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Ufając sobie,
łatwiej przetrwamy
kryzys

„Nasz” człowiek
w stolicy

AUTORKA
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Rehabilitacja, a później systematyczne ćwiczenia w domu, to często jedyny sposób na życie bez bólu i utrzymanie sprawności. Na zdjęciu – jeden
z pacjentów ćwiczący w sali do kinezyterapii w Powiatowym Centrum Rehabilitacji.
58-letni mężczyzna od ponad dwudziestu lat leczył się na rwę kulszową. Zażywał
tony leków przeciwbólowych, brał sterydy, jeździł do sanatorium. Bez efektu. Ulgę
w cierpieniu i trwałą poprawę przyniosła dopiero profesjonalna rehabilitacja
w Zakładzie Rehabilitacji SP ZOZ. Bo – jak mówi jego szefowa Maria Skoczyńska
– wykształcony i „słuchający” pacjenta rehabilitant może czynić prawdziwe cuda.

JOLANTA ZIOBRO

str. 10

Jak wyjdzie

str. 16

jolanta-ziobro@wp.pl
Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi, ortopedycznymi, z cukrzycą, po urazach i zbiegach
chirurgicznych – wszyscy wymagają rehabilitacji. – Ponieważ dziś dąży się do maksymalnego skrócenia pobytu w szpitalu
i jak najszybszego „postawienia na nogi”
pacjenta, zwłaszcza po zabiegach i operacjach, rola rehabilitacji jest fundamentalna
– podkreśla kierowniczka. Często zaczyna się ona już na szpitalnym łóżku i w wielu przypadkach musi być kontynuowana
do końca życia. Sztuką jest nie tylko wyleczenie chorego, ale także usprawnienie
go i umożliwienie samodzielnego życia.
Wielką grupę pacjentów stanowią rolnicy
i pracownicy przemysłowi, korzystający
przeważnie z rehabilitacji ambulatoryjnej.
– Większość z tych osób przez całe życie ciężko pracowała, dźwigała ciężary,

efektem czego są uszkodzenia kręgosłupa i stawów – zauważa Adam Siembab,
dyrektor SP ZOZ. Rehabilituje się także
pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Medycznego, z uszkodzeniami wielonarządowymi i pozbawionymi kontaktu
z otoczeniem, oraz osoby przebywające
w domu – po złamaniach kręgosłupa,
z dziecięcym porażeniem mózgowym,
w stanie wegetatywnym.

Kapitałem są ludzie
W Sanoku największą placówką
świadcząca tego typu usługi jest Powiatowe Centrum Rehabilitacji, mieszczące się
w przychodni przy ulicy Lipińskiego. Jest
ono częścią Zakładu Rehabilitacji, działającego przy SP ZOZ. – Rocznie świadczymy 73 tysiące zabiegów ambulatoryjnych oraz 22 tysiące zabiegów w szpitalu,
nie licząc domowych, z których korzysta
miesięcznie kilkadziesiąt osób – informuje
Maria Skoczyńska.
Dzięki świetnie wykształconemu
personelowi, placówka oferuje nie tylko

klasyczne metody usprawniania
typu zbiegi zykalne, ale też różnego typu terapie, na przykład
przeciwobrzękową, manualną,
funkcjonalną i metody np. McKenziego, PNF, taping. – Zajmujemy
się pacjentem kompleksowo,
zapewniając spektrum zabiegów
z zakresu zykoterapii, kinezyterapii oraz masaże – podkreśla
nasza rozmówczyni. Spośród
20-osobowego zespołu 16 ukończyło studia z zakresu rehabilitacji, a pozostali szkoły pomaturalne. Większość dokształca
się, kończąc specjalistyczne
szkolenia i zdobywając różne
certykaty. Zakład zatrudnia
sporo młodych ludzi, tuż po studiach, mogących pochwalić się
znakomitymi efektami w pracy
z pacjentem.
– Mam problemy z kręgosłupem, rwę kulszową, cierpnie mi
noga. Uczęszczałam na rehabilitację w innych placówkach,
ale dopiero pan Paweł tak dobrał mi ćwiczenia, że odżyłam
i widzę wyraźną poprawę. Naprawdę zna się na tym, co robi!

– nie znajduje słów uznania pani
Beata, która korzysta w Powiatowym Centrum Rehabilitacji
z metody McKenziego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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Handlowcy chcą odszkodowań

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy; Właściciele sklepów przy ul. Jagiellońskiej szykują się do złoże- wiedziała Małgorzata Woźniak,

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

nia pozwu zbiorowego o rekompensatę strat, jakie notują z powoGANIMY: Portal internetowy esanok za zuzpełny brak troski du prowadzonego remontu ulicy. Twierdzą, że w czasie wykonyo czystość języka dopuszczanego w komentarzach internautów, wanych prac ruch handlowy praktycznie zamarł.
zamieszczanych pod informacjami. Głowa mała i pełny oczopląs, gdy się patrzy na próbki twórczości niektórych autorów.
Chyba dumnych z siebie, że tak smacznie „szyją”, bo skoro ktoś
to puszcza, to widocznie tak jest. Oto kilka ostatnich przykładów:
1. Witam j....... krytykantów, co w d.... byli i g.... widzieli.
2. Następnie wsiądź do q......zapchanego po h...... autobusu
i jedź nim q....... kolejnych 40 minut. 3. Ale te rządowe h....... chcą,
żeby ten region umarł śmiercią naturalną. J...... kolebka rudych
h.......... (w przekazie portalowym tu gdzie kropki były pełne wyrazy. Słowo rozpoczynające się na „q” normalnie pisze się przez
„k”). Drodzy koledzy po fachu! Czy według Was tak ma wyglądać
internetowe dziennikarstwo i kontakt z internautami? Czy właśnie
tym chcecie ich zdobywać i przyciągać do siebie? Czy dopuszczając taki język, uznajecie, że tak powinniście czynić, bo w końcu żyjemy w wolnym kraju, bez cenzury? To są pytania, które
zadaje wielu mieszkańców Sanoka, stąd nasza odwaga, aby
Przez rozkopane chodniki klienci niechętnie odwiedzają sklepy
Was zganić. Ale nie miejcie nam tego za złe.
przy ul. Jagiellońskiej.
CHWALIMY: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal– Płacimy czynsze po cztery, Trzeba będzie chyba ludzi ponej, które błyskawicznie zareagowało na naszą krytykę dotycząpięć tysięcy złotych, tymczasem zwalniać... Najbardziej boli nas
cą fatalnego „rozkładu jazdy MKS”, który był nieczytelny, nieod pewnego czasu prawie to, że rma ociąga się z robotą,
przemyślany i w ogóle do bani. Apelowaliśmy, że trzeba na
nie mamy utargów. U mnie dzień a największe koszty ponosimy
stronie internetowej MKS zamieścić „rozkład” mieszczący się nie
w dzień jest to samo – zero właśnie my – handlowcy, bo klienna 46, a na kilku stronach, gwarantując, że jest to możliwe. Podna kasie! A przecież właśnie je- ci na mają do nas dojścia. Dlatego
powiadaliśmy, żeby go tak ułożyć, aby można było kilkoma rusienią zawsze miałam największy też zdecydowani jesteśmy złożyć
chami nożyczek zrobić z tego książeczkę. Nie minął tydzień jak
ruch. Z czego mam zapłacić do starostwa powiatowego pozew
rzeczywiście w internecie ukazał się nowy rozkład jazdy. ByliZUS-y i pobory pracownikom? grupowy o odszkodowania – pośmy przeszczęśliwi. Ale nasza radość trwała krótko, bo okazało
się, że było to za trudne zadanie dla jego twórców. Nie da się
zrobić z tego książeczki, co gorsze, po przecięciu pierwsza strona wychodzi na samym końcu. Tak więc chwalimy, ale tylko
za dobre chęci. Za wykonawstwo – niestety – dajemy pałę, jeszcze raz deklarując swą pomoc. Oczywiście, że za darmo! emes

prowadząca sklep z kożuchami
przy ul. Jagiellońskiej 10.
W Sanoku były już podobne
sytuacje i wtedy sklepikarze uzyskiwali rekompensaty. Warunkiem
było udowodnienie, że przez okres
co najmniej 3 miesięcy obroty spadły minimum o 20 procent.
Zarzutami zaskoczony jest
starosta Sebastian Niżnik, zdaniem
którego roboty przy ul. Jagiellońskiej postępują bardzo szybko.
– Brygady pracują do późnych
godzin – już rozpoczęto frezowanie krawężników, w przyszłym
tygodniu kładziony będzie asfalt.
Jest szansa, że ruch pieszy
udrożniony zostanie jeszcze
przed terminem zakończenia
prac, czyli 26 listopada. To inwestycja w przyszłość – jestem
przekonany, że po jej zakończeniu handlowcy zmienią zdanie
i stwierdzą, że warto było poczekać. Zwłaszcza, że zwiększy się
liczba miejsc parkingowych, więc
klienci będą mieli łatwiejszy
dostęp do sklepów niż wcześniej
– mówi szef powiatu.
(blaz)

Dyplom nie wystarczy

Najbliższy weekend – ostatni w październiku – przyniesie zmianę
czasu z letniego na zimowy. Nastąpi to w nocy z 26 października
(sobota) na 27 października (niedziela). Trzeba pamiętać o przestawieniu wskazówek zegarka.
Na szczęście, w wielu urzą- co dla wielu z nas – zwłaszcza midzeniach elektronicznych (telefony łośników Morfeusza – będzie
komórkowe, tablety, komputery, z pewnością miłym bonusem niezegarki elektroniczne) czas prze- dzielnego poranka. Oczywiście, nie
stawiany jest automatycznie. Ale namawiamy nikogo do przestawiana domowych zegarach i budzi- nia zegarków w środku nocy – rówkach musimy zrobić to własnoręcz- nie dobrze można to zrobić wczenie, przesuwając wskazówki śniej, przed położeniem się spać.
z godz. 3 na 2 w nocy. W ten spo- Najważniejsze, by o tym pamiętać.
sób zyskamy dodatkową godzinę, Kolorowych snów!
/k/

Podziel się z drugim
Kontynuujemy naszą akcję „Podziel się z drugim”, skierowaną
z jednej strony do tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie
stać, z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto kolejne zgłoszenia:
- Telewizor kolorowy Philips, 25 cali. Stary typ – tel. 784 566 181
- Łóżko jednoosobowe, fotel rozkładany, szafę dwudrzwiową, tel.
502 037 935
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń.
I przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane
i nie można żądać za nie pieniędzy.

* Uczestniczył Pan w Tragach
Edukacji i Pracy – czy tego
typu przedsięwzięcia mają
sens?
– Uważam, że tak, gdyż dają młodym ludziom wiedzę o sytuacji
na rynku pracy i potrzebach pracodawców.
* Jak wygląda sytuacja na rynku pracy, widać i bez tego gołym okiem – wielu młodych
bezskutecznie jej szuka, spora
część po prostu wyjeżdża...
– Sytuacja młodych ludzi rzeczywiście nie jest łatwa. Podam dla
porównania, że w 2008 r. mieliśmy bezrobocie na poziomie 11,7
proc. i 390 zarejestrowanych
osób z wyższym wykształceniem,
dziś stopa bezrobocia wzrosła
do 13 procent, ale osób po studiach,
które pozostają bez pracy, jest już
790, czyli dwukrotnie więcej.
* Kiedyś dyplom magistra gwarantował pracę...
– Dziś samo wykształcenie to stanowczo za mało. Czasy, kiedy
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Pośpimy dłużej

Ze Zbigniewem Daszykiem, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
rozmawia Joanna Kozimor
na nim w przyszłości utrzymać,
niemal każdy będzie zmuszony
kilkakrotnie się przekwalikować.
Obecnie poszukiwani są spawacze, przedstawiciele handlowi, nansiści, informatycy, ale czy tak
samo będzie za kilka lat, nie sposób przewidzieć. Na pewno większe szanse na zatrudnienie będą
mieli absolwenci kierunków technicznych niż humanistycznych
czy pedagogicznych.
* Czy dziś ktokolwiek ma u nas
szkołę wybierało się ot, tak sobie, szansę na pracę?
bo szła tam koleżanka albo mama – Nie jest tak, że pracy w ogóle
kazała, minęły bezpowrotnie. nie ma. W okresie letnim mieliśmy
Trzeba określić swoje predyspo- przez cały czas 20-30 ofert od prazycje, dobrze zastanowić nad wy- codawców. Kiedy zaczynały się
borem kierunku i wiedzieć, po co w mieście remonty, poszukiwano
to robię. Takie targi pomagają to na przykład 20 brukarzy. Mieliśmy
sobie uświadomić.
oferty na prace interwencyjne, do* W jakich zawodach i kierun- posażaliśmy stanowiska. Po sezokach warto się kształcić?
nie liczba ofert spada, ale spawa– Trudno odpowiedzieć na to py- cze, kierowcy czy przedstawiciele
tanie, gdyż sytuacja na rynku pra- handlowi wciąż są poszukiwani,
cy jest bardzo dynamiczna. Anali- co nie oznacza, że jest to praca
tycy przewidują, że aby się na miejscu.

Na gorącym (narkotykowym) uczynku
Praktycznie nie ma tygodnia, aby w ręce Policji
nie wpadli młodzi ludzie, którzy mają przy sobie
marihuanę. Kolejni dwaj zostali zatrzymani
we wtorek przed południem. Zauważywszy policjantów, jeden z nich rzucił w trawę foliowy woreczek.
Po sprawdzeniu okazało się, że to marihuana.
Policjanci patrolowali ul. Królowej Bony. Wjeżdżając na parking przy sklepie, niedaleko brzegu
rzeki San, dostrzegli dwóch młodych mężczyzn,
którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać. W pewnym momencie jeden z chłopaków wyrzucił coś w trawę. Po sprawdzeniu okazało
się, że to foliowy woreczek zawierający marihuanę,

którego 22-latek usiłował się pozbyć, licząc, że
funkcjonariusze tego nie zauważą.
Obaj delikwenci zostali doprowadzeni do radiowozu. Funkcjonariusze polecili im opróżnić kieszenie i okazać wszystkie posiadane przy sobie przedmioty. Drugi z mężczyzn, 24-latek, posiadał przy
sobie 5 kolejnych woreczków zawierających marihuanę. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 4,5
grama suszu konopi indyjskich.
Młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania, starszy – posiadania i udzielania środków odurzających. Obaj przed sądem odpowiedzą za łamanie przepisów ustawy antynarkotykowej.
/k/
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Sanok

* Na 600 zł wyceniła straty 20-letnia
sanoczanka, której nieznany sprawca
ukradł telefon komórkowy HTC oraz
portfel wraz z dowodem osobistym,
prawem jazdy i kartą bankomatową.
Do kradzieży doszło 18 bm. na ul.
Traugutta.
* Kradzież telefonu komórkowego
Huawei o wartości 380 zł zgłosiła
32-letnia mieszkanka powiatu sanockiego. Złodziej zabrał aparat pozostawiony przez pokrzywdzoną na półce
pod ladą w miejscu pracy. Zdarzenie
miało miejsce 19 bm. na ul. Rynek.
* 28-letnia mieszkanka z ul. Jana
Pawła II zawiadomiła, że znany jej
osobiście 28-letni mężczyzna kierował pod jej adresem (19 bm.) groźby
pobicia i uszkodzenia ciała, które
wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnione obawy, że zostaną spełnione.
* Utratę dowodu osobistego zgłosiła
23-letnia mieszkanka powiatu leskiego, która została okradziona 19 bm.
na dyskotece przy ul. Mickiewicza.
Sprawca – wykorzystując chwilową
nieuwagę pokrzywdzonej i innych
osób – wyciągnął aparat z kieszeni
kurtki kobiety.
* Policja szuka wandala, który
20 bm. wybił szybę w okienku bankomatu znajdującego się na ścianie budynku przy ul. Traugutta.
* O groźbach karalnych kierowanych
pod swoim adresem powiadomił
38-letni sanoczanin z ul. Sobieskiego. Agresorem miał być znany
poszkodowanemu 53-letni mężczyzna. Wypowiadane przezeń groźby
(21 bm.) wzbudziły u pokrzywdzonego obawę, że zostaną spełnione.

Gmina Bukowsko

* 25-letni mieszkaniec powiatu sanockiego zawiadomił (19 bm.)
o uszkodzeniu należącego doń audi
A4, pozostawionego na parkingu
w okolicy Domu Ludowego w Nadolanach. Sprawca zarysował powłokę
lakierniczą, wgniótł karoserię oraz
urwał prawe lusterko. Pokrzywdzony
wycenił straty na 1500 zł.

Komańcza

* Policja szuka złodzieja, który
17 bm. ukradł telefon komórkowy
LG, stanowiący własność 20-letniej
kobiety. Poszkodowana oszacowała
straty na 500 zł. Do kradzieży doszło
na terenie szkoły, gdzie uczęszcza
brat zgłaszającej . Sprawca zabrał telefon z zamkniętego plecaka.

Gmina Sanok

* Nieustalony złodziej włamał się
(15 bm.) do samochodu m-ki Volkswagen zaparkowanego na posesji
w Czaszynie. Złodziej dostał się
do wnętrza pojazdu, otwierając zamek
drzwi przy pomocy dopasowanego klucza. Jego łupem padła piła spalinowa
Stihl o wartości 600 zł. O kradzieży powiadomił 26-letni właściciel pojazdu.

Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach powiatu sanockiego zatrzymano trzech
nietrzeźwych kierowców. Niechlubnym rekordzista okazał się – namierzony w Besku – 42-letni Andrzej F.
z powiatu krośnieńskiego, który kierował oplem, mając 2,562 promila alkoholu w organizmie. Niewiele ustępował mu inny miłośnik opla, 18-letni
Andrzej P. – u zatrzymanego w Pisarowcach młodziana stwierdzono
2,268 promila. Trzecim amatorem jazdy na podwójnym gazie okazał się
kolejny mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, 57-letni Grzegorz F.
U zatrzymanego w Pakoszówce i kierującego ciągnikiem Ursus mężczyzny
alkomat wykazał 0,693 promila.
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80 procent. To i tak lepiej niż
na początku, kiedy liczba ta oscylowała zaledwie wokół 50. Część
rm zawiesiła działalność, część
nie płaciła, bo czekała na faktury
albo nie wiedziała, jak rozliczać
koszty. Ale są też takie, które
próbują
obejść
przepisy.
– We wszystkich przypadkach,
w których stwierdzimy brak deklaracji lub jej nierzetelność, opłaty
zostaną naliczone od 1 lipca – zapewnia Jacek Gomułka.
Firmom nalicza się opłaty
w zależności od ilości wytworzonych śmieci (a nie jak mieszkańcom – od osoby), co skłania
niektórych przedsiębiorców do
kombinowania. To jednak działanie na krótką metę, o czym przekonał się ostatnio właściciel małej
gastronomi. Chcąc oszczędzić
na kosztach, część śmieci – w co
trudno wręcz uwierzyć – porzucał
w przydrożnych rowach! Po zlokalizowaniu dwóch takich wysypisk przy ul. E.Plater i M. Konopnickiej, Straż Miejska dokładnie
je przeczesała, szybko ustalając
winnego. Nie tylko posprzątał
Sanoccy „syarze” szczególnie upodobali sobie zielone tereny przy ul. Konopnickiej – nie niczyi zapłacił słony mandat, ale
je, tylko nasze, wspólne! - gdzie co jakiś czas można spotkać takie „kwiatki”. Ciekawe, czy we
i najadł się wstydu... – Firmy nawłasnym ogródku też by tak paskudzili.
rzekają na wysokie koszty, ale
– Analiza kosztów wykazała, – Nie mamy większych uwag winno. – W Sanoku mamy zamel- mogą je znacząco obniżyć poże możemy sobie na to pozwolić. do operatora. Sygnały krytyczne, dowanych około 40 tys. miesz- przez segregację. Nie tylko
Stawka za odpady niesegrego- jakie niekiedy docierają do nas kańców, a w deklaracjach ujęto zmniejszą o jedną trzecią ogólną
wane pozostaje na tym samym od mieszkańców, dotyczą najczę- niewiele ponad 30 tys. To duża ilość odpadów, ale będą też mniej
poziomie i wynosi 16 zł. Nie roz- ściej tego, że samochód gdzieś rozbieżność. Sprawdzamy, co za nie płacić. Przy 3 pojemnikach
ważaliśmy jej obniżenia, choćby nie dojechał albo ludzie nie wie- jest jej przyczyną – mówi naczel- 1100 l w ciągu miesiąca można
z uwagi na sugestie mieszkań- dzą, kiedy przyjedzie. Rozwiązu- nik. Sceptycy twierdzą, że roz- zaoszczędzić prawie 540 zł. Kieców dotyczące zbyt małego zróż- jemy to na bieżąco. Lada dzień bieżność widnieje tylko na papie- dy uszczelnimy system, przeananicowania stawek, zniechęcają- będziemy mieć stały podgląd pra- rze, a te kilka brakujących tysięcy lizujemy jeszcze raz stawki dla
cego do segregacji – wyjaśnia cy śmieciarek za pomocą GPS-u wyznacza rzeczywisty poziom podmiotów, może uda się je nieJacek Gomułka, naczelnik wy- – czekamy na instalację niezbęd- wyludnienia miasta – to ci, którzy co obniżyć – deklaruje szef sadziału komunalnego UM.
nych komputerów.
stąd wyjechali na studia, do pra- nockiej „komunalki”, w ocenie
którego nowy system się sprawNowy system jest monitoroPod lupę wzięto także śmie- cy, za granicę...
wany z tym większą uwagą, że ciowe deklaracje złożone przez
Podobny problem dotyczy dza, choć parę rzeczy trzeba
od 1 października wywozem od- mieszkańców i podmioty gospo- podmiotów gospodarczych – na jeszcze w nim poprawić. – Wszypadów zajmuje się nowy operator darcze. Z analizy danych wynika, ponad 4 tys. zarejestrowanych scy się go uczymy i każde
czyli
rma
Transprzęt. że jest ich znacznie mniej niż po- śmieciową opłatę uiszcza około doświadczenie nas wzbogaca.
Po prawie czterech miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 lipca, przyszedł czas na pierwsze podsumowania, wnioski i poprawki.
Mieszkańców Sanoka najbardziej ucieszy zapewne ta, która wiąże się ze zmianą stawki za odbiór
odpadów segregowanych. Po szczegółowej analizie kosztów Miasto postanowiło ją obniżyć
– zamiast 12,5 zł będziemy płacić 10 zł od osoby miesięcznie. Nowa stawka (uchwalona przez radnych) wjedzie w życie 14 po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym woj. podkarpackiego.

ARCHIWUM TS

Grafﬁciarze w hołdzie Papieżowi

KAMIL WIŚNIEWSKI

Nowe grafti z podobizną Jana Pawła II pojawiło się na ścianie garażu przy ulicy Dmowskiego,
vis a vis dawnej Alfy. Współautorem pracy jest Marcin Kardasz, który sześć lat temu, jeszcze jako
uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, był pomysłodawcą pierwszego grafti. Praca od razu „wrosła”
w klimat Wójtostwa; w rocznicę śmierci Papieża palono nawet pod nią znicze.

Zielona nadal dwukierunkowa

Rada Dzielnicy Błonie nie zgadza się z wnioskiem części mieszkańców ul. Zielonej, którzy chcą wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na jej odcinku do skrzyżowania z Alejami Wojska
Polskiego. Spór przynajmniej częściowo rozstrzygnęła wizja lokalna z udziałem kilkudziesięciu osób.
W ostatnich dniach do Urzędu Miasta Sanoka wpłynęła petycja, podpisana przez siedmiu
mieszkańców, domagających się
przywrócenia jednego kierunku
jazdy. Ich zdaniem ulica jest zbyt
wąska, samochody nie mogą się
wymijać, co często powoduje
spore zamieszanie i utrudnienia
w ruchu. Burmistrz Wojciech Blecharczyk pozytywnie zaopiniował
ten wniosek, przed podjęciem
ostatecznej decyzji zarządzając
jeszcze wizję lokalną w terenie.
Podczas spotkania urzędników
i mieszkańców na ul. Zielonej
okazało się jednak, że praktycznie wszyscy zebrani są przeciwni
takiemu rozwiązaniu.

Jeszcze dalej w argumentacji
posunął się jego zastępca Jerzy
Galant, zdaniem którego na wskazanym fragmencie ul. Zielonej zawsze powinien obowiązywać ruch
dwukierunkowy. – To szok, że
w sprawie pisma, podpisanego
przez 7 osób, zbiera się tak liczne
grono urzędników, radnych, a nawet byłych posłów. W moim bloku
mieszka 200 lokatorów i jeżeli trzeba, to natychmiast przyniosę przynajmniej 50 podpisów przeciwnych
temu wnioskowi. To jedyna droga,
łącząca nas z ul. Kochanowskiego,
w innym przypadku trzeba objechać pół miasta, by dostać się
do centrum czy na Posadę
– grzmiał wiceprzewodniczący.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Mniej zapłacimy
za śmieci

Temat ruchu na ul. Zielonej wzbudził bardzo duże zainteresowanie.
– Protestuje tylko garstka
mieszkańców, do tego ich obiekcje pojawiły się w momencie remontów głównych dróg w Sanoku. Ten stan rzeczy powoduje, że
kierowcy szukają alternatywnych
dróg, jeżdżąc bocznymi uliczkami, m.in. Zieloną. Trzeba ich zrozumieć. To tylko sytuacja przejściowa, dlatego też uważamy, że
ruch dwukierunkowy powinien
zostać tu utrzymany przynajmniej
do końca remontów – powiedział
Stanisław Oryszczyn, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy
Błonie.

