprócz tego projektu
uczelnia realizuje jeszcze dwa
projekty również �nansowane ze środków Funduszy Europejskich: „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów
na kierunku Pielęgniarstwo
w PWSZ im. Jana Grodka
w Sanoku” oraz „Kształcimy
zawodowców”. Do pierwsze-

Dzięki temu projektowi
Uczelnia umacnia przyjęty
przed laty praktyczny pro�l
kształcenia, student zdobywa
nowe praktyczne umiejętności, pogłębia nabytą wiedzę
pod okiem specjalistów, czym
poszerza swoje kwali�kacje
i kompetencje zawodowe,
a instytucje zapewniające
praktykę mają dodatkową pomoc w realizacji swoich zadań
w postaci praktykantów.
Wszystko to prowadzi do zacieśnienia współpracy między

go z nich obecnie trwa rekrutacja studentów pielęgniarstwa, natomiast w ramach
drugiego w marcu br. zostało
przeprowadzone
pierwsze
szkolenie dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.
opr. ab

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
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Trening i zabawa

Łucznicy – aktywacja
„Łucznicy Sanoka” to młode
Stowarzyszenie, ale na Ogólnopolskich Turniejach Łuczniczych nierzadko zajmują
czołowe miejsca. Głównym
ich celem jest kultywowanie
i propagowanie tradycji łucznictwa
średniowiecznego
oraz integracja działających
grup łuczniczych. Od ponad
15 lat tworzyli nieformalną
grupę pasjonatów łucznictwa
tradycyjnego. Po kilkuletniej
przerwie wspólne zamiłowanie znów połączyło ich jako
grupę „Łucznicy Sanoka”.
Łucznicy są zapraszani na
wiele imprez, zarówno przez
organizacje jak też instytucje samorządowe Podnoszą
atrakcyjność i uświetniają
wydarzenia w całej Polsce
i poza jej granicami. Uczestniczą w wyjazdach rekonstrukcyjnych. Biorą udział
w akcjach charytatywnych.
W szkołach prowadzą zajęcia
edukacyjne. Dla kampanii
Stowarzyszenia Sanitas nagrali spot, uczestniczą w akcjach organizowanych przez
tę organizację.

ARCHIWUM ŁUCZNICY SANOKA (3)

Jak przenieść się wehikułem czasu do dawnych lat? W Sanoku to bardzo proste. Wystarczy przejść się w okolice ulicy
Kółkowej, w niedzielne południe. Wybrać cel, napiąć cięciwę i poczuć się niczym średniowieczny woj.

– Dzięki Burmistrzowi
Miasta Sanoka od niedawna otrzymaliśmy bezpieczne
miejsce, nie tylko spełniające funkcję treningową dla
członków naszej organizacji,
ale również umożliwiające

upowszechnianie polskich
tradycji historycznych oraz
rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Dla nas
integracja działających grup
jest dodatkowym bodźcem
do dalszego rozwoju i umożliwia nam nabycie nowych
doświadczeń. Ponadto miejsce „strzelnicy” doskonale
sprawdzi się przy organizowaniu turniejów łuczniczych
oraz imprez – mówi Grzegorz Patronik, wiceprezes
Stowarzyszenia.
Łucznicy Sanoka postanowili podzielić się swoją
wiedzą zarówno teoretyczną,
jak też praktyczną z lokalną
społecznością. Na swoje treningi zapraszają wszystkich,
którzy chcieliby poznać techniki łucznictwa tradycyjnego

Prezes Stowarzyszenia – lokalizacja strzelnicy, mimo iż
znajduje się blisko cywilizacji ma w sobie pewną magię. Miejsce to otoczone jest
zarośniętymi wałami, skryte
w gęstwinie leśnej i tworzy
niesamowity klimat.
– Łucznictwo jest dla
nas połączeniem hobby
i pasji. Jest to świetny sposób na oderwanie się od codziennego pędu życia, trosk
i obowiązków. Działa jak
forma terapii psychologicznej i odstresowania. Oddanie
strzału wymaga umiejętności
skupienia i odcięcia się od
wszystkiego, co jest dookoła,
a szelest lecącej do celu strzały jest kojący. Są to spotkania nie tylko łuczników, ale
także grupy przyjaciół, z którymi czujemy się razem dobrze. Część z nas zaraziło tą
pasją również swoje rodziny.
Dzieci z entuzjazmem oddają

coraz to więcej celnych strzałów – opowiada Daniel Och,
wiceprezes Organizacji.
Kiedy tylko pogoda pozwala, łucznicy spotykają się na
ulicy Kółkowej, a podczas
niesprzyjającej aury korzystają z sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 4. Tu wtarto wspomnieć, że Stowarzyszenie nabyło siatki zabezpieczające, które chronią ściany
bądź wydzielają teren do
bezpiecznych ćwiczeń. Ktokolwiek będzie organizował
większą imprezę, może łuczników zaprosić, bez obaw, że
coś może się stać.
Może warto w słoneczną niedzielę wybrać się na lekcję
strzelania? Popracować nad
celnością i poczuć się wolnym niczym Merida Waleczna lub Robin Hood.
Edyta Wilk

edytawilk@tygodniksanocki.pl

oraz edukować się w tej dziedzinie.
– Wszystkie osoby, które
przychodzą z ciekawości lub
chcące praktykować łucznictwo tradycyjne, mogą pod
naszym okiem sami spróbować i nauczyć się tego. Ponadto zwiększają swoją wiedzę,
korzystając z naszych doświadczeń. Odwiedzają nas
coraz częściej rodzice z dziećmi. Dotychczasowe działania
związane z łucznictwem angażują lokalną społeczność
bez względu na wiek. Łucznictwo to sport dla wszystkich. Tych, którzy chcą pogłębić wiedzę na ten temat
oraz spędzić czas z dala od
komputerów i oderwać się
od codzienności, zapraszamy
– mówi Krzysztof Florczak

Egzamin gimnazjalny

Sanoccy gimnazjaliści piszą testy
Pierwszy dzień egzaminu,
zaplanowany na 19 kwietnia, obejmował część humanistyczną. O godzinie 9:00
uczniowie zasiedli do ławek,
by wypełnić arkusze odpowiedzi najpierw z historii
i wiedzy o społeczeństwie,
a później z języka polskiego.
Test z historii zawierał między innymi pytania dotyczące czasów starożytnych,
renesansu, baroku, ale również funkcjonowania Unii
Europejskiej. Na większość
zagadnień trzeba było odpowiedzieć na zasadzie „prawda-fałsz”. Uczniowie w większości nie byli zaskoczeni pytaniami. – Nie było najgorzej.
Na większość pytań znałem
odpowiedź. Najłatwiejsze

były te ze starożytności, bo
z tego najwięcej pamiętałem
– opowiada Przemek z Gimnazjum nr 2 w Sanoku. W teście pojawił się również tekst
źródłowy, z którego gimnazjaliści mieli wywnioskować
czy opisuje on humanizm czy
racjonalizm.
Egzamin z języka polskiego i jego dłuższa forma pisemnej wypowiedzi obejmowała rozprawkę. Uczniowie
mieli uzasadnić, posługując
się przykładami z literatury,
że marzenia mają moc sprawczą. Tutaj również uczniowie
poradzili sobie całkiem dobrze – Rozprawka nie była
taka zła. Podałam przykład
z mitu o Dedalu i Ikarze,
którzy marzyli o uciecz-
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19-21 kwietnia to czas, w którym gimnazjaliści mierzą się
z egzaminem sprawdzającym ich wiedzę zdobytą w ciągu
trzech lat nauki. Pytaliśmy sanockich uczniów o wrażenia,
jakie pozostawił po sobie test.

ce i do tego jeszcze napisałam o bohaterach „Kamieni
na szaniec”, którzy marzyli
o wolności swojego kraju –
komentuje Agnieszka, jedna
z sanockich gimnazjalistek.
20 kwietnia uczniowie
mierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą te-

stu, która niektórym sprawiała nieco więcej trudności.
– Jestem naprawdę kiepska
ze ścisłych przedmiotów, ale
myślę, że powtórki z nauczycielami wiele mi dały i jakoś
to będzie – komentuje optymistycznie kolejna napotkana po teście uczennica.

Ostatni dzień egzaminu, odbywający się 21 kwietnia
obejmować ma sprawdzenie
wiedzy z języka obcego nowożytnego. Test podzielony
jest na dwie części: poziom
podstawowy o godzinie 9:00
oraz poziom rozszerzony zaplanowany na godzinę 11:00.

Pomimo powolnego wygaszania gimnazjów, uczniowie
są pozytywnie nastawieni
i miło wspominają naukę
w szkołach – Cieszę się, że
miałam szansę chodzić jeszcze do gimnazjum, bo poznałam tutaj wiele niesamowitych ludzi. Sporo się też
nauczyłam i myślę, że dzięki
temu mam szansę dostać się
do wymarzonego już przeze
mnie od dawna liceum – dodaje Agnieszka. Uczniowie
mają nadzieję, że ich wysiłki
zostaną sprawiedliwie ocenione. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone
16 czerwca. Po tym czasie,
czyli już 23 czerwca, gimnazjaliści dostaną zaświadczenia
o wynikach wraz ze świadectwami, które następnie zanosić będą do szkół, w których
chcą kontynuować naukę.
Katarzyna Kędra
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Cudem uratowany skarb

Cerkiew w Liskowatem

ARCHIWUM AUTOR (4)

Siedemnastowieczne ikony z Liskowatego dziś znajdują się w Muzeum w Łańcucie. Bardzo rzadkie przedstawienie św. Marii
Egipskiej – Pustelnicy, datowane na XVII wiek, znajduje się w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie.
Zdecydowanie jedną z najcenniejszych cerkwi w Bieszczadach, a zarazem jedną z najbardziej urodziwych, jest świątynia
w Liskowatem. Pochylona, ukryta w drzewach staruszka, jedna z ostatnich cerkwi, których architektura pamięta pradawną,
średniowieczną Ruś. Odchodzący świadek prostych, gotyckich kształtów wyciosanych w drewnie. Podobnie jak budowniczy wyniosłych katedr ciosali je w zimnym kamieniu na ozdobę największych miast Europy, tak w Karpatach prości majstrowie wyciosywali surowe gotyckie formy z ciepłego, miękkiego drewna.

T

en styl w ludowej architekturze cerkiewnej już
odchodzi, niestety wraz
z nim odchodziła cerkiew
z Liskowatego, która nie miała szczęścia do opiekunów
przez minione pół wieku.
Szczęśliwie w ostatnich latach dostała się pod pieczę
nieocenionego bieszczadzkiego Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami, któremu zawdzięcza, prowadzony z dużym nakładem sił i z trudem
pozyskiwanych środków, remont. Udało się jednak m.in.
wymienić gont na dachu
i odtworzyć zniszczoną galerię przy narteksie. Jeszcze
niedawno – odarta z galerii
zdawała się stać osłupiała
z dala od drogi, nie licząc już
na poprawę swojego losu.
Wraz z nią odeszłaby jedna
z czterech istniejących cerkwi, które Siczyński określał
jako zbudowane w stylu bojkowskim – prostym.
Pierwotna
cerkiew
wzmiankowana była już
w 1564 roku. Obecna, drewniana świątynia greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy zbudowana została w 1832 roku lub,
jak uważa część badaczy,
wcześniej, wówczas tylko
gruntownie zmodernizowana
i przebudowana, przez cieśli
Iwana Raka z Łopuszanki
i Wasyla Tymczaka z Liskowatego. Gruntownie remontowana była w 1929 roku.
Wyremontowano wówczas
galerię przy narteksie oraz
dach nad nim. W okresie mię-

dzywojennym działało tu
Bractwo Cerkiewne i Apostolstwo Modlitwy.
Po 1951 roku cerkiew stała przez wiele lat opuszczona.
W latach 1953-1954 służyła
jako magazyn na nawozy
sztuczne. Wnętrze uległo
wówczas dewastacji. W 1960
roku przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie
w obiekcie. Remont świątyni przeprowadzono także
w 1965 roku. Nie udało się
jednak zrekonstruować galerii przy przednawiu i dachu
okapowego nad nim. Nie został również zrekonstruowany strop w pomieszczeniu po
kaplicy w górnej kondygnacji
narteksu. W 1973 roku, staraniem wiernych budynek
zamieniono na kościół rzymskokatolicki.
Od 1973 roku do lat dziewięćdziesiątych cerkiew służyła wyznawcom, w charakterze kościoła �lialnego para�i w Krościenku. Po zbudowaniu nowego, murowanego
kościoła została ponownie
opuszczona, popadając sukcesywnie w ruinę.
Jest to jeden z nielicznych
w Polsce przykładów archaicznej architektury ruskiej,
zaś w regionie bieszczadzkim
zaledwie jeden z czterech
(trzy pozostałe to Smolnik
nad Sanem, Równia oraz cerkiew z Grąziowej, stojąca
obecnie w sanockim skansenie).
Świątynia jest orientowana, zrębowa, o węgłach na
obłap z ostatkami, częściowo

pobita gontem. Zewnętrznie
wyraźnie trójdzielna, pokryta łamanymi dachami namiotowymi. Prezbiterium przykrywa łamany dach kalenicowy. Nad narteksem znajduje
się oddzielne pomieszczenie,
architektoniczny relikt dawnej odrębnej kaplicy-cerkwi,
w tej świątyni podobno pod
wezwaniem św. Dymitra.
Wejścia od strony zachodniej
oraz południowej.
Wokół prytworu odtworzona niedawno galeria.
Od południowej strony drzwi
z dziewiętnastowiecznymi
okuciami i zamkiem. Dachy

pokryte gontem. Wokół cerkwi daszek okapowy, wsparty
na belkach zrębu. Na nadprożu południowego wejścia
napis: Року Божія АШЛВ
ІренейНиколайЛісковацкий
– Roku Bożego 1832 Nykołaj
Liskowackyj. Był on w owym
czasie miejscowym parochem.
Dach namiotowy nad
nawą główną wieńczy kuty
krzyż patriarszy.
Wewnątrz w nawie sklepienie zwierciadlane, spięte
dwoma skrzyżowanymi tragarzami. W prezbiterium strop
z faset, w zakrystiach stropy

belkowe. Otwór w ścianie
dzielącej nawę od prezbiterium prostokątny o ściętych
narożnikach. Oryginalne wyposażenie nie zachowało się
do dnia dzisiejszego. Zawieszone na ścianach obrazy pochodzą z innych świątyń. Siedemnastowieczne ikony z Liskowatego znajdują się w Muzeum w Łańcucie. Jedna

z tutejszych ikon, bardzo rzadkie przedstawienie św. Marii
Egipskiej – Pustelnicy, datowane na XVII wiek, znajduje
się w Muzeum Narodowym
we Lwowie im. Andrzeja
Szeptyckiego.
Obecnie wnętrze jest całkowicie puste.
Przy cerkwi znajduje się
murowana dzwonnica parawanowa z XIX w. zwieńczona
trzema wieżyczkami sygnaturowymi.
Na cmentarzu grzebalnym kilkanaście zachowanych nagrobków.
Na
przycerkiewnym
cmentarzu nagrobki miejscowych proboszczów, w tym
Anatola Kordasiewycza i jego
małżonki Malwiny Kordasiewycz.
Przy cerkwi stoi również
pionowa belka, pamiątka po
krzyżu misyjnym, pozioma
belka leży oparta o ścianę
cerkwi. Drugi krzyż misyjny
zachował się od strony drogi.
Na
przycerkiewnym
cmentarzu również żelazny
krzyż na odnowionym nagrobku młodego Niemca,
który zginął w 1944 roku.
Świątynia znajduje się
przy drodze wiodącej z Krościenka do Kuźminy, około
100 m. od niej.
Robert Bańkosz
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Jak się pogorszyło, to można było kulę tylko polizać i tę czynność nazywano prylizką – wspomina Witold Augustyn

