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Miało być
150 miejsc pracy,
a są zwolnienia
W Centrum Usług Biznesowych Grupy
Kapitałowej Loyd S.A., które powstało na
początku 2015 roku, doszło do zwolnień.
Obietnice dotyczące utworzenia 150
miejsc pracy to miraż?
DOROTA MĘ�RS�

dmekarska@tygodniksanocki.pl

– Na koniec sierpnia zwolniono 18 osób z 28
zatrudnionych – mówi była pracownica sanockiego centrum. – Wszystkie otrzymały
wypowiedzenie w jednym dniu.

Społecznie odpowiedzialny biznes
wkroczył do Sanoka

Przed wyborami samorządowymi, które odbyły
się w zeszłym roku, media i ówczesne władze
miasta szeroko informowały o możliwości powstania w naszym mieście Centrum Usług Biznesowych. Gazety i portale obiegły zdjęcia
z podpisania 31 października ub.r. trójstronnej
umowy między miastem, Grupą Kapitałową
LOYD S.A. i Powiatowym Urzędem Pracy
w Sanoku. Decydenci publicznie wyrażali zadowolenie z możliwości aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, ludzi młodych wkraczających dopiero na rynek pracy, jak i osób 50+.
Pierwszeństwo w rekrutacji miały osoby z Sanoka. Przedsięwzięcie określano jako „społecznie
odpowiedzialne inicjatywy biznesowe”.
Przedstawiciele Grupy Kapitałowej Loyd S.A.,
znanej dotychczas z działalności w większych miastach, informowali z kolei o projektach dotyczących uruchomienia 15 centrów usług biznesowych
na terenie południowej Polski. W każdym
z nich planowano zatrudnić 150 osób.

W procesie rekrutacji stawiano na pracowników,
którzy są elokwentni i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów. Przygotowywano ich do pracy z telefonem bądź komputerem, gdyż mieli świadczyć usługi
w zakresie m.in. telerekrutacji, windykacji należności,
pośrednictwa pracy, rejestracji, itp.
– Wiązaliśmy z tą pracą duże nadzieje, bo inicjatywa
była bardzo nagłośniona, a zaangażowały się w nią władze miasta – podkreśla kolejna kobieta.

Zatrudnienie nie
przekroczyło trzech tuzinów

Sanocki oddział Tele Concept otwarto w styczniu br. Na
początku pracę podjęło 20 osób. Pod koniec sierpnia
w placówce pracowało 28 pracowników.
– Tylko kilka osób skierowanych przez PUP w Sanoku miało umowy o pracę, reszta podpisała umowy-zlecenia. Informowano nas, że po 3 miesiącach ulegnie to zmianie, ale tak się nie stało. Ponownie dostaliśmy do podpisania umowy-zlecenia – zaznacza nasza rozmówczyni.
W centrum miały być zatrudnione osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
w mediach informowano, że właśnie
z tego względu przestrzeń biurowa zostanie odpowiednio zaadaptowana. Mówiono wręcz
o komfortowych warunkach
dla niepełnosprawnych.
– Generalnie ich nie
zatrudniano, gdyż nie
było dla nich podjazdu,
a ubikacje nie zostały
przystosowane – podkreśla kobieta.
CIĄG DALSZY
NA STR. 3

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
im. ANNY JENKE
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
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
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Bartnik Ziemi Sanockiej
Nie tylko dla miłośników miodu atrakcją będzie VI Bartnik Ziemi Sanockiej.
W programie między innymi Oklejewicza (godz. 14.00)
prezentacja wyrobów pszcze- i grupa INITY SOUNDS
larskich i twórczości lokal- (godz.15.30). O 17.30 wystąnych rzemieślników. Gratką pi gwiazda wieczoru formacja
dla amatorów kuchni regio- �TATAM.
nalnej będą przysmaki przyImpreza zorganizowana
gotowane przez gospodynie zostanie w najbliższą niedzielę
z kół wiejskich, które staną do 6 września na terenie Muzeum
rywalizacji w konkursie na Budownictwa
Ludowego.
najlepszą nalewkę z miodu O godz. 10.00 w sali konfereni najsmaczniejsze ciasto mio- cyjnej MBL prelekcja Cezaredowe. Organizatorzy nie za- go Kruka nt.: „Jak przygotopomnieli też o najmłodszych. wać pszczoły do ziemowli”
Specjalnie dla nich przygoto- i „Waroza – pro�laktyka i terawane zostaną gry i zabawy, pia” oraz Marcina Pomykały nt.
między innymi dmuchańce. „Aspektów prawnych zwalczaNatomiast na scenie swoje nia szkodników pszczelich”. Poumiejętności zaprezentują: czątek imprezy o godz. 14.00.
zespół „Cassiopeia” Konrada
aes
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Przechodził przez
rzekę i zginął

Ubiegły weekend rozpoczął
się tragicznie. Wskutek nieszczęśliwego wypadku zginął 41-letni mieszkaniec
Sanoka. Ciało mężczyzny
wyłowiono z rzeki.

holu. Gdy przemierzał San,
trudno mu było utrzymać
równowagę. Po jednym
z upadków wpadł do wody
i już się nie podniósł. W tym
czasie przez most olcho-

Sanok

ca i nie przerywali akcji ratunkowej do czasu przyjazdu
pogotowia – relacjonuje Katarzyna Wojtowicz, pełniąca
obowiązki rzecznika sanockiej policji.

Świat oczami początkujących malarzy
Wystawę prac absolwentów
Liceum Plastycznego w Lesku, na której młodzi ludzie
prezentują swoje spojrzenie
na świat, będzie można obejrzeć w Galerii „20” Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sano-

ku. Na ekspozycji zatytułowanej „Dyplom 2015” zgromadzone zostały prace dyplomowe młodych twórców. Wystawę sanoczanie będą mogli
podziwiać od 3 września do
końca miesiąca.
aes

Gmina Sanok

Belona i zespołu Wolna Grupa Bukowina. To niezwykłe
widowisko mieszkańcy naszego powiatu będą mogli obejrzeć 4 września w Sanoku,
o godzinie 20.00 na dziedzińcu zamkowym i dzień później,
o tej samej porze, w Zagórzu,
na terenie ruin klasztoru. Bilety do nabycia na godzinę
przed występem.
aes

Koncert Trio Immersio
Już 5 września w sanockiej Państwowej Szkole Muzycznej
zorganizowany zostanie niezwykły koncert. Swoje umiejętności zaprezentuje wiedeński zespół „Trio Immersio”.
W czasie występu publiczność Niemiec, która urodziła się
zgromadzona w sali koncerto- w Sanoku. Artystka od 20 lat
wej PSM będzie mogła usły- mieszka w Niemczech i tam
szeć utwory kompozytorów rozwija swoją pasję. Główtakich jak Szostakowicz, nym celem formacji był udział
Schubert czy Beethoven. Po- w konkursie muzyki kameralczątek koncertu o godzinie nej „Fidelio”, który od lat jest
19.00.
organizowany w Wiedniu.
Grupa „Trio Immersio” Bardzo szybko trzem młodym
powstała dwa lata temu. Ze- solistkom udało się podbić
spół współtworzą: Mariam serca publiczności i zyskać
Vardzelashvili, Vira Zhuk sławę, która z roku na rok
i wiolonczelistka Anna Maria wzrasta.
aes

ANETA SKÓBEL

Wyżej niż połonina
Spektakl „Wyżej niż połonina.
Saga w IV aktach” to historia
zaczerpnięta z życia legendarnych zakapiorów bieszczadzkich, zarazem tragiczna i wesoła, wypełniona śpiewem,
zakręcona
bieszczadzkimi
biesami, ale mocno wpatrzona ponad połoniny, czyli tam,
gdzie prowadzą wszystkie nasze ścieżki. W spektaklu wykorzystano utwory Wojciecha

Dramat rozegrał się nad Sanem, poniżej mostu olchowieckiego.
Wypadek wydarzył się nad
Sanem w piątkowe popołudnie (28 sierpnia), około
godziny 14.00, poniżej mostu olchowieckiego. Z relacji
świadków wynika, że mężczyzna próbował przejść
przez rzekę. Prawdopodobnie był pod wpływem alko-

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że Uchwałą
nr X/74/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lipca 2015 r.
zostały zmienione siedziby Obwodowych Komisji
Wyborczych:

2) dla mieszkańców ulic z obwodu nr 12 – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 znajduje się w Żłobku Samorządowym Nr 2 przy ul. Traugu�a 23 (poprzednia siedziba: GOPR ul. Mickiewicza 49).

wiecki przejeżdżał patrol
policji.
– Funkcjonariusze zostali
poinformowani o wypadku
przez świadków znajdujących
się w pobliżu Sanu. Natychmiast ruszyli na pomoc. Wyłowili nieprzytomnego mężczyznę, rozpoczęli masaż ser-

Tam trzeba być

Informacja w sprawie
zmian siedzib Obwodowych
Komisji Wyborczych nr 5 i 12

1) dla mieszkańców ulic z obwodu nr 5 – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 znajduje się w Centrum Handlowym „Ryś” przy ul. Krakowskiej 2 (poprzednia siedziba: Rada Dzielnicy Dąbrówka ul. Krakowska 36)

*29 sierpnia na ul. Dembowskiego złodziej włamał się do
mieszkania i ukradł biżuterię
o wartości 5 tys. złotych.
*30 sierpnia policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali
dwóch mieszkańców Sanoka,
którzy dziewięć dni wcześniej
włamali się do automatów do
gier w jednym z sanockich lokali. Łupem 24-latka i jego 20-letniego kolegi padło 55 złotych.
Grozi im kara od roku do 10 lat
pozbawienia wolności.
*Policja szuka złodzieja, który
w nocy z 29 na 30 sierpnia włamał się do samochodu marki
Daewoo pozostawionego na
parkingu na ul. Gorazdowskiego. Jego łupem padł radioodtwarzacz CD, nawigacja i inne
przedmioty o łącznej wartości
450 złotych.

Ratownicy kontynuowali
reanimację, niestety mężczyzny nie udało się uratować.
Lekarz stwierdził zgon. Przybyły na miejsce prokurator
zdecydował o wydaniu zwłok
rodzinie i nieprzeprowadzaniu sekcji zwłok.
aes

Staraniem burmistrza Tadeusza Pióro 12
września w sanockim zamku, w sali 25. Obrazów, odbędzie się niecodzienna uroczystość: przekazanie Januszowi Szuberowi
Nagrody Poetyckiej „Orfeusz” za najlepszy
tom poetycki roku 2014.
Niecodzienna, ponieważ „Orfeusze” były wręczane 4 lipca w leśniczówce Pranie, muzeum
im. K. I. Gałczyńskiego, patrona nagrody. Już
wtedy zrodził się pomysł, by uroczystość powtórzyć w Sanoku, aby Laureat mógł osobiście odebrać statuetkę i wysłuchać laudacji.
Dzięki gościnności burmistrza Tadeusza Pióro do Sanoka przyjadą jurorzy: Tomasz Burek,
prof. Wojciech Ligęza i Antoni Libera, a także
przyjaciele poety: Paweł Huelle, Bronisław
Maj, Janusz Pyda OP. Swój przyjazd zapowiedzieli wydawcy nagrodzonego tomu: redaktor
naczelna Wydawnictwa Literackiego Małgorzata Nycz i Krzysztof Lisowski, przygotowujący do druku „Tym razem wyraźnie”, od wielu
lat współpracujący z Januszem Szuberem.
Do organizacji spotkania Urząd Miasta zaprosił Muzeum Historyczne i Sanocki Dom
Kultury.
W zamku pojawią się jednego dnia najwybitniejsi polscy pisarze, poeci, krytycy, wydawcy. Janusz Szuber będzie czytał wiersze.
Dlatego tam trzeba być: 12 września, sobota, godz. 18, zamek, sala 25. Obrazów. msw

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.
Redaktor naczelna: Dorota Mękarska.
Redaguje zespół: Bartosz Błażewicz, Joanna Kozimor, Aneta Skóbel, Jolanta Ziobro.
Redaktor techniczny: Artur Kucharski. Korekta: Anna Strzelecka.
Adres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Rynek 10, tel. 13 464 27 00.
www.tygodniksanocki.eu
Biuro Reklam i Ogłoszeń: tel. 13-464-02-21, fax: 13-463-16-34.
e-mail: tygodniksanocki@wp.pl

Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Kielcach,
Drukarnia ul. Mechaniczna 12, 39-402 Tarnobrzeg
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów
i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń zapraszamy do biura ogłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Za treść ogłoszeń,
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archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel. 13 464 02 21 lub oddziały „Ruch” SA.

*26 sierpnia w Sanoczku funkcjonariusze skontrolowali 23-latka jadącego audi. Mężczyzna
w organizmie miał 0,29 mg/l
alkoholu.
*27 sierpnia w Mrzygłodzie policjanci zatrzymali 20-letniego kierowcę forda. Mężczyzna był pod
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,27 mg/l.

Gmina Zagórz

*31 sierpnia na zagórskiej ul.
Bieszczadzkiej funkcjonariusze
zwrócili uwagę na dziwne zachowanie kierowcy volkswagena. Podejrzewali, że może być
pijany, więc dali mu sygnał do
zatrzymania się. 40-latek zjechał
na pobocze, a gdy podszedł do
niego policjant, nagle ruszył,
wjeżdżając w niego. Funkcjonariuszowi przez odsuniętą szybę
udało się zaciągnąć hamulec
ręczny w volkswagenie, unieruchomić silnik i wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Jak się okazało
40-latek miał ponad 2,2 promila
alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiada aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów.
Mężczyzna odpowie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, niestosowanie się do zakazu sądowego i zmuszenie funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności
służbowej. Policjant potrącony
przez zatrzymanego doznał poważnego urazu kolana.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta
Sanoka
informuje, że w dniu
referendum ogólnokrajowego, tj. 6 września 2015 r., w godz.
od 10.00 do 16.00
udostępniony będzie
samochód dla wyborców niepełnosprawnych – kontakt telefoniczny w dniu referendum 13-46-52-800.

Z MIASTA
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Miało być 150 miejsc pracy, a są zwolnienia
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

nie się wkrótce mocnym fundamentem naszej inicjatywy
na południu Polski.”

To był szok

Ze względu na
wyczerpanie formuły
Cezary Lewiński, dyrektor zarządzający Sales Concept S.A.,
wydał w tej sprawie oświadczenie. Czytamy w nim: „Pro-

Burmistrz chce
wiedzieć

FREEIMAGES.COM

Siedem dni przed wręczeniem wypowiedzeń do pracy
przyjęto kilku pracowników.
Zanim ich zwolniono, zdążyli
jeszcze przejść szkolenie.
– Byli zszokowani – przyznaje sanoczanka. – Zresztą
my wszyscy byliśmy w szoku.
Nikt się tego nie spodziewał.
Nie informowano nas wcześniej, że musimy poprawić
wyniki, bo inaczej placówka
zostanie zamknięta.
– Tydzień przed zwolnieniami otrzymaliśmy nagrodę
za wzrost sprzedaży. Była to
kwota 500 zł na organizację
spotkania integracyjnego.
Kiedy więc pojawili się
przedstawiciele �rmy z Krakowa, myśleliśmy, że przyjechali nas pochwalić – dodaje
koleżanka.
Ku zdziwieniu pracowników goście wygłosili krótką
formułkę o zwolnieniach ze
skutkiem natychmiastowym.
– Wszyscy byli tak zmrożeni
i zaskoczeni, że nie zadano ani
jednego pytania – relacjonuje
druga z kobiet.

jekt prowadzony przez Sales
Concept S.A. w Sanoku został
zakończony z przyczyn nie leżących po stronie podmiotu.
Ze względu na wyczerpanie
formuły tej inwestycji nie możemy realizować głównych założeń oddziału w Sanoku i jesteśmy zobligowani do jego
restrukturyzacji.
Jednakże Sanok jest dla
nas lokalizacją strategiczną,
dlatego tutejszy oddział Tele
Concept nie ulega likwidacji.