Ostatecznie uczestnicy spotkania doszli do wniosku, by
utrzymać ruch dwukierunkowy,
wprowadzając jednak pewne
usprawnienia. Przede wszystkim
należy postawić znak, informujący o pierwszeństwie przejazdu,
by nie dochodziło do sytuacji, że
dwóch kierowców wjeżdża równocześnie i żaden nie chce się
wycofać. Konieczne będzie także
utworzenie tzw. mijanki, prawdopodobnie kosztem dwóch lub
trzech miejsc parkingowych. Temat ma się rozstrzygnąć w najbliższym czasie.
(bart)

Garaże z długą brodą
Przedstawia Jana Pawła II na tle Niektórzy już stracili wiarę w tę inwestycję, tymczasem blisko 6,5
gór, z widoczną sylwetką Gie- roku po jej zainicjowaniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Autosan”
wontu. Papież jest młody, odda do użytku garaże przy ul. Kawczyńskiego i Stróżowskiej.
uśmiechnięty, silny – taki, jakiego
Gdy w 2007 r. miasto postaW sumie powstaje 45 garaży.
nowiło sprzedać spółdzielni pas W najbliższym czasie oddane zoziemi między Zespołem Szkół staną te przy ul. Kawczyńskiego.
nr 3 a murowanymi garażami, wy- Wprawdzie nie są murowane, ale
dawało się, że kolejne są kwestią z pewnością będą solidne – na
czasu. Niestety, rzeczywistość betonowej wylewce zamontowaokazała się inna. – Pojawiały się no stalowe konstrukcje, które poróżne problemy formalne, opóź- kryte zostaną blachą falistą. Nieniające czas faktycznego rozpo- co później – choć jeszcze w tym
czecia inwestycji – tłumaczy Woj- roku – powstaną te w pierwotnie
ciech Królicki z „Autosanu”. planowanej lokalizacji, czyli
W końcu jednak rozpoczęto bu- wzdłuż ul. Stróżowskiej (blisko
dowę, także po drugiej stronie bloków przy ul. Wolnej). Koszt
garażowego kompleksu, od ul. jednego garażu ma wynieść
Kawczyńskiego.
5-6 tys. zł.
(b)

Nowy wizerunek papieża z daleka zwraca uwagę.
żu pojawiły się... płonące znicze!
– Przeżyliśmy szok – wspomina
nasz techniczny.
Praca w nienaruszonym stanie przetrwała kilka lat. Nawet
wandale czuli, że należy ją uszanować. Napis, psujący kompozycję, powstał dopiero jakiś czas
temu. Na szczęście w ostatnich
dniach na ścianie pojawił się
nowy wizerunek Jana Pawła II.
Stało się to za sprawą Marcina
Kardasza – pomysłodawcy grafti i Kamila Wiśniewskiego z daw-

nego środowiska sanockich writerów, dziś plastyka z dyplomem.
– Jesteśmy już po studiach, rzadko się widujemy; każdy ma swoje
zajęcia i sprawy. Spotkaliśmy się
z Kamilem po dłuższym niewidzeniu się i tak jakoś spontanicznie postanowiliśmy, że odnowimy
wizerunek papieża, przy okazji
spędzając ze sobą trochę czasu
– mówi Marcin Kardasz.
Nowe, kolorowe grafti zaprojektował Kamil. Powstało ono
z kompilacji różnych fotograi.

pamiętamy z pierwszych lat pontykatu. W centrum autorzy umieścili napis: „Jeśli chcesz znaleźć
źródło, musisz iść do góry, pod
prąd”.
Miejmy nadzieję, że nowy obraz, podobnie jak poprzedni, przetrwa kilka następnych lat. Swoją
drogą ciekawe, że wizerunek został odnowiony w przededniu liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II. Może
i przypadek, ale sympatyczny.
Jolanta Ziobro

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Pierwsze grafti: czarno-biały portret papieża tulącego krzyż,
z napisem „Nie ginie ten, kto trwa
w pamięci żywych” powstał
w kwietniu 2007 roku. Pomysłodawcą był Marcin Kardasz,
uczeń ZS nr 4 i stypendysta Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Chłopak chciał
w ten sposób uczcić drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
W realizacji pomysłu pomogli mu
dwaj koledzy – writerzy: Arkadiusz Andrejkow i Artur Kucharski (na co dzień redaktor techniczny TS). – Pamiętam, było
sporo zachodu, aby uzyskać
pozwolenie na wykonanie grafti
na ścianie garażu. Musieliśmy
przedstawić właścicielowi projekt oraz uzyskać jego pisemną
zgodę – opowiada Artur. Widok
gotowego dzieła rozwiał wszystkie wątpliwości. Powstała oryginalna, ciekawa praca, która
przyciągała uwagę mieszkańców
i przejeżdżających obwodnicą
kierowców. Kilka dni później,
w dniu drugiej rocznicy śmierci
Jana Pawła II, pod ścianą gara-
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Z MIASTA

Wkrótce gotowe będą garaże przy ul. Kawczyńskiego.

25 października 2013 r.

Z MIASTA I POWIATU

Szachy zamiast
hipoterapii

Sprawa Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, jaki chce wznieść w dzielnicy Olchowce Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny, zrobiła się głośna, gdy początkiem czerwca br. Starosta
Sanocki zażądał od stowarzyszenia zwrotu nieruchomości, po wygaśnięciu prawa użytkowania
ustanowionego na dziesięć lat. Mimo podjętej akcji mającej na celu doprowadzenie do zmiany decyzji, stanowisko starosty jest niezmienne.

ARCHIWUM TS

Mimo społecznych racji, starosta nadal zamierza sprzedać działki, zamiast wesprzeć działania
„Przyjaciół Kosiny” zmierzające do utworzenia na nich Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
przez właściciela nieruchomości
– powiat sanocki, który jest przemarian-strus@wp.pl
cież formą lokalnej wspólnoty
mieszkańców, a nie podmiotem
Końcem września z odsieczą rynkowym kierującym się w swoStowarzyszeniu przyszli podkar- jej działalności jedynie kryterium
paccy parlamentarzyści: poseł osiągania zysków nansowych.
Piotr Babinetz oraz senator An- Chciałbym zwrócić się zatem
drzej Matusiewicz. W listach skie- do Pana Starosty i Zarządu Porowanych do starosty Sebastiana wiatu, aby – z uwagi na wieloletNiżnika czytamy m.in.: „ ...Ze nie bezinteresowne zaangażowawzględu na charakter działalno- nie stowarzyszenia i działających
ści Stowarzyszenie zasługuje w nim osób na rzecz dobra wspólna szczególne potraktowanie nego, a także poczynione już in-

MARIAN STRUŚ

westycje – rozważyć możliwość
nieodpłatnego prawa przeniesienia własności obu działek położonych na Olchowcach na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Heleny
Kosiny w formie darowizny,
z przeznaczeniem na budowę
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego”.
Odpowiedź starosty S. Niżnika nie pozostawiła cienia wątpliwości co do zamiaru władz
powiatu w sprawie obydwu działek. W piśmie pan starosta za-

warł pouczenie parlamentarzystów, iż ”...Powiat wykonuje
zadania publiczne w oparciu
o przepisy prawa. Zasady gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność powiatu
regulują
przepisy
zawarte
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.” Kontynuacją tej
wykładni jest stwierdzenie:
„W oparciu o nie Powiat Sanocki
nie ma możliwości dokonania
darowizny na rzecz organizacji
pożytku publicznego – Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku...”
Temat zapewne wróci, gdyż
zgodnie z innymi przepisami to
nie pan starosta, a Rada Powiatu
zadecyduje, co należy zrobić
z działkami na Olchowcach, które
trały się powiatowi jak ślepej kurze ziarnko, w związku z likwidacją jednostki wojskowej. Należy
mieć nadzieję, że radni okażą
więcej zrozumienia i serca dla
sprawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które zasługują na
to, aby w Sanoku mieć swój własny kąt. Zwłaszcza, że miałby się
nim kto zająć. W materiale pt.
„Czy ktoś próbuje kogoś zrobić
w konia” z 30 sierpnia 2013 r
(„TS” nr 34) pisaliśmy: „Idea powstania takiego ośrodka winna
uruchomić wszelkie pokłady dobra, otwierać wszystkie drzwi. Te
w starostwie w pierwszej kolejności”. Podtrzymujemy te słowa. A
przy okazji pragniemy zwrócić
uwagę, że historia Starostwa Powiatowego w Sanoku zna przypadki przekazania nieruchomości
w formie darowizny organizacji
pożytku publicznego. I to też z Olchowiec.

Łóżka z Reinheim w Sanoku
Osiemnaście wygodnych, sterowanych elektrycznie łóżek trało
z partnerskiego Reinheim w Niemczech do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sanoku. Zdaniem sanockich Albertynów,
powinny dobrze służyć pacjentom, szczególnie tym, którzy spędzają w łóżkach większość czasu.
Efektem wizyty kierownika
NZOZ im. św. Brata Alberta w Sanoku Krzysztofa Jakubowskiego
w Reinheim i rozmów prowadzonych z tamtejszym burmistrzem
Karlem Hartmannem oraz dyrektorem Domu Spokojnej Starości
Rolfem Theissenem jest przekazana darowizna w postaci 18 nowoczesnych, sterowanych elektrycznie, używanych łóżek, które
wymieniano na nowe w tamtejszej placówce opieki nad seniorami. Łóżka zostały przetransportowane z Niemiec do Sanoka
14 października, dzięki uprzejmości p. Marioli Dziedziny z sanockiego Stomilu oraz p. Marcinowi
Cieślikowi, właścicielowi rmy
Trans-San, którzy nigdy nie odmówili pomocy Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Sa-

noku. Łóżka zostały zainstalowane
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Korczaka.
Zwiększą one komfort długotrwale przebywających w nich niepełnosprawnych pacjentów.
Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz kierownictwo NZOZ serdecznie
dziękują przyjaciołom z Reinheim, dzięki którym operacja ta się
udała. Kierował nią burmistrz Karl
Hartmann, załadunkiem zajmował się Christian Radolla wraz
z pracownikami z Bauhof, a przechowanie łóżek do czasu ich wyjazdu z Reinheim zapewnił Walter Kaufmann Leiter. Nie sposób
nie wymienić także Jadwigi Radolli i Marii Sokół, które okazały
się nieocenionymi koordynatorkami akcji.
s
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W Niemczech postanowili wymienić je na nowe, w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym robią furorę. Pacjenci nie kryją zadowolenia z „nowych” łóżek.

O edukacji i pracy

Wyjątkowo gwarno i tłoczno było we wtorkowe przedpołudnie w budynku Galerii „De” sanockiej PWSZ, gdzie odbyły się III Targi Edukacji i Pracy. Odwiedzający – głównie uczniowie i studenci – mieli
okazję zdobyć bezpośrednio od pracodawców i instytucji szkoleniowych informacje dotyczące regionalnego i lokalnego rynku pracy,
poznać specykę i możliwości kształcenia w konkretnych zawodach, określić swoje predyspozycje i oszacować szanse jako potencjalnych kandydatów. W targach uczestniczyło 28 wystawców, m.in.
W Tarnawie Górnej oddano do użytku blisko 10-kilometrowy od- wicestarosta sanocki Wacław przedstawiciel europosła Toma- z sektora usług nansowych, ubezpieczeniowych, handlowych,
cinek sieci kanalizacyjnej. To kolejny krok, który uczynił Zagórz, Krawczyk, poseł na Sejm RP Bog- sza Poręby, poseł Rzońca, wice- agencje pośrednictwa pracy, instytucje i rmy szkoleniowe.
aby dostosować się do standardów XXI wieku. Na dziś gmina ma dan Rzońca, burmistrz Zagórza starosta Krawczyk, a listy gratulaZorganizowane przez sanocki bowość i cechy charakteru, zoba90 kilometrów „kanału”, który zapewnia odbiór ścieków Ernest Nowak oraz Marek Marci- cyjne
przesłała
europoseł Punkt Pośrednictwa Pracy (działają- czyć jak się zachowuje. Tego nie
od 55 procent mieszkańców.
nik – radny Gminy Zagórz i sołtys Elżbieta Łukacijewska, wojewoda cy przy wojewódzkiej komendzie wyczyta się w CV– podkreśla Marcin
OHP w Rzeszowie) oraz Biuro Karier Owsiak z Biura Karier Promocji
Promocji i Współpracy z Zagranicą i Współpracy z Zagranicą sanockiej
W ostatnich latach dokonano kwotę 12 mln zł,
rodzimej PWSZ cieszyły się sporym PWSZ.
prawdziwego skoku, jeśli chodzi w ramach Prozainteresowaniem, choć nie gwaranChoć na targach dominowali luo skanalizowanie gminy. Kiedy gramu Współtowały znalezienia pracy. Nie taki był dzie młodzi, mogły z nich skorzystać
w grudniu 2010 obecny burmistrz pracy Transzresztą cel tego przedsięwzięcia. również osoby dorosłe – bezrobotne,
Ernest Nowak obejmował urząd, g r a n i c z n e j
Chodziło raczej o stworzenie w jed- nieaktywne zawodowo lub zamiegmina była pokryta siecią sanitar- Polska – Białonym miejscu możliwości bliższego rzające się przekwalikować. – Jeną w około 36 procentach. Dzięki ruś – Ukraina
zapoznania się z rynkiem edukacji steśmy rmą polsko-francuską, która
skutecznemu pozyskiwaniu środ- na lata 2007i pracy. – Targi pokazują możliwości działa w całej Polsce, na Podkarpaków i dobrej współpracy z Radą -2013. – Kiedy
dalszej edukacji, dają też szansę ciu od 5 lat. Poszukujemy głównie
Miejską, nastąpiło widoczne przy- zakończymy
na bezpośredni kontakt pracodawcy pracowników produkcyjnych – spaspieszenie w tym ważnym dla wspomniane
z potencjalnym kandydatem. Jest to waczy, monterów, murarzy, cieśli,
środowiska naturalnego sektorze przedsięwzięniezwykle istotne, pozwala bowiem ale też kadry wysokokwalikowanej
inwestycyjnym.
cie, dostęp do
zadawać szczegółowe pytania od- na miejsca stałe – dyrektorów proZadanie zrealizowano w ra- sieci kanalizanoście ofert oraz specyki edukacji dukcji, konstruktorów, inżynierów.
mach Programu Rozwoju Obsza- cyjnej będzie
i pracy, na które trudno znaleźć od- Nie tylko w Polsce, również we Francji
rów Wiejskich na lata 2007-2013. miało 72 propowiedzi w tradycyjnych materiałach – głównie w przemyśle, budownictwie
Wartość
inwestycji
opiewała cent mieszkańinformacyjnych. To bardzo cenne in- i rolnictwie. Szukamy pracowników
na 2,3 mln zł, z czego wkład własny ców – cieszy
formacje, dzięki którym można lepiej doświadczonych, ale umożliwiamy
Gminy Zagórz stanowił 800 tys. zł. się zagórski gopoznać wymagania pracodawcy, też start zawodowy. Młodzi ludzie są
Skanalizowanie Tarnawy Gór- spodarz.
sprecyzować swoje szanse jako po- dziś roszczeniowi, nie myślą o tym,
nej jest kolejnym etapem rozbudoProjekt
tencjalnego kandydata, określić pla- żeby najpierw czegoś się nauczyć,
wy gminnej sieci kanalizacyjnej. Za- „Budowa ka...i poszło! Symboliczne „uruchomienie” kanalizacji sanitarnej w Tarnawie
ny zawodowe a nawet ścieżkę karie- zdobyć doświadczenie, wykazać
górscy samorządowcy już planują nalizacji saniGórnej.
ry. Zadowoleni są także pracodawcy, motywację. Pierwsze pytanie,
kolejne inwestycje. – Obecnie przy- tarnej w miejTarnawa
Górna” Tarnawy Górnej w jednej osobie. podkarpacki Małgorzata Cho- którzy przyznają, że wolą bezpośred- jakie zadają, dotyczy zarobków.
stępujemy do budowy kanalizacji scowości
w Porażu i likwidacji „białych plam” podsumowano w ubiegły czwar- Nową infrastrukturę poświęcił mycz-Śmigielska, poseł na Sejm ni kontakt z kandydatami niż przeglą- To od razu zniechęca pracodawcę,
RP Piotr Tomański, poseł danie ich CV, z których niewiele wy- którego najpierw trzeba do siebie
w obrębie ul. Gubrynowicza w Za- tek. Symboliczną wstęgę, rozpiętą ks. prał. Jan Krupiński.
Pod adresem władz samo- na Sejm RP Marek Rząsa oraz nika. Podczas rozmowy można przekonać, a nie stawiać żądania
górzu oraz osiedli: Leska Góra, Pod u wejścia do jednej z kanalizacyjKlasztorem, Wielopole – wymienia nych przepompowni, przecięli po- rządowych Zagórza skierowano członek Zarządu Województwa znacznie lepiej zorientować się, jakie – podkreśla Monika Puchalska
są motywacje i predyspozycje danej z Agencji AkcjaJob.
Ernest Nowak. Na realizację zada- społu: przewodniczący Rady Miej- wiele pochlebnych słów. Gratula- Podkarpackiego Tadeusz Pióro.
/joko/
(jz) osoby, poznać choć trochę jej osonia gmina pozyskała imponującą skiej w Zagórzu Jan Różycki, cje przekazali: Łukasz Kwolek,
ARCHIWUM UMIG ZAGÓRZ

10 kilometrów nowego kanału
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W bajkowym świecie
z Bolkiem i Lolkiem
– A mnie się podobało jak Bolek
i Lolek pływali. I Reksia też lubię
oglądać. To są stare bajki, z czasów
mojej babci. A najstarsza to Jacek
i Agatka, o której babcia
To najnowszy owoc
też mi opowiadała – dodawspółpracy Galerii Sanocła Nadia Marczak z SP2.
kiej ze Stowarzyszeniem
– Kino Młodego WiFilmowców Polskich – i rówdza to świetny pomysł,
nie smakowity jak potym bardziej że dzieci
przednie. Bezpłatne seanrzadko teraz słuchają
se świetnych polskich anii oglądają bajki w tak dumacji, które mimo upływu
żym gronie. Jeśli już,
lat wciąż bawią i uczą, wyrobią to w domu, wykochowując kolejne pokolerzystując nowoczesne
nie młodych Polaków,
media. A takie spotkania
miały ogromne wzięcie.
dają okazję do wspólW ciągu trzech lmowych
nych rozmów i dzielenia
poranków przez Galerię
się wrażeniami. Dzieci
Sanocką przewinęło się
znają Bolka i Loka
około 300 najmłodszych
– i bardzo dobrze, bo to
kinomanów z sanockich
mądre bajki, które nie tylszkół podstawowych, któko bawią, ale i wiele uczą
rzy z zapartym tchem śle– stwierdziła Mariola Brydzili przygody bajkowych
gidyn z SP2.
bohaterów, żywiołowo re– Dawne polskie bajagując na rozgrywające
ki to wartość sama w sosię na ekranie wydarzenia. Uczniowie SP1 z przyjemnością uczestniczyli w „urodzinowym” seansie Bolka i Lolka.
bie, do której nawet DiRadosnym śmiechom, pisney się nie umywa.
skom i okrzykom nie było końca. kursy z nagrodami w postaci l- sińscy na wyścigi wyrywali się Tu wszystko jest proste, zrozuMilusińscy bawili się znakomicie, mowych koszulek i gadżetów. do odpowiedzi. Zaskakiwali nie tyl- miałe i bez przemocy. I dzieci dopotwierdzając starą prawdę: co Prowadzone z wdziękiem przez ko wiedzą, ale i elokwencją. – Naj- skonale na to reagują – odbiór
dobre i wartościowe, obroni się Małgorzatą Pruchnik z Teatru im. bardziej fascynujące(!) były bajki jest 100-procentowy. Znakomicie
samo.
Wandy Siemaszkowej, dostar- z Bolkiem i Lolkiem. Oni mieli różne bawią się przy tym, a ja razem
Dodatkową atrakcję stanowi- czyły dzieciarni równie dużych fajne przygody na Dzikim Zacho- z nimi – podkreśliła Małgorzata
ły towarzyszące projekcjom kon- emocji jak oglądanie bajek. Milu- dzie – stwierdziła Kinga Derda. Pruchnik.
/jot/
– Te bajki są ponadczasowe, piękne, mądre i – co bardzo ważne – bez przemocy. Nie tylko bawią, ale
i uczą, a dzieci je wręcz uwielbiają. Dobrze, że w Sanoku są takie seanse, na których można je zobaczyć. Powinny być organizowane jak najczęściej – mówiły zgodnym chórem nauczycielki, które wraz
ze swymi podopiecznymi wybrały się w ubiegłym tygodniu do Kina Młodego Widza w BWA.