Katastrofa samolotu w Sanoku
zas, kiedy zacząłem wchodzić w dorosłość, pozostawił we mnie niezatarte wrażenia. Wspomnieniami związanym z miastem mojej młodości chcę zacząć moją
opowieść.
Kromka chleba posmarowana masłem przez gospodynię tak grubo, że patrząc przez
nią „Kraków można było zobaczyć”. Do tej kromki chleba
szklanka czarnej kawy. To było
codzienne moje śniadanie. Tak
„wyfutrowany” szedłem do
Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku, kontynuując naukę,
rozpoczętą już w tajnym nauczaniu w Jaćmierzu.
Jestem chyba jednym
z ostatnich żyjących świadków
Zdziśka Beksińskiego, który
w czwartej klasie gimnazjalnej
„A” siedział w ławce z tyłu za
mną wraz z Tadkiem Skórką.
Nie chcę się chwalić, jak
w ów czas wyglądały moje
spodnie z łatami na „dolnej tylnej części mojej postaci”. Portki kilkakrotnie przenicowane
przez moją mamę, szyjącą na
maszynie Singera napędzanej
nogami. Mama szyła nam,
trzem chłopakom, ubrania
z wojennych i to nieużywanych
pałatek, wymienionych za samogonkę od czerwonoarmisty, magazyniera mundurowego...
Jak wyglądały moje skarpetki w trzewikach z �ekowanymi zelówkami i wieloma
przyszczypkami, pamiętającymi czasy przedwojenne? Dobrze, że te skarpetki chociaż
powyżej cholewek były całe.
Na przerwach przeżywałem skurcze żołądka, patrząc
jak inni uczniowie pochłaniają
pajdy chleba. Na lekcjach myślałem, co by tu zjeść?. Nie
miałem co. Pozostawało mi
tylko obgryzanie paznokci, do
dzisiaj mam ten brzydki nawyk.
Mój kolega z klasy licealnej, podobnie odżywiający się,
jak ja, pochodzący z Tokarni
albo jej okolic, opowiadał mi,
jak w jego w domu pito herbatę, której on nie lubił. Pito herbatę, a właściwie napar z ziół
z określonym wówczas zwyczajem: z „prykuską” z „pryliską” i z „prydumką”
To trochę tak na południe
od Sanoka był zwyczaj, że głowa z cukru wisiała na sznurku
nad stołem, uczepiona do su�tu.
Jak było jako tako, to nadgryzano tę kulę i popijano herbatą. To picie herbaty nazywano z prykuską.
Jak się pogorszyło, to można było kulę tylko polizać i tę
czynność nazywano prylizką.
A jak już było całkiem źle,
to patrząc na zwisający pusty
sznurek można było sobie
tylko pomarzyć, podumać
o słodkości kiedyś wiszącej na
tym sznurku głowy cukru. Ten
stan nad garnuszkiem gorzkiej
herbaty nazywano prydumką.
Ze szkoły na stancję mieszczącą się naprzeciw Błoni biegłem, aby wreszcie coś zjeść.
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Widok Śródmieścia z lotu ptaka. Fotogra�a przedstawia środkową część Śródmieścia. Na pierwszym planie widoczny plac
św. Michała. Fotogra�a wykonana z samolotu. Udostępniona dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w Sanoku
Kaszka jaglana albo ziemniaki
z kwaśnym mlekiem na chwilę
łagodziły uczucie głodu.
Raz w tygodniu w piątek
serwowano kilka pierogów,
które popijałem nie całkiem
słodką herbatą, sporządzoną
z mieszanki ziół.
Jednym słowem odżywiałem się bardzo zdrowo, tak że
nie miałem problemów z odchudzaniem się, a akordeonista na moich żebrach mógłby
wygrywać melodie.
Mieszkaliśmy na stancji
w czterech: ja z bratem i dwu
kolegów z mojej miejscowości.
Właścicielka
wynajmująca
stancję nie poczuwała się do
obowiązku ogrzewania pomieszczenia zimą. Aby nie zamarznąć w czasie siarczystych
mrozów, nocą kradliśmy drewniane płoty w sąsiedztwie.
Chyba bardziej nas rozgrzewało kradzenie i znoszenie
drewnianych sztachet niż później palenie nimi. W najlepszej
sytuacji był Staszek. Jego ojciec był kolejarzem i dostawał
służbowy korzuch długi do kostek, buty �lcowe i czapkę z nausznikami. Staszek w tym
wszystkim spał.
Jak bardzo z bratem zazdrościliśmy mu, że jego ojciec
był kolejarzem, a nasz ojciec
granatowym policjantem.
Policjantom korzuch nie
przysługiwał i dlatego musieliśmy nocami tak marznąć.
Obaj z bratem spaliśmy na
żelaznym łóżku. Co chwilę
musieliśmy się obracać, aby
wymarznięte plecy czy piersi
przytulać do tej drugiej cieplejszej części ciała.
W sobotę po lekcjach pociągiem jechaliśmy do Zarszyna i tam sześć kilometrów na
nogach do domu szliśmy, bez
względu na pogodę. Wracaliśmy w poniedziałek wczesnym
rankiem. Latem przy pogodzie
pokonanie tego odcinka bywało nawet przyjemnością, ale
jesienią i wczesną wiosną przy
krótkim dniu po ciemku to już

było katorgą. Rozjeżdżone wozami konnymi błoto często sięgało do połowy kolan. Cały
transport materiałów na zaopatrzenie miasta Brzozowa
odbywał się tą drogą furmankami konnymi. Dziesiątki wozów codziennie miesiło tę
fyrdę.
Stara maksyma mówi, że
historia powtarza się. W tamtym czasie zdarzali się też tak
mądrzy urzędnicy, jak i dzisiaj.
Jeden z takich w ministerstwie
wydał zarządzenie, pozbawiające nas, uczniów, korzystania
z ulgowych biletów miesięcznych w dojazdach do szkoły.
W Zagórzu był taki sławny
rewizor, który dopadł każdego
gapowicza. Był takim służbistą,
że nawet swojej żonie jadącej
z Zagórza do Sanoka, wlepił
karę za bezbiletowy przejazd.
Mnie też dopadł. Całe szczęście, że listonoszem był mój sąsiad. Jak dostałem wezwanie
do zapłaty, poprosiłem go, aby
zwrócił wezwanie z napisem „adresat zmarł”.
W obawie przed konduktorem jeździliśmy na dachach
wagonów zasypywani żużlem
z komina parowozu. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że taka
jazda na często mokrym dachu
mogła zakończyć się tragicznie. Nie wiem, co chciał zobaczyć Henek Wójcik, bo podniósł głowę akuratnie wtedy,
gdy pociąg przejeżdżał po żelaznym moście na Dąbrówce
i twarzą zerwał przewód telefoniczny. Gdyby ten drut był
trochę mocniejszy, Henek znalazłby się pod kołami pociągu.
Wypalona drutem pręga długo
zdobiła jego buzię.
Ten wypadek nakłonił mię,
aby znaleźć jakieś rozwiązanie
w tej bardzo trudnej dla nas sytuacji. Na normalne bilety pieniędzy nie mieliśmy, bo nasi
rodzice żyli tylko z małych gospodarek, w dodatku rozjeżdżonych czołgami w czasie
frontu i zrytych pociskami
artyleryjskimi.

Potrzeba jest matką wynalazku. Wreszcie przyszedł mi
do głowy pewien sposób. Mieliśmy stare blankiety, na które
przed tym idiotycznym zarządzeniem kupowaliśmy bilety
miesięczne za symboliczną
opłatę. Pomyślałem, że jak
reszkę dziesięciogroszówki pomaluję kopiowym ołówkiem
i odcisnę w kratce prolongującej kupno biletu, spróbuję kupić bilet.
W kasie na przystanku Sanok Miasto podałem kasjerce
kartę prolongowaną dziesięciogroszówką wraz z wyliczoną kwotą za bilet, aby zamydlić
jej trochę oczy rozsypującymi
się drobniakami..
Stojąc przy okienku, starałem się na wszelki wypadek,
nie pokazywać twarzy, bojąc
się odpowiedzialności w wypadku odkrycia fałszerstwa.
Kasjerka sprawdziła, że w kratce określającej miesiąc jest
odciśnięty orzełek, sprzedała
mi bilet, co wprowadziło mię
w zachwyt. Już nie musiałem leżeć na dachu pociągu i ratować
włosy przed pożarem od iskier
sypiących się z parowozu.
Zaraz na przystanku popodbijałem karty kolegom,
którzy na prędce zapożyczyli
się i zakupili bilety. Ten proceder fałszowania kart trwał do
czasu, aż znalazł się wreszcie jakiś mądry człowiek, który wycofał to zarządzenie i mogliśmy
legalnie nabywać bilety miesięczne.
Pisałem, że do Sanoka
wracaliśmy rankiem w poniedziałek. Wyjątek stanowiły
niedziele, kiedy grała „Sanoczanka”.
Pędziliśmy biegiem z przystanku Sanok Miasto na stadion i tam wiadomymi nam
dziurami dostawaliśmy się do
środka i siadaliśmy na wale naprzeciw trybun.
Po zakończonym meczu
trudno nam było wstać z tego
wału, bo okropnie coś nas parzyło w „przekroju”. Na stancję

wracaliśmy z szeroko rozstawionymi nogami. Taka sytuacja powtarzała się po każdym
meczu. Wstydziłem się komukolwiek przyznać do tej przypadłości
Po śmierci generała Karola
Świerczewskiego walki z bandami UPA nasiliły się. Postanowiono de�nitywnie rozprawić się z nimi. W Sanoku
na błoniach wylądowały dwa
kukuruźniki i stacjonowały
naprzeciw domu, w którym
mieszkaliśmy
Pilot został zakwaterowany
też w tym domu, w drugim pokoju..
Zaprzyjaźniliśmy się. W rozmowie o tym i tamtym odważyłem się i powiedziałem pilotowi o tych przykrych przypadłościach, jakie nawiedzały
mnie po meczach Sanoczanki.
„Zgrzani siadacie na zimnej
ziemi i łapiecie wilka” – serdecznie, śmiejąc się, odpowiedział mi na to. Od tej pory wilki nie gryzły nam czułych
miejsc.
„Pilocik”, bo tak go nazwaliśmy, był wzrostu wybitnego klasyka, który potra�ł udowodnić swoim wyznawcom,
że czarne jest białe, a białe jest
czarne.
Pilot był człowiekiem bardzo wesołym i często po służbie odwiedzał nas, aby pogadać i pośmiać się. Latał
nad Bieszczadami, wypatrując
upowskich band.
Gdy coś zobaczył, rzucał
ręczne granaty, aby hukiem nakierować jednostki wojskowe
penetrujące lasy, powiadamia-

jąc tym sposobem wojsko
o miejscu przebywania bandy.
W jedno niedzielne popołudnie umówiliśmy się z pilotem
na mecz Sanoczanki.
Spotkaliśmy się na wale od
strony Wójtostwa. Pokibicował trochę i po chwili powiedział: „Wiecie co? Ja tu zaraz
przylecę. Po pół godzinie słyszymy terkot kukuruźnika.
Nadlatuje ten dwupłatowiec
nad stadion i wysoko krąży nad
nim, machając skrzydłami.
Oczywiście cała uwaga widzów skupiona została na
samolocie, a nie na grających
na boisku.
Chciał się popisać i w pewnym momencie tak obniżył
wysokość, przelatując od
bramki do bramki, że zawodnicy obu drużyn kładli się na
murawę. Wznosił się i lotem
koszącym zlatywał nad stadion, i tak trzy razy.
Ile było emocji! Mecz został przerwany, bo cała uwaga
tak widzów jak i graczy została
skoncentrowana na samolocie
wykonującym ewolucje nad
stadionem.
Wreszcie odlatuje i wznosi
się wysoko do góry. Nad Wójtostwem zaczyna kręcić korkociąg. Kręci, kręci coraz niżej
i niżej, wreszcie trach, niknie
nam z oczu. Słychać trzask
łamanych drzew i wielki huk.
Nie tylko ja, ale widzowie
i zawodnicy ruszyli biegiem do
miejsca, gdzie rozbił się samolot.
Biegnę w czołówce razem
z Edkiem Mazurem, a ten
w pewnym momencie jak nie
wrzaśnie, że ktoś go drągiem
walnął po nogach.
Widzę go, leży na plecach,
wrzeszczy i �ka nogami.
– Przecież tu nie ma nikogo, kto by cię jakimś drągiem
zdzielił! – zdziwiłem się.
Patrzę, a nad ziemią leżą
przewody niskiego napięcia,
zerwane przez spadający samolot. Edek biegnąc dotknął
nogami o te przewody i dostał
porządnego prądowego kopa.
Jako pierwsi dobiegliśmy
do potrzaskanego samolotu.
Pilot był nieprzytomny. Próbowaliśmy wyciągnąć go z kabiny.
Był w niej zakleszczony. Nadbiegło więcej ludzi, porozrywano drewniany kadłub i pilota
wyciągnięto. Nadjechała sanitarka i zabrała go do szpitala.
Pod wieczór do jego pokoju weszło czterech wojskowych, zabierając wszystkie jego
rzeczy.
Nie znam dalszych losów
tego pilota, bo już na kwaterę
nie wrócił, ani nie dał znać,
gdzie przebywa.