W chwili obecnej skupiamy
się na poszukiwaniu i wdrażaniu nowych projektów,
które umożliwią ponowne
uruchomienie
rekrutacji
w Sanoku i kontynuację aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych, o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Tymczasowo część pracowników Tele Concept Sanok zostanie oddelegowana
do projektów w innych lokalizacjach.

Tele Concept Sanok
wchodzi w skład sieci Centrów Usług Biznesowych
Grupy Kapitałowej Loyd. Realizując strategię lokalizacji
centrów w mniejszych miastach, wykorzystujemy potencjał lokalnego rynku pracy
i wraz ze wsparciem administracji regionu walczymy
z bezrobociem. Mam nadzieję, że prowadzone obecnie
procesy pozwolą nam wzmocnić oddział sanocki, który sta-

Sprawa zwolnień tra�ła już na
biurko burmistrza Tadeusza
Pióro, bo miasto na potrzeby
centrum zapewniło bezpłatnie lokal w dawnym budynku
Urzędu Celnego przy ul.
Bema w Sanoku. – Wystosowaliśmy już pismo z prośbą
o wyjaśnienie – informuje
Waldemar Och, sekretarz
w Urzędzie Miasta Sanoka.
– Występujemy o pełną informację odnośnie stanu zatrudnienia oraz rodzaju umów
o pracę i średniego wynagrodzenia.
W sumie nie o sam fakt
zwolnień pracownicy mają
największe pretensje, ale o formę, jaką to przykre wydarzenie
przybrało. – Nawet się nam nie
przedstawili – o wizycie mężczyzn z Krakowa mówi była
pracownica �rmy. – A wystarczyło powiedzieć trzy proste
zdania: „Dziękujemy za współpracę”, „Dziękujemy, że się staraliście” i „Jest nam przykro”.
Potraktowano nas bardzo nieładnie. Poczuliśmy się upokorzeni. Władze miasta udostępniły �rmie lokal bezpłatnie,
a to według nas obliguje, by lokalną społeczność traktować
z szacunkiem.
Dorota Mękarska

Wyjaśnienie
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W odniesieniu do artykułu,
który został opublikowany
28 sierpnia 2015 r. w nr. 35
„Tygodnika
Sanockiego”
– „Awantura na SOR” chciałam sprostować następująco:
Nieprawdą jest, że moja matka rok temu przybyła pijana
na SOR z prośbą o pomoc,
ponieważ nie żyje od
05.05.2012 r.
Była to inna osoba z rodziny, a mój ojciec był przez nią
upoważniony do udzielenia
informacji o stanie zdrowia.
Nie jest prawdą, że lekarz
wyprosił mojego męża z sali
zabiegowej, ponieważ mąż
w ogóle nie wchodził do tej
sali – co ma odniesienie do
postaci nagrania.
Mąż zapytał lekarza o stan
zdrowia swojej matki, podając
jej imię i nazwisko, fakt ten
również zarejestrowany jest
na materiale �lmowym.
Na oddziale SOR w tamtym czasie nie było żadnych
akcji ratunkowych w naszej
obecności, była cisza i spokój,
co widać na nagraniu.
Nieprawdą jest, że przystawiłam telefon do twarzy
lekarki, gdyż stałam w miejscu, a ona ruszyła na mnie
i wyrwała mi aparat z rąk.
Nie byliśmy w ogóle agresywni, całość zajścia jest s�lmowana i będzie dowodem w kolejnych sprawach karnych przeciwko lekarzom, tym razem
z art. 212 kk dotyczącego zniesławienia kwali�kowanego oraz
art. 23 kc – naruszenie dóbr
osobistych.
Ewelina Świdurska
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Czarka i Panila zostały czempionkami Plony zebrane,

XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej rozpoczęło się w piątek „Wieczorem
huculskim”, w czasie którego
spotkali się ze sobą wszyscy
biorący udział w wydarzeniu
hodowcy. W sobotę uczestnicy imprezy mogli zobaczyć
pokaz cieliczek pod nazwą
„Młody hodowca” i Czempio-

rzenia mieli okazję skorzystać z wielu dodatkowych
atrakcji (pokaz sztucznych
ogni, przejażdżki konne, plac
zabaw dla dzieci, występy kapeli ludowych i inne). Imprezę zakończono ogłoszeniem
wyników konkursów i wręczeniem nagród zawodnikom
i hodowcom koni.

nat Hodowlany Koni Huculskich. W tym dniu rozpoczął
się również konkurs eliminacyjny „Ścieżka huculska”.
Wieczór zakończył się występem zespołu „Konwój” z Krakowa. W ostatni dzień imprezy na górnej polanie zaprezentowali się czempioni, zaś
na dolnej kontynuowano

W Besku zadęło

W wystawie bydła simentalskiego wzięło udział 48 hodowców z pięciu województw
(podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego), którzy zaprezentowali 60
sztuk bydła. Oceniano je
w ośmiu kategoriach. Wśród
nagrodzonych znalazły się
również przedstawicielki ZD
IZ PIB Odrzechowa – tytuł
czempionki wśród krów zdobyła Czarka, zaś w kategorii
krów seniorek trzecie miejsce
zajęła Boruta.
Natomiast w Czempionacie Konia Huculskiego wzięło
udział 33 hodowców z 84
końmi z województw: podkarpackiego, małopolskiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego,
mazowieckiego i wielkopolskiego. Startowano w pięciu
konkurencjach: ścieżka huculska – eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu
Konia Huculskiego, ścieżka
huculska – próba dzielności,
konkurs zaprzęgów parokonnych, konkurs skoków przez
przeszkody oraz ocena na płycie. Nagrodzono trzy klacze
Zakładu Doświadczalnego IZ
PIB z Odrzechowej. Klacz Panila zajęła drugie miejsce
w konkurencji ścieżka huculska – próba dzielności. W tej
samej kategorii na trzecim
miejscu uplasowała się klacz
Oaza. Z kolei w konkurencji
ocena na płycie w kategorii
klacze starsze wiceczempionem została Paulinka.
Anna Twardy

czas na świętowanie
Dożynki, nazywane też świętem plonów, niemal od zawsze
są obecne w naszej kulturze. Początkowo obchodzono je
w pierwszy dzień jesieni. Współcześnie najczęściej przypadają one na koniec sierpnia. Zgodnie z tradycją w czasie
obchodów dożynkowych dziękuje się za tegoroczne plony
i prosi o ob�te zbiory w czasie kolejnych żniw.
W tym roku dożynki organi- na miejsce imprezy OSIR „Zazowane w gminie Zagórz połą- kucie”. Tam na przybyłych czeczono z powiatowym świętem. kały dania przygotowane przez
Obchody zaplanowano na nie- lokalne koła gospodyń wiejdzielę 30 sierpnia. Uroczystości skich. Atrakcją były występy
rozpoczęła dziękczynna msza zespołów artystycznych i preświęta za zebrane plony, którą zentacja wieńców. W obchoodprawiono w kościele pw. dach udział wzięli między innyWniebowzięcia Najświętszej mi Roman Konieczny, starosta
Marii Panny Matki Nowego powiatu sanockiego, i Ernest
Życia w Zagórzu. Następnie Nowak, burmistrz Zagórza.
kolorowy orszak niosący wień- Starostą dożynek był Lucjan
ce dożynkowe przemaszerował Piszko.
aes

MGOKIS W ZAGÓRZU

„Ścieżkę huculską”. Oprócz
tego przeprowadzono konkurs zaprzęgów parokonnych
oraz konkurs skoków przez
przeszkody. Uczestnicy wyda-

MACIEJ DUFRAT

W ostatni weekend sierpnia w Rudawce Rymanowskiej po
raz piętnasty pożegnano mijające wakacje. W kilkudniowej imprezie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy okolic
i miłośnicy zwierząt, ale również hodowcy bydła simentalskiego i koni huculskich z całego kraju.

Kolorowy orszak dożynkowy przemaszerował przez Zagórz.

W poszukiwaniu „Grobów Bohaterów”
W czasie I wojny światowej w Zagórzu utworzono cmentarz wojenny. Dziś nie ma po nim ani śladu, jedyną pamiątką są pocztówki z tamtych czasów, dzięki którym udało się
ustalić nazwiska 313 pochowanych na nekropolii żołnierzy. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu
wraz z Bieszczadzkim Forum Europejskim i Towarzystwem Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz stworzyły
miejsce upamiętnienia poległych. Zostanie ono uroczyście poświęcone 5 września.

W imprezie wystąpiło dziewięć orkiestr. Uroczystości
rozpoczęły się od musztry paradnej, w czasie której orkiestry wraz z mażoretkami zaprezentowały się przed trzyosobowym jury.
Następnie w parku podworskim odbyło się o�cjalne
otwarcie IX Wojewódzkiego
Przeglądu Orkiestr OSP. Na
początku wszystkie formacje
wykonały wspólnie utwór
„Marsz Orkiestry Dętej” pod
batutą kapelmistrza z Ropczyc, Edwarda Guzika.
Prezentacje
konkursowych utworów polegały na
wykonaniu przez każdą orkiestrę trzech utworów oraz minimum jednego dodatkowego
połączonego z występem mażoretek. Konkurs rozpoczął
się od koncertu Orkiestry
OSP Jaćmierz, potem zaprezentowały się: Orkiestra OSP
Besko, Orkiestra OSP Tryńcza, Orkiestra OSP Ropczyce,

Laureaci otrzymali nagrody oraz wyróżnienia. Natomiast wójt gminy Besko, Mariusz Bałaban, wręczył mażoretkom, które zachwycały
swoimi barwnymi strojami
i tanecznymi występami, pamiątkowe statuetki.
Przegląd Orkiestr był Na początku I wojny światowej
połączony z imprezą zorga- w Zagórzu utworzono Szpital
Rezerwowy nr 1 ze Stryja. Była
to dla niego idealna lokalizacja,
ponieważ dwutorowa linia
z Węgier prowadząca do twierdzy Przemyśl łączyła się tutaj
z Galicyjską Koleją Transwersalną, która przebiegała północną stroną Karpat. Z pobliskich
frontów pociągami przywożono
tutaj rannych i chorych żołnierzy,
a zmarłych grzebano na terenie
przeznaczonym pod nowy
cmentarz. Dziennie organizowano nawet kilkanaście pogrzebów.
Szpital w Zagórzu działał od
września do listopada 1914 roku.
Później wkroczyły tutaj wojska
rosyjskie i stacjonowały na tym
terenie do maja 1915 roku. Dopiero gdy Rosjanie opuścili Za-

marszowej zwyciężyły: Orkiestra OSP w Ropczycach, Orkiestra OSP w Zarszynie i Orkiestra OSP w Tryńczy. Wyróżnieniem za najlepsze wykonanie
gry w marszu nagrodzono Orkiestrę OSP w Ropczycach.

nizowaną przez gminę Besko oraz GOK pod nazwą
Pożegnanie Lata. Gwiazdą
wieczoru był Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska
z zespołem.
Anna Twardy

MACIEJ DUFRAT

W tym roku – po szesnastu latach przerwy – rolę gospodarza IX Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP pełniło Besko. Uplasowana na czwartym miejscu w klasy�kacji generalnej Orkiestra OSP Besko będzie reprezentowała gminę
na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP.

stra OSP w Brzozowie, za nią
uplasowały się w następującej
kolejności: Orkiestra OSP
w Gaci, Orkiestra OSP w Ropczycach, Orkiestra OSP w Besku, Orkiestra OSP w Jaćmierzu
i Orkiestra OSP w Miejscu Piastowym. To te orkiestry wezmą
udział w przeglądzie regionalnym. W klasy�kacji parady

Orkiestra OSP Zarszyn, Orkiestra OSP Brzozów, Orkiestra OSP Pakoszówka, Orkiestra OSP Miejsce Piastowe
oraz Orkiestra OSP Gać.
W klasy�kacji generalnej
pierwsze miejsce zajęła Orkie-

Informacje gminne powstały przy współpracy z:

górz, uporządkowano i poświęcono cmentarz. Miejsce nazwano
„Grobami Bohaterów”. Z tej okazji wydano okolicznościowe
pocztówki, które po latach stały
się inspiracją do zorganizowania
poszukiwań miejsca spoczynku
żołnierzy. Dziś po cmentarzu nie
ma już ani śladu, a jedyną wskazówką są wspomniane pocztówki i relacje mieszkańców Zagórza,
którzy pamiętają groby z niemieckimi napisami.
Sobotnie uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.00 –
mszą świętą w kościele para�alnym pw. Wniebowzięcia NMP,
później poświęcone zostanie
miejsce upamiętnienia na
cmentarzu w Zagórzu. Uroczystości zakończy sesja popularnonaukowa.
aes

W hołdzie poległym
W roku 1939 doszło do potyczki oddziałów polskich i niemieckich
w pobliżu wsi Bykowce. W czasie walk o wolność ojczyzny zginęło
sześciu żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora.
Uroczystości upamiętniające te wydarzenia zorganizowane zostaną 10 września w Bykowcach. O godzinie 10.00 pod pomnikiem
poległych żołnierzy złożone zostaną kwiaty, następnie uczestnicy
obchodów przemaszerują na miejscowy cmentarz, gdzie będzie
miała miejsce dalsza część uroczystości (wspólna modlitwa, apel
poległych i salwa honorowa pododdziału reprezentacyjnego 21
Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa).
aes

O krok od strajku i ewakuacji szpitala
Termin ogólnopolskiego strajku zbliża się wielkimi krokami. Już 10 września pielęgniarki i położne z całego kraju
rozbiją w Warszawie białe miasteczko i zorganizują manifestację. W stolicy pojawią się też pracownice sanockiego
szpitala – reprezentowanego przez około 100 osób.
Co prawda Marian Zembala,
minister zdrowia, obiecał pielęgniarkom dodatek wynoszący 300 złotych bru�o, ale
takie rozwiązanie dla sióstr
jest nie do przyjęcia.
– Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest żadna podwyżka, a jedynie dodatek wynoszący 174 zł na rękę. Co
więcej ma on być wypłacany
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dzień dzisiejszy negocjacje
można uznać za zerwane –
dodaje Małgorzata Sawicka.

Zapowiada się
gorący wrzesień
Mimo wszystko pielęgniarki,
które jadą do Warszawy, liczą
na to, że uda się wypracować
porozumienie z Minister-

ki ubiegają się od zeszłego
roku. Początkowo domagały
się wzrostu wynagrodzenia
zasadniczego o 500 złotych,
z czasem obniżyły żądania do
300 złotych.
– Czekamy na kroki zarówno ministra, jak i zarządu szpitala – mówi Sawicka. – Dla nas
strajk jest ostatecznym rozwiązaniem, ale jeśli nie będziemy
mieć innego wyjścia, odejdziemy od łóżek pacjentów. W tym
momencie nie możemy się już
wycofać – dodaje.
Siostry zapowiadają, że
nie wrócą do wykonywania

runki, to sytuacja zostanie
rozwiązana. Dodał, że na wypadek gdyby tak się nie stało,
szpital podjął kroki, które
mają zabezpieczyć pacjentów
przed skutkami strajku.
– Jeśli dojdzie do sytuacji
kryzysowej, zgodnie z procedurą sprawą zajmie się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wówczas
wojewoda zwróci się do okolicznych szpitali, między innymi Leska i Brzozowa. Podadzą one liczbę pacjentów, któ-

Wspólnie z byłym partnerem zakupiłam samochód, jednakże
od dłuższego czasu nie jesteśmy w związku, a były partner korzysta z auta samodzielnie. Co powinnam zrobić, by znieść
współwłasność?

