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Z MOPS
wyparowało
pół miliona
złotych
Brakuje ponad 452 tys. zł za
usługi opiekuńcze, które do
magistratu powinien wpłacić
MOPS. Niestety, pieniędzy nie
da się odzyskać, bo w kilkudziesięciu procentach są to
już należności przedawnione.
DOROTA MĘ�RS�

dmekarska@tygodniksanocki.pl

Tak naprawdę trudno ustalić,
kiedy pojawiły się nieprawidłowości w odpłatnościach za
usługi opiekuńcze, bo do 2012
roku nie prowadzono ewidencji rozliczeń osób, które wnosiły z tego tytułu opłaty. Uczyniono to dopiero w 2013 roku.
Ten fakt nie był jednak przyczyną odwołania Andrzeja Rychlickiego z funkcji dyrektora
MOPS w Sanoku.
Jego zastępczyni w styczniu
zaczęła pełnić obowiązki szefa
jednostki. Trwało to miesiąc.
– W tym czasie zauważyła problem z rozliczaniem usług
opiekuńczych i po podjęciu
wstępnych działań w przedmiotowej sprawie przekazała ją
mnie – mówi Rafał Gużkowski, obecny dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej
w Sanoku. – Ja z kolei powołałem zespół, w skład którego weszli m.in. konsultanci prawni
MOPS. Badaliśmy 2013 i 2014
rok. Jednocześnie w teren ruszyli pracownicy socjalni, by
porozmawiać z osobami, któ-

rym usługi opiekuńcze były
świadczone. Wówczas pojawiły
się nowe niejasności. Niezwłocznie po dokonaniu analizy sprawozdania powołanego
zespołu zwróciłem się do burmistrza o przeprowadzenie audytu.

Nie było wiadomo,
kto i ile
Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które
z powodu wieku lub choroby
wymagają dozoru innych.
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych i opiekę higieniczną. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,
okres i miejsce świadczenia.
Z kolei rada gminy określa,
w drodze uchwały, szczegółowe warunki ich przyznawania
i odpłatności. Część należności zwracają podopieczni.
Zwrot kosztów ustalony jest
indywidualnie. I tak jeden
klient może zwracać 10%
kosztów, a inny 20% czy 50%.
CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Sanoczanie też
zignorowali
referendum

11 września 2015 r.

Sanok

*Policja prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży, do
której doszło na ul. Jagiellońskiej. Nieznany sprawca włamał się do stojącego na parkingu żuka i ukradł przesłonę
przeciwsłoneczną. Złodziej
uszkodził też wyposażenie samochodu.
*3 września na ul. Batalionów
Chłopskich funkcjonariusze
skontrolowali
29-letniego
motocyklistę.
Kierowca
yamahy był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało 0,43 mg/l.
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2736 sanoczan – na 31 877 uprawionych do głosowania
– wzięło udział w niedzielnym referendum, zarządzonym przez odchodzącego prezydenta Bronisława Komorowskiego. W Sanoku na zorganizowanie sondażu przeznaczono 53 tys. zł.
W pracę każdej z 23 komisji obwodowych
zaangażowanych było sto kilkadziesiąt
osób.
JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl

Referendum, zarządzone po
pierwszej turze wyborów
prezydenckich, okazało się
niewypałem i kompromitacją. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej
frekwencja w kraju wyniosła
7,8 procent, co oznacza, że
obywatele je zignorowali,
a wyniki nie są wiążące.
78,75 proc. głosujących
opowiedziało się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych.
17,37 proc. – za utrzyma-

niem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa i 94,51 proc. – za rozstrzyganiem wątpliwości na
korzyść podatnika.
W Sanoku na 31 877
uprawnionych
głosowało
2736 osób. Frekwencja była
wyższa niż w kraju i wyniosła 8,58 proc. Najliczniej
głosowali mieszkańcy obwodu wyborczego nr 14 (z siedzibą komisji w Gimnazjum
nr 1), gdzie do urn poszło aż
12,24 proc. Najniższą, poza
szpitalem,
odnotowano
w obwodzie nr 1 (z komisją
w Zespole Szkół nr 5) z fre-

Wybieramy Najpopularniejszego
Nauczyciela Miasta Sanoka!
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że „Tygodnik Sanocki” ogłasza plebiscyt na „Najpopularniejszego
Nauczyciela Miasta Sanoka”. Konkurs odbywa się pod patronatem burmistrza Tadeusza Pióro, a jego celem jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dla całej społeczności oświatowej Sanoka.
szkoli i szkół, rady rodziców,
samorządy
uczniowskie,
związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z placówkami oświatowymi.
Do 9 października br.
czekamy na wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz
z uzasadnieniem (decyduje
data stempla pocztowego).
Formularz można pobrać: z „Tygodnika Sanockiego”, ze strony internetowej
Urzędu Miasta Sanoka: www.
sanok.pl oraz ze stron internetowych wszystkich placówek oświatowych podległych
Gminie Miasta Sanoka.
Formularz należy przesłać na adres: „Tygodnik Sanocki”, 38-500 Sanok, Rynek
10, tel. 13-464-27-00, e-mail:
tygodniksanocki@w p.pl)
z dopiskiem: „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta
Sanoka”.
Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie www.sanok.pl, na stronie www.tygodniksanocki.pl i na stronie
„Tygodnika Sanockiego” na
Facebooku.

Referendalna fanaberia
kosztowała nas, Polaków, 86
mln zł. Jak mówił podczas
konferencji prasowej Wiesław Kozielewicz, zastępca
przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, referendum okazało się najdroższym sondażem w Europie,
a tak niskiej frekwencji w głosowaniu ogólnopolskim nigdy w kraju nie było. Każdy
wyborca, który zgłosił się
i zagłosował, kosztował państwo polskie ponad 30 zł.
W głosowaniu wzięło udział
ponad 2 mln uprawnionych.
– To stracone pieniądze
i z góry było wiadomo, że

tak będzie. Pytania nie były
aż tak istotne dla Polaków,
a odpowiedzi, dotyczące
choćby rozstrzygania spraw
na korzyść podatników,
oczywiste. Mimo to wziąłem
udział w referendum, aby zamanifestować postawę obywatelską, zaakcentować ważność samej procedury i nie
obniżać jej znaczenia w demokratycznym
państwie
– powiedział „Tygodnikowi”
starosta Roman Konieczny.
Burmistrz Tadeusz Pióro,
którego również poprosiliśmy o komentarz, odmówił
wypowiedzi.

Miód, śpiew i zabawa w skansenie
Bartnik Ziemi Sanockiej po raz szósty doszedł do skutku,
mimo przeciwności ze strony natury. Goście mogli spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez koła
gospodyń wiejskich z okolic Sanoka.

ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO

Konkurs organizowany jest
w trzech kategoriach:
– „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”,
w kategorii przedszkoli;
– „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”,
w kategorii szkół podstawowych;
– „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”,
w kategorii gimnazjów.
Wyboru dokona komisja
konkursowa w oparciu o największą liczbę głosów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania, które odbędzie się 14
października 2015 r., czyli
w Dniu Edukacji Narodowej.
Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną uhonorowani statuetkami i nagrodami
rzeczowymi. Lista zgłoszonych uczestników oraz laureatów konkursu będzie
opublikowana na stronie internetowej www.sanok.pl
oraz na łamach „Tygodnika
Sanockiego”.
Kandydatów do tytułu
mogą zgłaszać rady pedagogiczne, dyrektorzy przed-

kwencją na poziomie 5,7
proc.
Jak dowiedzieliśmy się
od miejskiego urzędnika
wyborczego, Renaty Oklejewicz-Kleban z magistratu,
pieniądze na przygotowanie
i przeprowadzenie referendum przekazało Krajowe
Biuro Wyborcze i Ministerstwo Finansów. Sanok otrzymał na ten cel dotację w wysokości 27,8 tys. zł plus 25,4
tys. zł na diety członków
23 komisji obwodowych.
W pracę każdej zaangażowanych było od 6 do 8 osób,
czyli w sumie sto kilkadziesiąt.

Oprócz tego swoje wyroby
przedstawili pszczelarze z okolicznych stowarzyszeń. Wypieki i nalewki na bazie pszczelego daru wzięły udział w konkursie wyłaniającym te najlepsze. Swoje wyroby przedstawili
również okoliczni rzemieślnicy, a dla dzieci zorganizowano
plac zabaw oraz konkurs malarski. Odwiedzający bawili się
podczas występów zespołów
muzycznych „Cassiopeia” z sanockiego MDK-u, Inity Sounds wykonującego reagge
oraz Ratatam grającego muzykę z pogranicza folk i rocka.
Wszyscy zwiedzający mogli
również odwiedzić miasteczko
galicyjskie, które na czas festynu zostało udostępnione do
darmowego zwiedzania.
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*6 września na ul. Krakowskiej policjanci zatrzymali
kierowcę audi. 56-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego w wydychanym powietrzu
miał 0,32 mg/l alkoholu.
*7 września na ul. Kościuszki
doszło do kradzieży. Złodziej
wykorzystał chwilową nieuwagę 48-letniej kobiety, która robiła zakupy w sklepie
odzieżowym. Ukradł jej torebkę. W środku były dokumenty i około tysiąc złotych.
Tego samego dnia do kradzieży doszło też na ul. Białogórskiej. 85-latek zawiadomił, że
z pozostawionego na parkingu, niezamkniętego �ata nieznany sprawca ukradł saszetkę, w której były dokumenty
i 400 złotych. Policja prosi
o kontakt osoby, które mają
informację na temat tego zdarzenia.

Gmina Zagórz

*1 września w Tarnawie Dolnej funkcjonariusze skontrolowali 39-letniego motocyklistę. Kierowca hondy w organizmie miał 0,17 mg/l alkoholu. Tego samego dnia,
również w Tarnawie Dolnej,
policjanci zatrzymali 64-latka
jadącego �atem. Mężczyzna
był pijany. Badanie wykazało
1,48 mg/l alkoholu.

*4 września w Zagórzu na ul.
Piłsudskiego funkcjonariusze
sprawdzili stan trzeźwości
kierowcy mazdy. 42-latek
w wydychanym powietrzu
pracownika Muzeum Bu- Szkołą Muzyczną, pomysło- miał 0,93 mg/l alkoholu.
downictwa Ludowego. Twór- dawca wielu ciekawych proca przedstawi cykl zdjęć za- jektów artystycznych.
tytułowanych „Stary Sanok”.
Gościnnie wystąpi Robert Wernisaż odbędzie się 12
Handermander, muzyk zwią- września (sobota) o godz. 17
zany zawodowo z Państwową w ODK „Puchatek”.

Stary Sanok w obiektywie Mariana Kraczkowskiego
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza
na wernisaż wystawy fotogra�cznej Mariana Kraczkowskiego, sanockiego fotogra�ka i �lmowca, na co dzień

*4 września na skrzyżowaniu
ulic Traugu�a i Staszica doszło do wypadku. Kobieta jadąca mercedesem potrąciła
pieszą, którą z licznymi potłuczeniami przewieziono do
szpitala. Jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.

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,
reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia. Objętość listów nie powinna przekraczać trzy
czwarte strony maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze przyjmujemy jedynie na nośnikach cyfrowych lub pocztą elektroniczną. Numery
archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel. 13 464 02 21 lub oddziały „Ruch” SA.
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PiS wciąż nie ujawnił kandydatów

Upubliczniane są kolejne
nazwiska osób z powiatu sanockiego, które w jesiennych wyborach parlamentarnych staną do walki
o mandaty poselskie. Jedyną partią, która ich jeszcze
nie ujawnia, jest Prawo
i Sprawiedliwość. Na razie
doliczyliśmy się dziewięciu
kandydatów do sejmu. Najwyższą pozycję na partyjnych listach – numer 2 –
otrzymał Sławomir Miklicz
z Platformy Obywatelskiej.
jziobro@tygodniksanocki.pl

Marian Kawa – Zjedn. Lewica Zbigniew Hatłas – Kukiz’15

Jan Fuks – Nowoczesna

Sławomir Miklicz – PO

Grażyna Borek – PSL

W mediach pojawiły się dwa
nazwiska kandydatów PiS:
Pawła Hydzika (pracownika
naukowego) i Ryszarda Kędry
(byłego posła). Z naszych informacji wynika, że Hydzika zaproponowała „Solidarność”, natomiast Kędra, poseł z Sanoka
w latach 1997–2001 i 2001–
–2005, może być pomysłem
posła Piotra Babinetza z Krosna
– obaj w przeszłości byli działaczami Konfederacji Polski Niepodległej. Ryszard Kędra, mimo
sprawowania mandatu posła
przez osiem lat, nie jest w Sanoku szerzej znany. Pod koniec lat
90. wszedł do sejmu z nominacji Akcji Wyborczej „Solidarność”, a później Ligi Polskich
Rodzin. We wtorek dowiedzieliśmy się, że jego kandydatura
może być już nieaktualna; miałby go zastąpić Janusz Cecuła,

radny powiatowy z PiS. O�cjalnie nikt nie chce tego potwierdzić. – Nie mam żadnej nowej
wiedzy i nie jestem upoważniony do udzielana jakichkolwiek
informacji – usłyszeliśmy od
Andrzeja Chrobaka, pełnomocnika miejskiego PiS.
Kilka dni wcześniej poseł
Marek Kuchciński, pełnomocnik okręgowy PiS w okręgu nr
22, w odpowiedzi na medialne
spekulacje dotyczące kandydatów z Sanoka wydał oświadczenie: „W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi doniesieniami o liście
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do sejmu z okręgu nr
22 uprzejmie wyjaśniam, że jedyną osobą upoważnioną do
przekazania takiej informacji
jest pełnomocnik okręgowy
PiS. Wszystkie doniesienia z in-

karpackiej liście zjednoczonej
prawicy.
Znane są za to nazwiska
kandydatów z pozostałych partii. Sławomir Miklicz (członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego w latach 2010–
–2013, radny sejmiku i jego
przewodniczący w 2014 roku)
otrzymał bardzo wysokie – bo
2. – miejsce, na podkarpackiej
liście Platformy Obywatelskiej.
Natomiast wicewojewoda Grażyna Borek, kandydatka Polskiego Stronnictwa Ludowego,
wystartuje z 3. miejsca.
Z ramienia Zjednoczonej
Lewicy powiatowe struktury
SLD zaproponowały Mariana
Kawę (posła na Sejm RP
w latach 2001–2005) i Marcina
Kiperę (anglistę). Kawa ma
mieć „dwójkę”, a Kipera „piętnastkę”, choć jak mówi Tadeusz

Żołnierczyk, szef powiatowych
struktur SLD, wszystko jest
jeszcze płynne. Startowanie
z list Zjednoczonej Lewicy rozważał także były burmistrz Wojciech Blecharczyk, choć podobno interesowała go wyłącznie
„jedynka”, jak się okazuje przeznaczona dla przedstawiciela
dawnego Ruchu Palikota.
Zaskoczeniem jest start Jana
Fuksa, sanockiego przedsiębiorcy, który wcześniej nie był
obecny w polityce. Jego nazwisko pojawiło się pod koniec
ubiegłej kadencji, kiedy otwarcie zaczął krytykować poprzednie władze miasta. Fuks jest numerem 1. na podkarpackiej liście Nowoczesnej Ryszarda Petru, w okręgu nr 22.
Jest także kandydat z komitetu Pawła Kukiza: Zbigniew
Hatłas (emerytowany poli-

cjant), który na podkarpackiej
liście KWW Kukiz’15 otrzymał
miejsce numer 5.
O�cjalne i pełne listy będą
znane po 15 września. Okręg
nr 22, z którego startują nasi
kandydaci, obejmuje powiaty: sanocki, bieszczadzki,
brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl. Wybory odbędą się 25
października. Czy dadzą posła
Sanokowi? – Dopóki nie poznamy o�cjalnych list PiS,
trudno spekulować. Mam nadzieję, że przedstawiony przez
PiS kandydat będzie na tyle
silny, że zagwarantuje podjęcie walki i zwycięstwo zjednoczonej prawicy – komentuje
Jerzy Zuba.

nych źródeł należy traktować
jako niepotwierdzone i nieprawdziwe”.
Na forach internetowych
od dawna spekuluje się, że
startem w wyborach do sejmu
mocno zainteresowani są młodzi działacze, m.in. Jerzy Zuba
z PiS i Damian Biskup
z Solidarnej Polski (obaj weszli
do władz powiatu w wyborach
samorządowych z ramienia
PiS). Pojawiła się też plotka, że
na listach nie znajdą się nazwiska takich tuzów, jak wicemarszałek Maria Kurowska i poseł
Bogdan Rzońca. – Niedobrze,
że wszystko tak się przeciąga
i jest owiane tajemnicą. Czas
biegnie szybko, a trzeba jeszcze zabrać podpisy i zająć się
kampanią – komentuje Adam
Drozd z Polski Razem, który
był brany pod uwagę na pod-

Z MOPS wyparowało
pół miliona złotych
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

MOPS nie wery�kował Opiekunki pobierały
i nie rozliczał
pieniądze i…

Audyt, który rozpoczął się
1 lipca br. i trwał 2 miesiące,
wykazał wiele nieprawidłowości. MOPS nie prowadził np.
ewidencji rozliczeń osób posiadających obowiązek uiszczania odpłatności za usługi
opiekuńcze. Dlatego nie było
wiadomo, kto i ile zalega z zapłatą. Nieprawidłowości z lat
poprzednich spowodowały, że
brakuje należności na kwotę
452.133,00 złotych.
– Na podstawie dokumentacji i w kontakcie z usługodawcami próbujemy tę ewidencję
odtworzyć przynajmniej za rok
2012, który może nie podlegać
jeszcze okresowi przedawnienia. W sprawie ustalenia okresu
przedawnienia
wystąpiłem
o dwie niezależne opinie prawne i w tej chwili oczekuję na ich
przedstawienie – zaznacza dyr.
Gużkowski.
Dopiero w 2013 roku
przystąpiono do próby porządkowania tego stanu rzeczy i zaczęto księgować należności za usługi opiekuńcze.
Podopieczni mogli też wpłacać pieniądze wprost na konto MOPS. – To wydaje się być
lepszym rozwiązaniem – ocenia dyrektor jednostki.