Witold Augustyn — dziś emeryt,
mieszkaniec Krynicy Zdroju, jako
chłopiec należał do AK. Po wojnie
zagospodarowywał Bieszczady –
stawiał jako kierownik budów leśniczówki, parki konne, szkoły i osiedla
dla pracowników leśnych. Pod jego
kierownictwem powstawały m.in.
hotel i osiedle w Mucznem.
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Gorąco polecają panie z księgarni Autorska

AUTORSKA RECENZJA
„Antykwariat spełnionych marzeń” Dorota Gąsiorowska
Emilia ma 26 lat, skończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracuje w antykwariacie pana
Franciszka. Wystarczył jeden wyjazd nad morze, podczas którego
spotkała tajemniczego Szymona,
a jej życie zaczęło się zmieniać.
Przyjaciółka ją oszukała i wydała powieść Emilii pod swoim nazwiskiem, z matką coraz trudniej się
mieszkało, więc postanowiła przeprowadzić się do pana Franciszka,
a ojciec coraz częściej narzekał na
stan swojego zdrowia i w jego związku z Różą nie układało się tak, jak
wcześniej. Okazało się, że jej bliscy
skrywają tajemnice, których nie
chcą jej zdradzić. Mało tego, Emilia

czeka również na wizytę Sary –
przyjaciółki pani Zo�i.
Jak potoczą się losy bohaterów?
Czy przeszłość wpłynie na życie
Emilii i pana Franciszka? W jaki
sposób tajemnicza książka ratuje
życie wielu osób i czy pomoże również Emilii? Jacy przodkowie bohaterki spoczywają na cmentarzu
w Hoczwi na Podkarpaciu?
To książka, którą czyta się jednym tchem. Przepełniona zapachem pysznej kawy z kardamonem,
malutkiego antykwariatu na Siennej
i tabaki pana Franciszka.
Polecam.

Ta książka była dla mnie bardzo pozytywną niespodzianką. Zaczynając
ją czytać, miałam wrażenie, że jest
to dramat obyczajowy, ale powoli
na światło dzienne zaczęły wychodzić mroczne sekrety bohaterów.
Rachel Wright w swoim dawnym
życiu nazywała się zupełnie inaczej,
jednak po traumie jaką przeżyła, postanowiła zmienić tożsamość i uciec
z Londynu do małej miejscowości
w Walii. Jej dom, w który została przekształcona stara stodoła, jest tak piękny i przytulny, że z chęcią sama bym
tam zamieszkała. Gorzej z jednym
z sąsiadów – ogromny, muskularny
Idris, który chyba nie widział na oczy
mydła, przejawia niezdrowe zainteresowanie nową sąsiadką. Drugi sąsiad
– sympatyczny starszy Dai, wzmaga
napięcie,
opowiadając jak Idris
z braćmi znęcał się nad siostrą – Beth.
Dai w młodości oświadczył się jej
i chciał wyrwać ze strasznego życia,
jednak pewnego dnia zaginęła – czy

możliwe, że najbliższa rodzina skatowała ją na śmierć? Rachel poznaje też
przystojnego właściciela galerii – Grahama i ta znajomość ma szansę przerodzić się w coś poważniejszego.
Dwie rzeczy zakłócają jej spokój:
w sąsiednim miasteczku grasuje seryjny morderca kobiet, którym może
być ktoś, kogo dobrze zna, a w Londynie z więzienia ma wyjść człowiek,
który przed laty został skazany za brutalny gwałt na niej i zamordowanie
własnej żony. Jak to wszystko wpłynie
na życie Rachel? Mogę powiedzieć
tylko, że zmieni je o 180 stopni, tak
jak i nasz sposób patrzenia na nią.
Zakończenie jest zaskakującą
alternatywą dla tego typu historii,
a takiego obrotu spraw nikt by się
nie spodziewał. Opisy miejsc, ale
i uczuć bohaterów są bardzo realistyczne i przekonujące. Polecam
wielbicielom dobrych kryminałów.
Agata

Marzena

„Granice Zła” Rebecca Griﬃths

Wspomnienia

Śladami architektury
Tadeusz Barucki to znany architekt, historyk sztuki, pisarz, publicysta, popularyzator wiedzy o architekturze. Ukończył sanockie Gimnazjum im. Królowej Zo�i, potem wyjechał, podróżował po świecie, pisał książki, fotografował. Od kilku lat mieszka w Podkowie Leśnej. Od dziś wraca do Sanoka co tydzień za pośrednictwem „Tygodnika Sanockiego”: będzie przysyłał nam swoje wspomnienia. Niebawem w Polskę wyruszy
wystawa fotogramów, będąca swoistą dokumentacją osiągnięć Tadeusza Baruckiego. Mamy nadzieję, że uda
się ją pokazać także w Sanoku.
Studiować architekturę zamierzałem już przed wojną, kiedy po zdaniu matury w dniu 15 maja 1939
roku w liceum matematyczno-�zycznym im. Królowej Zo�i w Sanoku jak najszybciej stanąłem przed
wojskową komisją poborową, aby
dostać się na pierwszy turnus Junackich Hufców Pracy (budowałem nigdy nieużytkowane później
forty�kacje na Wołyniu i Drogę Junaków w Zakopanem), co umożliwiłoby zapisanie się na Kurs Przygotowawczy na Politechnikę w Warszawie. Co prawda wyniki na maturze miałem dobre, nawet może bardzo dobre, ale dla pewności zdawania w nowych, stołecznych warunkach lepiej było w ten sposób się
ubezpieczyć. W ostatnich dniach
sierpnia złożyłem dokumenty i po-

„Kosmos. Gwiezdna podróż” Paweł Ziemnicki
Paweł Ziemnicki w bardzo ciekawy
i przystępny sposób opisuje komos,
wyjaśniając przy tym niezrozumiałe
terminy, okraszając tekst wieloma
ciekawostkami. Ile księżyców ma
Uran? Co to są planety zewnętrzne?
Kim był pierwszy Polak w kosmosie?
Otwierając książkę, mamy przed
sobą panel sterujący na statku kosmicznym, na którym pojawiają się
informacje i obrazy, dzięki czemu
możemy się czuć jak zdobywcy kosmosu. Oprócz tekstu, znajduje się
tu wiele zdjęć oraz ilustracji planet,
układu słonecznego, a nawet pierwszych kosmonautów. Według mnie
jest to idealna propozycja na prezent
dla ciekawskich świata osób.
Anita
danie o dopuszczenie do egzaminu,
no i… wiadomo co się stało. Te 5 lat
wojny były dla mnie nie tylko – jak
dla wszystkich – zniszczeniem kraju
i ruiną dalszych planów życiowych,
ale i wyrwaniem bezcennego czasu
na dalszą naukę. Przebywając bowiem w czasie wojny większość czasu w Sanoku, nie mogłem korzystać
z tajnych studiów możliwych np.
w Warszawie. Pragnienie odzyskania
tej straty było tak silne, że – już po
przejściu frontu w roku 1944 – na
pierwszą wieść o organizowaniu
w Lublinie uniwersytetu ruszyłem
tam jesienią, wykorzystując różnego
rodzaju – w tym i wojskowe ciężarówki. Jako pierwszy otwarty został
Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, na którym najbliższy był
mi wydział matematyczno-�zyczno-chemiczny, na którym waz z kilkunastoma osobami rozpocząłem studia. W początkach następnego roku
powstała – z tymczasową siedzibą
w Lublinie – Politechnika Warszawska, a w niej oczekiwany przeze mnie
Wydział Architektury. Oczywiście
natychmiast zapisałem się i miło mi
było usłyszeć słowa przyjmującego
te zapisy prof. R. Gu�a: „Na takich
przedwojennych czekamy tu !”
Nie zrezygnowałem jednak ze
studiów na UMCS i doprowadziłem je na I roku studiów do końca.
Żal mi było zdanych egzaminów

i zaliczonych ćwiczeń. Egzamin
z matematyki zdanej tam zaliczono
mi zresztą na Architekturze. Zjawił
się natomiast nowy problem w postaci niedosytu nauczania historii
sztuki na Wydziale Architektury
z uwagi na brak wykładowcy. W tej
sytuacji podjąłem trzecie studia –
historii sztuki – na kolejno otwartym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A schroniły się tam wówczas najwybitniejsze polskie nazwiska, takie jak np. Jan Czekanowski,
Marian Morelowski czy Jan Parandowski. I właśnie kiedyś wieczorem
w domu po jego wykładzie o kulturze śródziemnomorskiej – a mówił
przepięknie – leżałem na wznak na
tapczanie, patrząc na księżycowośnieżne odblaski na su�cie jak na
pusty ekran. Myślałem o tym, co
mówił Jan Parandowski i równocześnie odczuwałem wręcz �zyczny
ból niedosytu dla oczu, braku obrazu, który podbudowywałby jego
słowa. I choć podobne bolączki
przeżywałem na dalszych studiach
architektury już na Krakowskiej Politechnice jak i na historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim – brak
było tzw. pomocy naukowych – to
ten wspomniany wieczór był chyba
podstawowym impulsem, który
spowodował me wędrowanie po
świecie śladami architektury.
Tadeusz Barucki
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Świat wokół nas

Spacer po wiosennym lesie
Zastanawialiście się Państwo
kiedy las wygląda najładniej?
Ja wielokrotnie…. Piękno to
bardzo względne pojęcie
i przez każdego rozumiane
inaczej. Ale zgodzę się ze zdaniem pewnego botanika, że
najwięcej kolorów w lesie
możemy zobaczyć właśnie
wiosną. Bardzo prosto to wytłumaczyć. Barwy biorą się
z kolorowych połaci kwiatów,
kwiaty potrzebują światła do
fotosyntezy, światło bez
większych przeszkód może
„wpadać” w głąb lasu właśnie
wiosną, kiedy to liście zwartych drzewostanów nie zasłaniają większej części niższych
partii. I tak oto las na wiosnę
to wręcz tęczowa poezja. Jakie kwiaty wykorzystują te
tygodnie bezlistnych, cieplejszych chwil, by zakwitnąć?
Jest ich całkiem sporo. Dr
Stanisław Kucharzyk – bieszczadzki botanik, w swoim
kluczu do oznaczania gatunków �ory wiosennej lasów
podaje 61 gatunków najczęściej występujących kwiatów
na naszych terenach.
Zawilcowe białe łany kołyszące się na wietrze zachwycają swoją delikatnością
i powabnością. Sama ich nazwa wzięła się z greckiego
słowa anemos – wiatr. Możemy je spotkać na terenie całego kraju już w marcu. Dla
człowieka ich kwiaty to białe
plamy. Pszczołom i owadom,
które odbierają szersze widmo światła, zawilce mienią
się zapewne niebiesko-zielo-

EWA BUJALSKA

Spacer o każdej porze roku dostarcza nam wielu atrakcji. Nie sposób mówić o jego walorach bez odwołania się do wszystkich
zmysłów. Zapach igliwia, świeżej żywicy, śpiew ptaków czy szum górskiego potoku, smak leśnych jagód, widok całego krajobrazu, jak i poszczególnych jego elementów nieraz wręcz abstrakcyjnych. To wszystko i jeszcze więcej oferuje nam bardzo
złożony ekosystem – las.

nymi odcieniami. Bardzo
często zawilce są mylone ze
zdrojówką rutewkowatą. Ich
kwiaty są bardzo do siebie
podobne: białe, promieniste.
Różnicę stanowią liście.
Zostając przy białym kolorze, warto zwrócić uwagę na
czosnek niedźwiedzi. Można
go zlokalizować po węchu –
zapach czosnku jest wyczuwalny z kilkudziesięciu metrów. Dobrodziejstwa czosnku jako przyprawy, składnika
sałatek, są ogromne. Wczesne
listki nadają się na każdą kanapkę – palce lizać! Należy
pamiętać, że niszczenie stanowisk naturalnych jest zabronione. Roślina jest pod ochro-

ną oraz znajduje się na „czerwonej liście” roślin. Na szczęście są dostępne w sklepach
z upraw hodowlanych. Czosnek niedźwiedzi preferuje
lasy liściaste, gleby żyzne
i umiarkowanie wilgotne.
Proponuję porozglądać
się za żywcem bulwiastym.
Jego różowe, �oletowe kwiaty są istnym upojeniem dla
oka. Roślina dorasta do 70
cm, więc łatwo ją zauważyć
wśród młodej wiosennej �ory. Zwłaszcza, że nie lubi konkurencji co do światła.
W miejscach cienistych nie
kwitnie.
Nazwy roślin często stanowią doskonałe odniesienie

do rzeczywistości. Takim
przykładem jest miodunka.
Jej różnobarwne kwiaty są
pożytkiem dla pszczół wiosenną porą. Ale także w nazwie łacińskiej ukryte są jej
właściwości. Pulmonaria obscura – pulmo po łacinie
oznacza płuco. Miodunka
jest stosowana w leczeniu
chorób płuc. Jej niezwykłość
kryje się także w samej barwie kwiatów. Jest jak typowa
kobieta – lubi zmieniać swoje suknie. Dlatego zakwita na
różowo, z czasem kwiaty stają
się niebieskie, aż w końcu �oletowe.
Kolejnym przedstawicielem wiosennej �ory jest pod-

Na niebiesko maluje leśny świat przylaszczka pospolita. W Polsce należy do
dość rozpowszechnionych
gatunków w żyznych lasach
liściastych. W wielu krajach

jest uprawiana jako roślina
ozdobna, w przeszłości była
także stosowana jako roślina
lecznicza. W języku łacińskim hepaticos oznacza wątrobę. Ale jest to roślina trująca. Dla ochrony dzikich
populacji w Polsce przed zrywaniem kwiatów i wykopywaniem roślin, przylaszczka
objęta była do 2014 roku
ochroną gatunkową. Często
wykorzystywano ją do stroików czy chociażby wielkanocnych koszyczków.
By nie zapomnieć o wiosennych barwach, przedstawiam niezapominajkę błotną. Występuje w wilgotnych
lasach łęgowych. Nazwa
niezapominajki Myosotis –
w wielu językach jest symbolem pamięci (np. angielski,
niemiecki, rosyjski). Natomiast nazwa łacińska oznacza
„mysie ucho” – nawiązuje do
charakterystycznego kształtu
delikatnie owłosionych liści.
Niezapominajka zawsze kojarzy się nam z błękitnym kolorem drobnych kwiatów, ale
zdarzają się także o kolorach
białych, czerwonych czy różowych. Jest to roślinka tak
lubiana, że 15 maja ma swój
dzień w kalendarzu.
Przechadzając się wzdłuż
rzek, stawów czy strumyków
podziwiamy knieć błotną. Jej
intensywny żółty kolor sprawia, że nawet pochmurne dni
stają się cieplejsze. Jednak
niech nie zwiedzie nas jej pogodny wygląd – jest to roślina trująca. Wśród nadrzecznych zarośli spotkać możemy
także lepiężnika różowego.
Ma bardzo duże nerkowate
liście. Dlatego wykształcają
się dopiero po zapyleniu.
W innym przypadku mogłyby zasłonić kwiatostany.
Wiosenna �ora jest bardzo bogata. Zachęcam do
spacerów z aparatami w ręce.
Można stworzyć swoją własną tęczę wiosennych barw.
Amelia Piegdoń

z rzeźbą nagiego anioła. Obszedłem plac, mijając wypływający spod niego kanał
wodny, zaadaptowany na
port małych stateczków. Dalej był dworzec podmiejskiej
kolejki parowej. Właśnie
w tym miejscu szukałem śladów fortecy zbudowanej

w XV wieku, która od czasów
kardynała Richelieu była więzieniem i symbolem despotyzmu królewskiego. 14 lipca
1789 r. forteca została zdobyta przez lud Paryża, a rok
później rozebrana. Dzień ten
uznano za święto narodowe
we Francji.