Jeżeli współwłaściciele nie mogą
dojść między sobą do zgody
w kwestii wspólnego korzystania z rzeczy lub sposobu zarządzania nią, często najwłaściwszym rozwiązaniem staje się
zniesienie
współwłasności.
Współwłasność w zasadzie ma
charakter tymczasowy i każdy
ze współwłaścicieli może w każdym czasie żądać jej zniesienia.
Procedura zniesienia współwłasności może przyjąć dwie
zasadnicze formy. Po pierwsze,
formę zwykłej umowy cywilnoprawnej. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli zniesienie
współwłasności dotyczyć ma
nieruchomości, to umowa
taka wymaga dla swej ważności potwierdzenia w postaci
aktu notarialnego. Po drugie,
w drodze orzeczenia sądowego. Forma umowy cywilnoprawnej zakłada zgodę co do
jej treści, czyli w tym przypadku, co do sposobu zniesienia
współwłasności. Jeżeli nie da
się wypracować w gronie
współwłaścicieli porozumienia możliwego do zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych, pozostaje złożyć
w sądzie rejonowym miejsca
zamieszkania wnioskodawcy

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

(w przypadku nieruchomości
– sądzie miejsca jej położenia)
wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli.
Powinien on zawierać dokładny opis przedmiotowej rzeczy,
opis wnioskowanego sposobu
zniesienia jej współwłasności
oraz listę wszystkich zainteresowanych w sprawie.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014, poz.101)
JOLANTA ZIOBRO

Około stu sanockich pielęgniarek weźmie udział w warszawskiej manifestacji.
tylko przez 10 miesięcy i nie
obejmie wszystkich pielęgniarek – wyjaśnia Małgorzata Sawicka, przewodnicząca sanockiego Związku Pielęgniarek i Położnych. – Nam zależy
na wzroście wynagrodzenia
zasadniczego, natomiast propozycję ministra można określić wyłącznie jako jałmużnę,
której nie chcemy.
Przewodnicząca sanockiego ZZPiP dodaje, że do Ministerstwa Zdrowia tra�ł też
projekt porozumiewawczy
przygotowany przez OZZPiP.
– Nasze koncepcje diametralnie się od siebie różnią,
dlatego nie udało się nam
osiągnąć konsensusu. Na

stwem Zdrowia. Małgorzata
Sawicka zapowiada, że jeśli
cel nie zostanie osiągnięty, po
powrocie ze stolicy, zgodnie
z wcześniejszymi deklaracjami, zorganizowany zostanie
bezterminowy strajk w sanockiej lecznicy. W przeprowadzonym w lipcu referendum
za takim rozwiązaniem opowiedziała się większość personelu. Pismo z wynikami
głosowania Małgorzata Sawicka przesłała do rady społecznej przy szpitalu i władz
powiatu. Dodatkowo w placówce zorganizowane zostało
pogotowie strajkowe.
Zarzewiem kon�iktu są
podwyżki, o które pielęgniar-

obowiązków, dopóki ich żą- rych są w stanie przyjąć i część
dania nie zostaną spełnione. osób z Sanoka zostanie tam
przetransportowana – mówi
Pacjenci
Adam Siembab.
przede wszystkim
Jednocześnie
dyrektor
szpitala zaznacza, że problem
Zbliżający się strajk budzi może się pojawić w momensporo emocji nie tylko wśród cie, gdy strajk ogłoszą wszystmieszkańców Sanoka, którzy kie okoliczne lecznice.
obawiają się, że zostaną bez
– Jeśli do protestu przyłąopieki. Jego skutków boją się czą się inne szpitale, to nad zateż niektórzy radni. W czasie istniałą sytuacją nikt nie będzie
sesji
zapytano
starostę w stanie zapanować – przyznał
o to, co się stanie, gdy pielę- w czasie ostatniej sesji starosta
gniarki odejdą od łóżek pa- Roman Konieczny.
cjentów. Roman Konieczny
– Jest to jednak mało
przypomniał, że siostry obni- prawdopodobny scenariusz,
żyły swoje żądania do 300 ponieważ takie przypadki razłotych i zaznaczył, że jeśli czej się nie zdarzają – uspokaminister zgodzi się na ich wa- ja dyrektor SPZOZ.
aes

Rozdali 8 tysięcy wyprawek

CARITAS PRZEMYŚL

Tornistry, przybory szkolne
i zeszyty – to tylko część wyposażenia, które w ramach
akcji Caritas „Tornistry pełne uśmiechu” od sześciu lat
w Przemyślu otrzymują
dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia �nansowego.
Do tej pory rozdano ponad
100 tysięcy wyprawek, tylko w 2014 roku – prawie 40
tysięcy.
Tegoroczna, siódma już
edycja akcji, przyciągnęła na
przemyski rynek niemal 8 tysięcy przyszłych uczniów.
Wśród nich pojawili się też
najmłodsi z Sanoka. Wspólnie
z burmistrzem Tadeuszem Szkolne zestawy otrzymała grupa 250 dzieci z Sanoka.

Pióro do Przemyśla pojechało
250 młodych sanoczan.
Wśród przekazanych im wyprawek znalazły się między
innymi te przygotowane przez
abp. Celestino Migliore –
nuncjusza
apostolskiego
w Polsce, a także przez abp.
Stanisława Gądeckiego –
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Marka
Michalaka – rzecznika praw
dziecka, Krzysztofa Ziemca –
dziennikarza TVP1 i piosenkarkę Anitę Lipnicką.
W ramach �nału akcji zorganizowano piknik, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti” z Sanoka.
Atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, był występ Anity Lipnickiej i Magdy Anioł.
aes

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

śp. Bolesława Baszaka

serdeczne podziękowania
składa
Rodzina
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Vincenz na zamkowym dziedzińcu
Coraz częściej lokalne środowiska podejmują rozmaite inicjatywy w dziedzinie kultury. Przykładem, ze wszech miar
godnym uwagi, były Galicyjskie Noce Teatru zorganizowane
przez Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, Gminę Sanok, BWA Galerię Sanocką,
przy wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Budownictwa Ludowego, Muzeum Historycznego.

cowali nad przygotowaniem
spektaklu według prozy Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”.
W dzień prezentacji na
dziedzińcu zamkowym –
tłocznie i kolorowo. Nie wy-

przygotować wniosek i aplikować o dotację. Dzięki projektowi, przygotowanemu
przez stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska, gościliśmy w Sanoku grupę młodzieży ze Lwowa, wraz
z opiekunką Oleną Milewską. Próbkę ich możliwości,
przede wszystkim doskonałe obycie ze sceną, otrzymali
widzowie spektaklu cieni
w sanockim skansenie. Potem aktorzy z Ukrainy
uczestniczyli w kilkudniowych warsztatach, gdzie, razem z kolegami z Polski, pra-

starczyły ławki, ustawione
wokół zainscenizowanej sceny, ciągle dokładano krzeseł.
A było na co popatrzeć! Aż

trudno uwierzyć, że prezentacja była efektem kilkudniowych warsztatów. Ciekawa choreografia, dobrze
ustawione głosy, wyraźnie podawany tekst. Spektakl był
dwujęzyczny i fragmenty, wypowiadane po polsku i po ukraińsku, dziś, kiedy za wschodnią
granicą słychać strzały, wyrażały wiele, więcej nawet, niż najpiękniejszy literacki tekst. Druga część powarsztatowej prezentacji to piosenki lwowskie,
zawsze wzruszające.
Sebastian Niżnik, podsumowując całą imprezę,
dziękując sponsorom, powiedział, że muzyka i teatr
łączą ludzi – nie jest to może
odkrywcze, ale w kontekście
trzech
prezentowanych
spektakli i towarzyszących
im warsztatów zabrzmiało
niebanalnie i szczerze.
Na koniec prośba od prowadzących warsztaty Sławomira Woźniaka, Szymona
Słupczyńskiego i Jarosława
Maślucha: Koniecznie napiszcie o tym, jak bardzo wzruszające było pożegnanie młodzieży. Płakali. I jedni, i drudzy...
Piszemy, mając nadzieję,
że będzie jeszcze wiele okazji do podobnych spotkań.
msw

Wspólnota Obywatelska na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej
składa serdeczne podziękowania naszym mecenasom
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu
oraz Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
za wsparcie nansowe imprezy pn.:
NOCE TEATRÓW – Noce Kultury Galicyjskiej 2015.

Festiwal
im. Adama Didura
Preludium: Festiwalowe kino artystyczne
16.09.2015, godz. 18.00
„Pina”, reż. W. Wenders, godz. 20.00 – „Klauni”, reż. V. Tauš.
17.09.2015, godz. 18.00
„Śpiewak jazzbandu”, reż. A. Crosland, godz. 20.00 – „Whiplash”, reż. D. Chazelle.
18.09.2015, godz. 18.00
„Naginając reguły”, reż. B. Behzadi, godz. 20.00 – „Mr Turner”,
reż. M. Leigh, cena biletu na �lm:10 zł.
19.09.2015, godz. 19.00 (Kościół Chrystusa Króla)
Inauguracja Festiwalu
Wielkie chóry wielkich oper, cena biletu: 20 zł.
Kierownictwo muzyczne: Zygmunt Magiera.
Chór i orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza
Tokarczyka.
20.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
W krainie operetki
Johann Strauss – ZEMSTA NIETOPERZA, cena biletu:
60 zł.
Rozalinda – Agnieszka GABRYSIAK, Adela – Sylwia STRUGIŃS�-WOCHOWS�, Eisenstein – Tomasz �K, Alfred
– Mariusz Adam RUTA, Doktor Falke – Andrzej ORECHWO,
Blind – Maciej MARKOWSKI, Frank – Piotr KOWALCZYK,
Książę Orłowski – Michał MIELCZAREK, Frosch – Janusz
SKONECZNY, Iwan – Michał HAJDUK, Ida – Aleksandra
DRZEWIC�.
Chór, balet i orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi pod dyrekcją Michała Kocimskiego.

SEBASTIAN NIŻNIK

Spektalkl według prozy Stanisława Vincenza był dwujęzyczny.
O dwóch przedstawieniach –
„Ony” w sali Klubu Górnik
i „Bajce na dobranoc” na
scenie MBL – pisaliśmy
w poprzednim numerze
„TS”. Dziś kilka słów o trzecim, wieńczącym całość
przedsięwzięcia, spektaklu
wystawionym 27 sierpnia na
zamkowym dziedzińcu.
Najpierw jednak o tym,
że podobne inicjatywy są organizowane przez duże
ośrodki kultury, na przykład
krośnieńskie RCKP. Wsparcia udziela Narodowe Centrum Kultury – trzeba tylko
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Żeby nie było…
TOMASZ CHOMISZCZAK
Żeby nie było, że przez dwa letnie miesiące panowało w kraju
tylko pomieszanie – tak by mogło wyglądać po lekturze cyklu
moich wakacyjnych felietonów
– to dzisiaj najpierw pokażę dowody układania (się) pewnych
rzeczy w należytym porządku.
I, o dziwo, choć wcześniej wskazywałem na telewizję jako siedlisko wszelkich qui pro quo, teraz
ta sama dziedzina rozrywki posłuży za przykład pozytywny.
Nie będę manipulować faktami. Oto jeden przypadkowo
wybrany dzień z gazety telewizyjnej gdzieś ze środka wakacji.
W pewnej stacji �lm „Zabójcy”,
w sąsiedniej – „Człowiek demolka”. Nie tylko o podobieństwo
tematów chodzi, lecz i o głównego wykonawcę, którym w obu
�lmach jest – a jakże – Sylvester
Stallone. Pstrykam dalej. Na jednym z kanałów �lm „Uwikłanie”,
tuż obok – „Uwikłani”. Jak to się
ładnie układa, prawda? Zaczynam podejrzliwie przeglądać kolejne oferty: „Oczy smoka”, zaś
zaraz po nich „Sobowtór diabła”.
No, to już zakrawa na jakieś szaleństwo… W przekonaniu, że
w tym szaleństwie jest jednak
metoda – metoda porządkowania świata – utwierdza mnie telewizja biznesowa. Oto wieczorny
porządek programów na tym kanale (cytuję wiernie): „20.00
Film dokumentalny / 20.30 Film
dokumentalny / 21.00 Film dokumentalny / 21.30 Film dokumentalny”. To rozumiem ład!
Wszystkie programy powinny
tak wyglądać! Byłby wreszcie porządek, a nie, że człowiek musi

latać po kanałach i sam już nie
wie, co ogląda.
No dobrze, ponieważ zrobiło
się zbyt optymistycznie, wręcz
różowo, trzeba coś w tych pastelowych kolorkach zamieszać.
Oczywiście nie ja – ja tylko przytaczam. Idźmy prostymi skojarzeniami. Kolorki mieszamy w…
wiaderkach. Wiaderka kojarzymy z… wodą. Woda służy do…
picia. Picie w Polsce to… alkoholizm. I mam! Mam przykład ciekawego niby-porządkowania,
które jednak zostaje osiągnięte
poprzez… zmieszanie. Jak? Ano
tak: w wiadomościach lokalnych
napisano niedawno, iż jeden brat
podczas libacji uderzył groźnie
drugiego brata wiaderkiem.
W podtytule czytam: „Razem
mieli ponad siedem promili”.
Może to nieco uogólniająco-krzywdzące stwierdzenie, bo nie
wiemy, który z braci ile wypił, że
w sumie wyszło im siedem. Ale
nieważne. Pomysł się liczy. Gratuluję.
Proponuję teraz autorom
newsa podobnie „uporządkować” raport o wypitym alkoholu podczas typowego polskiego wesela.

Sanocki Dom Kultury
16–26 września 2015

PROGRAM

21.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Najpiękniejsza muzyka polska
155. rocznica urodzin kompozytora
Ignacy Jan Paderewski – MANRU (opera w trzech aktach),
cena biletu: 40 zł.
Manru – Sylwester KOSTECKI, Ulana – Jolanta WAGNER, Urok –
Adam WOŹNIAK, Jadwiga – Iwona NOSZCZYK, Aza – Renata DOBOSZ, Jago – Cezary BIESIADECKI, Oroz – Bogdan KUROWSKI,
Cygan – Grzegorz BIERNACKI, Dziewczyna – Teresa UNGER.
Chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Krzysztofa
Dziewięckiego.
22.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Mistrzowskie interpretacje
Opera, operetka, musical, cena biletu: 30 zł.
Katarzyna TRYLNIK – sopran, Marcin BRONIKOWSKI –
baryton, Robert MO�WSKI – fortepian, prowadzenie –
Piotr Nędzyński.
23.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Klasyka baletu
Léo Delibes – COPPELIA CZYLI DZIEWCZYNA
O SZKLANYCH OCZACH, cena biletu: 60 zł.
Swanilda – Anna SURMINA, Franz – Oleg PETRYK, Coppelia – Chrystyna T�CZ, Wera – Victoria ZVARYCH, Generał
– Sergiej �CZU�, Ksiądz – Jefgienij SWIETLICA, 4 przyjaciółki – Nadija KIPTILOVA, Olga FABIANS�, Victoria
T�CZ, Julia JERMOŁENKO. Słowo: Sławomir Pietras.
Soliści, koryfeje i zespół artystów Narodowego Lwowskiego
Teatru Opery i Baletu.

