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Burmistrzówna hejtowała
w internecie? Sprawa w sądzie
Izabela B. odmówiła składania wyjaśnień dotyczących pomówień w internecie. Na razie wiadomo tylko jedno: kontrowersyjne
wpisy wyszły z mieszkania
wynajmowanego przez byłą burmistrzównę.
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DOROTA MĘ�RS�

dmekarska@tygodniksanocki.pl

CIĄG DALSZY NA STR. 5
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– Obraźliwe wpisy zaczęły
pokazywać się po wyborach
samorządowych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku.
Najpierw pod adresem nowego burmistrza, a potem
moim – relacjonuje Rafał Jasiński z Urzędu Miasta w Sanoku. – Odnosiły się głównie
do mojej przeszłości. Próbowano z niej robić sensację.
Ponieważ nie kryję się z tym,
że byłem księdzem, nie reagowałem. Następnie pojawiły się komentarze, że zarabiam na Fundacji „Czas Nadziei”. Nadal zachowałem
spokój. Kiedy jednak pojawiły się wpisy dotyczące mojej
żony, a także śp. synka Tobiaszka, jako mężczyzna nie
mogłem na to pozwolić, tym
bardziej że były to bardzo
wulgarne uwagi. Zgłosiłem
sprawę na policję. Okazało
się w międzyczasie, że nie tylko ja tak postąpiłem. Obrażanych w internecie było znacznie więcej.

BUDOWA OBWODNICY
RUSZY W 2017 ROKU

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
im. ANNY JENKE

SŁOŃCE OSZALAŁO

38-500 Sanok ul. Konarskiego 3
Tel/Fax sekretariat: 13- 463-12-42 www.zsmsanok.pl

Prowadzi nabór na kierunkach:
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Technik Farmaceutyczny – (policealny – 2 lata)
Technik Masażysta – (policealny – 2 lata)
Technik Usług Kosmetycznych – (policealny – 2 lata)
Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej – (policealny – 2 lata)
Opiekunka Dziecięca – (policealny – 2 lata)
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – (policealny – 1 rok)
Terapeuta Zajęciowy – (policealny – 2 lata)
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA
DLA DOROSŁYCH
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Opiekunka Środowiskowa – zaoczny (policealny – 1 rok)
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – zaoczny (policealny – 2 lata)
Opiekun Medyczny – zaoczny (policealny – 1 rok)
Opiekun Osoby Starszej – zaoczny (policealny – 2 lata)
Nauka co dwa tygodnie, praktyka bezpłatna, stypendia
naukowe i socjalne dla ludzi w każdym wieku
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Srebrny amur byłego piłkarza
zdjęciowej piękna ryba w dobrej kondycji wróciła do
wody.
– Hol był bardzo emocjonujący, przy żyłce grubości
0,25 mm walka trwała blisko
pół godziny. Amur nie chciał
się poddać, serwując kilka
„odjazdów”. Po podebraniu
okaz został zmierzony i zważony – wyszło 105 cm i 15,32
kg. Zwróciłem mu wolność,
bo mięso tak dużych ryb nie
jest już zbyt dobre. Zwykle
wypuszczam ryby, tylko czasami zdarza mi się zabierać
mniejsze sztuki. Kto wie,
może kiedyś jeszcze złowię
tego amura – powiedział pan
Emil.
(bart)

Pomóżmy potrzebującym
„Wraz z partnerem i dwójką
dzieci otrzymałam z urzędu
miasta mieszkanie komunalne. Aby móc się do niego
wprowadzić, potrzebujemy
wyposażenia. Najpilniej mebli do kuchni, sza�i pod zle-

wozmywak, łóżka piętrowego
dla dzieci, krzeseł i fotela,
a także, jeśli ktoś ma taką
możliwość, telewizora. Osoby, które chcą nam pomóc,
prosimy o kontakt. Numer telefonu: 781 587 182.”

Uroczysta msza św. za Ojczyznę
15 sierpnia o godz. 11 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
rozpocznie się uroczysta msza św. za Ojczyznę w 95. rocznicę
„cudu nad Wisłą”. Po mszy św. – złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
drm

Noce z teatrem
cja w reżyserii Bogdana Słupczyńskiego powstała w ramach
warsztatów teatralnych 2015.
Na spektakle zapraszamy do
Klubu Górnika-Na�owca, do
Muzeum Budownictwa Ludowego oraz na dziedziniec sanockiego zamku. Wstęp na widowiska teatralne jest bezpłatny.
drm

ARCHIWUM TEATRU CZYTELNIA DRAMATU Z LUBLINA

22, 23 i 27 sierpnia br. po raz
pierwszy w Sanoku odbędą się
Galicyjskie Noce Teatru.
W czasie przeglądu będzie
można obejrzeć spektakle:
„Ony” Teatru Czytelni Dramatu z Lublina, „Bajka na noc”
Teatru Studio Zaczarowana
Szkatułka ze Lwowa i „Na wysokiej połoninie” – insceniza-

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Sanoku
zaprasza na spotkanie z Marcinem Wolskim,
znanym satyrykiem, publicystą, autorem wielu książek.
Podczas spotkania odbędzie się prezentacja książki
„Dzień zapłaty” – 21 sierpnia (piątek), godz. 17,
Ogród Zimowy przy Domu Sokoła.

Sanok

*4 sierpnia na ul. Robotniczej
doszło do kradzieży. Nieznany sprawca włamał się do
sklepu i ukradł artykuły tytoniowe o wartości tysiąca złotych.
*5 sierpnia na ul. Okulickiego
funkcjonariusze skontrolowali
35-letnią rowerzystkę. Kobieta
była pijana. Badanie alkomatem wykazało 1,27 mg/l. Tego
samego dnia na ul. Krakowskiej policjanci zatrzymali 54-letniego kierowcę lancii, który był pod wpływem alkoholu.
Wynik badania: 1,24 mg/l.
*6 sierpnia na ul. Podgórze
doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-latka jadąca oplem astra na
przejściu dla pieszych potrąciła 19-latkę. Dziewczynę
z obrażeniami przewieziono
Już niebawem sanoczanie będą mieli okazję rozsmakować
– Na dziedzińcu zamku, do szpitala.
się w dobrym kinie. Wszystko za sprawą Kinobusu, który pod gołym niebem, wyświe- *8 sierpnia na ul. Henryka
28 sierpnia zawita do naszego miasta.
tlone zostaną dwa �lmy: Stankiewicza funkcjonariusze
skontrolowali kierowcę forda
mondeo. 32-latek prowadził
pojazd pod wpływem alkoholu. W organizmie miał 1,14
mg/l. W trakcie kontroli okazało się, że ma sądowy zakaz
prowadzenia samochodów.

Gmina Bukowsko
ARCHIWUM FESTIWAL KINOBUS (MACIEJ GIL)

ARCHIWUM PRYWATNE

Ale ryba! Emil Drąg z koła nr
3 złowił na stawie w Hłomczy
amura ważącego ponad 15
kilogramów. To – według
norm Polskiego Związku
Wędkarskiego – okaz na
srebrny medal.
Starsi kibice sportowi pamiętają pana Emila jako byłego piłkarza Stali, ale okazuje się, że po zakończeniu
kariery w większym stopniu
oddał się swej drugiej pasji,
czyli łowieniu ryb. Ostatnio
sporo czasu spędzał na stawie gminnym w Hłomczy,
nęcąc łowisko kukurydzą.
Wielkiego amura skusił jednak na pływającą kulkę proteinową. Po mierzeniu i ważeniu oraz nieodzownej sesji
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Kinobus po raz
pierwszy w Sanoku

To pierwsza tego typu impreza w Polsce.
– Od dwunastu lat taki
projekt jest realizowany na
Słowacji, spodobał mi się, postanowiłem przeszczepić go
do Polski, choć w nieco innej
formule i większej skali
– mówi Maciej Gil, jeden
z organizatorów pierwszego
polskiego festiwalu Kinobus.
– Równie ważnym powodem,
dla którego zdecydowaliśmy
się na realizację projektu, jest
nieprzemijająca miłość do
kina.
W ciągu trzech dni autokar pełen miłośników �lmu
i niebanalnego spędzania wolnego czasu odwiedzi czterna-

ście miejscowości Podkarpacia. W trakcie podróży pasażerowie będą poznawać historie zamkniętych i działających
kin, spotykać się z byłymi
i obecnymi pracownikami
tych obiektów, działaczami
DKF-ów i znawcami �lmowej
historii regionu. Uczestnicy
imprezy zwiedzą również najciekawsze muzea na terenie
naszego województwa.
Projekt startuje 28 sierpnia z Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie. Tam wyświetlone zostaną najstarsze polskie
dobranocki. Stamtąd Kinobus
wyruszy do Przeworska, Jasła
i Przemyśla. Wieczorem zawita do Sanoka.

„Kino Świat” i „Kocham kino”
– dodaje Maciej Gil.
Dzień później w Brzozowie odbędzie się pokaz �lmów dla dzieci połączony
z warsztatami plastycznymi.
Natomiast w Jaśle uczestnicy
projektu wezmą udział w obchodach 650-lecia miasta i 10.
Międzynarodowych Dniach
Wina, i obejrzą, także w plenerze, �lm „Młode wino”. 30
sierpnia Kinobus powróci do
Rzeszowa.
Wstęp na projekcje
wszystkich �lmów jest bezpłatny. Więcej informacji na
www.kinobus.pl i www.facebook.com/kinobuspl.
aes

Pociąg z Jasła do Komańczy kursuje do końca września
Wszystkie osoby, które chcą
udać się w podróż z Jasła do
Komańczy pociągiem, mogą
to zrobić do 27 września. Szynobus kursuje w każdy weekend w godzinach:

Jasło, odjazd 7:00 – Krosno 7.32 – Zagórz 8.40 – Komańcza,
przyjazd 9:31.
Komańcza, odjazd 16:10 – Zagórz 17.01 – Krosno 18.08 – Jasło, przyjazd 18:40. Warto przypomnieć, że zakupiony bilet
upoważnia do żniżek i fantów.
aes
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*7 sierpnia w Wolicy doszło
do kradzieży. Pokrzywdzony
zawiadomił, że nieznani
sprawcy, podając się za zbieraczy złomu, ukradli z terenu
posesji i budynku gospodarczego narzędzia rolnicze, rolkę siatki ogrodzeniowej
i drewniane strugi. Wartość
strat oszacowano na 3 tys. złotych.

Gmina Zagórz

*10 sierpnia w Tarnawie Dolnej doszło do stłuczki. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że
21-latka kierująca mercedesem w trakcie włączania się do
ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa mężczyźnie jadącemu renaultem. Doszło do zderzenia.
Obrażenia odniosła kierująca,
a także pasażerka mercedesa.
Mężczyzna uciekł z miejsca
zdarzenia, funkcjonariuszom
udało się go ująć. Okazało się,
że był pod wpływem alkoholu.
W organizmie miał 0,85 mg/l.

Gmina Sanok

*8 sierpnia w Załużu 29-latek
wsiadł do niebędącego jego
własnością samochodu marki
Renault �alia, wjechał nim
do rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. Tłumaczył, że zbiegł,
ponieważ nie posiada prawa
jazdy i obawiał się konsekwencji. Właścicielka samochodu
straty oszacowała na 4 tys. złotych. 29-latek usłyszał zarzut
krótkotrwałego użycia pojazdu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

– Inwestycja posiada decyzję
środowiskową, zatwierdzoną
w maju przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Od niniejszej decyzji została
zgłoszona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest także
zatwierdzona koncepcja programowa obwodnicy. Obecnie
w uzgodnieniu znajdują się dokumenty przetargowe, niezbęd-

przewiduje wyburzeń budynków mieszkalnych. Batalia
o przebieg trasy rozegrała się
kilka lat temu. Sanoczanie mieli
okazję zapoznać się z koncepcją
podczas konsultacji społecznych. Zastrzeżenia mieli m.in.
mieszkańcy ulicy Zielnej sąsiadującej z Głowackiego.
– Choć procesem inwestycyjnym zajmuje się GDDKiA,
jako samorząd gminny opiniowaliśmy budowę rond i zjazdów.
Zaproponowaliśmy m.in. budowę ronda pantofelkowego przy
wjeździe do miasta z kierunku

W związku z budową obwodnicy, między Dąbrówką
a Posadą dojdzie do wyburzenia kilkunastu innych obiektów: magazynu, budynków
gospodarczych, domków na
działkach. – Właściciele otrzymają zawiadomienie, kiedy
będzie gotowy projekt budowlany i wojewoda wyda
decyzję wywłaszczeniową.
Jest ona czymś ostatecznym
i obywatel nie może jej zablokować – wyjaśnia Edward
Olejko.
Do wyburzenia dojdzie
również podczas budowy
łącznika między rondem Beksińskiego a obwodnicą – trzeba będzie usunąć budynek
komunalny na Dąbrówce,
który znajduje się na trasie
przebiegu. Ponieważ jest on
użytkowany,
mieszkająca

Koniec horroru na przejściu przy G3!

nia ulicy Okulickiego z obwodnicą, gdzie przewidziano
budowę tunelu pod ulicą
Okulickiego albo wiaduktu
nad. Jako samorząd miasta,
zarekomendowaliśmy budowę wiaduktu – relacjonuje
Edward Olejko. Wiadukt powstanie też nad ulicą Stróżowską, a z kolei tunel – pod ulicą
Robotniczą (na końcowym
odcinku, w rejonie działek).
Ronda przewidziano na ulicy
Krakowskiej, Konopnickiej
i Lipińskiego.
Miasto ma wybudować
łącznik od ronda Beksińskiego do obwodnicy. Dzięki staraniom władz, droga powstanie jako inwestycja wojewódzka i taki też status będzie
miała w przyszłości. – Mamy
uzgodniony projekt porozu- Wygięta barierka przy G3 straszyła przez kilka tygodni.
mienia z Urzędem Marszał- Gdyby pędzący kierowca nie odbił w lewo, przechodząca
dziewczynka nie miałaby szans.
Będzie bezpieczniej na przejściu przy Gimnazjum nr 3
przy ulicy Lipińskiego, gdzie cztery lata temu doszło do
śmiertelnego potrącenia mężczyzny, a na co dzień zdarzają się sytuacje zagrażające życiu pieszych. Powstanie wyspa rozdzielająca dwa pasy ruchu, która zwiększy bezpieczeństwo przechodzących i pozwoli okiełznać pozbawionych wyobraźni kierowców.

Zrobią wysepkę

ARCHIWUM TS

W ostatnich dniach Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie zatwierdził protokół Zespołu
Opiniowania Projektów Inwestycyjnych dotyczący obwodnicy Sanoka. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie
drugiego etapu przetargu na budowę. Inwestycja ruszy
jednak nie w 2016 roku – jak do niedawna się mówiło – ale
w 2017, a zakończenie przewidziano na 2020.
jziobro@tygodniksanocki.pl
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Budowa obwodnicy
ruszy w 2017 roku

AUTORKA

Obwodnicę buduje GDDKiA, przedstawiciele miasta biorą jednak udział w konsultacjach i są w stałym kontakcie
z inwestorami. Na zdjęciu (od prawej): wiceburmistrz Edward Olejko, naczelnik Ignacy Lorenc i Piotr Bochnia
z Wydziału Inwestycji i Remontów Kapitalnych.
ne do zaproszenia oferentów
do złożenia ofert cenowych –
informuje Joanna Rarus z zespołu prasowego rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
Obwodnica Sanoka zostanie
zrealizowana w systemie projektuj-buduj. Dwa odrębne przetargi – na projektowanie i realizację
inwestycji – zostaną zastąpione
jednym. Planowany czas realizacji to trzy lata; rok na projektowanie i dwa lata na budowę.

Domów
nie trzeba burzyć

Dla mieszkańców dzielnic,
przez które będzie biegła obwodnica – Dąbrówki, Zatorza
i Posady – kluczowa jest informacja, iż rekomendowany wariant przebiegu obwodnicy nie

Rzeszowa zamiast ronda okrągłego, które wymaga więcej
miejsca, w związku z czym konieczne byłoby wyburzenie pobliskiego domu. Liczymy, że
Warszawa uwzględni naszą propozycję i budynek zostanie
oszczędzony – powiedział Tygodnikowi Edward Olejko, wiceburmistrz ds. komunalnych,
nie znając jeszcze decyzji dyrektora GDDKiA. W Brzozowie,
gdzie poprzednio wiceburmistrz
pracował, w związku z budową
obwodnicy doszło do wyburzeń
kilkunastu domów. – Wiadomo,
że dla ludzi to tragedia. Z drugiej
strony słyszałem, że właściciele
budynku z lat 80. dostali takie
odszkodowanie, że wybudowali
sobie nowy dom i kupili samochód – dodaje.

w nim rodzina zostanie wy- kowskim, przy udziale Podkwaterowana.
karpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Zostanie on
Łącznik, wiadukty,
przedstawiony na najbliższej
tunele, ronda
sesji rady miasta w formie
Obwodnica będzie się zaczy- uchwały – informuje Edward
nała na skrzyżowaniu dróg: Olejko. Dla Sanoka będzie to
krajowej nr 28 i wojewódz- olbrzymia pomoc, zważywkiej nr 886, na wjeździe od szy że łącznik ma kosztować
strony Krosna i Rzeszowa. 16–18 mln zł. – Nasz wkład to
Koniec planowany jest na 15 procent wydatków inwedrodze krajowej nr 84 (Sa- stycyjnych oraz działki będąnok-Krościenko), w rejonie ce własnością miasta – uzuskrzyżowania z ulicą Łany. pełnia wiceburmistrz. PrzesuSkomunikowanie obwodni- nięcie terminu budowy obcy z miastem odbywać się wodnicy nie zmieni planów
będzie poprzez łącznik do dotyczących łącznika. – Koronda Beksińskiego.
rzystając z dobrego klimatu,
Powstaną nowe ronda, chcemy inwestycję s�nalizoskrzyżowania, mosty i wia- wać jak najszybciej – podkredukty. – Przykładowo opinio- śla E. Olejko.
waliśmy wariant skrzyżowa-

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr inż. Jacka Rudaka

wieloletniego Nauczyciela naszej Szkoły, Wychowawcy
wielu pokoleń uczniów, wspaniałego Kolegi
i życzliwego wszystkim Człowieka.