biał pospolity. Tussilago – łacińska nazwa rośliny także
kryje jej lecznicze zastosowanie; po łacinie tussis oznacza
kaszel.
Żółty kwiatostan
podbiału składa się z wewnętrznych kwiatów rurkowatych – wydzielających pyłek oraz brzeżnych kwiatów
słupkowych wydzielających
nektar. ,,Zapłatą” dla owadów za zapylenie jest nektar.
Zakwita przed pojawieniem
się liści, a jego lotne nasiona
wędrują w świat niesione
przez wiatr. Sama natura
kwiatostanu: zamykają się na
noc, a otwierają o godzinie
7 rano. Już w 1747 roku Karol
Linneusz zauważył prawidłowości w otwieraniu i zamykaniu się kwiatów. Dzięki swojej wieloletniej obserwacji
stworzył żywy zegar. Oto
przykładowy przebieg doby:
Czasy otwierania kwiatów:
5:00 Mak
7:00 Podbiał pospolity
8:00 Pierwiosnek lekarski
9:00 Stokrotka
10:00 Szczaw zwyczajny
12:00 Nagietek polny
20:00 Wiesiołek
Czasy zamykania kwiatów:
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
21:00

Cykoria podróżnik
Dynia
Podbiał pospolity
Szczaw zwyczajny
Mak
Pierwiosnek lekarski

Wspomnienia Witolda Mołodyńskiego

Pozostałem na Mszy świętej
Wchodząc do wnętrza katedry, nie wiedziałem, że tra�ę
akurat na Mszę św. Usłyszałem jedne z największych organów we Francji, pochodzących z 1730 roku. Nie wiem,
w jakiej intencji była celebra,
ale pomyślałem sobie, że powinna być za tych, co szukają
pracy, więc wypadało wziąć
w niej udział. Po Mszy św.
mogłem spokojnie przeczytać wszystkie tablice i informacje o katedrze.
Liczyła 130 m długości,
48 m szerokości i 35 m wysokości. W takiej kubaturze
można pomieścić 9 tysięcy
osób, w tym dla 1500 są miejsca na galeriach. Już wtedy,
w tamtych dawnych czasach,
myślano o budowie galerii
niezbędnych przy większych
uroczystościach, myślałem,
czy nie byłoby warto wybudować podobnych w nawach
bocznych naszego małego
ustrzyckiego kościółka?
Dwie wieże wznoszą się
na wysokość 69 m, ale do

zwiedzania udostępniono
tylko wieżę północną. Przy
wejściu do skarbca wywieszono dni i godziny zwiedzania oraz cennik. Wejście na
wieżę było wówczas w cenie
2 franków. W każdą niedzielę
od 1745 odbywały się koncerty. Jeśli zostanę, to postanowiłem tu wrócić, bo podobno skarbiec bogaty był
w arcydzieła sztuki złotniczej.
Na wyspie był jeszcze jeden ciekawy obiekt do zwiedzenia – Święta Kaplica, ze
strzelistą wieżą wysokości
75 m. Przeszedłem plac przed
katedrą w stronę Pałacu Sprawiedliwości, gdzie na podwórku pałacowym odnalazłem kaplicę, ale była zamknięta. Wstęp kosztował
3 franki, obiecałem sobie
przyjść innym razem.
W „Narodowcu” przeczytałem ogłoszenie reklamowe
polskiej restauracji „Rawajak”,
znajdującej się przy stacji metra St.Paul. Postanowiłem tam
pójść, żeby zjeść coś ciepłego.

W „Rawajaku” było tłoczno i gwarno. Poczułem się jak
w kraju, bo wszędzie wokół
mnie rozbrzmiewała mowa
polska, a z fortepianu wydobywały się patriotyczne melodie znad Wisły. Jak się później okazało, grał je jakiś znany polski pianista, ale w tej
chwili nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska, chociaż pamiętam, że po latach
czytałem jego całą karierę
życiową. Restaurację prowadziła energiczna starsza
pani, której pomagała córka
w kwiecie wieku.
Nakarmiony, nasycony
muzyką narodową i dymem
z papierosów rodaków wyszedłem na zewnątrz dla złapania oddechu. Za głęboko
nie warto było oddychać, bo
ludzie wracali samochodami
z pracy do swych domów
gdzieś poza Paryżem.
Zanim zszedłem do metra, rozglądałem się po placu,
gdzie miejscowi Polacy wybudowali tu barykadę prze-

ciw uciekającym Niemcom
w 1944 roku? Jakoś nie chciało mi się schodzić do ciasnych korytarzy metra, więc
ruszyłem w kierunku placu
Bastille, oglądając po drodze
witryny sklepowe. Na środku
placu stała oświetlona z zewnątrz wysoka kolumna
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci

Jak dawniej szlachta
krwawo spory za³atwia³a
J

erzy Ignacy Lubomirski był jednym z najbardziej znanych, ale
i kontrowersyjnych arystokratów.
W 1706 roku, 19-letni zaledwie
książę, objął schedę po zmarłym
i odziedziczył ogromne rodowe
włości, których stolicą niejako był
Rzeszów. Wcześniejsze lata spędził
poza krajem, przebywając w Siemiogrodzie. Rzeczpospolita wtedy
przeżywała ciężki okres. Trwały
walki wewnętrzne o koronę królewską. Kraj podzielony był na
zwolenników Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II zwanego mocnym. Starcia nie omijały obecnego
Podkarpacia, przez które przetaczały się wrogie armie sięjąc zniszczenie i rabując na potęgę. Sam
Lubomirski lawirował między
zwalczającymi się frakcjami, czekając na rozwój wypadków. Wreszcie
opowiedział się za Augustem, ale
nie talenta wojskowe i dzielność
w walce sprawiły, że stało się o nim
głośno, lecz zwykłe rozbójnictwo.
Jak pisał ponad dwa wieki później
Julian Nieć w wydanej w 1938 roku
książce „Rzeszowskie za Sasów”,
książę „z wodza stał się łupieżcą,
z żołnierza często rozbójnikiem. Siedzibę rzeszowską obrał jako kwaterę
swych oddziałów – tu też ściągały
prócz żołnierzy i kupy hultajstwa”.

Póżniejszą o�arą tragicznego
przyjęcia na rzeszowskim Zamku –
Józef Jelec – był z kolei chorążym
sanockim – wywodził się z zamożnego, wpływowego rodu szlacheckiego, posiadającego m.in. dobra
w Dobromilu, Bykowie, Sanoczanach i Pleszowicach. Jego brat Antoni, piastował funkcję podczaszego
przemyskiego, był generałem wojsk
koronnych i ważną personą na dworze królewskim. Józef – jak pisał Julian Nieć – „nosił się butnie, zbrojny
w fawor braci szlacheckiej, dumny
z niepośledniego znaczenia w Rzeczypospolitej jedynego brata Antoniego”.

Tragiczne przyjęcie
Feralnego dnia – 24 kwietnia 1713
– na rzeszowskim Zamku gościła
śmietanka ówczesnego życia towarzyskiego i politycznego, nie tylko
z okolicy. Stoły zastawione były bogato jadłem i napitkami. Józef Jelec
zjawił się w Rzeszowie najprawdopodobniej w związku ze swoimi
sprawami �nansowymi, jego rodzina domagała się bowiem zapłaty
6 tysięcy złotych od miejscowego
Żyda Szacela, sądził się także z samym księciem, od którego domagał
się zwrotu kwoty 48 tysięcy złotych
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24 kwietnia 1713 roku w czasie suto zakrapianego przyjęcia
na rzeszowskim Zamku, z rąk gospodarza – księcia Jerzego
Ignacego Lubomirskiego – zginął goszczący tu chorąży
sanocki Józef Jelec. Sprawa stała się głośna w całej ówczesnej
Rzeczpospolitej, obaj „bohaterowie” należeli bowiem do nie
tylko miejscowej elity. Ich rodziny uważane były za bardzo
wpływowe.

w ramach rozliczeń z jego nieżyjącym już ojcem Hieronimem. Można więc przyjąć, że jego przyjazd na
Zamek nie musiał być mile widziany przez gospodarza.
Gdy uczestnikom przyjęcia
mocno już zaszumiało w głowach
od podawanego w dużych ilościach
węgrzyna, doszło do spięcia między
księciem a sanockim chorążym.
Gospodarz poczuł się dotknięty jakimś przytykiem lub obrazą ze strony gościa. Spór miał być rozstrzygnięty za pomocą szabli. Jak dzień
pózniej pisał książę w liście do swego mentora i opiekuna hetmana
Adama Sieniawskiego: „wyszedłszy
z nim na wolny plac, w pierwszym
do siebie się porwaniu otrzymał
ode mnie taki szwank, od którego
upadłszy, więcej nie powstał”.
Tragedię uznano powszechnie
za zabójstwo. Zgodnie z zapisami
sejmowej konstytucji z 1598 roku
sam pojedynek nie był uważany za
zbrodnię, ale jego skutki już tak.
Nad księciem zebrały się czarne
chmury, rodzina zabitego – zwłaszcza brat i wdowa – domagała się
głowy Lubomirskiego. Obie strony
uruchomiły wszelkie swoje wpływy,
by sprawę załatwić po swojej myśli.

burzyli się na konsystencję w Rzeczypospolitej Sasów i takich obwiesiów, jakich werbował pod swą chorągiew pan na Rzeszowie”.
Lubomirskiemu zaczął palić się
grunt pod nogami, coraz mocniej
bał się, że gardłem zapłaci za swój
czyn. Szukał wsparcia, gdzie mógł,
lękał się zwłaszcza, że i sam król wyraźnie zabójstwem był poirytowany.
Na nic zdawały się tłumaczenia, że
chodziło o honor – rzecz dla szlachcica najważniejszą – więc nie miał
innego wyjścia.
Lubelski trybunał skazał Lubomirskiego na karę wieży w sanockim
Zamku, zaczął nawet ją odbywać, ale
znów Rzeczpospolitą wstrząsnęły
wydarzenia polityczne i konfederacja tarnogrodzka, oznaczająca wewnętrzne walki.. Ostatecznie, po
upływie dłuższego czasu, emocje
wygasły. Adam Jelec, po sześciu latach targów, poszedł wreszcie na
ugodę, „byleby Lubomirski zasiadł
w wieży i fundusz uczynił za duszę
nieboszczykową”. Książę przyjął z

Jerzy Ignacy Lubomirski

Sądowe utarczki trwały przez szereg
lat, ocierając się m.in. o sąd grodzki
w Przemyślu, zjazd posłów województwa ruskiego i trybunał w Lublinie. Sprawa wzbudzała emocje,
bo jak pisał Nieć: „Gospodarz zabił
gościa; młodzieniec, używający już
i tak nienajlepszej sławy, położył
trupem szlachcica, stronnik Sasa,
przywódca jego oddziałów zgładził
szlachcica, jednego z tych sanoczan
i przemyślan, którzy coraz głośniej
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Sanocka wieża

Odnowiona wieża na sanockim Zamku

pokorą karę wieży w sanockim zamku i �nansowe zadośćuczynienie.
Inna sprawa, że owa kara wieży – która doczekała się wykonania dopiero
w latach 1721-22 – wyglądała dość
niezwykle. Lubomirski był tam bardziej gościem niż więźniem. Odwiedzany był przez rodzinę i znajomych,
sam bywał w Rzeszowie, kiedy tylko
chciał. W ramach ekspiacji (oczyszczenia) ufundował klasztor w Rozwadowie, gdzie zamierzał spocząć.
Nie dane mu było jednak doczekać
ukończenia budowy, przeżył też wiele osobistych tragedii, które współcześni tłumaczyli karą za wiele grzechów księcia. Warto jeszcze dodać,
że sprawa zabójstwa szlachcica
nie przeszkodziła Lubomirskiemu
w próbach realizacji bardzo ambitnych planów politycznych. Po śmierci Augusta II zamarzyło mu się nawet
zostać… królem Polski. Nie uzyskał
jednak wystarczającego poparcia zarówno szlachty, jak i coraz bezczelniej ingerujących w polskie sprawy
sąsiadów.

Pojedynek
w Warszawie

Z kalendarium
podkarpackiej historii
21 – 27 kwietnia

Urodzili się
22.04.1912 w Sanoku urodził się Zygmunt August Bezucha, podporucznik piechoty, aspirant Straży Granicznej, technik leśnictwa, zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu.
23.04.1911 w Zagórzu urodził się Franciszek Czesław Szwed, prawnik,
działacz narodowy, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. Był absolwentem Gimnazjum Męskiego w Sanoku, studiował we Lwowie i Warszawie. Aktywnie działał w Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski i Młodzieży Wszechpolskiej. Uczestnik Kampanii Wrześniowej. Po klęsce
pierwszy kurier Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego do Budapesztu, pierwszy komendant Okręgu Krakowskiego NOW. Po wojnie adwokat w Grodzisku Mazowieckim.
25.04.1978 w Sanoku urodził się Maciej Mermer, hokeista miejscowego
klubu, kilkukrotny reprezentant Polski. W sanockich barwach rozegrał
ponad 700 meczów.
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Przypadek Lubomirskiego i Jelca
nie był jedynym tego typu w ówczesnej Rzeczypospolitej, gdy górę
nad rozsądkiem brały emocje, zaś
spory rozstrzygano zbrojnie. Takich zdarzeń było więcej, także
związanych z osobami z Podkarpacia. Warto przypomnieć jeden
z nich, o ponad 30 lat późniejszy,
ale związany ze szlachcicem z naszego regionu.
16 marca 1744 roku na ubitej
ziemi podwarszawskiego wówczas
Marymontu doszło do pojedynku
starosty jasielskiego Adama Tarły
z bratem późniejszego – i ostatniego jak się okazało – króla Polski Kazimierzem Poniatowskim.
Tarło padł tra�ony ostrzem szabli.
Według pogłosek śmiertelny cios
zadał jednak nie przeciwnik, lecz
jego kompan.
Adam Tarło, wywodzący się ze
starego rodu herbu Topór, to jedna z barwniejszych postaci ziemi
podkarpackiej. Urodził się w 1713
roku, był synem Stanisława – kuchmistrza koronnego. Ponoć wyróżniał się intelektem, dobrocią i zamiłowaniem do wojska. Już w wieku 21 lat został rotmistrzem pancernym.
Ówczesna Rzeczpospolita targana była wewnętrznymi kon�iktami. W 1733 roku, po śmierci Augusta II Mocnego, wybuchła wojna domowa między stronnikami
Stanisława Leszczyńskiego a zwolennikami Augusta III. Obydwaj,
na konkurencyjnych sejmach elekcyjnych, zostali wybrani królami.
Adam Tarło poparł Leszczyńskiego i stanął na czele wspierającej
go konfederacji (zawiązanej 5 listopada 1734 w Jaśle, ale zwanej dzikowską od miejsca ogłoszenia).
Ostatecznie po wyniszczających
walkach, konfederaci przegrali wojnę ze stronnikami Augusta wspieranymi przez Saksonię i Rosję.
Adam Tarło trzy lata spędził
u boku Leszczyńskiego w Lotaryngii, której ten został władcą po
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Domniemany portret Adama Tarło
przegranej walce o polski tron.
W 1741 roku zdecydował się jednak
na powrót, otrzymując przebaczenie i zwrot dotychczasowych urzędów. Zdecydowanie jednak stał po
stronie politycznej opozycji, zaciekle walczącej o wpływy z obozem
Czartoryskich, potocznie zwanym
„Familią”.
Polityczne gierki i prowokacje
doprowadziły – jak się później miało okazać – do tragedii. Tarło popadł w ostry kon�ikt z człowiekiem
„Famillii”, podkomorzym nadwornym koronnym Kazimierzem Poniatowskim. W grę wchodziły tu
zdaje się nie tylko spory polityczne,
ale i prywatne. Ponoć poszło o nielegalną adopcję ukochanej starosty
jasielskiego – Anny Lubomirskiej.