24.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Stylowo, klasycznie i rozrywkowo…
Zespół wokalny AFFABRE CONCINUI, cena biletu: 30 zł.
W programie m.in. Chopin, Moniuszko, Rossini, Lennon/
McCartney, Mercury, Wars, Haley.
25.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Operowe arcydzieła
Georg Friedrich Haendel – IMENEO, cena biletu: 40 zł.
Imeneo – Wojciech GIERLACH, Tirinto – Jan Jakub MONOWID, Rosmene – Olga PASIECZNIK, Clomiri – Marta
BOBERS�, Argenio – Andrzej KLIMCZAK.
Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, Zespół Instrumentów
Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense.
Dyrygent, klawesyn: Władysław Kłosiewicz, Warszawska
Opera Kameralna.
26.09.2015, godz. 18.00 (sala widowiskowa SDK)
Koncert Finałowy XXV Festiwalu im. Adama Didura
Martin Palmeri – O CZTERECH PO�CH ROKU, cena biletu: 30 zł.
Martin Palmeri – MISATANGO – MSZA BUENOS AIRES.
Iwona HOSSA – sopran, Mario Stefano PIETRODARCHI –
bandoneon, Dorota FRĄCKOWIAK-�PAŁA – fortepian
Przygotowanie chóru – Krzysztof Szydzisz.
Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Cena karnetu: 270 zł (łącznie z projekcjami �lmowymi). Cena wejściówki tylko dla młodzieży szkolnej i studentów (do 25 lat) za okazaniem legitymacji: 80 zł. Sprzedaż karnetów
(istnieje możliwość ich wcześniejszej rezerwacji) i biletów od 2 września 2015. Kasa czynna w dni powszednie: 9.00 –14.00; 15.00 –18.00, sobota i niedziela: 15.00–18.00.
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Sanocki
wrzesieñ

kuacji na wschód, a burmistrz
Maksymilian Słuszkiewicz
(który postanowił nie opuszczać miasta) otrzymał nakaz
zdemontowania
urządzeń
wodociągowych i elektrycznych oraz wywiezienia ich,
aby nie dostały się w ręce okupanta. Przez cały ten okres
ulicami Sanoka przeciągały
resztki polskich oddziałów
wojskowych i pojedynczy żołnierze – głodni, bez dowództwa i zrezygnowani. 8 września otworzono również magazyny wojskowe zlokalizowane przy ulicach Szopena
i Sobieskiego, z których pozwolono brać ludności cywilnej zgromadzoną w nich żywność i odzież.
Sanok we wrześniu 1939
był miastem prawie niebronionym. Działania polskich
żołnierzy na tym obszarze
miały charakter opóźniający,
chodziło jedynie o zyskanie
czasu na zorganizowanie linii
obronnej na Sanie, którą miały przygotować oddane do
dyspozycji 3 Brygady Górskiej, wchodzącej w skład armii „Karpaty”, bataliony mar-

Zniszczone synagogi przy ul. Zamkowej.
nujące przeważnie misje obserwacyjne i wywołujące
syreny alarmów przeciwlotniczych. Obrony przeciwlotniczej Sanok prawie nie
posiadał (z wyjątkiem fabrycznego plutonu dział
p.lot.), a pojedyncze serie
z karabinów maszynowych
(stanowisko takiego karabinu znajdowało się m.in.
obok fabryki gumy) niewiele mogły zdziałać. W mieście
narastała coraz większa nerwowość, chociaż komunikaty radiowe były uspokajające i zapewniały o zaciętych
walkach na całym froncie.
W Sanoku panowało powszechne przekonanie, również wśród władz samorządowych, że Niemcy do Sanoka nie dojdą. Mimo to
wszystkie większe zakłady i
instytucje czyniły przygotowania do ewa-

szowe, a wśród nich m.in. batalion z 6 Pułku Strzelców
Podhalańskich z Sambora.
Przybył on do Sanoka w nocy
z 4 na 5 września 1939 r. i obsadził linię obronną na północny-wschód od Sanoka,
wzdłuż Białej Góry i Olchowiec, zaś jeden oddział (prawdopodobnie pluton) zajął stanowiska ogniowe na Górze
Parkowej, w okolicach kopca
Mickiewicza i na jej zachodnim stoku. Stąd, 9 września,
żołnierze polscy ostrzelali
zbliżające się od strony Dąbrówki kolumny wojsk niemieckich należące do oddziału pościgowego płk. Franza
Geigera, po czym wycofali się
za San. Ostatnim akordem tej
mizernej obrony było wysadzenie mostu drogowego na
Sanie w Sanoku-Olchowcach
przez wycofujących się ostatnich żołnierzy polskich.

WSZYSTKIE FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU.

Latem 1939 r. wiele wskazywało na to,
że napięta sytuacja w Europie może doprowadzić do wybuchu wojny. Jednak mieszkańcy Sanoka nie wykazywali niepokoju. Położenie miasta pod
względem strategicznym wydawało się stosunkowo
bezpieczne – było ono oddalone od granic państw, które mogły być potencjalnymi agresorami – Niemiec
i Związku Sowieckiego. Wkrótce okazało się jednak, że
rzeczywistość wygląda inaczej.
Stacjonujący w mieście
2 Pułk Strzelców Podhalańskich, należący do 22 Dywizji Piechoty Górskiej, wraz
z nią skierowany został do
armii „Kraków”. 30 sierpnia
„podhalańczycy” zgromadzili się na sanockich Błoniach i po odprawionej uroczystej mszy świętej, przy
dźwiękach pułkowej orkiestry, wrócili do koszar, skąd
w ciągu następnych dwóch
dni wyruszyli na wojnę.
W pierwszych dniach września wojna jeszcze do Sanoka nie dotarła, jednak zapanowała już wojenna atmosfera. Pod koniec sierpnia
władze miejskie wezwały
ludność cywilną do kopania
rowów i schronów przeciwlotniczych. Rowy takie wykopano m.in. na ul. Kolejowej i obok przystanku PKP
Sanok-Miasto. Na murach
budynków pokazały się też
a�sze ogłaszające powszechną mobilizację, a wieczorem
wygaszano
oświetlenie
uliczne. 3 września nad miastem zauważono pierwsze
niemieckie samoloty, wyko-

4 września 2015 r.

Żołnierze niemieccy przechodzą przez most na Osławie w Zagórzu, wycofując się na
linię demarkacyjną – na lewy brzeg Sanu.
Niemcy zajęli Sanok w godzinach wieczornych 9 września
(sobota). Na drugi dzień okupanci przebywający w Sanoku
spalili dom należący do kpt.
Bolesława Jusa z sanockiego
2 Pułku Strzelców Podhalańskich, stojący przy ul. Królew-

szpital wojskowy.
W tych pierwszych dniach
okupacji, w nocy z 15 na 16
września (sobota), Niemcy
spalili bożnice żydowskie stojące przy ul. Zamkowej i zakazali Żydom mieszkającym
w ich pobliżu wychodzić z domów. Nazajutrz, aby ich jeszcze
bardziej upokorzyć, rozkazano
im sprzątać ulice. Przez Sanok
zaczęły też przeciągać w coraz
większej liczbie kolumny jeńców polskich prowadzonych ze
wschodu na zachód.
Od początku okupacji bardzo negatywną rolę odgrywali
niektórzy spośród miejscowych
Ukraińców – ujawniając przy
tym swoje antypolskie nastawienie i wrogość wobec Polaków, a przyjaźń i oddanie wobec Niemców. Wyrazem tego
było przywitanie wkraczających okupantów chlebem
i solą przez przedstawicieli
ukraińskiej inteligencji. Do Sanoka z okolicznych wsi poczęła
napływać ludność ukraińska –
odświętnie ubrana i w radosnych nastrojach – która dopuszczała się rabunków mienia
Polaków i Żydów. W mieście
odbywały się też pochody

Ukraińców – pod niebiesko-żółtymi �agami, w takt śpiewanych pieśni. Za takie przywitanie Niemcy odwdzięczyli się,
rozdzielając wśród miejscowych Ukraińców ważne stanowiska w mieście. Burmistrzem
został mianowany dr Stefan
Wańczycki – adwokat, a stanowiska w zarządzie miejskim objęli m.in.: Wasyl Bławacki, Stefan Car i dr Włodzimierz Karanowicz. W urzędach wprowadzono język ukraiński (ruski),
a wszyscy urzędnicy miejscy,
pod groźbą utraty pracy, otrzymali polecenie nauczenia się go.
Ukraińcy gorliwie wyłapywali
też polskich żołnierzy z rozbitych oddziałów i dostarczali do
władz niemieckich. 21 września
został aresztowany w swoim
mieszkaniu burmistrz Maksymilian Słuszkiewicz. Było
to spowodowane donosem,
w którym zarzucano mu działalność na szkodę Niemiec.
Obok burmistrza zatrzymano
jeszcze m.in.: adwokata Jana
Pietrzkiewicza, sędziego Zygmunta Kruszelnickiego i Antoniego Nabywańca – wszyscy
zginęli w obozach koncentracyjnych. W mieście panowało

wówczas powszechne przekonanie, a nawet pewność,
że sprawcami tych aresztowań byli Ukraińcy, którzy
uważali wówczas Sanok za
swoją własność i postanowili oczyścić go z wpływowych Polaków. 26 września
represje dotknęły Żydów.
W myśl specjalnego zarządzenia kilkadziesiąt rodzin
żydowskich musiało przenieść się na drugi, wschodni brzeg Sanu. Po 20 września Sanok ponownie zapełnił się niemieckimi oddziałami
wojskowymi,
które w pośpiechu wycofywały się na lewy – „sanocki” – brzeg Sanu, aby
zrealizować postanowienia niemiecko-sowieckich
ustaleń dotyczących przebiegu linii granicznej między sowiecką i niemiecką
strefą okupacyjną. Wedug
nich San miał stanowić
granicę między tymi strefami. Fakt ten pogrzebał
również nadzieje Ukraińców na powstanie niepodległej Ukrainy pod egidą
III Rzeszy i spowodował
wielkie
przygnębienie
wśród sanockich nacjonalistów ukraińskich. Wojska sowieckie na przedmieścia Sanoka, leżące na
prawym brzegu Sanu, dotarły wieczorem 30 września.
W tym pierwszym
miesiącu okupacji niemieckiej Sanok znajdował
się pod zarządem wojskowym, a teren miasta określano roboczo jako „zajęty
były polski obszar”. We
wrześniu dopiero kształtowały się okupacyjne
władze cywilne. Stan taki
trwał do 12 października
1939 r., kiedy wydano dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa
– całkowicie podporządkowanego III Rzeszy
dziwnego tworu będącego rodzajem niemieckiej
kolonii. Sanok, wraz z powiatem, został do niego
włączony. Dla naszego
miasta okres okupacji niemieckiej trwał do początków sierpnia 1944 r.
Andrzej
Romaniak

skiej. Wkroczenie Niemców
do Sanoka wywołało wśród
mieszkańców przygnębienie,
czego wyrazem był m.in. prawie pusty kościół podczas
niedzielnej (10 września)
mszy świętej, co skrupulatnie
odnotował w kronice kościoła
para�alnego sanocki proboszcz – ks. Antoni Porębski.
Podczas gdy niemieckie
jednostki uderzeniowe parły
na wschód, Sanok – jako miasto na bezpośrednim zapleczu
działań wojennych – pełen
był niemieckich żołnierzy
i sprzętu bojowego. Większość
reprezentacyjnych
mieszkań i budynków w Sanoku zajęta została przez o�cerów niemieckich na kwatery oraz na potrzeby wojska.
Na przykład w bursie szkolnej
przy ul. Szopena zakwaterowano funkcjonariuszy „Schu- Mieszkańcy Sanoka czytają obwieszczenie o powszechnej mobilizacji
po”, a później urządzono tam naklejone na murze obok starostwa przy ul. Sienkiewicza.

Zarząd powiatu sanockiego
jak mówił, tak zrobił: wyciągnięto konsekwencje za
nieprawidłowości przy naliczaniu subwencji na niepełnosprawnych
uczniów.
Z dniem 31 sierpnia br. ze
stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
został
zwolniony Grzegorz Dudziński, który szefował tej
placówce przez 12 lat.

9

GORĄCE TEMATY

4 września 2015 r.
zasada jest taka: im uczeń ma
większą dysfunkcję, tym wyższa jest subwencja. Na pozór
wygląda to prosto, ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
– Cały system wprowadzania danych jest bardzo
skomplikowany – podkreśla
Grzegorz Dudziński. – O pomyłkę naprawdę nietrudno.
W SOSW najczęstsze nieprawidłowości
dotyczyły

cy złotych. Pomnożona przez
wagę liczoną dla danego stopnia niepełnosprawności daje
całkiem pokaźny wynik, np.
za uczniem z umiarkowanym
upośledzeniem może iść subwencja wynosząca grubo ponad 20 tys. zł, a za dzieckiem
z tzw. sprzężeniami nawet powyżej 50 tys. zł na rok.
– Gdyby cała subwencja
tra�ała do szkoły, to może
i byłaby to pokusa, ale tak nig-

czeń, druga kontrola wykazała, że w 15 przypadkach
popełniono błędy. Trzeba
zaś pamiętać, że w każdym
roku szkolnym liczba orzeczeń waha się od 180 do
200.
– Ubolewam nad tym,
bo każdy błąd to błąd, ale
skala naszych win w stosunku do innych szkół nie jest
taka wielka – dodaje Grzegorz Dudziński.

niem. – Inne są wymagania
w stosunku do dyr. Dudzińskiego, a inne w stosunku do
pozostałych dyrektorów, właśnie dlatego, że ma on do
czynienia wyłącznie z niepełnosprawnymi uczniami. Dyrektor Dudziński powinien
być wzorem w kwestii wprowadzania danych do Systemu
Informacji Oświatowej. To
żadne wytłumaczenie – podkreśla Roman Konieczny.

nowania szkoły tak by było
lepiej – uważa.
– Po zakończeniu kontroli pewne decyzje należało
podjąć – mówi Roman Konieczny. – Nie było na co czekać. Czy dyrektor byłby odwołany przed rozpoczęciem
roku szkolnego, czy po jego
rozpoczęciu, niewiele zmienia. To kurator zaproponował
termin odwołania na dzień 31
sierpnia.

Zarząd Powiatu
odwołał
dyrektora
specjalnego
ośrodka
„Podliczył” go
na 800 tys. zł
W obronie byłego dyrektora Grzegorza Dudzińskiego staneła Rada Pedagogiczna SOSW – czytaj na stronie 11.
Dyr. Dudziński, po 11 latach
urzędowania, w 2014 roku
wygrał konkurs na stanowisko
dyrektora SOSW na kolejne
5 lat. Po odwołaniu od 1 września będzie pracował w ośrodku jako nauczyciel. Z dyrektorskiego stanowiska odchodzi, mówiąc oględnie, bez
pożegnalnych kwiatów i podziękowań ze strony władz
powiatu. Żegnany natomiast
z życzliwością przez grono
pedagogiczne.
– Rozważam możliwość
walki o moje dobre imię –
mówi krótko były już dyrektor SOSW.

wprowadzenia do systemu
uczniów, którzy nie posiadali
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze względu
na opieszałość rodziców czy
inne sytuacje losowe. Nie
były to jednak „martwe dusze”, ale uczniowie, którzy
kończyli w ośrodku kolejne
etapy edukacji. Szkoła, mając
deklaracje opiekunów o kontynuacji edukacji,wciągała ich
na listy. – Opieraliśmy się nie
na dokumentach, w tym przypadku dziennikach lekcyjnych, a na listach uczniów. To
był błąd – przyznaje Dudziński.