Omsknięcia
TOMASZ CHOMISZCZAK

ARCHIWUM TS

Fascynują mnie lapsusy
słowne. Fascynują nie po prostu
jako warianty błędów językowych,
ale dlatego, że czasami nadają
też przekręconym słowom lub
wyrażeniom nowe, przypadkowo
świetnie pasujące do kontekstu
znaczenie.
Oto jeden z ogólnopolskich
portali zamieścił informację o kolejnych kłopotach polskiej oty
powietrznej, podając w tytule nazwę „dreamliner” przypadkowo kiej dochodziło do niejednego ryskróconą o jedną tylko literkę. tualnego ubicia osób z tytułami…
Jedną – ale za to jakże znaczącą!
Z kolei w wypowiedzi pewneBo oto otrzymaliśmy dzięki temu go urzędnika natykam się na zdapiękne nowe słowo „dreamlier”: w nie: „przetarg był wyjątkowo skomkontekście zawiedzonych oczeki- pilowany”. Domyślamy się, że
wań wobec tego cudu techniki chodziło o słowo „skomplikowalotniczej drugi człon – „lier” (brzmi ny”, no ale Freud mógłby zacierać
jak „liar”, czyli „kłamca”) – pasuje ręce! Wszak „skompilowanie” tadoskonale. Brawo dla redaktora, kiego przetargu to nic innego jak
który przepuścił ten błąd, a wy, jego sztuczne ustawienie, prawcopywriterzy wszystkich krajów, da? No a przecież nie daj Boże!
łączcie się w podziwie!. WynalazNa koniec wkroczymy na jeszki powstają bowiem często przez cze bardziej grząski grunt, bowiem
przypadek, tylko musi ów przypa- rzecz dotyczy obrazu kobiety stwodek zdarzyć się we właściwym rzonego w umyśle mężczyzny. Obmiejscu i czasie.
raz ten w dodatku odniesiono do
Podobnie, w zapisie dyskusji pojęcia „człowieczeństwa”, co mona prawem czy zakazem prawa głoby sugerować, że autorem jest
uboju rytualnego zwierząt odna- ktoś, kto dobrze zna takie języki
lazłem gdzieś pomyłkowy zwrot obce, gdzie zwykle „człowiek”
„ubój tytularny”. Piękna pomyłka! i „mężczyzna” są tym samym słoRozumiem, że może tu chodzić wem, a „kobieta” – już nie… Tak
na przykład o tytuły naukowe i o więc pewien mężczyzna wyraził się
wzajemną bezpardonową walkę w ten sposób: „po drugiej stronie
Kierunek istnieje już od sied- o korektę czy recenzję – chwali
pomiędzy
przedstawicielami lady też są ludzie; ludzie – i w więkmiu lat i jest prawdziwym ewene- swoich
podopiecznych
Jan
świata nauki? Takie „uboje tytu- szości kobiety”.
mentem. Studiują na nim również Szczepkowski.
larne” przewijają się ostatnio
Doceniam szczerość i troskę
absolwenci, którzy nie chcą przeObecnie na Kierunku PlaStudenci kierunku plastycznego Uniwersytetu III Wieku zaprezento- rywać swojego kontaktu ze sztu- stycznym studiuje jedenaście przez krajowe media, ale prze- autora tej wypowiedzi, ale nawet
wali swoje obrazy podczas wystawy prac malarskich, która odbyła ką i znakomitym wykładowcą osób. Wernisaż wystawy prezen- cież jakiś czas temu i w naszej nie podejmuję się jej analizy, bo
się w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury „Puchatek”. Janem Szczepanem Szczepkow- tującej ich dorobek odbył się lokalnej społeczności akademic- jeszcze coś mi się… omsknie.
skim, znanym sanockim mala- w ubiegłym tygodniu w ODK „Purzem. Choć pan profesor mógłby chatek”, któremu szefuje znana
być wnukiem niejednej studentki z artystycznych zamiłowań Maria
– bo większość uczęszczających Kępa. Autorzy zaprezentowali
na zajęcia to panie – relacje ukła- po trzy prace: pejzaże, portrety,
dają się znakomicie. – Grupa jest martwe natury. Podziwiali je i ko- Trzy artystki. Młode. Świetnie wykształcone. Z pasją. Pracowite. I skubardzo zaangażowana i pracowi- mentowali nie tylko najbliżsi, pione. I bardzo dobra BWA Galeria Sanocka – tak najnowszą wystawę,
ta. Co prawda, na początku nie- przyjaciele i znajomi autorów, ale której wernisaż odbędzie się dziś (22 bm.) o godz. 18 w BWA, anonsuje
którzy mieli wątpliwości, czy da- też przedstawiciele środowiska prof. Andrzej Banachowicz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
dzą sobie radę, gdyż ostatni raz artystycznego, których zaprosiła
Wystawę pn. „3x3” tworzą przejawia się bardzo dobrą komrysowali czy malowali w gimna- gospodyni „Puchatka”. – Było to prace młodych artystek – Agniesz- pozycją oraz specycznymi trezjum, widać jednak postępy. naprawdę sympatyczne i twórcze ki Zaprzalskiej, Anny Marii Bran- ściami – co w sumie daje idealnie
Wszyscy pilnie pracują, zarówno podsumowanie tego, co na co dys oraz Magdaleny Kleszyńskiej. spójny przekaz, tworzy mapę sztupodczas zajęć jak i w domu; przy- dzień robimy – zapewnia Jan Każda z nich nieco inaczej patrzy ki. Potencjał prac, ale i rozpoznanoszą gotowe prace, prosząc Szczepkowski.
(z) na świat, inaczej go opowiada, in- walności autorek przekazu są dla
Pamiątkowe zdjęcie podczas wernisażu.
nego używa tworzywa. A mimo to mnie atutami, które wnoszą poświetnie się rozumieją i dopełniają trzebę – konieczność zobaczenia
wzajemnie. – To, co jest wspólne wystawy. Zapewniam wszystkich,
dla tych wszystkich wystawianych że pozostanie ona na długo piękprac, to pytanie o naszą – ich zdol- nym doznaniem zagęszczającym
Znakomitym dopełnieniem prezentowanej na dziedzińcu zamku wystawy poświęconej Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży „Beta- ność pojmowania świata. To prze- wyobraźnię, dającym nadzieję, że
ludobójstwu na Wołyniu jest lm dokumentalny: Kryptonim „Pożoga” – dramat wołyń- nia” przy parai Chrystusa Króla zaprasza świadczenie, że ich szeroko rozu- w zgiełku codzienności trudna
ski 1939-1945, na który zaprasza Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie oraz na koncert znakomitego zespołu z PSM miane malarstwo i tkanina, sztuka plastyczna da Państwu
Creative Quintet.
rysunek i obiekt – barwy i faktury i światowej sztuce wiele satysfakMuzeum Historyczne.
O zespole było głośno wiosną tego roku, niosą „znaczenia”. W różnych pro- cji – podkreśla prof. Banachowicz.
Kryptonim „Pożoga” to lm nakręcony
po bezapelacyjnym zwycięstwie podczas VI porcjach i odcieniach, ale zawsze
… i jeszcze spektakl
By się o tym przekonać, wystarprzez Wincentego Ronisza, wybitnego dokuOprócz dokumentu na temat Wołynia bę- Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowych z ogromną kulturą plastycznego czy przyjść do BWA – wystawa
mentalistę, twórcę lmów o dziejach polskiej dzie można zobaczyć jeszcze spektakl te- Zespołów Kameralnych w Stalowej Woli. Ze- znaku. Każda z prac - obiektów czynna będzie do 21 listopada. /jot/
wojskowości i losach Polaków w XX wieku. – atralny „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu tar- spół gra w składzie: Natalia Dziok – forteObraz ten poświęcony jest historii Wołynia nowskiego Teatru „Nie Teraz”, na który pian, Dominika Witowicz – skrzypce, Ewa
w latach II wojny światowej. Rozpoczyna go zaprasza Urząd Miasta.
Kuśnierz – altówka, Rafał Pałacki – akordepanorama dziejów Wołynia do 1939 roku
„Ballada o Wołyniu” wykorzystuje fabularne on, Karol Wiciński – kontrabas. Pomysłodawi charakterystyka pierwszych lat okupacji. wątki legendarnej powieści Włodzimierza Odo- czynią tak oryginalnego składu była Grażyna
W dramatycznych relacjach świadków powra- jewskiego „Zasypie wszystko, zawieje”. W insce- Dziok, która przygotowała młodych muzyków
cają obrazy zagłady polskich wsi i miasteczek nizacji obecne są również stare pieśni – polskie i we współpracy z Dorotą Skibicką i Andrzejem
w lipcu i sierpniu 1943 roku oraz zbrodni doko- ukraińskie. Oś dramatyczna spektaklu to równole- Smolikiem
nywanych przez ukraińskich nacjonalistów. gle prowadzone losy trzech młodych kobiet, szyCreative Quintet ma na swoim koncie Przede wszystkim przypomnienie, że kino rusza od soboty (w piątek
Film przedstawia także dzieje polskiej samo- kujących się na własne gody, które okażą się jed- także sukcesy zagraniczne. We wrześniu jest spektakl „Single i remiksy”). Co proponujemy?
obrony i formowanie oddziałów 27. Wołyńskiej nak nie czasem wesela, ale czasem śmierci. zdobył drugą nagrodę podczas 38. MiędzyPo przerwie znów można sięgnąć po okulary 3D i obejrzeć bajkę
Dywizji AK oraz toczone przez nią walki – Zderzenie udokumentowanych relacji świadków narodowego Konkursu Akordeonowego pt. „Kumba” – o zabawnych perypetiach egzotycznych zwierzątek.
anonsuje Andrzej Romaniak, historyk z MH.
ludobójstwa z metaforą teatralną, gdzie śmierć w Casteldaro we Włoszech oraz nagrodę W sobotę i niedzielę o 15., od poniedziałku do środy o 16.
Projekcja odbędzie się w podziemiach odbija się krwawą pożogą w oczach młodych ko- specjalną za najlepsze wykonanie utworów
„Ambassada” to najnowsza i może najoryginalniejsza komedia Jusanockiego zamku (sala „Rotunda”) w dniach: biet, daje widzowi szansę na dotarcie do prawdy. Astora Piazolli. Młodzi artyści wystąpią przed liusza Machulskiego. Z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. W so28 października (poniedziałek) o godz. 17 Przedstawienie w reżyserii Tomasza A. Żaka zo- rodzimą publicznością w najbliższą sobotę botę i niedzielę o 17. i 19., od poniedziałku do środy o 18. i 20.
oraz 29 i 30 października (wtorek i środa) o stanie zaprezentowane 25 października (piątek) (26 października) w parai Chrystusa Króla Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
godz. 10 i 12. Wstęp wolny!
(z) w piątek o godz. 12, mamy podwójne wejściówki na lmy.
w Klubie Górnika, o godz. 18. Wstęp wolny. (z) o godz. 19.
ARCHIWUM SP1

Seniorzy przy sztalugach

Trójwymiarowa mapa sztuki

ARCHIWUM ODK PUCHATEK

Wołyńska pożoga

Wieczór z Creative Quintet

Muzeum Historyczne, które posiada jeden z największych
i najcenniejszych zbiorów ikon
w Polsce, niestety, nie dysponuje
profesjonalną pracownią, która mogłaby na bieżąco dbać o dzieła z
muzealnych zasobów. Część obiektów było poddanych renowacji jeszcze w latach 60. XX wieku, a więc
ponad pięćdziesiąt lat temu (!), w
instytucji pod nazwą Państwowa
Konserwacja Zabytków w Warszawie. Wspaniałą pracę, jeśli chodzi o
ratowanie ikon, wykonała też w ciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej Wanda Szulc, znakomita konserwatorka z MH, już na emeryturze.
– Stąd też nasze starania, aby pozyskiwać dodatkowe środki z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zdarza się, że korzystamy też ze wsparcia sponsorów, jak
było w przypadku renowacji ikon
z cerkwi w Cisowcu, którą donansował pan Andrzej Batruch, z pochodzenia Łemek, mieszkający w Niemczech – wyjaśnia pani Katarzyna.
Muzeum Historyczne już po
raz trzeci uzyskało dotację z ministerstwa kultury. – Tegoroczna renowacja kosztowała prawie 54 tys. zł,
z czego 40 tys. zł przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – informuje Joanna
Przybyła, dyrektor ds. administracyjnych. Uwzględniając poprzednie lata, muzeum otrzymało
z Warszawy w sumie 140 tys. zł,
dzięki czemu uratowano 15 bezcennych dzieł.
Tegoroczne prace konserwatorskie przeprowadziły dwie panie:
wspomniana Barbara BandurkaDzięki pieniądzom z ministerstwa i kunsztowi sanockich konser- -Wilk, której powierzono trzy najwatorów Matka Boża Hodegetria z XVI wieku odzyskała blask. starsze ikony z XVI i XVII wieku
Przy ikonie stoi kustosz Katarzyna Winnicka.
oraz Anna Skrabalak, konserwator
samego okresu. – Obiekty wytypo- stwy i gruntu w dolnej partii malowi- z kilkuletnim stażem, która odnowiwane do konserwacji to ikony szkoły dła sięgały 95-100 procent ła dwa wizerunki z XVIII wieku.
Jolanta Ziobro
Rusi Halickiej oraz ikony karpackie. – zauważa nasza rozmówczyni.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Historyczne poddało konserwacji pięć cennych ikon,
datowanych na okres od XVI do XVIII w. Prawdziwą perłą wśród
nich jest szesnastowieczna Matka Boża Hodegetria, przepiękny
wizerunek będący przykładem malarstwa cerkiewnego, znany
sanoczanom i turystom z ekspozycji na zamku.

AUTORKA

– Do tej pory, w ramach pomocy ministerialnej, poddawaliśmy
konserwacji mocno zniszczone
ikony, tzw. destrukty, z naszych zasobów magazynowych. Tym razem zdecydowaliśmy się na renowację również ikony z ekspozycji.
Była to Matka Boża Hodegetria
z XVI wieku, jedno z najcenniejszych dzieł w naszych zbiorach,
które wymagało już pilnie interwencji – mówi Katarzyna Winnicka, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej.
Najbardziej widocznym zniszczeniem była szczelina na całej długości wizerunku, która powstała na
skutek rozklejenia się desek wchodzących w skład podobrazia. Ponadto, na całej powierzchni warstwy malarskiej, występowały
liczne
przetarcia,
ubytki
i złuszczenia. Malowidło było zabrudzone i pokryte siatką spękań.
Renowację powierzono Barbarze Wilk-Bandurce, konserwatorce dzieł sztuki od lat związanej z Muzeum Historycznym,
obecnie już na emeryturze.
– Jest naprawdę znakomitym fachowcem. Nie tylko rzemieślnikiem, ale też artystą. Jako
malarka ma niesamowite wyczucie koloru, stąd też wychodzące
spod jej ręki ikony to majstersztyk jeśli chodzi o renowację
– podkreśla pani Katarzyna.
Odnowiono w sumie pięć ikon.
Oprócz wspomnianej Matki Bożej
także: Archanioła Michała, Chrystusa Pantokratora – obie z XVII wieku,
Pietę z XVIII wieku oraz Deesis,
czyli Chrystusa Tronującego z tego

Cztery z nich nigdy nie były konserwowane i wymagały podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec nieodwracalnym zniszczeniom.
Przykładowo w przypadku Chrystusa Pantokratora zniszczenia war-

„Chmielne” – pieśni z duszy płynące

Płyta nosi tytuł „Chmielowe”
i zawiera 18 śpiewanych a’cappella (3 z towarzyszeniem bębna)
pieśni łemkowskich, bojkowskich,
z Pogórza i Huculszczyzny, opracowanych przez Mariannę Jara.
– To opowieść, której klamrę stanowią kołomyjki. Charakterystyczne „chmiela”, „wiłkania”,
czyli śpiewne nawoływania kobiet, które dawniej w ten sposób
skrzykiwały się wzajemnie, są
motywem, który przewija się
przez całą płytę – mówi Natalia
Małecka, pieśniarka pełniąca jednocześnie funkcję rzecznika zespołu. – Od wielu lat przymierzałyśmy się do nagrania tej płyty,
ale niełatwo było zebrać w jednym miejscu i czasie wszystkie
dziewczyny, z których każda ma
swoje zajęcia, a kilka studiuje
i mieszka poza Sanokiem. Udało
się przed świętami w 2012 roku,
kiedy zaledwie w ciągu dwóch dni
nagrałyśmy cały materiał. Ale na
końcowy efekt musiałyśmy jeszcze trochę poczekać, gdyż Paweł
Małecki, który jest realizatorem,
akurat doktoryzował się na AGH...
W nagraniach uczestniczyły
śpiewające obecnie w zespole:
Katarzyna Glinianowicz, Marta
Grzybowska, Marija Antonowicz,

Starannie wydana płyta zachwyca bogactwem brzmienia wielogłosowego śpiewu. „To chmiel
kobiecych pragnień. Najsilniejsza z
nich jest namiętność...jak dziewczyna durzy kawalera Erosem Słowian
– dojrzałym chmielem...”. Krążek

JOANNA KOZIMOR

To bardzo dobra wiadomość dla miłośników „Widymo” – słynący
z pięknego, wielogłosowego śpiewu dawnych pieśni ludowych
zespół wydał wreszcie swą pierwsza płytę! Wreszcie, gdyż założony i kierowany przez Mariannę Jara ansambl od ponad 10 lat
zachwyca słuchaczy na licznych koncertach, przeglądach
i festiwalach, ale w swoim bogatym dorobku nie miał dotąd własnego krążka.

Widymo wszędzie brzmi świetnie, nawet w muzeum...
Susanna Jara, Ewa Pacławska,
Justyna Krasulak, Monika Wolańska, Paulina Ciuryk, Iwona Kotowicz, Marianna Jara, Kinga Szewczyk, Ksenia Długosz i Natalia
Małecka. Materiał został zarejestrowany w sali tanecznej SDK,
która ma niezłą akustykę. – Jesteśmy bardzo wdzięczne dyrektorowi Szybiakowi za jej udostępnienie
– podkreśla Marianna Jara.

przyciąga też wzrok nader udaną
okładką autorstwa Andrzeja Żygadło. Kosztuje 35 zł – można go kupić w Centrum Informacji Turystycznej
na Rynku lub bezpośrednio, pisząc
na adres: widymo@gmail.com. – Dlaczego warto? Bo to muzyka sięgająca
do źródeł, przypominająca to, co często zostało już zapomniane i co stanowi nasze dziedzictwo – mówi Natalia
Małecka.
/jot/

Działający przy Związku Ukraińców w Polsce zespół „Widymo” przygotowuje się do występu w Radio Gdańsk, gdzie został zaproszony przez
Darka Podbereskiego, zakochanego w Bieszczadach dziennikarza,
który od wielu lat promuje nasz region na Pomorzu, organizując koncerty i akcje charytatywne. Dziewczyny mają wystąpić 29 listopada w audycji na żywo, ale ich wyjazd uzależniony jest od zdobycia pieniędzy
na transport. Osoby mogące pomóc, proszone są o kontakt.

Wspomnijmy
naszych przodków!
W bliskości Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego, od kilku lat
organizowane są Zaduszki Trepczańskie, których celem są odwiedziny i modlitwa na starych
nekropoliach, m.in. na wzgórzu
Fajka, gdzie grzebano zmarłych
już prawie tysiąc lat temu!
Jest to okazja nie tylko wypełnienia zalecanych przez Kościół
uczynków miłosierdzia co do duszy
– modlitwy za zmarłych – ale również pouczająca lekcja historii małej
ojczyzny, w pięknym plenerze złotej jesieni. Uczestnicy udadzą się
m.in. na wzgórze Horodyszcze,
zwane potocznie Fajka, gdzie znajduje się nekropolia datowana
na IX-X wiek. Badania archeologiczne prowadzone w latach
90. ubiegłego wieku potwierdziły
istnienie cmentarza liczącego blisko
300 grobów, zlokalizowanego wokół niewielkiej świątyni na szczycie
góry. Wyprawa na Fajkę odbędzie
się 27 października o godz. 14.
Msze święte, modlitwy i procesje
odbędą się także w kilku innych miejscach, gdzie grzebano zmarłych już
od XVI-XIX wieku, m.in. obok cerkwi
w Międzybrodziu (1 listopada, godz.
9.30), cmentarzu przy starym kościele (2 listopada, o 8), cmentarzu-parku
„Kwitnąca Akacja” (8 listopada,
godz. 15). Organizatorzy serdecznie
zapraszają do wspólnej modlitwy
za tych, którzy na przestrzeni wieków
tutaj żyli, trudzili się, cierpieli i umierali z nadzieją na spotkanie ze Zmartwychwstałym.
(z)
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WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO
JACEK ROGOWSKI, IZABELA TWORAK

Kanada pachnąca dolarem
Kanadyjski górnik polskiego pochodzenia. Wziął mnie za Amerykanina. Ale ja tylko szlifowałem
angielski z woluntariuszem Peace Corps z Colorado. Kanadyjczyk był olbrzymem pod siedemdziesiątkę. Emerytura i kupiony
w Polsce dom. Dobry powód, by
osiąść w kraju przodków. Dużo
młodsza żona. Słuchałem historii
ciężkiego, prostego życia. Słowiański temperament i muskulatura chroniły jego godność. Kanada dawała żyć, ale dużo
wymagała od emigrantów. W cenie było zdrowie i siła do pracy.
Szacunek dla każdego zarobionego centa. Majster był irlandzkim draniem. Nie znał litości.
Szramy na twarzy – to po bójkach

ARCHIWUM PRYWATNE
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KULTURA
Przywrócili blask bezcennym ikonom

bokserskich. O polskiej biedzie
opowiadała mu babka. Podziwiałem pietruszkę i koperek, jakie
wyhodował w ogrodzie.

Dziewczynka, Dziewczyna,
Kobieta i NIC
Czy w życiu kobiety musi się wydarzyć coś wyjątkowego (np.
wielka miłość), by można je było
nazwać interesującym, spełnionym, szczęśliwym? Zazwyczaj
nie dzieje się nic szczególnego
dla samej zainteresowanej. Proza życia (obowiązki domowe,
przeciętne uzdolnienia, drobne
mankamenty urody) sprawia, że
czas mija niepostrzeżenie szybko, pozostawiając uczucie niedosytu. Każda kobieta potrzebuje poczuć się na swój sposób
wyróżniona. Gdy tego zabraknie,
zamyka się w świecie własnej
Wyobraźni. Tam jest Piękna,
Podziwiana, Szalona. Każda
Dziewczynka jest Królewną
w Swojej Bajce. Rose z powieści
Alice Munro (Nobel 2013) ZA
KOGO TY SIĘ UWAŻASZ jest
niedoceniana i niepewna swojej
wartości. Prowincjonalny świat
kanadyjskiej mieściny to jej dzie-

ciństwo i lata młodzieńcze. Ambicja i witalność Rose są tłamszone przez niezdecydowanie
i niepewność. Osoby z jej otoczenia, kobiety i mężczyźni raczej niszczą jej rozwój niż działają pozytywnie. Wymarzone życie
przecieka przez palce i każe
czerpać zadowolenie z okruchów
chwil, z przeczucia swojej wartości. Właściwie ma się wrażenie,
że Alice Munro sprowadza cały
świat swojej bohaterki do projekcji własnych wyobrażeń. Złych
wyobrażeń. Literatura ma oczywiście prawo do zmyślania rzeczywistości, ale w tym wypadku
to po prostu kwintesencja zamknięcia bohatera w Urojeniu
Własnych Myśli. Czy to aby nie
Przesada? Munro to literatura
nowego typu, w której bohater
nawet nie próbuje poznać obiektywnej rzeczywistości.
Jacek Rogowski

Kobieta pisze COŚ!?
Kolejna kobieta pisze. Pisze
coś... nazywa to dziennikiem.
Na dziennik ten składają się przeżycia miłosne, osobiste nierozerwalnie połączone z macierzyństwem. Pisze swoje przemyślenia
o charakterze publicystycznym
zwłaszcza dotyczące kultury i polityki. A wszystko to dzieje się
w Polsce, Szwecji i Europie.
Mamy okazję przypomnieć sobie,
jak to poprzez głosowanie weszliśmy formalnie do Unii Europejskiej. Autorka pyta o posiadanie
tak ważnych w obecnym czasie
autorytetów, a także przedstawia
wiele rozważań historycznych.
Pisze coś... babskie przemyślenia omotane w kolczastą ironię,
której osobiście nie lubię, ponieważ pachnie mi ukrytym głęboko
feminizmem. Udają się jej metafory, które wymyśla bez wysiłku.
Jest niewątpliwie erudytką, gruntownie wykształconą. Jednak czy
kobietą do końca spełnioną?
Z pozoru ma wszystko. Piękny
drewniany dom, partnera Szweda, córkę na początku niechcianą
jednak potem ukochaną. Ma również umiejętność rozbierania włosa na czworo i jak każda kobieta
ma możliwość prowadzenia wielu
wątków życiowych na raz, czego
nie potra żaden mężczyzna.
Z tekstu „Europejki” wychyla się
także normalna, klasyczna, pol-

ska Baba. Do końca nie wie, czego chce, wielu rzeczy nie potra
a udaje, że umie. Wyciąga pochopne wnioski z sytuacji i ocenia, czym po wielekroć sprawia
przykrość ludziom. Jest fatalnym
kierowcą i myśli, że Bóg to tylko
hasło często używane, więc mocno rozpoznane. Skoncentrowana
na sobie tak bardzo, że jej dziecko jest tym „oprawcą”, który
„gwałtem” zmusza ją do życia
i funkcjonowania dla innych. I co
najśmieszniejsze bardzo często
wiele przezabawnych sytuacji kojarzy z własnym narządem płciowym. Pisze coś... co można przeczytać, ale nie trzeba. Obawiam
się, że niektórzy będą zaskoczeni
jak lekko TAKIEJ kobiecie przychodzi rzucanie k...wami, i innym
mięsem. To już przerabiamy codziennie na ulicach, gdy młody
człowiek wszystkie swoje emocje
zawiera w odpowiedniej intonacji,
powtarzając jedno słowo k...a. Pisze coś... trochę bez rozwagi, bo
nie interesuje mnie zupełnie denicja słowa p...ć. Razi mnie.
Na szczęście książka pokazuje
mały wycinek rzeczywistości
z bardzo subiektywnego punktu
widzenia. Sarkastyczna Gretkowska pisze...coś!
Manuela Gretkowska EUROPEJKA
Izabela Tworak
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LAURY I ZASZCZYTY

Powiat nie pożałował kasy na stypendia
su, organizowanego pod patronatem Foto Sony Team. Kacper
otrzymał stypendium artystyczne,
które zamierza przeznaczyć m.in.
na wyjazdy związane z fotografowaniem. – Oczywiście, że stypendia takie są potrzebne. Stanowią nagrodę za osiągnięcia
i motywują do dalszego rozwoju
– podkreśla licealista.
Stypendium (naukowe) dostał także Maciej Szybiak,
zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych „Know America”, bohater
jednego
z
naszych
wrześniowych tekstów. Maciek
w nagrodę pojechał na miesiąc
do USA, gdzie był gościem Uniwersytetu Purdue i amerykańskiej
Kacper Drwięga – któremu powiat przyznał stypendium arty- rodziny. Chłopak ma wszechstyczne – odebrał w tym tygodniu kolejną nagrodę za fotograe, stronne zainteresowania, od nauk
tym razem w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie ścisłych po przyrodnicze; uprawia
ponadto pływanie, tańczy, gra
Oczytanych Małolatów przy G1.
na instrumentach. – To stypenOświaty, Kultury, Sportu i Turysty- Sanockim”, dostarczając zdjęcia dium to nagroda za wieczory spęki. W podobnym duchu wypowiada z różnych imprez). W tym roku dzane nad książkami, motywacja
się starosta Sebastian Niżnik: Kacper został wyróżniony w ogól- do dalszej pracy i nauki. Pienią– Chcemy motywować młodych noeuropejskim konkursie fotogra- dze będę wydawał głównie
ludzi i pokazać im, że ciężka praca i airsoftowej (airsoft – gra zespo- na książki, które i tak nie mieszczą
ma sens. Stypendia sprawdziły się łowa, polegająca na ostrzeliwaniu mi się na półkach – stwierdza.
w ubiegłym roku, dlatego w tym się z pistoletów pneumatycznych
W tym roku Zarząd Powiatu,
również chcieliśmy nagrodzić zdol- kulkami plastikowymi). Jego foto- na wniosek Komisji Stypendialną młodzież – mówi.
grae zostały wyróżnione przez nej, przyznał w sumie 79 stypenJednym z tegorocznych sty- portal Airsoftphotos.net; był rów- diów: 59 naukowych, 4 artystyczpendystów jest Kacper Drwięga, nież laureatem lokalnego konkur- nych i 16 sportowych.
(jz)

Aż 79 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego
otrzyma w bieżącym roku szkolnym stypendium naukowe, artystyczne lub sportowe. Jego wysokość to 200 zł miesięcznie. Powiat przeznaczy na ten cel 140 tys. zł.

ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO

Zgodnie
z
uchwalonym
w 2011 roku regulaminem,
uczniowie, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami
(naliści i laureaci olimpiad i konkursów co najmniej szczebla wojewódzkiego; ze średnią 5.0
na koniec roku szkolnego albo 4.0
w przypadku sportowców, którzy
zdobyli medale w zawodach
szczebla co najmniej wojewódzkiego), mają prawo do ubiegania
się o stypendium, przyznawane
w ramach Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionej Młodzieży
Powiatu Sanockiego. Wniosek
składa dyrektor, nauczyciel, wychowawca albo trener.
W ubiegłym roku stypendia takie
otrzymało 55 osób; rada przeznaczyła na ten cel około 100 tys. zł.
W tym roku kandydatów było jeszcze więcej, bo 79, co wiązało się
z koniecznością zapewnienia większej kwoty: ponad 140 tys. zł. – Jak
każdemu samorządowi, tak i nam
ciężko było wygospodarować pieniądze na ten cel, bardzo nam jednak zależało na docenieniu zdolnych uczniów – podkreśla Piotr
Uruski, przewodniczący Komisji

uczeń klasy maturalnej I LO, który pasjonuje się fotograą (Kacper współpracuje z lokalnymi mediami, w tym z „Tygodnikiem

Byłem zatrudniony na czas określony do 31 grudnia 2013 r. Wczoraj pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę
nie podając przyczyny jego wręczenia. Czy postąpił prawidłowo?
Adam K. z Sanoka
Tak, pracodawca prawidłowo
wręczył panu wypowiedzenie
umowy o pracę. Jak wynika
wprost z przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
– pracodawca ma obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia
umowy o pracę, a wskazana
w wypowiedzeniu przyczyna musi
być konkretna i rzeczywista
z tym, że obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia występuje tylko w przypadku umów zawartych
na czas nieokreślony. Wymogu
takiego nie ma natomiast w przy- Porad Prawnych udziela Radca
padku tzw. umów terminowych,
Prawny Marta Witowska
czyli w pana przypadku umowy z Kancelarii Radcy Prawnego
na czas określony. Z art. 30 § 4
Marta Witowska
jasno wynika, że w oświadczeniu
38-500 Sanok,
pracodawcy o wypowiedzeniu ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
umowy o pracę zawartej na czas
tel. 13-464-51-13
nieokreślony lub o rozwiązaniu
www.witowska.com
umowy o pracę bez wypowiedzePytania prawne prosimy
nia powinna być wskazana przykierować na adres
czyna uzasadniająca wypowieinternetowy redakcji:
dzenie lub rozwiązanie umowy.
tygodniksanocki@wp.pl
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 1998,
NT 21, poz. 94).

„Słoneczna Przygoda” wśród najcenniejszych Czym skorupka
inicjatyw obywatelskich Podkarpacia

MARIAN STRUŚ

Ogłoszenie wyników
IV edycji konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji
Pozarządowych
nastąpiło podczas konferencji „Dobro wspólne
– lepsza jakość życia”,
zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim we
wtorek, 22 bm. W debacie uczestniczyli m.in.:
Władysław Ortyl – marszałek
województwa
podkarpackiego, Grzegorz Nowakowski – przewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji
Pozarządowych,
Tomasz Wasilewski – wiceprezes Fundacji Pro Publico Bono, Barbara
Sadowska – wiceprezes
Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, przedsta-

Starosta też docenił
Świętowany w ubiegłym tygodniu Dzień Edukacji Narodowej
przyniósł także sporo radości i satysfakcji nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu. Wyróżnienia i nansowe gratykacje otrzymało szesnastu pedagogów.
W uroczystym spotkaniu zorganizowanym w ubiegły czwartek
w Zespole Szkół nr 5 wzięli udział
nauczyciele i dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych, placówek
oświatowych podległych starostwu oraz przedstawiciele powia-

towych władz. W gronie uhonorowanych nagrodą starosty znalazło
się 11 nauczycieli oraz 5 dyrektorów. – Mimo ciężkiej sytuacji nansowej, z jaką borykają się
polskie samorządy, w tym także
i my, uznaliśmy, że również w tym

roku nagrodzimy pracowników
oświaty – za trud, jaki wkładają
w rozwój naszych placówek oraz
edukację młodzieży – podkreślił
starosta Sebastian Niżnik, przekazując na ręce uczestników
życzenia i podziękowania dla całego oświatowego środowiska
w powiecie.
Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na honory. Nagrody (po 3 tys. zł) otrzymali: Elżbieta Kocyłowska (I LO),
Joanna Malewska (II LO), Ewa
Starego (ZS1), Bożena Chabros-

polegająca na organizowaniu wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
z niezamożnych rodzin, dzieło
Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny. Statuetkę dla laureata
II miejsca odbierał Andrzej Wanielista, prezes stowarzyszenia.
– Gdyby tę statuetkę można było
podzielić na części, wręczyłbym
je naszym sponsorom, którzy od
lat są z nami, gdyż to dzięki nim
możemy kontynuować „Słoneczną Przygodę”. A ponieważ nie da
się tego zrobić, pozwólcie, że
jeszcze raz z całego serca podziękuję im za ich wielkie serce –
powiedział prezes A. Wanielista.
O docenieniu inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny
Kosiny świadczył jeszcze jeden
zaszczyt. Otóż w konkursie „Wolontariusz Podkarpacia 2012” wyróżnienie otrzymała Maria Wanielista, od początku związana
ze „Słoneczną Przygodą”. A jest
to już trzynaście lat!
Sanockim laureatom konkursów Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych gratulujemy, życząc wielu dalszych
sukcesów i satysfakcji ze społecznej pracy na rzecz innych ludzi.
emes

-Jaklik i Jowita Nazarkiewicz
(ZS2), Roman Rymar (ZS3),
Agnieszka Jakobik (ZS4), Barbara Głogowska (ZS5), Stanisław
Makarczak (SOSW), Jan Roczniak (RCRE), Agata Szul (DD),
Anna Chytła – dyrektor Domu
Dziecka, Maria Pełechowicz
– kierownik Bursy szkolnej, Robert Rybka – dyrektor I LO, Wacław Żuchowski – dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji oraz Maciej Drwięga
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
/j/

za młodu...

O tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym również w SP1,
której uczniowie w ubiegłym tygodniu wzięli udział w europejskiej akcji pn. „Restart a Heart” i biciu rekordu w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Akcję zorganizowano po raz
pierwszy z inicjatywy Europejskiej
Rady Resuscytacji (ERC), która
ogłosiła 16 października Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. W Polsce przedsięwzięciu
patronowały
Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
i Polska Rada Resuscytacji. Zaprosiły one szkoły prowadzące
program edukacyjny „Ratujemy
i Uczymy Ratować” (RUR)
do wspólnego bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z zaproszenia
skorzystała sanocka SP1, której

dali się młodsi koledzy z „zerówki”,
którzy za rok sami rozpoczną naukę udzielania pierwszej pomocy.
– Prowadzimy systematycznie takie zajęcia i szkolimy dzieci
w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Uczniowie są zainteresowani
i chętnie uczestniczą w ćwiczeniach, gdyż wiedzą, jak jest to
ważne i potrzebne. Dzięki temu,
kiedy dorosną i znajdą się w sytuacji wymagającej udzielenia komuś pomocy, będą wiedzieli, co
należy zrobić – mówi dyrektor Lidia Mackiewicz-Adamska.

ARCHIWUM SP1

wiciele świata nauki i organizacji
obywatelskich.
– Debata to ważny krok
do wzmocnienia fundamentów naszego rozwoju poprzez infrastrukturę „miękką”. Wzmacniać należy
sferę naszych postaw, wzorców
zachowań i kompetencji. Na przykładzie dzieł pracy organicznej dla
dobra wspólnego pokażemy, że dobro wspólne to
więcej niż wspólny interes.
Dowiemy się, skąd czerpać motywację do zwrócenia się ku dobru wspólnemu. Pokażemy, jakie
mamy wzorce zachowań
na Podkarpaciu – mówiła
we wprowadzeniu do debaty Łucja Bielec, wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Rady Organizacji
Pozarządowych.
A potem ogłoszono
ocjalne wyniki IV edycji
konkursu „Inicjatywa Obywatelska
Podkarpacia
2012”. Miło nam było, iż w
gronie laureatów na znakomitym II miejscu znalazła się sanocka „SłoneczPrzygoda”,
Statuetka w nagrodę za trzynaście lat na
kilkunastoletnia inicjatywa
Słonecznej Przygody.

Znana i ceniona inicjatywa sanockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny pn. „Słoneczna Przygoda – bezpłatny wakacyjny wypoczynek dla dzieci z niezamożnych rodzin” została
laureatem II miejsca w IV edycji konkursu Podkarpackiej Rady
Organizacji Pozarządowych pn. „Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2012”. W konkursie „Wolontariusz Podkarpacia 2012”
Maria Wanielista ze Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny
otrzymała wyróżnienie.

Mali ratownicy spisali się na ...rekord!
uczniowie w ubiegłą środę
od godz. 12 do 12.30 wykonywali
wdechy ratownicze i uściski klatki
piersiowej na fantomach podarowanych szkole przez fundację
WOŚP. W biciu rekordu wzięło
udział około stu dzieciaków z klas
drugich i trzecich, które znakomicie radziły sobie z niełatwym zadaniem. Ich zmaganiom przyglą-

Na dowody potwierdzające sens
i skuteczność takiego szkolenia
nie trzeba czekać aż tak długo.
Uczennica SP1 – dziś harcerka – która kila lat temu w ramach nauczania
początkowego uczyła się resuscytacji, okazała się najlepszym ratownikiem w sanockim Hufcu ZHP podczas
turnieju zorganizowanego na rozpoczęcie roku harcerskiego.
/k/
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Bez zamiatania pod dywan (2)

Kontynuujemy temat narkotyków w sanockich szkołach, oddając tym razem głos dyrektorom,
pedagogom szkolnym i nauczycielom. Wszyscy praktycznie są zgodni – nie ma dziś szkoły
bez narkotyków. Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród sanockich uczniów przez Macieja
Drwięgę, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który od wielu lat zajmuje się problematyką uzależnień.

Nie ma „czystej” szkoły
Dyrektorzy sanockich szkół
nie kryją, że problem z narkotykami jest, ale dotyczy raczej

niewielkich grup uczniów
i poza terenem szkoły.
Jak sobie z nim radzą?
– Priorytetem jest bezpieczeństwo,
dlatego
szkoła jest zamykana
i monitorowana. Oczywiście, nie rozwiązuje to
wszystkich problemów.
Choć nie spotkałem się
z zażywaniem narkotyków na terenie naszej
placówki, jestem przekonany, że pewne jednostki mają styczność
z narkotykami miękkimi
– myślę tu o marihuanie
– bądź kontakty ze starszymi kolegami, którzy
Marihuana nie jest niewinnym „dymkiem”. Wielu osobom wydaje się,
takie narkotyki posiadają
że można ją palić bezkarnie, co nie jest prawdą. Najlepiej wiedzą o tym
lub zażywają. Mieliśmy
ci, których już nie ma...
podejrzenia dotyczące
kilku konkretnych uczniów, roz- szyliśmy wymagania edukacyjne, z więźniem – byłym narkomamawialiśmy z ich rodzicami – za- dokręciliśmy śrubę, co zaowoco- nem i dilerem – który przeszedł
reagowali pozytywnie. Podobny wało kilkunastoma poprawkami terapię. Tego typu spotkania
problem był z papierosami. Dwu- i tym, że kilku uczniów po raz 2 najbardziej przemawiają do wykrotnie zdarzyło się, że zapalono czy 3 nie skończyło gimnazjum, obraźni młodych ludzi. O narpapierosy w dziewczęcej toalecie przenosząc się do OHP w Iwoni- kotykach rozmawia się również
– wiedzieliśmy, o którą uczennicę czu. Na marginesie problemów, na godzinach wychowawczych
chodzi, ale udowodnić tego nie które z nimi mieliśmy, okazało się oraz podczas organizowanych co
byliśmy w stanie, bo za rękę jej jak wygląda komunikacja na linii jakiś czas szkoleń dla nauczycienie złapaliśmy. Zamontowanie szkoła – policja – sąd i jak wolne li. W szkole działa ponadto świeczujników dymu powinno w przy- jest reagowanie na demoralizację. tlica socjoterapeutyczna.
szłości rozwiązać ten problem W takich sytuacjach rozmowa,
Niewiele mogą
– mówi Robert Zoszak, dyrektor rozprawa i przyznanie kuratora
Podobne działania podejmuG2. – Ta szkoła przez lata ucho- powinny być natychmiastowe.
dziła za taką, której nie da się
Szkoła od trzech lat współ- ją dyrektorzy innych szkół, ale
nie skończyć, przez co ściągali pracuje ze Strażą Miejską oraz ich skuteczność trudno ocenić.
tu różni uczniowie, także spoza Zakładem Karnym w Łupkowie, –To problem niełatwy do zdiarejonu. Zajęliśmy się tym, zwięk- realizując program edukacyjny gnozowania. Zwracamy uwagę
ARCHIWUM TS

Z badań tych wynika, że znacząca grupa uczniów (38,8 proc.)
zetknęła się w swoim środowisku
szkolnym z osobami, które używają narkotyków i zna osobiście takich ludzi. Odsetek ten rośnie wraz
z kolejnymi etapami edukacyjnymi:
szkoła podstawowa – 9,1 proc.,
gimnazjum – 30,5 proc., szkoła
ponadgimnazjalna – 44,9 proc. Najpopularniejszym z narkotyków jest
marihuana (znana także jako: marycha, maryśka, trawa, trawka zioło,
itp.), do kontaktu z którą przyznało
się ponad 4 proc. gimnazjalistów
i aż 25 proc. uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (co piąty
– w ostatnim roku, co dziesiąty
– w okresie ostatniego miesiąca).
Do inicjacji dochodziło najczęściej
w wieku 14-16 lat, podczas imprez
z kolegami lub na świeżym powietrzu (w parku, na ulicy). Zdecydowana większość badanych nie ma
wątpliwości, że marihuana to narkotyk, ale niepokojąco wysoki odsetek
(27,7 proc.) nie prezentuje w tej
kwestii jednoznacznego przekonania. Zdaniem ponad 40 proc. zdobycie trawki w Sanoku jest łatwe,
a najczęstsze powody, dla których
młodzież po nią sięga, to chęć doznania przyjemności, relaksu, niezwykłego przeżycia, zapomnienia
o problemach i... nuda.

nt. zagrożeń, uzależnień oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Zajęcia, w których uczestniczą
sukcesywnie wszyscy uczniowie, kończą się spotkaniem

na wygląd i zachowanie młodzieży, ale jeśli nie ma wyraźnych
oznak, nie jesteśmy w stanie
stwierdzić, czy dziecko jest pod
wpływem narkotyków. Poza tym
nawet jeśli mamy jakieś podejrzenia, nie możemy zrobić nic
więcej, jak wezwać rodziców
i rozmawiać. Nie było sytuacji,
w której wzywaliśmy policję. Staramy się trzymać rękę na pulsie, ale
jak to wychodzi, nie wiem – przyznaje szczerze Maria Pospolitak,
dyrektor ZS1.

Niezbędne są zasady
Zdaniem Małgorzaty Michenko, pedagoga szkolnego w ZS2,
prolaktyka antynarkotykowa jest
mało skuteczna, gdyż brakuje
specjalistów choćby do obsługi
programów edukacyjnych. By
było ich więcej, niezbędne są
szkolenia, na które nie ma pieniędzy. I tak koło się zamyka. – Jako
nauczyciele mamy bardzo pobieżną, internetową wiedzę o narkotykach. I bardzo liczne klasy,
w których usiłujemy wprowadzać
indywidualną pracę z uczniem
– to nie do ogarnięcia! W takich
warunkach praca z uczniem
dysfunkcyjnym jest ułudą. Jeśli
nie ma on wsparcia w domu – a
często nie ma – przepada. Dom
teraz rzadko jest wsparciem
– wychowaniem dzieci zajmują
się komputery. Nie ma rozmów,
wspólnego czasu, uwagi, jasno
określonych zasad A zasady są
niezbędne ponieważ porządkują życie. Dziecko się buntuje, ale
czuje się bezpieczniej.
Z drugiej strony funkcjonujemy w świecie kuriozalnych procedur – powiedzenie do ucznia „je-

steś pod wpływem narkotyków”
nie wchodzi w grę. Jeśli jest niepełnoletni, zawiadamiam rodzica
i proszę go o zgodę na przeprowadzenie badania ,Nierzadko
spotykam się z oburzeniem: Co
to za pomysł? Moje dziecko na
pewno nie bierze! Rodzice często nie mają świadomości, co
ich dzieci robią, gdzie chodzą,
w jakim towarzystwie przebywają. Podczas akademii jeden
z uczniów wzbudził mój niepokój
– zaprosiłam go na rozmowę. Na
drugi dzień w szkole pojawił się rodzic, który kazał mi się tłumaczyć
„z nagonki” na syna... – opowiada
pani Małgorzata. – Niejednokrotnie należałoby zacząć od pracy
z rodzicami System edukacyjny
uległ zmianie – zagubiono w nim
relację mistrz-uczeń. Polska szkoła
skupia się dziś na wynikach, regułkach, ocenach – kwestie wychowawcze schodzą na dalszy plan.
Młodzież pozostawiona jest sama
sobie, nikt z nią nie rozmawia, czuje się zagubiona, nie widzi przed
sobą perspektyw. I ucieka w zachowania ryzykowne. Powinniśmy
iść bardziej w prolaktykę, tworzenie wczesnej interwencji, instytucji
wsparcia społecznego. Policja
i sąd to rozwiązania ostateczne,
opresyjne.
Przydałaby się bardzo placówka skupiona tylko na problemach narkotykowych. Potrzeba koordynatora, który mógłby
współpracować z rodzicami jak
w interwencji kryzysowej. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
ma inne zadania, a szkoła nie jest
przygotowana do pełnienia tej roli.
Joanna Kozimor

Cudotwórcy od rehabilitacji
dużej ilości leków, mężczyzna
nabawił się wrzodów żołądka.
Zwalczać przyczyny
Po przeprowadzeniu szczegółonie objawy
wego wywiadu i obserwacji paMetoda McKenziego zna- cjenta okazało się, że źródłem
na jest na świecie od dawna; problemów nie jest rwa kulszow Polsce spopularyzowała się wa, ale przepuklina krążka miępod koniec lat 90. Przynosi zna- dzykręgowego. – Dopiero dobór
komite efekty w bólach kręgo- odpowiednich ćwiczeń i prolaksłupa, na które cierpi dziś gros tyka przyniosły ulgę w cierpieniu
społeczeństwa. Jest wszakże i trwałe efekty – nie kryje satysjeden warunek: rehabilitant musi fakcji pan Paweł. Pacjent do dziś
być perfekcyjnie przygotowany utrzymuje z nim kontakty: dzwoni,
i otwarty na współpracę z pacjen- rozmawia. – Bo dobry rehabilitant
tem. Punktem wyjścia jest szcze- jest także dobrym psychoterapeugółowy wywiad, który pozwala tą – uważa Maria Skoczyńska.
przyporządkować objawy do jedneSamodzielne wypicie
go z zespołów klinicznych, wchoherbaty to też sukces
dzących w skład autorskiego
systemu kwalikacji bólów kręgoPrzy schorzeniach neurosłupa McKenziego. Dla każdego logicznych, np. po udarach, doz zespołów autor zleca odrębny bre efekty przynosi stosowana
sposób leczenia. – Metoda kon- w
PCR i szpitalu, przede
centruje się na leczeniu przyczyn, wszystkim na Oddziale Neuroa nie objawów – podkreśla Paweł logicznym, metoda PNF, czyli
Duślak, magister zjoterapii.
reedukacja
nerwowo-mięśnioDzięki niej wielu pacjentów wa. – Najprościej mówiąc, chodzi
Powiatowego Centrum Rehabi- w niej o odnowienie pamięci rucholitacyjnego nie tylko odzyskało wej w korze mózgowej i przejęcie
dobre samopoczucie, ale też utraconych funkcji przez inne kozrezygnowało z agresywnego le- mórki – tłumaczy Elżbieta Staszczenia farmakologicznego. Przy- kiewicz, zjoterapeutka pracująca
kładem jest 58-letni pacjent, który w szpitalu, jedna z czterech mająod 35. roku życia cierpiał na bóle cych tego typu przygotowanie.
zdiagnozowane jako rwa kulszoO skuteczności metody
wa. Nie udało się ich wyelimino- przekonuje choćby przypadek
wać mimo wieloletniego przyjmo- 65-letniego mężczyzny, któwania środków przeciwbólowych, ry po udarze mózgu miał tzw.
sterydów oraz rehabilitacji ambu- spastyczną rękę, przez co najlatoryjnej i sanatoryjnej. Na do- prostsze czynności codziennego
miar złego, na skutek zażywania życia stały się dla niego udręką.

– Dziś potra utrzymać szklankę
w ręku i wypić herbatę, umyć się,
ubrać, wziąć książkę – opowiada Małgorzata Ryba, magister
zjoterapii. Mężczyzna korzysta
z rehabilitacji w PCR przynajmniej dwa razy do roku. Zawsze
towarzyszy mu żona, która jest
bardzo dumna z osiągnięć męża.
– Ludzie zdrowi nie
zdają sobie sprawy, jak
bezradny jest człowiek
niepełnosprawny. Stąd
też wielka rola rehabilitacji, która, niestety,
wciąż jest niedoceniana
w środowisku medycznym – ubolewa Maria
Skoczyńska.

rehabilitacja jest traktowana
przez Narodowy Funduszu
Zdrowia wyjątkowo po macoszemu. – Od lat nie zwiększa
się nam ani ilości, ani wartości
punktu – ubolewa kierowniczka
zakładu. Przekłada się to na
mizerne zarobki zjoterapeutów
(mimo, że niektórzy mają ukończone uniwersytety medyczne) i skromne możliwości, jeśli
chodzi o wymianę sprzętu czy
nowe zakupy. Ubolewa nad tym
również dyrektor szpitala Adam
Siembab. – To po prostu tragedia. Kontrakty są zaniżone, bo
NFZ stoi na stanowisku, że nie
są to procedury ratujące życie.
Kompletnie nie widzi się, że rehabilitacja jest niezbędnym eleNie trzeba jeździć
mentem leczenia, że decyduje
do Brzozowa
o jakości i komforcie życia pacjentów – akcentuje.
Jedna z zjoteraJest to tym bardziej niepeutek PCR ma też
zrozumiałe, że obecnie coraz
przygotowanie z zakremniejsze znaczenie mają urząsu tzw. terapii przeciwdzenia, a rośnie rola terapeuty
obrzękowej, na którą
i jego bezpośredniego kontaktu
składa się masaż, drez pacjentem. – To musi być nanaż limfatyczny, banprawdę świetnie przygotowany,
dażowanie. Terapia ma
zastosowanie np. po Dzięki młodej i wykształconej kadrze, pacjenci PCR mogą korzystać doświadczony i „łebski” fachowiec – uważa Maria Skoczyńoperacjach onkologicz- z różnych terapii i metod rehabilitacyjnych.
ska. Wielka szkoda, że osoby
nych typu mastektomia
odpowiedzialne za stan opieki
czy usunięcie węzłów chłonnych. Najdłużej czeka się na masaż – mówi Maria Skoczyńska.
zdrowotnej w Polsce nie doSkutecznie likwiduje obrzęki – terminy wyznaczane są na koWażna,
strzegają tego, choć przecież
i ból. – Do tej pory terapię taką niec listopada. Ale i tak, w poale niedoceniana
rola rehabilitacji w starzejącym
oferowały głównie ośrodki onko- równaniu np. do Krakowa czy
logiczne. Dziś pacjentki z Sanoka Wrocławia, gdzie w kolejce czeka
Mimo rzeszy pacjentów, się społeczeństwie będzie rosła
i okolic mogą skorzystać z niej się osiem-dziewięć miesięcy, nie świetnie przygotowanego per- w błyskawicznym tempie.
Jolanta Ziobro
na miejscu, bez konieczności jest to długo. – Planując zabiegi sonelu i ogromnej roli w couciążliwych wyjazdów – podkreśla zostawiam zawsze pewną liczbę dziennym życiu tysięcy chorych,
AUTORKA
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szefowa PCR, dodając, wszystkie
dodatkowe szkolenia pracownicy
nansują z własnych pieniędzy.

wolnych terminów na tzw. cito, czyli dla pacjentów, którzy wymagają
natychmiastowej rehabilitacji, np.
po urazach czy operacjach typu
Kolejki –
wymiana stawu kolanowego, bioda się wytrzymać
drowego rekonstrukcja więzadeł,
Czas oczekiwania na zabiegi ponieważ istotny jest wówczas
w placówce nie jest aż tak długi: czas. Im szybciej zaczniemy dziaod dwóch tygodni do miesiąca. łać, tym większa szansa na sukces
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w ogólnej jego ocenie przeważały
pozytywne opinie, że się zmienia,
że pięknieje, że staje się coraz bardziej funkcjonalne, że jest na mapie
kraju i Europy identykowalne,
a nie, jak głoszą niektórzy, że jest
miastem upadającym, miastem ludzi starych itp. Pragnę przypomnieć, że identyczne problemy
z budżetami i bezrobociem, z emigracją ludzi młodych, ma większość
polskich miast, ale rozsądny mieszkaniec winą za to nie obciąży zarządzającego miastem, lecz politykę państwa, która wzorem Słowacji,
Łotwy, czy Estonii powinna dać
młodym gwarancję dwuletniego zatrudnienia z refundacją połowy
kosztów. To przecież nie jest bez
znaczenia i dla pracodawcy,
a przede wszystkim dla młodego