Rodzinie i Najbliższym
składamy szczere wyrazy współczucia
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku

Wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

śp. Jacka Rudaka
Rodzinie zmarłego
składają
Koleżanki i Koledzy
z Klubu Żeglarskiego „Albatros”

Do największej liczby niebezpiecznych sytuacji dochodzi, kiedy piesi przechodzą na stronę
Gimnazjum nr 3 i zielonego rynku. Kierowcy jadący lewym pasem, zazwyczaj z nadmierną szybkością, nie zwracają uwagi na
przejście i muszą gwałtownie hamować w momencie, gdy zauważą pieszego, który wyłania się zza
stojących na prawym pasie aut.
Wiosną tego roku uczennica gimnazjum cudem uniknęła śmierci
– pędzący lewym pasem kierowca
zauważył ją w ostatniej chwili,
gwałtownie zahamował i odbił
w lewo, uderzając w barierki przy
szkole. Wcześniej podobna sytuacja przydarzyła się grupie
uczniów zmierzających do szkoły.
Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło jednak latem 2011
roku, kiedy na przejściu zginął
mężczyzna wracający z zakupów na zielonym rynku. Od tej
pory posadzanie, szczególnie
radny Maciej Drwięga, rozpoczęli batalię o poprawę bezpieczeństwa przy ulicy Lipińskiego. W kwietniu tego roku doszło
do kolejnego spotkania z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
w którym wzięli udział radni
z Posady, policja i pracownicy
urzędu miasta. Przedyskutowano
w terenie różne warianty rozwiązań, m.in. zainstalowanie świateł,
budowę wysepki, fotoradar.

Ostatecznie GDDKiA zdecydowała o budowie wyspy rozdzielającej dwa pasy. Rozwiązanie takie pozwoli na spowolnienie ruchu na tym odcinku ulicy
Lipińskiego, ograniczy możliwość wyprzedzania, poprawi
dostrzegalność przejścia oraz
widoczność pieszego.
Rzeszów obiecuje, że wysepka powstanie jeszcze przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
– Czy to dobre rozwiązanie?
Myślę, że tak. Wysepka to azyl
dla pieszego, który będzie mógł
bezpiecznie zatrzymać się
i cofnąć, jeśli zauważy pędzące
auto. Mam jednak nadzieję, że to
nie koniec działań związanych
ze zwiększaniem bezpieczeństwa przy ulicy Lipińskiego.
W momencie, kiedy powstanie
nowy dworzec, trzeba będzie
spojrzeć globalnie na problem
przejść przy tej ulicy, szczególnie
przy szkole numer 5 oraz Autosanie – zwraca uwagę Maciej
Drwięga.
Przejście powstanie w ramach prac związanych z utrzymaniem drogi krajowej, prowadzonych przez Rejon GDDKiA
w Lesku. Z informacji uzyskanych w Rzeszowie wynika, że
nie będzie żadnych ograniczeń
w ruchu typu objazd czy zamknięcie drogi. Dlatego już dziś
apelujemy do kierowców
o ostrożną jazdę.
Jolanta Ziobro

Jarmark Ikon tuż, tuż

Już 30 sierpnia odbędzie się Jarmark Ikon, a dzień wcześniej na rynku wystąpi zespół I�. Atrakcją jarmarku będzie wspólne malowanie ikony św. Michała Archanioła.
W ostatnich latach impreza była – informuje Wojciech Pajestorganizowana pod nazwą Jar- ka, naczelnik Wydziału Kultumarku Sanockiego. W tym roku ry i Promocji UM. W prograbędzie to Jarmark Ikon. – Zde- mie przewidziano wiele atrakcydowaliśmy się wrócić do cji: występy zespołów, prepierwotnej nazwy i idei jar- zentacje rękodzieła, degustacje
marku, pamiętając pierwsze, potraw i produktów, a także
bardzo udane, edycje. Zdaje- wspólne pisanie ikony św.
my sobie sprawę, że odbudo- Michała Archanioła.
wanie marki nie będzie proste.
W przeddzień jarmarku,
Impreza ma promować twór- w sobotę, 29 sierpnia, na saców i rękodzielników z nasze- nockim Rynku odbędzie się
go regionu. Zaproszenie na wielki koncert. Wystąpią: Potegoroczną edycję przyjęły sa- laryzacja – godz. 18; CIRYnockie, bieszczadzkie i pod- AM – o 19.15 i I� – o 20.30.
karpackie pracownie ikon Szczegóły za tydzień.
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Blokada drogi

ostatnią deską ratunku

ARCHIWUM TS

będzie we wrześniu!
W lipcowym referendum za strajkiem generalnym opowiedziało się 589 osób.
Pielęgniarki z sanockiego szpitala zgodnie z zapowiedziami przygotowują się do strajku generalnego. Dodatkowo
w placówce ogłoszono pogotowie strajkowe, co oznacza,
że w każdej chwili mogą zdecydować o odejściu od łóżek
pacjentów.
Spór między pielęgniarkami
i położnymi a kierownictwem
szpitala trwa od grudnia ubiegłego roku. Zarzewiem kon�iktu są podwyżki, o które
pracownice ubiegają się od
kilku lat. Początkowo domagały się wzrostu poborów zasadniczych o 500 złotych.
W czasie negocjacji obniżyły
żądania do 300, z czego 200
złotych miały otrzymywać już
od stycznia 2015 roku, a pozostałe 100 od lipca. Dyrektor
nie przystał na ich warunki
i zaproponował im 50 złotych
podwyżki. Siostry nie zgodziły się i postanowiły zorganizować strajk ostrzegawczy.

Szpital tonie w długach

Władze szpitala wielokrotnie
tłumaczyły, że gdyby przystały na żądania, wydatki placówki w 2015 roku wzrosłyby
o 4 mln złotych, natomiast
w następnym o 4,7 mln. Ko-

lejnym problemem, z którym
musi się zmierzyć kierownictwo SPZOZ jest mniejszy
o 678 tys. złotych kontrakt
z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Pieniędzy jest mniej,
a pacjentów stale przybywa.
Jednak pielęgniarki mają
już dość czekania. Od 7 lat nie
dostały podwyżki.
Zarząd szpitala i władze
powiatu twierdzą, że winę za
taki stan rzeczy ponosi NFZ,
który dyskryminuje powiatowe placówki.
W związku z tym, że strony nie doszły do porozumienia, 12 maja zorganizowano
strajk ostrzegawczy. Wzięło
w nim udział 230 osób. Przełomu nie było. Rozmów z siostrami nie podjęli przedstawiciele starostwa powiatowego,
pod które podlega placówka,
ani dyrektor szpitala, w tym
czasie zajmujący się pacjentami na SOR.

Referendum
przesądziło sprawę

Kolejnym krokiem pielęgniarek
było zorganizowanie referendum,
w którym personel miał zdecydować o podjęciu strajku generalnego. Spośród 885 osób zatrudnionych w szpitalu w głosowaniu
wzięło udział 601. Tylko 12 z nich
wypowiedziało się przeciwko,
większość – za, co oznacza, że referendum było wiążące.
– Pismo z wynikami głosowania i informacją o ogłoszeniu
pogotowia strajkowego przesłałam do Rady Społecznej przy
szpitalu i do władz powiatu –
mówi Małgorzata Sawicka,
przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sanockim szpitalu. – Dla
nas strajk jest ostatecznością, zależy nam na porozumieniu, ale
nie mamy innego wyjścia.
Siostry mogą podjąć decyzję o odejściu od łóżek w każdym momencie.
– Na pewno strajk zostanie
zorganizowany we wrześniu –
dodaje Małgorzata Sawicka. –
Do końca tygodnia będzie wiadomo, czy wcześniej zdecydujemy się podjąć jakieś działania.

Gorąco w całej Polsce

Tuż po wakacjach zaplanowano strajk generalny w całym
kraju. 4 sierpnia Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zorganizował konferencję prasową,
w czasie której zwrócił uwagę
na dramatyczną sytuację
sióstr i fakt, że coraz więcej
wykwali�kowanych
osób
opuszcza nasz kraj. W Polsce
na 1000 osób przypada pięć
pielęgniarek, natomiast w innych częściach Europy nawet
kilkanaście, dla przykładu
w Szwajcarii – szesnaście.
Dodatkowo związek postanowił złożyć kompromisowy projekt, w którym Ministerstwo Zdrowia i NFZ zagwarantuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego co roku
o 500 zł przez kolejne 3 lata.
Będzie to rozwiązanie stałe,
a nie czasowe i będzie obowiązywało również po 2018 roku.
Jeśli władze nie zareagują
i nie spróbują dojść do porozumienia ze związkowcami,
we wrześniu w Warszawie powstanie białe miasteczko.
aes

ANETA SKÓBEL

Strajk generalny

Mieszkańcy zagórskiej ulicy Wolności przygotowują się do
zablokowania drogi. Wierzą, że dzięki temu doczekają się
wymarzonego chodnika, zanim dojdzie do tragedii i ktoś
poniesie śmierć pod kołami pędzących samochodów.
Ludzie od 15 lat walczą
– W ciągu trzech lat na
o utworzenie chodnika na od- tym odcinku doszło do 113
cinku łączącym Sanok z Za- wypadków – mówi Artur Głagórzem (w ciągu drogi krajo- dysz, który od dwóch lat walwej nr 84). W tym czasie wie- czy o utworzenie chodnika na
lokrotnie apelowali do władz ul. Wolności.
gminy i Generalnej Dyrekcji
Kuriozalny jest fakt, że
Dróg Krajowych i Autostrad. trotuaru brakuje tylko na
Alarmowali, że nie mają bez- przestrzeni 2 kilometrów.
piecznego dojścia do swoich
Zbulwersowani niezmieposesji, a poruszanie się po- niającą się sytuacją podjęli
boczem wiąże się z ryzykiem. decyzję o zorganizowaniu akW godzinach szczytu natęże- cji protestacyjnej. Początkonie ruchu jest bardzo duże, wo chcieli zablokować przeja kierowcy często jadą z nad- ście dla pieszych 14 sierpnia
mierną prędkością. Najbar- (w piątek) o godzinie 16.00.
dziej obawiają się o swoje Wówczas ruch na drodze jest
dzieci, które każdego dnia po- bardzo duży, ponieważ wiele
konują tę trasę, by dojść do osób przejeżdża przez Zagórz,
szkoły.
jadąc na weekend w BieszczaJednak GDDKiA pozosta- dy bądź nad Jezioro Solińskie.
je nieugięta. Tłumaczy, że od- Niestety ze względu na kocinek ten nie jest brany pod nieczność zgłoszenia blokady
uwagę w planach �nanso- odpowiednim instytucjom
wych, ponieważ nie spełnia akcja musiała zostać przesudwóch głównych kryteriów: nięta.
odpowiedniego natężenia ru– Nie rezygnujemy z nachu i liczby wypadków.
szych planów. Czekamy na
Mieszkańcom Za- odpowiedź Komendy Wojegórza argumenty te wódzkiej Policji i Zarządu
wydają się niedo- Dróg Wojewódzkich. Gdy
rzeczne.
tylko ustosunkują się do naszego pisma, ustalimy nowy
termin i zablokujemy przejście – dodaje Artur Gładysz.
aes

OSP Nowosielce niepokonana
Nieznośny upał nie przeszkodził w przebiegu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Pielni. Wielkim zwycięzcą okazała się drużyna OSP Nowosielce. Zdobyła aż trzy puchary.
Podobnie sytuacja wyglądała
w grupie strażaków. Tutaj
OSP Pielnia dzielnie dotrzymywała kroku OSP Nowosielce, ale w końcu oddała
pierwsze miejsce swoim rywalom, przegrywając z nimi
zaledwie jednym punktem
w klasy�kacji końcowej. Na
trzecim miejscu uplasowała
się OSP Posada Zarszyńska.
Jak sami zwycięzcy przyznają, wygrana to głównie
zasługa licznych treningów
i zdyscyplinowania zawodników, którzy poświęcając
cały miesiąc na ćwiczenia,
sięgnęli po pierwsze miejsce
na podium. Teraz czekają na
nich kolejne intensywne tre- W najbliższą niedzielę dwie najlepsze drużyny staną w szranki z równie dobrymi drużyningi. A wszystko po to, aby nami OSP z powiatu sanockiego.

FOT. MACIEJ DUFRAT (WWW.EZARSZYN.PL)

Zawody odbyły się na stadionie
sportowym w Pielni. Drużyny
rywalizowały ze sobą w dwóch
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m oraz w ćwiczeniach bojowych. Łącznie w turnieju wzięło udział siedem drużyn męskich, w tym dwie z Nowosielec oraz trzy żeńskie.
Zmagania rozpoczęły się
od sztafety dziewcząt. Strażaczki z Nowosielec uzyskały
najlepszy wynik w tej konkurencji (69,5 punktów), ale
w ćwiczeniach bojowych królowała OSP Długie z 52 punktami. Mimo to w zestawieniu
końcowym zwycięstwo odniosła OSP Nowosielce z 125
punktami na koncie. Trzecie
miejsce zajęła OSP Pielnia.

jak najlepiej zaprezentować się
na zawodach powiatowych.
Pierwsze trzy zwycięskie
zespoły otrzymały z rąk wójta
gminy Zarszyn, Andrzeja Betleja, puchary oraz pamiątkowe
dyplomy. Drużyny z dwóch
pierwszych miejsc w zestawieniu zakwali�kowały się do
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Besku
i w najbliższą niedzielę staną
w szranki z najlepszymi drużynami OSP z powiatu sanockiego.
Po zawodach gminnych dwa
pierwsze zespoły w grupach „A”
i „C” zmierzyły się w jednej konkurencji: ćwiczeń bojowych na
czas bez punktów karnych o Puchar Redaktora Naczelnego
portalu ezarszyn.pl. W kategorii
męskiej zwyciężyła OSP Pielnia,
zaś w „C” silniejsza okazała się
OSP Nowosielce.
Anna Twardy

Parking w zawieszeniu

Burmistrz wydał zgodę na wycinkę 21 drzew przy przychodni na ulicy Lipińskiego – a nie 33, jak wnioskowała
dyrekcja SP ZOZ. Z tego też względu sprawa urządzenia
parkingu zostaje na razie zawieszona.
Przychodnia, w której zlokalizowane są poradnie specjalistyczne, jest ważnym ośrodkiem medycznym, odwiedzanym rocznie przez 70 tys. pacjentów. Przy budynku jest
około 10 miejsc parkingowych, dlatego większość aut
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orzech do zgryzienia, gdyż informacja o planowanej wycince mocno poruszyła lokalne środowisko. Wiadomo, że
w ostatnich latach w Sanoku
wycięto wiele starych drzew,
co spotkało się z negatywnym
odbiorem społecznym. Przy-

wać część drzewostanu, który
chroni budynek przed słońcem, kurzem i hałasem, a także ocienia przystanek autobusowy przy ulicy Lipińskiego,
co cenią sobie szczególnie
starsi pacjenci.
Ostatecznie podpisana
przez burmistrza decyzja
mówi o wycince 21 drzew: 14
świerków i 7 lip po wschodniej stronie budynku, w sąsiedztwie Powiatowego Cen-

niem. Zdaniem dyrektora
Siembaba częściowa wycinka
nie ma sensu, gdyż burzy to
spójną i sensowną koncepcję
parkingu oraz komplikuje
kwestię dojazdu i wyjazdu.
Wycięcie świerków rosnących
przy ogrodzeniu od strony
ulicy Lipińskiego jest konieczne, aby urządzić miejsca postojowe wzdłuż budynku oraz
umożliwić dojazd do wspomnianej działki od strony Po-

JOLANTA ZIOBRO

Od wycięcia świerków rosnących przy ogrodzeniu przychodni wzdłuż ulicy Lipińskiego dyrekcja SP ZOZ uzależnia
urządzenie parkingu na około 60 miejsc.
parkuje wzdłuż ulicy Kołłąta- gotowując niedawno tekst trum Rehabilitacji i prywatnej wiatowego Centrum Rehabija. Na początku tego roku dy- o parkingu, rozmawialiśmy posesji. Są one w kiepskiej litacyjnego. Na opinię denrektor Adam Siembab zapro- z kilkoma osobami, m.in. sze- kondycji i rosną w bardzo du- drologiczną szpitala nie stać,
ponował, by rozwiązać pro- fową Powiatowego Centrum żym zagęszczeniu. Co do zważywszy, że cena za jedno
blem globalnie: ucywilizować Rehabilitacji, prezesem Fun- świerków wzdłuż Lipińskie- drzewo oscyluje w granicach
teren wokół przychodni dacji Ochrony Zdrowia, rad- go, burmistrz uznał, że powi- 300–1000 zł. – Nie będziemy
i urządzić 56 miejsc parkingo- nymi miejskimi i powiatowy- nien wypowiedzieć się den- wydawać pieniędzy na ten cel
wych. Wiązałoby się to jednak mi. Wszyscy byli całym ser- drolog – jaka jest ich kondycja – ucina Adam Siembab. Tak
z koniecznością wycinki 33 cem za urządzeniem parkin- i czy ewentualnie kwali�kują więc sprawa parkingu zostaje
drzew.
gu, jednak nie kosztem drzew. się do wycinki.
na razie zawieszona.
Wniosek tra�ł do burmi- Sugerowali, by urządzić mniej
Dyrekcja SP ZOZ nie jest
Jolanta Ziobro
strza, który miał twardy miejsc postojowych i zacho- zachwycona takim rozwiąza-

Od kilku lat jestem po rozwodzie. Nie przeprowadzaliśmy postępowania o podział majątku dorobkowego. Jesteśmy współwłaścicielami domu, w którym obecnie mieszkam, mój były
mąż ma w nim meldunek na pobyt stały, ale kilka lat temu wyprowadził się. Czy mogę wymeldować byłego męża?
Beata z Sanoka

I

stnieje możliwość wymeldowania innej osoby z lokalu, w którym dotychczas była
ona zameldowana. Przewiduje
ją przepis art. 35 Ustawy
o ewidencji ludności. Zgodnie
z tym przepisem ,,Organ gminy, o którym mowa w art. 28
ust. 1, wydaje z urzędu lub na
wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28
ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce
pobytu stałego albo opuścił
miejsce pobytu czasowego
przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania
się”. Wobec powyższego, jeśli
osoba posiada tytuł prawny do
lokalu (np. współwłaściciel,
dzierżawca czy najemca),
może złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która nie
przybywa już pod danym adresem, a jest pod nim zameldowana. Warunkiem jest, aby
osoba, którą chcemy wymeldować, nie przebywała w miejscu zameldowania już od ponad 3 miesięcy. Jeśli warunek
ten jest spełniony, można złożyć w urzędzie gminy wniosek
o wymeldowanie.
Po złożeniu wniosku o wymeldowanie Wydział Ewidencji
Ludności Gminy właściwej dla
miejsca położenia lokalu wery�kuje, czy dana osoba faktycznie
nie mieszka już w miejscu zameldowania. Sprawa powinna
zostać załatwiona nie później
niż w ciągu miesiąca, a w spra-

Porad Prawnych udziela
Radca Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-46-45-113,
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres:
tygodniksanocki@wp.pl

wach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu
2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim
przypadku zawiadomić strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin
jej załatwienia.
Ustalenie w toku postępowania administracyjnego, że
osoba zameldowana w lokalu
nie przebywa tam od 3 miesięcy,
skutkuje wydaniem decyzji o jej
wymeldowaniu z lokalu. Jednak
jako współwłaściciel były małżonek ma prawo mieszkać
w należącym do niego domu
lub też zażądać jego podziału.

