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Pielęgniarki dostały podwyżki.
ROBERT PIESZCZOCH:

Musimy wystawić
sobie żółtą kartkę

Pozostali figę z makiem

s.12

ZNAJDUJĄ BEZCENNE
SKARBY I...

s.6

Żal, złość, wściekłość, rozczarowanie, wzburzenie, agresja. Tak pracownicy służby zdrowia zareagowali na wieść o przyznaniu podwyżek dla pielęgniarek z pominięciem pozostałych grup zawodowych. Dlaczego pielęgniarki podpisały porozumienie uwzględniające tylko ich interes? Przecież walczyli o podwyżki razem. A może właśnie o to ministrowi zdrowia
chodziło, aby ludzi skłócić, wzbudzić niesnaski i wzajemną niechęć, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”?

s. 4

Czy reorganizacja SPGK
przyniesie obniżkę cen
wody i ścieków?

s.3

2

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Pamiętajcie, będziecie
rozliczeni z władzy

Członkowie i sympatycy PiS
spotkali się w ostatnią niedzielę w sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Wśród pielgrzymów byli czołowi politycy tej partii: prezes Jarosław
Kaczyński i wiceprezes Beata
Szydło. Na mszę świętą odprawioną na „Bobolówce”
przy relikwiach świętego Andrzeja przybyli licznie mieszkańcy okolicznych miejscowości i wielu sanoczan. Uroczystość uświetnił zespól wokalny „Soul”.

Szanowni Czytelnicy
Miło mi poinformować, że w „Tygodniku Sanockim” zaszły
zmiany. Zrezygnowaliśmy z dodatku telewizyjnego, ale w zamian oferujemy gazetę w zwiększonej objętości i bardziej
atrakcyjną wizualnie. Jesteśmy przekonani, że li�ing dobrze
znanego i lubianego tytułu przypadnie Państwu do gustu.
Tym bardziej, że można w nim znaleźć więcej informacji
z miasta i powiatu, zwiększoną liczbę stron sportowych, a także sporą dawkę historii. Życzę miłej lektury!
Redaktor naczelna
Dorota Mękarska

Poznaj swojego dzielnicowego

JOLANTA ZIOBRO

W tym roku była to już druga
pielgrzymka PiS do Strachociny. W maju modlono się o pomyślny przebieg wyborów prezydenckich. Obecny był kandydat na prezydenta Andrzej
Duda, dziś prezydent RP. Jak
powiedział ks. prałat Józef Niżnik, kustosz sanktuarium, wielu
„dostrzegło w tym działanie
świętego Andrzeja”. Poinformował też, że prezydent chce przyjechać do Strachociny, aby podziękować swojemu patronowi.
Dlaczego politycy największej konserwatywnej partii
w Polsce upodobali sobie akurat
to miejsce? – Święty Andrzej
ich tu ściąga – żartował w rozmowie z „TS” ksiądz Niżnik.
A poważnie – Andrzej Bobola
jest patronem Polski, o co niejako sam zabiegał, objawiając się
w 1702 roku w Pińsku, w 1817
roku w Wilnie i w XX wieku
w Strachocinie, aż do 1987
roku, kiedy to zażądał „Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”.
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W Strachocinie pojawił się pierwszy garnitur polityków PiS: Jarosław Kaczyński, Beata
Szydło, Marek Kuchciński (na zdjęciu), Mariusz Błaszczak – przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Tomasz
Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Po raz pierwszy politycy
PiS przyjechali do sanktuarium
w 2005 roku. – Jeśli mnie pamięć nie myli, propozycja wyszła od Marka Jurka. Teraz
można powiedzieć, że to już
tradycja – usłyszeliśmy od Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka sejmu. Jarosław Kaczyński był w Strachocinie kilkakrotnie, również prywatnie.
Niedzielna wizyta miała
charakter ściśle modlitewny.
Politycy uczestniczyli we mszy
świętej, nie było jednak żadnych przemówień i nikt publicznie nie zabierał głosu.
Mocno za to przemówił ks. pra-