żemy mówić o dużym progu bezpieczeństwa. Nowy wskaźnik zadłużenia, który wchodzi w przyszłym roku,
uzależnia możliwości kredytowe
od posiadania tzw. „nadwyżki operacyjnej” pozwalającej na spłatę
kredytów. W naszym Wieloletnim
Planie Finansowym na lata 2014-2025 dysponujemy środkami, które
zabezpieczają nam spłatę istniejących zobowiązań oraz zapewniają
zrównoważony rozwój.
* Czyli, że nie ma obaw, iż zablokuje to wszelkie działania inwestycyjne?
– Osobiście uważam, że wprowadzenie indywidualnego wskaźnika
zadłużenia w swojej idei jest poniekąd słuszne, gdyż ma zabezpieczyć
samorządy przed nadmiernym zadłużaniem się. Nikt jednak nie prze-

realizację inwestycji bez obaw, że
spowoduje to ryzyko niespełnienia
dopuszczalnego wskaźnika i tym
samym doprowadzi do braku możliwości uchwalenia budżetu.
* Skąd Pan weźmie pieniądze
na udział własny, żeby móc sięgać po środki unijne?
– Wraz z nową perspektywą unijną
2014-2020 nadchodzi czas, kiedy
trzeba zadbać o dokładne opracowanie projektów i przemyśleć, czy
dane inwestycje są nam na pewno
potrzebne. Nowe reformy powodują,
że samorządom będzie trudniej znaleźć pieniądze na wkład własny
niż dotychczas, więc trzeba wybierać
inne
rozwiązania
nansowe.
Nie ukrywam, że zamierzamy sięgnąć po pożyczki bankowe lub poszukać partnera prywatnego. Projek-

ślony przez przepisy dotyczące
gospodarki nieruchomościami.
* Część sanoczan krytykuje dobór
podejmowanych i realizowanych
inwestycji, część jest nieusatysfakcjonowana efektami. Przykłady? Proszę! Generalnie sanoczanie nie chcą już sklepów wielkopowierzchniowych ani galerii
handlowych. Krytykują parking
wielopoziomowy za to, iż jest zbyt
ciasny. Są przeciwni sprzedaży
stadionu „Wierchy”. Ostatnio, po
ogłoszeniu upadłości Autosanu,
nie brakuje przeciwników budowy
parku wodnego i stadionu...
– Sklepy wielkopowierzchniowe, wg
ustawy o gospodarce przestrzennej,
mają powierzchnię powyżej 2000 m kw.
W Sanoku, co najwyżej Kauand
spełnia ten warunek, innych brak. Co

Ufając sobie,

łatwiej przetrwamy kryzys
Z burmistrzem miasta Sanoka dr. WOJCIECHEM BLECHARCZYKIEM rozmawia Marian Struś
człowieka, który przez dwa lata ma
pewność pracy i możliwość nabywania doświadczenia. Póki co,
w Sanoku nikt nie musi „gasić światła” w znaczeniu końca czegoś. Sanok to normalne miasto, choć – niestety - z problemami charakterystycznymi dla państwa, regionu w okresie
kryzysu, który musimy przetrwać.
* W obliczu kryzysu nansowego
większość gmin ledwo wiąże koniec z końcem. Jak w tym względzie wygląda sytuacja w Sanoku?
– Na trudną sytuację w dobie globalnego kryzysu nansowego narzekają wszystkie gminy. Państwo
nakłada na samorządy coraz to
nowe zadania, nie dając środków
nansowych na ich realizację. Potrzeby gmin stale rosną, a subwencje rządowe są coraz niższe, co
niestety boleśnie odbija się na
gminnych budżetach. Konieczne
jest mądre, odpowiedzialne gospodarowanie, dokonywanie reform,
szukanie zewnętrznych środków,
a przede wszystkim ciężka praca.
Niestety, obawiam się, że bez drastycznych zmian prawno-ustrojowych, nasz trud może okazać się
niewystarczający do uzdrowienia
zaistniałej sytuacji. Nasze miasto
nie jest wyjątkiem, spadają dochody z podatków, niewykonywany jest
plan sprzedaży. Świadomi tego,
wprowadziliśmy program oszczędnościowy. Dzięki efektom z jego realizacji przewidujemy zamknąć rok
2013 zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki budżetowej.
Chcę tu jednoznacznie stwierdzić,
że nie jesteśmy żadnym bankrutem, jak sugerują wypowiedzi osób,
które – jak widać – już rozpoczęły
kampanię wyborczą.
* Indywidualny próg maksymalnego zadłużenia samorządów,
jaki ma obowiązywać od przyszłego roku, będzie jeszcze bardziej rygorystyczny. Czy nie obawia się Pan problemów ze spłatą
wcześniej zaciągniętych kredytów? Bo o nowych będzie Pan
mógł tylko pomarzyć...
– Wejścia w życie nowych reguł obliczania maksymalnego zadłużenia
gmin obawia się wielu samorządowców, gdyż dla niektórych wiąże się
to z niemożnością uchwalenia przyszłorocznego budżetu. Sytuacja
naszej gminy jest jednak na tyle zadowalająca, że nie musimy obawiać
się najgorszego. Dzisiaj samorządom nie wolno się zadłużać powyżej 60 proc. rocznych dochodów,
u nas wskaźnik ten kształtuje się
na poziomie ok. 35 proc., więc mo-

zaś tyczy się galerii, to przecież typowej galerii w Sanoku nie mamy.
Przyzna to każdy sanoczanin, jeżdżący na zakupy chociażby do Rzeszowa. W śródmieściu, na „Okęciu”,
powstaje galeria sanocka, która
– mam nadzieję – wpłynie na zmianę oceny mieszkańców w tej kwestii.
Będzie ładna i funkcjonalna, z dwoma parkingami: w podziemiu i na
dachu. Dojazd do niej zdecydowanie
usprawni tunel pod Okopiskiem
od strony Posady i Błoni. Inwestycja
ta przyczyni się do zwiększenia ilości
miejsc parkingowych i da nowe miejsca pracy.
Oddany po rewitalizacji plac św. Michała i sąsiednie ulice chyba różnią
się od tych, jakimi pamiętają je sanoczanie, zaś parking 6-kondygnacyjny
był dobrze wykorzystany w pełni letniego sezonu turystycznego. Obecnie jego administrator przygotował
atrakcyjne ceny dla mieszkańców
okolicznych ulic, aby chętniej mogli
ty zrealizowane w formie partnerstwa z niego korzystać. Co zaś tyczy się
publiczno-prywatnego, z zaangażo- problemu „ciasnoty”, to wiem, że
waniem środków prywatnych i unij- zmiana organizacji ruchu zdecydonych, sprawdziły się już w niektórych wanie poprawiła jego funkcjonowawojewództwach. Ponadto konieczna nie. Będę gorąco zachęcał, aby
będzie współpraca samorządów z niego korzystać, choć wokół tworzą
na poziomie regionalnym, gdyż wy- się na działkach, niestety już nie miamagają tego nowe instrumenty np. sta, parkingi „pod chmurką”, jak ten
zintegrowane inwestycje terytorialne. na płycie b. lodowiska, który prowaJest to nowy instrument mający przy- dzi wielce zasłużona w historii Polski
czynić się do poprawy wykorzystania organizacja. Jednak obiecałem sośrodków strukturalnych na określo- bie, że nie będę tego komentował.
nych obszarach. Dzięki niemu nastą- Przeżyłem już wiele negatywnych
pi wyższy stopień integracji i łatwiej ocen zrealizowanych inwestycji, jak
będzie pozyskać środki unijne.
np. przesławne „majtkowe” kolory
* Sytuację niewątpliwie podrato- kamienic w Rynku czy plac czerwowałaby sprzedaż majątku, głów- ny, w jaki się on zamienił. Ufam, że
nie nieruchomości. Tymczasem sanoczanie potraą zwerykować
inwestorzy jakby wypięli się i obiektywnie ocenić to, co robię, bo
na Sanok, a opinia publiczna naj- to przecież wykładnik zaangażowaczęściej jest przeciwna sprzeda- nia w sprawy Miasta burmistrza
ży rodowych klejnotów...
i jego współpracowników. Niezmier– Sprzedaż nieruchomości od tzw. nie mnie cieszy, jak zapewne więkracjonalnej gospodarki nierucho- szość sanoczan, że przez przyjezdmościami różni się tym, że ta ostat- nych z różnych stron kraju i świata
nia forma działalności prowadzi nasze działania są dobrze oceniane,
do odpowiedniego wykorzystania a Sanok bardzo się im podoba.
działek, podnosi ich wartość użyt- * Ale też nie ukrywają, że pilnie
kową czy wreszcie daje podatki. trzeba wymienić basen na nowy.
W sytuacji kryzysowej, w jakiej znaj- Tudzież stadion...
duje się państwo, miasta wspoma- – Wszyscy marzymy o tym, żeby
gają swoje budżety dochodami Sanok miał nowy kompleks baseze sprzedaży. Tak planowaliśmy i my. nowy. Obecny, 45-letni, jeszcze
Inwestorzy nie odwrócili się od Sano- funkcjonujący, nie spełnia żadnych
ka, tylko panuje generalnie zastój kryteriów jakościowych. I działamy
w obrocie nieruchomościami. To do- w tym kierunku. Aktualnie kończy
tyczy większości samorządów, łącz- się etap wyłonienia koncepcji archinie z wielkimi aglomeracjami. Liczę, tektoniczno-urbanistycznej obiektu.
że sytuacja zacznie się zmieniać. Za- Finansowanie tego zadania będzie
znaczam, że ceny wystawionych odbywać się ze środków zewnętrzna sprzedaż areałów, nie będą nigdy nych, przy możliwie najmniejszym
obniżone bardziej niż stopień okre- udziale miasta. Sprzedaż „WierARCHIWUM TS

* Rok 2013 zbliża się ku końcowi.
Jedni zapamiętają go jako rok
ukończenia rewitalizacji centrum
miasta, inni – i tych chyba będzie
większość – jako rok upadłości
Autosanu. A z czym Panu będzie
się kojarzył najbardziej?
– Pomimo że powoli realizujemy to,
co nakreśliliśmy sobie kiedyś jako
rzeczy niezbędne do zrobienia,
a więc rewitalizację śródmieścia
i rozwiązanie problemu parkowania,
to bezsprzecznie rok ten kojarzyć mi
się będzie z kryzysem. Co zaś tyczy
się Autosanu, to ciągle mam nadzieję, że pojawi się w nim nowa jakość, bo dojrzałem do stwierdzenia,
iż z poprzednim właścicielem mogło
być już tylko gorzej. Dzisiaj współpracuję z syndykiem, przy czym nasze działania zmierzają głównie
do znalezienia nowego prorozwojowego inwestora. A sam rok, no cóż,
jest bardzo trudny.
* Sanok długo jeszcze nie pozbiera
się po dramacie, jaki dotknął Autosan. O tym, że była to jego ikona,
a nie tylko prywatna fabryka Sobiesława Zasady, świadczy chociażby
fakt, że związkowcy Autosanu pikietowali m.in. pod siedzibą władz
miasta, a część mieszkańców winą
za upadłość fabryki obarcza włodarzy Sanoka...
– Pikiety, zarówno ta sanocka jak
i krakowska, były w pełni uzasadnione i wcale nie ma znaczenia, że
doszło do nich w sytuacji upadłości
zakładu. Wiem jedno, zresztą powiedziałem to pikietującym, że winnych tej sytuacji „nie ma wśród nas”,
że są gdzie indziej, w grupie Zasada
czy też w instytucjach, które przez
wszystkie lata nie pomagały rodzimym rmom, a powinny. Jestem
przekonany, że wiedzą o tym zarówno załoga, jak i związki zawodowe. Gorzej, jeżeli wkracza tutaj polityka. Co zaś tyczy się mojej osoby,
to niech odpowiedzą sobie związani
z fabryką, co ja dla niej robiłem, co
robiło miasto, a przecież były to
działania nie tylko polegające
na przypominaniu o należnościach
wobec miasta. Mając tego świadomość, śmiało wyszedłem do załogi,
nota bene zostałem przeproszony,
ale nie o przeprosiny przecież mi
chodziło, tylko o wspólne pokazanie, że Autosan ma trwać, dawać
zatrudnienie i rozwijać się.
* Jak Pan ocenia postawę grupy
radnych, którzy wystąpili do
Pana o darowanie Autosanowi
kwoty 1,3 mln zł, będącej podatkowym zobowiązaniem spółki
wobec Miasta?
– W przypadku, gdy syndyk jest jedyną instytucją, która kieruje zakładem, a tak jest w stanie ogłoszonej
upadłości, nie może być mowy czy
to o przyspieszeniu egzekucji należności, czy też o umorzeniach. Ja już
myślę o tym, jak pomóc zakładowi,
który, daj Boże, zostanie kupiony
przez prawdziwego inwestora i da
o wiele większe zatrudnienie, proporcjonalne do wielkości zamówień.
Myślę o nowej formie przyszłych ulg
podatkowych, nakreślonych czasem i odpowiednimi warunkami
przez miasto, np. zatrudnieniem ludzi z meldunkiem sanockim. Jest to
powszechnie stosowana zasada
wzajemnego wsparcia, tj. ulgi dla
inwestora, a lokalne zatrudnienie,
czyli podatki od osób zycznych
rozliczane w Sanoku. Wydaje mi
się, że radnym może o taki mechanizm chodziło, a w oświadczeniu
wręcz się „przejęzyczyli”.
* Jak Pan skomentuje zderzające
się ze sobą sprzeczne opinie dotyczące Sanoka. Jedni mówią: „ten
Sanok
dosłownie
pięknieje
w oczach”, drudzy: „ To ginące powoli, starzejące się prowincjonalne
miasto. Tylko czekać aż ktoś rzuci
hasło: ostatni gasi światło!”
– Nikomu bardziej nie zależy na
tym, jak gospodarzowi miasta, aby
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widział kryzysu gospodarczego,
który niekorzystnie wpłynął na nasze dochody i tym samym przełożył
się na poziom wskaźnika, zawężając znacznie spektrum możliwości
rozwojowych gminy. Nie obawiam
się jednak całkowitego zablokowania działań inwestycyjnych, gdyż
naszej gminie daleko jest do ustawowego limitu dopuszczalnego poziomu
długu i – co istotne – spełniamy również wymogi „nowego”, bardziej restrykcyjnego wskaźnika w całym
okresie jego obowiązywania, czyli od
2014 aż do 2025 roku. Konieczna jest
jednak bardzo racjonalna i ostrożna
polityka gospodarowania pieniędzmi,
a przede wszystkim sięgnięcie po
nowe, niestandardowe źródła dochodów, jakimi może być Partnerstwo
Publiczno-Prywatne, faktoring czy leasing zwrotny. Nie przewiduję wzrostu
podatków na rok 2014.
Mam też inną dobrą wiadomość
niemal z ostatniej chwili: Otóż
„wkład samorządu niezbędny do
realizacji inwestycji nansowanej
ze środków unijnych nie będzie wliczany do zadłużenia samorządu” –
taką decyzję podjął 1 października
br. rząd, nowelizując ustawę o nansach publicznych. Decyzja ta
oznacza, że wydatki samorządów
przeznaczone na realizację projektów nansowanych z funduszy unijnych nie będą uwzględniane przy
obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o ile unijne donansowanie wyniesie co najmniej
60 proc. Jest to zmiana bardzo korzystna, gdyż umożliwi samorządom w nowej perspektywie unijnej

chów” z kolei to przecież projekt
uzgodniony z zarządem Stali. Jest
na to zgoda radnych. Mamy zrobioną koncepcję nowego obiektu, odbyły się konsultacje społeczne
z udziałem grup sportowych, które
będą z niego korzystały. Gdyby pojawił się inwestor na stadion, pod
kompleks hotelarsko-usługowo-kinowy, jednym słowem komercyjny,
to ze sprzedaży „Wierchów” miasto
wykupiłoby od Stali nieruchomość
przy ul. Stróżowskiej i tam zainwestowało w docelowy stadion miejski. Póki co kolejny przetarg nie
wyszedł.
* Skoro wokół inwestycji tyle jest
rozbieżnych opinii, może należałoby opracować i poddać szerokiej
społecznej debacie nowy program
zamierzeń inwestycyjnych, hierarchizując planowane zadania?
– W perspektywie najbliższych lat
będziemy mogli korzystać z dużych
pieniędzy unijnych. Pracujemy nad
tym, jak budować udział środków
własnych w projektach, a zamierzenia inwestycyjne dostosowywać
do aktualnych potrzeb miasta. Stąd
konieczność zmiany planów wieloletnich. Dla mnie najważniejszą rzeczą w przyszłej perspektywie nansowej jest uzbrojenie ok. 30 ha terenów inwestycyjnych przy ul. Okulickiego i rozszerzenie tam strefy
ekonomicznej, wybudowanie kładki
przez San, zagospodarowanie
brzegów Sanu, przykrycie toru lodowego i szereg innych inwestycji.
* Może warto byłoby też pomyśleć o budownictwie socjalnym
czy komunalnym?
– Uściślijmy, że chodzi o budownictwo, za które gmina odpowiada, czyli
socjalne. Mamy działki, które nadają
się pod nie i tam właśnie chcielibyśmy
zlokalizować kolejny budynek socjalny. Mam nadzieję, że projekt prezydenckiej ustawy o budownictwie socjalnym pomoże realizować polskim
samorządom takie inwestycje.
* Nasz piękny Sanok chciałby Pan
pokazać uczestnikom Światowego
Zjazdu Sanoczan, który odbędzie
się w czerwcu 2014 roku. Początkowo pomysł spotkał się z bardzo
dobrym przyjęciem, czego dowodem było chociażby jednomyślne
opowiedzenie się za nim radnych.
Ale już dziś nie brakuje opinii, że są
to pieniądze wyrzucone w błoto,
a zjazd jest niczym innym tylko elementem kampanii wyborczej do
samorządu...
– Zjazd Sanoczan to potrzebne wydarzenie, o czym świadczy szerokie
nim zainteresowanie oraz powszechna aprobata w kraju i za granicą. Nie
będziemy jedynym miastem w Polsce, które podejmie się jego organizacji. Znam opinie innych organizatorów,
którzy mówią, że to niesamowite przeżycie. Owszem, pieniądze na ten cel
będą pochodziły z budżetu miasta,
ale też z wszelkich innych możliwych
źródeł. Czy będą to pieniądze wyrzucone w błoto? Tak formułowanych
opinii w ogóle nie rozumiem, bo czy
ktoś wypomina koszty spotkania z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi,
których nie widział przez lata?
* Za rok wybory. Czy podjął już Pan
decyzję w sprawie swego kandydowania na urząd Burmistrza?
– Cała kadencja to dla mnie przekonywanie tych, którzy mi zaufali, że
nie popełnili błędu. Staram się najmocniej i najlepiej jak potraę angażować w sprawy miasta, promuję je,
gdzie tylko mogę, pokazuję wszystkim, którzy tu przyjeżdżają i zachęcam do przyjazdu tych, którzy tu
jeszcze nie byli. Żyję sprawami miasta, bo już dawno wpadłem w rytm
aktywności człowieka w średnim
wieku. Teraz pracuję ze współpracownikami, aby zrobić jak najwięcej
w trudnym okresie kryzysu i aby unikać wszelkich zagrożeń, które niesie on ze sobą. Uważam, że jeszcze
wiele zostało mi do zrobienia.
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Ilona Adamska – „nasz człowiek” w stolicy

Od czasu do czasu przyjeżdża do Sanoka, bo tu zostawiła rodzinę i przyjaciół.
I jeszcze wtedy, kiedy Sanok jej potrzebuje. Czyli dość często. Tym razem była,
żeby podzielić się swoim doświadczeniem z pracy w modelingu z kandydatkami na miss naszego miasta. Poza tym podróże to jej prawdziwa pasja i nawet
najbliżsi przyjaciele mają problem z jej zlokalizowaniem. Bo rano potra być
nad polskim morzem, a wieczorem w górach. Za granicą.
Przyznaję ze wstydem, że pięknej
sanoczanki, która zrobiła karierę
z prawdziwego zdarzenia, karierę,
o jakiej czasami czyta się bądź słyszy,
po prostu KARIERĘ – nie znałam. Od
czasu do czasu wpadał mi co prawda
w ręce „Tygodnik Sanocki”, w którym
występowała gościnnie z autorskim
felietonem bądź wywiadem, ale ta zjawiskowo piękna, a do tego z dużym
wdziękiem, całkiem swobodnie obracająca się w kręgach szołbiznesu,
znanych mi jedynie z mediów, kobieta, była z mojej przyziemnej perspektywy postacią dość odległą. Bardzo
odległą właściwie. Tak odległą, że
niemal nieistniejącą, jeśli wiecie, co
mam na myśli. Oczywiście, jako sanocki przystasz, nie skojarzyłam, nie
wiedziałam, nie przyszło mi do głowy,
że jest córką Lidii Mackiewicz-Adamskiej, TEJ Lidii. Słabe mam rozeznanie w sanockich koligacjach i powiązaniach... Jednak o mamie Ilony
słyszałam. Nie żeby zaraz jakieś
szczegóły, ale z tych zasłyszanych informacji w ciągu kilkunastu lat zdążył
złożyć mi się w głowie obraz kobiety
wyjątkowo aktywnej, pedagoga z prawdziwego zdarzenia, społecznika...
Damian Biskup, z którym pracuję,
wiecie, TEN Biskup, miał więcej szczęścia. Za nastoletnich czasów grał z Iloną w kosza. Całe pięć lat! Była jedyną
dziewczyną w męskiej drużynie, ale
nie miała taryfy ulgowej. Damian pamięta, że jeśli coś jej nie wychodziło
– dla przykładu taki rzut z dwutaktu
z półobrotem – potrała uczyć się tego
godzinami, raz za razem, aż w końcu
wykonywała na pamięć, z zamkniętymi
oczami. Byli niepokonani – wakacyjna
drużyna maniaków ćwiczących po parę
godzin dziennie, łącznie z weekendami. A na deser – odnawiali boisko, własnym sumptem, nie czekając, aż dorośli zrobią im „orlika”.
Jej „światowe życie” zaczęło się
nagle. Od wysłanych w wielkiej tajemnicy przed wszystkimi zdjęć na kon-

kurs modelek. Było to tuż przed maturą, tak więc w ferworze nauki zdążyła
o tym zapomnieć – i wtedy przyszła
odpowiedź: chcemy cię. Pierwsze doświadczenia w modelingu – mega
trudne, wiadomo, ale i bardzo cenne.
Z jednej strony ciężka praca, konieczność dopasowania się do anorektycznego wzorca, skok na bardzo – z perspektywy Sanoka – głęboką wodę
i mnóstwo raf, o które niejednokrotnie
rozbijały się dziewczyny aspirujące
do bycia modelkami za wszelką cenę,
z drugiej zaś zagraniczne wyjazdy,
mnóstwo znajomości, konieczność
mówienia w językach obcych – to
wszystko zaprocentowało później,
kiedy rozkręcała własny biznes – wydawnictwo. Nie jestem rodowitą sanoczanką, ale to, że w jego adresie
od początku figurował – i do dziś
zresztą figuruje – Sanok... wzruszyło
mnie, co tu dużo gadać.
Od trzech lat Ilona jest także wydawcą i redaktor naczelną ekskluzywnego, polsko-angielskiego magazynu
pt. „Imperium Kobiet”. Jeszcze nie
sposób zdobyć go w Sanoku, ale można poczytać w necie (i w Empiku
w Krośnie!). Naprawdę porządna
dziennikarska robota. No i te nazwiska! Prawdziwe imperium! Dodajmy,
że posągowa piękność jest także magistrem filozofii, skończyła dziennikarstwo, doktoryzuje się z socjologii...
A do tego była rzecznikiem prasowym
Ambasady Maroka w Polsce. Do dziś
kojarzą ją z tym Marokiem, do dziś
tam jeździ. Jeździ zresztą po całym
świecie, te podróże to jej znak firmowy, dopiero co wróciła z Estonii, gdzie
była na sesji fotograficznej dla „IK”
z Czesławem Mozilem. Ci, którzy ją
znają, twierdzą, że trudno za nią nadążyć i nigdy nie wiadomo, gdzie właściwie ją zaniosło.
Ja tę „naszą” Ilonę po raz pierwszy zobaczyłam na własne oczy
i przekonałam się, że istnieje naprawdę, parę dni temu, podczas jej wieczo-

ru autorskiego w sanockiej bibliotece.
Wieczoru autorskiego? Tak, w jakimś
międzyczasie (jakim?) napisała książkę „Ona w jego oczach”, do której materiału dostarczyło jej trzydzieści pięć
znanych męskich nazwisk pierwszej
ligi szołbiznesu, kultury, sportu i nauki, a dochód przeznaczyła na pomoc
dzieciom chorym na raka. Bo czynnie
współpracuje także z Fundacją Krwinka. Że tak zapytam... kiedy to wszystko?