Obaj panowie postanowili sprawę
rozstrzygnąć w pojedynku.
Pierwszy pojedynek zakończył
się zwycięstwem Tarły, gdy ten zabił
konia pod Poniatowskim, który
poddał się. Przegrany, za namową
matki, wkrótce jednak zażądał ponownej walki. Z relacji wynika, że
przewaga była po stronie starosty.
W pewnej chwili z tłumu zwolenników „Familii” miał wybiec saski major i sługa Czartoryskich Korﬀ
śmiertelnie raniąc Tarłę. Sprawa
wywołała ogromne oburzenie
wśród szlachty i omal nie skończyła
się kolejną wojną domową. Pojedynek został uwieczniony na obrazie
słynnego malarza Maksymiliana
Gierymskiego „Pojedynek Tarły
z Poniatowskim”.

27.04.1896 urodził się w Sanoku Bolesław
Józef Biega, dyplomata, dziennikarz, działacz
konspiracyjny. Po odzyskaniu niepodległości pracował m.in. jako tłumacz w ambasadzie polskiej w Paryżu, był członkiem polskiej delegacji w czasie kongresu pokojowego zakończonego Traktatem Wersalskim.
Pracował także na placówce dyplomatycznej
w Londynie. Po odejściu z MSZ rozpoczął
działalność wydawniczą, był m.in. szefem
“Wieczoru Warszawy”, działał w Stronnictwie Pracy. W czasie okupacji działacz Delegatury Rządu na Kraj i sekretarz podziemnego parlamentu – Rady Jedności Narodowej.
W 1948 roku emigrował, aktywny działacz
środowisk emigracyjnych.

BIEGA.COM

Wydarzyło się
21.04.1989 nastąpiło o�cjalne przekazanie „Willi pod Topolami” przy
ul. Zielonej w Sanoku tutejszej Komendzie Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego. Mieści się tu teraz „Dom Harcerza”.
22.04.1843 dr Zahar z Czerniowiec przedłożył staroście sanockiemu,
Janowi Jerzemu Ostermannowi projekt urządzenia w Sanoku nowego
szpitala. Niestety wówczas projekt nie znalazł uznania władz.
24.04.1938 doszło do fuzji Kas Stefczyka działających dotychczas odrębnie w Strachocinie i Jaćmierzu. Połączona Kasa objęła swym zasięgiem
dodatkowo m.in. Jurowce, Kostarowce i Pakoszówkę.
25.04.1366 król Kazimierz Wielki potwierdził prawa miejskie Sanoka
nadane jeszcze w jego okresie przynależności do Rusi Halickiej 20 stycznia 1339 roku przez księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. Sanok
stał się stolicą jednostki administracyjnej o nazwie Ziemia Sanocka, która
weszła w skład Województwa Ruskiego, obejmując teren od źródeł Sanu
na południu, Błażową na północy i Krosno na zachodzie. W Sanoku znalazły siedzibę urzędy grodzki i ziemski oraz sądy.
25.04.1960 w Sanoku odsłonięto Pomnik 1000-lecia. Uroczystego odsłonięcia dokonali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Władysław Kruczek i Franciszek Kiełbicki, sekretarz Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Rzeszowie. Kamień, z którego wykonano pomnik,
został podarowany przez dyrektorkę Liceum Żeńskiego Zo�ę Skołozdro,
zaś autorami pomnika byli Kazimierz Florek i Edmund Królicki, a wykonawcą Stanisław Jan Piątkiewicz.
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25.04.2000 utworzono rezerwat leśno-krajobrazowy „Przełom Osławy
pod Duszatyniem” o powierzchni 322 ha, chroniący najpiękniejszy przełomowy odcinek Osławy od Smolnika do Turzańska wraz z otaczającym
go drzewostanem bukowo-jodłowym.
25.04.2006 w granicach dawnej wsi Balnica odnaleziono i wykopano pochodzący prawdopodobnie z przycerkiewnej dzwonnicy 625-kilogramowy dzwon. Znajduje się on obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku.
27.04.2010 w Zagórzu z inicjatywy ks. Eugeniusza Dryniaka odbyła się
uroczystość zasadzenia „dębów katyńskich” ku czci zagórzan zamordowanych na Wschodzie. W ten sposób uhonorowani zostali: płk. Wawrzyniec
Łobaczewski, ppor. Jerzy Franciszek Albert oraz ppor. Zbigniew Wyskiel.

Obraz Kronbacha
Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia”, periodyku „Z dawnego Rzeszowa” oraz portalu www.podkarpackahistoria.pl.
Kontakt jakubowski@interia.pl.
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Pole 0,99 ha w tym 10 ar
zalesione w Tyrawie Solnej, 45,000 zł, tel. 13-46-47-263
 Działkę pod budowę 17
ar w Tyrawie Solnej, 35,000
zł, tel. 13-46-47-263
Mieszkanie do wynajęcia os. Błonie, 3 pokoje,
parter, tel. 691-515-805
Dom murowany piętrowy
do remontu, 110 m2, działka 6 a tel. 784-733-057

OGŁOSZENIA
AUTO MOTO
Sprzedam

Matematyka w domu
ucznia, tel. 504-189-811

Pompę z silnikiem 11kh/
Podziel się z drugim
230 V, tel. 506-181-456
Kupię

Kupię stare motory niezależnie od stanu, tel. 795-934-654

RÓŻNE
Sprzedam

Drewno opałowe, pocięte, połupane, tel. 605-205-640
Grobowiec dwuosoboPosiadam do wynajęcia wy, używany Matejki, tel.
506-040-816
Lokal ok. 50 m2 – cen- Mioderkę ręczną kasetotrum miasta, tel. 607-642- wą 6 ramek tel. 784-733-500
-057
Lokal biurowy, Sanok ul.
Jagiellońska 23 I p., po- Kupię
wierzchnia ok. 42 m2, tel.
692-039-146
 Antyki, starocie, rupieLokale do wynajęcia cie. Płace gotówką tel.
42m2 i 62m2, wszystkie me- 506-407-205
dia, Plac św. Michała 3 tel.
500-589-533
PRACA
Poszukuję do wynajęcia

Korepetycje

Usługi

Wynajmę przy ul. Lipiń- KARO ŻALUZJE, Roleskiego, lokal handlowo- ty, Plisy 600-297-210
-usługowy ok. 30 m2 np.
dla fryzjera, tel. 697-178-803

Poszukuję chętnej starszej samotnej kobiety lub
starszego
małżeństwa,
które przyjmie mnie pod
swój dach, użyczy jednego
pokoju, wyżywienia i dotrzymania
towarzystwa
i rodzinnego ciepła w zamian oferuje opłaty rachunków i dokładania się do
codziennego
budżetu.
Kontakt : 13-46-402-21
Udostępnię (nieodpłatnie) osobny pokój – w zamian za drobną pomoc
w domu, tel. 537-533-141

INFORMATOR
MEDYCZNY
Gabinet psychiatryczny lek. Aleksandra Mazur
specjalista
psychiatra,
ukończony kurs terapii psychodynamicznej CM UJ
w Krakowie. Przyjmuje
w Sanoku ul. Pogodna 1,
poniedziałek 15.30 –
20.00. Przemyśl ul. Św.
Jana 32, wtorek 15.30 –
18.00, piątek 15.30 – 18.00.
Rejestracja telefoniczna,
wizyty domowe tel. 602-733-424 .
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Chcesz wyrazić swoją wdzięczność?
Złóż życzenia lub podziękowania.

WIOSENNE PROMOCJE
I RABATY
Zapraszamy do redakcji
„Tygodnika Sanockiego”
ul. Rynek 10,
tel. 13-46-402-21

Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.
zm. ) informuję, że uchwałą Nr XXXII/161/2016 Rady Miejskiej
w Zagórzu z dnia 7 października 2016r. został przyjęty Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórz.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią
w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38-540
Zagórz ( II piętro, pok. nr 37 )

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

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

Cyklinowanie – bezpyłowe,

Witold
Święch

układanie podłóg, lakierowanie,
renowacje, w ofercie parkiet
tel. 506-356-210

w godz. 17–18

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta,
Rynek 1, zostanie wywieszony Wykaz nr 2/2017 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni,
tj. od 21 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę
lokalu użytkowego, położonego przy ul. Rynek 22 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta
pod nr telefonu 13-46-52-878.

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

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

1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa
0,80 zł
– druk wytłuszczony (za słowo)
1,20 zł
2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm)
42 zł
– �ligran 8 cm2
18 zł
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie
+ 100%
– reklama na stronie redakcyjnej
+ 50%
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
ogłoszenia standardowe:
– moduł podstawowy
36 zł
– powyżej trzech, 50% wartości ceny modułu podstawowego
3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz
pierwszej
– tekst o powierzchni ¼ strony –
200,00 zł
– tekst o powierzchni ½ strony –
420,00 zł
– tekst o powierzchni 1 strony –
800,00 zł
4. Inserty (wkładki reklamowe) od 0,15 zł do 0,25 zł/szt
– maksymalna wielkość insertu 260 mm x 375 mm
5. Boni�katy dla klientów (reklamy)
Powyżej 6 emisji lub powierzchnia powyżej 14 modułów –
istnieje możliwość negocjacji cen
6. Baner na stronie internetowej (czas trwania 1 miesiąc)
– 260 x 120 px – 20,00 zł
– 260 x 260 px – 40,00 zł
– 260 x 380 px – 60,00 zł
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SPORT – PIŁKA NOŻNA

Klasa okręgowa

Rewanż za porażkę z jesieni
PARTYZANT TARGOWISKA – EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK 0-1 (0-0)
Bramka: Adamiak (79).
Ekoball Stal: Krzanowski – Pawiak, Śmietana, Florek, Kaczmarski – Jaklik, Gąsior (90 Hydzik),
Wójcik, Adamiak (90. S. Słysz), Romerowicz (46. Ząbkiewicz) – Kuzio (46. Borek).

TOMASZ SOWA

Dziesiąte zwycięstwo z rzędu, a zarazem rewanż za identyczną porażkę z rundy jesiennej.
Jedyna bramka padła w końcówce po strzale Kamila Adamiaka. Drugim bohaterem meczu
był bramkarz Piotr Krzanowski, odkupując winy za wpadkę z pierwszego spotkania.

Jesienią Ekoball uległ Partyzantowi na własnym boisku, ale straty zostały odrobione w Targowiskach
ne pół godziny z boiska wiało
nudą, dominowała futbolowa
walka w środku pola, w której
lepiej czuli się twardo grający
gospodarze. To jednak goście
łapali żółte kartki, na dodatek
chwilę przed przerwą Krza-

nowski uratował nasz zespół
przed stratą gola, wybijając
piłkę spod poprzeczki po
strzale z dystansu.
Po zmianie stron zrobił
się mecz z prawdziwego zdarzenia. Obie drużyny poszły

Kilka pytań do bohatera meczu z Partyzantem

Liczy się tylko awans
mówi PIOTR KRZANOWSKI, bramkarz Ekoballu Stal
Wybroniłeś nam mecz
w Targowiskach. Był to twój
najlepszy występ w tym
sezonie?
Trzeba było wreszcie zagrać
jakieś spotkanie na normalnym poziomie (śmiech).
W pierwszym pojedynku
z partyzantami „dałem ciała”,
popełniając błąd przy bramce
straconej w doliczonym czasie
gry. Dlatego nie brakowało mi
motywacji, by się zrehabilitować. Chciałem oddać chłopakom to, co przeze mnie wówczas stracili. Owszem, dobrze
broniło mi się w Targowiskach.
Postanowiłem sobie, że muszę
zachować czyste konto, a koledzy z przodu na pewno coś
strzelą, co w końcu udało się
Kamilowi Adamiakowi. No
i wygraliśmy. Minimalnie, ale
jest kolejny komplet punktów.
Idziemy na IV ligę?
Ja nie widzę innej możliwości.
Po to wróciłem do Sanoka,
by pomóc drużynie odzyskać
właściwe jej miejsce, czyli

z Polonią Przemyśl, w której
zresztą grałem przez ostatnie
dwa sezony. Po tej wpadce
obiecałem trenerowi Kotowi,
że więcej nie będę się kiwał.
No to może dla odmiany
przypomnisz o swoich talentach snajperskich? Kibice
do dzisiaj pamiętają twoją
główkę, którą 4 lata temu
uratowałeś remis dla Stali
w 95. min meczu z Podlasiem Biała Podlaska. A na
treningach podobno popisujesz się atomowymi uderzeniami z dystansu.
Podobną bramkę, jak z Podlasiem, mogłem zdobyć też
w Polonii, gry graliśmy pucharowy mecz z Resovią. Zabrakło
centymetrów. A jeżeli chodzi
o strzały z dystansu, to faktycznie, dysponuję mocnym uderzeniem. Może w jakimś spotkaniu, gdy będzie już pewny
wynik, koledzy pozwolą mi
podejść do wolnego czy karnego. Chciałbym w ten sposób
zrehabilitować się za „jedenast-

POZOSTAŁE WYNIKI:
Przełom Besko – LKS Skołyszyn 3-2 (1-1)
Bramki: Kapłon (25), Kuzicki (55), K. Kijowski (66).
Górnik Strachocina – Zamczysko Mrukowa 3-0 (1-0)
Bramki: Femin (11), Łuczka (67), Markowski (90).
LKS Długie – Gaudium Łężyny 0-1 (0-1)
TOMASZ SOWA

Robert ZĄBKIEWICZ, trener Ekoballu Stal:
– Zwycięstwo po ciężkim meczu, przeciwnik
postawił nam twarde warunki. Na szczęście
to my potra�liśmy zdobyć bramkę. Osobne
słowa uznania dla Krzanowskiego – jego parada z 83. min była kapitalna, nie powstydziłby się jej żaden bramkarz z ekstraklasy.