Dyrektor: to był błąd

W starostwie nikt
danych nie wery�kował

Wróćmy jednak do istoty
sprawy, czyli subwencji na
niepełnosprawnych uczniów.
Subwencja naliczana jest na
podstawie danych zawartych
w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Informacje dotyczą liczby uczniów oraz rodzaju ich niepełnosprawności. Bez wnikania w szczegóły,

Zachodzi jednak pytanie, czy
nie było to celowe działanie,
by wyciągnąć z budżetu państwa jak największą subwencję. Trzeba pamiętać, że chodzi o duże pieniądze. Stawka
bazowa zmienia się w poszczególnych latach, ale jest to
kwota w granicach kilku tysię-

dy nie było. Żadnego interesu
nie miałem, by subwencja
była większa, bo ośrodek nic
z tego nie miał – przyznaje
szczerze Grzegorz Dudziński.
I dodaje: – Ustawa o systemie
informacji oświatowej mówi,
że obowiązkiem organu prowadzącego jest wery�kacja
danych. W starostwie nikt
tego nie robił.

Miał największe
możliwości popełnienia
błędów
Do powstania nieprawidłowości doszło w większości
szkół prowadzonych przez
powiat, ale największą skalę
osiągnęły one w SOSW. Po
pierwszym audycie Urzędu
Kontroli Skarbowej, który
badał rok 2009/2010, była
to kwota 270 tys. zł. Druga
kontrola – odnosząca się do
roku 2010/ 2011 – wykazała
nieprawidłowości w ośrodku na poziomie 470 tys. zł.
Podczas pierwszej kontroli
zakwestionowano 9 orze-

Po pierwszej kontroli
nieprawidłowości oszacowano na ponad 85 tys. zł
w ZS nr 5, w ZS nr 2 na blisko 29 tys. zł, w ZS nr 4 na
ponad 24 tys. zł, w ZS nr 1
na ponad 17 tys. zł i w II Liceum Ogólnokształcącym
na 15,5 tys. zł.
Roman Konieczny, starosta sanocki, ma jednak
inne wyczucie proporcji.
– Kilkanaście tysięcy złotych to jednak nie to samo
co 800 tys. zł – zaznacza.
Podobne tłumaczenie
można było usłyszeć podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego. Radny
Kazimierz Wolański sugerował zarządowi, by przy
ocenie pracy dyrektora
SOSW wziął pod uwagę, iż
miał on największe pole do
popełnienia nieprawidłowości, gdyż do ośrodka
uczęszczają
wyłącznie
uczniowie niepełnosprawni.
Starosta sanocki nie zgadza się z takim rozumowa-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Trudno ukryć, że dyr. DuDo czego przyczynił się
dziński nie miał w ostatnich laDudziński?
W kuluarach mówi się, że zarząd uznał wręcz, że dyr.
Grzegorz Dudziński doprowadził do destabilizacji
SOSW.
To chyba najbardziej boli
byłego już szefa tej placówki,
bo ośrodek w ostatniej dekadzie rozwijał się. – Doszło do
poszerzenia oferty edukacyjnej, powstały oddziały przedszkolne, zerówka, zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, oddział dla
dzieci z autyzmem, szkoła ponadgimnazjalna przysposabiająca do pracy, rozszerzono
zajęcia rewalidacyjne o hipoterapię, zajęcia na basenie, dogoterapię. W moim odczuciu
kara nie jest adekwatna do
winy – podsumowuje były
szef ośrodka.
Sam termin odwołania
budzi również jego zastrzeżenia. – Gdyby odwołano mnie
od 1 października, świat by
się nie zawalił, a dla funkcjo-

tach dobrej prasy. Zaczęło się
od kon�iktu z rodzicami, potem
przyszła sprawa subwencji, a na
koniec podwyżek dla obsługi.
Zarząd posumował skalę nieprawidłowości w SOSW na
kwotę 800 tys. zł. To dla budżetu powiatu niebagatelna kwota.
Dyr. Dudziński nie godzi się
jednak z zarzutem, że przyczynił się do kłopotów �nansowych
samorządu powiatowego, porównując kwoty do zwrotu i całej subwencji.– Z tego powodu
zawalił się budżet powiatu przy
subwencji wynoszącej ponad
36 mln zł? Dudziński się do
tego przyczynił? – pyta retorycznie.
Zresztą w jego rozumieniu
błąd został już częściowo naprawiony. – W 2014 roku udało
mi się poczynić oszczędności
i w dwóch ratach w październiku oddałem 200 tys. zł.,
a w grudniu ponad 20 tys. zł –
ujawnia. – W moim odczuciu ta
kwota została zwrócona.
Dorota Mękarska
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Widzę… widzę!
Natknąłem się ostatnio na reprodukcję obrazu Jana Matejki
„Wernyhora”. Dzieło okazałe,
jak zwykle u tego mistrza wypełnione szczegółami, opowiadające o kozackim wieszczu przekazującym zebranym wokół niego
słuchaczom zapewne wizję Rzeczypospolitej od morza do morza. Ludzie wszystkich stanów –
od chamów przez wolnych kozaków, duchowieństwo po
szlachtę (sądząc po kontuszu
i umiejętności pisania) są zasłuchani i zauroczeni proroctwem.
Tak to wtedy, za czasów Matejki,
wzbudzano w społeczeństwie
porozbiorowym ducha narodowego. Wielkie słowa, idee i patos
nie zawsze przekładane na czyny. No i jak to ze mną bywa – poniosło mnie. Przypomniałem
sobie, jak współczesną nam rzeczywistość – posługując się postacią Wernyhory – opisał Andrzej Mleczko, kiedy to po raz
kolejny staraliśmy się odzyskać
wolność. Otóż w jego rysunku
wieszcz w tak samo patetycznej
pozie ogłasza wszem i wobec –
„Widzę, widzę… jaja po 100
złotych”. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba taki trochę
złośliwy, sarkastyczny komentarz do naszych czasów, kiedy to
idee zastąpiła kasa, kiedy są patrioci i „patrioci bardziej”, kiedy
dla bycia u władzy można się kilkakrotnie „przemalować”, kiedy
obiecuje się wszystko wszystkim, a niespełnienie obietnic
komentuje się słowami, że prze-

Czy ktoś jeszcze oprócz mnie dostrzega w tej twarzy złośliwy uśmieszek?
cież taka jest polityka. Zbliża się z Rzeszowa, Krakowa i Warsza- nymi tkaninami niechlujnie
czas, kiedy znów przez jeden wy, aby nam uświadomić, że pan uwiązanymi do rynien, dachów,
dzień będziemy najważniejsi na X z partii Y, na co dzień mieszka- balkonów i okien, na których
świecie, a od naszego głosu zale- jący na przykład w Koszalinie, dumnie powiewają lub zwisają –
żeć będą niemal losy wszech- będzie się pochylał nad naszymi to będzie zależało od temperatuświata, a przynajmniej dobro bieszczadzkimi, a być może na- ry otoczenia – hasła o wielkości
i pomyślność współobywateli wet sanockimi, sprawami z naj- i wiecznej szczęśliwości naszej
zaangażowaniem dumnej i niepodległej. Widzę…
(po czym już następnego dnia wyższym
po wyborach zacznie się „nor- i znajomością rzeczy. Uwielbiam jak wszystkie witryny w śród(!) określenie „pochylać się” – mieściu pokrywają się plakatami
malna polityka”).
Teraz uwaga – za przykładem tyle w nim empatii i człowie- z uśmiechniętymi twarzami luWernyhory – właściwie Mleczki czeństwa, zwłaszcza w ustach dzi, których jedynym marze– będę wieszczył. Widzę… wi- polityka! Wieszczę dalej… wi- niem od dzieciństwa jest służenie
dzę! Jak do Sanoka zwożą swoje dzę, jak kamienice na sanockim społeczeństwu, a zwłaszcza nam,
wypociny �rmy reklamiarskie rynku pokrywają się zadrukowa- tutaj, na kresach – bo przecież

strzenny i estetyczny
o podzielenie się
z komitetami
wyborczymi
swą „wiedzą
tajemną” na temat zasad tworzenia
i umieszczania informacji
wizualnej w mieście. W tę samą
wiedzę powinien być wyposażony komisarz wyborczy odpowiedniego szczebla. Nie zaszkodziłoby również powiadomić
nasze lokalne pracownie reklamowe, co – mam nadzieję – zaprocentowałoby również po wyborach w zwykłej codziennej
pracy dla lokalnego biznesu, bo
jak widać gołym okiem, dla niektórych wiedza ta jest ciągle tajemną. Na koniec mego zgorzkniałego wywodu o lekceważeniu
obywateli chciałbym przypomnieć, że znaczna część śródmieścia Sanoka jest w stre�e ochrony
konserwatorskiej, a i poza nią
mamy wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków
i wymagają one zwykłego szacunku dla cennego estetycznie
dorobku pokoleń. Teoretycznie
może się zdarzyć, że – trawestując dowcip – przyjdzie konserwator i pogoni wszystkich bez
względu na kolor partyjny, ale do
tego trzeba mieć… przekonanie! Czego życzę sobie i innym
mającym po dziurki w nosie pustych słów.
Piotr Kolano

Jarmark ikon jest tylko jeden

DOROTA MĘKARSKA (5)

Są w Polsce świetniejsze jarmarki, ale sanocki Jarmark Ikon jest jedyny w swoim rodzaju. Dzięki niemu możemy podziwiać bogactwo artystyczne i rzemieślnicze naszego pogranicznego regionu.
W tym roku impreza była dwudniowa. To dobra formuła. Warto jednak zastanowić się nad
zmianą terminu, gdyż koniec wakacji nie jest najodpowiedniejszą porą.

z Warszawy dokładnie widać,
czego nam potrzeba do osiągnięcia nirwany. Widzę… jak słupy
ogłoszeniowe i ściany szczytowe
pokrywa „reklama wielowarstwowa”, bo pani D wie lepiej
i w związku z tym ma prawo zakleić pana S, na co swoim plakatem zareaguje komitet wyborczy
kandydata F z hasłem „moje jest
mojsze”. Widzę… jak słupy
oświetleniowe obrastają niczym
pąklami prymitywnie skonstruowanymi i przymocowanymi
tablicami z twarzami tych, którzy
już kolejną kadencję sprawdzili
się w pochylaniu, więc po cholerę nam nowi w tym dziele. Widzę… jak ci wielcy i bogaci
w nasze – bo budżetowe – dotacje dominują formatami plansz
i wszelkiej innej informacji wizualnej nad resztą niemogącą się
już doczekać, aby zrobić nam
dobrze. Widzę… jak ulicami
miasta – ledwie wyrabiając się na
zakrętach – suną kawalkady pojazdów ciągnących za sobą reklamę mobilną, a z megafonów komitet partii P oświadcza, że jedynie jego wizja spełni twoje sny
i marzenia. Wieszczyłbym nadal,
ale mnie samego już wzięło
obrzydzenie na tę obłudę, megalomanię i brak wiary w inteligencję współobywateli wyborców.
Kończąc swoje wieszczenie, a raczej „kasandrzenie”, chciałbym
najuprzejmiej poprosić odpowiedzialnych – o ile tacy w Sanoku są, bo rzeczywistość każe czasami w to wątpić – za ład prze-

Szczęśliwie powrócono do nazwy Jarmark Ikon. Dzięki artystom piszącym ikony sanoc- Na jarmarku nie zabrakło wytwórców żywności regionalnej i innych produktów spożywki jarmark wyróżnia się na tle podobnych wydarzeń.
czych, które jak zawsze cieszyły się dużym wzięciem.

Sanoczanie i turyści wspólnymi siłami malowali ikonę Archanioła Do Sanoka zjechały świątki z całego Podkarpacia.
Michała, który jest patronem miasta.

Ciężko było stać przez cały dzień w przeszło trzydziestostopniowym upale, ale
dla rzemieślników jarmarki są okazją do
sprzedawania własnych wyrobów.
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DO ZARZĄDU POWIATU SANOCKIEGO
My, Rada Pedagogiczna SOSW w Sanoku, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie oraz dezaprobatę wobec ostatnich działań Zarządu Powiatu Sanockiego dotyczących jednostki organizacyjnej, w której pracujemy, i z którą związane jest nasze życie zawodowe oraz osobiste. Kontrowersyjne decyzje dotyczą zmian personalnych kierownictwa
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
W naszym odczuciu decyzje sprawiedliwym, w naszym odpodjęte przez Zarząd Powiatu czuciu, potraktowaniem Dyzdestabilizowały
sytuację rektora przejawiającym się
w SOSW u progu rozpoczy- w jego odwołaniu ze stanowiska
nającego się nowego roku za jakoby błędnie naliczaną subszkolnego. Dzień 1 września wencję oświatową oraz ubiegłojest momentem newralgicz- roczne podwyżki dla pracowninym we wszystkich szkołach, ków administracji Ośrodka.
tym bardziej w placówce o ta- Podwyżki dla pracowników adkim charakterze i specy�ce jak ministracyjnych udzielane były
nasza – wiele typów szkół, inter- również w innych placówkach
nat, koordynacja zajęć z po- podległych Starostwu. Pytamy

wszystkie
zobowiązania
z ZFŚS). Dlaczego Starostwo
jako organ nadzorujący nie zwróciło uwagi wcześniej na oceniane
jako błędne decyzje Dyrektora,
skoro dysponowało comiesięcznymi, kwartalnymi, półrocznymi,
a wreszcie rocznymi sprawozdaniami �nansowymi placówki?
Czy pracownik Starostwa odpowiedzialny za nadzór nad �nansami poniósł/ poniesie odpowiedzialność za zaniedbania i błędy
w swej pracy?
W związku z zarzutem dotyczącym wykazania w SIO zawyżonej liczby statystycznej
uczniów przez dyr. G. Dudzińskiego pytamy, czy w sytuacji,
gdy uczeń nie posiada aktualnego orzeczenia z PPP wydanego

na subwencja oświatowa, która
przecież tra�ła do budżetu Starostwa, a nie do SOSW? Przypominamy, że za rok 2014 placówka nasza zwróciła do Starostwa subwencję w wysokości
220 tys. Ponadto uważamy, że
nieścisłości i brak standaryzacji
w orzeczeniach wydawanych
przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie powinny
być zarzutem w stosunku do
naszego Dyrektora.
Pragniemy zauważyć, że
p. Grzegorz Dudziński pełniący
dotychczas funkcję dyrektora
SOSW jest człowiekiem, który
jak każdy pracownik mógł w ramach wykonywanych czynności popełnić błędy, które w niniejszej sprawie mógł również