łat Niżnik. Dobrze – podkreślał
kapłan – że ludzie pretendujący
do najwyższych urzędów
w państwie modlą się i pielgrzymują do św. Andrzeja, którego
Opatrzność wyznaczyła do
opieki nad ojczyzną, sama jednak obecność to za mało. Konieczna jest wiara i miłość,
a z drugiej świadectwo życia.
– Posłem i senatorem zostaje
się nie tylko z woli ludzi. Pamiętajcie, że sam Bóg rozliczy każdego parlamentarzystę, jak wypełniał swój urząd – przestrzegał. Rządzący mają być blisko
ludzi, szczególnie biednych,
pokrzywdzonych, chorych.

Po mszy świętej gospodarze zaprosili na poczęstunek
przygotowany przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich.
Jarosława Kaczyńskiego otoczył taki kordon ludzi, że z trudem doszedł na miejsce pikniku. Gospodynie przywitały go
ciepłymi słowami i poczęstowały bigosem. Kiedy usiadł za
stołem, dziennikarze i fotoreporterzy ze zdwojoną siłą rzucili się do robienia zdjęć, na co
Kaczyński reagował ze stoickim
spokojem. Stanowczo jednak
odmówił komentarzy dla mediów, stwierdzając, że nie jest to
konferencja prasowa.
(jz)

Znany aktor
w skansenie

FACEBOOK MBL

Przez dwa dni na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego trwały zdjęcia do �lmu „Chłopski Skarga”. Dokument
realizowany jest przez TVP Historia i przybliża losy Jakuba Bojki. W postać głównego bohatera wcielił się znany
aktor – Kazimierz Kaczor.
Jakub Bojko urodził się w ro- plan zdjęciowy posłużył główdzinie chłopskiej. Był samo- nie Rynek Galicyjski, a także
ukiem, w późniejszym czasie część mieszkalna budynku
stał się jednym z pionierów ru- przeniesionego ze Starej Wsi,
chu ludowego w Galicji, działa- w którym obecnie mieści się
czem społecznym, publicystą apteka.
i pisarzem. Pobił rekord posłoRoboczy tytuł �lmu brzmi
wania – w sejmie galicyjskim, „Chłopski Skarga”. Właśnie
wiedeńskim i polskim spędził tym przydomkiem określił
w sumie 40 lat. Dziś Jakub Boj- działacza społecznego Włako przez większą część społe- dysław Orkan, pisarz tworzączeństwa jest zapomniany. cy w okresie Młodej Polski.
Kręcąc �lm, TVP stara się Na razie nie wiadomo, kiedy
przybliżyć Polakom sylwetkę dokument zostanie wyemitotego niezwykłego człowieka. wany. Zdjęcia wciąż trwają,
Dokument jest interpretacją między innymi w Gręboszopism Bojki. W czasie pobytu wie (województwo małopolw Sanoku ekipa �lmowa kręci- skie), rodzinnej miejscowości
Kazimierz Kaczor w najnowszym �lmie TVP Historia ła sceny z udziałem Kazimierza Bojki.
wcielił się w postać Jakuba Bojki.
Kaczora na terenie MBL. Za
aes
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Stopień, imię i nazwisko:
młodszy aspirant PAWEŁ TURZENIECKI
Lat służby: 9 lat
Obsługiwana dzielnica: Posada
Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, pokój nr 224, tel. 13-46-57-342
Punkt przyjęć: Sanok ul. Robotnicza (siedziba administracji
Autosan). Termin spotkania w punkcie przyjęć należy uzgodnić telefonicznie z dzielnicowym
Ulice: Akacjowa, Beksińskiego, Dworcowa, Jasińskiego, Jesienna, Kasprzaka, Kościelna, Konarskiego, Kilińskiego, Kluski, Leśna, Lipowa, Lipińskiego, Łany, Murarska, Nowa,
Okrzei, Robotnicza, Rysia, Rzemieślnicza, Sowia, Stróżowska, Słoneczna, Stolarska, Stawowa, Szklana, Topolowa, Wolna, Wiosenna, Wesoła, Wspólna, Wilcza, Wierzbowa.