słowa „kobieta”, ale potem było już tylko coraz mniej szkolnie, a coraz bardziej osobiście, po ludzku. Bardzo
dobre recenzje książki i ciepłe przyjęcie zachęciły Ilonę do przymiarek
do części drugiej – tym razem bohaterkami rozmów miałyby być znane
panie. Nota bene – większość zgłosiła
się sama, odpowiadając na pytanie
autorki na Facebooku.
Mimo iż Ilona od lat aktywnie działa w celebryckim świecie, pudelki

– widzieliście sesję Ilony z Beatą
Tyszkiewicz? Odjazd! Koniecznie
wrzućcie w Google.
Mówią o niej „lwica salonowa”
– i w tym też coś jest. Ilona ma w sobie spokój królowej. Osoby, która nikomu nic nie musi udowadniać. Sama
o sobie mówi tak: Mój osobisty sukces
to własny magazyn i portal dla kobiet,
możliwość pomocy innym, dążenie
do samorealizacji, solidna edukacja.
Podobno jesteśmy tyle warci, ile możemy dać innym. W swojej naiwności
będę trzymała się tej dewizy, bo inaczej nie potrafię.
Nie wiem, jak Was, ale mnie takie
nienabzdyczanie się, takie mówienie
po prostu – rozwala. „Solidna edukacja”? Matko, kto jeszcze o tym pamięta w tych szalonych czasach? Kto
o tym mówi? „Możliwość pomocy”?
U Ilony całkiem wymierna – a rodzinny
Sanok zawsze ma pierwszeństwo.
Zresztą już mama pilnuje, żeby tak
było.
A mnie – odkąd zaczęłam myśleć
o tym, co zobaczyłam i usłyszałam
na spotkaniu w bibliotece, wciąż męczy, skąd dziewczyna z małego miasta miała na tyle rozsądku, że tak
świetnie dała sobie radę w wielkim
świecie? Co sprawia, że ta kariera jest
tak przemyślana, zaplanowana, mądra po prostu? Że my, tu... ekhm...,
drodzy sanoczanie, możemy być dumni. Kto jej doradza? Kogo słucha?
Może zapytamy ją o to, kiedy znów
przyjedzie, z jakimś nowym pomysłem, nową inicjatywą, a może z drugą częścią wywiadów o najważniejszych
sprawach.
Tylko
nie
przestraszcie się wtedy deszczu
i przyjdźcie. Bo... niewielu mamy takich ambasadorów.
A, i jeszcze jedno. Podczas bibliotecznego spotkania Ilona przedstawiała swoich rodziców. No wiecie, TYCH
Adamskich. Mówiła najpierw o tym, jak
i inne ujadające stworzenia nie mają cieszy ją ich obecność, a potem, jak
okazji, żeby o niej pisać. Próżno szu- tato woła ją z rana na wspólne śniadakać plotek, sensacji i skandali na jej nie, podczas gdy ona – uzależniona
temat. Ludzie lubią ją, bo jest natural- od Facebooka i paru na nim proli tych
na, bezpośrednia i spontaniczna, jej najróżniejszych przedsięwzięć – bua do „Imperium Kobiet” dołączają dzi się, po czym zaraz sprawdza poczwciąż nowe nazwiska: Łącz, Fajkow- tę... Mieli łzy w oczach, gdy mówiła
ska, Bakuła, Tyszkiewicz, Mazurów- o tym tak po prostu. Ja też.
na, Rogowiecki, Niklińska. Przy okazji
Anna Strzelecka

Praca nad książką trwała 10 miesięcy i pochłonęła sporo nerwów,
bo takie choćby spotkanie z Jerzym
Bralczykiem – jak dystyngowanego
profesora przepytać na okoliczność
kobiet jego życia? Okazało się, że
nie musiała specjalnie drążyć. Profesor przygotował się jak do wykładu!
Oczywiście, rozpoczął od etymologii

Scenariusz zrodzony z tęsknot
mówi reżyser JAN JAKUB KOLSKI, który w Raczkowej, Mrzygłodzie i Falejówce
kręcił sceny do lmu „Serce, serduszko i wyprawa na koniec świata”.
Kijowską przechodzi niezwykłą metamorfozę – zmienia się niemal w anioła, choć
w Bieszczady trała prawie
z „przedpiekla”. Dodam, że
podążają do szkoły baletowej w Gdańsku, po drodze
spotykając całą gamę niezwykłych postaci.
* A jakie jest głębsze przesłanie tej historii?
– Mówi o tym, jak marzenia potrafią zmienić rzeczywistość. Ja w to wierzę. Dlatego też główna
bohaterka w jakimś sensie
reprezentuje mnie i moją
nadzieję na to, że jeżeli
marzenia są wystarczająco silne i idzie się za nimi
konsekwentnie, to można
zmieniać życie. Oczywiście na lepsze.
– Z pewnością otrzymuje
Pan wiele scenariuszy.
Dlaczego wybór padł akurat na ten?

– Mam ten komfort, że sam „komponuję”
swoje lmy, więc szczęśliwie w tej sprawie
nie muszę liczyć na pomoc scenarzystów.
* A czy historia, którą za jakiś czas będziemy mogli oglądać w lmie „Serce,
serduszko i wyprawa na koniec świata”, oparta jest na faktach?
– Nie, to kcja literacka, rzecz od początku do końca wymyślona. Prawdziwe są
tylko okoliczności. Bo scenariusz zrodzony został z tęsknot. Żeby przypomnieć sobie Bieszczady, które zawsze
z sentymentem wspominam, a które o tej
porze roku są szczególne, musiałem

AUTOR (2)

* Do realizacji pierwszych scen wybrał
Pan Bieszczady i gminę Sanok. Proszę zdradzić, co było tego powodem?
– Wasze strony skusiły mnie jesienną
urodą, którą pamiętam z czasów studenckich. Robiłem tu kiedyś lm „Polskie parki i rezerwaty przyrody”. Byłem
na bieszczadzkim „Czerwonym bagnie”
i zapamiętałem ten szczególny klimat,
który i teraz udaje nam się jakoś znaleźć. Aczkolwiek Bieszczady są znacznie bardziej ucywilizowane niż kiedyś.
Drogi macie świetne, czemu wręcz nie
mogę się nadziwić, pamiętając jakie były
kiedyś. To dla nas ważne, bo jak mówi
Roman Polański, który w końcu zna się
na rzeczy, produkcja lmowa to komunikacja plus właśnie drogi. A do tego można z nich podziwiać piękne pejzaże.
* O czym opowiada Pański nowy lm?
– To kino drogi, historia jedenastoletniej
dziewczynki z domu dziecka – w tej roli
Marysia Blandzi, która pragnie zostać
baletnicą. Dlatego ucieka z sierocińca
w Rymanowie wraz z opiekunką o imieniu Kordula. Pod wpływem małej podopiecznej bohaterka grana przez Julię

mieć wystarczająco silny pretekst, żeby
pobyć dłużej niż dzień czy dwa. A idealnym pretekstem była właśnie realizacja
lmu.
* Kolejne sceny nagrywać będziecie
w innych częściach Polski. To z pewnością dodatkowa trudność.
– Film drogi, więc i ekipa stale w drodze
– w sumie kręcić mamy w kilkunastu różnych miejscach. To oczywiście dla nas
dodatkowa trudność, ale przecież trudności są po to, żeby je pokonywać.
Rozmawiał
Bartosz Błażewicz

Zdzisław Biega, sołtys Mrzygłodu: – To drugi lm
kręcony w naszej miejscowości. Pamiętam, że w latach siedemdziesiątych nagrywano tu sceny do „Hasła”, którego akcja toczyła się w środowisku bieszczadzkich wozaków. Po blisko 40 latach doczekaliśmy się kolejnej ekipy lmowej. Scenograę przygotowywali od miesiąca. Siedmiu czy ośmiu miejscowych zagrało w rolach statystów. Głównie przed
barem „Jagódka”, stworzonym na potrzeby lmu
w opuszczonym budynku na rynku. Kto wie, może
na pamiątkę tego lmu rzeczywiście powstanie
w nim bar...
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Bezpieczniej – i o to chodzi
Warsztaty dla kobiet z zakresu prawa i samoobrony, zwiększenie liczby patroli policyjnych w weekendy, wprowadzenie specjalnej procedury wobec młodych osób zatrzymanych w tzw. sytuacjach ryzykownych, zainstalowanie dodatkowej kamery przy parku, doświetlenie
przejść-tuneli w centrum miasta – to niektóre z działań realizowanych
w ramach projektu „Bezpieczniej dla mnie i dla miasta”.

Wrzuć puszkę, pomóż
spełnić marzenia
przyszłych mistrzów

i prosi opiekuna o przedstawienie
planu postępowania w sytuacji
problemowej. Jeśli okaże się, że
rodzic jest bezradny i nie umie
zmierzyć się z wyzwaniem, pro- Ekologiczna akcja charytatywna, jedyna taka w Polsce, rusza
ponuje mu udział w warsztatach w ten weekend w Sanoku. „Wrzuć puszkę, pomóż spełnić marzenia przyszłych mistrzów” to odpowiedź na reportaż „Spartan”
o trenerze klubu UKS Spartanie Zahutyń, wyemitowany w Ekspresie
Reporterów TVP2, który wywołał poruszenie w całej Polsce. Mirosław
Kaźmierczak – bo o nim tu mowa – srebrny medalista Mistrzostw Polski w gimnastyce, od pięciu lat zbiera i sprzedaje surowce wtórne,
głównie puszki, aby jego podopieczni mogli jeździć na zawody.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

KPP SANOK

Pomysłodawcą akcji są dzien- wadzenia takiej akcji. – Nie sponikarze portalu isanok, którzy dziewałem się tego. Jest mi trochę
„podrzucili” historię pana Mirosła- wstyd, bo nie wiem, czy zasługuję
wa studentom dziennikarstwa z na to wszystko. Jest tyle innych
Łodzi i Wojciechowi Barczakowi ważnych spraw, tylu ludzi potrzebuz Magazynu Ekspres Reporte- je pomocy, ja sobie radzę, więc jest
rów, przyjeżdżającym od kilku lat mi głupio, że chcą pomagać akurat
na warsztaty do Sanoka . Barczak, mi – odpowiedział pan Mirosław
doświadczony dziennikarz, nakręcił na propozycję dziennikarzy z isareportaż wyemitowany w TVP2, któ- nok. Mimo, że zgłaszali się ludzie,
ry poruszył ludzi z całej Polski. Wi- którzy chcieli wesprzeć go nansodok trenera penetrującego śmietniki, wo, on odmawiał przyjęcia pienięaby zdobyć puszki, które następnie dzy. – Wolę puszki albo jakiś kasprzedaje, by zdobyć pieniądze wałek starego garnka, albo patelni
dla swoich podopiecznych, wywarł – odrzucał z uśmiechem oferty.
niesamowite wrażenie. – Akcję
Dzięki akcji, każdy będzie mógł
„Wrzuć puszkę, pomóż spełnić ma- przekazać puszkę dla SPARTANA.
W ramach projektu „Bezpieczniej dla mnie i dla miasta” zorganizowano m.in. akcję „Noc Prolak- rzenia przyszłych mistrzów” wymy- Specjalny pojemnik będzie cześliła Elżbieta Mazur, sanoczanka, kał przy stacji GROSAR, ul. Mictyki” z udziałem Policji.
dziennikarka TokFm, która współ- kiewicza 38. Tam też w niedzielę
Odbył się już pierwszy cykl Miejsc już nie ma, ale jest jeszcze „Szkoła dla Rodziców i Wycho- pracuje także z portalem isanok.pl 27 października odbędzie się piknik
warsztatów „Prawo i samoobrona”, możliwość wzięcia udziału w trze- wawców” – wyjaśnia pani pełno- – mówi Grzegorz Bończak, właści- ekologiczny inaugurujący akcję.
które ukończyło kilkanaście kobiet. ciej turze warsztatów. Zgłoszenia mocnik. Natomiast w przypadku ciel isanok. – Wszyscy pijemy napo- W programie: występ grupy gimnaZajęcia były adresowane do osób należy przesyłać drogą mailową, rozpoznania u nieletniego zacho- je w puszkach. Teraz zamiast wy- stycznej SPARTANIE i spotkanie
pracujących w systemie zmiano- na adres: bezpieczniej@um.sa- wań ryzykownych, dziecko kieru- rzucać je do pierwszego lepszego z Mirosławem Kaźmierczakiem;
wym, w zawodach sfeminizowa- nok.pl. Wystarczy podać imię, je się do udziału w programie kosza, możemy dostarczyć opróż- zgniatanie puszek na czas, puszkonych oraz do tych, które chcą za- nazwisko, nr telefonu i zazna- korekcyjno-edukacyjnym FreD, nione opakowania do specjalnego we kręgle i inne konkursy z nagrodbać o swoje bezpieczeństwo. czyć: szkolenie z „Prawa i samo- również prowadzonym w PIK. pojemnika i tym samym przyczynić dami dla dzieci; szansa na zdjęcie
– Na nasze zaproszenie, skierowa- obrony”. Warto podkreślić, że za- – FreD jest projektem wczesnej in- się do pomocy młodym sportow- za kierownicą harley’a, z policjanne do różnych instytucji i placówek jęcia są bezpłatne. Docelowo terwencji wobec młodych osób, com, którzy chcą realizować swoje tami i strażakami oraz konkurs
handlowych, odpowiedziały panie przeszkolonych ma być 60 ko- które zostały przyłapane na używ różnym wieku i różnych profesji: biet.
waniu narkotyków lub alkoholu.
pracujące w służbie zdrowia, instyProgram został opracowany i poWięcej patroli
tucjach pomocowych, handlu,
Dzięki programowi „Bez- myślnie realizowany w Niemczech,
przemyśle, oświacie – mówi Jadwi- pieczniej dla mnie i dla miasta” a w Polsce wdrożony w latach
ga Warchoł, pełnomocnik burmi- zwiększyła się też liczba wspól- 2007-2010 przez Krajowe Biuro
strza ds. rozwiązywania problemów nych patroli Policji i Straży Miej- do Spraw Przeciwdziałania Narkoalkoholowych, pomysłodawczyni skiej. – W sumie, w weekendy manii – tłumaczy Jadwiga Warchoł.
projektu.
Przedstawiciele Urzędu Miaoraz dni świąteczne, udało się sZajęcia składały się z części nansować 300 dodatkowych go- sta, Policji i Straży Miejskiej spoteoretycznej i praktycznej. Pro- dzin – podkreśla Jadwiga War- tykają się raz w miesiącu, aby
wadzili je specjaliści od zagad- choł.
omówić zagadnienia związane
nień prawnych oraz sztuk walk,
Ciekawym pomysłem jest m.in. z DPRS. Jak zapewnia
związani zawodowo z policją: „procedura problemowa DPRS” przedstawicielka Urzędu Miasta,
Monika Hędrzak i Łukasz Sowiń- (Dziecko – Problem – Rodzic – po zakończeniu programu poski. Instruktorzy dzielili się swoją Szkoła), wdrażana przez funkcjo- wstanie wspólne sprawozdanie
wiedzą i doświadczeniami z za- nariuszy podczas zatrzymana dotyczące skuteczności proceduGimnastycy z klubu SPARTANIE, prowadzonego przez Mirosłakresu bezpieczeństwa (aspekty osoby nieletniej w sytuacjach ry- ry oraz całego projektu.
prawne, psychologiczne) oraz zykownych, jak picie alkoholu czy
W ramach programu „Bez- wa Kaźmierczaka, odnoszą ogólnopolskie sukcesy.
ćwiczyli elementy sztuki samo- przyjmowanie substancji psycho- piecznie dla mnie i dla miasta” marzenia. Chcemy też pokazać Sa- wiedzy ekologicznej. Dodatkowo
obrony i radzenia sobie w sytu- aktywnych, albo naruszających realizowane są trzy strategie: nok i jego mieszkańców w pozytyw- drobny upominek dla każdego, kto
acjach zagrożenia. – Panie miały prawo. – Procedura rozpoczyna „Miasto nocą”, „Kobieta bez- nym, nowoczesnym i ekologicznym przyniesie w niedzielę stary garokazję poznać nie tylko podsta- się od wręczenia rodzicom, któ- pieczna” i „Bezpieczne dziecko”. świetle. To może być akcja, o której nek lub patelnię. Początek pikniku
wowe chwyty obronne, ale też rym przekazywane jest dziecko, Gmina ściśle współpracuje z Ko- będzie mówić całą Polska – uzupeł- o godz.12, koniec o 15.
ćwiczyły bezpieczne upadki czy dokumentu
Współorganizatorem pikniku
zobowiązującego mendą Powiatową Policji. Wartość nia Elżbieta Mazur. Pomysł spodozachowanie w przypadku spotka- do zgłoszenia się w Punkcie In- zadania opiewa na 134 tys. zł, bał się lokalnym przedsiębiorcom jest MDK, którego pracownicy przynia np. z groźnym psem – infor- formacyjno-Konsultacyjnym z czego 89 tys. zł pozyskano i samorządowcom. Honorowy pa- gotująatrakcjedladzieci.Nazwycięzmuje Jadwiga Warchoł.
na rozmowę z psychologiem, pe- z Ministerstwa Spraw Wewnętrz- tronat nad akcją objęli burmistrz ców konkursów czekają nagrody
W najbliższym czasie ruszy dagogiem ulicy lub terapeutą. nych i Administracji, z rządowego miasta Sanoka i starosta sanocki.
od sponsorów oraz Ministerstwa
drugi cykl szkoleń, który obejmie Specjalista przeprowadza wy- programu „Razem bezpieczniej”
Mirosław Kaźmierczak był Środowiska i Lasów Państwowych.
20 godzin zajęć (10 spotkań). wiad, aby rozpoznać sytuację
Jolanta Ziobro zaskoczony propozycją przepro(jz)

Pościg za pijanym kierowcą

Odnalazła się po kilku godzinach

Jazda po pijanemu, kilka wykroczeń drogowych i zignorowanie
wezwania policjantów do zatrzymania się – to zarzuty, jakie postawili 38-letniemu kierowcy sanoccy policjanci. Zatrzymany w wyniku pościgu mężczyzna odpowie przed sądem za swe zachowanie.

KPP SANOK

W sobotę sanoccy policjanci po raz kolejny
uczestniczyli w poszukiwaniach osoby, która
zagubiła się podczas grzybobrania. Tym razem
chodziło o 61-letnią mieszkankę Sanoka, która
zabłądziła w lasach w rejonie Zahutynia.
Z przekazanych informacji wynikało, że
61-latka wybrała się na grzybobranie wraz z mężem,
córką i zięciem. W pewnym momencie bliscy stracili
kontakt z kobietą. Niestety, własne, kilkugodzinne
poszukiwania nie przyniosły rezultatu, dlatego też
po godz. 17 rodzina postanowiła zawiadomić Policję.
Z uwagi na szybko zapadający zmierzch policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań.
Przeczesano kompleks leśny w rejonie Zahutynia,
na ślad kobiety jednak nie natraono. Jeden
z patroli policyjnych patrolował drogę na trasie
Zagórz-Sanok. W rejonie stacji paliw funkcjonariusze zauważyli odpowiadającą rysopisowi kobietę,
z oznakami widocznego zmęczenia. Okazało się,
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ROZMAITOŚCI

Do
zdarzenia
doszło
w ubiegły czwartek około godz.
18.50 w Besku. Podczas służby
patrolowej sanoccy policjanci
zauważyli kierującego oplem,
który jadąc w kierunku SanoMimo wielu apeli, co jakiś czas policja musi ka przekroczył dopuszczalszukac zaginionych.
ną prędkość oraz wyprzedzał
że jest nią poszukiwana 61-letnia mieszkanka Sa- w miejscu niedozwolonym.
Funkcjonariusze dali synoka. Przemoczoną, zmarzniętą i wyczerpaną grzybiarkę natychmiast przekazano pod opiekę służb gnał, aby kierowca zatrzymał
medycznych. Po skorzystaniu z pomocy, kobieta pojazd, ten jednak zignorował
powróciła szczęśliwie do domu.
/k/ polecenie i rzucił się do uciecz-

ki. Policjanci ruszyli za nim
w pościg i po kilku kilometrach,
w Zarszynie, zatrzymali delikwenta, który był pijany.
Kierującym
okazał
się
38-letni mieszkaniec powiatu
krośnieńskiego. Po zbadaniu
jego stanu trzeźwości okazało
się, że mężczyzna ma w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Za łamanie przepisów prawa
38-latek odpowie przed sądem.
/j/

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia), 13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon.-pt. 9-17, sob. 9.30-14.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon.- pt,: 9-15, sobota – nieczynne.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Regionalna Izba Gospodarcza
w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-463-04-44,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42
MOSiR w Sanoku
Basen kryty, informacja godzin otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
• Apteka całodobowa
OMEGA ul. Kościuszki 22
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów
Lekarskich), tel. 13-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20, wt., śr., pt.
11.30-19.30. Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie dwupoziomowe 100 m2, na osiedlu
Błonie, tel. 503-04-23-77.
 Mieszkanie 60 m2
(II piętro), po remoncie,
na osiedlu Błonie, tel.
502-24-07-56.
 Mieszkanie 34 m2, jasna kuchnia, dwa pokoje,
balkon, widok na klasztor,
w Sanoku na osiedlu Błonie, tel. 662-04-65-73.
 Mieszkanie własnościowe
62,5 m2 (IV piętro), przy ul.
Wolnej 12/20, cena do uzgodnienia, tel. 661-19-28-70.
 Mieszkanie 55 m2,
w centrum Sanoka, po remoncie, tel. 604-45-18-53, 696-98-69-12.
 Mieszkanie własnościowe 48 m2 (II piętro),
3 pokoje, Wójtostwo, tel.
664-72-65-33.
 Budynek mieszkalny
o pow. użytkowej 110 m2,
budynek gospodarczo-garażowy 100 m2, na działce
1697 m2, cena 360.000 zł
oraz działkę budowlaną
1033 m2, cena 50.000 zł,
w Pakoszówce k. Sanoka,
tel. 609-55-72-08.

NA SPRZEDAŻ
Klub Muzyczny w Sanoku (Klub Pani K)
prowadzony w formie Sp. z o.o.

Spółka posiada wszystkie wymagane pozwolenia
i koncesje na prowadzenie działalności.
Posiadamy również podpisane atrakcyjne
umowy m.in. z browarem oraz pozostałymi
dostawcami towarów i usług.
Więcej informacji
pod nr. tel. 609 77 55 56

REKLAMY I OGŁOSZENIA
 Dom jednorodzinny,
w stanie surowym, tel.
500-21-23-45.
 Działkę 10 a, Sanok –
Olchowce (obok szkoły),
tel. 661-53-36-73.
 Działkę budowlaną
9,5 a, Sanok – Olchowce,
tel. 530-19-28-00.
 Działkę budowlaną 10 a,
w Sanoku przy ul. Kenara, tel. 504-15-55-08.

Posiadam
do wynajęcia
 Mieszkanie przy ul.
Stróżowskiej (3 pokoje,
65 m2), tel. 607-53-22-51.
 Mieszkanie (pokój, kuchnia, łazienka), budynek
drewniany, Sanok, Śródmieście, tel. 13-463-11-50.
 Mieszkanie, pokój
z kuchnią, łazienka, centrum, miejsce parkingowe,
tel. 662-98-07-79 (po 18).
 Lub sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, tel.
500-21-23-45.
 Dom jednorodzinny
w centrum Sanoka, od listopada, tel. 609-40-92-89 lub 663-30-00-41.

Wydzierżawimy
budynek „Sokoła”
Więcej na www.sokolsanok.pl
tel. 503-319-517

Ścinanie
i przycinanie
drzew

w trudnym terenie
techniką alpinistyczną
tel. 509-390-381,
665-973-548

 Pokoik dla uczennicy,
tel. 515-50-50-56.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.
 Pokój, tel. 604-47-14-93.
 Budynek 125 m2, kompleksowo wyposażony do
produkcji i wypieku ciast
lub do celów cateringowych, posiadający wszystkie zezwolenia do tego
rodzaju działalności, z pozwoleniem i projektem
na dobudowę/rozbudowę
piekarni i zaplecza, w Sanoku, tel. 606-97-41-16.
 Lokal handlowy 165 m2
(I piętro), przy ul. Kościuszki 27, tel. 601-94-49-58.

Poszukuję
do wynajęcia
 Garażu lub wiaty
w centrum Sanoka, na
okres zimowy lub dłuższy,
tel. 504-14-75-65.

Wyroby regionalne z Podhala
kożuchy, bezrękawniki i inne.

AUTO-MOTO
Sprzedam
 Fiat mulipla (2003),
1.9 jtd, tel. 664-72-65-33.

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Deski bukowe 7 mm,
wóz drewniany konny,
chomąta – różne rozmiary, klacz 5-letnią, tel. 723-29-94-81 lub 13-46662-84.

Wykończenia wnętrz
malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426

Cyklinowanie – bezpyłowe,

25 paźdzernika 2013 r.
Korepetycje

 J. polski, tel. 792-64 Matura – historia, -55-63.
WOS, tel. 509-96-53-92.  Geograa, tel. 13-464 Angielski do matury, -44-85.
 Angielski z dojazdem,
tel. 50 60 80 353.
 J. angielski, tel. 664- tel. 663-71-41-49.
-45-86-81.
 Matematyka, tel. 509ZGUBY
-46-62-64.
 Angielski, niemiecki,
Zgubiono
tel. 500-59-42-00.
 Niemiecki, tel. 506-90-  Kurtkę Timberland,
w kolorach beżu. Nagro-03-73.
 Angielski – dzieci, do- da, tel. 607-27-07-81.
rośli, wszystkie poziomy,
tel. 601-38-58-65.