Na wykonanie usług opiekuńczych ośrodek pomocy społecznej zawierał umowy z sanockim oddziałem Polskiego
Czerwonego Krzyża, Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Sanoku oraz w roku bieżącym ze Spółdzielnią Socjalną ELPIDA w Zagórzu.
W umowach podpisywanych
do 2013 roku wskazywano, że
odpłatności od podopiecznych pobierać będą instytucje. Następnie należności
miały być przekazane na konto MOPS w Sanoku, a ten
obowiązkowo miał je odprowadzać do urzędu miasta,
gdyż stanowią one dochód
własny gminy.
Pieniądze nie tra�ały jednak w całości na rachunek
ośrodka i następnie do miejskiej kasy. Podmioty świadczące usługi i pobierające odpłatność nie zawsze były z tych
działań rozliczane. Na dodatek
MOPS nie wery�kował też
rozliczeń sporządzanych przez
usługodawców, dlatego miały
miejsce przypadki wykazywania usług w wartościach wynikających z decyzji administracyjnych, a nie z rzeczywistego ich
wykonania w danym miesiącu.

Ciekawy wątek badany przez
audytora dotyczy inkasowania przez opiekunki gotówki
od podopiecznych. Okazuje
się, że w niektórych przypadkach nie była ona w całości
i na bieżąco odprowadzana na
konto bankowe MOPS. Nie
wiadomo, gdzie te pieniądze
przechowywano. Jest duże
prawdopodobieństwo,
że
około 10% z ponad 452 tys. zł
mogło być wykorzystywane
na bieżącą działalność przez
jedną z organizacji.
Choć oszacowano skalę
�nansową błędów na około
pół miliona złotych, nie wiadomo, jaki udział w ogólnej
kwocie mają poszczególne patologiczne zjawiska. Jest to
sprawdzane, wątpliwe jednak,
by udało się to w całości ustalić.
– Powodem wystąpienia
problemu jest brak reakcji na
nieprawidłowości – uważa
dyrektor MOPS.
Sprawę badają też organa
ścigania, bo już w czasie audytu Rafał Gużkowski skierował
doniesienie na policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dorota Mękarska
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Z MIASTA
Miasto sprzedało udziały w Galerii Sanok! Pokochali to miejsce

Do kasy wpłynie 3,3 mln zł

Galeria funkcjonuje od maja – Mamy mnóstwo sympatyczdo września. Czynna jest co- nych wpisów w naszej księdze
dziennie, dzięki społecznie pro- pamiątkowej, również obcojęwadzonym dyżurom. Prezento- zycznych, m.in. gości z Chin,
wane są w niej prace malarskie Australii, Norwegii – opowiada
i fotogra�czne sanockich arty- Jacek Lipiński.
stów, profesjonalistów i amatoNiedawno w galerii odbył się
rów, młodszego i starszego po- wernisaż. Swoje prace – ceramikę
kolenia: Anny Pilszak, Zo�i i drewniane rzeźby – zaprezentoKalinieckiej, Marii Milczow- wało rodzeństwo: Barbara Dietzskiej, Krzysztofa Niedźwieckie- -Zięba z USA i Marek Michniowgo, Marii Kędzierskiej, Moniki ski z Sanoka. – Rodzina MichGembalik, Jacka Lipińskiego, niowskich jest znana w naszym
Moniki Gorączko, Aleksandry mieście i w okolicy. Pan Marek
Tabisz, Piotra Kolano, Janusza zajmuje się w Olchowcach
Wicijowskiego, Małgorzaty Pa- ogrodnictwem; wśród braci jest
tronik. Cenne jest to, że znaleźli też lekarz i leśnicy – relacjonuje
wspólny język i potra�ą razem Aleksandra Tabisz. Ich siostra,
działać. Własnymi siłami zago- Barbara, po studiach etnogra�czspodarowali puste, zawilgocone nych na Uniwersytecie Jagiellońpomieszczenie, które przez dwa skim, wyjechała w 1971 roku do
Podpisane – zakończone! Na zdjęciu: prezes Adam Śmiechowski i burmistrz Tadeusz Pióro. lata nie mogło znaleźć dzierżaw- Anglii, a następnie USA. Mieszi włodarze też niespecjalnie palą fundusze unijne. – To naprawdę tówce. Burmistrz Tadeusz cy. – W 2014 roku włodarze kając z mężem na Long Island,
się, aby oddać pod młotek hi- dobra informacja i pozytywny Pióro podkreślał, że w trakcie
storyczny obiekt, który na do- moment – podkreślał skarbnik rozmów i negocjacji posiadakładkę przynosi dochody Kazimierz Kot.
cze większościowego pakietu
z dzierżawy lokali. Mając nóż na
Udziały w Galerii Sanok zachowywali się otwarcie
gardle, mogli jednak nie znaleć (48 proc.) nic właściwie mia- i życzliwie, dzięki czemu udainnego wyjścia. Sprzedaż udzia- stu nie dawały. Będąc wspólni- ło się dojść do porozumienia.
łów w Galerii Sanok automa- kiem mniejszościowym, miało – Galeria będzie miała teraz
tycznie rozwiązała problem. – ono ograniczony wpływ na dwóch, a nie trzech udziałowMiasto nie będzie sprzedawało działalność operacyjną, inwe- ców. Wyjście miasta nie spo„Górnika” – oświadczył bur- stycyjną i �nansową spółki, woduje żadnych perturbacji,
mistrz. W październiku dojdzie choć z drugiej strony mogło a ułatwi zarządzanie – zauwateż do sprzedaży dawnego „sypać piasek w tryby”, żył podczas konferencji. BuOśrodka Transportu Leśnego z czego pozostali udziałowcy dowę takiego obiektu w mieprzy uli. Reymonta, który wy- zdawali sobie sprawę i zapew- ście ocenił pozytywnie. Dzięki
ceniono na 1,8 mln zł. Będzie to ne brali pod uwagę podczas inwestycji powstało 180
kolejny zastrzyk �nansowy.
negocjacji. Trudno też liczyć miejsc parkingowych, ludzie
Dzięki realizacji założonych na dywidendę, zważywszy, że mają pracę, a miasto podatki.
W galerii trwa obecnie wystawa prac ceramicznych Barsprzedaży i oszczędnościach galeria była budowana z krePierwsza transza za udziały bary Dietz-Zięby i rzeźb Marka Michniowskiego.
w wydatkach budżet Sanoka się dytów i działa dopiero od kil- wpłynie do końca września, a
zbilansuje. Otworzy to nową ku miesięcy. Miasto wniosło cała kwota w wysokości 3,3 mln miasta użyczyli lokalu bezpłat- stworzyła Galerię Polską, była też
perspektywę na 2016 rok: mia- do spółki wkład niepieniężny zł znajdzie się na koncie urzędu nie, ale ponosimy opłaty typu współorganizatorką Festiwalu
podatek od nieruchomości. Kultury Polskiej. Ceramiką zainsto odzyska zdolność kredyto- w postaci nieruchomości miasta do 15 października.
wą i możliwość sięgnięcia po i obecnie odzyskało go w goJolanta Ziobro Przeprowadziliśmy również re- teresowała się na emeryturze.
mont – mówi Aleksandra Ta- Prezentowała swoje prace na
bisz, nieformalna szefowa gru- wielu wystawach, m.in. na Florypy. W maju tego roku ponownie dzie, gdzie mieszka obecnie.
pomalowali ściany, kupili nową
Na wernisaż przybyło wiele
wykładzinę i profesjonalny sys- osób – artyści, znajomi i przyjatem do wieszania obrazów. Do ciele rodziny. Było sympatyczgalerii chętnie zaglądają turyści nie i familijnie. Jak to w Galerii
odwiedzający latem Sanok. Rynek.
(jz)
Galicyjskie Towarzystwo Historyczne wraz z Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historycznym w Sanoku zapraszają na konferencję naukową i plenerowe widowisko historyczne pod wspólną nazwą „Odwojowanie Galicji”, w ramach
I Sanockich Spotkań z Historią.
JOLANTA ZIOBRO

JOLANTA ZIOBRO

W środę podpisano umowę
o zbyciu udziałów miasta
w spółce Galeria Sanok. Odkupili je za 3 304 000 zł pozostali udziałowcy. Pieniądze
wpłyną na konto urzędu miasta jeszcze we wrześniu, a całość do połowy października.
Tak znacząca kwota podreperuje �nanse miasta i pozwoli
wyjść na prostą.
Umowę w imieniu miasta podpisali burmistrz Tadeusz Pióro
i skarbnik Kazimierz Kot. Nabywcę, czyli spółkę Tarpom
z Tarnowa, reprezentowali: Stanisław Frąc i Adam Śmiechowski.
Dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję do urzędu
miasta zaraz po dokonaniu
transakcji. Jej uczestnicy wyglądali na bardzo zadowolonych.
– Sprzedaliśmy wszystkie
nasze udziały udziałowcom
większościowym za kwotę
3 304 000 zł – zakomunikował
burmistrz Tadeusz Pióro, który
na początku kadencji zapowiedział, że będzie dążył do wyjścia
miasta ze spółki.
Uzyskana kwota pozwoli
zbilansować tegoroczny budżet,
w którym założone wpływy ze
sprzedaży majątku opiewają na
kwotę ponad 6 mln zł. Już na
etapie konstruowania planu �nansowego było wiadomo, że
będzie to bardzo trudne do zrealizowania. Stąd też pojawił się
pomysł sprzedaży budynku,
w którym mieści się klub „Górnik”. Zlecono wycenę obiektu,
z której wynikało, że nieruchomość można sprzedać za ponad
2 mln zł. Pomysł został jednak
bardzo źle przyjęty przez społeczeństwo. Widać było, że radni

Bardzo dobrym pomysłem było przekazanie sanockim artystom lokalu przy Rynku 16. Od dwóch lat funkcjonuje
w nim Galeria Rynek, odwiedzana w sezonie nie tylko przez
sanoczan, ale też turystów z całego świata. Gospodarze, czyli sanoccy artyści, prowadzą placówkę społecznie, a na dokładkę remontują ją i upiększają za własne pieniądze.

Strongmani

I Sanockie Spotkania z Historią.
Odwojowanie Galicji

PROG�M:

ANETA SKÓBEL

przekroczyli
granice
wytrzymałości

Najsilniejsi mężczyźni z Polski i Europy zawitali do Sanoka i udowodnili, że żadne wyzwanie nie jest im straszne.
Ku uciesze zgromadzonej publiczności przez rynek przeciągnęli ważący kilka ton autobus, dodajmy, że wyprodukowany w sanockim Autosanie.
Pokaz siły był elementem Rzeszów i Mielec, gdzie podjęprzygotowania do zawodów li się przeciągnięcia samolotu.
Strongman Champions LeDzięki ich prezentacji
ague, które w miniony week- mieszkańcy naszego miasta
end zorganizowano w Kreso- mogli się przekonać jak trudwej Osadzie. Dodatkowo ny jest uprawiany przez nich
w ten niecodzienny sposób si- sport i na własne oczy zobałacze promują ciekawe zakątki czyć, że przekraczanie granic
Podkarpacia. Oprócz Sanoka wytrzymałości naprawdę jest
odwiedzili też między innymi możliwe.
aes

12 września 2015
Muzeum Historyczne w Sanoku (sala gobelinowa)
Godz. 10.00–10.20 uroczyste otwarcie konferencji
Godz. 10.25–11.00 dr hab. Andrzej Olejko, prof. nadzw. UR
– Armia carska w Sanoku. Słów kilka o zajęciu miasta.
Godz. 11.05–11.35 mgr Robert Fedyk – Szabla austro-węgierska okresu I wojny światowej.
Godz. 11.40–12.10 dr Dariusz Dyląg – Do Ciebie Polsko i dla
Twej chwały.
Godz. 12.15–12.45 prof. Wiesław Bator – Odwojowanie Galicji.
13 września 2015
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Rynek Galicyjski) – plenerowe widowisko historyczne
Godz. 14.00–14.20 przywitanie gości
Godz. 14.35–15.35 widowisko historyczne „Odwojowanie
Galicji” w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej (GRH
Gorlice 1915, GRH II Brygada Legionów Polskich, GRH 72
Tulski Pułk Piechoty, GRH Smoleński Pułk Piechoty oraz
Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No
2 Barona von Beschi) w reżyserii Jarosława Przybyły, widowisko poprowadzi prof. Andrzej Olejko.
Godz. 15.40 –16.00 zakończenie
Godz. 16.05–16.45 poczęstunek dla widzów, żołnierska grochówka prosto z kuchni polowej, następnie gremialny przemarsz widzów i rekonstruktorów na sanocki rynek.
Wstęp wolny!

Pamiętają o swoim patronie

W tym roku mija dziesiąta rocznica kanonizacji św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego postanowiła zorganizować konkurs pod tytułem „Był wszystkim dla wszystkich”.
Jego adresatami są dzieci
z przedszkoli, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów
i placówek ponadgimnazjalnych, a także wychowankowie
i podopieczni ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz
dorośli mieszkańcy Sanoka.
Osoby biorące udział w zabawie mają do wyboru jedną
z trzech konkursowych kategorii: rozwiązanie quizu na temat życia świętego, wykonanie
pracy plastycznej z nim związanej lub formę literacką – napisanie wiersza lub wspomnienia o patronie Sanoka.
Quiz można pobrać na
stronie biblioteki lub u organizatorów. Prace należy składać
w MBP, jej �liach lub siedzibie

stowarzyszenia do 23 października. Każda powinna zawierać
metryczkę: imię i nazwisko
wykonawcy i opiekuna, adres
szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Prace plastyczne zostaną
ocenione we wszystkich kategoriach wiekowych, a wśród
uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą quiz, zwycięzcy zostaną wyłonieni
w drodze losowania. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu,
połączone z rozdaniem nagród, wystawą prac, częścią
artystyczną i spotkaniem z zaproszonymi gośćmi zaplanowano na połowę listopada br.
w sali koncertowej PSM.
aes

Walka z barszczem Sosnowskiego
może potrwać nawet 10 lat!
opryskiwaniu czy też wstrzykiwaniu do łodygi chwastu Roundupu – silnego środka roślinobójczego.

Testowane są też
inne rozwiązania

– W Wisłoku Wielkim do zwalczania chwastu użyliśmy mulczerów leśnych, są to rozdrabniacze, które skutecznie usuwają
nawet większe kamienie i pnie
drzew – dodaje Sebastian Koń.
Asystent koordynatora projektu zaznacza, że w wielu miejscowościach widać poprawę,
między innymi w Karlikowie,
Czaszynie, Sanoku czy Zagórzu
-Dolinie. Innego zdania są
przedstawiciele gminy Bukowsko. Na ostatniej sesji powiatowej o ich problemach z niebezpieczną rośliną wspomniał radny Robert Pieszczoch.
– Mimo iż powiat realizuje
program zwalczania barszczu,
mieszkańcy Bukowska alarmują, że w niektórych miejscowościach wciąż jest go bardzo dużo
– zauważył radny.
Pozostali uczestnicy sesji zaczęli rozważać różne sposoby
walki z chwastem, natomiast starosta zapewnił, że władze starają
się zdobyć kolejne środki na usuwanie tej niebezpiecznej rośliny.