Ośrodka od wielu już lat. Jest
osobą dynamiczną, z doskonałym zmysłem organizatora działalności placówki, ma efektywny kontakt z nauczycielami,
wychowawcami, jest w nim szacunek i wyrozumiałość względem wychowanków oraz ich
rodziców. W działaniach Dyrektora zaznacza się jasna wizja
dotycząca rozwoju Ośrodka.
W takiej sytuacji pracownikom
SOSW trudno jest pogodzić się
z tak surowym potraktowaniem
naszego Dyrektora.
Mając powyższe argumenty
na względzie, wyrażamy stanowczy i jednogłośny sprzeciw wobec zwolnienia p. Grzegorza
Dudzińskiego z pełnienia przez
niego funkcji Dyrektora Specjal-

szczególnymi gminami dowożącymi uczniów do placówki,
ustalanie zajęć rewalidacyjnych,
wyrównawczych, etc. Jest to
ogrom pracy logistycznej, którą
od wielu lat w naszej ocenie
sprawnie i dobrze wykonywał
odwołany właśnie p. G. Dudziński.
Niewłaściwy naszym zdaniem sposób informowania zarówno nas, jak i Dyrektora
SOSW, o kolejnych decyzjach
Zarządu Powiatu podejmowanych w przedmiotowej sprawie
zaburzył przepływ komunikacji
pomiędzy organem zarządzającym a Radą Pedagogiczną
i w efekcie przyczynił się do
tego, iż rozpoczynamy rok
szkolny w atmosferze nerwowej
dezorganizacji pracy, z zachwianym poczuciem stabilizacji.
Pragniemy mocno podkreślić, że nie zgadzamy się z nie-

przed 30 września mamy nie
dopuszczać go do zajęć lekcyjnych? Jeśli przyjmiemy taką zasadę, to co z konstytucyjnym
(a więc nadrzędnym) prawem
do nauki i obowiązkiem Starostwa do zapewnienia edukacji
każdemu dziecku zamieszkałemu na terenie powiatu? Z drugiej zaś strony, czy jeśli przyjmiemy ucznia, mimo że będzie
posiadał orzeczenie wydane po
30 września i nie wykażemy go
w SIO, to czy nie będzie to podstawą do skierowania przeciw
Dyrektorowi zarzutu o niegospodarność, gdyż za uczniem
tym nie pójdą pieniądze z systemu? Pragniemy przypomnieć,
że to Starostwo kieruje uczniów
do SOSW i nie jest tajemnicą,
że wielu z nich tra�a w nasze
mury w czasie trwającego już
roku szkolnego. Pytamy też o to,
jak faktycznie została rozdzielo-

wychwycić organ sprawujący
nad nim bezpośrednią kontrolę.
Stopień naruszenia podstawowych obowiązków przez w/w
naszym zdaniem nie daje powodu do skorzystania z najsurowszej z kar przewidzianych
wobec pracownika, tj. usunięcia
go ze sprawowanego urzędu
z zaznaczeniem poważnego naruszenia przez niego obowiązków. Przypominamy, że pozostali dyrektorzy szkół ponieśli
niewspółmiernie niższe konsekwencje za swoją decyzję.
Pomimo napiętej atmosfery
i braku jasności w kwestii pobudek w działaniach Zarządu Powiatu, my, Rada Pedagogiczna,
oraz nasi podopieczni wraz z ich
opiekunami nie zapominamy,
jakimi walorami osobowościowymi wyróżnia się Grzegorz
Dudziński w codziennym wykonywaniu funkcji Dyrektora

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, które odbyło się w medialnej atmosferze
skandalu i tym samym przyczyniło się do zdyskredytowania
w oczach opinii publicznej jego
dotychczasowego, znaczącego,
dorobku w sferze oświaty. Zachowanie Zarządu Powiatu wydaje się tym bardziej nielogiczne
i trudne przez nas do zaakceptowania w sytuacji, gdy w/w osoba rok wcześniej wygrała konkurs na pełnienie tej funkcji,
zdobywając zaufanie organu aktualnie odwołującego go.
Obawiamy się sytuacji,
w której okazałoby się, że Zarząd
Powiatu, nie mogąc rozliczyć
swoich poprzedników, całą winą
za zaistniałą w powiecie trudną
sytuację �nansową obarczył
p. G. Dudzińskiego.
Rada Pedagogiczna
SOSW w Sanoku

Wyrażamy stanowczy
i jednogłośny sprzeciw
więc, dlaczego dyrektorzy pozostałych placówek zostali potraktowani na innych zasadach?
Czy nie była upoważnieniem
dla takiej decyzji dyrektorów
odpowiedź, jakiej Starostwo
udzieliło pracownikom administracji i obsługi w piśmie z dnia
2 kwietnia 2014 roku, w którym
poinformowano, że ,, [...] środki
�nansowe na wynagrodzenia
pracowników
administracji
i obsługi są ujęte w planie �nansowym szkoły/ placówki na rok
2014’’? Prosimy też o wskazanie
konkretnych zobowiązań wykonalnych-obowiązkowych
jednostki za rok 2014 (ZFŚS),
których w ocenie Zarządu Powiatu Dyrektor nie zrealizował.
Z naszych bowiem ustaleń wynika, że wszystkie w/w zobowiązania zostały zrealizowane
(jako jedyna placówka w powiecie sanockim wypłaciliśmy

Wbiegł na Tarnicę,

żeby pomóc chorym dzieciom

ARCH. FACEBOOK „KUBA BIEGNIE” / KAROLINA TUROWSKA

Jakub Kacprzak z Radomska
przebiegł 389 kilometrów, żeby
zdobyć pieniądze na remont centrum rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych,
którego
przebudowę rozpoczęło Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
„Koniczynka”. Jednym z przystanków na trasie młodego sportowca był Zagórz, w którym spędził noc. O jego przedsięwzięciu
dowiedzieli się lokalni pasjonaci
ze stowarzyszenia „Kochamkolej”, którzy wsparli 22-latka.
Na pokonanie całego dystansu
Kuba miał siedem dni. 17 sierpnia
wyruszył z Radomska, a 23 sierpnia, mimo kontuzji ścięgna Achillesa, zakończył swoją wyprawę na
najwyższym szczycie Bieszczadów
Kuba zakończył swój bieg na szczycie Tarnicy. – Tarnicy. Najdłuższe były począt-

kowe odcinki, które liczyły nawet
60 kilometrów. Najkrótszy, (27 kilometrów), a zarazem najtrudniejszy, był ostatni podbieg na Tarnicę.
Siedmiodniowa wyprawa jest
częścią przedsięwzięcia, jakie młody sportowiec realizuje od ubiegłego roku. Polega ono na pokonaniu dystansu z Radomska (miasto w województwie łódzkim) na
wschód, zachód, północ i południe Polski. W roku 2014 22-latek przemaszerował ze swojego
rodzinnego miasta nad morze
– do Gdańska. Natomiast w tym
obrał przeciwny kierunek i postanowił bieg przez Polskę połączyć
ze zbiórką pieniędzy dla „Koniczynki”. Każda osoba chcąca wesprzeć budowę centrum rehabilitacyjnego mogła przekazać na ten
cel pieniądze. Aby ułatwić wpła-

canie dowolnych sum, uruchomiono system szybkich przelewów.
Stowarzyszenie „Koniczynka”
powstało w 2011 roku z inicjatywy
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od trzech lat zmaga się ono
z remontem centrum, które znajduje się w budynku szpitala powiatowego w Radomsku. Prace pochłonęły już ponad 200 tys. złotych. Aby przedsięwzięcie udało
się zakończyć, potrzeba jeszcze 150
tys. złotych. Po zakończeniu prac
będzie to jedyny tego typu obiekt
w Radomsku. Wyposażony zostanie w salę do rehabilitacji, świetlicę, gabinety: lekarskie i terapii. Będzie to upragnione przez członków
stowarzyszenia miejsce, w którym
chore dzieci otrzymają profesjonalną pomoc.
aes

nformator
miejski
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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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 38,2 m2, ul.
Sikorskiego 6a, (I piętro),
dwupokojowe, tel. 798-39-91-04.
 Mieszkanie 60,5 m2 w Sanoku, przy ul. Cegielnianej
oraz garaż 17 m2, tel. 507-50-78-01.
 Mieszkanie własnościowe 85 m2, bezczynszowe,
w kamienicy – nie w bloku,
z ogródkiem i garażem,
osiedle Wójtostwo, więcej
na e-sanok i OLX lub tel.
500-26-29-90.
 Mieszkanie 62,5 m2, 3-pokojowe, w Sanoku przy
ul. Rzemieślniczej, tel. 783-36-13-12.

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

 Mieszkanie 63 m2 (I piętro), przy ul. Stróżowskiej;
w komplecie lub oddzielnie
garaż murowany, tel. 605-58-76-54.
 Dom jednorodzinny, piętrowy, w Czerteżu na trasie
Sanok–Krosno, tel. 13-462-64-55.
 Działkę rekreacyjną Biała
Góra, tel. 795-57-20-67.
 Działkę budowlaną,
w pełni uzbrojoną 83 a, przy
ul. Zielonej, z widokiem na
Słonne, tel. 781-35-60-57.
 Działkę – ogród działkowy „Kiczury” nr 93, powierzchnia 430 m2, altanka
murowana 3 x 5 m, piwnica
w ziemi – osobno, tel. 796-88-38-72.

Posiadam
do wynajęcia
 Mieszkanie 38 m2, 2 pokoje, kuchnia umeblowana,
w centrum Sanoka, odstępne 550 zł, tel. 790-78-31-27.
 Mieszkanie dwupokojowe, tel. 798-24-27-70.

MEBLE
ZACHODNIE

 Mieszkanie 36,5 m2, 2-pokojowe (I piętro), przy ul.
Lwowskiej 16, od września,
tel. 13-463-56-43 lub ediphotographer@poczta.fm
 Mieszkanie 4-pokojowe,
przy ul. Stróżowskiej, tel.
609-56-39-99.
 Pokoik dla uczennicy, tel.
515-50-50-56.
 Pokój, tel. 691-44-73-82.
 Lokale handlowe 81 m2
i 36 m2, przy ul. Kościuszki
11, Galeria Arkadia (I piętro), tel. 793-97-32-50.

 Bobik paszowy, tel. 13-462-64-55.
 Szczeniak York, 3-mce,
tel. 660-85-50-95.
 Regały magazynowe
230x150x50, udźwig 500 kg;
agregat – wózek do ltracji
olei; agregat klimatyzacyjny,
duży, 3-fazowy; wagę elektroniczną liczącą, do 25 kg
i inne, tel. 507-06-86-26.

PRACA

4 września 2015 r.
Poszukuję pracy
 Podejmę się koszenia
łąk, nieużytków, tel. 504-37-24-04.

Korepetycje
 Matematyka – szkoła
podstawowa, gimnazjum,
szkoła średnia, tel. 516-03-24-48.
 Matematyka – w domu
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.

Pielęgnacja ogrodów
koszenie, wycinka drzew
oraz cięcie drewna opałowego,
czyszczenie ogrodzeń
tel. 661-339-327

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 730-083-117

Zatrudnię

 Legalna praca w Niemczech
dla
elektryków,
niemiecki
mile
widziany
Sprzedam
–
niekoniecznie;
darmowe
 VW golfa IV (2001), 1.4,
16V, benzyna + LPG (2006), zakwaterowanie i dojazd
do pracy, wiadomość tel.
tel. 781-05-58-84.
0049-17-27-34-54-24
lub
e-mail: adamklimek@onet.
eu.

AUTO-MOTO

Żaluzje

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

RÓŻNE

Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.

TRAĆ KALORIE
ćwiczenia w wodzie
poniedziałek i piątek
godz. 19
pływalnia MOSiR

ul. Heweliusza 14

tel. 664-459-436
Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
,,AUTOSAN”
w Sanoku przy ul. Robotniczej 19, tel./fax 13-46-42-810

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania dwupoziomowego zlokalizowanego na III piętrze w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym przy ul. Stróżowskiej 22 o powierzchni
użytkowej 82,84 m2, w tym: I poziom 50,74 m2, drugi poziom
32,10 m2.
Cena wywoławcza wynosi 170 000 zł.
Licytacja ustna odbędzie się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Robotniczej 19 w dniu 22.09.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP nr 92 1020 2980 0000 2902 0001 4548 do dnia
22.09.2015 r. do godz. 9.00.
Zasady przeprowadzenia przetargu określone są w „Regulaminie przetargu” dostępnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 19.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

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

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.

4 września 2015 r.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w dzielnicy „OLCHOWCE’’ w rejonie d. jednostki wojskowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Sanoka uchwały nr VII/42/15 z dnia 7 maja 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy „OLCHOWCE’’ w rejonie d. jednostki wojskowej, w granicach oznaczonych na załączniku gracznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek
1, w terminie do dnia 28 września 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy „OLCHOWCE’’ w rejonie d. jednostki wojskowej, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można zapoznać się
w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia
28 września 2015 r.:
– w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia
4 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym,
położonych w miejscowościach:
– Zagórz oznaczonej jako działka 3182/1,
– Zagórz obręb Zasław oznaczonej jako działka 376/175,
– Tarnawa Dolna oznaczonej jako działka nr 923,
– Średnie Wielkie oznaczonej jako działka 370/3,
– Łukowe oznaczonej jako działka 212,
– Morochów oznaczonych jako działki 2/27, 2/31, 2/32, 2/33
Informacja o wywieszeniu tego wykazu umieszczona jest również na stronie internetowej urzędu: http://umig-zagorz.ires.pl/
17927,17935,19031/19031/
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr. 36. tel. 13-46-22-062 wew. 67.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem
działki 3358/1 o pow. 0,1238 ha, położona w miejscowości Zagórz.
Cena wywoławcza 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto;
wadium 7 000,00 zł.
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem
działki 3358/2 o pow. 0,0767 ha położona w miejscowości Zagórz.
Cena wywoławcza 40 500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy
pięćset złotych) brutto;
wadium 5 000,00 zł.
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem
działki 3358/3 o pow. 0,0898 ha położona w miejscowości Zagórz.
Cena wywoławcza 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) brutto;
wadium 6 000,00 zł.
– Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 65 o pow. 0,1571 ha położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
Cena wywoławcza 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto;
wadium 4 000,00 zł.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.
w zakładce „Przetargi Gminne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Zagórz.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu,
ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 13-46-22-062 wew. 67.