TOMASZ SOWA

Stalowcy znów mogli rozpocząć od szybkiego prowadzenia – jak tydzień wcześniej
z Markiewicza Krosno – ale
po ładnie „rozklepanej” akcji
Adamiak nie wykorzystał
dobrej sytuacji. Przez następ-

na klasyczną wymianę ciosów, więc od emocji aż kipiało. Najpierw dobrej okazji nie
wykorzystał wprowadzony
po przerwie Michał Borek,
chwilę później Konrad Kaczmarski groźnie bił z wolnego,
choć do bramki było ok.
30 m. W odpowiedzi mocno
przycisnęli miejscowi, ale
dwie świetne interwencja zaliczył „Krzanu”. Szczególnie
ta druga warta była uwagi,
gdy nogą obronił strzał z najbliższej odległości.
Jesienią partyzanci wygrali w Sanoku po golu w doliczonym czasie, rewanż również rozstrzygnął się w końcówce, choć nieco wcześniej.
Uderzenie Borka obrońca
wybił na róg, po centrze
powstało spore zamieszanie,
w którym najlepiej znalazł się
Adamiak, technicznym strzałem tra�ając przy dalszym
słupku. Nie mając już nic do
stracenia rywale rzucili się do
szaleńczych ataków, ale od
czego jest Krzanowski.
W końcówce zaliczył trzy interwencje, przy czym ta
pierwsza była najwyższej
próby. Po główce któregoś
z miejscowych wyciągnął się
jak długi, wybijając piłkę
zmierzająca pod samą poprzeczkę. Brawo Piotrek!
W sobotę (godz. 16.30)
Ekoball zmierzy się z LKS
Długie. Mecz rozegrany
zostanie w Pakoszówce.
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Ligi regionalne

Biesiada z „sześciopakiem”
W ostatni weekend znów przegrały drużyny Cosmosu
Nowotaniec i LKS Pisarowce, tym razem już wyraźnie,
bo różnicą aż trzech bramek. O ile wyjazdowa porażka
pierwszych ze Stalą Rzeszów nie może dziwić, to drudzy
dość niespodziewanie ulegli u siebie niżej notowanej
Wiązownicy. Na dodatek cztery dni później zespół
Damiana Niemczyka nie dał rady prowadzącej w tabeli
Wólczance Wólka Pełkińska. W klasie A zwycięstwo
odniósł tylko Gimball Tarnawa Dolna, wygrywając
powiatowe derby z LKS Zarszyn. Warto zwrócić uwagę na
mecz Bukowianki Bukowsko z Sanovią Lesko, w którym
wszystkie 6 bramek dla gości zdobył Sylwester Biesiada,
były junior Stali. Klasy B i C w Wielką Sobotę nie grały.
III liga
Stal Rzeszów – Cosmos Nowotaniec 3-0 (3-0)

Klasa A
Victoria Pakoszówka – Wisłok Sieniawa 2-2 (1-2)
Bramki: Kozlov (40), Lisowski (78).
LKS Zarszyn – Gimball Tarnawa Dolna 0-1 (0-0)
Bramka: Wethacz (64).
Bukowianka Bukowsko – Sanovia Lesko 2-6 (1-3)
Bramki: Pieszczoch (26), Szałajko (90).
Iskra Iskrzynia – Orzeł Bażanówka 2-0 (0-0)
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

TOMASZ SOWA

IV liga
LKS Pisarowce – KS Wiązownica 1-4 (0-2)
Bramka: Sobolak (53).
Wólczanka Wólka Pełkińska – LKS Pisarowce 3-0 (2-0)

Ostatnimi czasy zawodnikom Cosmosu Nowotaniec (w jasnych
strojach) i LKS Pisarowce (na niebiesko) nie wiedzie się w rozgrywkach ligowych. Pierwsi dodatkowo cały czas muszą walczyć
o utrzymanie III-ligowego bytu. Trudne zadanie, ale wierzymy,
że dadzą radę

przynajmniej w III lidze. Jesteśmy na dobrej drodze, choć ta
jeszcze daleka. Wszystko wskazuje na to, że walka o awans do
IV ligi rozegra się między nami
a Przełomem Besko, który ma
tylko 3 punkty mniej. Jesienią
pokonaliśmy go dwa razy, także w meczu pucharowym.
Potyczka ligowa zakończyła się
wynikiem 3-0, byliśmy zespołem o klasę lepszym. Teraz
jednak zagramy na wyjeździe,
więc trzeba nastawić się na
twardą walkę. Ale cel jest
niezmienny: liczy się tylko
awans do IV ligi.
Skoro już przypomnieliśmy
twój błąd z meczu z Partyzantem, to wspomnijmy
jeszcze o dryblingach, które
serwowałeś niemal w każdym spotkaniu. Siedzący
zwykle na dziennikarskiej
ławce trener-koordynator
Piotr Kot dostawał przez nie
białej gorączki...
Jakoś tak w każdym meczu
mnie kusiło... Chyba czułem
się trochę za pewnie. Jesienią
obyło się bez konsekwencji,
choć w spotkaniu z Przełęczą
Dukla, po mojej stracie i strzale rywala z dystansu, piłkę
z linii bramkowej wybił Adam
Florek. Jednak moje szczęście
skończyło się w sparingu

kę”, którą kilka lat temu zmarnowałem podczas sparingu
z Legią Warszawa, rozegranego w Arłamowie.
Ostatnio wyjechałeś na
konsultacje kadry wojewódzkiej przed turniejem
EUFA Region’s Cup. Jakie
wrażenia po zajęciach
w Kolbuszowej?
Pozytywne. Myślę, że zaprezentowałem się tam z dobrej
strony, choć nie wiem, czy
otrzymam powołanie na turniej. Wszystko wyjaśni się
w najbliższych dniach, bo
pierwsze mecze rozgrywane
będą już 28 kwietnia.
Masz 31 lat, więc można
powiedzieć, że rozpocząłeś
optymalny wiek dla bramkarza. Co w ostatnich sezonach
najbardziej
poprawiłeś
w swojej grze, a nad czym
nadal musisz najbardziej
pracować?
Myślę, że największy postęp
zrobiłem w grze na przedpolu.
Nie boję się wychodzić do górnych piłek, zwłaszcza że mam
do tego dobre warunki �zyczne. Staram się „rządzić” we
własnym polu karnym. A nad
czym muszę najwięcej pracować? Nad pełną koncentracją
przez 90 minut, co pozwoli
mi eliminować błędy.

Podkarpackie ligi młodzieżowe

Bayern Trophy 2017

Akademia o krok od zwycięstwa!
Na turniej rozgrywany pod Monachium drużyna 10-latków z Akademii Piłkarskiej
jechała z wiarą w końcowe zwycięstwo i niewiele zabrakło, by cel został osiągnięty.
Ostatecznie podopieczni Jakuba Gruszeckiego zajęli 2. miejsce, �nał przegrywając
dopiero po rzutach karnych. Brawo Akademia!

Trampkarze starsi
ograli Czarnych Jasło
Drużyny Ekoballu Geo-Eko już w komplecie, bo po juniorach i młodzikach drugą część sezonu rozpoczęli trampkarze. Lepszą inaugurację miał starszy zespół, pokonując
Czarnych Jasło dzięki bramce z ostatniej minuty. Punkty
zdobyli też juniorzy młodsi, tyle że po kuriozalnym walkowerze z Orłem Przeworsk. Pozostałe mecze kończyły
się porażkami. Tych może być sporo, bo – jak pamiętamy
– zimą zarząd Ekoballu zdecydował się na przesunięcie
większości drużyn do wyższych kategorii wiekowych.
Juniorzy starsi
EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 1-4 (1-0)
Bramka: Borek (28).
Przedziwny mecz, z dużą przewagą gospodarzy w pierwszej połowie, kilkoma okazjami bramkowymi i golem Michała
Borka, który tra�ł po świetnej akcji Dawida Posadzkiego.
Gdy tuż przed przerwą jeden z rywali wyleciał z boiska, wydawało się, że już nic nie odbierze ekoballowcom zwycięstwa.
Tymczasem po zmianie stron zaczęli błądzić niczym dzieci
we mgle, już w pierwszych trzech minutach tracąc 2 bramki.
Później doszły faule, „dyskusje” z sędziami oraz żółte i czerwone kartki. Bezlitośnie wykorzystali to goście, strzelając kolejne
2 gole...
Juniorzy młodsi
ORZEŁ PRZEWORSK – EKOBAL SANOK 0-3 walkower
Kuriozum w czystej postaci: z powodu problemów z boiskiem w Przeworsku mecz miał zostać rozegrany w Pakoszówce, gdzie jednak formalni gospodarze nie pojawili się.
A wystarczyło odpowiednio wcześniej zadzwonić. W tej sytuacji Ekoball musiał opłacić delegację sędziowską. Jeżeli OZPN
Rzeszów nie nakaże drużynie z Przeworska zwrotu kosztów,
będzie to jawna kpina z zasad sportowej przyzwoitości.

ARCH. AKADEMII PIŁKARSKIEJ

Przy okazji pobytu w Monachium nie mogło zabraknąć wizyty na Allianz Arenie, gdzie mecze
w roli gospodarza rozgrywa drużyna Bayernu z Robertem Lewandowskim w składzie
– Pojechaliśmy do Monachium po zwycięstwo i prawie się udało. Pokazaliśmy
się z bardzo dobrej strony,
godnie reprezentując Sanok
w turnieju o międzynarodo-

wej obsadzie. Jako nowicjusz
zajęliśmy 2. miejsce i to przegrywając w �nale dopiero po
serii rzutów karnych. To wielki sukces młodej przecież
drużyny. Wielu z tych chłop-

Mecze grupowe:
AP SANOK – AFC IJBURG (Holandia) 2-1
Bramki: Koczera 2.
AP SANOK – SPORTING CASERTA (Włochy) 0-2
AP SANOK – ZAPPEREN BRUSTEM (Belgia) 4-0
Bramki: Koczera 2, Gołda, Gruszecka.
Pół�nał:
AP SANOK – SV HEMSTE�EN (Niemcy) 1-1, k. 4:2
Bramka: Baraniewicz. Karne: Gołda, Walkiewicz, Żebracki,
Koczera.
Finał:
AP SANOK – SPORTING CASERTA (Włochy) 0-0, k. 1:3
Karny: Gołda.

Puchar Firm

Debiut na podium!

ARCH. PASS POLSKA

Na turniej w Hali Krosno pierwszy raz pojechała drużyna
Pass Polska, zajmując 3. miejsce. W jej składzie zagrało
kilku byłych piłkarzy Stali, a Rafał Nikody wybrany został
najlepszym zawodnikiem imprezy.

W imieniu całej drużyny nagrodę odebrał Sylwester Kowalczyk,
na co dzień grający w Orle Bażanówka

Passowcy skrzyknęli się tuż
przed turniejem, do walki
przystępując bez choćby jednego treningu. W tym układzie był nim pierwszy mecz
z Vivaldi Rzeszów, nic więc
dziwnego, że przegrali 6-9.
W kolejnych spotkaniach,
z drużynami miejscowymi,
było już znacznie lepiej:
zwycięstwa 10-2 z Rrof Bud
4 Kids i 14-5 z Dioxidem.
W ostatnim meczu sanoczanie nie sprostali jednak bezkonkurencyjnemu Krosno
Glass, doznając porażki 3-10.
Najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano
Nikodego, natomiast Dariusz
Pietryka wygrał „samochód
na weekend” (opla za�rę)
z bakiem pełnym paliwa.
Drużyna Pass Polska
zagrała w składzie: Sylwester
Kowalczyk, Rafał Nikody,
Piotr Łuczka, Fabian Pańko,
Mateusz Femin, Paweł Mogilany, Daniel Ziemiański,
Sławomir Warchoł, Lucjan
Adamowicz, Dariusz Pieryka
i Szczepan Malik.

ców pewnie nigdy nie miałoby możliwości zwiedzenia
Monachium czy ogromnego
Allianz Arena, gdzie swoje
mecze rozgrywa obecny idol
młodych piłkarzy Robert
Lewandowski. To przygoda,
o której będą pamiętać przez
całe życie – podkreślił trener
Gruszecki.
Drużyna Akademii Piłkarskiej zagrała w składzie:
Aleksander Słota, Kacper
Żebracki, Kacper Gołda,
Kacper Walkiewicz, Kamil
Koczera, Mateusz Adamski,
Patryk Baraniewicz, Piotr
Rzemiński, Laura Gruszecka,
Jakub Gołębiowski i Karol
Chudio.

Trampkarze starsi
EKOBALL SANOK – CZARNI JASŁO 1-0 (0-0)
Bramka: Piotrowski (70).
Jedyne zwycięstwo na murawie, do tego po bramce zdobytej w samej końcówce meczu. Jego bohaterem okazał
się Łukasz Piotrowski, strzałem zza pola karnego lobując
golkipera rywali. Wcześniej dominowała boiskowa walka,
zwłaszcza w pierwszej połowie. Po przerwie zespół Dawida
Romerowicza uzyskał lekką przewagę, zasłużenie sięgając
po komplet punktów.

Puchar Polski

Finał 10 maja
Znamy już termin �nału
podokręgu krośnieńskiego, w którym LKS Pisarowce zmierzy się z Karpatami
Krosno. Mecz rozegrany
zostanie w środę 10 maja
(godz. 16.30) na stadionie
przy ul. Stróżowskiej.
Faworytem wydają się goście,
choćby ze względu na grę
w III lidze, czyli o klasę wyżej
od LKS-u. Zespół Damiana
Niemczyka nie stoi jednak na
straconej pozycji, co udowodnił już w pół�nałowym
starciu z Cosmosem Nowotaniec, wygrywając 2-1
(wcześniej Pisarowce pokonały po 1-0 Szarotkę Uherce
i Ekoball Stal). Gdyby drużynie z podsanockiej miejscowości udało się wygrać również w �nale, wówczas obroniłaby trofeum z poprzedniego sezonu. Jest o co walczyć!