Wszystkiemu winne
są przepisy

Największe skupiska chwastu
występują w miejscowości
Płonna (gmina Bukowsko),
gdzie zajmuje on nawet kilka
hektarów.
– Na tym terenie barszcz
Sosnowskiego zadomowił się
już jakiś czas temu. Przez lata
nikt nie starał się go zlikwido-

Zostałem zatrudniony w niedużej �rmie. Pracuję już prawie
od miesiąca, a pracodawca nie przedstawił mi umowy o pracę.
Czy w związku z tym zostałam zatrudniony zgodnie z prawem
i czy jestem pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy?
Janusz z Sanoka

Zasadą jest, że umowę
o pracę zawiera się na piśmie.
Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej
w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden należy wręczyć pracownikowi, a drugi włączyć do jego
akt osobowych.
Jeżeli jednak umowa została zawarta ustnie lub
w sposób dorozumiany (czyli
np. poprzez dopuszczenie
Porad prawnych udziela
pracownika do pracy) nie radca prawny Marta Witowska
oznacza to, że umowa nie z Kancelarii Radcy Prawnego
obowiązuje. Pracodawca doMarta Witowska
puścił Pana do pracy, tak że
38-500 Sanok,
stosunek pracy został nawią- ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
zany.
tel. 13-46-45-113,
Brak formy pisemnej
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
umowy o pracę nie ma także
kierować na adres:
znaczenia dla celów dowodotygodniksanocki@wp.pl
wych. Wiąże się to z tym, że
pracownik dochodzący przed
sądem pracy ustalenia pozo- sekwencją niezachowania forstawania w stosunku pracy my pisemnej jest obowiązek
zawartym na podstawie umo- pracodawcy potwierdzenia
wy o pracę lub domagający się pracownikowi na piśmie, nie
W Polsce barszcz Sosnowskiego w latach 70. XX wieku ustalenia istotnego elementu później niż w dniu rozpoczęcia
uprawiano jako roślinę paszową. Najchętniej na Podhalu, tej umowy, może korzystać wykonywania pracy, ustaleń
z takich środków dowodo- co do stron umowy, rodzaju
Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim.
wych jak przesłuchanie stron umowy oraz jej warunków
wać, dlatego nawet jeśli jest sys- zmienią się przepisy, walka lub zeznania świadków. Kon- (art. 29 § 2 kodeksu pracy).
tematycznie wykaszany, nie da z chwastem nigdy nie będzie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
się go całkowicie usunąć w cią- skuteczna – mówi asystent ko- pracy (Dz. U. 2014.1502 t. j.)
gu roku. W ziemi wciąż jest ordynatora projektu.
mnóstwo nasion, które nawet
– Roślina musi być likwidopo 5 czy 10 latach mogą kiełko- wana, zanim zdąży zakwitnąć,
wać. Nim uda się go wyplenić, a tereny, na których występowamoże upłynąć nawet dekada – ła, trzeba stale monitorować. Na
wyjaśnia Sebastian Koń.
bieżąco muszą być usuwane naKolejnym utrudnieniem wet pojedyncze sztuki, w prze- W ramach akcji „Niebieski Wszystkie osoby, które pow walce z „zemstą Stalina” są ciwnym razie problem stale bę- Parasol” mieszkańcy Sanoka trzebują pomocy w rozwiązaterminy koszenia. Niektóre ob- dzie powracał – dodaje pracow- będą mieć możliwość skorzy- niu problemów prawnych zastania z bezpłatnych porad chęcamy do wzięcia udziału
szary objęte są programem rol- nik starostwa.
no-środowiskowym, który zeJeden chwast może wy- prawnych. Udzielają ich rad- w akcji.
Projekt „Niebieski Parazwala na wykaszanie działek dać nawet do 40 tysięcy na- cowie prawni z Kancelarii
dopiero po pierwszym sierpnia, sion, które bardzo szybko się Radcy Prawnego Marta Wi- sol” cieszy się ogromną popua ponadto obowiązuje na nich rozprzestrzeniają. Barszcz towska 38-500 Sanok, ul. Ka- larnością. W ubiegłym roku
zakaz stosowania środków może być przenoszony przez zimierza Wielkiego 3/21, tel. radcowie prawni udzielili pochemicznych.
cieki wodne lub np. za pomo- 13 4645113 od 14 do 18 nad ośmiu i pół tysiąca porad
– Barszcz dojrzewa w lipcu, cą maszyn, które miały z nim września 2015 roku w godzi- w całym kraju.
aes
wtedy wydaje nasiona, jeśli nie styczność.
aes nach od 14.00 do 16.00.

WIKIPEDIA

W powiecie sanockim barszcz Sosnowskiego zajmuje około 43
hektarów. Problem z nim ma ponad 130 prywatnych właścicieli
gruntów. Na jego zwalczanie przeznaczonych zostanie 900 tys.
złotych. Jednak wciąż nie udało się całkowicie wyplenić chwastu.
Jednym z głównych problemów są przepisy, które utrudniają
walkę z rośliną potocznie nazywaną „zemstą Stalina”.
Barszcz Sosnowskiego występuje na terenie siedmiu gmin:
Beska, Bukowska, Komańczy,
Zagórza, Tyrawy Wołoskiej,
Miasta Sanoka i Sanoka. Jego
siedliska znajdują się głównie
na nieużytkach rolnych, ugorach, wzdłuż dróg, cieków wodnych i w miejscach gdzie nie
prowadzi się intensywnej gospodarki rolnej. Bardzo trudno
go wyplenić. Najskuteczniejsze
w walce z chwastem są środki
ochrony roślin, jednak nie wszędzie można je zastosować.
Głównie z powodu programów
ochrony środowiska.
Kontakt z tą rośliną może
być bardzo niebezpieczny, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Wywołuje poparzenia II i III
stopnia, a w skrajnych przypadkach nawet martwicę skóry.
W ubiegłym roku władzom
powiatu na zwalczanie uciążliwej i niebezpiecznej rośliny
udało się zdobyć milion złotych
do�nansowania z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego,
w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska. Projekt
usuwania „zemsty Stalina” jest
realizowany od kwietnia 2014
roku i potrwa do marca 2016
roku.
– Zwalczamy chwast, stosując dwie metody: mechaniczną
i chemiczną – mówi Sebastian
Koń z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Sanoku, który współnadzoruje
przedsięwzięcie. – Metoda mechaniczna polega na wycinaniu,
wykopywaniu lub wykaszaniu
rośliny, natomiast chemiczna na
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Skorzystaj z bezpłatnej porady

Dwie szkoły, 600 uczniów i jeden budynek
W „Budowlance” wraz z nowym rokiem szkolnym otworzono cztery pracownie: fotogra�czną, gastronomiczną,
fryzjerską i kosmetyczną. Oznacza to, że „setka” na dobre
zadomowiła się w budynku na ul. Sadowej.
dach pracy – mówi Katarzyna Michalak, wicedyrektor
ZS nr 5.
Również pozostałe sale są
w pełni wyposażone. W pracowni kosmetycznej uczniowie mają do dyspozycji między innymi „kombajn kosmetyczny” – wielofunkcyjne
urządzenie służące m.in. do
usuwania zmian skórnych czy
wykonywania masaży. Dla
uczniów z kierunku technik
żywienia i usług gastronomicznych przygotowano klasę, w której znajdują się trzy
stanowiska do nauki praktycznej zawodu. Wszystkie
cztery pracownie wyposażono głównie dzięki projektom,
w których szkoła brała udział,
między innymi „Podkarpacie
stawia na zawodowców”. Kla-

ANETA SKÓBEL

Przeniesienie ZS nr 5 było
przedsięwzięciem wymagającym ogromnego zachodu.
Aby uczniowie „setki” mogli
kształcić się w swoim zawodzie, należało przygotować
pracownie: gastronomiczną,
kosmetyczną, fotogra�czną
wraz z ciemnią i fryzjerską.
W tej ostatniej, podobnie jak
w ubiegłych latach, świadczone są usługi dla miejscowej
ludności.
– Pomieszczenie, w którym mieści się pracownia
fryzjerska, jest przestronne,
zostało gruntownie wyremontowane i zaopatrzone
w profesjonalny sprzęt. Zależało nam na tym, żeby młodzież uczyła się w warunkach
jak najbardziej zbliżonych do
tych, które panują w zakła-

sy zaaranżowano
zgodnie z wymaganiami, które pozwalają na przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwali�kacje
zawodowe.
– Remont sal
przeznaczonych
pod pracownie
trwał od marca
– mówi Katarzyna
Michalak. – Prace
przy ostatniej, gas t ro n o m i c z n e j,
zakończyły
się
pod koniec sierpnia. W salach
konieczne było
wykonanie instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej.
Oprócz
pracowni powstały też pomieszczenia biurowe i biblioteka. Nato-

miast pozostałe klasy dzielimy z ZS nr 4.
Do „Budowlanki” uczęszcza ponad 200 osób, natomiast do ZS nr 5 około 430.
– Jest to duży, przestronny
budynek, w którym bez problemu uda nam się pomieścić
– dodaje wicedyrektorka ZS
nr 5.
Podobnie jak do tej pory
system nauki w „setce” będzie
dwuzmianowy. Klasy zasadnicze zawodowe będą uczyć
się popołudniami.
– Przy układaniu planu
współpracowaliśmy z ZS nr 4 i
staraliśmy się ułożyć go
w możliwie najlepszy sposób,
tak aby obydwie placówki miały optymalne warunki – wyjaśnia Katarzyna Michalak.
Elżbieta Kokoszka, dyrektorka ZS nr 5, wielokrotnie
podkreślała, że przeprowadzka do nowego budynku nie
mogłaby się udać, gdyby nie
zaangażowanie wszystkich
pracowników szkoły, którzy
przez całe wakacje aktywnie
Wszystkie pracownie zostały zaaranżowane w taki sposób, by jak naj- uczestniczyli w tym trudnym
przedsięwzięciu.
aes
wierniej odzwierciedlały warunki panujące w zakładach pracy.
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Wysepka na ul. Lipińskiego

WYCZYTAM
WAM WSZYSTKO

Strzał w dziesiątkę czy bubel? Zeba i Sehar

IZABELA ZIRPEL-TWORAK

Od czterech lat mieszkańcy Sanoka walczą o poprawę bezpieczeństwa na ul. Lipińskiego. Rozwiązaniem problemu
miała być wysepka. Jednak już w kilka dni po zakończeniu
prac okazało się, że na Posadzie wciąż jest niebezpiecznie.

AUTORKA

jeżdża przez ulicę Lipińskiego
pod prąd. Jak teraz wykona Jednostka do spraw Wymuszotaki manewr? – zastanawia się nych Małżeństw w Ministermieszkaniec Sanoka.
stwie Spraw Zagranicznych
Wielkiej Brytanii daje pomoc
i wsparcie wszystkim obywatelom WB, którzy znajdą się w takiej sytuacji. Musiała zostać
utworzona z bardzo ważnych
względów i – jak możemy się
przekonać z książki „Córka islamu” – działa szybko i skutecznie.
Zeba jest zwyczajną szesnastolatką, lubi się bawić, czeka
na wyniki egzaminów i marzy
o tym, żeby się zakochać. Podczas letniego wyjazdu do rodzinnego Pakistanu rodzice
aranżują jej małżeństwo. Jest to
transakcja wewnątrz rodziny.
Nie dość, że ma poślubić swojego kuzyna, to jeszcze tym związkiem ratować honor ojca, który
małżeństwo córki obiecał swemu bratu. Rozpacz Zeby jest
jeszcze większa, gdy musi pogodzić się ze śmiercią swojej przyjaciółki Sehar, która w takim
właśnie umówionym przez rodzinę małżeństwie była bita
przez męża na polecenie teścioWysepka na ul. Lipińskiego pojawiła się niedawno, ale już nie brakuje głosów, że nie spełnia swojej zadania.
wej, a kiedy rodziła, nie udzielono jej pomocy i odpowiedniej
zahamował, skręcił w lewo tam pieszej. – Przez przejście
Nasz czytelnik obawia się opieki medycznej, co było bezANETA SKÓBEL
i uderzył w barierki.
naprzeciwko Gimnazjum nr 3 również, że to miejsce może pośrednią przyczyną jej śmierci.
askobel@tygodniksanocki.pl
Po tym zdarzeniu przelała przechodziła kobieta, niska być szczególnie niebezpiecz- Zeba w tym momencie nie ma
się czara goryczy. Radni z Posa- i drobna. Ubrana była na sza- ne dla motocyklistów.
– Na ustawienie sygnali- już żadnych złudzeń, co do właSprawa przejścia znajdującego dy, przedstawiciele władz mia- ro, więc prawie nie było jej
się obok Gimnazjum nr 3 od sta i policji po raz kolejny spo- widać. Gdybym jechał nieco zatorów świetlnych decyduje- snej przyszłości. Wszczyna
dłuższego czasu wywołuje spo- tkali się z pracownikami Gene- szybciej, na pewno nie udało- my się, gdy na drodze panuje alarm drogą internetową i kiedy
ro emocji. Kilkakrotnie docho- ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych by mi się wyhamować, tym bardzo duże natężenie ruchu. traci już nadzieję na ratunek, ten
dziło tam do wypadków. Naj- i Autostrad w Rzeszowie. Wzię- bardziej że kobieta wkroczyła Trzeba pamiętać, że nie wszę- przybywa. Dwoje młodych lutragiczniejszy zdarzył się cztery to wówczas pod uwagę trzy roz- na przejście, nie patrząc na dzie światła dobrze się spraw- dzi, obywateli brytyjskich, wylata temu. Wówczas na pasach wiązania: budowę wysepki, drogę – relacjonuje mężczy- dzają. Zdarza się, że tamują wozi Zebę z Pakistanu do Lonzginął mężczyzna. Mieszkańcy ustawienie fotoradaru i zainsta- zna, dodając: – Małe dzieci ruch i utrudniają swobodny dynu. Tam zostaje ukryta
Sanoka nie chcieli czekać, aż lowanie sygnalizacji świetlnej. będą tam zupełnie niewidocz- przejazd – wyjaśnia rzecznik
GDDKiA w Rzeszowie.
znów ktoś poniesie śmierć pod Zdecydowano, że najlepszym ne.
Zdaniem naszego czytel- – Gdybyśmy chcieli wybudokołami pędzących pojazdów wyjściem będzie wysepka. Jej
i rozpoczęli walkę o poprawę budowę rozpoczęto pod koniec nika rozsądniejszym rozwią- wać na ul. Lipińskiego sygnaliwakacji.
zaniem byłoby zainstalowanie zację, musielibyśmy wykonać
bezpieczeństwa.
– Chcemy zmusić kierow- sygnalizacji.
podłączenie energetyczne, a to
Głównym problemem są
– Koło kościoła ruch jest skomplikowałoby całe przed- Burmistrz Miasta Sanoka serjadące zbyt szybko samochody. ców do ściągnięcia nogi
Większość incydentów wygląda z gazu. Po przebudowie przej- dużo mniejszy, a tam światła sięwzięcie i znacznie zwiększy- decznie zaprasza do udziału
podobnie. Kierowcy pędzą dro- ścia odcinek stał się węższy, funkcjonują, natomiast w tym ło koszty prac – dodaje.
w kampanii edukacyjnej pn.
Bartosz Wysocki zaznacza „Selektywna zbiórka odpadów
gą, nie zwracając przy tym uwa- co utrudnia wyprzedzanie. miejscu mamy szkołę, zielony
gi na to, co dzieje się na drugim Piesi są bardziej widoczni, co rynek i dom handlowy. Przez też, że karetki, które prze- na terenie Gminy Miasta Sanopasie. Gdy na przejściu pojawia- więcej – mogą swobodnie za- to przejście przechodzi bardzo mieszczają się tym odcinkiem, ka” oraz do konkursów organizoją się piesi, zaczynają gwałtow- trzymać się na środku jezdni dużo ludzi. Wysepka funkcjo- mogą mieć problem ze swo- wanych przez Urząd Miasta
nie hamować. Ostatni taki przy- i czekać, aż przejście będzie nuje zaledwie od kilku dni, a ja bodnym przejazdem jedynie
padek o mało nie zakończył się bezpieczne – mówi Bartosz sam o mało nie zostałem w godzinach szczytu, nato- w Sanoku. Akcja o charakterze
tragicznie. Kierowca jadący le- Wysocki, rzecznik GDDKiA sprawcą potrącenia – zauważa miast przez większość dnia proekologicznym skierowana
nasz czytelnik. Według niego ruch nie jest na tyle duży, by jest do dzieci uczęszczających do
wym pasem w ostatnim mo- w Rzeszowie.
Już w kilka dni po zakoń- wysepka jest jedynie utrudnie- uniemożliwić przejazd pojaz- placówek przedszkolnych, oraz
mencie zauważył uczennicę
uczniów szkół podstawowych
przechodzącą przez jezdnię. czeniu przedsięwzięcia poja- niem dla kierowców. – Zdarza dom specjalistycznym.
aes i gimnazjów położonych na tereAby jej nie potrącić, gwałtownie wiły się głosy, że wysepka nie się, że karetka na sygnale przenie Gminy Miasta Sanoka. Ponadto dla wszystkich mieszkańców Urząd Miasta Sanoka,

ARCHIWUM PRYWATNE

spełnia swojego zadania. Zastrzeżenia zgłosił nam jeden
z mieszkańców miasta. Mężczyzna o mało nie potrącił

w specjalnym ośrodku. Ma czas
na przemyślenie swojej sytuacji
i podjęcie ekstremalnych decyzji. Boi się wszystkiego i wszystkich, co nie ułatwia jej życia
i powoduje, że chwilami traci
nadzieję. Bardzo silna wiara
w Boga powoduje, że dziewczyna zaczyna chodzić do meczetu
na modlitwy. W college‘u kontynuuje naukę. Ta historia kończy się dobrze, bowiem Zeba po
długim okresie ochronnym
wraca do rodziców. Wie już na
pewno, że nie mają zamiaru jej
wysłać ponownie do Pakistanu.
Jednak nie wiemy, ile podobnych historii kończy się źle. Ile
młodych dziewcząt pada o�arą
starych zasad wyznawanych
przez ich rodziców. Wymuszone małżeństwa dotyczą podobno
również
chłopców.
W Europie trudno to sobie wyobrazić!
CÓR� ISLAMU
Su�ja Ahmed

Cenne nagrody czekają!