Podstawa prawna: Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Burmistrzówna hejtowała w internecie? Sprawa w sądzie
Funkcjonariusze policji przystąpili do szukania sprawców.
Szybko okazało się, że kontrowersyjne posty mają tylko jeden adres IP. Policja ustaliła,
że wyszły one z mieszkania
szanowanej mieszkanki Rzeszowa. Właścicielka zeznała,
że mieszkanie jest wynajmowane przez Izabelę B., córkę
byłego burmistrza Sanoka. Ta
ostatnia ze swojej strony złożyła oświadczenie, że była
dysponentem tego mieszkania. Zawarła w nim również
informację, że sprawy z tego
tytuły powinny być kierowane pod jej adresem.

Czekam na słowo
„przepraszam”

Już wiadomo, że wpisy dotyczyły co najmniej 5 osób, gdyż
tylu obywateli podjęło w tej
sprawie kroki prawne. Są
wśród nich osoby publiczne,
jak i prywatne.

Tę informację potwierdza
mecenas Bartłomiej Rychter,
pełnomocnik poszkodowanych. – W chwili obecnej jest
kilka prowadzonych spraw –
podkreśla adwokat. – Natomiast do momentu wydania
orzeczenia przez sąd muszę
powstrzymać się z komentarzem.
Wcześniej niż Rafał Jasiński zawiadomienie o przestępstwie skierowała do organów
ścigania mieszkanka Sanoka,
dyrektorka jednej z placówek
oświatowych. Sprawa toczy
się przed Sądem Rejonowym
w Lesku.
– Przed rozpoczęciem całego postępowania odbyła się
rozprawa pojednawcza, ale
oskarżona nie stawiła się na
nią z przyczyn osobistych –
informuje sędzia Artur Lipiński, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Krośnie. – Kolejny termin wyznaczono na
14 września br.
– Liczymy na polubowne
załatwienie sprawy w ramach

porozumienia pozasądowego
– dodaje Bartłomiej Rychter.
– Na pierwszej rozprawie
oczekiwałam na słowo „przepraszam” od Izabeli B., ale go
nie usłyszałam – mówi mieszkanka Sanoka. – Na drugiej
również, ale znowu nie padło.
Nie jestem zainteresowana
generowaniem
kon�iktu
i w dalszym ciągu oczekuję na
przeprosiny.

Kolejne sprawy
w Rzeszowie

Akt oskarżenia z powództwa
Rafała Jasińskiego został przeniesiony z sanockiego sądu do
Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Jak na razie oskarżenie
nie dotyczy Izabeli B., ale
dwóch osób: właścicielki
mieszkania wynajmowanego
przez burmistrzównę, jak
również dostawcy internetu.
Jednakże rzeszowski sąd jeszcze nie brał pod uwagę zeznań
kobiety wynajmującej lokal
oraz oświadczenia córki Wojciecha Blecharczyka, gdyż po-
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stępowanie dopiero się rozpocznie. Prawdopodobnie
sprawa ruszy po wakacjach.
W Rzeszowie będzie się
również toczyć postępowanie
z powództwa Romana Babiaka. – Pomówienia o uczcie,
jaką rzekomo zrobiłem u Brata Alberta, pojawiło się półtora tygodnia przed wyborami
samorządowymi – relacjonuje radny. – Plotka cały czas
krążyła po urzędzie miasta,
podsycana przez nieżyczliwe
mi osoby. Po wyborach na
portalu internetowym pojawił się jednak wpis: „A kiedy
CBA odwiedzi radnego z Olchowiec, który przed wyborami zrobił ucztę u Brata Alberta?”. Zgłosiłem to na policję.
Sąd przyznał mi status poszkodowanego. Po zapoznaniu się z aktami dowiedziałem
się, że pomówienia pisane
były z mieszkania w Rzeszowie, a jego właścicielka utrzymuje, że wynajmowała mieszkanie córce sanockiego burmistrza. Dorota Mękarska

Bartosz Głowacki – pochodzący z Zagórza światowej
sławy akordeonista, opowiada o swojej pasji, planach na przyszłość i studiach w Londynie.
* Grasz od najmłodszych lat,
jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
– Muzyka w moim życiu
obecna była od zawsze.
Wszystko za sprawą rodziców.
Gdy miałem 8 lat, namówili
mnie do gry na instrumencie.
Od tamtego czasu minęło kilkanaście lat i nawet nie pamię-
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szansa na zaprezentowanie się
szerszej publiczności. Trzeba
jednak pamiętać, że sztuka to
nie sport i mimo wielu elementów wspólnych nie da się
jej punktowo ocenić. Idąc na
koncert, nikt o zdrowych zmysłach nie myśli o rezultatach,
najważniejsze są przeżycia
emocjonalne.
* Występowałeś u boku wielu
gwiazd światowego formatu,
kto zrobił na Tobie największe wrażenie?
– Dla mnie każdy, kto kocha to,
co robi, jest inspiracją. Najbardziej zadziwia mnie normalność

ność. Każdy, kto się tam znalazł,
próbuje jak najlepiej przygotować się do życia po studiach,
w świecie biznesu muzycznego,
który jest po prostu szalony!
* Wiążesz swoją przyszłość
z Londynem. Czy chciałbyś na
stałe osiąść w innym miejscu?
– Jeszcze o tym nie myślę. Zdecydowałem się kontynuować
roczne studia magisterskie, zamierzam też w dalszym ciągu
współpracować z różnymi muzykami. Nadchodzące dwa lata
będą bardzo pracowite. Czeka
mnie organizacja autorskich
projektów muzycznych w kom-
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– Dla mnie muzyk spełniony
w tak młodym wieku to muzyk
leniwy. Ilość stylów jest tak
ogromna, że grzechem jest stale
nie rozwijać swoich umiejętności. Zależy mi na tym, aby kiedyś stać się muzykiem bezkompromisowym.
* Kto jest dla Ciebie największym wsparciem?
– Ogromna liczba osób i instytucji, bez których pomocy
na pewno nie udałoby mi się
grać i studiować w Londynie.
Zawsze wspierali mnie rodzice. Masa wyrzeczeń z ich strony i czasu poświęconego,

Chce byc
muzykiem

tam, kiedy zacząłem myśleć
o muzykowaniu jak o przyszłym zawodzie.
* Kiedy odkryłeś, że masz talent?
– Tak naprawdę to nigdy.
W swoim życiu spotkałem ludzi
o niewyobrażalnych zdolnościach, u których stwierdzenie
„ogromny talent” naprawdę nabiera sensu. Dla mnie najistotniejsze jest to, by szlifować swoje umiejętności, gdyż życie jest
bardzo pragmatyczne, pełne
problemów,
przyziemnych
i aby rozwijać swoje talenty
musimy mieć odpowiednie warunki i dużo samozaparcia.
* Dlaczego wybrałeś akordeon? Młodzi ludzie zazwyczaj
preferują inne instrumenty...
– Dzięki Grzegorzowi Bednarczykowi, który uczył mnie gry
na keyboardzie w Ognisku Muzycznym w Zagórzu. To on zaproponował mi naukę w Państwowej Szkole Muzycznej
w Sanoku. Z perspektywy czasu
absolutnie nie żałuję swojego
wyboru. Akordeon jest bardzo
specy�cznym instrumentem,
który trzeba zarówno kochać,
jak i nienawidzić. Każdego dnia
muszę się zmagać ze związanymi z nim stereotypami. Prawda
jest taka, że możliwości brzmienia współczesnego akordeonu
są niezastąpione!
* Brałeś udział w wielu konkursach. Który z nich najbardziej utkwił Ci w pamięci?
– Zdecydowanie Młody Muzyk
Roku 2009 i konkurs Eurowizji
Dla Młodych Muzyków 2010
w Wiedniu. Były to niesamowite doświadczenia i ogromna

wielu z tych gwiazd światowego
formatu. Jeżeli ktoś podczas
wspólnej pracy, na próbie czy
koncercie oddaje się bez reszty,
swoją energią i pasją zaraża innych, a w chwilach wolnych jest
ciepłym i przyjemnym człowiekiem, współpraca z nim na długo zapada w pamięć. Tak było
podczas pracy nad płytą dla
Linn Records z klawesynistą
Trevorem Pinnockiem, który
podczas koncertu wykreował
na sali ciszę absolutną, a także
w czasie współpracy z Nigelem
Kennedym, który jest geniuszem od łączenia muzyki Bacha
i Jimiego Hendrixa. Na długo
zapamiętam też projekt z DJ-em Robem DaBankiem, którego otwartość i kreatywność była
niezwykła. Trzy kompletnie
różne style muzyczne i trzech
geniuszy, których łączy jedno –
w miarę normalne podejście do
życia.
* Skończyłeś studia licencjackie w Royal Academy of Music w Londynie, dlaczego wybrałeś Anglię?
– Pamiętam, że była to bardzo
trudna decyzja, nie tylko ze
względów artystycznych, ale
również praktycznych. Wizja
nowego otoczenia, problemów
�nansowych, jak i bariera językowa sprawiały, że miałem duże
wątpliwości. Londyn sam w sobie nauczył mnie bardzo wiele,
jest bodźcem do działania, gdyż
prędkość życia i ilość problemów sprawia, że aby przeżyć,
trzeba być bardzo zdeterminowanym. Natomiast uczelnia jest
jedyna w swoim rodzaju. Nie
ma w niej miejsca na przecięt-

pleksie w Aldeburgh, zaczynam
prace nad debiutancką płytą solową ze współczesną muzyką
akordeonową oraz albumem
mojego zespołu z muzyką elektroniczną. Są też inne projekty,
ale o nich na razie nie chcę mówić.
* Wspomniałeś o swoim zespole, co możesz o nim powiedzieć?
– Deco Ensemble powstał
z mojej inicjatywy w 2013
roku, połączyła nas pasja do
muzyki Astora Piazzolli. Każdy z nas jest na innym etapie
swojego życia i ma różne doświadczenia muzyczne, co niesamowicie nas napędza. Skrzypaczka Sabina jest z Azerbejdżanu i preferuje muzykę tradycyjną, a także klasyczną. Gitarzysta Rob studiuje w Royal
Academy of Music na wydziale jazzu. Pianista Ricardo wykłada w Guildhall School of
Music and Drama w Londynie, natomiast kontrabasistka
Elena jest muzykiem orkiestrowym.
* Na rynku pojawiła się wasza
pierwsza płyta...
– Tak, na płycie „Encuentro” spotykają się tanga Astora Piazzolli
z kompozycjami zainspirowanymi jego twórczością. Połączenie
pięciu kompletnie różnych instrumentów daje niesamowite,
ciepłe brzmienie. Zapraszam na
naszą stronę www.decoensemble.com/ music, gdzie można
posłuchać całego albumu.
* Mimo młodego wieku udało
Ci się osiągnąć naprawdę
wiele. Czy czujesz się w jakimś stopniu spełniony?

KAROL PRAJZNER

bezkompromisowym!

abym mógł się rozwijać, jest
nieoceniona. Pomogli mi też
nauczyciele, których spotkałem na swojej drodze życia.
Zawsze powtarzam, że mam
ogromne szczęście, gdyż tra�am na osoby, z którymi pracuje się bardzo dobrze. Miło
wspominam naukę pod okiem
profesora Andrzeja Smolika.
Pracując z nim, zrobiłem
ogromne postępy, za co jestem bardzo wdzięczny. Kluczowe jest też wsparcie �nansowe, bez niego nie dałbym
rady się rozwijać.
* Czy oprócz muzyki masz
jeszcze inne pasje?
– O pasjach raczej nie mogę
mówić, gdyż muzyka zajmuje
większość mojego czasu. Mój
zawód nie wiąże się tylko
z graniem na instrumencie, są to
też godziny spędzone przy
komputerze, na planowaniu,
marketingu czy też po prostu na
odpisywaniu na maile. Byłbym
najszczęśliwszym człowiekiem
na świecie, gdyby dzień miał
więcej niż 24 godziny i 10 z nich
mógłbym spędzić przy akordeonie, tylko dla siebie. Natomiast
w nielicznych wolnych chwilach
lubię spotkać się ze znajomymi,
uwielbiam też stare, dobre kino.
* Zdradzisz, jakie jest Twoje
największe marzenie?
– Mam ich wiele, niektóre są
realne, inne mniej. Dla mnie
najważniejsze jest to, by być
po prostu szczęśliwym, a muszę przyznać, że jest to dość
trudne zadanie.
Rozmawiała
Aneta Skóbel

WYCZYTAM
WAM WSZYSTKO
IZABELA ZIRPEL-TWORAK

Joanna Bator
Wielbłądka spotyka nagle tajemnicze, opiekujące się kotami od zawsze, Kociary znające
bezbłędnie lasy wokół Wałbrzycha i zamku Książ. Kiedy
je widzi, nie ma pewności, czy
są z pokolenia starych, czy już
młodych Kociar. Te dziwne,
lecz jedyne postacie o szalonym, pozytywnym zabarwieniu, sprawują pieczę nad ich
leśnym światem. Kiedy zastaną w nim ludzi, wiedzą od
razu, do jakiej kategorii ich zaliczyć. Czy udzielić pomocy,
rozmawiać, dodać pozytywnej
energii, czy udać zjawę, straszydło i uciekać, gdzie pieprz
rośnie. Dalej to już wielka retrospektywna podróż autorki
do miasta jej dzieciństwa. Trochę pociągiem, trochę samochodem, a trochę truchtem,
w roli biegacza, przemierza
Alicja Tabor (Wielbłądka)
miejsca, w których się wychowała. Uciekła z nich w wielki
świat, przed brudem, nudą
i złem zaczajonym za każdym
rogiem. Następni spotkani ludzie po Kociarach to współcześni mieszkańcy miasta.
Wśród nich Alicja stara się doszukać najpierw winnych zaginięcia trojga małych, prawie
niczyich, dzieci, potem byłego
narzeczonego swojej ukochanej siostry Ewy. W końcu tych
starych, kiedyś młodych, znających czarną historię jej rodziny. Historię chorej zgwał-
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conej w dzieciństwie matki
schizofreniczki, pięknej pokaleczonej przez matkę siostry,
ojca – błędnego rycerza, poszukującego całe życie skarbu
pod zamkiem Książ. Jej dociekliwość sprawia, iż rozwiązuje
te zagadki w miarę szybko.
Dowiaduje się prawdy o ukochanej siostrze i znienawidzonej matce. Sportretowane zło.
Joanna Bator jest mistrzynią
opisu detalu sobie tylko znanym sposobem. I sobie tylko
znanym językiem, chwilami
przypominającym barokowy
słowotok, tworzy genialną
treść. Dzięki temu zabiegowi
opowieści narastają i nie wiedzieć kiedy, tworzą piękną,
mroczną powieść. Autorkę
doskonale kojarzymy z tytułami „Japoński wachlarz”, „Piaskowa Góra” i „Chmurdalia”.
CIEMNO P�WIE NOC
Joanna Bator
Literacka nagroda NIKE 2013

W tym tygodniu w kinie dwie propozycje. Bajka animowana „Mały
Książę” w reżyserii Marka Osborna. Film jest adaptacją książki
francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupery. Tytułowy bohater
opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na
Saharze. Projekcja w wersji 3D w piątek o godz. 15.30 i 17.30,
a także od niedzieli do środy o 15.30 i 17.30. Codziennie w wersji
3D, z wyjątkiem seansu w poniedziałek o 15.30 (wersja 2D). Drugą propozycją jest dramat „Papierowe Miasta”. Film oglądamy
w piątek i od niedzieli do środy o godz. 19.30.
Dla Czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12.00, mamy podwójne wejściówki na �lmy.