ARCH. EKOBALLU

Wielką sportową przygodę
w stolicy Bawarii nasz zespół
rozpoczął od meczu z holenderskim AFC Ijburg. W starciu z rosłymi rywalami sprawdziła się taktyka gry z kontrataków, po których Kamil
Koczera strzelił 2 bramki.
Zespół z kraju tulipanów stać
było tylko na honorowego
gola.
Drugim rywalem sanoczan był włoski Sporting
Caserta. Okazało się, że
w Italii słynnego „catenaccio”
uczą już od małego. Mimo
kilku okazji strzeleckich akademicy nie zdołali tra�ć do
siatki, co zemściło się stratą
2 bramek.
O wyjście z grupy nasi
piłkarze zagrali z belgijskim
Zapperen Brustem, pewnie
zwyciężając 4-0. Ozdobą
pojedynku było tra�enie
Laury Gruszeckiej (jedyna
dziewczynka w całym turnieju), która sprytnie przelobowała bramkarza.
W pół�nale Akademia
Piłkarska Sanok zmierzyła
się z niemieckim SV Hemstetten. Mimo sporej przewagi
(słupki, poprzeczki, niecelne strzały na pustą bramkę)
to rywale objęli prowadzenie
i trzeba było gonić wynik.
Do remisu pięknym uderzeniem z 20 metrów doprowadził Patryk Baraniewicz.
Potem karne świetnie bronił
Kacper Żebracki, zatrzymując dwie próby rywali. A jego
koledzy się nie mylili. Sanok
w �nale!
Decydujący pojedynek
był okazją do rewanżu na
Włochach. Ci znów świetnie
się bronili, ale i nasz zespół
zagrał bardzo czujnie, przez
co spotkanie zakończyło się
bez bramek. A więc ponownie karne. „Żeberko” i tym
razem obronił dwa strzały,
jednak koledzy byli znacznie
mniej skuteczni, niż w poprzednim meczu...
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Trampkarze starsi Ekoballu (na niebiesko) pokonali Czarnych
Jasło, wygrywając po golu strzelonym w ostatniej minucie
Trampkarze młodsi
EKOBALL SANOK – CZARNI JASŁO 0-2 (0-0)
Porażka po dość wyrównanym pojedynku, w którym
ekoballowcom nie brakowało sytuacji strzeleckich. Najlepszych nie wykorzystali Łukasz Adamski, Mateusz Błażowski
i Igor Zarzyka. Szkoda zwłaszcza okazji tego pierwszego,
zaraz na początku meczu, bo bramka mogła naszym chłopakom ustawić grę.
Młodzicy młodsi
SZÓST� JASŁO – EKOBALL SANOK 8-2 (3-0)
Bramki: Ho� (47), Nowak (58).
Dość bolesny debiut zawodników Ekoballu, nominalnie
będących jeszcze w grupie przedrozgrywkowej, którzy tego
dnia stanowili większość składu. Na dodatek mecz rozgrywano w trudnych warunkach, przy zimnie i padającym deszczu,
nic więc dziwnego, że chłopcy nie dali rady. Nasza drużyna
nieco lepiej zaprezentowała się po przerwie, gdy bramki
strzelili Jakub Ho� (z rzutu wolnego) i Szymon Nowak.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

HOKEJ
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Po sezonach ligi sanockiej i ekstraligi

Liczę na debiut w kadrze

TOMASZ SOWA

mówi JAKUB SUJKOWSKI, zawodnik drużyny Esanok.pl Wilki, wybrany najlepszym graczem X sezonu Sanockiej Ligi Unihokeja

w Wilkach. Choć dwie ostatnie drużyny to de facto ten
sam zespół, po prostu do nazwy portalu internetowego
dodaliśmy słowo Wilki przed
startem w ekstralidze.
Jak porównałbyś poziom
rozgrywek lokalnych z krajowymi?
Poziom SLU z roku na rok
rośnie, choć oczywiście
w ekstralidze gra się trudniej.
Przede wszystkim zawodnicy
są znacznie bardziej wybiegani. My w tym elemencie

zrobiliśmy bardzo duży postęp, tymczasem w meczach
z Wiatrem Ludźmierz rywale
okazali się zdecydowanie
mobilniejsi. Biegali jak nakręceni, nie dając nam ani
chwili wytchnienia.
Niedawno wraz z Tomaszem Sokołowskim i Radosławem Bombą byłeś na
konsultacjach zaplecza kadry narodowej. Jak wspominasz te treningi? Czy
czułeś, że nie jesteś gorszy
od innych? Ostatecznie

z trójki Wilków tylko ty
zostałes zaproszony na
kolejne zgrupowanie, już
z udziałem zasadniczych
reprezentantów kraju.
W konsultacjach wzięło
udział blisko 40 zawodników.
To były bardzo ciekawe zajęcia, których elementy staraliśmy się potem wykorzystać
w grze Wilków. Kilku graczy
prezentowało naprawde spore umiejętności i trener powołał ich na zgrupowanie
reprezentacji, które za tydzień odbędzie się w Nowym
Targu. Widocznie moja gra
też spodobała się szkoleniowcowi, bo mam szczęście być
w tym gronie. Postaram się
pokazać z jak najlepszej strony. Liczę, że uda mi się zadebiutować w reprezenracji.
Byłbym pierwszym unihokeistą z Sanoka, który zagrał
z orzełkiem na piersiach.
Dla większości Wilków sezon już się skończył, ale
ciebie i kilku kolegów czeka jeszcze �nał szkolnych
mistrzostw Polski. Z jakim
nastawieniem pojedziecie
do dalekiego Elbląga?
Dla mnie, jako ucznia Zespołu Szkół nr 3, będzie to
już czwarty start w tej imprezie. Za pierwszym razem
zdobyliśmy srebrny medal,
w kolejnych latach były tytuły mistrzowskie. Teraz jedziemy po klasycznego hat-tricka, czyli trzecie złoto z rzędu.
Z pewnościa jesteśmy jednym z faworytów, w końcu
obok mnie w drużynie grają
także trzej inni zawodnicy
„watahy” – Maciej Brukwicki, Michał Nazarkiewicz
i Dominik Januszczak. Do
tego mamy dobrych bramkarzy. Trzymajcie za nas kciuki.

Akademickie Mistrzostwa Województwa Kobiet

Złote medale dla studentek PWSZ
Przed rokiem było srebro w debiucie i postanowienie,
by następnym razem zgarnąć pełną pulę. Udało się – podczas turnieju w Żurawicy drużyna Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej zdobyła tytuł mistrzyń Podkarpacia!

ARCH. PWSZ

Podopieczne Mateusza Kowalskiego rozpoczęły od meczu z Państwową Wyższą
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławu, wygrywając po zaciętej walce.
W drugim spotkaniu zespół
PWSZ zremisował z Uniwersytetem Rzeszowskim. Mając
zaliczony ten wynik obie
szkoły przeszły do �nałowej
fazy mistrzostw. W decydujących pojedynkach nasze unihokeistki odniosły dwa zwycięstwa – minimalne z Poli-

Zwycięska drużyna AZS PWSZ. Stoją od lewej: Diana Kozdraś,
Katarzyna Górska, Maria Wójcik, Anna Lisowska i Mateusz
Kowalski, poniżej – Karolina Sobota, Patrycja Wojtoń, Angelika
Poznańska i Barbara Nikody.

Z Zagórza do Prusieka
Po „góralach” sezon zainaugurowali szosowcy. Na dobry
początek zorganizowana została jazda na czas z Zagórza
do Prusieka. Pewne zwycięstwo odniósł Mateusz Bieleń.
Był to pierwszy z serii kilku
wyścigów,
planowanych
przez naszych kolarzy. Walka
toczyła się na dystansie
13 km. Do rywalizacji przystąpiło 20 osób, w tym jedna
kobieta. Zdecydowanie naj-

szybszy okazał się Bieleń, wygrywając z niesamowitym
czasem 19.12, co dało mu
średnią prędkość ponad
40 km na godzinę. Kolejne
miejsca zajęli Dariusz Wdowiak i Hubert Jakubowski.

ARCH. PRYWATNE

UNIHOKEJ

Spodziewałeś się tego wyróżnienia?
Szczerze mówiąc, to na począku sezonu wydawało mi
się, że nie mam szans na
indywidualny tytuł, bo wielu
zawodników mocno punktowało. Ale z meczu na mecz
rozkręcałem się, nie tylko
zdobywając sporo bramek,
ale też asystując. Nagroda
bardzo mnie cieszy, mobilizując do dalszej pracy.
Mimo wszystko pod koniec
sezonu trochę zabrakło ci
strzeleckiej „pary”. W dwóch
ostatnich pojedynkach �nału z Niedźwiedziami nie
zdobyłeś gola, a niemal dwa
razy starszy Damian Popek
tra�ł aż sześć razy...
Fakt, coś było na rzeczy. Nawet na treningach obijałem
głównie słupki i poprzeczkę,
ewentualnie kask bramkarza,
a piłeczka nie chciała wpadać
do siatki. Pewnie wystrzelałem się w pierwszym spotkaniu, mimo porażki zdobywając aż 4 bramki. Najważniejsze jednak, że obroniliśmy
tytuł mistrzowski.
Choć w zespole Niedźwiedzi jest kilku zawodników
z ekstraligowego składu
Wilków, w �nale SLU mocno między wami iskrzyło.
Jak jest walka, to są też emocje i adrenalina. Momentami
może trochę za dużo. Ale nawet w trakcie meczu potra�liśmy gratulować sobie nawzajem udanych zagrań.
Wszyscy jesteśmy kolegami.
Który to już twój sezon
w lokalnych rozgrywkach?
Czwarty. Co ciekawe – każdy
pod innym szyldem. Najpierw grałem w isanok.pl,
potem w Sokołach, dalej
w esanok.pl, a ostatnio już
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GIMNASTYKA

Ćwiczyli w Zarzeczu
Po uczniach podstawówek �nały wojewódzkie w Zarzeczu rozegrali również gimnazjaliści. W rywalizacji chłopców 6. miejsce zajęła szkoła z Zagórza, a indywidualnie
5. był Adrian Barłóg. Wśród dziewcząt najwyżej uplasowało się G1, zajmując 9. pozycję.
Zdecydowanie liczniejszą
obsadę miały zmagania
dziewcząt, w których startowało ponad 20 gimnazjów.
Lokatę 9. z dorobkiem
73,4 pkt wywalczyły reprezentantki „jedynki”, w czym
główna zasługa Julii Żuchowskiej, która indywidualnie
otworzyła drugą dziesiątkę.
Obok niej skład drużyny
G1 tworzyły: Patrycja Lechowicz, Katarzyna Cecuła
i Nikola Tymcio. Miejsce
12. zajęło G4 (Weronika
Twardy, Sara Dziwisz, Mile-

na Burnatowska i Victoria
Kozieł) – 72,9 pkt, natomiast
18. startujące w niepełnym
składzie G Zagórz (Agnieszka Sołopatycz, Klaudia Zubel
i Barbara Bindas) – 66,5 pkt.
W rywalizacji chłopców
gimnastycy z Zagórza uplasowali się na 6. pozycji, uzyskując 74,9 pkt. Indywidualnie 5. był Barłóg, mając
wynik 26,6 pkt, identyczny,
jak zawodnik z 4. lokaty. Barwy Zagórza reprezentowali
jeszcze Konrad Fal i Przemysław Olenicz.

PŁYWANIE
techniką Rzeszów i wyraźne
z PWSZ Krosno. Nie gwarantowało to jednak końcowego sukcesu, gdyż w ostatnim spotkaniu unihokeistki
UR grały derbowy pojedynek
z Politechniką. Zwycięstwo
dawało tym pierwszym złoty
medal, bo bilans bramek miały korzystniejszy od sanoczanek. Mecz zakończył się jednak remisem, dzięki czemu
to nasza drużyna mogła cieszyć się z tytułu mistrzowskiego.

Grupa eliminacyjna:
AZS PWSZ SANOK – PWSTE JAROSŁAW 3-2
Bramki: Górska 2, Kozdraś,
AZS PWSZ SANOK – UR RZESZÓW 0-0
Grupa �nałowa:
AZS PWSZ SANOK – POLITECHNI� RZESZÓW 2-1
Bramki: Górska 2.
AZS PWSZ SANOK – PWSZ KROSNO 3-0
Bramki: Kozdraś 2, Sobota
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Awans dziewcząt i chłopca
Jeden z pół�nałów wojewódzkich Gimnazjady rozegrano
w Ustrzykach Dolnych, gdzie 3. miejsce zajęła sztafeta
dziewcząt z „jedynki” a wyścig chłopców na 50 metrów
stylem dowolnym wygrał Patryk Bulczyński z „dwójki”.
W obu przypadkach dało to awans do �nałów.
Zawodniczki G1 uzyskały
czas 5.15,31. Pozycję 5. zajęło G4, a 6. G3. Natomiast
w rywalizacji chłopców 3. lokatę wypływało G1 (5.19,26),
a 5. G3. Wynik dziewcząt
z „jedynki”był 12. rezultatem
na Podkarpaciu, a więc ostat-

nim z dających kwali�kację
do �nałowych zawodów.
W wyścigu chłopców na
50 m dowolnym pewne zwycięstwo odniósł Bulczyński,
�niszując z czasem 2.27,73
i przewagą 4 sekund. Był to
6. wynik w województwie.