Z mikroskopem i lupą poznają Sanok

skopy, 24 lupy, 10 lornetek, jeden czerpak z siatką i trzonkiem
teleskopowym oraz zestaw do
badania gleby. Natomiast
uczniowie podstawówek i gimnazjów otrzymali 3 mikroskopy
(2 tradycyjne i jeden z kamerą
DLC-C), 6 lup, 2 lornetki, a także czerpak i zestaw do badania
gleby. Koszt pakietu to ponad
2600 zł.
W czasie spotkania w urzędzie
miasta burmistrz wręczył też
nominacje nowym dyrektorom
szkół – Małgorzacie Kielar, dyrektorce Szkoły Podstawowej nr
3 i Krzysztofowi Sasko, dyrektorowi Gimnazjum nr 3.
aes

Gra edukacyjna „Segreguj odpady”
– nauka przez zabawę

ARCHIWUM UM

Lupy, mikroskopy, lornetki i zestawy do badania gleby – to tylko część sprzętu, który od września znajduje się w pracowniach
biologicznych i geogra�cznych
w szkołach i przedszkolach na
terenie Sanoka. Pomoce dydaktyczne placówkom edukacyjnym przekazał burmistrz Tadeusz Pióro w ramach projektu
„EKO-SANOK – zwiększanie
świadomości społeczeństwa
w zakresie różnorodności biologicznej miasta”. Zestawy dostosowano do wieku uczniów. Jeden komplet dla przedszkolaków kosztował około 1800 zł.
W jego skład wchodzą 3 mikro-

wspólnie z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, przygotował dwa konkursy – na hasło
oraz gra�kę dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem logo �rmy. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
Kampanię koordynuje Urząd
Miasta Sanoka – Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, a wszelkich
informacji udzielają pracownicy
Wydziału: Anna Kwolek i Piotr
Kutiak – tel. 13-46-52-832, 13-46-52-829

Gra edukacyjna „Segreguj odpady”, to forma internetowej
zabawy dla najmłodszych. Gra
adresowana jest w szczególności
do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Polega
na selektywnym wrzucaniu różnego rodzaju odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników.
Ciesząca się dużą popularnością gra – przez zabawę

– uczy świadomości ekologicznej, a przede wszystkim
utrwala nawyk segregowania.
Innowacyjna edukacja w prostej linii przekłada się tu na
efektywniejsze funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami w gminie.
Ucząc dzieci właściwego
postępowania, inwestujemy
w czystość miasta!
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Nagość kobiecego ciała,
barwne kwiaty
i kielichy wina
Mowa o wystawie sztuki autorstwa Anny Simkulic pod tytułem
„Kolaże i kwiaty – opowieści metaforyczne”, którą można było
oglądać w SDK.
Słowacka dziennikarka z Humennego tworzy swoje dzieła nie tylko tradycyjnymi metodami. Oprócz farb
i fotogra�i stosuje też komputerowe
programy gra�czne. Techniki mieszane i kolaże nadają jej twórczości
zupełnie nowy aspekt i pozwalają
wznosić się do świata metafor i abstrakcji, w kobiecy i poetycki sposób

Powrót do codzienności
TOMASZ CHOMISZCZAK

uchwycić rzeczywistość. A przy tym
– jak przyznaje artystka – dać upust
nieposkromionej fantazji i intuicji.
Dzięki swojej metodzie twórczej
pokazuje nam elementy codzienności połączone z nagością kobiecego
ciała. Obrazy powstawały w okresie
ostatnich kilku lat, co pozwala dostrzec zmiany zachodzące w wizji artystycznej Anny Simkulic.
Wystawę można było podziwiać
w Sanockim Domu Kultury. Jej opiekunką była Anna Maria Pilszak.
rp

Absolwenci plastyka i ich „Dyplom 2015”

FOT. ARCH. MBP

W Galerii „20” Miejskiej Biblioteki Publicznej sanoczanie mogą podziwiać
wystawę „Dyplom 2015”. Ekspozycja jest zbiorem prac absolwentów Liceum Plastycznego w Lesku. Tworząc obrazy, młodzi artyści eksperymentowali z różnymi technikami i starali się wyrazić targające nimi emocje. Wystawę można oglądać do końca września w godzinach pracy biblioteki.
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W tym tygodniu w kinie trzy propozycje. Bajka
„Bystry Bill” w wersji 2D – jej głównym bohaterem
jest dzielny miś koala, który wyrusza na poszukiwania swojego zaginionego taty. Film można obejrzeć
od piątku do wtorku o godzinie 17.00. Kolejną propozycją jest �lm polskiej produkcji „Żyć nie umierać”, w którym Bartek (Tomasz Kot) dowiaduje się,
że zostały mu trzy miesiące życia. Postanawia jak
najlepiej wykorzystać darowany czas, uporządkować swoje życie, naprawić błędy i pogodzić się
z córką. Projekcja od piątku do poniedziałku o godzinie 19.00. Natomiast miłośnikom twórczości
francuskiego reżysera Gaspara Noe polecamy �lm
„Love”. Jest to opowieść o �zycznej stronie miłości
20-latków. Film w wersji 3D można obejrzeć od
piątku do wtorku o godzinie 21.00.
Dla Czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek o godz. 12.00,
mamy podwójne wejściówki na �lmy.

Wraz z wrześniem wracają stare,
powszednie zajęcia. A w rytm
codziennych zdarzeń stukają
równie zwyczajne wyrażenia
z równie często powtarzanymi
błędami. To nieuchronnie
otrząsa mnie z wakacyjnego letargu i przywołuje do (zawodowego) porządku.
Początek roku szkolnego,
więc pytanie przysłane mi przez
jakąś �rmę w mailu może i nie
powinno dziwić: „Jaką przyszłość zaplanowałaś dla swojego
dziecka?”. Jednak trochę drażni,
bo, po pierwsze, zadane jednak
za późno, a po drugie – jakoś
dziwnie nie utra�ono w moją
płeć. W ogóle z tym tra�aniem
komercyjnych nadawców w cel
nie jest najlepiej. No bo oto inne
pytanie z innego maila reklamowego: „Czy to czasem nie we
wrześniu kończy ci się OC?”.
No, tak się składa, że nie. I ani
w sierpniu, ani lipcu – już wtedy
mnie ktoś „podchodził” tym samym pytaniem – też się nie
składało. To co, teraz będą mnie
tak bombardować przez cały
rok, aż utra�ą (bo w końcu muszą)? Niestety, przy czwartym
powtórzonym tym samym pytaniu wezmą mnie diabli i nawet
gdyby propozycja była kusząca,
nie skorzystam. Na przekór, jak
prawdziwy Polak. A kiedyś
wreszcie odeślę maila z odpowiednim komentarzem tej bezdusznej maszynie, co go ponoć
rozsyła – tak jak mam ochotę
odesłać liścik temu, co to oferuje „serwis dla twojego forda”.
Serwis (a jakże!) nietra�ony.
Mamy też początek sezonu
sportowego, zatem i tutaj

wszystko wraca do normy. Na
wstępie konfrontacja dwóch sąsiadujących tytułów: „Kolejne
wzmocnienie zza oceanu”
oraz „Kolejny mecz przegrany”. To drugie to na szczęście
sparing, więc bez ligowych
konsekwencji. Ale wzmocnienia nieco niepokojące, bo oto
czytam: „Kanadyjczyk obecnie czeka na ostatnie formalności z przyznaniem mu polskiej obywatelstwa”. Pal licho
Kanadyjczyka, ale czy autor
tej wiadomości ma aby „polska obywatelstwo”, że wypisuje takie cuda? Takie i inne:
okazuje się bowiem, że sanocki klub „jako pierwszy i obecnie jedyny klub w Polskiej
Hokej Lidze sięga po sprzedaż biletów on-line”. „Sięgać”
mógłby – oczywiście jako jedyny – po złoto, po mistrzostwo… ale po sprzedaż? No,
widać, że i w mediach sezon
(nie)uroczyście otwarty.
Zagryźmy to innym smakowitym kąskiem – dosłownie, bo z branży konsumpcyjnej. Podsłuchane na mięsnym:
„Piękna szynka. Nawet się tak
nie zapowiadała”. Za to zapowiada się niezły sezon.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DO MDK!
Od 1 września Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa
w licznych kołach zainteresowań. W tym roku szkolnym
oferujemy:
* A�DEMIA MALUCHA (dzieci od 3 roku życia ) – spotkanie organizacyjne: 04.09.15, godz. 10.
* A�DEMIA PRZYSZŁOŚCI (dzieci ze szkół podst.) – nabór i rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, zajęcia z wolontariuszami, konsultacje z koordynatorem szkolnym.
* ŚWIETLICA: gry i zabawy, turnieje, konkursy, x-box, cymbergaj, piłkarzyki, szachy plenerowe, koleżeńska pomoc w nauce itp.
Zapraszamy codziennie, w godz. 12–16.
* WARSZTATY PLASTYCZNE: klasy SP i gimnazjum
* ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
• Dla maluszków (2–4 lata), spotkanie organizacyjne:
02.09.15, 09.09.15, godz. 16.
• Dla dzieci (4–6 lat) „ Kolorowe Kredki”, spotkanie organizacyjne: 03.09.15, 10.09.15, godz. 16.
• Kreatywne rękodzieło dla dzieci (gr. I) i młodzieży (gr. II),
spotkanie organizacyjne: 04.09.15, 11.09.15, godz. 16 (gr. I)
i 16.30 (gr. II).
* KOŁO WIZAŻU I STYLIZACJI, spotkanie organizacyjne:
08.09.15, godz. 17.
* KOŁO HUMANISTYCZNE: korepetycje z języka polskiego, przygotowanie do NOWEJ MATURY.
• Do matury podstawowej – spotkanie organizacyjne:
04.09.15, 11.09.15, godz. 15.30.
• Do matury rozszerzonej – spotkanie organizacyjne: 04.09.15,

11.09.15, godz. 16.
* KOŁO EDU�CJI LITE�CKIEJ DLA DZIECI:
– zabawy z językiem polskim, ćwiczenia logopedyczne:
• grupa młodsza (3–5 lat): spotkanie organizacyjne 04.09.15,
11.09.15, godz.16. 30.
• grupa starsza (szkoła podstawowa): 04.09.15, 12.09.15, godz.17
* WARSZTATY TEAT�LNE (10–18 lat), spotkanie organizacyjne: 02.09.15, 09.09.15, godz. 16.00.
* ZINTEGROWANE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
– blok zajęć (teatr, recytacja, taniec, śpiew), dzieci i młodzież (10–
–20 lat) spotkanie organizacyjne: 02.09.15, 09.09.15, godz. 16.30.
* KÓŁKO MATEMATYCZNE: szkoła podst. i gimnazjum;
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, spotkanie organizacyjne: 04.09.15, godz. 17.
* KOŁO RECYTATORSKIE:
• Dzieci, spotkanie organizacyjne: 01.09.15, godz. 13.30.
• Młodzież, spotkanie organizacyjne: 01.09.15, godz. 12.30.
• Dorośli, spotkanie organizacyjne: 07.09.15, godz. 17.
* KOŁO RELIGIOZNAWCZO-FILOZOFICZNE: 2 grupy
wiekowe:
• młodzież, spotkanie organizacyjne: 02.09.15, godz. 16.00.
• dorośli: spotkanie organizacyjne: 02.09.15, godz. 18.
*ZABAWY Z TAŃCEM – 3–6 lat, spotkanie organizacyjne:
08.09.15, 10.09.15, godz. 16.00.
*KOŁO TANECZNE: kl. 1–3, 09.09.15, 16.09.15, godz. 16.00.
* KOŁO FOTOG�FICZNE – wszystkie grupy wiekowe,
spotkanie organizacyjne: 09.09.15, 16.09.15, godz. 17.00.
* AEROBIK – gimnazjum i szkoła podstawowa: 08.09.15,
10.09.15, godz. 15.00.

UWAGA! WSZYSTKIE SPOT�NIA ORGANIZACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W MDK.
SERDECZNIE ZAP�SZAMY!!!

* KOŁO TAŃCA TOWARZYSKIEGO – spotkanie organizacyjne: 15.09.15, 17.09.15, godz. 18.00.
* TANIEC LUDOWY – dzieci 6–9 lat, spotkanie organizacyjne: 15.09.15, 17.09.15, godz. 17.00.
* BALET – dzieci w wieku 3–6 lat, spotkanie organizacyjne:
15.09.15; 17.09.15, godz. 16.00.
* INDYWIDUALNA NAU� TAŃCA
* SANOC� MŁODZIEŻOWA ORKIEST� DĘTA
„AVANTI” – nauka gry od podstaw (10–16 lat).
* KOŁO WO�LNO-INSTRUMENTALNE CASSIOPEIA, spotkanie organizacyjne: 08.09.15, 10.09.15, godz. 16.00.
* BASEN, spotkanie organizacyjne: 01.09.15, 03.09.15,
godz. 17.
* JĘZYK F�NCUSKI – wszystkie grupy wiekowe, spotkanie organizacyjne – dzieci: 01.09.15–03.09.15 oraz 07.09.15-10.09.15, godz. 16.00, dorośli:, 01.09.15–03.09.15 oraz
07.09.15–10.09.15, godz. 16.30.
* JĘZYK WŁOSKI: 01.09.15–03.09.15 oraz 07.09.15–
–10.09.15, godz. 17.00.
* „SENIOR W FORMIE” – zajęcia ruchowe, spotkanie organizacyjne: 11.09.15, 18.09.15, godz. 11.00.
* ABC KOMPUTE� DLA SENIORÓW – gr. początkująca
– spotkanie organizacyjne: 08.09.15, godz. 11; gr. zaawansowana – spotkanie organizacyjne: 15.09.15, godz. 11.
* SEKCJA GIER STOLIKOWYCH DLA SENIORÓW (szachy, brydż) – spotkanie organizacyjne: 09.09.15, 10.09.15,
godz. 11.00.
* WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DLA SENIORÓW

ZAPISY: codziennie w sekretariacie MDK, w godz. 8–15 oraz pod nr tel. 13-46-30-915
i podczas spotkań organizacyjnych (informacja na stronie internetowej MDK)
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Pierwsza wojna światowa, choć przeszła do
historii pod nazwą Wielkiej Wojny, gdyż po jej zakończeniu nikt nie wierzył, że okrutniejsza i większa
może kiedykolwiek nastąpić, już po dwóch dekadach
przyćmiona została światowym kon�iktem, niemającym
precedensu pod względem zasięgu działań, zaangażowania nowoczesnej techniki, ale też o�ar i okrucieństwa.
odeszła w zapomnienie, szczególnie wspomnienie I wojny
jako „kon�iktu imperialistów”,
a w to miejsce tworzona zaczęła być mitologia bazująca
na etosie rewolucji, jej dokonań i wizji.
Także Austro-Węgry nie
mogły budować swojej martyrologii wojennej na wzór
Anglików czy Francuzów,
gdyż imperium Habsburgów
całkowicie przestało istnieć.
Ze spadkobierców galicyjskich, alpejskich czy bałkańskich zwycięstw stały się wieloma malutkimi krajami,
usiłującymi przetrwać po nowym podziale świata. Austria
okrojona została praktycznie
do obszaru stricte etnicznego,
natomiast Węgry po traktacie
w Trianon nie zachowały nawet swojego etnicznego terytorium. Pola wielkich zwycięstw wojsk austro-węgierskich znalazły się na terenie

AUTOR (2)

Wspomnienie II wojny –
oprócz przerażenia dramatem i okrucieństwem – fascynuje przejawami bohaterstwa i poświęcenia zwykłych żołnierzy i cywilów,
ale i przytłacza niespotykaną, nigdy wcześniej niestosowaną techniką, po raz
pierwszy w dziejach na taką
skalę wprzężoną w służbę
Aresa.
Pamięć I wojny światowej bardziej żywa jest na Zachodzie Europy niż na jej
wschodzie. Zaraz po jej zakończeniu wiele narodów
wschodnio- i środkowo-europejskich „wybijało się na
niepodległość” i dla mitologii narodowych było to ważniejsze niż wojna obcych
mocarstw – zazwyczaj okupacyjnych. Poza tym działania wojenne rozegrały się
w tych krajach na tle rewolucji społecznej, co również

Cmentarz wojenny nr 225 w Brzostku, projektu Gustawa Rossmana
Po I wojnie światowej budowaniem własnej „mitologii
narodowej” zainteresowani
byli Polacy, Słowacy, Czesi czy
Ukraińcy – młode narody
i państwa. Eksponowali głównie te wydarzenia, w których
brały udział ich oddziały, niezależnie od tego, jak duży

patach znacznie mniej niż
drugowojennych, warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieją
nadal – mniej lub lepiej widoczne w podkarpackim krajobrazie. Przypominają zaciekłe walki, zarówno z okresu
ofensywy rosyjskiej latem
1914 r., „zamarznięcia” frontu

niono również licznych malarzy, fotogra�ków, literatów
itd.
Łącznie wykonano w Galicji Zachodniej 400 cmentarzy, na wielu zbudowano nie
tylko pomniki, ale i mauzolea.
Wszystkie starano się lokalizować w miejscach ekspono-

jest to nawiązanie
do dzierżącego go na
ikonogra�i świętego
Metodego, który wraz
z bratem Cyrylem uważany był za patrona Słowian. Byłby to zatem wpływ
ruchu pansłowiańskiego,
a zarazem akceptowany
przez władze austro-węgierskie symbol, niekojarzący
się z prześladowanym w czasie wojny w monarchii habsburskiej prawosławiem, tym
bardziej że wiele z cmentarzy powstawało na terenach
z prawosławiem rosyjskim
sympatyzujących (Rusini
po stronie galicyjskiej i węgierskiej).
Najbardziej bodaj znanym przykładem drewnianego cmentarza projektu
Jurkowicia jest obiekt położony przy drodze na Magurze Małastowskiej, Rotundzie, cmentarz nr 4 na wzgórzu w Grabiu czy monumentalny obiekt w Krempnej.
Mało znane, a nie mniej
ciekawe, są cmentarze wykonywane staraniem miejscowej społeczności. W województwie podkarpackim
szczególnie godne uwagi są
zapomniane nekropolie oko-

Œlady zapomnianej wojny

Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoča
pozostawiło świeże rany,
szczególnie w Rosji, a zwłaszcza na wschodniej Ukrainie. I bodaj fakt najważniejszy – dwa z walczących na
froncie wschodnim mocarstw przestały istnieć, nie
miał zatem kto pielęgnować
narodowego mitu związanego z tą wojną. Rosja po zwycięstwie komunistów przestała być krajem „narodowym”, a stała się na długie
lata „internacjonalną ojczyzną rewolucji”. Zmieniła nazwę na Rosję Radziecką, by
po kilku latach przemianować się na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Pamięć zwycięstw
i klęsk carskiej Rosji

innych, nowych państw, starających się odciąć od obcej,
a często wrogiej im, ideologii
habsburskiego „domu narodów”.
Jedynie Niemcy pielęgnowały pamięć swoich bojów,
czcząc je i stawiając pomniki
wszędzie tam, gdzie toczyły
się działania wojenne na terenach cesarstwa, głównie w Prusach Wschodnich.
Przestrzeń naszego zainteresowania – Karpaty na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim – była w latach
1914–1915 terenem ciężkich
walk w niczym nieustępujących zaciekłością powszechnie znanym bataliom pól bitewnych północnej Francji
i Belgii.