Najlepsze drużyny
strażackie
wystartują
w Besku
W najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, odbędą się Zawody Powiatowe Sportowo-Pożarnicze w grupach „A” i „C”.
Turniej rozpocznie
się o godzinie 13.30
na stadionie w Besku. Weźmie w nim
udział 12 drużyn
męskich i 7 kobiecych.
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Letnie qui pro quo 6
TOMASZ CHOMISZCZAK

Zespół Pieśni i Tańca Bandoska zawojował scenę.

W weekend po raz szósty w sanockim skansenie zorganizowano mię- których festiwal jest doskonałą okazją
dzynarodowy festiwal „Karpaty Zaklęte w Drewnie”, podczas którego zaprezentowania swoich umiejętnozaprezentowano niezwykłości architektury i rzeźby drewnianej.
ści. W czasie festiwalu można też ocenić, jaki jest stan rzemiosła – mówi
Piotr Woroniec.
W skansenie na miłośników zaFestiwal rozpoczęła projekcja �l- zaprezentował rzeźbiarz – Piotr Womów o Karpatach. W sobotni wie- roniec. Jego dzieła wystawiane są nie gadek czekały gry i zabawy leśne,
czór w kinie plenerowym wyświe- tylko w Polsce, ale również za grani- w których do wygrania były ciekawe
tlono między innymi „Moją Repu- cą. Podstawowym materiałem twór- nagrody, a na scenie zaprezentowały
blikę Wetlińską”, „Z Polski do Pol- czym jest dla niego drewno, które się: Zespół Pieśni i Tańca Bandoska,
ski” i „Zakapiorskie Bieszczady”. efektownie łączy z elementami me- Melisa Blues Band i gwiazda wieczoKolejne atrakcje czekały na przyby- talowymi, skórzanymi czy kamien- ru – Tołhaje.
Imprezę poprowadził Stanisław
łych do skansenu w niedzielę, pod- nymi. W czasie festiwalu publiczczas dnia z karpacką kulturą drewna. ność mogła podpatrzeć, jak powstają Jaskułka, którego publiczność może
kojarzyć z �lmów „Wyrok na FranW czasie jarmarku rękodzieła każda prace artysty.
osoba, która zawitała do MBL, mo– Bardzo podoba mi się idea ciszka Kłosa” czy „Autoportret z kogła się przekonać, jak niezwykłe rze- przedsięwzięcia. Organizatorzy starają chanką”. Aktor jest też Ambasadoczy można stworzyć z tego surowca. się zgromadzić wielu artystów, przed- rem Ziem Górskich.
aes
Zgromadzonym swoje umiejętności stawicieli różnych dziedzin sztuki, dla

ŁZY gwiazdą „Kermeszu”
na Rynku w Mrzygłodzie
Już w najbliższą niedzielę (16 sierpnia) sztandarowa impreza Gminy
Sanok, czyli IX Kermesz Karpackich Smaków. Gwiazdą imprezy od
kilku lat organizowanej na Rynku w Mrzygłodzie będzie zespół ŁZY.

MAT. NADESŁANE

występy Zespołu Mażoretek
„Impuls”,
Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Spartanie” z Zahutynia, pokazy
rzemiosła ludowego oraz
barmański „Flair of Masters”,
a także Zumba Fitness. Ponadto nie zabraknie... Sabatu
Czarownic!
Oczywiście niemal przez
cały czas trwania „Kermeszu”
rozbrzmiewać będzie muzyka.
Wystąpią kolejno: Orkiestra
Dęta z OSP Pakoszówka, Grupa „Kamraty”, Kapela Podwórkowa, Sanocka Młodzieżowa
Orkiestra Dęta „Avanti”, zespoły: „Pakoszowianie”, „Ratatam
& Folk Dream Team” i „Creative Quintet” oraz gwiazda imprezy – grupa ŁZY, której koncert zaplanowano na godz. 20.
ŁZY istnieją od 1996
roku, w tym czasie zespół
wydał siedem płyt z materiałem premierowym. Największą popularnością cieszył się album
„Nie czekaj na jutro”, głównie za
sprawą wielkiego przeboju „Oczy
szeroko zamknięte”. Przez wiele lat
wokalistką zespołu była Anna Wyszkoni, która w 2010 roku zdecydowała się na rozpoczęcie kariery solowej. Rok później zastąpiła ją Sara
Chmiel i to ją usłyszymy podczas
koncertu w Mrzygłodzie.
(b)

„Kermesz” już 9. rok wpisuje się
w kalendarz imprez ziemi sanockiej.
Jego ideą jest popularyzacja różnych
form muzycznych regionu Karpat,
promocja swojskiego jadła i rzemiosła artystycznego. Podczas swego
święta Gmina Sanok chce zaprezentować lokalny folklor: piękne stroje,
wyborne smakołyki kuchni podkarpackiej, nietuzinkową muzykę, ory-

ginalne rękodzieło. Będzie to także
okazja, by zapoznać się ze zwyczajami kultywowanymi w tym regionie
przez pokolenia – z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Program imprezy, której początek zaplanowano na godz. 14, przewiduje wiele atrakcji. Będą m.in.:
degustacje potraw regionalnych
i mini wesołe miasteczko dla dzieci,

aruzela z językowymi pomysłami
kręci się w najlepsze. Ostatnio
przytoczyłem przykład wypowiedzi,
w której komuś „mit” pomylił się z „kitem”, więc wcisnął nam kit, że mit…
No dobra, nie będę się powtarzał: kto
czytał, ten wie, chociaż… czy można
się w tym połapać? W każdym razie ledwo tamto napisałem, a natknąłem się
na kolejne zaskakujące określenie.
I, żeby nadal było szlachetnie, po „micie” pora na „symbol”.
O wciskającym się w polszczyznę
wszelkimi szczelinami języku angielskim piszę regularnie, zresztą każdy
widzi (i słyszy). Ale okazuje się, że i inwazja może per�dnie ewoluować: oto
w jednym ze sklepów trwa akcja promocyjna, podczas której produkty
o obniżonej cenie mają specjalne oznaczenie. Jakie? Ano angielskie: wykrzyknik „wow!”. Nie można już po polsku
wyrazić zaskoczenia ceną („ojej!”), zachwytu („ach!”), podziwu („och!”) –
nie, musi być w stylu Anglosasów. To
jedno. A drugie? Uderzyła mnie otóż
adnotacja na plakatach w sklepie: „Przy
produktach szukaj symbolu ‘wow!’”.
„Symbolu”! Tak to jesteśmy świadkami
powstawania nowych świeckich tradycji czy obrzędów, w których symbolami
stają się słowa pospolite. Nie znaki, liczby, barwy, rekwizyty, zachowania – nie:
pospolite „wow” okazuje się handlowym symbolem w Polsce XXI wieku.
Cóż, jakie czasy, takie symbole.
Pozostańmy jeszcze przy tradycji
i kulcie dawnych zachowań. Albo raczej przy tradycyjnych powiedzeniach.

Pamiętamy oczywiście wśród nich i takie: „zakopać topór wojenny”, prawda?
No więc i tu można, jak się okazuje, coś
zamieszać, przepoczwarzyć, zmody�kować (jak, nie przymierzając, żywność). I czytam sobie potem taką
olśniewającą myśl: „Wydawało się, że
niedawny rozwód zakopie topór wojenny, jaki panował od początku roku”.
No naprawdę, nie wiem, od czego
zacząć. Przede wszystkim może od
tego, że dla mnie rozwód – oczywiście
znam to tylko z zasłyszenia – zwykle
jest efektem wcześniejszego kon�iktu.
Jak więc rozwód może „zakopać topór
wojenny”, skoro raczej jest świadectwem jego „odkopania”? Nie wiem.
I nie wiem również, dlaczego ktoś wysilił się na frazę, iż ów topór wojenny
„panował od początku roku”. „Panować” mógł kon�ikt, mogła wojna – tak
jak i, z drugiej strony, pokój – ale jak
mógł „panować topór wojenny”?
Używając tak ostrych narzędzi, łatwo kaleczyć język.

Piknik z muzyką

MAT. NADESŁANE

ARCHIWUM MBL

ARCH. MBL

Karpackie
klimaty
w skansenie

K

Zaledwie tydzień pozostał do Sportowego Pikniku Rodzinnego na stadionie przy ul. Stróżowskiej. Na sobotnią imprezę zaprasza Rodzinne
Centrum Sportu i Rekreacji „Wiki”. W roli gwiazd wystąpią Grzegorz
Hyży i grupa Enej.
Całodzienny piknik – początek
o godz. 12 – kusi mnóstwem atrakcji. Będą konkursy, turnieje piłkarskie, pokaz zumby, zabawy dla dzieci, dmuchańce i ścianka wspinaczkowa. Na wieczór zaplanowano blok
muzyczny. Jako support wystąpi zespół Rompey, grający muzykę disco
polo. A potem przyjdzie czas na
gwiazdy wieczoru – o godz. 19 na
scenie pojawi się Grzegorz Hyży,
a o 21 grupa Enej. Całodzienne bilety to koszt 15 zł dla dorosłych i 10 zł
dla młodzieży.
Grzegorz Hyży to wokalista,
którego kariera nabrała rozpędu po
jego udziale w trzeciej edycji programu X Factor. Dotarł do �nału, ostatecznie zajmując 2. miejsce. Przed
rokiem ukazała się płyta „Z całych
sił” – sygnowana jako Grzegorz
Hyży i TABB – z której pochodziły

takie przeboje, jak „Na chwilę”,
„Wstaję”, „Pusty dom” i „Zagadka”.
Ostatnio więcej jednak było słychać
o życiu prywatnym muzyka, głównie z powodu ślubu z prezenterką
Agnieszką Popielewicz. Para pobrała się kilka tygodni temu w Rzymie.
Enej gra muzykę z pogranicza
folku, ska i szeroko pojętej alternatywy ukraińskiej. Grupa z Olsztyna
istnieje od 2002 roku, ale punktem
zwrotnym w jej karierze było zwycięstwo z utworem „Radio Hello”
w �nale programu muzycznego
„Must Be �e Music”. Rok później
wielkim hitem stała się piosenka
„Skrzydlate ręce”. Publiczność pokochała Enej za żywiołowe występy
i pełną radości muzykę. Zespół ma
w dorobku cztery albumy studyjne:
„Ulice”, „Folkorabel”, „Folkhorod”
i„Paparanoja”.
(b)
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Zaginiona sztolnia Fredry
odkryta na nowo

askobel@tygodniksanocki.pl

Członkowie stowarzysze-nia „Natchnieni Bieszczadem” podkreślają, że rodzina Fredry w Cisnej obecna
była od zawsze, ponieważ
w przeszłości te tereny były
jej własnością. Grupa pasjonatów postanowiła przypomnieć o tym lokalnej

Róża przez 200 lat
pozostawała
w ukryciu
Jednak poszukiwania prowadzone przez członków stowarzyszenia nie były łatwym zadaniem. Od momentu, w którym założono kopalnię minęło 200 lat, a dokumentacja na
jej temat była niekompletna.
O poczynaniach „Natchnionych Bieszczadem” dowie-

Przygotowanie szlaku było bardzo czasochłonne.
społeczności. Początkowo
skupiali się oni na twórczości literackiej słynnego komediopisarza. Później pojawił się wątek sztolni, które w 1796 roku Jacek Fredro
– ojciec Aleksandra i dziedzic klucza Rudki, Beńkowej Wiszni, Nowosiółek,
Cisnej i Rabego – założył
na tym terenie. Kopalnie
wydobywały niskoprocentowe rudy żelaza. Hrabia
uruchomił również hutę
i zakład metalurgiczny zwany fryszerką. Produkowano
w nim garnki, piece i narzędzia rolnicze. Aleksander
Fredro w swoich wspomnieniach pt. „Trzy po
trzy” przywołuje podróż,
jaką odbył wraz z ojcem
i bratem do Cisnej. Nie był
to jedyny zapis potwierdzający istnienie kopalni. Pisarz często nawiązywał do
Bieszczad w swojej twórczości.

dzieli się członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geo�zyków Uniwersytetu Śląskiego, którym kieruje Ewa
Janowska. Przez kilka dni naukowcy (doktor Maciej Mendecki, czeski geolog Peter Jir-

Pod koniec ubiegłego
roku, w czasie prowadzenia
prac, sztolnie udało się wpisać
na listę zabytków. Było to
istotne między innymi ze
względu na fakt, że teren, na
którym się ona znajduje, nie

należy do członków stowarzyszenia, a właściciele mogliby
mieć na jego wykorzystanie
inne pomysły.

Pomocna dłoń
z Krakowa
Kolejnym krokiem było wytyczenie i utworzenie ścieżki
„Nad sztolnią”.
– Zależało nam, by jej trasa przebiegała wzdłuż 12-kilometrowej kopalni – wyjaśnia członek grupy.
Tym razem pasjonatów
z Cisnej wsparli studenci
z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, którzy działali
pod okiem prof. Marcina Ropacza. Ich głównym zadaniem
było przygotowanie tablic informacyjnych dla turystów.
Dodatkowo zajęli się wyszukiwaniem walorów przyrodniczych, na które warto zwrócić uwagę w czasie wędrówek.
Szlak przebiega od pomnika
Aleksandra Fredry, przy którym w 2014 roku ustawiono
pierwszą tablicę, poprzez
przystanek kolejki wąskotorowej, wejście do sztolni
„Róża”, a następnie przez wejście na grań góry Mochnaczka.
– Cała trasa ma około
5 kilometrów długości – dodaje Paweł Wierzbicki.
– Za pomocą GPS nanieśliśmy na plan ścieżki i miejsca, w których postawione
zostały tablice – mówi przewodniczący koła studenckiego. – Odstęp między kolejnymi punktami informacyjnymi
jest zróżnicowany. Na całej
trasie jest ich sześć. Najwięcej
na początku szlaku. Pierwszy
informuje turystów o przebiegu ścieżki, kolejny znajduje
się przy zasypanym wejściu
do sztolni. Tam zwiedzający
mogą zapoznać się z historią
kopalni. Dodatkowo Nadleśnictwo Cisna, które wsparło
członków
stowarzyszenia,
utworzyło dla turystów specjalny zakątek, w którym
mogą odpocząć.

PORTRET AUTORTWA ALEKSANDRA RACZYŃSKIEGO (WIKIPEDIA)

ANETA SKÓBEL

man i pięciu geo�zyków) prowadzili badania na terenie Cisnej. Ich pomoc okazała się
nieoceniona.
– Używając tomografu
elektrycznego, wykonali skan
góry. Około 40 metrów pod
ziemią natra�li na anomalię –
okazało się, że jest to poszukiwana od dłuższego czasu
„Róża” – mówi Paweł Wierzbicki, członek stowarzyszenia
„Natchnieni Bieszczadem”.
Naukowcom udało się też
odnaleźć zasypane wejście do
kopalni.
– W przyszłości chcielibyśmy je zrekonstruować. Póki co
poszukujemy osób, które zechciałyby wesprzeć nasze działania – dodaje nasz rozmówca.

ARCHIWUM - NATCHNIENI BIESZCZADEM (2)

Pasjonaci ze stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem”
od dłuższego czasu starają się odnaleźć ślady działalności
rodziny Fredry w Cisnej. Do tej pory udało im się odszukać zaginione sztolnie i utworzyć szlak turystyczny upamiętniający krewnych słynnego komediopisarza. Kolejnym krokiem ma być rekonstrukcja wejścia do kopalni
zwanej „Różą”.

Działalność pasjonatów z Cisnej początkowo ograniczała
się tylko do twórczości literackiej Fredry, później pojawił
się wątek sztolni.
Członkowie krakowskiej
grupy zaznaczają, że trasa nie
jest zbyt wymagająca i każdy
może się zdecydować na wędrówkę śladami Fredry.

Cisna jak
za dawnych lat
Szlak „Nad sztolnią” został
otwarty w miniony weekend. W wydarzeniu tym
wzięli udział nie tylko lokalni pasjonaci, ale również
osoby, które włączyły się
w jego budowę. Wśród nich
znaleźli się między innymi
profesor Marcin Ropacz
z Uniwersytetu Rolniczego
z Krakowa i doktor Maciej
Mendecki z Uniwersytetu
Śląskiego. Dzień wcześniej
miała miejsce promocja książki

„Cisna – ocalić od zapomnienia”, którą napisali członkowie
Fundacji „Tylko Bieszczady”.
Wielu z nich od dawna działa
w stowarzyszeniu „Natchnieni
Bieszczadem”. Publikacja jest
zbiorem wspomnień osób
związanych z naszymi górami.
Ludzi, którzy pamiętają, jakie
były one kiedyś – dzikie, tajemnicze i pełne osobliwego uroku. Jeden z jej rozdziałów w całości poświęcony został rodzinie Fredry i badaniom, które
przeprowadzono na terenie Cisnej. Ważny jest również fakt, że
w książce umieszczono zdjęcia
do tej pory nigdzie niepublikowane. Wśród nich znalazła się
między innymi fotogra�a posterunku policji w Cisnej
z 1934 roku.