Potrzebujesz
pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
(zakładka daiglob a-count)

– tapicerki samochodowej
– krzeseł i narożników – dywanów, itp.
38-500 Sanok, Czerteż 89,
tel. 13-464-33-70, kom 886-12-77-92

Firma MKW Sanok ul. Jagiellońska 10
tel.13-465-92-68, 514-972-325.

OGRODZENIA

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Żaluzje

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń

tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918

P.W. „Prol”, ul. Okulickiego 8
tel. 13-463-20-09

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości

UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM (4,18 %)
Program pomocowy realizowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi,
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach
RPO Woj. Podkarpackiego oraz budżetu Państwa.

Informacja: FWW, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, www.fww.org.pl
Doradca pożyczkowy Stanisław Garbaszewski, biuro: Lesko, ul. Moniuszki 6,
tel. 502-234-510, 13-464-47-41 (możliwość spotkania w Sanoku).

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
,,AUTOSAN”

Redakcja nie
odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

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

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

Redakcja nie
odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

BRAMY
BALUSTRADY

Zatrudnię na umowę
o pracę osobę z grupą
inwalidzką
do telefonicznej obsługi
klienta w Placówce Partnerskiej
Banku Pekao w Sanoku.
Zastrzegam sobie kontakt tylko
z wybranymi kandydatami.
CV + list motywacyjny proszę
przesłać na adres
e-mail: pekao_partner@o2.pl

Programista
PHP
Opis stanowiska:
Poszukujemy osoby na stanowisko Programista PHP, osoba
ta odpowiedzialna będzie za implementację nowych projektów
oraz rozwój już istniejących aplikacji (System ERP oraz aplikacje dla automatyki przemysłowej).
Wymagania:
• Bardzo dobra znajomość PHP5 OOP oraz relacyjnych baz
danych (Oracle, MySQL, SQL Server).
• Znajomość Javascript, SQL, HTML, CSS, AJAX.
• Umiejętność pracy z systemami kontroli wersji (SVN, GIT).
• Umiejętność pracy w środowisku Linux.
• Znajomość wzorców projektowych.
• Dobra organizacja własnego czasu pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz chęć rozwoju.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym
na czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej.

w Sanoku przy ul. Robotniczej 19, tel./fax 13 46 42 810
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania o pow. 41,25 m2 w czterorodzinnym ocieplonym
budynku przy ul. Konarskiego.
Cena wywoławcza 2.000 zł/m2 pow. użyt.
Licytacja ustna odbędzie się w świetlicy Spółdzielni
przy ul. Robotniczej 19
w dniu 5.11.2013 r. o godz. 1000
Wadium w wysokości 1.000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 92 1020 2980 0000 2902 0001 4548
do dnia 4.11.2013 r.
Regulamin przetargu dostępny w biurze Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

Rolety, roletki materiałowe,
dzień-noc, plisy, żaluzje,
wertikale, moskitiery,
markizy, bramy rolowane

Producent

Najtaniej w regionie
Firma MKW Sanok
ul. Jagiellońska 10
tel.13-465-92-68, 514-972-325.

„SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

Dodatkowym atutem będzie:
• Znajomość Web Services(SOAP, REST).
• Znajomość Zend Framework. 2
• Znajomości narzędzi do Ciągłej Integracji (Ant, Phing) oraz
umiejętność tworzenia testów jednostkowych (PHPUnit oraz
JUnit).
• Znajomość JavaEE.
Oferujemy:
• Pracę w innowacyjnym i szybko rozwijającym się dziale w dużej międzynarodowej rmie, wśród zorganizowanego zespołu
młodych oraz ambitnych ludzi.
• Wyzwania i ciekawe problemy do rozwiązania.
• Pracę nad ciekawymi projektami z wykorzystaniem nowych,
innowacyjnych technologii.
• Miłą atmosferę w pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z próbką kodu (ok. 500 linii wraz z krótkim komentarzem) na adres
pietrzak@pass.com.pl.
Osoba kontaktowa: Kamil Pietrzak, pietrzak@pass.com.pl,
tel. 13-465-49-70.
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zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

Garaże blaszane – wmocnione,
bramy garażowe, kojce dla psów
Dowóz, montaz gratis-cały kraj!

RATY!

RATY!

DRZWI Z DREWNA

NADOLANY 80

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl

Producent 13-440-92-06, 18-332-14-04
512-245-075, 696-753-588 www.robstal.pl

Urząd Miasta Sanoka
W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich
Świętych Urząd Miasta Sanoka przedstawia zakres
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Sanoku:

Godziny odjazdu autobusu w dniu 31 X z przystanku przy ul.
JANA PAWŁA II (SPGK): 1000 - 1300 - 1550
Godziny odjazdu autobusu w dniu 31 X z przystanku przy ul.
USTRONIE (cmentarz Południowy): 1050 - 1350 - 1640
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1 XI z przystanku przy ul. JANA
PAWŁA II (SPGK): 915 - 1130 - 1300 - 1400 - 1450 - 1550
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1 XI z przystanku przy ul.
USTRONIE (cmentarz Południowy): 1015 - 1225 - 1345 - 1445 - 1535 - 1625
2. Dodatkowa linia autobusowa kursująca w dniu 1 XI na trasie:
• ul. RYMANOWSKA (cmentarz Centralny) – ul. Kościuszki
– ul. LIPIŃSKIEGO (cmentarz Posada).
Powrót:
• ul. LIPIŃSKIEGO (cmentarz Posada) – ul. Jagiellońska
– ul. Kościuszki – ul. RYMANOWSKA (cmentarz Centralny).
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul. RYMANOWSKIEJ
(cmentarz): 941 - 1021 - 1101 - 1146 - 1236 - 1326 - 1416 - 1506 - 1556
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul. LIPIŃSKIEGO
(cmentarz): 930 - 1015 - 1055 - 1140 - 1225 - 1310 - 1405 - 1455 - 1540 - 1630

L

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu: 6 tygodni
Termin zapłaty: 6 miesięcy

Zapisy w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00
Załatwiamy za kursanta
wszystkie formalności
w Starostwie Powiatowym.

informuje

1. Linia kursująca pod numerem „2” na trasie:
• ul. JANA PAWŁA II – ul. Traugutta – ul. Królowej Bony
– ul. Lwowska – ul. Jagiellońska – ul. Kościuszki – ul. Rymanowska – ul. Konopnickiej – ul. USTRONIE (cmentarz Południowy).
Powrót:
• ul. USTRONIE (cmentarz Południowy) – ul. Konopnickiej
– ul. Rymanowska – ul. Kościuszki – ul. Podgórze – ul. Królowej Bony – ul. Traugutta – ul. Sadowa – ul. JANA PAWŁA II.
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REKLAMY – OGŁOSZENIA

w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16
(I piętro)
tel. 13-463-78-98

LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA

www.warex.prawojazdy.com.pl

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

DYŻURY

DYŻURY

25 października (piątek) pokój nr 40

28 października (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący
Jan Oklejewicz
w godz. 16-17

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym
na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Jagiellońskiej 55 i ul. gen. Bema 3/2 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-46-52-878.

Burmistrz Miasta Sanoka
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje mieszkańców miasta, że woda pobierana z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu odpowiada warunkom
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W RADZIE POWIATU

dyżur pełni członek zarządu
Waldemar Och
w godz. 12-14
8 listopada (piątek) pokój nr 40

dyżur pełni przewodniczący
Robert Pieszczoch
w godz. 12-14

W RADZIE MIASTA

31 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Roman Babiak
w godz. 17-18

Każdego roku aktywizują
dziesiątki osób!
POWIAT SANOCKI. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku już po raz kolejny organizuje „Program aktywizacji w powiecie sanockim”. Tym razem będzie on trwał dwa lata i weźmie
w nim udział sto dziesięć uczestników. Każdy przejdzie przez
szereg spotkań i kursów. Niektórzy załapią się także na płatne
staże zawodowe.
Trwa kolejny etap „Programu
aktywizacji w powiecie sanockim”. Uczestnicy, którzy biorą
w nim udział w tym roku rozpoczęli właśnie staże i kursy
zawodowe. Czterdzieści cztery
osoby, które zakwalikowały się
do programu, mają już za sobą
indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym, oraz
odbyły turnusy rehabilitacyjne
jako formę aktywizacji zdrowotnej. – W tym roku są to między
innymi kursy i szkolenia – opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z językiem migowym
I stopnia, obsługa komputera
z certykatem ECDL, technolog robót wykończeniowych w
budownictwie czy kurs CATIA
V5. Dodatkowa forma wsparcia
w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej w tym roku to
staże. Przez staż należy rozumieć nabywanie praktycznych
umiejętności do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań
w miejscu pracy bez nawiązy-

wania stosunku pracy. Ci którzy zakwalikowali się do staży,
otrzymują za nie wynagrodzenie.
W tym roku bierze w nich udział
dwie osoby. W przyszłym roku
będzie ich dziesięć. Już dziś zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu
sanockiego do wzięcia udziału w
projekcie, a także zapraszamy pra-

codawców do współpracy przy realizacji staży zawodowych, które są
w całości nansowane ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia
Maria Osękowska, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym celem projektu na
lata 2013-2015 jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez aktywizację społeczną
i zawodową. Istotnym novum
w roku bieżącym jest to, że projekt jest wieloletni (2013-2015).
PCPR w Sanoku otrzymało rekordowo wysoką wartość donansowania ok. 1,3 mln zł.
TEKST SPONSOROWANY

TEKST SPONSOROWANY
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Beskidnicy wespół
z Bieszczadnikami

ARCHIWUM PRYWATNE

„Beskidzie, malowany wiatrami dom,
Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią,
Kiedy krzyczę w jesienną ciszę,
Kiedy wiatrem szeleszczą liście,
Kiedy wolność się tuli w ciepło
moich rąk... „
Właśnie te słowa Andrzeja
Wierzbickiego zawarte w piosence z lat 70. pt. „Beskid”
doskonale wpisują się w klimat
III Spotkania Beskidzkiego,
które tradycyjne odbyło się
w Rudawce Rymanowskiej.
Już po raz kolejny w niezwykłej
atmosferze tego miejsca zgromadzili się lokalni artyści, aby
wspólnie z gośćmi z Bieszczad
podzielić się swoimi doświadczeniami, poszukać wspólnych
inspiracji.
Podobnie jak w latach minionych organizatorzy zadbali
nie tylko o dobrą strawę dla ciała,
ale również dla ducha. Jako pierwszy na scenie pojawił się znany i
ceniony artysta Piotr Rogala „Rogalik”, który poprzez swoją niezwykłą opowieść słowno-muzyczną
tchnął w słuchaczy Ducha Bieszczad. Zaproszenie na imprezę
przyjęła także krakowska artystka
Maria Lamers, której tak spodobały się Spotkania Beskidzkie, że
i w tym roku postanowiła odwiedzić
Rudawkę Rymanowską i zadziwić
gości swoim głosem. Również
z krakowskiej sceny muzycznej
gościli: Andrzej Makar-Makarewicz i Bartek Latus reprezentujący
zespół „Makar Trio”. Zaskoczyli
oni przybyłych niecodziennym
połączeniem wiecznie żywego
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rocka z łagodnym brzmieniem bluesa. Jako ostatni wystąpił zespół
„Diamond Duo”, który sprawił, że
wszyscy ruszyli w tany.
Na spotkanie Beskidników
z Bieszczadnikami przybyło wielu
artystów reprezentujących przeróżne środowiska, m.in.: malarze,
rzeźbiarze, muzycy, poeci, fotogracy oraz wszyscy ci, którym
w jakikolwiek sposób bliskie są:
Beskid Niski i Bieszczady. Gościem szczególnym była Wicewojewoda Podkarpacka Alicja Wosik, która podzieliła się z gośćmi
swoimi przemyśleniami ze spotkań z „ludźmi gór”. Podkreślała,
że są to osoby o niezwykłych
życiorysach, które łączy jedno:
niespotykana nigdzie indziej
wrażliwość i otwartość w stosunku do drugiego człowieka oraz
ogromna odporność i wytrwałość

w zmaganiach z codziennością.
III Spotkania Beskidzkie odbyły się dzięki hojności sponsorów, wśród których znaleźli się
m.in.: Urząd Gminy w Zarszynie,
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej.
Trzecie Spotkania nie odbyłyby
się bez wsparcia Bogdana Karasia – właściciela Ośrodka Wczasów Zdrowotnych w Rudawce
Rymanowskiej.
Głównymi
organizatorami
i pomysłodawcami cyklu imprez
o tematyce beskidzkiej jest, niezmiennie od trzech lat, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska z Magdaleną
Stępień-Miejską na czele oraz
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Zarszyn
– reprezentowane przez Franciszka Gajewskiego.

Zumba
podkarpacka

O świętym
sanoczaninie

„Energy” Fitness Club zaprasza na IV Podkarpacki
Maraton Zumby, który 16 listopada odbędzie się
w Zespole Szkół nr 3.
Impreza ta zorganizowana zostanie w Sanoku po raz
trzeci. Dwa lata temu miała charakter charytatywny,
a przed rokiem stanowiła jedną z atrakcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem inicjatorzy szykują
maraton o zasięgu wojewódzkim, który poprowadzą licencjonowani instruktorzy ZUMBA FITNESS: Edyta Zakrzewska i Kasia Dembicka (Sanok), Paulina Korga
(Dębica), Kasia Przepiórka-Caputa (Jasło), Paulina Fałat-Kosiek (Krosno) i Marek Duda (Stalowa Wola). Poprzednie spotkania podkarpackich miłośników zumby
miały już miejsce w Dębicy, Krośnie i Jaśle, a teraz czas
na Sanok!
Ideą imprezy jest zabawa przez taniec i popularyzacja zdrowego stylu życia. Organizatorzy gwarantują kilka
godzin świetnej zabawy. Dla wszystkich uczestników maratonu niespodzianka! A po imprezie after party w Cacao
Music & Bowling (sala VIP).
(b)

Ponawiamy zaproszenie na sesję poświęconą
księdzu Zygmuntowi Gorazdowskiemu, świętemu rodem z Sanoka, słynnej postaci Lwowa
z początku XX w., od 2007 roku patrona Sanoka.
Sesja odbędzie się dziś (piątek), w kościele pw. Chrystusa Króla na Wójtostwie
(w tzw. kościele dolnym). Rozpocznie ją msza
święta pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka (godz. 8). Następnie zaplanowano wystąpienia prelegentów (od godz. 9):
mgr. Marcina Smotera, siostry dr Dolores Siuty
ze zgromadzenia józetek, postulatorki procesie beatykacyjnym i kanonizacyjnym Zygmunta Gorazdowskiego i ks. dr. Andrzeja Skiby.
Ciekawie zapowiada się też część artystyczna,
przygotowana przez młodzież, oraz wystawa
nadesłanych na konkurs prac plastycznych.
Sesję organizuje Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego,
Serdecznie zapraszamy!
(z)

KRZYZÓWKA nr 42
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł „Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do odebrania w ciągu tygodnia).
Zbatka w
zegarku

Początek roku szkolnego jest szczególnie stresujący dla uczniów
klas pierwszych. Nowa szkoła, nauczyciele, a często i koledzy
stanowią spore wyzwanie dla pierwszaków. Co zrobić, aby szybciej i łatwiej oswoili się z nową sytuacją i zintegrowali ze sobą?
Dobry sposób na to wymyślono w G2, gdzie już po raz drugi
zorganizowano Rajd Integracyjny uczniów klas I pn. „Grodzisko
2013”.
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Kraj z
Nikozj
Wesołe
grono

13

2

Przycinany w
wiecy

Zdjcie ze
scen
z filmu

Granica,
koniec
lasu

… Jim z
utworu
Conrada

Leje si w
niej duo
elaza
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Jest nim
towot

… Woods,
golfista
amer.

Mocny
sznurek

Próbka
kremu
Wród
drzew

Stanisław, piewa
"Cud niepamici"

Lipiski,
rysownik

11

Paryski
włóczga

Szampon
do włosów

Dietetyczna
zupa

Obuwie
sportowe

Nie
słuchał
rad
Dedala

Pani w
Londynie

Dzieło
Henrika
Ibsena

Z Matern
w telewizji

Szara
odyca

Koczyna
zwierzcia

Jezioro,
wypływa
ze Newa

16

Zielony
owoc

10
Mieszkanka
Teheranu

Jest nim kady z
nas dla fiskusa
Forma sprzeday
dzieł sztuki

Oddział w
przedszkolu

9
Indianin
w
Ksina
dawnym Spencer
Meksyku

Partyjny
odprysk
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Jedna z
Radio jak
mieszkarozmiar
nek Azji

Osiedleniec

Imi jak
marka
piwa

Delicje,
cymes

Do majenia, tatarak
Gdy piłka
opuci
plac gry

Członek
ordy
chana

1
Stołeczny
teatr

Pełen
odalisk

Kolczaste
drzewa

2

3

4

Pedegree
w misce
psa

Do
robienia
notatek

Marzyciel
z wiersza

1

12

Ssiadka Kolumbijki

5

aktywnego włączenia się w życie
i działania szkoły już od pierwszej
klasy. Młodzież lepiej się poznała
i dobrze bawiła, myślę więc, że
cel został osiągnięty – mówi Maria Trzeciak, kierownik rajdu.
W organizacji wyprawy pomogli: Angelika Rysz, Sandra
Najdecka, Martyna Łuczka, Konrad Bałut, a w roli opiekunów
wystąpili: Marzena Brejta, Wioletta Florek, Aneta Pelc, Izydora
Rydosz, Adam Wal i Sebastian
Wasylik.
/joko/
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Po niej Japoczyk
miewa kaca

7

Na loterii
lub w
totku

W czasie wędrówki i postojów na szlaku prowadzącym
do historycznego Grodziska
młodzież poznawała walory
przyrodnicze i krajobrazowe Gór
Słonnych, akcentując swój udział
w ogólnopolskiej akcji „Adoptujemy rzekę’’, z zainteresowaniem
słuchała też barwnych opowieści
przewodnika i leśników, zadając
wiele dodatkowych pytań. Zwieńczeniem kilkugodzinnej wyprawy
było ognisko ze smakowitym poczęstunkiem oraz muzyka i konkursami, o które zadbali Mateusz

Waluta
Boliwii,
Kuby,
Meksyku

Procenty w butelce

W
gwarze:
kumpel

Łuk na
podporach

Przed wymarszem opiekunowie omówili zasady zachowania
i bezpieczeństwa w czasie rajdu
oraz współpracy całej grupy pod
hasłem „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Przedstawili też
towarzyszących gości, w gronie
których znaleźli się: przewodnik Jan
Adamczyk z synem Krzysztofem,
Marek Wilk z Nadleśnictwa Liszna
oraz Tomasz Masłowski z Nadleśnictwa Brzozów, a także Krzysztof
Muszański i Marek Czaja ze Straży
Miejskiej, którzy dbali o bezpieczeństwo i dyscyplinę uczestników.

Muzykujca trójka

Dzie
Boego
Ciała
"…
lenych
ludzi"

3

Pogoda dopisywała, humory też – integracja udała się znakomicie.

artem o
ołnierzu

Potocznie
o wpadce

… Beach

Trzy
miesice

Drgajcy
blask
wiatła

Podział partii

Misny
w uszku
Mniej
wicej

6

Leśniak, Bartek Radwański i Hubert Telesz.
– Rajd miał na celu integrację
nowych uczniów naszej szkoły,
jak i uwrażliwienie ich na atrakcyjność regionu, w jakim mieszkają,
oraz przedstawienie możliwości

Zdobi ornat
"Imi"
przedOddał nerk do
miotu
przeszczepu
Kartka na paczk

Szpetna
blizna

Utrata
spoistoci

Rysa na
lusterku

Integrowali się podczas rajdu

Zadaje
tortury

Sponsorem III nagrody jest wypożyczalnia płyt
DVD Video i Blu-Ray Disc „APIS” – ul. Traugutta 9
(pawilon „Alfa”). Przed odebraniem nagród prosimy
o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne
rozwiązanie.
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Np.
bramini

9

10

11

12

13

14
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Rozwiązanie krzyżówki nr 40:

OSTATNI CO TAK POLONEZA WODZĄ
1. Jadwiga Nycz, ul. Sobieskiego,
2. Tadeusz Dżugan, Pakoszówka, 3. Danuta Bober, ul. Jana Pawła II.

18
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TSV MANSARD SANOK – CONTIMAX MOSiR BOCHNIA 1:3 (22, -14, -19, -25)

TOMASZ SOWA

Historyczny, pierwszy wygrany set w II lidze w końcu padł łupem
siatkarzy TSV Mansard, choć mogli pokusić się o coś więcej,
bo rywal był w zasięgu. Niestety, w końcówce czwartej partii zawodnicy Macieja Wiśniowskiego nie wytrzymali ciśnienia.
Początek meczu wyglądał momentalnie oddali kilka punktów
bardzo obiecująco, bo gospoda- z rzędu, co podcięło im skrzydła,
rze rozpoczęli od pierwszego zwy- odbierając wiarę w odwrócenie locięskiego seta w sezonie. Punkto- sów pojedynku. Najlepiej obrazowali głównie skuteczni na siatce wała to końcówka spotkania, gdy
Dawid Chudziak i Piotr Kochan. walczono na przewagi. Siatkarzy
Niestety, potem wróciły stare błę- TSV tak „związały” nerwy, że nie
dy. Drugą partię TSV Mansard byli w stanie wyprowadzić akcji,
oddał praktycznie bez walki, trze- tylko przebijając piłkę za siatkę.
cią słabo rozpoczął i nie udało się To nie są II-ligowe standardy…
dogonić rywali. Najciekawsza była
Do standardów trudno też zaczwarta odsłona – najpierw trwała liczyć zachowania po meczu, gdy
wymiana ciosów, potem miejsco- zdenerwowani zawodnicy odmawi zaczęli uzyskiwać przewagę. wiają wypowiedzi dla mediów.
W kilku akcjach z dobrej strony W dzisiejszych czasach rzecz
pokazał się drugi rozgrywający nie do pomyślenia na najwyżPiotr Wesołowski. Przy stanie szych poziomach światowych roz19:16 wydawało się, że sanocza- grywek, tymczasem spotykana
nie doprowadzą do tie-breaka, ale w polskiej II lidze siatkówki...
Blok TSV Mansard nie jest jeszcze wystarczająco szczelny.

Porażka na własne życzenie

Ligi młodzieżowe

HOKEJ
MARBA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Juniorzy: Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank KH Sanok 4-3 (0-0,
– SANOCZANKA PBS BANK SANOK 3:1 (-23, 23, 24, 13) 1-1, 3-2); Świerski (26), Olearczyk (41), Wanat (53). Podhale Nowy
Targ – Ciarko PBS Bank KH Sanok 4-7 (1-4, 2-2, 1-1); Wanat 2 (14,
Pierwszego seta w sezonie szybciej, bo już w drugiej kolejce
25), Ćwikła (2), Naparło (12), Michalski (13), Guła (39), Zawiła (52).
III ligi, zdobyły siatkarki Sanoczanki PBS Bank. One też dobrze
rozpoczęły mecz, jednak w kolejnych partiach pojedynku w Sę- Żacy młodsi B: Ciarko PBS Bank KH Sanok – Podhale Nowy Targ
3-1 (2-0, 1-1, 0-0); M. Hort (3), J. Mazur (12), Lewicki (27). Ciarko
dziszowie Małopolskim górą były rywalki.
PBS Bank KH Sanok – KTH Krynica 7-1 (4-0, 3-1, 0-0); Żółkiewicz
Mimo lepszego wyniku był to śmy wygrać. Sety numer dwa
2 (7, 14), Pisula (6), Mazur (9), Niemczyk (22), M. Hort (28), Lisowski
słabszy występ naszych zawodni- i trzy oddaliśmy na własne ży(29). Ciarko PBS Bank KH Sanok – HK Trebisov 19-12 (7-2, 7-4,
czek niż na inaugurację z Szóst- czenie, a w czwartym, po kontuzji
5-6); Bukowski 4 (1, 8, 8, 36), Dobosz 4 (2, 34, 37, 41), Florczak 4
ką Mielec. Koncentracji starczyło Agnieszki Górniak, wszystko się
(25, 33, 37, 50), Frankiewicz 2 (5, 53), Żółkiewicz (6), Niemczyk (45),
tylko na pierwszą partię, potem posypało – powiedział trener RySienkiewicz (15), Dulęba (30), Sanocz (57).
gra wyglądała coraz gorzej. – To szard Karaczkowski.
był w naszym wykonaniu fatalny W sobotę (godz. 16.30) Sanoczan- SIATKÓWKA
mecz, który spokojnie powinni- ka podejmuje Wisłokę Dębica.
Juniorki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – San Pajda Jarosław 0:3
(-16, -16, -18).
Kadetki: Karpaty MOSiR Krosno – Sanoczanka PBS Bank Sanok
2:1 (23, -22, 6), UKS MOSiR Jasło – Sanoczanka PBS Bank Sanok
0:2 (-16, -23).
Kadeci: MKS MOSiR Jasło – TSV Mansard Sanok 1:2 (17, -18, -8),
Karpaty MOSiR Krosno – TSV Mansard Sanok 2:1 (17, -23, 13).