w rzeczywistości miały one
wpływ na losy wojny.
Pamięć „karpackiej wojny
1914/15” niemal całkowicie
zatarła II wojna światowa,
działania, które ją poprzedzały, wojna domowa z Ukraińską Powstańczą Armią (po
stronie polskiej, radzieckiej
i czechosłowackiej), WiN,
NSZ oraz innymi organizacjami podziemnymi, a także deportacje ludności polskiej,
ukraińskiej, rusińskiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej
i romskiej. Zatarły tym bardziej, że z krajobrazu gór zniknęły całe wioski, a tym samym
lokalna pamięć i wojenne
cmentarze.
Pomimo że śladów Wielkiej Wojny pozostało w Kar-

na karpackich grzbietach na
przełomie lat 1914–15, walk
zimowych, jak i ofensywy
wiosennej czy później ofensywy gorlickiej z maja 1915 r.
Najważniejszym, najbardziej rzucającym się w oczy
śladem pierwszej wojny światowej w górach są bezspornie
cmentarze wojenne, w szczególności w Okręgach Cmentarnych Galicji Zachodniej.
Po przesunięciu się frontu
– latem 1915 r. – daleko na
wschód, 3 listopada 1915 r.
utworzony został Wydział
Grobów Wojennych Ministerstwa Wojny w Wiedniu.
Nowo powstała instytucja
miała na celu ewidencjonowanie poległych żołnierzy,
ekshumację i pochówki w jednym miejscu tych, którzy pogrzebani zostali na różnych
polach bitewnych. Miała również ustalić lokalizacje pod
monumentalne,
zbiorcze
cmentarze oraz je zaprojektować. Ministerstwo Wojny Austro-Węgier powołało 9 oddziałów do spraw grobów wojennych, z których 3 działały
w Galicji (Kraków – Galicja
Zachodnia
–
Okręg
I, Przemyśl – Galicja Środkowa – Okręg X, Lwów – Galicja
Wschodnia – XI). Po południowej stronie Karpat, na interesującym nas terenie, funkcjonował Okręg VI z siedzibą
w Koszycach.
Na projektantów nekropolii, pomników i mauzoleów
wybrano wybitnych architektów, takich jak: Dušan Jurkowić, Emil Ladewig, Gustav
Ludwig, Hans Mayr, Robert
Motka, Gustav Rossmann,
Franz Stark i Johann Ri�er
von Szczepkowski. Zatrud-

wanych, przy drogach, w centrach miejscowości, ale też na
wzgórzach widokowych. Dzięki temu nie tylko roztaczała
się z nich wspaniała panorama, ale były widoczne już
z daleka.
Na każdym z nich umieszczano patriotyczne sentencje,
tworzone na tę okoliczność
przez zatrudnionych poetów
i literatów. Są pośród nich bardzo udane i głębokie myśli,
choć większość jest pretensjonalną, przesyconą żenującym
patosem poezją niewysokich
lotów.
Jednakże pod względem
architektonicznym
wiele
z nich to prawdziwe dzieła
sztuki, doskonale wkomponowane w krajobraz. Szczególnie godne uwagi są projekty Dušana Jurkowicia – wybitnego artysty słowackiego, oraz
Hansa Mayra czy Gustava
Rossmanna.
Dušan Jurkowić był artystą inspirującym się ludową
sztuką słowacką, tworzącym
pod ogromnym wpływem
myśli pansłowiańskiej, która
na przełomie XIX i XX w. bardzo aktywnie rozwijała się
w Czechach i na Słowacji. Widać to zarówno w użytych
motywach, detalach, symbolice, jak i wykorzystaniu jako
budulca głównie – choć nie
wyłącznie – drewna. To z jego
twórczością kojarzą nam się
drewniane cmentarze wojenne Beskidu Niskiego. Zastanawiające jest użycie przez niego
(ale i innych twórców) dla
oznaczenia grobów poległych
żołnierzy rosyjskich nie krzyża prawosławnego, tzw. „ruskiego” czy „kozackiego”, ale
krzyża patriarszego. Być może

lic Jarosławia, gdzie znajdziemy przykłady wspaniałych,
doskonałych artystycznie
nagrobków ceramicznych,
wykonywanych w dawnej
cegielni w Szówsku.
Mniej imponujące są
niestety cmentarze Roztocza, Bieszczadów i wschodniej części Beskidu Niskiego, a także ich pogórzy.
Część uległa prowizorycznemu odnowieniu czy choćby oznaczeniu. Wiele jednak
czeka nadal na odkrycie
i opisanie dziejów poległych
tu ludzi, pochodzących
z różnych krańców imperium austro-węgierskiego,
rosyjskiego i niemieckiego.
Warto, wędrując po podkarpackich wzgórzach i dolinach, zwrócić uwagę na
ogrom bezsensownych o�ar,
które przyniosła ze sobą
w Karpaty Wielka Wojna,
ale też na kunszt artystów
projektujących i wykonujących nekropolie, a zwłaszcza
na fakt, iż wojujące strony
potra�ły zachować szacunek
dla poległych wrogów.
W kolejnych dziesięcioleciach będzie o to już bardzo
trudno…
Jeśli czytelnik chciałby
poszerzyć swoją wiedzę na
te tematy, odsyłam do licznych dzieł znakomitych badaczy tego okresu, a w szczególności
pochodzących
z naszego regionu: dr. hab.
Andrzeja Olejki, Romana
Frodymy czy Tomasza Idzikowskiego.
Robert Bańkosz
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Władze miasta wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozbudowę ronda Beksińskiego. Postulują to przedsiębiorcy z Dąbrówki, mieszkańcy i radni.
Jest też pomysł, aby wykonać prawoskręt z ulicy Dmowskiego. Jak mówią zainteresowani, rozwiązałoby to problem na
pokolenia i w znacznym stopniu odkorkowało rondo.
jziobro@tygodniksanocki.pl

Najlepsze rozwiązanie:
dwupasmowe rondo

Badania natężenia ruchu pokazują, że w ciągu doby przez
Sanok przejeżdża około 25 tysięcy aut. Podczas wakacyjnego szczytu w 2010 roku maksymalne natężenie ruchu wynosiło blisko 30 tysięcy pojazdów na dobę (sic!), podczas
gdy średnia krajowa oscylowała w granicy około 10 tysięcy aut.
Kierowcy jadący tranzytem przez Sanok – zmierzający od Krosna i Rzeszowa
w stronę Bieszczad, granicy
państwa i Przemyśla oraz
z powrotem – muszą przejechać przez rondo Beksińskiego. Nakłada się na to cały ruch
lokalny: mieszkańców miasta
i okolicznych miejscowości.
Dlatego w godzinach szczytu
i w okresie wakacyjnym na

Gorącym orędownikiem rozbudowy ronda jest Jan Wydrzyński, przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej,
a wcześniej radny Rady Dzielnicy Śródmieście. – Postulowałem to już kilka lat temu, po
zamknięciu ulicy Dąbrowieckiej, biegnącej przez teren
Cmentarza Centralnego. Wiadomo, że część miejscowych
kierowców, aby uniknąć korków na rondzie, korzysta
z objazdu przez ulicę Kiczury,
Głogową i dalej wąskimi uliczkami osiedla na Dąbrówce,
włączając się do ulicy Krakowskiej w rejonie stacji Fux albo
jeszcze dalej. Nic dziwnego, że
mieszkańcy protestują przeciwko kawalkadom samochodów ciągnących między domami, zwłaszcza że w wielu Jeśli nawet powstanie obwodnica, rondo i tak będzie newralgicznym punktem komunikacyjnym w mieście. Wielu kiemiejscach nie ma chodników. rowców uważa, że powinno być rozbudowane o drugi pas ruchu.
AUTORKA (2)

JOLANTA ZIOBRO

Zróbcie coś z wąskim gardłem
na rondzie Beksińskiego!
Obwodnica
wszystko załatwi?

Aż się prosi o zrobienie prawoskrętu u zbiegu ulic Rymanowska-Dmowskiego, dzięki czemu zmniejszy się korek na
rondzie, a kierowcy przestaną urządzać sobie skróty przez osiedle nad cmentarzem.
rondzie tworzy się wąskie gardło i potężny korek.
Zwracają na to uwagę władze miasta w piśmie do Wiesława Kaczora, dyrektora rzeszowskiego oddziału GDDKiA, podkreślając, że niska
przepustowość ronda jest codzienną zmorą sanoczan. Problem narasta, bo lawinowo
rośnie liczba aut w mieście
i powiecie, nie mówiąc o ruchu tranzytowym.

Gdyby rondo miało większą
przepustowość, nie tworzyłyby się korki i kierowcy nie musieliby kombinować – tłumaczy Jan Wydrzyński. W przyszłości, jeśli w Bieszczady wróci ruch kolejowy i będzie częściej zamykany przejazd przy
ulicy Lipińskiego, problem
stanie się bardziej dokuczliwy.
Głos radnego o potrzebie
powiększenia ronda o drugi pas
ruchu tra�ał jednak w próżnię,

choć kierowcy i taksówkarze
mu przyklaskiwali. Obecnie,
w związku z budową obwodnicy i łącznika (między rondem
Beksińskiego a obwodnicą), zarysowały się nowe perspektywy. – W mieście będzie realizowana potężna inwestycja drogowa, dokładnie w tym rejonie,
dlatego uważam, że to jedyny
i niepowtarzalny moment, aby
coś w tej sprawie ugrać – przekonuje Jan Wydrzyński.

Budowa obwodnicy jest
inwestycją rządową, którą będzie realizowała GDDKiA,
natomiast łącznik ma być inwestycją wojewódzką, �nansowaną w 85 procentach
przez samorząd Podkarpacia
z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Zabiegi władz
miasta zostaną przypieczętowane podpisaniem w najbliższym czasie stosownej umowy.

Wiceburmistrz Edward Olejko
jest jednak sceptykiem. – Zasada jest taka, że przy jednopasmowych wjazdach buduje się
też jednopasmowe ronda. Jeśli
pojawia się drugi pas, wypadkowość wzrasta o 20 procent –
wyjaśnia wiceburmistrz. Drugi
argument jest taki, że wybudowanie obwodnicy automatycznie rozwiąże problem zakorkowanego ronda i centrum miasta. – Drogowcy twierdzą, że
obwodnica zmniejszy ruch
w Sanoku o 60 procent – argumentuje nasz rozmówca.
Jest jeszcze kwestia czasu
i pieniędzy. Budowa obwodnicy
ruszy w 2017 roku, a łącznika
w możliwie szybkim czasie, gdyż
władze miasta chcą wykorzystać
sprzyjającą koniunkturę i obietnicę s�nansowania inwestycji
przez samorząd województwa
(łącznik ma kosztować kilkanaście milionów złotych; wkład
miasta wyniesie 15 proc. plus
działki). Przebudowa ronda to
spora inwestycja, wymagająca
przygotowania dokumentacji,
przełożenia podziemnych sieci
technicznych, a przede wszystkim pieniędzy. Pytanie, czy
GDDKiA zechce ich szukać,
zważywszy że obwodnica ma
kosztować 178 mln zł.

Prawoskręt
i tak niezbędny
Jest też jeszcze jeden dobry –
i stosunkowo prosty – pomysł,
który rozwiązałby problem korkującego się ronda: wykonanie

prawoskrętu z ulicy Dmowskiego. – W sąsiedztwie są przecież
wolne działki i pas zieleni między rondem a cmentarzem.
Stoi tam budynek, który prawdopodobnie można wykupić.
Uważamy, że przy współpracy
GDDKiA oraz miasta wykonanie prawoskrętu byłoby skutecznym i dobrym rozwiązaniem. Jeśli nawet obwodnica rozładuje trochę korki, to rondo
Beksińskiego i tak będzie newralgicznym punktem komunikacyjnym, umożliwiającym m.in. dojazd z obwodnicy do centrum,
w stronę Olchowiec i Przemyśla,
powroty i dojazdy do zakładów
pracy na terenie miasta – tłumaczy Adam Kornecki, radny dzielnicy Dąbrówka.
Mieszkańcy ulic powyżej
cmentarza mają serdecznie dość
kierowców, którzy uczynili sobie
z wąskich osiedlowych uliczek,
pozbawionych chodników, miniobwodnicę, aby uniknąć korka przy rondzie. – Wprowadziliśmy zmianę organizacji ruchu
na ulicy Brzechwy. Trochę to
pomogło, ale ruch się odwrócił
i auta nadal jeżdżą, tyle że
z drugiej strony. Nic dziwnego,
że mamy ciągłe monity, aby
montować progi zwalniające
i budować chodniki. Dlatego
też mieszkańcy i Rada Dzielnicy Dąbrówka stanowczo domagają się urządzenia prawoskrętu – konkluduje Adam
Kornecki, dodając, że taka
zmiana organizacji ruchu rozwiązałaby problem komunikacyjny na pokolenia. Ponadto
inwestycja byłaby chyba i tańsza, i prostsza niż przebudowa
ronda.
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Jest to �rmowa i autorska akcja
Oddziału P�K „Ziemia Sanocka” i Koła Przewodników.
Ich członkowie, mimo że mają
w tym czasie wiele zleceń na imprezy komercyjne, sami zgłaszają chęć udziału, opracowują trasy wycieczek i je prowadzą. Jedyną zapłatą jest uśmiech

uczestników i uścisk ręki prezesa. Na zakończenie akcji
w ostatnią niedzielę wakacji
przygotowano zestaw specjalny,
czyli trzy wyprawy: pieszą, rowerową oraz kajakową.
Wycieczkę na trasie: Stróże
Wielkie, Pasmo Wiechy, Nowy
Zagórz, Dolina poprowadził wi-

MIROSŁAW SWORST

W wędrówkach P�K uczestniczą też dzieci. Na zakończenie najmłodsi otrzymali drobne suweniry.

ceprezes oddziału Stanisław
Sieradzki. W przejściu wzięła
udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 60 osób. Najmłodszym wędrowcem była 2-letnia
Łucja Przygórzewska, która
większość trasy przeszła na własnych nóżkach!
Wycieczkę dla rowerzystów
poprowadził Wiesław Sternik,
którego wspierał Edward Szychowski, również zapalony cyklista. Grupa pokonała trasę na
odcinku: Sanok, Olchowce, Bykowce, Zasław, Zagórz, Dolina,
odwiedzając m.in. miejsca związane z drugą wojną światową.
Propozycją dla wodniaków
była wycieczka kajakowa, którą
poprowadził Wojciech Gosztyła zwany „Kijem”. W związku
z niskim stanem Sanu kajaki
zwodowano w Postołowie.
Uczestnicy spływu mogli podziwiać urodę okolicy i poznać
historię rodu Kmitów.
Wszystkie grupy spotkały
się na przystani kajakowej
w Dolinie koło Zagórza, którą
na przyjęcie gości pięknie wyszykowali Franciszek Mikołajczyk i Wojciech Gosztyła,
szefowie Stowarzyszenia „Dolinianie znad Sanu i Osławy”.
Sympatycznym momentem było podsumowanie akcji,
przekazanie
podziękowań
i upominków przez Mieczysła-

Bo wszyscy turyści to jedna rodzina... Na zakończenie sezonu odbyła się tradycyjna biesiada przy ognisku i piosence.
wa Krauze – prezesa oddziału
P�K, Artura Kowalczyka –
prezesa Koła Przewodników
i Janusza Kusiaka – koordynatora akcji z ramienia obu zarządów (i stałego korespondenta
„TS”). Wśród wyróżnionych
znalazły się panie, które nie opuściły żadnej wycieczki pieszej:
Anna Kopiec, Ewa Piotrowska
oraz Maria Stachowicz, weterani dwóch kółek: Edward Gubała, Kazimierz Bogaczewicz oraz
najmłodsza cyklistka Laura
Wawrzkiewicz (11 lat). Odznaki turystyczne otrzymali: 2-letnia Łucja Przygórzewska i 7-let-

Gmina Besko podziękowała za plony
W tym roku mieszkańcy gminy Besko obchodzili tegoroczne dożynki w Porębach. Otwarcia dokonał gospodarz uroczystości –
wójt Mariusz Bałaban. W święcie rolników uczestniczyły trzy korowody: z Beska, Poręb oraz Mymonia. Funkcję starostów pełnili
nowożeńcy – Magdalena i Błażej Zubikowie.

przygotowała wieniec z pszenicy, owsa i jęczmienia, przyozdobiony polskimi kwiatami. Uformowany w formie
litery M symbolizował Maryję miażdżącą głowę węża.
Występy korowodów do- na scenie pojawiły się przed- Z kolei gospodynie z Mymożynkowych zainaugurowały stawicielki Mymonia, następ- nia zaprezentowały wieniec
gospodynie z Poręb. Po nich nie Beska. Delegacja z Poręb w kształcie serca. W Besku

ANNA TWARDY

wykonany został z tegorocznych kłosów zbóż i przedstawiał kapliczkę z �gurą Matki
Boskiej.
W części artystycznej zaprezentowali się: Orkiestra
Dęta OSP Besko, Klub Seniora z Beska, młodzież działająca
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku oraz zespół rozrywkowy PWSZ Sanok pod
kierunkiem dr Iwony Bodziak.
Klub Seniora zaprezentował
trzy skecze: „Dwóch emerytów – Teo�l i Emil”, „Bożenka
jedzie na wakacje” oraz „Synowa i teściowa”, które wywołały
salwy śmiechu wśród publiczności. Na scenie zaśpiewały
również uczennice Zbigniewa
Zielonki: Kinga Pojnar, Jagoda
Suwała, Magdalena Żółkiewicz oraz Agnieszka Kasperkowicz – rok temu uczestniczyły one w Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Dziewczyny wykonały
utwory: „W moim ogródecku”,
„Lipka”, „Ivanku Ivanku” oraz
„Tycha woda”.
Anna Twardy
www.ebesko.pl

ni Witold Lorenc. Podziękowano też �rmie przewozowej Zbigniewa Skiby z Niebocka
i właścicielom Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Knieja”
w Nowosiółkach. Miłe słowa
padły pod adresem „Tygodnika”, który jest patronem medialnym akcji i promuje ją na swoich łamach już od lat.