Jacek Fredro urodził się w 1770 roku, pochodził z rodu herbu
Bończa. Jego rodzicami byli: Józef Fredro – chorąży łomżyński i Teresa Urbańska. W 1822 roku Jacek otrzymał dziedziczny tytuł hrabiego. Ożenił się z Marianną Dembińską, z którą
miał 5 synów i 3 córki. Jednym z jego potomków był Aleksander Fredro, słynny komediopisarz, który od najmłodszych lat
był związany z Bieszczadami. Chętnie odwiedzał rodzinne
włości. Nawiązywał do nich również w swoich wspomnieniach. Sztolnia „Róża” nie jest jedyną kopalnią rodziny Fredrów na tym terenie. Inną członkowie stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem” odkryli na stoku Małego Jasła, w okolicy Lisznej, dzięki byłemu leśniczemu Jerzemu Sojce, który
jeszcze w latach 60. XX wieku wchodził do niej na głębokość
40 metrów.

Za pomocą tomografu elektrycznego naukowcom z Uniwersytetu Śląskiego udało się ustalić położenie sztolni.
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Fala upałów przetacza się przez świat. Słońce pali, wysusza
i zabija. Media donoszą o tysiącach o�ar zabójczych temperatur. Również w Polsce mamy do czynienia z najdłuższą i najsilniejszą falą upałów, która rozpoczęła się w niedzielę 2 sierpnia i może potrwać przynajmniej do 20,
a może nawet dłużej.
cjentów z nadciśnieniem tętniczym, arytmią, niewydoljziobro@tygodniksanocki.pl
nością krążenia oraz po
omdleniach – informuje
Z badań naukowych wynika, Adam Siembab, dyrektor SP
że tydzień z temperaturą 32 ZOZ.
stopni jest znacznie gorzej odbierany przez nasz organizm Wody!
niż dwa dni z 35 stopniami. W weekendy ludzie ciągną
Każdy upalny dzień coraz bar- nad wodę, aby się ochłodzić.
dziej nas wykańcza. Wysokie W Sanie i Osławie trudno potemperatury są szczególnie pływać, toteż ruch turystyczniebezpieczne dla osób star- ny kumuluje się nad Soliną.
szych i schorowanych. Prze- Poziom wody jest tak niski, że
męczenie i odwodnienie pro- na brzegach zbiornika utwowadzi do zagęszczenia krwi, na rzyły się nowe plaże. Jezioro

Pogotowia Ratunkowego –
relacjonuje Szymański. Niestety, doszło też do dwóch
utonięć.
Ratownicy pracują w ekstremalnych warunkach, szczególnie podczas patroli wodnych. Jeśli temperatura w cieniu wynosi trzydzieści kilka
stopni, w słońcu przekracza
czterdzieści. – W Polsce nie
jesteśmy przystosowani do takich warunków klimatycznych – zauważa nasz rozmówca.
Afrykańskie temperatury
zwiększyły popyt na wszelkie
napoje, szczególnie wodę –
gazowaną i niegazowaną.
Właścicielka sklepu spożywczego przy urzędzie miasta
mówi, że popyt wzrósł
w ostatnim czasie przynajm-

nie może doprowadzić do
śmierci – przestrzega doktor
Adam Siembab. Jest szczególnie niebezpieczne w przypadku małych dzieci i osób starszych. Aby zrekompensować
niedobory płynu, należy
dziennie wypijać 1,5 litra
wody, chociaż minimum ustalone przez ekspertów WHO
wynosi 3 litry dziennie. Najwięcej potrzeba jej w upały
i podczas wysiłku �zycznego
– nawet do 4 litrów!

Wiatraków – brak

W czasie upałów jednym
z najbardziej de�cytowych towarów w sklepach są... wiatraki. Brakuje ich w całej Polsce.
Wyprzedano wszystkie zapasy,
a nowe dostawy z Chin dotrą
dopiero we wrześniu.

Czerwiński, właściciel firmy
z tej branży. Trudno nadążyć
z realizacją zamówień.
Klienci niecierpliwią się, bo
komary i inne latające stworzenia potrafią uprzykrzyć
życie tak samo jak palące
słońce.
Klimatyzacja, póki co,
jest luksusem dostępnym
tylko dla nielicznych. – Fajna zabawka, ale rachunki za
energię elektryczną rosną
o kilkaset złotych. Inna
rzecz, że używa się jej najwyżej dwa miesiące w roku
– zauważa Krzysztof, właściciel domu jednorodzinnego
na Posadzie. Do większych
opłat trzeba doliczyć koszty
urządzeń i montażu (średnio kilka tysięcy) oraz przeglądów i dezynfekcji. Nie

mówi Władysława Stryjak
z Powiatowego Zespołu
Doradztwa
Rolniczego
w Sanoku. Wydajność pszenicy w tradycyjnych gospodarstwach wyniosła 3,5-4
tony z hektara. Nieco gorzej
obrodził rzepak; problem
może też być z kukurydzą,
która z powodu suszy słabo
wiąże kolby. Mniejszy będzie drugi pokos siana. Nieźle za to obrodziły ziemniaki. W tym roku, dzięki korzystnej pogodzie, rzadziej
atakowały je choroby grzybowe. Udały się truskawki,
w sadach są owoce, np. wiśnie. – Zaczyna jednak brakować wody, co martwi hodowców zwierząt, głównie
bydła – dodaje pani Władysława.

Słońce oszalało
Pali i zabija

SXU.HU

skutek czego rośnie zagrożenie
– zwłaszcza u cierpiących na
schorzenia kardiologiczne –
zawałem, udarem, niewydolnością nerek. Ostatnio na Oddział Wewnętrzny sanockiego
szpitala tra�ła starsza osoba,
u której wystąpiła niewydolność nerek z powodu odwodnienia. Konieczne były dializy.
Udar cieplny był też przyczyną
obrzęku mózgu i zaburzeń
świadomości u 27-latka. Z kolei na kardiologię tra�ł 36-letni
mężczyzna, u którego odwodnienie doprowadziło do zakrzepicy żylnej i zatorowości
płucnej. – Każdego dnia tra�a
na Szpitalny Oddział Ratunkowy przynajmniej kilka osób
z problemami spowodowanymi odwodnieniem. Od dwóch
tygodni mamy też wysyp zawałów serca. Na Oddział Kardiologiczny tra�a wielu pa-

kurczy się w oczach. Obniżająca się woda odsłania nie tylko zamulone dno, ale też
śmieci i zanieczyszczenia.
Ostatnio, z powodu suszy,
zlikwidowano
kąpielisko
w Wołkowyi. Czynne są tylko
dwa kąpieliska w Polańczyku.
– Odkąd przyjeżdżam nad
Solinę, to jest od dwudziestu
dziewięciu lat, nie pamiętam
takiej fali upałów – stwierdza
Artur Szymański, prezes
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W soboty i niedziele trudno znaleźć kawałek wolnego miejsca.
Ratownicy mają pełne ręce
roboty. Od początku wakacji
interweniowali kilkadziesiąt
razy. – Mieliśmy przypadki
udarów słonecznych, zasłabnięć, omdleń, skaleczeń, ukąszeń. Czterokrotnie wzywaliśmy śmigłowiec Lotniczego

niej o 20 procent. Właściwie
każdy, kto robi większe zakupy, wychodzi z butelką wody.
Większe sklepy zamawiają
dziesiątki tysięcy litrów.
W PSS sprzedaż najtańszej
wody „Selenka” (gazowanej
i niegazowanej) wyniosła
w czerwcu 5,3 tys. butelek,
a w lipcu 8,7 tys. Jak dowiedzieliśmy się od Jana Zarzyki
z Działu Handlu, wzrost dotyczy wszystkich rodzajów napojów: wód białych, kolorowych, gazowanych i niegazowanych, soków, piwa. Przykładowo w placówkach PSS
sprzedano w czerwcu 27 tys.
butelek „Tatry”, w lipcu 31
tys., a w sierpniu, w ciągu tylko dziesięciu dni, 9 tys.
Intensywne i regularne
nawadniane organizmu to
podstawowy warunek przetrwania upałów. – Odwodnie-

– Ludzie pytają o tego
typu urządzenia codziennie.
Ostatnio schodzi dosłownie
każda ilość. Na dziś nie mamy
ani jednej sztuki. Czekamy
na zamówiony towar – słyszymy w sklepie „Merkury”.
W „Media Ekspert” mają tylko jedno urządzenie – za 350
zł. Tańszych modeli brak. –
We wczorajszej dostawie towaru nie było ani jednej sztuki, podobnie dziś – usłyszeliśmy w środę.
Nie wzrósł za to znacząco popyt na żaluzje i rolety.
Obecnie instaluje się je na
etapie budowy domu. Jest
natomiast duże zainteresowanie moskitierami chroniącymi wnętrze przed owadami. – Dzięki temu można
otworzyć okno, zwłaszcza
wieczorem, aby wychłodzić
wnętrze – tłumaczy Tadeusz

wszyscy jednak dobrze znoszą klimatyzowane wnętrza
i stres termiczny związany
z dużymi różnicami temperatur. Łatwiej o infekcje
i alergie.

Rolnicy
nie narzekają

W całej Polsce rolnicy liczą
straty spowodowane suszą.
Deficyt wody może sprawić, że plony będą niższe
nawet o jedną trzecią. Najgorzej jest w Lubelskiem,
części podlaskiego i mazowieckiego.
Na szczęście, w powiecie sanockim nie jest źle.
– W okresie intensywnej
wegetacji, a więc w maju
i do połowy czerwca, było
sporo burz i opadów. Stąd
też plony nie są najgorsze
i rolnicy nie narzekają –

Wściekli
i niewyspani

Meteorologowie zapowiadają,
że upały mogą potrwać do 20
sierpnia. Ciekawe, czy zostanie
pobity rekord z 29 lipca 1921
roku, kiedy to w Prószkowie
(dzisiejsze opolskie) zanotowano temperaturę 40,2 stopni
Celsjusza?
Mniejsza zresztą o rekordy. Chyba wszyscy mamy
dość pogodowego szaleństwa.
Wysokie temperatury są groźne nie tylko dla zdrowia, ale
też wpływają fatalnie na samopoczucie. Rośnie poziom
rozdrażnienia, wściekłości,
a nawet agresji. Psychologowie przestrzegają, że upał
może nawet wywołać stan
zbliżony do depresji – podobnie jak brak słońca zimą. Najwyraźniej żyjemy w zwariowanych czasach...
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Szlak architektury opakowanej
Dowiedziałem się ostatnio,
że Sanok będzie istotną częścią europejskiej koncepcji
budowy alternatywy dla
Alp. W naszym magistracie
podpisano porozumienie
intencyjne z koordynatorami projektu z „Euroregionu
Karpaty”. W pięknych słowach mówiono o możliwej
do osiągnięcia „wiodącej
roli” naszego miasta w całym
projekcie, podkreślając jego
walory w postaci położenia geogra�cznego (brama
Bieszczadów), zasobów kulturowych w dużych i znanych w kraju i za granicą ze
swych zbiorów muzeach
oraz ciekawej architektury.

AUTOR

„Szlak architektury opakowanej” w kolejnych odsłonach.
dział mi: – Stwórz, chłopie, jesz– Zbiórka przy pomniku
cze jedną atrakcję w mieście. naczelnika Kościuszki i ruszaBardzo modne są ostatnio szla- my w kierunku zachodnim.
ki. Mamy w okolicach: „Szlak Szanowni Państwo raczą spojikon”, „Szlak rodu Beksińskich”, rzeć w lewo – mimo że to pod
„ Szlak przygód dobrego wojaka słońce, trudno nie zauważyć
Szwejka”, „Szlak architektury ściany szczytowej budynku
drewnianej”, „Szlak nadsańskich opakowanej w gigantyczne
umocnień”, „Szlak na�owy, karnisze, które można nabyć
„Szlak chasydzki”. Niech się więc przy ul. Krakowskiej!
stanie… „Szlak architektury
A teraz rzut oka w prawo
opakowanej”! Biegnący przez i co widzimy? Pewien nadcentrum miasta na długości – ludzkiej wielkości jegomość
tak na oko – 400 metrów ulica- twierdzi, że tu mieszka i tu
mi Kościuszki i Jagiellońską.
zmienia, a ja go ani razu nie
Niniejszym pozwolę sobie spotkałem w Sanoku, choć jeprzedstawić Państwu krótki stem w śródmieściu niemal
scenariusz wycieczki tymże codziennie. Razem z nim opaszlakiem.
kowuje budynek SDH �rma

Oczyszczą potok Dworzysko
Do niedawna potok Płowiecki był mocno zanieczyszczony, przede wszystkim z powodu masowego odprowadzania ścieków do wody. Kilka miesięcy temu informowała
o tym nasza redakcja. W tym czasie służby komunalne
i straż miejska ostro zabrały się do pracy. Prowadziły
wzmożone kontrole i ujawniły kilka nielegalnych odpływów. Nie obyło się bez mandatów, kilka spraw tra�ło nawet
do sądu. Cztery miesiące po naszej interwencji widać pierwsze efekty – woda jest czystsza i znacznie zmniejszyła się
ilość śmieci. Wygląda na to, że niebawem będzie jeszcze lepiej. Jak poinformował nas Jerzy Skoczyński, kierownik oddziału sanockiego Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, planowane jest oczyszczenie potoku
Dworzysko, który przepływa obok przychodni na ul. Lipińskiego i jest jednym z dopływów Płowieckiego.

JOLANTA ZIOBRO

Wykonawca został wyłoniony
w przetargu i jeszcze w tym miesiącu rozpocznie prace. Zwycięska �rma na oczyszczenie potoku ma czas do 20 października.
Jest to pilne zadanie, ponieważ
woda na tym odcinku nie ma
swobodnego przepływu.
– Przekrój koryta jest niewielki, a woda mocno zamulona – wyjaśnia kierownik
oddziału
sanockiego
PZMiUW.
Odmulanie obejmie odcinek około 500 metrów. Zadaniem
wykonawcy będzie
udrożnienie
przepływu
wody, a także
usunięcie nawisów i nagromadzonej ziemi.
Przeprowadzone prace nie
wpłyną znacząco na stan wód,
ale sprawią, że
będzie
ona
swobodnie
przepływać,
przez co potok
będzie ulegał
samooczyszczeniu. Dodatkowo poprawi
się
estetyka
otoczenia.
Już niebawem potok Dworzysko zostanie odmulony i udrożniony.
aes

reklamowa, która reklamuje
swoje reklamy!?
Teraz chwila oddechu;
można bez obawy rozejrzeć
się po elewacjach dziewiętnastowiecznych kamienic, bogatych w piękne detale architektoniczne oraz współczesne
plomby uzupełniające dość
udanie starą zabudowę.
Idziemy dalej. Podziwiając budynek sądu, Ramerówkę (tzw. Górnika) oraz tuż
obok Wajnerówkę – tu nie radzę oglądać się za siebie przez
lewe ramię! – skręcamy w prawo, jak wiedzie droga, nadal
mając na widoku odnowione
i bardzo ciekawe architekto-

Jedna z naszych czytelniczek zgłosiła się do nas, ponieważ ma problemy ze zdobyciem wymaganego przez
władze sąsiedniego kraju
dokumentu.
Jej dziecko pobiera rentę
z Niemiec. Tamtejsze urzędy
średnio co dwa lata wymagają
przesłania tak zwanego „potwierdzenia życia”, czyli zaświadczenia, które jest dowodem, że dziecko nie umarło.
Kobieta od miesiąca ubiega
się o taki dokument w urzędzie stanu cywilnego. Jednak
mimo usilnych prób nie udaje
jej się zdobyć wymaganego
przez niemieckie władze potwierdzenia.
– Cały dokument jest
przygotowany, potrzebna jest
tylko pieczątka i podpis –
mówi wzburzona. – Byłam
przekonana, że bez problemu
załatwię formalności, tymczasem urzędnicy odsyłają nas
do różnych placówek: urzędu
miasta, zakładu ubezpieczeń
społecznych i notariusza.
Kobieta nie rozumie, dlaczego z wypełnieniem tak
prostego zaświadczenia jest
tyle zachodu.
– W urzędzie mają wykaz
osób, które się urodziły
i zmarły, czy to nie wystarczy?
– pyta.
Czytelniczka obawia się
też kosztów związanych z dalszymi formalnościami.
– Dziecko dostaje 50 euro,
jeżeli będę musiała załatwiać

nicznie, bogate w secesyjne
detale kamienice.
Będąc w pobliżu hotelu
„Pod Trzema Różami” widzimy po lewej ścianę szczytową
opakowaną w niskie ceny oraz
z hukiem obniżane oprocentowanie!
Kilka kroków dalej, rzut
oka w lewo i do tyłu, a na ścianie wspomnianego hotelu podziwiać możemy opakowanie
w postaci kas �skalnych, fundacji stypendialnej, super łącz
internetowych w sieci komórkowej oraz Klaudii i fortuny.
Zmierzamy w dół ulicą Jagiellońską, podziwiając ukazujące się naszym oczom kolejne