OGŁOSZENIE
Gospodarstwo Łowieckie Karpaty Sp. z o.o.
z siedzibą w Sanoku, przy ul. Stróżowskiej 36,
38-500 Sanok
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż maszyn rolniczych:
1. Ciągnik rolniczy CASE JX90 wraz z podnośnikiem tur.
Cena wywoławcza 119,700 zł, w tym VAT 23%.
Wadium w wysokości 11,000 zł należy wpłacić na konto Podkarpackiego Banku Spóldzielczego: 67 8642 0002 0001 0066 9438 0001.
Oferty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych”.
Termin składania ofert 25.09.2015 r.
Oferta powinna zawierać:
– dane oferenta,
– potwierdzenie wpłaty wadium,
– proponowaną kwotę.
Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2015 r.
Ciągnik można oglądać po poprzednim uzgodnieniu telefonicznym
698 956 987.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul.
Wąska 7, ul. Jana Pawła II 39, 41, ul. B. Joselewicza 12 i al.
gen. Prugara-Ketlinga 16 w Sanoku.
Termin realizacji – 10.11.2015 r.
Wadium przetargowe wynosi: 1 000 PLN na jedną lokalizację.
Regulamin przetargu można odebrać od dnia 08.09.2015 r.
w siedzibie zamawiającego, pokój 412.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 412.
Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2015 r. o godz.
10.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2015 r. o godz. 11.00
w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia
bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

DYŻURY

W RADZIE POWIATU
III PIĘTRO POKÓJ NR 40
WRZESIEŃ 2015

4 IX (piątek) godz. 12–14
Pani Zofia Kordela-Borczyk
Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu
11 IX (piątek) godz. 12–14
Pan Damian Biskup
członek Zarządu Powiatu

LOMBARD

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

tel. 13-464-30-61

SKOREX DANCE
Kurs tańca towarzyskiego

GRUPY POCZĄTKUJĄCE:

Dzieci (szkoła podst.) 10.09.2015 r.
(czwartek) godz. 16.45–18.15
Dorośli, młodzież 10.09.2015 r.
(czwartek) godz. 18.30–20.00

Lekcje indywidualne – termin do uzgodnienia
SP nr 1, Al. Szwajcarii 5, tel. 13-464-81-26,
kom. 607-802-107, www.skorexdance.sanok.pl

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

DYŻURY

15 IX (wtorek) godz. 11–13
Pan Andrzej Chrobak
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

W RADZIE MIASTA
7 września (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni wiceprzewodnicząca

25 IX (piątek) godz. 12–14
Pan Waldemar Och
Przewodniczący Rady Powiatu

10 września (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny

Agnieszka
Kornecka-Mitadis
w godz. 16–17

Jakub Osika
w godz. 17–18

SPORT

Kamil Rościński z klubu Samuraj powtórzył sukces sprzed
dwóch lat, znów zdobywając srebrny medal Mistrzostw
Europy Juniorów w Kickboxingu, które tym razem rozegrano w hiszpańskim San Sebastian.
I reprezentant Samuraja
nie zawiódł, ponownie stając
na podium Mistrzostw Europy. Choć nie da się ukryć, że
zadanie miał nieco ułatwione,
ponieważ z ośmiu zgłoszonych zawodników w jego grupie ostatecznie tylko czterech
dopuszczono do rywalizacji.
W pierwszej rundzie Rościński pokonał kickboxera z Portugalii, co dało mu awans do
�nału. Niestety, w walce o złoto lepszy okazał się broniący
tytułu Dmitry Boldov z Rosji,
który pokonał sanoczanina
Kamil Rościński znów zdobył srebro Mistrzostw Europy.
w stosunku 3:0.
ARCHIWUM SAMURAJ

W 2013 roku wychowanek Artura Szychowskiego wywalczył
srebro w wadze do 60 kg podczas europejskiego czempionatu Krynicy-Zdroju, a przed
rokiem odpadł w ćwierć�nale
Mistrzostw Świata we włoskim
Rimini. Tym razem Rościński
startował już w kat. do 63,5 kg
formuły low kick. Dodajmy, że
w liczącej ponad 100 osób kadrze narodowej był jednym z
około 30 zawodników, w stosunku do których Polski Związek Kickboxingu miał oczekiwania medalowe, �nansując
ich start.

Dobry finisz wrotkarza
Tydzień po zdobyciu złotego medalu Długodystansowych
Mistrzostw Polski we Wrotkarstwie w kategorii 30–39 lat
Robert Kustra zakończył sezon �nałem Pucharu Polski.
Choć znów był najlepszy w grupie wiekowej i 2. generalnie,
to jednak nie udało mu się wskoczyć na podium klasy�kacji
łącznej.

IZA ZGRZYWA/EXCELSIOR PHOTO

Robert Kustra (z prawej) dopiero na �niszu przegrał
walkę z Wojciechem Baranem.

Po przedostatniej rundzie
spławikowego Grand Prix
okręgu Janusz Rączka z koła
nr 3 stracił szansę na końcowe zwycięstwo, ale jest już
bardzo bliski 2. miejsca
w klasy�kacji łącznej.
Podczas zawodów na
stawie we Wróblowej nasz
wędkarz zajął 2. miejsce, łowiąc ponad 4,5 kg ryb. Początkowo brały mu tylko
drobne płotki, ale pod koniec wyciągnął jeszcze kilka
leszczy. Zdecydowanie najlepszy okazał się Roman
Ściepura z Krosna (blisko
6,5 kg ryb), tym samym pieczętując zwycięstwo w trwającym jeszcze sezonie z dorobkiem 63 punktów. Drugi
w klasyfikacji Rączka ma ich
50, kolejnego spławikowca wyprzedzając o 5 „oczek”. To spora
przewaga przed �nałowymi zawodami.

Tenis na koniec wakacji
charowym. Najlepszy okazał
się Wiktor Słyś z Krosna, w �nale ogrywając 6/2 Michała
Gaszczyka z SKT. Miejsce
3. przypadło Filipowi Cetnarskiemu z Rymanowa-Zdroju.
Najstarsi walczyli w kat. do 18
lat. W grupie dziewcząt znów
dominowały rymanowianki,

zajmując dwie czołowe lokaty
– 1. Julia Krzysztyńska, 2. Adrianna Bolanowska. Na najniższym stopniu podium
uplasowała się Paulina Tarapacka z SKT. Co ciekawe,
wszystkie miały identyczny
bilans wygranych i o miejscach musiały decydować po-

Skakali i biegali
Reprezentanci kilku krajów zjechali do Zagórza na Mistrzostwa Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej,
by walczyć o Międzynarodowy Letni Puchar Bieszczadów.
Honor gospodarzy obronił Norbert Harsche z Sokoła,
wygrywając otwarty konkurs skoków na „czterdziestce”.
Walka w tej grupie okazała się
W pozostałych grupach
niezwykle zacięta. Dość po- skoczków dominowali zawodwiedzieć, że identyczne odle- nicy Wisły Zakopane. Wśród jugłości jak Harsche uzyskał niorów D, którzy także rywaliRafał Kuchta z Porońca Poro- zowali na obiekcie K-40, wygrał
niec (obaj mieli po 39,5 i 39 Stanisław Majerczyk, a na K-20
m), ostatecznie jednak o zwy- najlepszym juniorem E okazał
cięstwie skoczka z Zagórza się Jan Rzadkosz. Juniorki też
zadecydowały wyższe noty za skakały na „dwudziestce” – wystyl. W taki sposób, jak jeden grała Lilia Romaniuk z Ukrainy,
reprezentant Sokoła zapewnił a tuż za podium uplasowała się
sobie triumf, drugi przegrał Katarzyna Harsche z Sokoła.
walkę o podium – Adriana Na- Rzadkosz i Romaniuk zdomilepkę sklasy�kowano na 4. po- nowali również rywalizację
zycji, choć oddał równie długie w kombinacji norweskiej.
skoki jak 3. Kristaps Nezborts W starszej grupie juniorów wyz Litwy (38,5 i 39 m).
grał Valentin Jaschuk z Ukrainy.

Rączka
prawie drugi

szczególne gemy. Wśród
chłopców zwycięzcą okazał
się Jakub Paszek z Krosna, po
dramatycznym �nale pokonując 6/5 Bartosza Argasińskiego z Rymanowa-Zdroju.
Ten drugi skreczował z powodu kontuzji. Miejsce 3. zajął
Michał Piegdoń z Brzozowa.

Norbert Harsche (z prawej) przyjmuje gratulacje od
Rafała Kuchty, którego pokonał tylko notami za styl.

Hrabiowie i robotnicy...
Blisko 30 załóg przystąpiło do Regat o Puchar Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego, które rozegrano na
Zalewie Solińskim w Polańczyku. Łodzie rywalizowały
w trzech nietypowych klasach...
Za wymyślenie ich nazw odNasi żeglarze zdominowapowiadał znany z poczucia li dwie klasy, zajmując po dwa
humoru komandor Janusz Ja- miejsca na podium, w tym to
goda, nic więc dziwnego, że pierwsze. W stawce hrabiowwodniaków podzielono na skiej najlepszy był Aleksander
grupy: hrabiowską, robotni- Lenczyk z Albatrosa, a miejczą i ścigaczy. Trasa regat wio- sce 3. miejsce zajął Andrzej
dła pod widoczną od pewne- Czech z BTŻ-u. Klasę robotgo czasu Wyspę Okresową niczą wygrał jego klubowy
w pobliżu zapory solińskiej, kolega Maciej Skiba przed Janastępnie do Zatoki Drewnia- rosławem
Adamczukiem
nej, gdzie zakotwiczono bojkę z Na�owca. Kolejny „górnik”
półmetka, i z powrotem do – Marek Sawicki, wywalczył
Polańczyka. Dystans był dość 3. pozycję w ścigaczach, któdługi, więc przy niezbyt sil- rzy mieli do pokonania nieco
nym wietrze wyszło dobre dłuższy dystans, mogąc przy
kilka godzin pływania.
tym używać żagli przednich.

Żuber znów najszybszy
Kolarze Roweromanii Racing Team z dobrej strony pokazali się podczas III Klasyka Łańcuckiego. Jerzy Żuber odniósł zwycięstwo w grupie wiekowej powyżej 60 lat.

ARCHIWUM SKT

Sanocki Klub Tenisowy zakończył wakacyjny sezon
Turniejem dla Dzieci i Młodzieży, który rozegrano na
kortach przy ul. Mickiewicza. Podobnie jak podczas
wcześniejszych o kilka dni
zmagań seniorów – dominowali przyjezdni.
Łupem gospodarzy padła tylko najmłodsza grupa chłopców (do 10 lat), którą wygrał
Michał Tarapacki, wyprzedzając Krystiana Jajkę i Jakuba
Myćkę. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki
z Rymanowa-Zdroju – zwyciężyła Laura Węglowska przed
Emilią Węglowską, a 3. miejsce
zajęła Julia Kobylańska z SKT.
Dla odmiany w kat. do 12 lat
rządziły tenisistki z Krosna –
1. Julia Marosz, 2. Wiktoria Kopacz. Na pozycji 3. uplasowała
się Jowita Pietryka z Brzozowa.
W tej grupie było tylko dwóch
chłopców, a w bratobójczym
pojedynku Wiktor Wasylewicz
pokonał Jakuba Wasylewicza
(Brzozów).
Drugiego dnia grały starsze grupy wiekowe. Najliczniejszą obsadę miała kat. do
14 lat chłopców, którzy musieli walczyć systemem pu-

Decydujące zawody pucharowej rywalizacji rolkarzy rozegrano w Katowicach. Od początku zawodnicy „tasowali się”,
było kilka ucieczek, ale ostatecznie powiodła się dopiero ta, którą na 26. kilometrze Kustra zainicjował wraz z Wojciechem
Baranem z grupy M-Sen Mapei-GPShostin-BDC.
– Przez ponad 15 kilometrów to głównie ja prowadziłem,
rywal wiózł się za moimi plecami. Zaatakował dopiero na �niszu i to skutecznie, wyprzedzając mnie o jakieś 3 sekundy. Co
nie powinno dziwić, bo w końcu
Baran to obecnie najlepszy polski
wrotkarz – powiedział Kustra,
�niszujący z czasem 1:09.20.
Trochę szkoda, że były łyżwiarz Górnika, obecnie reprezentujący grupę Jabra Roller
Team, nie zdołał odeprzeć ataku, bo zwycięstwo w �nale PP
dałoby mu awans na 3. miejsce
klasy�kacji generalnej. A tak
uplasował się tuż za podium
w kat. „open” (nie było osobnych punktacji w grupach wiekowych).

4 września 2015 r.

ARCHIWUM MGOKIS ZAGÓRZ

14
Replay Samuraja

Po reakcji uczestników widać, że w tym turnieju wszyscy byli zwycięzcami.

Wyścig rozegrany został na
trasie liczącej 65 kilometrów.
Startowało blisko 200 amatorów kolarstwa szosowego.
W kat. M-6 sukces z ubiegłego roku powtórzył Żuber, �niszując z czasem 2:14.57,167

i przewagą 30 sekund nad kolejnym zawodnikiem. Nieco
szybciej linię mety pokonał
drugi z zawodników Roweromanii, czyli Mariusz Przybyła,
co ostatecznie dało mu 17.
miejsce w kat. M-3.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

4 września 2015 r.

SPORT

Tęgie lanie w Bardejovie Najmłodsi z dubletem!

15

Podkarpackie ligi młodzieżowe

HC 46 BEMACO BARDEJOV – CIARKO PBS BANK STS SANOK
9-3 (2-0, 5-2, 2-1)

Bramki: Danton, Ouelle�e, Breault.
Czwarty sparing i czwarta porażka, tym razem już dotkliwa. U siebie nasz zespół przegrał ze słowackim I-ligowcem dopiero po rzutach karnych, jednak w rewanżu rywale
bliscy byli zwycięstwa w dwucyfrowych rozmiarach.

Prowadzący w swojej grupie juniorzy starsi pauzowali, ale pozostałe drużyny Ekoballu
Geo-Eko wypadły całkiem nieźle, wygrywając większość spotkań. Na pochwałę zasługują zwłaszcza młodzicy młodsi, którzy odnieśli dwa zwycięstwa.
Juniorzy młodsi
EKOBALL GEO-EKO SANOK – LECHIA
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 2-3 (0-2)
Bramki: Posadzki (50), Słysz (65).
Porażka na własne życzenie z wyraźnie słabszym
rywalem. Ekoball miał sporą przewagę i dużo
okazji bramkowych, tymczasem tra�li tylko Dawid Posadzki i Kacper Słysz. Dla odmiany goście
ograniczali się do grania długich piłek na szybkiego napastnika, co wystarczyło do zwycięstwa.

Młodzicy starsi

Trampkarze starsi
DAP DĘBICA –
EKOBALL GEO-EKO SANOK 0-2 (0-0)
Bramki: Matuszewski (37), Milczanowski (47).
Trzecie zwycięstwo do zera drużyny Damiana Popowicza. Prowadzenie uzyskał Tomasz Matuszewski
strzałem z wolnego, a po solowej akcji wynik ustalił
Adrian Milczanowski. Słowa pochwały należą się też
Dominikowi Jakielowi, który obronił karnego.

EKOBALL GEO-EKO SANOK –
POLONIA PRZEMYŚL 3-1 (1-1)
Bramki: Herman 2 (35, 45), Słuszkiewicz (10).
Kapitalny występ drużyny Dawida Romerowicza i pełna rehabilitacja za porażkę w Jaśle. Jak
wtedy, wynik szybko otworzył Słuszkiewicz,
a w drugiej połowie na boisku błyszczał Szymon Herman. Nie tylko strzelił dwie bramki,
ale był też motorem napędowym zespołu.

AP JASŁO
– EKOBALL GEO-EKO SANOK 3-1 (1-1)
Bramka: Słuszkiewicz (5).
Mimo gry bez zmienników Ekoball bardzo długo
utrzymywał korzystny wynik, decydujące bramki tracąc dopiero w końcówce meczu. Początek
był obiecujący, bo już w 5. min prowadzenie zdobył Kacper Słuszkiewicz, potem jednak więcej
z gry mieli rotujący składem rywale.

TOMASZ SOWA

Hokeiści STS-u szybko muszą złapać równowagę, bo sezon ruszy już w niedzielę.
stanu kontaktowego, a bramki
zdobyli Mike Danton i Travis
Ouelle�e, do tego podczas
gry w liczebnym osłabieniu.
Wyrównać mógł Nathan Sliwinski, po którego strzale
„guma” zatrzymała się na poprzeczce. Taki obrót spraw
podrażnił rywali, których odpowiedzią były aż cztery gole.
Po ostatniej przerwie nastąpiły roszady w poszczególnych formacjach STS-u, ale
efektem był jedynie gol Ben-

Kanadyjski desant
Kto wie, czy skład Ciarko PBS Bank STS nie jest już kompletny. Ostatnio drużynę wzmocnili dwaj Kanadyjczycy –
napastnik Mike Danton, który niespodziewanie wrócił do
Sanoka, a także obrońca Quinn Sproule.
Wszystko wskazywało na to,
że Danton de�nitywnie pożegna się z zespołem, tymczasem podpisał nowy kontrakt.
Przypomnijmy, że w 53 meczach poprzedniego sezonu
zdobył 20 goli, notując też 40
asyst. Z drugiej strony spędził
aż 178 minut na ławce kar.