Po o�cjalnym zakończeniu
nadszedł czas na wspólną biesiadę: pieczenie kiełbasy i śpiew turystycznych piosenek przy
akompaniamencie gitary Artura
Kowalczyka. Część osób korzystała z ostatnich promieni słonecznych tego lata. Jedni kąpali
się w Sanie, inni pływali kajakiem. Do zobaczenia za rok! (jz)

Tegoroczne wycieczki poprowadzili: Andrzej Organ, Wiesław
Sternik, Krzysztof Wróbel, Jerzy Szlachcic, Mirosław Sworst,
Edward Szychowski, Jan Adamczyk, Urszula Wałachowska,
Zbigniew Maj, Łukasz Bajda, Stanisław Sieradzki, Wojciech
Gosztyła, Artur Kowalczyk i jego żona Monika – autorka zamieszczanych w „TS” zdjęć. Czapki z głów, Panie i Panowie!

Zagórz po stu latach upamiętnił
„Groby Bohaterów”

ANETA SKÓBEL

Zakończyła się jubileuszowa – dziesiąta już! – edycja turystycznych wypraw pod hasłem „W niedzielę za miasto
z przewodnikiem P�K”, trwających przez całe wakacje.
Wzięło w nich udział 411 osób. Przewodnicy spod znaku
P�K zorganizowali 14 wycieczek: 9 pieszych, 3 rowerowe i 2 kajakowe. Dodajmy, że robili to czysto społecznie,
poświęcając swój prywatny czas.

JANUSZ KUSIAK

Zarażają miłością do wędrowania

Na zagórskim cmentarzu odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający 313 żołnierzy austro-węgierskich,
którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Pochowano ich
na cmentarzu nazwanym
„Grobami Bohaterów”. Jednak
po stu latach po miejscu,
w którym zakończyli swoją
ziemską podróż, nie ma ani
śladu. Jedyną pamiątką są
stare pocztówki – dzięki nim
ustalono dane niektórych po-

ległych. Pomysł utworzenia
miejsca upamiętnienia wyszedł od Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zagórzu, Bieszczadzkiego Forum
Europejskiego i Towarzystwa
Wspierania Rozwoju Gminy
Zagórz. Uroczystości odsłonięcia pomnika zakończyła
sesja
popularnonaukowa,
w czasie której głos zabrał
między innymi płk Dieter Allesh, przedstawiciel austriackiego Czarnego Krzyża. aes

Dożynki w Sanoczku

V Gminne Święto Pieroga

120-lecie ruchu ludowego w Besku

Święto plonów w najbliższy weekend uczczą mieszkańcy gminy Sanok. 13 września odbędą się dożynki w Sanoczku. Obchody rozpoczną się o godz. 12.00 mszą świętą w kościele w Sanoczku, następnie korowód przejdzie na stadion, gdzie zaprezentują się grupy
dożynkowe i rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy
wieniec. O godz.18.30 na scenie pojawi się kapela Kamraty. aes

W niedzielę zapraszamy do Beska na V Gminne Święto
Pieroga, które rozpocznie się po uroczystościach 120-lecia
ruchu ludowego. Na uczestników czeka degustacja pierogów lepionych przez beskowianki oraz koncert zespołu
folkowego „Czerehat”. Wieczór zakończy się dyskoteką
pod gwiazdami.

W najbliższą niedzielę w Besku 120-lecie swojego istnienia
będzie świętować ruch ludowy. Z tej okazji zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa posła na sejm krajowy Galicji, Grzegorza Milana, którą wmurowano
w ścianę budynku remizy OSP Besko.

SZKOLNE KLIMATY

11 września 2015 r.

Starosta: brak dobrej woli
i chęć eskalowania konfliktu
Publikujemy dzisiaj odpowiedź
Romana Koniecznego, starosty
sanockiego, na list otwarty
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 02.09.2015 r., pragniemy stanowczo podkreślić, że
wszystkie decyzje podjęte przez
Zarząd Powiatu mieszczą się
w granicach jego kompetencji.
Zarzut rzekomej destabilizacji
związanej z terminem odwołania dyr. Grzegorza Dudzińskiego z dniem 31.08.2015 r., skierowany pod adresem Zarządu Powiatu, jest nieuzasadniony, gdyż
data odwołania została zaproponowana przez Kuratora Oświaty
w Rzeszowie. W ten sposób
podważacie Państwo kompetencje Kuratora Oświaty.
Zarzut o niewłaściwym informowaniu Rady Pedagogicznej o zaistniałej sytuacji powinien być skierowany nie pod
adresem Zarządu Powiatu,
a pod adresem dyrektora Dudzińskiego, gdyż to on – co Rada
Pedagogiczna powinna doskonale wiedzieć – jest jej jednoosobowym reprezentantem na
zewnątrz, a więc jedyną osobą
do kontaktów szkoły z Zarządem i przekazywania informacji
Radzie Pedagogicznej.
Również do p. Dudzińskiego należy kierować pytanie dlaczego aż do dnia 25 sierpnia br.
nie poinformował Zarządu Powiatu o złożeniu przez jego zastępcę z dniem 31 lipca br. wniosku o przejście na emeryturę.
Właśnie takie postępowanie
p. Dudzińskiego prowadziło do
wspomnianej przez Państwa
„destabilizacji”. Dopiero poproszona przez Starostę wicedyrek-

tor wyjaśniła, co dzieje się
w szkole. Poinformowała jednocześnie, że szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego. Zwracamy uwagę, że powiadomiony
zbyt późno przez p. Dudzińskiego Zarząd Powiatu musiał zebrać się w trybie pilnym i wskazać nową osobę na funkcję p. o.
dyrektora. 31 sierpnia nowy wicedyrektor został poinformowany, że obejmie obowiązki p.o.
dyrektora, a w dniu 1 września
Starosta wraz z Naczelnikiem
Wydziału Oświaty osobiście
wręczył mu stosowną uchwałę
Zarządu. Z punktu widzenia
prawa, SOSW ani przez chwilę
nie działał więc bez szefa.
Podczas rozmowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dyrektor zaproponował spotkanie Starosty lub
Zarządu z Radą. Ustalono termin spotkania w pierwszych
dniach września. Co zmieniło
się, że zamiast takiego sposobu
wyjaśniania spraw Rada Pedagogiczna wybrała kontrowersyjną formę listu otwartego i kontakt przez media? Wydaje się to
świadczyć o jej braku dobrej
woli, chęci eskalowania kon�iktu i dalszej „destabilizacji”. Tymczasem Zarząd Powiatu wykazał
się dobrą wolą, akceptując na
funkcję wicedyrektora osobę
proponowaną przez p. Dudzińskiego i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Pedagogiczną.
Odnosząc się do odwołania
dyrektora szkoły, raz jeszcze informujemy, że główną przyczyną
była wysokość nieprawnie i błędnie wyliczonej subwencji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na ogólną kwotę
1.087.023,70 zł w tej szkole prze-

Indeksy rozdane, stypendia przyznane.
Zainaugurowali nowy rok szkolny

kroczenie wyniosło 742.009,71
zł, tj. około 68% całej w/w kwoty
w powiecie. Konsekwencje tych
błędów ponosi dyrektor.
Jeżeli Rada Pedagogiczna została zapoznana przez dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z pismem
z dnia 2 kwietnia 2014 r., to powinna wiedzieć, że nie dawało
ono żadnych podstaw do dokonanych podwyżek dla pracowników
administracji i obsługi, a przytacza
tylko ogólny przepis prawny. Zaznaczamy, że to pracownicy starostwa zauważyli w sprawozdaniach
ze szkół nieuzasadniony wzrost
kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, a w ślad za tym
zlecono kontrole.
Raz jeszcze stanowczo podkreślamy, że przekroczenie prawa przez dyrektora SOSW polegało na tym, iż jako kierownik
powiatowej jednostki oświatowej podwyższył wynagrodzenia
podległym pracownikom administracji i obsługi, nie posiadając: po pierwsze, wyraźnego
upoważnienia i zgody udzielonej przez Zarząd Powiatu Sanockiego na dokonanie takich
podwyżek; po drugie, żadnej
gwarancji ze strony Zarządu Powiatu Sanockiego zabezpieczenia środków �nansowych na
wypłatę podwyższonych w ten
sposób wynagrodzeń w budżecie jednostki w latach kolejnych.
Podwyżka wynagrodzeń doprowadziła do zaciągnięcia tzw. zobowiązania �nansowego – zobowiązania długoterminowego
w budżecie całego powiatu.
Zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie powiatowym,
dyrektor powiatowej jednostki
oświatowej powinien posiadać
wyraźną zgodę na udzielenie

podwyżek przez Zarząd
Powiatu Sanockiego, która
byłaby tożsama z gwarancją, że Powiat dysponuje
środkami �nansowymi
niezbędnymi do wykonania zaciągniętego
zobowiązania w latach następnych.
Widać w tym
miejscu, że p.
Dudziński
i Rada Pedagogiczna nadal nie
rozumieją istoty
problemu.

Subwencja na 2014 r. (w
tym zwrot ok. 220 tys. zł, o którym Państwo mówicie w piśmie), była wydana przez poprzednie władze powiatu
w sposób niewłaściwy (stąd braki
w szkołach, niezapłacony ZFŚS
itp.), gdyż została przeznaczona
na s�nansowanie zadań takich,
jak np. budowa hali przy I Liceum Ogólnokształcącym. Jakakolwiek próba wydania
przez dyr. Dudzińskiego „zaoszczędzonych” 220 tys. zł. bez
zgody organu prowadzącego
byłaby zresztą kolejnym złamaniem prawa. Oszczędności
z tytułu np. długotrwałych
zwolnień lekarskich pracowników trudno też zaliczyć do
oszczędności poczynionych
przez dyrektora.
W ocenie pracy dyrektora
Dudzińskiego Zarząd Powiatu
nigdy nie odnosił się do jego
umiejętności pedagogicznych,
tylko do sposobu prowadzenia
szkoły w kwestiach �nanso-

wych. Dzisiaj dyrektor placówki musi być nie tylko zdolnym
pedagogiem, ale również odpowiedzialnym menadżerem.
Tymczasem o odpowiedzialnej postawie Zarządu niech
świadczy fakt, że to nie Zarząd
przeniósł dyskusję do mediów,
nie publikował listów otwartych, a jedynie merytorycznie
uzasadnił, czym kieruje się,
podejmując swoje decyzje.
Podsumowując, pragniemy zaznaczyć, że dyrektorzy
poszczególnych
placówek
oświatowych zostali ukarani
proporcjonalnie do wysokości
kwot, na zwrot których narazili budżet powiatu. Konsekwencje poniosła także ówczesna naczelnik wydziału oświaty starostwa.
Licząc na przyszłą współpracę,
z poważaniem
za Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu
Roman Konieczny

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargów są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Sosnowej w Sanoku, obręb Wójtowstwo, objęte księgą wieczystą nr KS1S/00056322/0, oznaczone
jako:
I. Działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha. Cena wywoławcza – 65 700,00 zł, wadium – 6 600,00 zł.
II. Działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha. Cena wywoławcza – 68 600,00 zł, wadium – 6 900,00 zł.
III. Działka nr 688/12 o pow. 0,1056 ha. Cena wywoławcza – 75 200,00 zł, wadium – 7 500,00 zł.
IV. Działka nr 688/13 o pow. 0,0823 ha. Cena wywoławcza – 58 600,00 zł, wadium – 5 900,00 zł.
V. Działka nr 688/14 o pow. 0,0829 ha. Cena wywoławcza – 59 000,00 zł, wadium – 5 900,00 zł.
VI. Działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha. Cena wywoławcza – 45 700,00 zł. Wadium – 4 600,00 zł.
VII. Działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha. Cena wywoławcza – 53 200,00 zł, wadium – 5 300,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargach zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

ANETA SKÓBEL

Wojewódzkie
jednostki
oświatowe: Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
z Rzeszowa, Jasła, Przemyśla,
Stalowej Woli, Mielca i Sanoka rozpoczęły nowy rok szkolny w naszym mieście. W wojewódzkiej inauguracji zorganizowanej w Państwowej
Szkole Muzycznej udział

wzięli przedstawiciele władz
miasta i powiatu, a także wicemarszałek województwa
podkarpackiego Maria Kurowska. Pedagogom wręczono akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela, a najlepszym uczniom i słuchaczom pierwszego semestru
stypendia i indeksy.
aes

Przetargi odbędą się w dniu 16 października 2015 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku,
Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w godzinach: działka nr 688/10 – 900, nr 688/11 – 930, nr 688/12
– 1000, nr 688/13 – 1030, nr 688/14 – 1100, nr 688/15 – 1130, nr 688/16 – 1200.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej
wysokości w taki sposób, aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka
nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 12 października 2015 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13-465-28-49 w godzinach od 730 do 1530.
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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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OGŁOSZENIA

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.
 Mieszkanie 100 m2, osiedle
Błonie, tel. 503-04-23-77.
 Mieszkanie 83,50 m2, po
remoncie,
bezczynszowe,
w centrum, tel. 664-45-94-36.
 Mieszkanie 45 m2 po remoncie (IV piętro), przy ul. Armii Krajowej, cena do uzgodnienia, tel. 660-97-85-02.

BUSY

20-, 14- i 9-osobowe
przewóz osób
tanio i bezpiecznie
tel. 661 183 868

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

Mieszkanie na osiedlu Błonie, 62,20 m2, 3 piętro, garaż
23 m2, tel. 531-14-84-93.
Dom jednorodzinny, parter,
wszystkie media, murowany,
otynkowany, kryty blachą, na
działce 5 a, tel. 503-79-54-72.
 Działkę budowlaną, w pełni uzbrojoną, 8,33 a, przy ul.
Zielnej, 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.

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.
 Lokal przy ul. Cegielnianej,
biuro, fryzjer, gabinet itp., tel.
697-07-23-03.

AUTO-MOTO
Sprzedam

 VW golfa IV (2001), 1.4,
16V, benzyna + LPG (2006),
tel. 781-05-58-84.
Posiadam do wynajęcia  Land rover freelander
 Mieszkanie 38 m2, 2 po- (2003), tel. 600-29-72-10.
koje, kuchnia umeblowana,
w centrum Sanoka, odstępne 550 zł, tel. 790-78-31-27.
Sprzedam
 Mieszkanie dwupokojowe,
 Drewno opałowe, tel.
tel. 798-24-27-70.
504-37-24-04.
2
 Mieszkanie 36,5 m , 2 Drewno opałowe, tel. 605-pokojowe (I piętro), przy ul.
-20-56-40.
Lwowskiej 16, od września,
 Pustaki ceramiczne, tanio,
tel. 13-463-56-43 lub ediphotel. 533-48-41-73.
tographer@poczta.fm
 Pospółkę, 1 m3 – 50 zł net Mieszkanie 4-pokojowe,
to, tel. 605-35-64-98 lub 723przy ul. Stróżowskiej, tel. 609-14-47-09.
-56-39-99.

RÓŻNE

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

LOMBARD

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

tel. 13-464-30-61

 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.

Kupię

11 września 2015 r.
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.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.

 Garaż blaszak, używany,
3 x 5 m, tel. 605-66-81-21.

PRACA
Zatrudnię
 Legalna praca w Niemczech dla elektryków, niemiecki mile widziany – niekoniecznie; darmowe zakwaterowanie
i dojazd do pracy, wiadomość
tel. 0049-17-27-34-54-24 lub
e-mail: adamklimek@onet.eu.

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

Sanocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania
nansowego za 2015 rok.
Oferty należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza
1, w terminie do 9.10.2015 r.
z dopiskiem „Bilans 2015”.
Oferta powinna:
– zawierać informację o wpisie
na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdania nansowego,
– określać cenę i termin badania.
Badanie należy przeprowadzić
w terminie do 30.03.2016 r.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyn.
Informacji udziela Główny
Księgowy, tel. 13-464-24-65

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

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 730-083-117

Żaluzje

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

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

tel. 13-463-50-44

300 m

150 m

11 września 2015 r.
DYŻURY

W RADZIE MIASTA
5 października (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący

Zbigniew Daszyk
w godz. 16–17

17 września (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny

Łukasz Radożycki
w godz. 17–18
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OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Jagiellońskiej 33,
ul. Rynek 5, ul. Kościuszki 9 i ul. Franciszkańskiej 3 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr telefonu 13-465-28-78.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych (garaży) usytuowanych
w poziomie piwnic budynku wielolokalowego, przy ul. Daszyńskiego 5, na działce nr 1095
o pow. 0,0802 ha, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr
KS1S/00019659/0. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń).