Jeden podpis
– mnóstwo zachodu

ANETA SKÓBEL

Po prostu miód na moją duszę! Ale odezwał się we mnie
jakiś
złośliwy
chochlik
i podsunął mi pewien pomysł,
a zaraz potem pomyślałem…
by wreszcie spadł taki deszcz,
po którym zacznie się... sezon
grzybiarski! W końcu pojadę
w las poszwendać się po swoich rewirach, napatrzyć się na
potężne stare jodły, na potoczki przepływające głębokimi
wąwozami, na ślady dzików,
jeleni i saren. Poleżę sobie na
łące
pełnej
kwiatów
i roślin oszałamiających zapachem nie gorzej, a na pewno
bezpieczniej, niż niejedno
„zioło”. Muszę odpocząć! Muszę przestać łazić po mieście,
bo zauważyłem, że coraz dziwniejsze – żeby nie powiedzieć:
głupsze – pomysły przychodzą
mi do głowy! Gdy usłyszałem o
tej ciekawej sanockiej architekturze, jakiś diabełek podpowie-

odnowione z pietyzmem elewacje
bogate w detale z
czasów secesji
bądź art deco
i – żeby nie było
tak słodko – odwracając się, widzimy ściany opakowane w nieruchomości, najlepsze obiady, płytki ceramiczne i gości przedwojennej restauracji.
Idziemy dalej już nieco
zdegustowani, z niesmakiem
odwracając wzrok od elewacji
galerii handlowej opakowanej
mało atrakcyjnie szyldami
sklepów ją zasiedlających i po
lewej nasz wzrok atakuje gigantyczna cena – 42,90, jakaś
nieczytelna nowość i po raz
kolejny fundacja stypendialna
opakowuje ścianę szczytową
bardzo ciekawej architektonicznie kamienicy.
Przechodzimy kilkanaście
metrów i Szanowni Państwo
raczą zaszczycić spojrzeniem
budynek opakowany w rowery, który wciąż jeszcze można
podziwiać – ze względu na
położenie i nie do końca opakowną architekturę.
I na tym – by nie nadwerężyć Państwa i własnego poczucia
estetyki – proponuję zakończyć
wycieczkę „Szlakiem architektury opakowanej”, upraszając sygnatariuszy opisanego we wstępie porozumienia o naoczne zapoznanie się z tą osobliwością
i porównanie jej z podalpejską,
z którą ma konkurować! Wnioski i rozwiązania? Tych życzę
tłumom turystów przechadzających się lokalną „alternatywą dla
Alp”, sobie i sanoczanom.
Piotr Kolano

kolejne dokumenty, niedługo
przeznaczę na ten cel wszystkie otrzymane pieniądze –
mówi zmartwiona.
Jak udało się nam dowiedzieć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sanoku, placówka
nie ma uprawnień do wydawania tego typu zaświadczeń,
ponieważ Prawo o Aktach
Stanu Cywilnego nie reguluje tych kwestii. Kolejnym powodem jest fakt, że urzędnicy
nie mogą mieć pewności, że
dziecko żyje. Mogło ono na
przykład zaginąć lub ponieść
śmierć poza granicami Polski,
informacja o tym nie musiała
być przekazana do urzędu.
Wówczas, wydając takie zaświadczenie, kierownik potwierdziłby nieprawdziwą informację. Pracownicy pla-

cówki starali się jednak
w miarę możliwości pomóc
kobiecie.
– Kontaktowaliśmy się
w tej sprawie z urzędem wojewódzkim – mówi Wojciech
Majka, kierownik USC. – Dowiedzieliśmy się, że taki dokument wydać może notariusz i do niego skierowaliśmy
petentkę.
Nasza czytelniczka nie jest
jedyną osobą, która musiała
zmierzyć się z tego typu
utrudnieniami. Główną przyczyną problemów jest różnica
w prawodawstwie obydwu
państw. W Polsce zaświadczenie „potwierdzenia życia” nie
jest wymagane, natomiast
w innych krajach od kilku lat
jest obowiązującym dokumentem.
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Miejmy nadzieję,
że przeżyją...

URSZULA WAŁACHOWSKA

Ostatnia fala upałów spowodowała „przyduchę” w miejskich ciekach wodnych. Na styku dwóch potoków – Płowieckiego i Dworzysko, gdzie jest trochę głębsza woda,
zgromadziły się chyba wszystkie żyjące w nich rybki. Na
kilku metrach kwadratowych widać kilkaset sztuk. Miejmy nadzieję, że przeżyją...
Stan wody w potokach dra- – powiedział Ryszard Ryglimatycznie się obniżył, a do szyn, w jednej osobie prezes
tego „zakwitły” glony. Rybki Społecznej Straży Rybackiej
zaczęły desperacko szukać i Ligi Ochrony Przyrody, deschronienia. Większość znala- klarując jednocześnie gotozła je pod mostem przy ul. Ja- wość zorganizowania akcji
giellońskiej, gdzie woda jest odłowu rybek i przeniesienia
nieco głębsza i bardziej natle- ich do Sanu, oczywiście po
niona. Patrząc z góry – od uzyskaniu zgody okręgu.
strony ul. Konarskiego – wiOkazało się jednak, że nie
dać tam kilkaset drobnych ry- tędy droga. Z nieo�cjalnych
bek, które pływają pod samą informacji wynika, że odłopowierzchnią, łapczywie po- wienie tak małych rybek,
stali trochę w kość, maszeru- bierając tlen. Niestety, część przełożenie do wody o innej
jąc drogą szutrową do celu już padła.
temperaturze, przewiezienie
wędrówki: malowniczego Jeziorka Bobrowego, położonego u stóp Chryszczatej. Walory krajobrazowe okolicy można podziwiać z wybudowanej
w 2014 roku, przez Nadleśnictwo Baligród, platformy
widokowej. Na zakończenie
rozpalono ognisko i upieczono kiełbaski. W drodze powrotnej do Sanoka uczestnicy
zatrzymali się w Baligrodzie
na lodach. Po męczącym dniu
smakowały wyśmienicie! (z)

Nad Jeziorkiem Bobrowym.
Pomimo potwornego upału na ostatnią wyprawę doliną
potoku Rabskiego – w ramach niedzielnych wycieczek za
miasto z przewodnikiem P�K – wybrało się 39 osób.
Wędrowcy wyruszyli na szlak
pod przewodnictwem Urszuli
Wałachowskiej i opieką Mieczysława Krauze, prezesa oddziału P�K. Zwiedzanie
urokliwej, ale mało znanej,
doliny potoku Rabskiego, rozpoczęli od odwiedzin w znanym kamieniołomie, poznając
przy okazji budowę i rzeźbę
naszych gór. Dużą atrakcją,
szczególnie dla dzieci, były

poszukiwania
kamyczków
kryształu górskiego. Następnymi przystankami na trasie
były: rezerwat przyrody „Gołoborze” z rumowiskiem skalnym oraz źródło wody arsenowej, gdzie uczestnicy ugasili pragnienie i uzupełnili zapasy wody. Po krótkim
odpoczynku pod Chatką Studencką AKT PWSZ Sanok
w Huczwicach, wszyscy do-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Szukali górskiego kryształu

Wokół Rosolińca i Moklika
Kto chce dowiedzieć się, co
kryje się za mało znanymi nazwami Rosoliniec i Moklik,
powinien udać się na kolejną
wycieczkę P�K w niedzielę
16 sierpnia. Przejście odbędzie
się trasą: Wydrne, Paniszczów
(zwiedzanie cerkwiska), Harwaty, Moklik, Rosolin, Polana.
Wyjazd o godz. 9 spod
Kau�andu. Koszt: 25 zł (dzieci, członkowie P�K) oraz 30
zł pozostali. Zapisy w biurze
P�K przy ul. 3 Maja, tel. 13
46 321 71.

Przewodnik ZBIGNIEW MAJ:
– Serdecznie zapraszam na pieszą
wycieczkę historyczno-przyrodniczą doliną Paniszczówki. Poznamy
jedno z ostatnich naprawdę zacisznych miejsc. Ujrzymy ślady nieistniejącej już, dużej niegdyś, wioski
Paniszczów, poznamy jej historię
oraz losy mieszkańców. Z miejsca
zwanego Harwaty ujrzymy wspaniałą panoramę Gór Sanocko-Turczańskich, z Moklika natomiast Bieszczadów. Zajrzymy do słynnej jaskini
rosolińskiej, zaznając ochłody w wodach potoku Czarnego.

Pod mostem schronienie znalazło kilkaset rybek, głównie strzebli potokowych. To gatunek objęty całkowitą
ochroną.
– Otrzymaliśmy zgłoszenie od jednego z wędkarzy,
który poniżej mostu zauważył
spływające śnięte ryby. Po
przybyciu na miejsce naliczyliśmy około 30 małych kleni
i będących pod całkowitą
ochroną strzebli potokowych,
które nie wytrzymały przyduchy. Bezzwłocznie zgłosiliśmy
to do okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie

nad San i wypuszczenie do
rzeki, mogłoby okazać się dla
nich zabójcze. Po prostu mogłyby tego nie przetrzymać.
Dlatego też muszą nadal bytować pod mostem przy ul. Jagiellońskiej, gdzie mają większe szanse na przeżycie. I jeszcze jedna uwaga – nie należy
ich dokarmiać, gdyż nadmiar
wrzuconego np. chleba mógłby zakwasić wodę.
(b)

Wybrano imiona dla żubrzątek z Mucznem
W maju tego roku w zagrodzie pokazowej w Mucznem
przyszły na świat dwa żubry. W związku z tym Nadleśnictwo Stuposiany postanowiło ogłosić konkurs na imiona
dla maleństw. Oddźwięk był ogromny. Nadesłano ponad
700 propozycji.
wzięło 271 osób z całego kraju. Każdy uczestnik mógł
zgłosić tylko dwa imiona –
jedno dla jałówki i jedno dla
byczka.
– Najważniejszym warunkiem było to, by wszystkie
proponowane imiona zaczynały się od liter „Pu”. Jest to
wymóg regulowany przez
Księgę Rodowodową Żubrów
(KRŻ). Zwierzęta przebywające w zagrodzie pokazowej
w Mucznem należą do linii
białowiesko-kaukaskiej, której rozpoznawcze litery to
właśnie „Pu” – wyjaśnia
Edward Marszałek, rzecznik
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.
Organizatorzy przedsięwzięcia przyznają, że najwy-

RDLP W KROŚNIE

Nowe imiona dla małych żubrzątek ogłoszono w czasie
uroczystości „Dnia Żubra”
w Lutowiskach. Decyzją komisji maleństwa będą się nazywać: Purpurka i Pumcajs.
Zwycięzcy konkursu: Waldemar Maciąg z Jasionki i Grzegorz Gołąbek z Krasnegostawu
zostali zaproszeni na uroczystości „Dnia Żubra”, w czasie
których odebrali nagrody rzeczowe.
Żubrzątka, które czekały
na imiona, to jałówka, której
rodzicami są Tjlii i Xarius,
oraz byczek, który jest potomkiem Muczny i Xariusa.
Żubry te przybyły w Bieszczady z Europy Zachodniej.
W konkursie ogłoszonym
przez nadleśnictwo udział

żej punktowane były te propozycje, które nawiązują
do gór, lasów i motywów
bieszczadzkich, a także imiona, których nie ma jeszcze
w Księdze Rodowodowej Żubrów.
– Zainteresowanie konkursem świadczy o wielkiej
sympatii, jaką w społeczeństwie cieszy się żubr, największy ssak współczesnej Europy,
którego uratowano od zagłady przy wielkim udziale Polaków – mówi Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany. – Samo przeglądnięcie
listy nadesłanych propozycji
i skonfrontowanie ich z Księgą Rodowodową Żubrów pod
kątem zapisanych tam imion
zajęło nam dwa wieczory. Do
rozstrzygnięcia konkursu zaprosiłem pracowników nadleśnictwa i znawców żubrzej tematyki. Każdy z nich miał
Decyzją komisji konkursowej żubrzątka, które przyszły na prawo wybrać dwie z konkurświat w Mucznem, będą się nazywać Purpurka i Pumcajs.
sowych propozycji.
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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: sekrrtariat.muzeum@interia.pl
Czynne: pon. 8-12, pozostałe dni tygodnia 9-17. 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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OGŁOSZENIA

LOKALE
NIERUCHOMOŚCI

Kupię

 Mieszkanie 2-pokojowe,
40-45 m2 (nie na parterze),
w Sanoku, bez obciążeń
prawnych, płatność gotówką,
Sprzedam
może być do remontu, może
2
 Mieszkanie 32 m (pokój,
być umeblowane, tel. 513-18łazienka, kuchnia) w Sanoku,
-43-24.
osiedle Traugutta, tel. 511-75-00-54.
 Mieszkanie 62,5 m2 (II pię- Posiadam
tro), Błonie, Al. Prugara-Ke- do wynajęcia
2-pokojowe
tlinga, tel. 784-54-01-81 lub  Mieszkanie
(parter), Posada, tel. 506-06602-88-17-40.
 Mieszkanie bezczynszowe, -70-01.
własnościowe 85 m2 w kamie-  Mieszkanie 48 m2 centrum
nicy, z ogródkiem i garażem, miasta, 2 pokoje, kuchnia
osiedle Wójtostwo, więcej na umeblowana. Odstępne 400
esanok i OLX lub tel. 500-26- zł +koszty, tel. 512-91-71-30.
 Kawalerkę w centrum, od
-29-90.
 Mieszkanie 38,2 m2 ul. Si- września, tel. 608-49-17-52.
korskiego 6a, (I piętro), dwu-  Pokoje z używalnością
pokojowe, tel. 798-39-91-04. kuchni, tel. 512-22-02-02.
 Pole orne 0,25 ha, w miej-  Pokój, tel. 691-44-73-82.
scowości Niebieszczany, tel.  Posiadam do wynajęcia
140 m2, tel. 665-34-86-65.
693-59-20-03.
 Działkę rekreacyjną Biała  Mieszkanie o powierzchni
33 m2 przy ul. Mickiewicza
Góra, tel. 795-57-20-61
6/3, tel. 600-36-00-18.

SPRZEDAM

Działki rekreacyjne 10 arowe
i większe, położone w pięknym
miejscu w Sanoku, z prawej strony
ul. Gajowej, w bezpośrednim
sąsiedztwie ośrodka „Sosenki”.
Oferta dotyczy części odkrytej
i zalesionej n. Sanem

Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

tel. 501-36-91-61

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

Pożyczka
szybko i uczciwie

20-, 14- i 9-osobowe

Do 25.000 zł na dowolny cel

Tel. 602-614-190

AUTO-MOTO

14 sierpnia 2015 r.

PRACA

Sprzedam

Zatrudnię

 Chevrolet Lasetti 1,6
benzyna + gaz sekwencja.
Pierwszy właściciel – z salonu (2005), przebieg 140
tys. km, serwisowany. Cena
9.500 zł, tel. 723-13-89-36,
13-464-35-02.
 Volkswagena lupo, czarny,
tel. kom. 662-63-41-69.

 Kelnera i recepcjonistkę,
tel. 603-64-26-70 lub 605-73-84-76.
 Przyjmę uczniów w zawodzie fryzjer, tel. 697-58-75-05.
Zatrudnimy elektryków i hydraulików z językiem niemieckim oraz spawaczy MIG/MAG
z uprawnieniami na wózki widłowe, tel. 505-33-65-31.
 Poszukujemy szklarzy, murarzy, tynkarzy, płytkarzy, parkieciarzy, mile widziany język
niemiecki, tel. 792-45-19-86,
praca889@gmail.com.
Praca dla dekarzy, elektryków z podstawami francuskiego, tel. 731-01-69-52, oferta5582@gmail.com
 Praca od zaraz dla mechaników maszyn rolniczych,
traktorzystów, kombajnistów
i dojarzy, tel. 792-45-19-86.

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Drewno opałowe, tel. 605-20-56-40.
 Kolarkę dla profesjonalistów, waga 9 kg, tel. 13-467-60-17.
 Pieska 2,5 m-ca, rasy York,
tel. 660-85-50-95.
 Tegoroczne zboże, tel. 723-46-00-13 lub 13-467-20-39.
 Regały magazynowe,
szafki metalowe i drewniane,
agregat – wózek do ltracji
olei i inne, tel. 507-06-86-26.

Gotówka nawet
do 25.000 zł!

Tel. 602-614-190

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

tel. 13-463-50-44

LOMBARD

„SZWAGIER - MEBLE”

300 m

UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM (2,76 %)
Szczegółowa informacja na stronie: www.fww.org.pl

Kontakt: tel. 502 234 510, 13 464 47 41
Biuro w Lesku, ul. Moniuszki 6 oraz w Sanoku, ul. Kościuszki 37 (I piętro DH Rolnik).
Korzystając z biura w Sanoku w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 Podejmę się koszenia
łąk, nieużytków, tel. 504-37-24-04.

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

Korepetycje
 Matematyka – szkoła
podstawowa,
gimnazjum,
szkoła średnia, tel. 516-03-24-48.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński
tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Zagórz

przewóz osób
tanio i bezpiecznie
tel. 661 183 868

Program pomocowy realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi, współfinansowany
jest przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarp. oraz budżetu Państwa.

Poszukuję pracy

Cyklinowanie – bezpyłowe,

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU

BUSY

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

 Poszukujemy do pracy
za granicą: spawaczy, płytkarzy, dekarzy, murarzy,
regipsiarzy, monterów wind,
elektryków,
hydraulików,
stolarzy, ogrodników, traktorzystów, osób do zbioru
winogron. Wymagane doświadczenie. Mile widziany
komunikatywny język obcy
i własne auto, tel. 792-45-19-86, oferta558@gmail.
com.

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA
Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(Hala Targowa – I piętro, obok AGD)

tel. 13-464-30-61

150 m

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

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2015 r. o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu. Przedmiotem
przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem
działki 3130/2 o pow. 0,1011 ha, położona w miejscowości Zagórz.
Cena wywoławcza: 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy
tysiące złotych) brutto.
Wadium: 5 000,00 zł.
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/4 o pow. 0,1165 ha położona w miejscowości
Zagórz.
Cena wywoławcza: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć
tysięcy złotych) brutto.
Wadium: 5 000,00 zł.
– Nieruchomość, objęta KS1S/00049965/7, oznaczona numerem działki 527/4 o pow. 0,3381 ha położona w miejscowości
Poraż.
Cena wywoławcza: 44 200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery
tysiące dwieście złotych) netto.
Wadium: 5 000,00 zł.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy, publikację na stronach internetowych urzędu:
www.zagorz.pl. w zakładce „Przetargi Gminne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Zagórz.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 13-46-22-062, wew.67.