34-letni hokeista będzie występował jako zawodnik z polskimi korzeniami poza limitem dla obcokrajowców. Kanadyjczyk obecnie czeka na
ostatnie formalności z przyznaniem mu obywatelstwa,
co może potrwać do końca
roku.

jamina Breaulta (w podwójnej przewadze) i mniejsza
liczba straconych bramek.
Inna sprawa, że tylko nieskuteczności hokeistów ze Słowacji zawdzięczamy fakt, iż
mecz nie zakończył się dwucyfrowym pogromem.
Już w niedzielę rusza nowy
sezon Polskiej Hokej Ligi.
Pierwszy mecz drużyna
Ciarko PBS Bank STS rozegra u siebie z Polonią Bytom. Początek o godz. 17.
W ostatnich dniach do zespołu dołączył 25-letni Sproule. W poprzednim sezonie
zawodnik ten występował
w lidze ECHL, a jego dorobek
to 5 goli i 8 asyst w 37 spotkaniach. Wcześniej przez cztery
lata występował w akademickiej NCAA, w drużynie University of Alaska Anchorage.
W 138 spotkaniach zdobył 25
punktów. Jest to defensor dobrze radzący sobie po obu
stronach ta�i. Skuteczny
w destrukcji, a na dodatek potra�ący świetnie podłączyć
się do akcji ofensywnych.

Niezła forma siatkarzy TSV
Przygotowania siatkarzy TSV do rozgrywek II ligi wkraczają w decydującą fazę.
Nasz zespół ma już za sobą towarzyski turniej w Błażowej, gdzie zajął 2. miejsce,
ustępując tylko drużynie ze Lwowa.
Pierwszego dnia zawodnicy TSV pewnie pokonali Wisłok Strzyżów, wygrywając 3:0. Drugi rozpoczął się równie udanie, od zwycięstwa
bez straty seta nad zawsze groźnymi Karpatami Krosno. Wcześniej dwa mecze wygrali też
Ukraińcy, więc kończący zmagania pojedynek
Sanoka z Lwowem był nieo�cjalnym �nałem
turnieju; zwycięzca zajmował 1. miejsce. Ostatecznie po zaciętej walce 3:1 wygrał zespół zza
wschodniej granicy, którego trenerem jest Jan
Such, były szkoleniowiec Resovii. Drużyna
TSV zaprezentowała niezłą siatkówkę, co pozwala z optymizmem patrzyć na nowy sezon,
który rusza w ostatnią sobotę września.

ARCHIWUM EKOBALL SANOK

Nasz zespół znów nie mógł
wystąpić w optymalnym składzie, zabrakło chorego Marka
Strzyżowskiego i kontuzjowanego Jere Olandera. Pierwsza
tercja była dość wyrównana,
jednak gospodarze zakończyli
ją prowadzeniem 2-0, wykorzystując m.in. karnego po
faulu Kamila Olearczyka.
Na początku drugiej odsłony miejscowi podwyższyli
wynik. Chwilę później STS
zdołał jednak doprowadzić do

Młodzicy młodsi Ekoballu (ciemne stroje) wygrali mecze z AP Jasło i Polonią Przemyśl.

Trampkarze młodsi
EKOBALL GEO-EKO SANOK
– GIGANCI �DYMNO 3-0 (1-0)
Bramki: Łuczycki (10), Śmierz (60), Borowski (70).
Po szybkim golu Wiktora Łuczyckiego goście
przejęli inicjatywę, ale świetnie bronił Mateusz
Jagniszczak. Potem drużyna Macieja Błażowskiego wzmocniła defensywę, czyhając na kontry.
Wynik pięknym strzałem podwyższył Szymon
Śmierz, a ustalił Michał Borowski, na raty wykorzystując karnego za faul na Patryku Latusku.
SMS JAROSŁAW
– EKOBALL GEO-EKO SANOK 1-1 (0-0)
Bramka: Latusek (70).
Mecz niczym partia szachów w upale. Ekoball
pierwszy błąd popełnił chwilę po przerwie
i przeciwnik mógł cieszyć się z prowadzenia.
W końcówce goście postawili wszystko na
jedną kartę, co przyniosło efekt w ostatniej
minucie, gdy strzałem z 20 metrów wyrównał
Latusek.

Okręgowa liga młodzików

Ekoball gromi!

Młodzicy młodsi

AP JASŁO
– EKOBALL GEO-EKO SANOK 0-3 (0-1)
Bramki: Gacek 2 (31, 57), Zarzyka (2).
Pewne zwycięstwo drużyny Bernarda Sołtysika, która znalazła patent na rywali, strzelając
bramki tuż po rozpoczęciu gry bądź chwilę
przed jej zakończeniem. Już po kilkudziesięciu sekundach tra�ł Igor Zarzyka, a drugą połowę otworzył jeszcze szybszy gol Fabiana
Gacka. Zawodnik ten ustalił wynik celną
główką po kornerze.
EKOBALL GEO-EKO SANOK
– POLONIA PRZEMYŚL 1-0 (0-0)
Bramka: Sumara (43).
Piłkarze Ekoballu ładne konstruowali akcje, brakowało jednak wykończenia, zwłaszcza w pierwszej połowie, stąd zwycięstwo najskromniejsze
z możliwych. Decydującego gola zdobył Kacper
Sumara, pięknie główkując po dośrodkowaniu
Jakuba Ogrodnika.
Po rozgrywkach podkarpackich ruszyły też
okręgowe, do których w tym roku zgłoszono
dwie nasze drużyny. Inauguracja wypadła kapitalnie, bo zarówno Ekoball jak i Akademia
Piłkarska odniosły efektowne zwycięstwa.

TOMASZ SOWA

EKOBALL II GEO-EKO SANOK
AKTIVPRO RYMANÓW – AP SANOK
– NELSON POLAŃCZYK 13-0 (8-0)
1-4 (1-4)
Bramki: Drwięga 4, Ginalski 3, Biega 2, Za- Bramki: Karnas 3, Zięba.
górda 2, Dąbrowski, Babiak.
Świetny debiut AP, co warto podkreślić, bo
Podopieczni Jakuba Jaklika nie mieli litości dla ma w składzie wielu zawodników młodrywali, aplikując im ponad tuzin goli. Już szych od rywali. Wprawdzie pierwsi bramkę
w pierwszej połowie blisko było dwucyfrówki. zdobyli gospodarze, ale potem trafiali już
W najbliższy weekend siatkarze TSV jadą na
Bramki dla Ekoballu strzelili: Cezary Drwięga tylko nasi piłkarze. Hat-tricka ustrzelił Marturniej z okazji 25-lecia MKS-u Andrychów.
Na trzy tygodnie przed startem II ligi siat- 4, Jan Ginalski 3, Filip Biega i Maciej Zagórda cel Karnas, jednego gola dorzucił też Matepo 2, Jakub Dąbrowski i Gracjan Babiak.
usz Zięba.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ karze TSV już prezentują niezłą formę.
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Klasa A

TOMASZ SOWA (2)

4 września 2015 r.
Brzozowska liga oldbojów

Zwycięska poprawka Kingsów

Lider na
szóstkę!

Po zajęciu 2. miejsca w Brzozowskiej Halowej Lidze Oldbojów niezniszczalna drużyna Kingsów poprawiła się
w letniej wersji tamtejszych rozgrywek, odnosząc bezapelacyjne zwycięstwo.
Do Brzozowskiej Powiatowej kolejce objęli prowadzenie
Ligi Oldbojów „Orlik 2015” w tabeli, nie oddając go już do
zgłosiło się 8 zespołów. końca. Warto dodać, że ostaW składach mogli znaleźć się teczny sukces zapewnili sobie
tylko zawodnicy w wieku po- już przed �nałową serią spowyżej 30 lat, nieuczestniczący tkań. – Po wicemistrzostwie
w rozgrywkach Polskiego w rozgrywkach zimowych
Związku Piłki Nożnej. Sanoc- bardzo zależało nam na zwycy „Królowie” okazali się zde- cięstwie, dlatego też trochę
cydowanie najlepsi, tylko je- wzmocniliśmy skład, co dało
den remis dzielił ich od kom- dobry efekt – podkreślił Marpletu punktów. Po trzeciej cin Wójcik.
Wyniki Kingsów: 4-2 z Domixem Brzozów, 4-1 z Brzozovią
Brzozów, 3-1 z Parnasem Stara Wieś, 1-0 z Herosami
Brzozów, 1-1 z Oldboys Haczów, 6-2 z Oldboys Blizne,
4-1 z Oldboys Humniska.

BRZOZOVIA BRZOZÓW – EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK 1-6 (1-2)
Trzeci z rzędu mecz na szczycie jako kumulacja dwóch poprzednich, bo tym razem Ekoball Stal zdobył aż sześć bramek!
Świetny debiut zaliczył junior Seweryn Zajdel, dwoma golami
kopiując osiągnięcie Michała Borka z inauguracyjnej kolejki.
Dwa tra�enia dołożył niezawodny Mateusz Kuzio.

Najpierw były jednak „złe
miłego początki”, bo w pozornie niegroźnej sytuacji do
własnej bramki zagłówkował
Bartosz Gołda i ekoballowcy
musieli gonić wynik. Straty
szybko zostały odrobione i to
z nawiązką. W ciągu trzech
minut dwa razy na listę strzelców wpisał się Zajdel. Po
przytomnym podaniu Kuzi
wyrównał z najbliższej odległości, a chwilę później ubiegł
bramkarza, najwyżej wyskakując do bezpańskiej piłki.
Warto dodać, że debiutujących juniorów było więcej,
bo swój pierwszy ligowy
mecz zanotowali: Grzegorz Niedziela, Arkadiusz
Femin i Dawid Gąsior.

Od początku drugiej połowy widać było, że kolejne
bramki są kwestią czasu. A raczej wyregulowania celowników. Gdy to się w końcu udało, padły... cztery gole w ciągu
20 minut. Wszystkie po szybkich akcjach prawą stroną
boiska. Rozpoczął i zakończył Kuzio, tra�ając najpierw
w prawy, a później lewy róg
bramki rywali. W międzyczasie efektowną główką – niemal szczupakiem – popisał
się Dawid Romerowicz,
a chwilę później Jakub Czura
ładnie zmieścił piłkę pod poprzeczką. W tych sytuacjach
po dwie asysty zaliczyli Piotr
Prystupiuk i Sebastian
Pawiak.

W niedzielę (godz. 11) Ekoball podejmuje Victorię
Pakoszówka.

WWW.RY-SA.PL

Bramki: Gołda (22-samobójcza) – Zajdel 2 (33, 36), Kuzio 2 (67, 86), Romerowicz (72), Czura (75).

Zwycięska drużyna Kingsów. Stoją od lewej: Tomasz Ryniak, Marcin Bukowski, Piotr Bąk, Sebastian Błażejowski,
Marcin Wójcik, Dariusz Sieradzki i Dariusz Fineczko. Poniżej: Roman Grzyb, Krzysztof Piotrowski i Andrzej Burczyk (skład uzupełniali Wojciech Dobosz i Dawid Folta).

ROZGRYWKI REGIONALNE
IV liga

Bukowa Jastkowice – Cosmos Nowotaniec 0-3 (0-2); LaPOZOSTAŁE WYNIKI:
skowski (19), Zarzyka (25, 64 – karny).
Sokół Sokolniki – LKS Pisarowce 0-2 (0-1); Lorenc 2 (45, 77).
Victoria Pakoszówka – Sanovia Lesko 5-2 (2-2); Lisowski Stal Nowa Dęba – Przełom Besko 1-2 (0-1); Szybka (16),
2 (60, 83), Z. Dżugan (2), Radwański (44), D. Dżugan (75). Jacenkiw (47 – karny).
Iskra Iskrzynia – Bukowianka Bukowsko 4-1 (0-1);
Cosmos Nowotaniec – Stal Nowa Dęba 3-1 (3-0); Zarzyka
Rzyman (36).
2 (22, 30), Laskowski (32).
LKS Sanbud Długie – Płomień Zmiennica 2-0 (2-0);
LKS Pisarowce – Rzemieślnik Pilzno 2-1 (2-1); Pańko (6),
Seweryn Zajdel (z lewej) zaliczył kapitalny debiut Garlak (9), Dufrat (13).
Adamiak (18).
w seniorskiej drużynie Ekoballu, strzelając dwa gole.
Orzeł Bażanówka – Wisłok Krościenko Wyżne 3-1 (0-0); Przełom Besko – Crasnovia Krasne 1-3 (0-1); Dzheyranashvil (58).
Kowalczyk 2 (60, 70), Witek (65).

Klasa okręgowa

Puchar Polski

Orzeł Faliszówka – Górnik Strachocina 2-5 (1-0); B. Łuczka 4 (67, 85, 87, 90), P. Mogilany (78).
Kotwica Korczyna – Zgoda Zarszyn 3-2 (2-1); Poliniewicz
(7), Adamski (90).

Porażka po błędach
EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK
– ULKS G�BÓW� 1-2 (0-2)
Bramki: Kot (64) – Adamski (20), Sołkowicz (34).
Trzy dni przed meczem z Brzozovią zespół Ekoballu rozpoczął i od razu zakończył pucharową przygodę. Lepsza
okazała się drużyna z Grabówki, czyli wicelider klasy
okręgowej.
Na boisku różnicy nie było wi- Kota, który trafił w podbramkodać, a o porażce zadecydowały wym zamieszaniu.
błędy indywidualne. PierwszeW trenerskim starciu byłych
go gola zawalił Michał Jarzec, ka- stalowców lepszy okazał się Japitulując po lobie Łukasza Adam- nusz Sieradzki, prowadzący druskiego – strzał czy centra? – z blisko żynę z Grabówki, która awanso40 metrów. Kwadrans później po wała do kolejnej rundy. Dla oddalekim wykopie golkipera rywali miany zawodnicy Roberta ZąbDawid Sołkowicz wykorzystał kiewicza odpadli już na starcie,
bierną postawę naszych obrońców co jednak może mieć też i dobre
i przegrywaliśmy już 2-0. W drugiej strony. Teraz będą mogli skupiać
połowie ekoballowcy wzięli się do się już tylko na rozgrywkach liroboty, ale efektem był tylko hono- gowych i zakładanym awansie
rowy gol debiutanta Damiana do klasy okręgowej.

Klasa B

LKS Płowce/Stróże Małe – Orion Pielnia 1-0 (1-0); Jaklik.
LKS Odrzechowa – Florian Rymanów Zdrój 2-1 (2-1);
A. Łagosz, D. Łagosz.
Remix Niebieszczany – Orkan Markowce 2-3 (1-1); Femin,
Bobik – Ciepły, Starego, Januszczak.
Pionier Średnia Wieś – Szarotka Nowosielce 0-5 (0-2);
Buczek 2, Mołocznik, Malik, Burczyk.
Gimball Tarnawa Dolna – LKS Olszanica 5-1 (4-0); Tarnolicki 2, Wróbel, Furdak, Krajnik.
Drzewiarz Rzepedź – Jawornik Czarna 2-6 (1-1); E. Szałęga, P. Szałęga.
Juventus Poraż – Nelson Polańczyk 1-1 (1-0); Mielnik.

Klasa C

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

LKS Tyrawa Wołoska – Osława Zagórz 1-0 (1-0); D. Mazur.
LKS Czaszyn – Krokus Ropienka 4-0 (0-0); Sabat, Kruczek,
Gocek, Czepiel.
Bieszczady Jankowce – ULKS Czerteż 1-1 (0-0); Ślączka.
Zalew Myczkowce – Pogórze Srogów Górny 1-3 (1-0);
D. Sobolak 2, Łukaszenko.