Nr lokalu

Powierzchnia
w m2

Udział w częściach
wspólnych budynku
i prawie użytkowania
wieczystego działki

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium

1

19,59

23/1000

20 134,00

2 000,00

2

16,42

19/1000

16 876,00

1 700,00

3

13,48

16/1000

13 854,00

1 400,00

4

21,07

24/1000

21 655,00

2 200,00

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz 518 z późn. zm.), upłynął 21.08.2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2015 roku, w budynku Urzędu Miasta
w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w godzinach: lokal nr 1 - 900, nr 2 – 920, nr 3 – 940,
nr 4 – 1000. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi
w określonej wyżej wysokości w taki sposób aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy
Miasta Sanoka nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 9 października
2015 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne
i przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1
lub pod numerem telefonu 13-465-28-49 w godzinach od 730 do 1530.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Sanoka
I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Sanoku, obręb
Śródmieście, przy Placu Św. Michała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 600/2
i 600/6 o łącznej powierzchni 0,0298 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00051374/4.
Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 300 000,00 zł, wadium – 30 000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według zasad obowiązujących
w dniu sprzedaży.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz 518 z późn. zm.) upłynął 21.08.2015 r.
II. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Kruczej, oznaczonej jako działka nr 2494 o powierzchni
0,0601 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00058441/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny
od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 31 000,00 zł, wadium – 3 100,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.06.2015 r.
III. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Gminie Zagórz, w miejscowości Olchowa, oznaczonej jako działka nr 188 objętej księgą wieczystą nr KS1S/00030009/2. Dział III i IV ksiąg wieczystych jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 6 100,00 zł, wadium – 600,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.06.2015 r.
IV. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Gminie Zagórz, obręb Olchowa, oznaczonej jako działki nr: 257 o powierzchni
0,1100 ha, 263 o powierzchni 0,2400 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00030009/2. Dział III
i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 1 850,00 zł, wadium – 185,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 10.06.2015 r.
Przetargi odbędą się w dniu 12 października 2015 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku,
Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w godzinach: działka nr 600/2 i 600/6 - 900, nr 2494 – 930, nr 188
– 1000, nr 257 i 263 – 1030.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej
wysokości w taki sposób aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka nr 31864
200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 7 października 2015 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13-465-28-49 w godzinach od 730 do 1530.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Sanoka uchwały nr LVIII/464/14 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, obejmującego obszar 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 9 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, 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 9 października 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.

o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Sanoka Uchwały Nr LVIII/ 463/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr X/68/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lipca 2015 r.,
w granicach określonych na załącznikach gracznych nr 1 i nr 2 do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
w terminie do dnia 9 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium, 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 zmiany studium
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 9 października 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.
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TSV wygrywa w

11 września 2015 r.

Puchar
z
mistrzostwami
Andrychowie

W Polańczyku rozegrano VI rundę Pucharu Soliny, w skład
której wchodziły Mistrzostwa Polski Południowo-Wschodniej Jachtów Kabinowych „Prodental Cup”. Pucharowe
zwycięstwa odnieśli Wacław Skiba z Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego i Aleksander Lenczyk z Albatrosa.
Pierwszego dnia regat odbył się
tylko mistrzowski bieg (wyniki
poniżej), natomiast trzy kolejne
przeprowadzono w niedzielę.
Klasę T2 zdecydowanie wygrał
Skiba, najszybszy we wszystkich
wyścigach. Miejsce 3. zajął Jarosław Adamczuk z Na�owca.
Znacznie bardziej zacięta okazała się walka w T1, gdzie Lenczyk miał tyle samo punktów,
co załoga z 2. pozycji, a o sukcesie prezesa Albatrosa zdecydowało wyższe miejsce – zwycięstwo – w ostatnim biegu. Dobre

TOMASZ SOWA

Tydzień po zajęciu 2. miejsca w Błażowej siatkarze
TSV poprawili się podczas
Turnieju z okazji 25-lecia
MKS Andrychów, odnosząc
efektowne
zwycięstwo.
W decydującym meczu nasz
zespół po niezwykle zaciętej grze pokonał KPS Kęty.
Na początek było spotkanie
z MCKiS-em Jaworzno i szybka wygrana bez straty seta;
w dwóch pierwszych rywale
nie osiągali granicy 20 punktów. Drugi dzień zmagań nasza drużyna rozpoczęła potyczką z gospodarzami – znów
zwycięstwo do zera, choć tym
razem już z większą dawką
emocji, zwłaszcza w dwóch
pierwszych partiach. Na koniec TSV zagrał przeciwko
siatkarzom z Kęt, którzy
wcześniej też wygrali dwa mecze, więc starcie to było nieo�cjalnym �nałem turnieju.
Tym samym powtórzyła się
sytuacja z Błażowej, gdzie jednak w decydującym pojedynku nasi zawodnicy musieli
uznać wyższość drużyny ze
Lwowa, ulegając jej 1:3.
Tamtą porażkę sanoczanie
powetowali sobie w Andrychowie, tym razem zwycięsko
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ściganie było także w T3 – sklasy�kowany na 2. miejscu Marek
Sawicki z Na�owcatylkoopunkt
ustąpił Michałowi Malinowskiemu z Polańczyka. Pozycja 3. dla
Jana Wilka z BTŻ-u, podobnie
jak i jego klubowego kolegi Marcina Więcka w klasie sportowej
(w poszczególnych wyścigach
zajmowali głównie 3. lokaty).
Już w najbliższy weekend �nałowa runda Pucharu Soliny –
Regaty o Puchar Prezydenta
Miasta Rzeszowa i Puchar Dyrektora PGE w Solinie.

Mistrzostwa Polski Południowo-Wschodniej.
T1: 2. Lenczyk. T2: 1. Skiba, 3. Adamczuk. T3: 2. Wilk,
3. Sawicki. Sportowa: 3. Więcek.
Najpierw 2. miejsce w Błażowej, potem zwycięstwo w Andrychowie. Jest dobrze!

Kolarze na ostatniej prostej

nieju, choć oczywiście nie jest to
jeszcze optymalna dyspozycja.
Cały czas jesteśmy w okresie
ciężkich treningów, więc zawod- Cyklokarpaty na �niszu. Przedostatnią rundę rozegrano
nikom brakowało świeżości – w Koninkach, gdzie nasi kolarze odnieśli dwa zwycięstwa.
podkreślił trener Piotr Podpora. Trasę Mega najszybciej pokonał Arkadiusz Krzesiński ze
Żbika Komańcza, a na Hobby najmłodszą kategorię wyTSV Sanok – MCKiS Jaworzno 3:0 (18, 16, 21)
grał Jakub Przystasz z Górnika Strachocina.
TSV Sanok – MKS Andrychów 3:0 (23, 23, 21)
TSV Sanok – KPS Kęty 3:2 (-20, -24, 21, 15, 14)

kończąc turniej, choć początkowo nic nie wskazywało na
taki obrót wydarzeń. Pierwsze
dwie partie padły łupem rywali, na szczęście potwierdziło się
stare siatkarskie przysłowie, że
„kto nie wygrywa w trzech setach, ten przegrywa w pięciu”.
Od trzeciej odsłony zawodnicy TSV wzięli się za odrabianie

strat, w czwartej wręcz demolując KPS. Walka wróciła w tie-breaku, którego ostatecznie
wygraliśmy na przewagi.
– Nasza gra wyglądała już
lepiej niż na wcześniejszym tur-

Wędkarze muchowi świetnie wypadli podczas kolejnej
rundy Grand Prix okręgu krośnieńskiego. Zdecydowanie
wygrał Piotr Sołtysik z koła nr 2, a w czołowej dziesiątce
było jeszcze aż sześciu reprezentantów „Jedynki”.

Sołtysik w formie

Michał Fejkiel (9). Wśród kilku juniorów najlepszy okazał
się Patryk Daniło, zresztą ze
świetnym wynikiem – wśród
dorosłych zawodników 14 lipieni dałoby mu 5. lokatę.
W klasy�kacji łącznej seniorów na pozycji lidera
umocnił się Walczyk z dorobkiem 150 pkt. Najwyżej z naszych zawodników jest
4. Krzysztof Żywicki (119).
Wśród juniorów prowadzi Jakub Przystasz już zapewnił sobie 2. miejsce w klasy�Daniło (175), na 3. miejscu kacji łącznej.
Patryk Rycyk (115).
Średni dystans Mega liczył 45,9 rywalami. Jeszcze dwoje repreSołtysik wywalczył również tytuł „Wędkarza Roku” w kole nr 2. km. Zdecydowanie najlepszy zentantów Żbika uplasowało się
Podczas kończących sezon mistrzostw gruntowych na stawie okazał się A. Krzesiński, �niszu- na podium – w K2 miejsce 2. zaw Hłomczy zajął 2. miejsce, łowiąc ponad 3 kg ryb, co wystar- jąc z czasem 2:26.47,062 i prze- jęła Klaudia Kułak (1:48.19,385),
czyło do ostatecznego zwycięstwa. Zawody wygrał Łukasz wagą ponad 2 minut nad kolej- a w M5 pozycja 3. przypadła SteKrzesińskiemu
Sokół (3,5 kg), a 3. był prezes Władysław Sołtysik (2,5 kg). nym zawodnikiem. Oczywiście fanowi
wygrał
też
swoją
kat.
M2.
Nato(1:28.11,343).
Pozostałe
lokaty
W końcowej klasy�kacji sezonu P. Sołtysik wyprzedził Konramiast
w
M3
miejsce
6.
zajął
w
dziesiątkach:
K3
–
8.
Janina
Piotr Sołtysik z lipieniem. Jednym z szesnastu.
da Chanasa i W. Sołtysika.
Krystian Nawój z Roweromanii Nawój, M1 – 6. Jan Głowacki
Racing Team Sanok.
(oboje Roweromania), M2 – 7.
Na najkrótszej trasie Hobby Patryk Krzesiński (Żbik).
wszystkich rywali, w tym 7-6 triumfatora (23 km) dwóch naszych cykliPrzed �nałowymi wyścigadwóch ostatnich edycji Sanockiej Ligi stów znalazło się w czołowej dzie- mi w Wierchomli (19 września)
Unihokeja – drużynę InterQ, której siątce – 6. Paweł Dołżycki (Żbik), A. Krzesiński prowadzi w klasyMaraton Warszawski coraz bliżej, więc Na boisku przy Zespole Szkół nr 2 przypadło 2. miejsce. Na pozycji 3. upla- 7. Przystasz. Ten pierwszy był �kacji łącznej Mega, choć z nieweteran Marek Nowosielski szlifuje for- rozegrany został III Orlikowy Tur- sowało się Gimnazjum nr 3. Dwaj gracze 3. w M3 z czasem 1:12.52,002, wielką przewagą nad kolejnym
mę. Podczas I Półmaratonu Ziemi Brze- niej Unihokeja. Najlepsza okazała zwycięskiej drużyny otrzymali wyróż- a zawodnik Górnika wygrał zawodnikiem, a Przystasz jest
nienia indywidualne – królem strzelców w M1 – wynik 1:12.55,323 już pewny 2. miejsca w M1 na
skiej zajął 2. miejsce w grupie wiekowej, się drużyna o nazwie Śruba Team.
uzyskując świetny wynik.
Do zmagań przystąpiły cztery składy, został Konrad Filipek, zdobywca aż 18 i przewaga ponad 3,5 min nad dystansie Hobby.
bramek, a najlepszym bramkarzem wyWyścig rozegrano w podkrakowskim Brze- więc grano systemem każdy z każdym. brano Dawida Serwińskiego.
Zawodnicy
Śruby
Team
pokonali
sku. Sanoczanin pokonał trasę w czasie
1:30.07,28, co dało mu 19. pozycję generalnie w stawce blisko 70 osób, 17. wśród mężKilkoro sanoczan pojechało na III Bieg o Kwitnący Kalosz
czyzn (wyprzedziły go tylko dwie biegaczki
Sołtyski w Mszanie koło Dukli. Impreza obejmowała też
z Kenii) i 2. w kategorii 60–69 lat. W swojej
zmagania miłośników nordic walking, wśród których
grupie przegrał tylko ze Zbigniewem Pie2. miejsca zajęli Jerzy Nalepka i Magdalena Ćwikła.
rzynką, uczestnikiem maratonu z Igrzysk
Olimpijskich w Moskwie w 1984 roku.
Obydwa wyścigi rozegrano Kinga Górzan. Zwycięstwa od– Trzymałem się go do 6. kilometra, ale
na dystansie 12 kilometrów. nieśli reprezentanci Krosna –
potem zniknął mi z oczu, więc nieco zwolniW klasy�kacji łącznej „kijka- Marcin Michalec (mistrz Polłem tempo. Mimo tego udało się uzyskać dorzy” Nalepka był 2. z czasem ski) i Beata Łopatkiewicz.
bry czas i to na trudnej trasie z wieloma pod1:14.20. Wśród kobiet jako
W biegu starowali Maciej
biegami. Do tego była ona wydłużona o oko2. �niszowała Ćwikła 1:28.26, Małek i Daniel Polny, zajmując
ło 400 m, więc przy właściwym dystansie
7. była Joanna Konieczna, a 10. odpowiednio 7. i 8. miejsce.
uzyskałbym wynik wyraźnie poniżej 1,5 godziny. Dlatego też uważam, że był to mój najKolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
lepszy półmaraton – podkreślił Nowosielski. W decydującym meczu Śruba Team pokonała InterQ.
ARCHIWUM PRYWATNE

Zawody na Sanie w Łączkach
miały doskonałą frekwencję,
startowało 45 muszkarzy. Sołtysik nie dał rywalom żadnych
szans, łowiąc na małe nimfy
aż 16 lipieni – o 4 więcej niż
sklasy�kowany na 2. pozycji
były mistrz świata Marek Walczyk z Jasła. Najniższy stopień
podium dla Macieja Korzeniowskiego (także 12 ryb), a
miejsca od 5. do 9. zajęli: Józef Rycyk, Bogdan Lisiewski,
Krzysztof Zakrzewski (po
10), Dariusz Maciuba (11) i

ARCHIWUM PRYWATNE

Najlepszy półmaraton Przykręcili śrubę

Wyścigi o kalosz

ARCHIWUM PRYWATNE
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Debiutanckie gole
dały zwycięstwo

Podkarpackie ligi młodzieżowe

EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK – VICTORIA PAKOSZÓW� 3-1 (1-1)
Bramki: Kuzio (3-karny), Krawiec (57-wolny), Birek (77-głową) – Kotowski (30-wolny).
Świetna passa Ekoballu Stal trwa w najlepsze, choć tym razem rywale – prowadzeni przez byłego stalowca Mariusza
Sumarę – postawili twarde warunki.
Mecz rozstrzygnął się dopiero w drugiej połowie, po debiutanckich golach
Kamila Krawca i Mateusza Birka.
Zaczęło się planowo – chwilę po pierwszym gwizdku
w polu karnym faulowany był Mateusz Kuzio, który sam
pewnie wykorzystał „jedenastkę”. Potem okazje do podwyższenia wyniku zmarnował Dawid Romerowicz – najpierw
bez precyzji lobował bramkarza, a za moment minimalnie chybił po solowej akcji. Piłkarze Victorii nie pozostali dłużni, stwarzając dwie
szanse na wyrównanie. W końcu dopięli swego, gdy po wolnym z 30 metrów
Andrzej Kotowski posłał piłkę w sam róg.
W pierwszej połowie mecz był bardzo zacięty, potem
zaczęła uwidaczniać się lekka przewaga Ekoballu. Nasi
piłkarze zdołali ją wykorzystać, choć przy wyraźnej
pomocy bramkarza Victorii, który zawalił dwa
gole. W 57. min Krawiec dośrodkował z wolnego, skaczący do główki Romerowicz nie sięgnął do piłki, co zmyliło golkipera gości
i ta wylądowała w siatce. Niespełna kwadrans przed końcem na 3-1 głową
podwyższył Birek. W końcówce goście nie wykorzystali idealnej okazji
do zdobycia bramki kontaktowej.

Okręgowa liga młodzików

TOMASZ SOWA

W innym meczu:
Orzeł Bażanówka
– LKS Długie 0-0.

Ostrych starć nie brakowało, a jednym z największych „walczaków” był Piotr Prystupiuk (w wyskoku).

Ekoball łączy pokolenia
Sportowcy, działacze i sympatycy Ekoballu bawili się na
III Międzypokoleniowym Pikniku Integracyjno-Sportowo-Rekreacyjnym. Mimo niepewnej pogody przez stadion w Bykowcach przewinęło się ponad tysiąc osób.

ARCHIWUM PRYWATNE

Uczestnicy pikniku obejrzeli m.in. niesamowite popisy
Dawida Krzyżowskiego, który z piłką potra� zrobić wszystko.
Organizatorzy zrealizowali
niemal wszystkie zaplanowane punkty programu. Wyjątek
stanowił jedynie turniej futbolu plażowego, odwołany ze
względu na mokry i zimny
piasek na powstałym niedawno boisku do „beach soccera”.
Za to na murawie emocji nie
brakowało. Były nie tylko pojedynki drużyn dziecięcych,
młodzieżowych i dorosłych,
ale także starcia międzypokoleniowe – tradycyjne mecze
mam z przedszkolakami oraz

Juniorzy starsi
EKOBALL SANOK – IGLOOPOL DĘBICA 2-1 (1-0)
Bramki: Hydzik (22), Borek (54).
Drużyna Piotra Kota gra jak na lidera przystało – czwarty mecz
i czwarte zwycięstwo. Prowadzenie dał strzał Igora Hydzika z wolnego, ale potem gospodarze zaczęli marnować okazje, co zemściło się wyrównującą bramką. Odpowiedź była jednak błyskawiczna, bo minutę później Michał Borek wykorzystał nieporozumienie obrońcy z bramkarzem. W końcówce bohaterem Ekoballu
został Dawid Gąsior, wybijając piłkę z linii bramkowej.
Juniorzy młodsi:
ORZEŁ PRZEWORSK – EKOBALL SANOK 4-3 (3-0)
Bramki: K. Słysz (50), Ważny (60), Domaradzki (78).
Błędy w obronie sprawiły, że już do przerwy było praktycznie
po meczu. W drugiej połowie Ekoball rozpoczął odrabianie
strat, jednak bramki Kacpra Słysza, Dawida Ważnego i Rafała
Domaradzkiego nie wystarczyły, by doprowadzić do remisu.
Trampkarze starsi
EKOBALL SANOK – �RPATY KROSNO 1-5 (1-1)
Bramka: Przystasz (9).
Drużyna Damiana Popowicza albo wygrywa do zera, albo...
wysoko przegrywa. Choć początek meczu z Karpatami był
obiecujący, bo mocnym strzałem z dystansu prowadzenie zdobył Kacper Przystasz. Goście wyrównali chwilę przed przerwą, by po zmianie stron niepodzielnie rządzić na boisku.
Trampkarze młodsi
EKOBALL SANOK – CZARNI JASŁO 0-0
Mecz walki z niewielką liczbą okazji strzeleckich. Choć nieco
więcej z gry mieli podopieczni Macieja Błażowskiego, to jednak
nie udało im się zdobyć bramki na wagę kompletu punktów.

trenerów i działaczy Ekoballu
z trampkarzami. Jak zawsze
grano na wesoło, wyniki stanowiły sprawę drugorzędną.
O�cjalne rezultaty notowano
jedynie w turnieju tenisowym,
który na sąsiednich kortach
prowadził Stefan Tarapacki.
Nie brakowało też innych
atrakcji. Bardzo podobały się
pokazy mistrza tricków piłkarskich Dawida Krzyżowskiego
oraz występy gimnastyków klubu „Spartanie” i Młodzieżowej
orkiestry Dętej „Avanti”.