ROZWIAZANIE
,
.
KRZYZÓWKi nr 30
WAŁĘSA – CZŁOWIEK Z NADZIEI
Dominik Malec, ul. 3 Maja, 2. Maria Ćwiąkała, ul. Krzywa

Gabinet

Weterynaryjny
“Vet Nad Stawami”

Tel. 721 707 860
Sanok
ul. Wyspiañskiego 55/10

Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – bon o wartości 30 zł do realizacji w sklepach
El-bud, Elbuś oraz kręgielni Bowling Club. II – 20 zł (gotówka), Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
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Karol
Pollak

su. Nie zważając na trudności, przez pierwsze lata działalności drukarni pracował
na małej drewnianej prasie
drukarskiej. Potem sprowadził nowoczesne maszyny
(służyły one także po jego
śmierci, aż do początków XX
stulecia), zestaw czcionek
z Pragi, powiększył liczbę
personelu, zatrudniając m.in.
korektorów i czeladnika introligatorskiego. Nie tylko
jednak sprawy zawodowe
związały Pollaka z Sanokiem.
W roku 1852, 22 lutego,
wziął ślub z dziewiętnastoletnią wówczas Marianną
Zarembą, zamożną mieszczanką. Państwo Pollakowie
doczekali się 11 dzieci, z czego niestety 5 przedwcześnie
zmarło. Ciekawostką jest, że
linia męska i sanocka Pollaków wymarła w jednym pokoleniu.
Pierwsze druki Pollak
wypuścił ze swojej pracowni
już w 1848 r. Były to patriotyczne odezwy, sporą część
zajmowały broszury religijno-moralne i książeczki do
nabożeństwa. Dzięki nim sanockiemu drukarzowi udało
się przetrwać pierwszy okres
działalności. Prawdziwy sukces drukarni, a jednocześnie
– jak się później okaże –
pierwsze poważne problemy
�nansowe przyniesie seria
„Biblioteka Polska”. Wraz
z wydawcą Kazimierzem
J. Turowskim sanocki drukarz planował wydać 1000
zeszytów w ciągu dekady. Początkowo seria, w której wydano klasyków polskich, niezwykle cennych i trudno do-

pierwszy
drukarz
sanocki

ARCH. MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU (2)

W pierwszej połowie
XIX w. Galicja była
uboga w drukarnie –
przyczyniał się do tego brak
rynku wydawniczego, znikome nim zainteresowanie,
ogólny marazm w życiu literackim, na który wpływ miały biedne i nieoświecone
warstwy społeczne. W tamtym okresie pauperyzacja
Galicji była wyraźna na tle
innych rejonów dawnej Rzeczypospolitej. Niewielki, ale
dynamiczny ruch wydawniczo-drukarski rozpoczął się
dopiero w latach 40. XIX
wieku za sprawą pojedynczych zdeterminowanych
jednostek, ludzi gruntownie
wykształconych i przedsiębiorczych. Kimś takim
z pewnością był Karol Pollak, który jako trzydziestoletni drukarz przybył do Galicji w roku 1848 i osiadł
w Sanoku. Wtedy też otworzył pierwszą – i na długie
lata jedyną – w mieście drukarnię, a później także księgarnię.
Początki interesu były niezwykle ciężkie. Trudności nastręczał kolportaż, w biednej Galicji nie było komu dostarczać
wartościowych i rzadkich pozycji książkowych. Lud wiejski
zainteresowany był głównie
książeczkami do nabożeństwa, modlitewnikami, nie
lepiej sytuacja przedstawiała
się w warstwie małomiasteczkowej. Poza tym problem stanowili też pracownicy, trudno
było znaleźć dobrze wyszkolonych w cechu drukarzy, introligatorów, korektorów, zecerów. Z tego też powodu
upadła – jedna z pierwszych
na naszym terenie – drukarnia
Franciszka Skielskiego w Rzeszowie (1840–1855), którą
później z trudnościami utrzymał, a potem rozwinął, Jan
Pelar.
Karol Pollak był jednak
człowiekiem niezwykle przedsiębiorczym. Ten wyszkolony
w Brnie Morawskim (skąd pochodził) drukarz skrupulatnie
dbał o rozwój swojego intere-
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Drukarnia Karola Pollaka przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku.
stępnych (np. Łukasza Górnickiego Dzieje w koronie polskiej
od 1538 r. do r. 1572, Jana Kochanowskiego Łacińskie elegie
czy Antoniego Malczewskiego
Maryę), cieszyła się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Pollak sprowadził ponownie nowe maszyny drukarskie, powiększył liczbę personelu. Jednak już w roku 1856
pojawiły się problemy �nansowe. Ambicje Pollaka i Turowskiego przekreślili sami czytelnicy. Obaj wspólnicy kładli
nacisk na prenumeratorów
(zwanych: „prenumerantami”) i księgarnie, co miało zapewnić zbyt. Szybko jednak
stali czytelnicy zaczęli zalegać
z opłatami, opóźnienia pojawiły się także ze strony księgarń.
Spółka Pollak i Turowski przestała istnieć. Spór �nansowy

pomiędzy drukarzem i wydawcą przeniósł się na łamy prasy
i na salę sądową. Ostatecznie
po wielu perturbacjach sąd polubowny uznał żądania Turowskiego, spółka w roku 1856 została rozwiązana. Ogółem
w niespełna dwa lata w serii „Biblioteka Polska” ukazały się 104
zeszyty obejmujące 28 dzieł
w łącznym nakładzie 1500 egzemplarzy.
Mimo strat �nansowych
Karol Pollak wydawał równocześnie pisma religijno-moralne „Biblioteka Para�alna dla
ludu katolickiego” i „Szkółka
Para�alna” – z przeznaczeniem
dla młodzieży wiejskiej. To
przedsięwzięcie pomogło mu
przeżyć kolejny trudny okres.
Od roku 1857 do 1858 w drukarni Pollaka pojawiła się kolejna seria książek – „Księgozbiór

Rada Miejska w Sanoku 1868 r. Siedzą od lewej: Dr. Kahane – lekarz, Szymon Drewiński – restaurator, Jan Okołowicz – właściciel folwarku Glinice, dr Erazm Łobaczewski – burmistrz miasta, Konstanty Lewicki – c.k. notariusz,
Mateusz Beksiński – majster kotlarski, Pineles – przedsiębiorca (budowa Sądu Okr.), dr Rapf – lekarz. Stoją od lewej:
Stanisław Skrowaczewski – dyrektor szkoły ludowej, Kajetan Baranowicz – rękawicznik, Jankiel Fink, Riss – inż. miejski, Bornatowicz – grabarz, Laticki – krawiec męski, Ichel Herzig, Karol Pollak – ksiegarz i drukarz, Franciszek Lenczewski – ślusarz, twórca zegara miejskiego, Jan Zarewicz – aptekatrz, Jan Hradel – lakiernik, Ludwik Swierczyński –
sekretarz magistratu, Ro�enberg – spedytor, Karol Wiliński – poborca podatkowy, Karol Mazaraki – rewident magistratu, Ksawery Chmielowski – brązownik, Neuheimer – kominiarz miejski, Wojtowicz – inspektor policji,
Denkiewicz – rymarz i tapicer, Mikołaj Majkut – krawiec, Antoni Słotowicz – rzeźnik.

Polski” – nawiązująca tematycznie do poprzedniej. Jednak i to przedsięwzięcie
szybko upadło. W serii ukazało się 38 zeszytów w łącznym nakładzie 1000 egzemplarzy.
W roku 1861 Pollak nawiązał owocną współpracę
ze słynnym lwowskim księgarzem Karolem Wildem.
Dzięki niej w Sanoku wydrukowano wiele książek
w języku polskim, francuskim, niemieckim – głównie
podręczniki szkolne. Równocześnie Pollak oprócz
swojej drukarni otworzył
księgarnię komisową i wypożyczalnię książek. Ciekawy jest fakt, że prawdopodobnie za namową Wilda,
w roku 1872, uruchomił
drukarnię we Lwowie. Kontakty z Wildem przyniosły
też inną korzyść. Otóż
w roku 1878, kiedy władze
carskie wydały zezwolenie
na wydawanie podręczników szkolnych w języku polskim, pierwszym ich wydawcą został Karol Wild,
który sporą część zamówienia zlecił drukarni Pollaka.
Innym ciekawym projektem Pollaka było własne
czasopismo wydawane w latach 1868–1869 pt. „Reforma. Dwutygodnik polityczno-literacki”, entuzjastyczne
przyjęte przez pisarza Józefa
I. Kraszewskiego.
Dalsze prace drukarza
przerwała nagła śmierć. Karol Pollak zmarł na zapalenie
płuc, 27 kwietnia 1880 r.,
dożywszy 62 lat. Drukarnię
i księgarnię przejął jego syn
Michał, z wykształcenia
handlowiec, któremu w prowadzeniu interesu ojca pomogli starsi, doświadczeni
pracownicy. Po latach
w drukarni, której nazwa
„Księgarnia i drukarnia Karola Pollaka w Sanoku” zachowała się do roku 1932,
skupiało się życie kulturalne

miasta. Można było w niej
nabyć książki, zeszyty, przybory szkolne, bilety do teatru
itp. To właśnie w drukarni
Pollaka od roku 1895 wydawana była „Gazeta Sanocka”,
a w latach 1912–1914 „Tygodnik Ziemi Sanockiej”.
W roku 1909, na dwa lata
przed śmiercią, wdowa po
Karolu Pollaku zapisała w testamencie prowadzenie drukarni Franciszkowi Patale.
Księgarnię natomiast kupił
aptekarz, niejaki Górny, który jednak szybko sprzedał ją
Ferdynandowi Dąbrowskiemu. W dwudziestoleciu międzywojennym drukarnia borykała się z problemami �nansowymi. Stałe braki papieru i farby drukarskiej spowodowały, że tłoczono tutaj
jedynie druki biurowe. Po
śmierci Patały w 1927 interesem kierowała jego żona, Matylda Patałowa, przy pomocy
ówczesnego doświadczonego kierownika o�cyny Karola
Drwięgi. Do wojny 1939 r.
drukarnia nadal borykała się
z problemami �nansowymi.
W roku 1948 została upaństwowiona.
Mimo wielkiego wkładu
drukarza sanockiego w rozwój drukarstwa w Galicji
i samym Sanoku, paradoksalnie niewiele wiadomo o nim
samym – prócz faktów wyżej
wymienionych i garści informacji pomieszczonych w pojedynczych tekstach traktujących ogólnie o należącej do
niego drukarni. Wiemy, że
był szanowanym obywatelem, patriotą, wieloletnim
radnym, cieszył się estymą
wśród obywateli nie tylko
grodu sanockiego. To jednak niewiele, zważywszy na
wkład drukarza sanockiego
w rozwój kulturalny miasta
i naszego regionu.
Tomek Majdosz
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Fedak bezkonkurencyjny

Nalepka
obronił
tytuł
mistrzowski

I Bieg o Puchar Prezesa Pass-Polu był kolejnym sportowym elementem obchodów jubileuszu 25-lecia �rmy.
Startowali tylko jej pracownicy, a bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Grzegorz Fedak.
Dwa tygodnie wcześniej roze- wzwyż). Wśród kobiet najgrano zawody wędkarskie na szybsza była Agnieszka Galistawie w „Sosenkach”, teraz ca-Niepokój, wyprzedzając
ponad 20 biegaczy ścigało się Dagmarę Kowalczyk i Małgowokół tego akwenu. Trasa ze rzatę Wajcowicz.
startem i metą na ul. Korczaka
– Wygrywałem już kategoliczyła około 5 kilometrów. rie wiekowe, ale to moje pierwZdecydowanie
najszybszy sze zwycięstwo w klasy�kacji
okazał się Fedak, zwyciężając generalnej. Bieg, którego więkz czasem 18.53 i dużą przewa- szość trasy wiodła drogą grungą – ponad 1,5 minuty – nad tową, okazał się dość trudny
kolejnym zawodnikiem. Miej- technicznie – górki, piasek
sce 2. zajął Radosław Niepo- i kamienie. Do tego dochodził
kój, a 3. Daniel Polny. Katego- palący upał, bo ścigaliśmy się
rie wiekowe wygrali Fedak przy 34 stopniach – powie(18–39 lat) i Polny (od 40 lat dział Fedak.

BEATA ZARACH

W Osielsku rozegrano VII Mistrzostwa Polski w Nordic
Walking będące zarazem kolejną rundą Pucharu Polski.
Na trasie półmaratonu klasę potwierdził Jerzy Nalepka,
broniąc tytułu w kategorii powyżej 60 lat.
Mimo piekielnego upału –
niemal 40 stopni Celsjusza –
bieg na połówce królewskiego
dystansu miał świetną frekwencję, ścigało się ponad 80
osób. Nalepka pokonał trasę
w czasie 2:27.40, ostatecznie
zajmując 7. miejsce general-

nie oraz 1. w swojej grupie
wiekowej. Najgroźniejszego
rywala wyprzedził o ponad 10
minut, czyli dobre półtora kilometra.
– Wbrew pozorom wcale
nie było łatwo, bo do półmaratonu przystąpiłem po cało-

nocnej podróży. Mieliśmy
tylko czas, by się przebrać
i pobrać pakiety startowe. Do
tego pierwszy raz od trzech lat
zmuszony zostałem do większego wysiłku, bo w mojej kategorii pojawił się groźny
konkurent, którego musiałem ścigać do siódmego kilometra. Ostatecznie jednak
okazało się, że na początku
narzucił zbyt ostre tempo
i druga część dystansu zde-

cydowanie należała do mnie.
Tytuł mistrza kraju w „sześćdziesiątce” udało się obronić, może pójdę za ciosem
i
powalczę
jeszcze
o Puchar Polski. Do końca
rywalizacji pozostały trzy
rundy, więc jeżeli finanse
pozwolą – sponsor mile widziany – to postaram się zaliczyć te starty – powiedział
Nalepka.

Wygrane w spiekocie

ARCHIWUM PRYWATNE

Jerzy Nalepka (nr 745) okazał się zdecydowanie najlepszy w kategorii powyżej 60 lat.

Grzegorz Fedak wygrał z dużą przewagą nad rywalami.

Żeglarski weekend z muzyką

– Zwycięstwo cieszy, choć trudDwa zwycięstwa przyniosły naszym zawodnikom Regaty o Puchar
Prezesa Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Klasę T3 no nie podkreślić, że organizatorom
wygrał Marek Sawicki z Na�owca, a w T1 najszybszy był Aleksander zabrakło trochę wyobraźni przy wytyczaniu tak długiej trasy. To nie
Lenczyk z Albatrosa.
były regaty, tylko mordęga – trzy goDość długa trasa ze startem i metą godziny pływania, do tego w niesa- dziny na wodzie w takich warunkach
przy przystani PrOZŻ-u wiodła za mowitej spiekocie. Ostatecznie Sa- strasznie dały wszystkim w kość. Po
bojkę usytuowaną między Wyspą wicki i Lenczyk okazali się najlepsi przybiciu do brzegu każdy myślał
Zajęczą a Werlasem. Przy bardzo w swoich klasach, �niszując z bez- tylko o tym, by jak najszybciej się
słabym wietrze wyszło dobre trzy pieczną przewagą nad rywalami.
ochłodzić – podkreślił Sawicki.

Już w najbliższy weekend w Polańczyku kolejne regaty, tym razem o dwa
puchary: Wójta Gminy Solina i Burmistrza Miasta Sanoka. Razem stanowić mają piątą rundę Pucharu Soliny. Będzie sporo dodatkowych atrakcji,
na czele z koncertami.
Cykl imprez w ośrodku „Zjawa”
rozpocznie się już dzisiaj wieczór koncertem sanockiego zespołu „Tacy
Sami” (godz. 20). W sobotę od godz. 9
zapisy do regat, które ruszyć mają
w samo południe. Na godz. 18 zaplanowana została dekoracja uczestników
z wręczeniem pucharów wójta i burmistrza. Następnie przewidziano część
artystyczną, czyli koncerty grup „GalHan” i „Karczmarze”. A potem żeglarskie ognisko z dyskoteką pod gwiazdami. W niedzielę początek wyścigów
o godz. 11. Zakończenie weekendowych atrakcji zaplanowano na 15.

– Mamy ambitny plan, by rozegrać
pięć biegów – trzy w sobotę i dwa
w niedzielę – ale wszystko zwery�kują
warunki atmosferyczne. Gdyby okazały się niekorzystne, to będziemy chcieli
przeprowadzić przynajmniej dwa wyścigi, by wręczyć puchary wójta i burmistrza. W sobotni wieczór trudy rywalizacji na wodzie ma zrekompensować zawodnikom zabawa przy dobrej
muzyce. Oczywiście gorąco zapraszamy do Polańczyka wszystkich chętnych, nie tylko miłośników żeglarstwa
– podkreślił Wiktor Przybyła, główny
organizator imprezy.

Bałda coraz wyżej
Piotr Bałda z koła wędkarskiego nr 1 systematycznie pnie się w górę
klasy�kacji Grand Prix Polski w dyscyplinie spinningowej. Podczas
Pucharu Mietkowa zajął 36. miejsce w stawce 100 startujących.

KATARZYNA SKIBA

Marek Sawicki na łodzi „Elcom” odniósł zwycięstwo w klasie T3.