TOMASZ SOWA

Blisko powtórki

FUTBOL
Juniorzy starsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Unia Nowa Sarzyna 0-1 (0-0).
Juniorzy młodsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Unia Nowa Sarzyna 2-0 (1-0);
Borek (4), Zajdel (56).
Trampkarze młodsi: Ziemowit Rzeszów – Ekoball Sanok 1-2 (1-1);
Paszkowski (15), Pielech (43).
Młodzicy starsi: Ekoball Sanok – Igloopol Dębica 3-2 (2-0);
Stańczak 2 (6, 12), Płocha (52).
Młodzicy młodsi: Ekoball Sanok – Igloopol Dębica 0-1 (0-0).
* * *
Oprócz ligowych drużyn Ekoballu, mecze rozgrywały – oczywiście
towarzyskie – także przedszkolaki oraz dziewczęta. Podopieczni Bernarda Sołtysika zmierzyli się z Beniaminkiem Krosno – starszy zespół
zremisował 3-3 (zwycięstwo było blisko, ale w końcówce nie udało się
wykorzystać karnego), a młodsi przegrali 1-3. Natomiast zawodniczki
trenera Damiana Popowicza zremisowały bezbramkowo wyjazdowy
mecz z Bukowianką Bukowsko.

Kingsi z kompletem

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej, III kolejka. Trwa zwycięska
passa Kingsów, którzy pokonali Hut-Sil Odrzechowa i są jedynym zespołem z kompletem punktów. Znów wysoko wygrali Harnasie, gromiąc Ekoball.
W poprzednich meczach
Dwa pozostałe mecze oka„Królowie” strzelali po 6 bramek, zały się zdecydowanie bardziej
sporo jednak też tracąc. Tym zacięte. W pojedynku Mulrazem zdobyli tylko dwie, ale wy- ti Okien z Trans-Gazem padł
starczyło to na drużynę z Odrze- remis, a dla obrońców tytułu
chowej, która dzielnie broniła się jak w pierwszej kolejce 3 gole
do przerwy. Dużo lepszą skutecz- zdobył Robert Gembuś, z doność zaprezentowali „Zbójnicy”, robkiem 8 traeń pewnie proich wyższość uznać musiał Eko- wadzący w klasykacji strzelball. Pewne zwycięstwo odniósł ców. Najwięcej, bo aż 9 bramek
też Pass-Pol, pokonując Fallklan- padło w starciu Mundurowych
dy-AZ, wciąż czekające na pierw- z Transbudem, minimalnie wyszy punkt w rozgrywkach.
granym przez tych ostatnich.
Multi Okna – Trans-Gaz Karchery 4-4 (2-3), Mundurowi – Transbud 4-5 (0-2), Hut-Sil Odrzechowa – Kings 0-2 (0-0), Pass-Pol
– Fallklandy-AZ 4-1 (1-0), Ekoball.pl – Harnaś-Błonie 1-5 (0-2).

Mistrz gromi, Karnas strzela
Dwa tygodnie po „halówce” ruszył siódmy sezon Sanockiej Ligi
Unihokeja. Na inaugurację najwyższe zwycięstwo odniósł broniący tytułu esanok.pl, gromiąc El-Bud, m.in. po 7 bramkach
Piotra Karnasa.
„Portalowcy” mocno rozpoczęli batalię o kolejne mistrzostwo,
mecz był ustawiony już do przerwy.
Kanonadę urządził sobie Karnas,
jeden z głównych kandydatów
do wygrania klasykacji kanadyjskiej. Po drugiej stronie parkietu

Bardzo dobrze wystartowali
debiutanci – reprezentująca kolejny portal internetowy drużyna
isanok.pl pewnie pokonała Aksu-Polska (dla wygranych hat-tricka
ustrzelił Mateusz Fal), a Forest
wygrał z Automanią. Najbardziej

TOMASZ SOWA

Set na przełamanie?

Siatkarki Sanoczanki czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie.
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SPORT

Piotr Karnas (po lewej) strzelił 7 bramek dla esanok.pl.
hat-tricka skompletował Dariusz
Dorotniak, prezes SLU. Wysokie
zwycięstwo odniosła też Politechnika Rzeszów (m.in. 3 gole Arkadiusza Rogowskiego), której wyższość musieli uznać młodzi unihokeiści z Gimnazjum nr 3.

zacięty był pojedynek Trans-Drew
Popiel z InterQ, zakończony niespodzianką w postaci zwycięstwa
tych pierwszych. Decydującego
gola dla ekipy z Posady na dwie
minuty przed końcem zdobył Radosław Bomba.

Trans-Drew Popiel – Interq 4-3 (2-1), Aksu-Polska – isanok.pl 2-6
(0-3), Automania – Forest 2-4 (0-2), esanok.pl – El-Bud 12-5 (7-2),
Drozd Politechnika Rzeszów – G3 6-1 (3-0).

Awans Biegi, rekord Michalskiego Dźwigali o Puchar Starosty

W ostatni weekend długodystansowcy pojechali do Lipinek
na Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego. Efekt był niemal
identyczny jak tydzień wcześniej w Tarnobrzegu, gdzie w grupach wiekowych zajęli wszystkie miejsca na podium.
Kategorię 30-39 lat, rozgrywaną im pozycje 7. i 9. Natomiast weteran Rośnie forma czołowych panczenistów Górnika. Podczas zawodów
z udziałem 35 zawodników, znów Marek Nowosielski, który w Tarno- kontrolnych w Inzell Maciej Biega wywalczy prawo startu w Puchawygrał Damian Dziewiński z Sokoła, brzegu był 3. w kat 50-59 lat, tym rze Świata, a Piotr Michalski pobił rekord życiowy na 500 metrów.
Biega wygrał wyścig na 1500 m
dystans 10,2 km pokonując w cza- razem musiał zadowolić się lokatą
sie 35.30. Miejsce 2. zajął Grzegorz tuż za podium. Z czasem 42.02 z czasem 1.50,23, ponadto był
Fedak z wynikiem 36.51. Generalnie w klasykacji łącznej wyścigu sklasy- 3. na 500 m (35,93) i 4. w drugim starcie na 1000 m (1.10,96).
w stawce blisko 150 osób przypadły kowano go na 38. miejscu.
Na krótszych dystansach 8. miejNa 9 listopada zaplanowano VII Bieg Sokoli – Niepodległościowy. sca zajmował Michalski. „PięćOprócz wyścigu głównego będę też biegi dla dzieci i młodzieży. setkę” przejechał z wynikiem
Szczegóły na stronie sokolsanok.pl.
36,70, to jego nowa „życiówka”,
a w pierwszym biegu na kilometr
uzyskał czas 1.14,28.
Maciej zapewnił sobie prawo
startu w czterech pierwszych runDwa medale przywieźli reprezentanci powiatu z nału wojewódzkie- dach PŚ. Rywalizacja rusza od
go indywidualnych biegów przełajowych w Kolbuszowej. Złoto wy- zawodów w Calgary (8-10 listowalczył Szymon Herman z SP4, a brąz Paula Rolnik z Niebieszczan. pada). Łyżwiarz Górnika leci tam
Herman wygrał rywalizację pierwszoklasistów wśród dziew- już w poniedziałek, by trenować
chłopców z klas III-IV podstawó- cząt (1000 m) po brąz sięgnęła pod okiem Jana Bosa z Holandii,
wek, którzy ścigali się na 500 m. Rolnikówna, a na 17. miejscu niegdyś świetnego zawodnika.
Ten sam dystans miały do poko- sklasykowano Katarzynę Kicak, Cel nadrzędny jest jasny – olimnania dziewczęta, wśród których natomiast bieg chłopców jako 18. piada w Soczi.
Piotr Michalski.
16. miejsce zajęła Martyna Jakiel zakończył Mateusz Kucharski
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
(SP4). W kategorii gimnazjalnych (oboje z Tarnawy Dolnej).
ARCHIWUM TS

Medale na przełaj

Na siłowni MOSiR-u ciężarowcy rozegrali Turniej o Puchar Starosty Sanockiego. Wśród startujących najwięcej było sztangistów
Gryfu, którzy odnieśli siedem zwycięstw.

W kategorii młodzików nasi (80 i 90 kg), 2. Kamil Drwięga,
zawodnicy zdominowali wagę 4. Adrian Izdebski. W kat. do 77 kg
do 62 kg, zajmując całe podium najlepszy okazał się Krzysztof
– 1. Patryk Witoński (35 kg rwa- Mierzwa z MOSiR-u Łańcut (80
nie, 50 kg podrzut), 2. Piotr Kmie- i 90 kg). Klasykacja punktowa:
towicz, 3. Dawid Mocur. Grupę 1. Drwal, 2. Mierzwa, 3. Drwięga.
do 50 kg wygrał Bartłomiej BilińW juniorach ciężarowcy Gryski (32 i 47 kg), a 4. miejsce za- fu wygrali cztery kategorie: do
jął Hubert Kucharski, natomiast 69 kg – Bartłomiej Graba (100
do 56 kg najlepszy okazał się i 125 kg), do 77 kg – Wojciech
Paweł Małecki (35 i 55 kg). Pozo- Karczyński (25 i 35 kg), do 94 kg
stałe wagi padły łupem przyjezd- – Bernard Pęcak (90 i 110 kg),
nych. Kat. powyżej 85 kg zdomi- ponad 105 kg – Piotr Milczanownował Kacper Szlachta z Lechii ski (45 i 60 kg). W najlżejszej
Sędziszów (55 i 70 kg), wyprze- wadze do 62 zwyciężył Dariusz
dzając Bartosza Głogowskiego Januś z Lechii (88 i 110 kg).
i Michała Kuźniaka. W kat. do 69 kg Ranking punktowy: 1. Graba,
zwyciężył Filip Drwal z Lechii 2. Januś, 3. Pęcak.
* * *
Wcześniej trzech sztangistów Gryfu startowało w Mistrzostwach Polski
do 17 lat, rozegranych w Małaszewiczach koło Terespola. Ich lokaty:
kat do 85 kg – 15. Aleksander Pilszak (55 i 65 kg), do 69 kg – 16. Kamil
Drwięga (47 i 60 kg), do 62 kg – 24. Paweł Małecki (40 i 45 kg).
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Jak wyjdzie
HC GKS KATOWICE – CIARKO PBS BANK KH SANOK 4-2 (2-2, 0-0, 2-0)

25 października 2013 r.

Kanada im pachnie
hokejem

Hokeiści, którzy w ubiegłym roku przeżyli przygodę życia, jak
nazwali wyprawę do Kanady i swój występ w turnieju w Toronto, na wiadomość, że może dojść do powtórki z rozrywki, skakali ze szczęścia. Ich młodsi koledzy, mający wielką szansę, aby
Wyniki naszych hokeistów potwierdzają, że Ciarko PBS Bank KH w 52. min Bepierszcz, zamie- perfekcyjna gra i tragiczny brak
w sierpniu 2014 roku przeżyć to samo, jeszcze w to do końca
jest ciągle jeszcze drużyną w budowie. W Oświęcimiu zdecydo- niając jedną z nielicznych kontr skuteczności. Sanoczanie oddali
nie wierzą. A mimo to, dokładnie wypytują o wszystko. Atmosfera
wane zwycięstwo 7-0, w rewanżu w Sanoku przegrana 4-3. Inny na czwartą bramkę. Przez ostat- na bramkę rywala 45 strzałów,
już jest gorąca, a co będzie się działo miesiąc przed wyjazdem...
przykład: w „Arenie” demolka górników z Katowic 10-3, w rewan- nie 8 minut meczu nadal ata- zdobywając dwie bramki. GospoO tym, że wyjazd młodych to niemały wpływ na zdobycie tytużu przegrana 4-2. Kibice zachodzą w głowę: dlaczego ich forma kowali goście, którzy mimo co darze strzelali 25 razy, 4-krotnie
sanockich
hokeistów do Kanady łu mistrza Polski przez nasz zespół
jest taka nierówna?
najmniej kilku idealnych sytuacji pokonując bramkarza przeciwniw 2012 roku stał się wydarze- – mówi Maciek.
Gdy w 60. sek meczu Sziniem w Sanoku, zadecydowali
Do dziś wspominają, jak barnagl pokonał Raszkę, mało kto
jego organizatorzy, czyli Polonusi dzo zaprzyjaźnili się z Polonią, któwierzył, że zwycięzcą spotkania
z Toronto, którzy nie tylko wzięli ra włożyła tak wiele pracy, serca
mogą być gospodarze. Ale ku
na swoje barki główne zabezpie- i pieniędzy, żeby młoda drużyna
zaskoczeniu wątpiących w taki
czenie nansowe tej eskapady, gdzieś tam z zakątka Polski przylescenariusz, w 4. min Zukal zaale także znakomicie przygotowali ciała do hokejowej Kanady i wzięła
skoczył Murraya, doprowadzając
ją od strony organizacyjnej. Taka udział w wielkim turnieju. Wspodo wyrównania. Odpowiedź fabyła opinia wszystkich jej uczest- minają, jak żywiołowo ich dopinworytów była zdecydowana. W 7.
ników, którzy wrócili oczarowani gowała, jak bardzo marzyła, żeby
min Wilusz, po idealnym dograserdecznym ich przyjęciem. Pod- pokonali wszystkich rywali. Bardzo
niu krążka przez Pociechę, oddał
kreślali, że wielkim przeżyciem chcieli sprawic im tę satysfakcję
świetny strzał i znów goście obbył sam występ na lodowiskach w i wygrać cały turniej, niestety, nie
jęli prowadzenie. Niestety, tylko
kraju uznawanego powszechnie za udało się, choć walczyli jak lwy.
na pięć minut. W 13. min Przystolicę światowego hokeja, ale nie
– Od naszych polskich przyjagodzki otrzymał znakomite pomniejszym spotkania ze swymi ro- ciół z Kanady, z Leszkiem Błaszdanie od Słodczyka, bezbłędnie
dakami, którzy przyjmowali ich po czakiem na czele, uczymy się perprzymierzył i szybki strzał z nadkrólewsku. – Ja tego wyjazdu nie fekcyjnej organizacji. Powołaliśmy
garstka zamienił na wyrównującą
zapomnę nigdy i myślę, że będzie do życia zespół organizacyjny, rozbramkę. Wynik I tercji 2-2 widownia
miał on ogromny wpływ na moją dzieliliśmy zadania. Hasło „Kanada
przyjęła z zadowoleniem, wysoko
sportową karierę. Tam zrozumia- – Toronto, sierpień 2014” mobilioceniając dobrą grę gospodarzy
łem, ile radości może dać upra- zuje wszystkich do działania. Włąw defensywie, skutecznie dezorwianie hokeja na lodzie i ile trzeba czają się rodzice. A chłopcy trenują
ganizującą ataki przyjezdnych.
się uczyć, aby osiągnąć wyżyny z wielkim zapałem, bo mają świaII tercja była popisem obydwu
tej dyscypliny. Tam zobaczyłem, domość, że nie wszyscy znajdą się
bramkarzy: Raszki i Murraya. W Sanoku dwucyfrówka, w Katowicach porażka. Czekamy na stabilizację wysokiej formy.
na czym polega kanadyjska szkoła w ekipie na Kanadę, która składać
Nikomu nie udało się pokonać
hokeja – dzieli się swymi wrażenia- się będzie z roczników 1994-1997.
żadnego z nich, jednak mierząc w osłabieniach mogą dać znać bramkowych, ani razu nie potrali ka. Należy się obawiać, że przy mi Radosław Sawicki, obecnie gra- O miejsce w samolocie do stolicy
pokonać Raszkę, świetnie wspie- tak rażącej nieskuteczności, sa- jący w juniorskiej lidze słowackiej światowego hokeja trzeba walczyć.
siłę ataku obu drużyn, na więk- o sobie.
Tymczasem to nie goście ranego przez zawodników z pola. noczanie mogą przegrać z każ- w drużynie Popradu. Wraz z nim I walczą. A ci, którzy już tam byli
sze uznanie zasłużył bramkarz
GKS-u. Trzeba tu jeszcze dodać, objęli prowadzenie, choć mieli Nawet po wycofaniu bramkarza, dym przeciwnikiem. Jej poprawy gra tam również Maciej Bielec, i wierzą, że pojadą tam drugi raz,
że aż przez 8 minut zespół z Ka- ku temu kilka okazji. W 46. min sanoczanom nie udało się strze- radzilibyśmy szukać na treningach który też przed rokiem uczestniczył też mobilizują się mocno, bo nie
i w trakcie rozgrywanych spotkań, w wyprawie kanadyjskiej. – Dla chcieliby zrobić zawodu tym, dziętowic grał w tej tercji w osłabieniu, Mikesz pokonał Murraya, popisu- lić kontaktowego gola.
Niespodzianka? Owszem i to nie zaś w ciągłych zmianach skła- mnie to było wielkie przeżycie, ki którym ta wspaniała wyprawa
zachowując czyste konto. O wy- jąc się dużym sprytem i techniką
niku meczu miała więc zadecy- pod bramką gości. Ci, czując, dużego kalibru. Zdecydowanym du. Żeby na koniec nie okazało się, a zarazem wyzwanie. Uważam, że będzie możliwa – mówi Krzysztof
dować III tercja. Więcej szans da- że zwycięstwo wymyka się im z faworytem tego spotkania był że zespół już mamy świetny, tylko treningi z trenerem Byrskim i me- Ząbkiewicz, trener młodych hokewano w niej gościom, obawiając rąk, ruszyli do ataku, ale to było zespół Ciarko PBS. Przesądzi- brakło czasu na jego zgranie się.
cze, jakie tam rozegraliśmy, dały istów Ciarko PBS Bank KH Sanok.
Marian Struś mi naprawdę dużo. Myślę, że miało
się, że trudy ciężkiej gry obronnej bicie głową w mur. Pogrążył ich ła o niej dość prymitywna, mało
Marian Struś
TOMASZ SOWA

0-1 Szinagl – Terminesi (1), 1-1 Zukal – Drzewiecki – Podsiadło (4, 5-4), 1-2 Wilusz – Pociecha – Biały (7), 2-2 Przygodzki – Słodczyk (13),
3-2 Mikesz – Szymański – Jaskólski (46), 4-2 Bepierszcz – Frączek – Drzewiecki (52).

Profanacja futbolu

Gabor zwinął tabor

TOMASZ SOWA
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Kreował się na futbolowego wizjonera, który natchnie Stal
do czynów wielkich, tymczasem po zaledwie trzech meczach już
STAL SANOK – CHEŁMIANKA CHEŁM 0-5 (0-1)
go nie ma. W sumie nie dziwota – wszystkie przegrane, stosunek
bramek 0-12. Takiej średniej nie miał i zapewne nigdy mieć nie
Bramki: 0-1 Wójcik (16), 0-2 Olszak (65, karny), 0-3 Olszak (83), 0-4 Fiedeń (84, wolny), 0-5 Wójcik (90+2, karny).
Stal: Zajączkowski – Kokoć 3 (75 Poliniewicz), Łuczka 3, Węgrzyn 3 (71 Karol Adamiak), Januszczak 8 – Kamil Adamiak (32. Jaklik 3), będzie żaden inny trener w historii naszego klubu.
Lorenc 3, Ząbkiewicz 3, Józeak 3 – Sobolak 3, Szałamaj 3.
Marcin Gabor zaczął nawet
Najgorszy mecz w historii Stali? Zapewne. Gospodarze może
W drugiej połowie obraz gry pitalnie spisywał się „Jano” – bro- nieźle, o ile można tak powiedzieć
dziesięć razy wyszli z własnej połowy, oddali jeden strzał. Gdyby długo nie ulegał zmianie – po kil- niący strzały, dobitki i sytuacje o porażce. W jego debiucie stalownie świetna postawa broniącego z konieczności Jakuba Janusz- ku podaniach strata piłki i kolejny „sam na sam”. Skapitulował do- cy minimalnie ulegli faworyzowaczaka, pewnie byłaby dwucyfrówka. Autor fatalnej taktyki, trener atak przyjezdnych. Sytuacji mieli piero przy drugim karnym, egze- nej Resovii, a pewnie byłby remis,
Marcin Gabor, tego samego dnia złożył rezygnację.
bez liku, ale między słupkami ka- kwowanym przez Olszaka. Ciągły gdyby tuż przed decydującym
pressing musiał chyba w końcu golem sędzia nie zawahał się dać
Według jego koncepcji Stal
znudzić piłkarzy Chełmianki, bo czerwonej kartki jednemu z rywali.
miała grać jak Barcelona, tysiąod 70. min nieco się cofnęli, by Niestety, kolejne spotkania to dramat
cem krótkich podań, co okazało
spróbować gry z kontry. Efekt był w czystej postaci: 0-6 w Kraśniku,
się przysłowiową wodą na młyn
piorunujący. Na 3-0 podwyższył 0-5 u siebie z Chełmianką. Dodajdla gości. Krótkim pressingiem
Olszak, wykorzystując sytuację my, że bezpośrednio przed Stalą
momentalnie odbierali piłkę, niesam na sam. Minutę później Mar- z tymi rywalami grała pozostająca bez
mal cały czas goszcząc pod nacin Fiedeń kapitalnie przymierzył zdobyczy punktowej Omega Stary
szym polem karnym. Tak właśnie
dałyby efekt. Tego już się nie dowiez wolnego, a piłka wpadła do siat- Zamość, notując wyniki 2-3 i 0-0.
padł pierwszy gol, gdy bramkarz
ki po odbiciu się od poprzeczki.
Były II trener Cracovii pojawił my. Chciał zrobić w Stali rewolucję,
Tomasz Zajączkowski niefortunI wreszcie w doliczonym czasie się w Sanoku niczym z kosmosu, a tymczasem potrzebna była raczej
nie podał do osaczonego przez
Wójcik powetował sobie zmarno- jakby zupełnie nie znając realiów ewolucja. W ostatnich jesiennych
rywali Marka Węgrzyna, ten skikwane wcześniej sytuacje, wyko- III ligi. Na początek zraził do siebie meczach zmiany taktyczne należało
sował, a po zagraniu Mateusza
rzystując kolejną „jedenastkę”.
środowisko piłkarskie, deprecjo- wprowadzać stopniowo, by zagrożoOlszaka formalności dopełnił
Kilka godzin po meczu na stro- nując ostatnie 10 lat pracy szkole- na spadkiem drużyna straciła jak najPiotr Wójcik. Kwadrans później
nie internetowej Stali ukazało się niowej. Potem lekką ręką usunął mniej punktów. Na wdrożenie nowej
nasz nowy golkiper wybijając
oświadczenie, że trener Gabor re- z drużyny kilku zawodników, co lozoi gry byłaby przerwa zimowa.
piłkę, trał pod nogi któregoś
zygnuje z dalszej pracy drużyną.
w momencie problemów kadro- Zamiast tego piłkarze otrzymali teraz zawodników Chełmianki i muBartosz Błażewicz wych było klasycznym strzałem pię szokową. Niestety, nieskuteczną.
siał ratować się faulem. Czerwodo własnej bramki: w efekcie Krótka misja Gabora zakończyła
na kartka, a że nie mieliśmy redo Kraśnika zespół pojechał tylko się spektakularną klapą. Być może
Jakub
Januszczak
pół
godziny
zerwowego bramkarza, to między
z jednym zmiennikiem. A do tego Ga- swoje zrobiło też wybujałe trenerskie
grał jako obrońca, potem stanął bor od razu nakazał piłkarzom zmie- ego, bo jak inaczej wytłumaczyć rejsłupkami musiał stanąć Januszw bramce. I spisał się świetnie nić styl gry, co dało opłakany efekt.
czak, który już w pierwszej interteradę po kilku bardziej dosadnych
ratując Stal od wyższej porażki.
wencji obronił karnego Bataty.
Być może jego metody szko- okrzykach z trybun? No chyba, że
(bart)
leniowe w dłuższej perspektywie był to tylko pretekst…

TOMASZ SOWA

Jakub Januszczak, Stal: – Nie mamy rezerwowego bramkarza, więc taki był plan, że w razie czego
to ja stanę między słupkami. Już zmieniając trykot,
założyłem sobie, że rzucę się w lewą stronę. Drugiego karnego nie było, to mnie rywal nadepnął
na rękę. Może i broniłem nieźle, ale jakie to ma znaczenie przy tak wysokiej porażce?

Artur Bożyk, trener Chełmianki: – Cieszy zwycięstwo i jego rozmiary, bo ostatnio mieliśmy trudne
momenty. Zawodnicy konsekwentnie realizowali
założenia taktyczne, zdał egzamin bardzo wysoki
pressing. Wynik byłby jeszcze wyższy, gdyby nie
świetna postawa zawodnika grającego z konieczności w bramce Stali.

Biega znów trenerem
Nowym trenerem Stali będzie Marek Biega, który kilka lat temu prowadził już naszych piłkarzy. Pomagać mu mają Damian Niemczyk
i Robert Ząbkiewicz. Mimo pomeczowych deklaracji „na gorąco”
o końcu współpracy, z drużyną przynajmniej do końca rundy jesiennej zostaje także Jakub Gruszecki, szef spółki „Sanocki Sport”. (b)