AP SANOK – EKOBALL II SANOK 0-15 (0-5)
Bramki: Słuszkiewicz 3 (39, 47, 48), Warchoł 2 (11, 48), Wojtoń 2 (40, 57), Herman 2 (16, 23), Adamski 2 (53, 54), Izdebski (21), Piotrowski (25), Biega (51), samobójcza (57).
Po 13-0 z Polańczykiem wydawało się, że podopieczni Jakuba Jaklika wyżej już nie wygrają, ale dali radę. Hat-tricka ustrzelił Kacper Słuszkiewicz, po 2 gole zdobyli Kamil Warchoł, Wiktor Wojtoń, Szymon Herman i Łukasz Adamski, a po 1 – Kacper Izdebski,
Łukasz Piotrowski, Filip Biega (była też bramka samobójcza).

EKOBALL II SANOK – COSMOS NOWOTANIEC 3-2 (2-0)
Bramki: Babiak 2 (21, 28), Adamski (32).
Zarząd Klubu Sportowego Ekoball Trzecie zwycięstwo Ekoballu, tym razem jednak minimalne.
składa serdeczne podziękowania rmom, instytucjom i osobom, Choć po dwóch golach Gracjana Babiaka i jednym Łukasza
dzięki którym możliwe jest szkolenie kilkusetosobowej grupy Adamskiego było już 3-0, to w końcówce do głosu doszli godzieci i młodzieży, a także uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, ście i zrobiło się trochę nerwowo.
turniejach, obozach sportowych. To dzięki Wam realizujemy hasło
„Od zabawy do mistrzostwa”, dając radość setkom dzieci.

Dziękujemy rmom i instytucjom:
• F.U.H. GEO-EKO Tomasz Bil
– sponsor strategiczny
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
• Automet sp. z o.o.
• IMPEXRUR S.A.
• Biuro Rachunkowe BAJA B.Styszko
• FPUH InstJosz Piotr Josz
• Kancelaria Prawna Markowicz&Wilusz
• Brandity – Paweł Kosiba
• ELMI Market Budowlany J. i M. Biłas
• Mont-Tok Władysław Duszczyński
• Fiberstudio sp. z o.o.
• Polteknik Ltd sp. z o.o.
• ARRIVA sp. z o.o. o/Sanok
• Firma Przewozowa Markosbus M. Markowski
• Stacja Kontroli Pojazdów JUHAS
• Bolesława Witkowska – Ubezpieczenia

• Zakład Remontowy Markuszka Jasło
• Trans NG Sanok sp. z o.o.
• Firma Chmieliński Wałbrzych
• Elektromontaż Rzeszów S.A.
• Salon komputerowy PROX sp. z o.o.
• PPUH DRIM Wacław Drwięga s.j.
• Restauracja XAVITO
• MARS – Sklepy AGD RTV Dariusz Ryniak
• NGS Oil&Gas sp. z o.o.
• Firma ELEKTRON W. Herebetko
• Pośr. Ubezp. AVIVA Z.Drążek
• FUH Adam Bodnar
• Drukarnia Piast-Kołodziej
• WS Tech
• Firma APLAN
• esanok.pl
• Lody mobilne – Piotr Szlaga

• Urząd Miasta Sanoka
• Gmina Sanok
• Powiat Sanocki
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Program FIO

• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Województwo Podkarpackie
• Kuratorium Oświaty
• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy

Piknik zorganizowano jako jedno z działań projektu pod nazwą:
„Sport moją pasją – warsztaty sportowe dla 410-osobowej grupy
dzieci i młodzieży oraz wyjazd na tygodniowy letni obóz sportowy”
realizowanego przez EKOBALL.
Zadanie współnansowane ze środków: Programu FIO,
Województwa Podkarpackiego i własnych KS Ekoball.
Zapraszamy nowe rmy i instytucje do wspierania naszych działań
w roku 2015. Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia.
Dysponujemy szeroką gamą możliwości reklamowych: na obiektach
sportowych, stronach internetowych, sprzęcie sportowym, itp.
Kontakt i szczegóły na stronie www.ekoball.pl lub pod nr tel. 509-226-573

LKS PISAROWCE – AP SANOK 2-4 (2-2)
Bramki: Karnas 2, Adamski, Zięba.
Druga wyjazdowa wygrana AP, która – podobnie jak w Rymanowie – strzeliła 4 bramki. Znów bohaterem meczu był Marcel
Karnas (2 gole), tra�li też Mateusz Adamski i Adrian Ziemba.

Ligi regionalne
IV liga

Crasnovia Krasne – Cosmos Nowotaniec 3-0 (0-0).
Bukowa Jastkowice – LKS Pisarowce 1-2 (1-0); Pańko
(50), Karol Adamiak (51).
Kolbuszowianka Kolbuszowa – Przełom Besko 2-1 (0-0);
Dzheyranaszwili (90).

Klasa okręgowa

LKS Zarszyn – Iwonka Iwonicz 2-4 (0-2); Adamski (51),
Jasiński (87).
Górnik Strachocina – Partyzant Targowiska 0-3 (0-0).

Klasa B

Orkan Markowce – Pionier Średnia Wieś 2-1 (2-0); Ambicki, Kowal.
Orion Pielnia – LKS Odrzechowa 3-0 (1-0); Siwik 2, Pluskwik.
Szarotka Nowosielce – Gimball Tarnawa Dolna 1-6 (1-2);
Buczek – Furdak 3, Tarnolicki, Marcinik, Kazouzi.
Jawornik Czarna – Juventus Poraż 1-2 (0-0); Osękowski 2.
Nelson Polańczyk – LKS Płowce/Stróże Małe 3-4 (1-1);
Jaklik 2, Tchórz, Łojek.
LKS Olszanica – Drewiarz Rzepedź 2-1 (1-0); Łuszcz.
Florian Rymanów-Zdrój – Remix Niebieszczany 0-3 (0-1);
Tomczewski, Izdebski, Józefek.

Klasa C

Osława Zagórz – LKS II Pisarowce 1-2 (0-0); Bańczak –
Dereń, Posadzki.
ULKS Czerteż – Zalew Myczkowce 1-1 (0-0); Dąbrowiecki.
Otryt Lutowiska – LKS Czaszyn 0-1 (0-1); Podolak.
LKS Tyrawa Wołoska – LKS Górzanka 2-1 (0-0); Starościak, Nitka.
Jutrzenka Jaćmierz – LKS Golcowa 3-4 (1-3); K. Malik 2, Rak.
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DO BOJU, DO BOJU, DO BOJU, STS!

Kadra Ciarko PBS Bank STS Sanok na sezon 2015/16. Od lewej: górny rząd – Łukasz Siuty (napastnik, 19 lat), Rafał Ćwikła (napastnik, 26), Mateusz Wilusz (napastnik, 25),
Tomasz Skokan (obrońca, 17), Kriss Lipsbergs (obrońca, 22), Marcin Biały (napastnik, 27), Nathan Sliwinski (napastnik, 24), Bogusław Rąpała (obrońca, 33), środkowy rząd –
Paweł Dorotniak (przygotowanie �zyczne), Marcin Kondyjowski (masażysta), Kamil Olearczyk (obrońca, 19), Hubert Demkowicz (obrońca, 22), Maciej Bielec (napastnik, 19),
Jere Olander (obrońca, 25), Quinn Sproule (obrońca, 25), Benjamin Breault (napastnik, 27), Jerzy Hućko (kierownik); dolny rząd – Mateusz Skrabalak (bramkarz, 22), Marek
Strzyżowski (napastnik, 26), Robert Kostecki (napastnik, kapitan, 32), Tomasz Demkowicz (II trener), Joni Puurula (bramkarz, 33), Kari Rauhanen (trener), Mike Danton
(napastnik, 34), Joni Tuominen (obrońca, 33), Travis Ouelle�e (napastnik, 26), Bartosz Hućko (bramkarz, 19).

Terminarz Ciarko PBS Bank STS

w fazie zasadniczej sezonu 2015/16
6 września (godz. 17):
Ciarko PBS Bank STS – Polonia Bytom
11 września (godz. 18):
Zagłębie Sosnowiec – Ciarko PBS Bank STS
13 września (godz. 17):
Ciarko PBS Bank STS – Nesta Mires Toruń
15 września (godz. 18):
GKS Tychy – Ciarko PBS Bank STS
18 września (godz. 18):
Ciarko PBS Bank STS – JKH GKS Jastrzębie
20 września (godz. 18):
Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank STS
25 września (godz. 18):
SMS U20 Sosnowiec – Ciarko PBS Bank STS
27 września (godz. 17):
Ciarko PBS Bank STS – Comarch Cracovia Kraków
29 września (godz. 18):
Unia Oświęcim – Ciarko PBS Bank STS
2 października (godz. 18):
Ciarko PBS Bank STS – Orlik Opole
4 października (godz. 18:30): Naprzód Janów – Ciarko PBS Bank STS
9 października (godz. 18): Polonia Bytom – Ciarko PBS Bank STS
11 października (godz. 17): Ciarko PBS Bank STS – Zagłębie Sosnowiec
13 października (godz. 18.30): Nesta Mires Toruń – Ciarko PBS Bank STS
16 października (godz. 18): Ciarko PBS Bank STS – GKS Tychy
18 października (godz. 18): JKH GKS Jastrzębie – Ciarko PBS Bank STS
23 października (godz. 18): Ciarko PBS Bank STS – Podhale Nowy Targ
25 października (godz. 17): Ciarko PBS Bank STS – SMS U20 Sosnowiec
27 października (godz. 18.30): Comarch Cracovia Kraków – Ciarko PBS Bank STS
30 października (godz. 18): Ciarko PBS Bank STS – Unia Oświęcim
13 listopada (godz. 18.30): Orlik Opole – Ciarko PBS Bank STS
15 listopada (godz. 17):
Ciarko PBS Bank STS – Naprzód Janów

Centralna Liga Juniorów

Dwucyfrówka na start

Polska Hokej Liga

Pokazali charakter!

CIARKO PBS BANK STS SANOK – POLONIA BYTOM 4-3 (1-2, 0-1, 3-0)
Bramki: 1-0 Breault – Biały (8, 5/4), 1-1 Przygodzki – Słodczyk – Działo (9, 5/4), 1-2 Słodczyk – Przygodzki – Salamon (16),
1-3 Salamon – Frączek (38), 2-3 Ouellette – Danton – Strzyżowski (51), 3-3 Strzyżowski – Ouellette (52), 4-3 Breault – Biały – Lipsbergs (58).
Zwycięska inauguracja, choć jeszcze w połowie ostatniej
tercji Ciarko PBS Bank STS przegrywał 1-3. W końcowych
10 minutach gospodarze przypuścili frontalny atak, odwracając losy meczu. Jego bohaterem został autor zwycięskiej bramki Benjamin Breault, który rozpoczął i zakończył strzelanie w „Arenie”.
Pierwszego gola w sezonie
Kanadyjczyk zdobył w 8. min,
szarżując zza bramki rywali.
Wcześniej Travis Ouelle�e
tra�ł w słupek. Radość z prowadzenia trwała krótko, bo
1,5 minuty później goście wykorzystali grę w przewadze.
Ściągając na siebie dwóch rywali, Marcin Słodczyk zagrał
do Martina Przygodzkiego,
a ten z bliska tra�ł pod poprzeczkę. Kilka minut później
gracze ci zamienili się rolami
– Słodczyk na pełnej szybkości minął obrońcę i bramkarza, reszta była formalnością.
Druga tercja okazała się
dość bezbarwna, a nasi hokeiści grali bez większego pomysłu w ofensywie. Polonia
w końcu podwyższyła wynik,
a świetną akcją popisał się
Błażej Salamon. Po przejęciu
krążka za własną bramką prze-

jechał całe lodowisko, w końcu lekko strzelając między
nogami jednego z obrońców
i „guma” wpadła w róg naszej
bramki. W tym momencie
wydawało się, że losy spotkania zostały już przesądzone.
Potwierdzać to mogła
pierwsza połowa ostatniej tercji
– choć hokeiści STS-u atakowali, to niewiele z tego wychodziło. Wreszcie Quelle�e wrzucił krążek spod linii niebieskiej
i ku zaskoczeniu golkipera rywali wyszedł z tego gol kontaktowy. Gospodarze „poczuli
krew” i już chwilę później

Marek Strzyżowski
wyrównał strzałem z ostrego
kąta pod poprzeczkę. Euforia na trybunach
szybko mogła
zostać ugaszona,
bo sędzia podyktował karnego po faulu
Joni Touminena na Sebastianie Kłaczyńskim,
jednak Joni Puurula nie
dał się pokonać. Na 2,5
minuty przed końcem
„Arena” de�nitywnie
eksplodowała, gdy
w czystej sytuacji
Marcin
Biały

nie strzelał, tylko podał do lepiej
ustawionego Breaulta, a ten
wpakował krążek do bramki.
W ten sposób hokeiści Ciarko PBS Bank STS
wrócili z „dalekiej
podróży”.

Przełamanie niemocy

TOMASZ SOWA

Kapitalne rozpoczęcie sezonu juniorów. Wygrali obydwa
mecze ze Stoczniowcem Gdańsk – ten pierwszy w dwucyfrowych rozmiarach – nie tracąc nawet bramki.
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK
– STOCZNIOWIEC GDAŃSK 10-0 (2-0, 4-0, 4-0)
Benjamin Breault zaliczył
Bramki: Kopyściański 2 (7, 36), Naparło 2 (17, 35), Michalski 2
kapitalny debiut w o�cjalnym
(27, 50), Kamenev (32), Sokalski (43), Hulewicz (48), Skokan (49).
meczu Ciarko PBS Bank STS, strzelaPo kilku miesiącach przerwy zawodnicy Krzysztofa Ząbkiewijąc dwie bramki, w tym tę zwycięską.
cza przystąpili do meczu mocno zmotywowani, widać było
głód gry. Błyszczał zwłaszcza pierwszy atak w składzie: Patryk
Chmura, Karol Michalski, Mikołaj Kopyściański. Ci ostatni
U siebie Węgrzy zwyciężyli wadzenie podwyższył Strzyzdobyli po dwa gole, podobnie jak Piotr Naparło, a listę strzel- Ostatni sparing
8-5, ale już pierwsza tercja żowski, pięknym strzałem
ców uzupełnili: Yauheni Kamenev, Orest Sokalski, Tomasz
meczu w „Arenie” pokazała, sprzed bulika „zdejmując paHulewicz i Tomasz Skokan.
że na powtórkę raczej nie jęczynę” z okienka bramki
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK
mają co liczyć. Gra była za- rywali. Odpowiedź była bły– STOCZNIOWIEC GDAŃSK 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
cięta, a bramki nie padły. Za skawiczna, bo już 17 sekund
CIARKO PBS BANK STS SANOK
Bramki: Michalski (38), Fal (43), Kopyściański (59).
to już chwilę po przerwie później z bliska tra�ł Lada.
– MISKOLCI JEGESMEDVÉK 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)
Marek Strzyżowski dobił Węgrzy dążyli do wyrównaSobotni pogrom sprawił, że w rewanżu zabrakło mobilizacji, za to
goście mocniej postawili na obronę. Na pierwszego gola trzeba było Bramki: 1-0 Strzyżowski (21, 5/4), 2-0 Strzyżowski (45), strzał Joniego Tuominena, nia, ale cztery minuty przed
otwierając wynik. Potem kil- końcem ich zapał ostudził
czekać niemal dwie tercje, gdy w przewadze tra�ł Michalski. Po in- 2-1 Lada (45), 3-1 Danton (56).
ka udanych interwencji zali- Mike Danton. Kanadyjczyk
dywidualnej akcji na 2-0 podwyższył Mateusz Fal, a wynik ustalił
Nadzieję na udaną inaugurację dał już ostatni sparing, bo hoke- czył jego imiennik Puurula popisał się dużym sprytem,
Kopyściański, pakując krążek do siatki po objechaniu bramki.
iści STS-u wzięli rewanż za przegraną w Miszkolcu. Dzięki temu i wciąż było 1-0.
zza bramki uderzając golkidrużyna nie zakończyła okresu przygotowawczego z kompletem
Ostatnia odsłona przy- pera, dzięki czemu krążek
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
porażek, co z pewnością miało wpływ na jej morale.
niosła najwięcej emocji. Pro- znalazł drogę do siatki.