Lokaty indywidualne w ustrzyckich zawodach:
dowolny – 2. Dominika Brojacz, 3. Katarzyna Bil (obie G1), 5. Nikola Łapiszczak (G1), 6. Martyna Krynicka, 7. Aleksandra Krawiecka (obie G3); 1. Bulczyński (SP2), 3. Tymoteusz Glazer (G3),
4. Mikołaj Juszczak (G2), 5. Maciej Kozłowski, 6. Gabriel Osta�ński, 7. Radosław Filipowicz (wszyscy G1), 8. Jakub Podstawski
(G2), 9. Szymon Krysa (G1), klasyczny – 4. Paulina Katyńska
(G3), 5. Julia Żuchowska, 6. Oliwia Burka, 8. Ewelina Och
(wszystkie G1), 9. Karolina Szczepańska (G3), 10. Róża Szpakiewicz; 9. Krystian Haduch (oboje G1), 10. Igor Kołodziej (G3), motylkowy – 2. Małgorzata Rudy (G4), 3. Julia Przygórzewska (G1).
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Wywiad tygodnia

Marzy nam się rewitalizacja kortów w centrum miasta
mówi PIOTR TARAPACKI, prezes Sanockiego Klubu Tenisowego

TOMASZ SOWA

Zbliża się długi majowy weekend, podczas
którego zwyczajowo inaugurujecie sezon
na kortach przy ulicy Mickiewicza.
Czy tradycja zostanie podtrzymana?
Jak najbardziej. W środę 3 maja planujemy
zorganizować Deblowy Turniej Rozpoczęcia
Sezonu. Oczywiście, o ile pogoda pozwoli,
bo na razie warunki atmosferyczne nie rozpieszczają. Gdyby się nie udało, to wówczas
zawody będziemy chcieli rozegrać w najbliższym możliwym terminie.
To pierwszy z zapewne kilku turniejów,
które planujecie w tym sezonie...
Jesteśmy już w kalendarzu imprez ogólnopolskich, przydzielono nam w tym roku dwa
turnieje skrzatów, czyli kategorii wiekowej do
12 lat. Pierwszy planowany jest na drugi
weekend czerwca (10-11 VI), a drugi – mający rangę Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego
– na pierwszy weekend września (2-3 IX).
Do Sanoka powinni przyjechać najlepsi zawodnicy z południowej części kraju. Oczywiście w międzyczasie będzie jeszcze kilka
innych imprez, tak dla młodzieży, jak i dorosłych czy weteranów.
Kalendarz rzeczywiście mocno napięty.
Domyślam się, że związane to jest z przypadającymi na obecny sezon obchodami
45-lecia SKT.
Rok 1972 jest bardzo ważny dla naszej historii. Wtedy sekcję tenisową przejęło Sanockie
Przedsiębiorstwo Budowlane, podejmując
się rozbudowy skromnych kortów poniżej
lodowiska „Torsan”. Rocznicę tych wydarzeń
chcemy uczcić na sportowo, a więc kolejnymi
turniejami. Mam nadzieję, że uda się je zorganizować w ramach obchodów Dni Sanoka.
W tym terminie zawody mogłyby mieć
rzeczywiście dobrą obsadę. Zwłaszcza
jeżeli chodzi o rywalizację młodzieży,
której w klubie macie przecież sporo.
Obecnie szkolimy około 70 dzieci, które trenują u Edyty Dubiel-Jajko i Tomasza Myćki.
Trochę pomaga im mój ojciec – Stefan Tarapacki, którego śmiało można nazwać legendą
sanockiego tenisa. Na razie nasi najlepsi
zawodnicy zajmują miejsca w drugiej setce
ogólnopolskiego rankingu, ale mamy plany,
by za rok byli już w pierwszej, a może nawet
w czołowej pięćdziesiątce. Byłby to już wynik
na miarę naszego klubu, odpowiadający możliwościom organizacyjnym, trenerskim i �nansowym SKT.
A co z weteranami? Dawniej dużo grali,
osiągając spore sukcesy, ale w ostatnich
latach jakby słuch o nich zaginął...

Eugeniusz Czerepaniak już zmarł, ociec miał
dość długą przerwę ze względu na operację
oczu, ale już myśli o powrocie do rywalizacji na
kortach. Ci nieco młodsi, jak Julian Bartkowski,
czy Wacław Izdebski, też mocno ograniczyli
liczbę startów. Ja sam w poprzednim sezonie
zagrałem tylko trzy razy. To fakt – weterani SKT
są w lekkim odwrocie. Jeżeli jednak chodzi
o czysto rekreacyjny tenis, to nadal jest spora
grupa osób – a zapraszamy kolejne – które przychodzą pograć na korty przy ul. Mickiewicza.
Bo to podobno obiekt z duszą, znakomicie
nadający się do nauki i gry w tenisa. Od lat
słychać o planach budowy czwartego kortu,
a tymczasem wciąż są tylko trzy.
Kilkanaście lat temu była już nawet dokumentacja. Pewnie trzeba by było ją zrobić na nowo, ale
dalibyśmy wspólnie radę, mając choć trochę zielonego światła ze strony Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz władz miasta. Liczymy
na to, że w końcu uda nam się zrealizować ten
cel, co jest niezwykle istotne w kontekście możliwości organizacji poważniejszych imprez.
W dużych turniejach „drabinka” zwykle rozpisywana jest od 1/16 �nału, a czasami nawet od
1/32, więc siłą rzeczy równocześnie rozgrywane są po cztery mecze. Organizacyjnie poradzi-

libyśmy sobie z przeprowadzaniem takich
imprez, bo mamy już spore doświadczenia
w tym zakresie. No i sędziego z „papierami”;
mam na myśli oczywiście Edytę Dubiel-Jajko.
Budowa czwartego kortu mogłaby otworzyć
nowy rozdział w historii SKT.
Jakie są na to szanse?
Myślę, że całkiem realne. Oczywiście sami
nie zrobimy nic, bo to koszt rzędu minimum
200 tys. zł, podczas gdy nasz roczny budżet jest
dziesięciokrotnie mniejszy. Ale przy pomocy
MOSiR-u, który jest przecież właścicielem
obiektu, moglibyśmy dać radę.

nią, dzięki czemu obiekt ten mógłby na siebie
zarabiać. Mam cichą nadzieję, że gdy MOSiR
dokończy już remont stadionu „Wierchy”,
a potem wybuduje nowy basen, to następnie
pochyli się nad tematem kortów.
Znajdą się pewnie malkontenci, którzy powiedzą, że za taką kwotę można wybudować
nowe korty przy samym MOSiR-ze. Terenu
nie brakuje.
Jedne korty na Błoniach już mamy i to od kilku
lat... Efekt jest taki, że drugi rok z rzędu nie
zostały przygotowane do sezonu. Po prostu nikt
na nich nie gra. Próbowaliśmy prowadzić tam
zajęcia treningowe, co udawało się tylko przy
ładnej pogodzie. Po każdym deszczu był problem, bo woda nie chciała spływać. Dla przykładu: nasze klubowe korty szybko przesychały,
a tam jeszcze przez trzy dni stały kałuże. Być
może wykonawca popełnił jakieś błędy przy
systemie drenażu, ale to chyba nie jedyny
powód. Przecież ta �rma miała już na koncie
wiele takich inwestycji. Być może winna jest
lokalizacja w dolinie Sanu, gdzie naturalny
odpływ jest znacznie słabszy niż na terenach
położonych wyżej, jak w przypadku kortów
przy ul. Mickiewicza. One doskonale nam służą
i niech tak już zostanie. Tym bardziej, że ich
położenie znakomicie chroni od wiatru, co
w takim sporcie, jak tenis ziemny, ma ogromne
znaczenie. Stanowisko SKT jest jasne: korty
powinny zostać w mieście.
Co zatem dalej – twoim zdaniem – z nieszczęsnym kortem wewnątrz toru łyżwiarskiego?
Jego lokalizacja to kolejny problem, bo z pewnością przeszkadza panczenistom. Przy wietrze
mączka wzbijana jest w powietrze, a to z pewnością nie sprzyja biciu rekordów. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby położenie tam
sztucznej nawierzchni.
A jak wygląda temat sąsiedniego kortu pod
balonem?

Grali w Kraśniku i Zamościu

TOMASZ SOWA

Młodzi zawodnicy SKT zaliczyli trzy halowe starty. Najpierw dwukrotnie w Kraśniku, a następnie w Zamościu.
Zwykle plasowali się na początku drugiej dziesiątki.

Od lewej: Michał Tarapacki, Jakub Myćka i Krystian Jajko

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

We wszystkich turniejach
startowało po 16 tenisistów.
Do Kraśnika jeździli Michał
Tarapacki i Jakub Myćka.
W obydwu imprezach wygrywali po jednym meczu grupowym, pokonując: dwukrotnie
rywali z Kielc (Michał) oraz
Warszawy i Kraśnika ( Jakub).
Na tym kończyli zmagania,
bo pojedynków o niższe lokaty nie było.
Tydzień później w Zamościu miejsce Myćki zajął Krystian Jajko. Najpierw przegrał
wszystkie spotkania grupowe,
następnie odnosząc komplet
zwycięstw – nad zawodnikami
z Kielc, Zamościa i Starachowic – w walce o 13. miejsce.
Podobnie było w przypadku
Tarapackiego, który w grupie
znów wygrał jeden pojedynek,
tym razem z reprezentantem
Zamościa, by potem pokonać
wszystkich rywali – Łęczna,
Rzeszów i Zamość – w zmaganiach o 9. pozycję.

TOMASZ SOWA

Turnieje młodzieży

Turnieje rozgrywane na kortach SKT cieszą się coraz większym zainteresowaniem kibiców

Jak układa się wam współpraca z ośrodkiem?
Bardzo dobrze. Zresztą nowy dyrektor Tomasz
Matuszewski jako były piłkarz „czuje” sport,
doskonale wiedząc, jakie są jego prawdziwe
potrzeby. Kilka lat temu, po wyburzeniu klubowego budynku – w urządzenie którego włożono
tyle serca i pracy – byliśmy wręcz zdruzgotani.
Przez kilka sezonów turnieje toczyły się w spartańskich warunkach, z prowizorycznymi szatniami, bez sanitariatów. To było wręcz żenujące.
Na szczęście w ubiegłym roku MOSiR postawił
nam dwa „kontenery”, dzięki czemu możemy
w miarę normalnie funkcjonować. Jest prąd,
woda i kanalizacja. Warunki skromne, ale godne.
Ale z pewnością marzy wam się więcej...
Nie będę ukrywał, iż uważamy, że budowę
czwartego kortu warto byłoby potraktować jako
część całościowej rewitalizacji obiektu. Oczywiście w grę wchodziłyby już znacznie większe
pieniądze, zapewne sięgające miliona złotych,
ale przecież są u nas ludzie, którzy wiedzą, jak
zdobywać takie środki w Warszawie. Na górnym
parkingu można byłoby wybudować budynek
dla sekcji tenisa stołowego, połączony z siłow-

Nawierzchnia jest taka sama, ale ze względu na
zadaszenie nie ma tam tematu stojącej wody.
A więc wszystko jest ok, ten obiekt spełnia swoje zadanie. Dzięki niemu można trenować zimą,
co jest bardzo ważne w ciągłości szkolenia.
Powiedz na koniec, jak u ciebie wyglądały
rodzinne tradycje tenisowe. Można się
domyśleć, że przejąłeś je od ojca, następnie
przekazując dzieciom.
Nie mogło być inaczej. W naszym domu tenisem żyło się zawsze. Wszędzie były rakiety i piłeczki. Zacząłem grać już jako kilkuletni chłopiec. Będąc uczniem dawnej Szkoły Podstawowej nr 7 chodziłem do działającej tam przez
wiele lat klasy sportowej o pro�lu tenisowym.
To z niej wywodzili się starsi o trzy lat Artur
Bobko, Emil Zadarko i nasz trener Tomasz Myćka, którzy obecnie prowadzą własne szkółki; ten
pierwszy zresztą w Stanach Zjednoczonych.
Wiele lat później miłość do tenisa udało mi się
przekazać dzieciom, bo grają i córka, i syn. Paulina przed rokiem zdobyła mistrzostwo Podkarpacia, natomiast Michał wygrał ogólnopolski
turniej w katowickim „Spodku”. Bardzo cieszą
mnie ich sukcesy. A dziadka jeszcze bardziej.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

BWA

MOSIR

21 kwietnia 2017 r.
SDK

WROTKI

WERNISAŻ

Pierwszy raz w Sanoku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych na letnią kontynuację
zajęć z łyżwiarstwa �gurowego w hali Arena Sanok – tym
razem na wrotkach.

WIOSNA FILMÓW W SDK
WILDE MAUS
22.04.2017 godz. 17.45
KONSTYTUCJA
23.04.2017 godz. 17.45
DUSZA I CIAŁO
24.04.2017 godz. 17.45
AQUARIUS
25.04.2017 godz. 17.45

Zajęcia przeznaczone są dla miłośników łyżwiarstwa �gurowego i wrotkarstwa w miesiącach maju i czerwcu (jeden lub
dwa razy w tygodniu). Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie wrotek z klasycznym butem
do jazdy �gurowej oraz podstawowa umiejętność jazdy na
łyżwach lub wrotkach (rolkach). Koszt godziny zajęć – 20 zł.
Zajęcia prowadzić będzie instruktorka jazdy �gurowej na
łyżwach p. Julia Bernaś.
Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu
13 46 59 123.

DISCO POLO W ARENIE SANOK
Zapraszamy 22 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 do hali Arena Sanok na koncert Zenka Martyniuka z zespołem Akcent

BARBIE W ŚWIECIE GIER
Produkcja: USA 2017 Gatunek: animacja
24.04.2017 godz. 16.15
25.04.2017 godz. 16.15
26.04.2017 godz. 16.00
27.04.2017 godz. 16.00
AZYL
Produkcja: USA , 2017 Gatunek: biogra�czny/dramat
21.04.2017 godz. 20.00
22.04.2017 godz. 15.30
23.04.2017 godz. 15.30
24.04.2017 godz. 20.00
OZZY
Produkcja: Hiszpania, Kanada 2017 Gatunek: animacja/
familijny/ przygodowy
21.04.2017 godz. 16.00
22.04.2017 godz. 13.30
23.04.2017 godz. 13.30

Z KULTURĄ POD STRZECHY
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załuża zaprasza
na cykl wydarzeń kulturalnych. W ramach pleneru w ośrodku
Osada Załuż zagoszczą następujący artyści:

Dla osób, które zadzwonią do redakcji w piątek 21 kwietnia o godz. 12.00 i odpowiedzą na pytania dotyczące
bieżącego numeru (na przykład, na której stronie znajduje
się...), przygotowaliśmy po jednym podwójnym zaproszeniu na seans.

INNE

MBP
ŚWIĘTO FLAGI RP

PREZENTACJE POETYCKIE

„Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” to impreza patriotyczna,
która na stałe wpisała się w kalendarz corocznych spotkań na
sanockim Rynku. W tym roku odbędzie się 28 kwietnia.

MBP w Sanoku zaprasza na prezentacje poetyckie. Wydarzenie zaplanowano na najbliższy piątek 21 kwietnia na
godzinę 17.00.

KONCERT W JACK’S HOUSE

1. Arkadiusz Andrejkow
24-27.04
2. Tomasz Rolniak
21-27.04
3. Sylwester Stabryła
21-27.04
4. Darek Jędrasiewicz
21-24.04
5. Daniel Białowąs
21-27.04
6. Tomek Mistak
21-23.04
7. Szymon Szczepkowski
21-23.04
8. Joanna Szostak
21-27.04
9. Anna Białowąs
21-23.04
10. Magdalena Bąk
21-27.04
11. Małgorzata Biega-Węgrzyn - 21-27.04
12. Przemek Pokrywka
21-23.04
13. Piotrek Woroniec
21-23.04
14. Katarzyna Kowalska
21-27.04
15. Łukasz Gil
21-27.04

KINO

Jack’s House Music Pub zaprasza na rockowe co nieco w wykonaniu zespołu Harissa z afrykańskiej oazy w okolicach Tarnowa. Harissa - zespół, tworzący autorskie utwory rockowe
o charakterystycznym brzmieniu, mocnym, szybkim, balladowym, z nutą ekspresji i emocji.
22 kwietnia godz 20.00 Wejście: 10 zł

Kolumnę opracowała Edyta Wilk