Zawody organizowane przez okręg
wrocławski rozegrano na zbiorniku
Mietków w miejscowości Borzygniew. Bałda tradycyjnie już łowił na
przynęty gumowe. W pierwszej turze
wyciągnął 5 okoni, co dało mu 23.
miejsce w sektorze B. Druga część rywalizacji była nieco lepsza w wykonaniu spinningisty „Jedynki” – tym ra-

zem wyholował bolenia na 43 cm, zajmując 19. lokatę w sektorze A. Ostatecznie nasz wędkarz zakończył zmagania na 36. pozycji. A w klasy�kacji
ogólnopolskiego Grand Prix przesunął się z 20. na 18. miejsce. Do końca
cyklu pozostały już tylko jedne zawody – Puchar Lubniewic, planowany na
pierwszy weekend września.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Wkrótce sprawdzian formy Na podbój Ameryki
Już w najbliższy wtorek, meczem ze słowackim HC 46
Bardejov, hokeiści STS-u rozpoczną cykl sparingów przed
nowym sezonem. Trener Kari Rauhanen kontynuuje kompletowanie składu: z testowanych ostatnio zawodników
pozostawił Jere Ölandera z Finlandii, a sprawdzani są kolejni – obrońca Krišs Lipsbergs z Łotwy i napastnik Travis
Ouellete z Kanady.

spędził w Australii, gdzie
w Adelaide Adrenaline rozegrał 12 meczów (13 goli i 11
asyst). Następnie występował
w CHL i ECHL. W sumie rozegrał tam 58 spotkań, notując
33 punkty. Jeszcze do niedaw-

– Zespół pracuje z dobrym nastawieniem. Liczę na
to, że najmłodsi hokeiści
będą grać bardziej agresywnie i rzucą wyzwanie starszym. Uważam, że jeśli zawodnik chce dostać się do

Wyjaśniła się sytuacja Radosława Sawickiego, który przed
miesiącem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jeden
z najzdolniejszych polskich hokeistów młodego pokolenia grać będzie w drużynie Hampton Roads Whalers, walczącej o juniorskie mistrzostwo USA.
Dwudziestoletni sanoczanin
przymierzany jest do gry
w pierwszej piątce na pozycji
środkowego napastnika. Jeżeli
pokaże pełnię swych umiejętności, to z pewnością po pewnym czasie pojawią się propozycje gry w jednym z zespołów
seniorskich. Szanse na to są tym
większe, że na portalu todaysslapshot.com ukazał się artykuł
o „wielkim talencie z Polski”.
Autor zwrócił uwagę na największe atuty Sawickiego –
szybkość, umiejętność poruszania się po lodzie i siłę strzału,
sugerując jednocześnie, że amerykańskie kluby powinny mieć
oko na młodego Polaka.

Miesiąc spędzony w Stanach Zjednoczonych pozwolił Sawickiemu na aklimatyzację, poznanie tamtejszego trybu życia i podszlifowanie języka angielskiego. W ostatnich
dniach wychowanek sanockiego klubu zaliczył tygodniowy
epizod w szkole SK8ON, trenując pod okiem Jarka Byrskiego. Była okazja do poznania wielu zawodników z lig
NHL i AHL. Miejmy nadzieję,
że kariera Radka w USA nabierze rozpędu i jeszcze nieraz
o nim usłyszymy. Choć z drugiej strony trochę szkoda, że
tak zdolny zawodnik nie reprezentuje już barw STS-u...

TOMASZ SOWA

Przypomnijmy, że w „Arenie”
wraz z Ölanderem testowany
był również Łotysz Rinald
Rosinskis.
Ostatecznie
z dwójki rosłych defensorów
nieco lepiej wypadł ten pierwszy, więc �ński trener postanowił włączyć 25-letniego rodaka do budowanej drużyny.
Rosinskis wyjechał już z Sanoka, choć przedstawiciela
łotewskiego hokeja nadal możemy mieć w defensywie, bo
kolejny sprawdzany zawodnik
to Lipsbergs. 22-letni obrońca ma na koncie 173 mecze
w lidze MHL (młodzieżowe

rozgrywki KHL), w których
zdobył 8 bramek i zanotował
22 asysty. W ostatnim sezonie
występował w Olofströms IK
(trzeci poziom rozgrywkowy
w Szwecji) – jego dorobek to
26 spotkań i 7 asyst.
Kolejnym wzmocnieniem
siły ognia STS-u może okazać
się Ouellete. 26-letni napastnik z Kraju Klonowego Liścia
przez 4 lata reprezentował barwy Ferris State University. W
NCAA rozegrał 147 meczów,
notując 37 goli i 45 kluczowych podań. Po ukończeniu
uniwersytetu część sezonu

Zaprojektuj logo hokeistów
STS ogłosił konkurs na nowe logo. Propozycje należy
przesyłać do końca sierpnia na adres: khsanok@op.pl.
Za najciekawsze klub przewidział karnet na zbliżający się
sezon oraz gadżety.
O wybranym logo będzie de- ne formaty: cdr, ai, pdf) oraz
cydować kapituła konkurso- rastrowej-poglądowej (jpg).
wa, w której zasiadają: Bartło- Autor zwycięskiej pracy zomiej Klimkowski, Maciej Bi- bowiązany będzie do przelański, Tomasz Ślusarczyk, kazania logotypu w specyfiSebastian Królicki, Maciej kacji ściśle określonej przez
Dżugan i Jerzy Hućko. Pro- klub. Wyniki konkursu zojekty należy przesyłać w for- staną ogłoszone na stronach
mie wektorowej (akceptowal- sts.sanok.pl i hokej.net.

na wydawało się, że będzie występował w niemieckim TEV
Miesbach, jednak ostatecznie
zaniosło go aż do Sanoka.
W klubie pojawili się już
zakontraktowani wcześniej
zawodnicy, czyli dwaj Finowie – bramkarz Joni Puurula
i obrońca Joni Tuominen oraz
amerykański napastnik polskiego pochodzenia Nathan
Sliwinski. Wkrótce do kraju
wróci Robert Kostecki,
a z obozu kadry – Piotr Naparło, więc trener będzie miał
do dyspozycji praktycznie
trzy piątki.

meczowego składu, musi pracować również samodzielnie.
Nic nie dostanie na złotej
tacy – podkreśla nowy szkoleniowiec STS-u.
Roszady w składzie wciąż
trwają, tymczasem do rozpoczęcia rozgrywek Polskiej
Hokej Ligi pozostały już niewiele ponad trzy tygodnie, bo
według wstępnego terminarza
sezon ruszy w niedzielę,
6 września. Pierwszym rywalem będzie Polonia Bytom,
którą STS ma podejmować
w „Arenie”.

TOMASZ SOWA

Trwa budowanie formy, więc treningi są coraz bardziej intensywne.

Podwójne zwycięstwo SKT
Młodzież Sanockiego Klubu Tenisowego wybrała się do nasze tenisistki: 2. Samanta KuDukli na turniej organizowany przez tamtejszy MOSiR. siak, 3. Julia Kobylańska, 5. ZuSwoje grupy wiekowe wygrali Nicole Dubiel i Jakub Myćka. zanna Batorska, 5. Martyna Sokulska.
Kat. do 10 lat chłopców
W kategorii 11–14 lat dziew- ła Kamila Majko. W kat. do 10
cząt Nicole odniosła pewne lat najlepsza okazała się zawod- zdominowali reprezentanci
zwycięstwo, pokonując wszyst- niczka z Rymanowa-Zdroju, SKT. Walka o zwycięstwo
kie trzy rywalki. Miejsce 3. zaję- ale kilka kolejnych lokat zajęły była bardzo zacięta, bo trzech

najlepszych zawodników miało po jednej porażce
i decydował stosunek małych
punktów. Ostatecznie najlepszy okazał się Jakub Myćka,
wyprzedzając Krystiana Jajkę
i Michała Tarapackiego. Miejsce 4. zajął Ksawery Szul.

TURNIEJ
DLA PANÓW

Komunalne bez „życiówek”
Dwie lekkoatletki Komunalnych pojechały do Łodzi na
XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Niestety, Patrycja
Nycz i Karolina Gefert nie zaliczą startu do zbyt udanych.
Można chyba mówić
o lekkim niedosycie, bo
przede wszystkim liczyliśmy
na to, że Patrycja Nycz i Karolina Gefert poprawią rekordy
życiowe. W takim przypadku
podopieczne Ryszarda Długosza mogłyby zająć nawet
ostatnie miejsca, a mielibyśmy dowód, że dały z siebie
Na turniej w Dukli młodzież SKT pojechała pod opieką Edyty Dubiel-Jajko i Tomasza Myćki.
wszystko.

ARCHIWUM PRYWATNE

Obydwie wywalczyły lokaty
pod koniec klasy�kacji swoich konkurencji. W trójskoku
z udziałem 24 zawodniczek
Nyczówna zajęła 20. miejsce,
uzyskując wynik 10,47 metra.
Natomiast w biegu na 400
metrów przez płotki �nisz
z czasem 68,77 dał Gefertównie 21. pozycję w stawce 25
dziewcząt.

W następny weekend (22–23
sierpnia) SKT organizuje
turniej tenisowy AiS rangi 3 –
I GRAND PRIX SANOKA.
W planach gry singlowe
mężczyzn
–
kategoria
„open” i powyżej 45 lat.
Zawody rozegrane zostaną
na kortach przy ul. Mickiewicza. Zgłoszenia do 21
sierpnia, wpisowe – 50 zł.
Szczegółowe informacje na
stronie skt.sanok.pl lub pzt.pl.

Kolumnę opracował:
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Najniższy wymiar kary
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SANOVIA LESKO – EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK 0-2 (0-1)
Bramki: Ogrodnik (21), Romerowicz (55)

Zwycięstwo o połowę skromniejsze niż na inaugurację
z Błękitnymi Jasienica Rosielna, choć z powodzeniem mogła być powtórka albo i jeszcze lepiej. Zabrakło skuteczności, najważniejsze jednak, że Ekoball utrzymał pozycję lidera, pozostając zarazem jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze bramki.

Romerowicza, który z zimną
krwią wykorzystał czystą sytuację. Potem okazje strzeleckie
mieli Kuzio, Borek, Romerowicz i Bartosz Gołda, jednak
bramka rywali była jak zaczaro-

DAWID ROMEROWICZ,
strzelec drugiej bramki:
– W inauguracyjnym meczu zabrakło
mi szczęścia, ale tym razem wpisałem
się już na listę strzelców. Michał Borek
zagrał świetną piłkę, wykończenie akcji było formalnością. Mieliśmy mecz
pod kontrolą, ale zabrakło skuteczności. Dlaczego? Przede wszystkim
z powodu gry na sztucznej murawie,
do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Zwłaszcza w takim upale, bo przy
samej gumowej nawierzchni temperatura
była chyba jeszcze
o 10 stopni wyższa.

Niestety, był też przykry incydent. Już przy stanie 2-0 Bogusław Czenczek tak brutalnie
sfaulował Damiana Popowicza,
że arbiter od razu wyciągnął
czerwoną kartkę. Sytuacja wyglądała poważnie, bo zwijający
się z bólu piłkarz Ekoballu nie
był w stanie o własnych siłach
zejść z boiska. Ostatecznie jednak okazało się, że nie ma żadnego złamania ani pęknięcia,
a najprawdopodobniej tylko
skręcenie kostki.
Ekoball Stal był o dwie
Piłkarze Ekoballu (jasne stroje) nie dali gospodarzom żadnych szans, jednak zwycię- klasy lepszy od Sanovii, która
praktycznie tylko raz zagrozistwo powinno być bardziej okazałe.
TOMASZ SOWA (2)

Niespodziewanie meczu nie
rozegrano na głównej płycie
stadionu Sanovii, lecz na położonym obok boisku treningowym ze sztuczną murawą.
W ten sposób gospodarze
chcieli zabezpieczyć się przed
licznie przybyłymi kibicami
z Sanoka, którym przyszło
oglądać spotkanie zza siatki
okalającej boisko. Obawy organizatorów okazały się płonne – obyło się bez jakichkolwiek ekscesów, a nasi szalikowcy kulturalnie dopingowali drużynę.
Sanovia tylko przez pierwszy kwadrans była w stanie
nawiązać w miarę wyrównaną
walkę. Na więcej gospodarzom nie wystarczyło sił. Ekoball coraz częściej zaczął gościć w ich polu karnym, stwarzając sytuacje bramkowe. Po
dwóch nieskutecznych główkach Mateusza Kuzio wreszcie wynik otworzył Hubert
Ogrodnik, jak tydzień wcześniej wpisując się na listę
strzelców. Tym razem w dość
nietypowy sposób – po dalekiej centrze podbił piłkę
udem, jednak na tyle skutecznie, że ta przelobowała bram-

W drugiej połowie na murawie pojawił się bohater spotkania z Błękitnymi, junior Michał Borek. Już chwilę po
wznowieniu gry miał okazję
bramkową, jednak miejsco-

karza rywali. Tuż przed przerwą idealną okazję do podwyższenia wyniku zmarnował
Kuzio, z kilku metrów główkując wprost w ręce golkipera.

wych uratowała o�arna interwencja obrońcy. W 55. min
popisał się kapitalnym, prostopadłym podaniem do wychodzącego na pozycję Dawida

wana. Pod koniec meczu
z dystansu huknął jeszcze Mateusz Birek, po którego uderzeniu golkiper rywali popisał się
efektowną interwencją.

ła jego bramce, gdy z wolnego
ładnie strzelał były stalowiec
Jacek Zięba (mimo 44 lat
wciąż na boisku...). Tym bardziej więc dziwne, że po zdobyciu drugiej bramki, mając
rywali na „na kolanach”, podopieczni Roberta Ząbkiewicza nie zaczęli grać z większym wyrachowaniem. Nawet
mimo słabej skuteczności
z pewnością nie skończyłoby
się na wyniku 2-0. Złóżmy to
jednak na karb braku doświadczenia, bo przecież drużyna wciąż jest w budowie.
Najważniejsze, że wygrywa.

W niedzielę (godz. 16.30) na „Wierchach” mecz na szczycie A klasy. Ekoball podejmuje Leśnika Baligród, a więc
zmierzą się jedyne drużyny z kompletami punktów po
dwóch kolejkach.

Cosmos gromi, derby dla Pisarowiec Młodzicy w formie!
Tydzień po A klasie ruszyła większość pozostałych rozgrywek regionalnych. W IV lidze podkarpackiej pierwszym liderem został Cosmos
Nowotaniec, dzięki bardzo wysokiemu zwycięstwu nad Skołyszowem.
Natomiast w derbach powiatu LKS Pisarowce okazał się lepszy od Przełomu Besko, choć decydujące bramki padły dopiero w końcówce meczu.
Warto zaznaczyć, że wszystkie trzy gole dla podsanockiej drużyny strzelili byli piłkarze Stali.

Dzień po powrocie z obozu w Kamieniu młodzicy młodsi
IV LIGA POD�RPAC�
Cosmos Nowotaniec – LKS Skołoszów 7-1 Ekoballu zmierzyli się w sparingu z Ziomkami Rzeszów,
(3-0); Laskowski 2 (15, 57), Zarzyka (22), zwyciężając aż 5-1!
Hirka (32), Majka (71), Małyk (85), Rutyna
(88-karny).
Przełom Besko – LKS Pisarowce 1-3 (0-0);
Jacenkiw (50-karny) – Lorenc (47), Kokoć
(83), Pańko (90).

KLASA OKRĘGOWA

KLASA A

LKS Izdebki – Victoria Pakoszówka 2-1
(1-0); Sumara (85).
Bukowianka Bukowsko – Brzozovia Brzozów 2-0 (1-0); Żyman 2 (25, 60).
Sanbud Długie – Cisy Jabłonica Polska 3-2
(2-0); Kucharski (15), Węgrzyn (25), Bieleń (60).
Orzeł Bażanówka – Iskra Iskrzynia 4-1
(1-0); Kowalczyk 2, P. Kalityński, Żebracki.

KLASA B

MACIEJ DUFRAT

Mecz w Besku był bardzo zacięty, ale w końcówce goście z Pisarowiec
(jasne stroje) przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Drewiarz Rzepedź – LKS Płowce/Stróże
Małe 3-4.
Jawornik Czarna – Remix Niebieszczany 2-0.
Orkan Markowce – Florian Rymanów
Zdrój 4-1.
Juventus Poraż – Gimball Tarnawa 2-2.
Szarotka Nowosielce – Orion Pielnia 1-2.
LKS Olszanica – LKS Odrzechowa 3-1 (1-0).

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

ARCHIWUM EKOBALL

LKS Zarszyn – Orzeł Faliszówka 8-2 (2-1);
Silarski 2 (51, 58), Kłodowski 2 (65, 80), Kurpiel 2 (73, 86), Adamski (10), Jasiński (21).
Górnik Strachocina – Bieszczady Ustrzyki
Dolne 2-1 (1-0); Mogilany 2 (32, 67).

Mecz rozegrano w Lesku, gdzie
dwa dni wcześniej seniorzy
Ekoballu pokonali Sanovię. Zespół młodzików zaprezentował
jeszcze lepszą skuteczność,
a gole zdobyli: Wiktor Michalski, Kacper Sumara, Igor Zarzyka,
Fabian Gacek i Wiktor Sołtysik.

– Dobra forma to efekt obozu w Kamieniu. Pracowaliśmy
solidnie, ćwicząc nawet po trzy
razy dziennie. Rano były zajęcia
biegowe, potem techniczne
i taktyczne, a na koniec treningi
strzeleckie – podkreślił trener
Bernard Sołtysik.

Wyjazd na obóz współnansowany był ze środków
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
oraz ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Nazwa projektu P FIO: „Sport moją pasją – warsztaty sportowe
dla 410-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz wyjazd
na tygodniowy letni obóz sportowy”