Sanok

KRONIKA
POLICYJNA

*1 października na ul. Beksińskiego doszło do kradzieży.
Pokrzywdzony zawiadomił,
że nieznany sprawca ukradł
z gabloty sklepowej telefon
komórkowy marki Samsung
o wartości 470 zł.
*1 października na ul. Traugutta policjanci zatrzymali motorowerzystę. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał
0,28 mg/l alkoholu.
*3 października funkcjonariusze odebrali zgłoszenie
o kradzieży. Pokrzywdzony
zawiadomił, że nieznany
sprawca z peugeota zaparkowanego na ul. Langiewicza
ukradł kartę płatniczą i 300
zł.
* Tylko kilka minut potrzebowali policjanci, aby ustalić
i zatrzymać sprawcę kradzieży
roweru merida cross, który
pokrzywdzona zostawiła za
drzwiami wejściowymi do
sklepu na ul. Lipińskiego.
*4 października na ul. Kasprowicza funkcjonariusze
skontrolowali kierowcę VW
transportera. Mężczyzna był
pod wpływem alkoholu.
W wydychanym powietrzu
miał 0,57 mg/l. Okazało się
też, że nie posiada prawa jazdy. Tego samego dnia na ul.
Krakowskiej policjanci zatrzymali kierowcę toyoty
hilux, który w organizmie
miał 1,05 mg/l alkoholu.
*5 października na ul. Kamiennej funkcjonariusze skontrolowali kierowcę VW, który był
pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,31 mg/l.

Gmina Bukowsko

*5 października w Pobiednie
policjanci zatrzymali kierowcę skody, który był pod
wpływem alkoholu. Badanie
wykazało 0,26 mg/l.

Gmina
Tyrawa Wołoska

*29 września w Tyrawie
Wołoskiej policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę nissana. W wydychanym powietrzu miał
0,43 mg/l.

Gmina Zagórz

*30 września na ul. Piłsudskiego funkcjonariusze skontrolowali motorowerzystę.
Okazało się, że jest on pod
wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał 0,38
mg/l.
*1 października pokrzywdzony zawiadomił, że za pośrednictwem portalu ogłoszeń
lokalnych wyłudzono od niego 200 złotych. Sprawca zamiast oryginalnego zegarka
marki Casio sprzedał mu
podróbkę.

Gmina Sanok

*2 października w Srogowie
Dolnym
funkcjonariusze
skontrolowali kierowcę opla,
który w organizmie miał
0,29 mg/l alkoholu.
*4 października w Srogowie
Górnym funkcjonariusze
ujawnili, że kierowca skutera
w wydychanym powietrzu
miał 0,45 mg/l alkoholu.
Okazało się też, że posiada
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy
w Sanoku.

Gmina Komańcza

*1 października w Mikowie
policjanci zatrzymali kierowcę audi, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał 0,25 mg/l. Ponadto okazało się, że ma
sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów.

9 października 2015 r.

3

Z MIASTA

Gorących tematów nie brakuje

Podczas wtorkowej konferencji prasowej burmistrz
Tadeusz Pióro i wiceburmistrz ds. komunalnych
Edward Olejko przedstawili aktualne sprawy i tematy,
ważne dla mieszkańców.

Obwodnica coraz bliżej

Możemy brać kredyt
Działania oszczędnościowe, korzystna konsolidacja kredytów,
a przede wszystkim realizacja
dochodów ze sprzedaży majątku pozytywnie wpłynęły na sytuację �nansową miasta. Po-

JOLANTA ZIOBRO

Trwa drugi etap przetargu na
budowę obwodnicy Sanoka –
rzeszowski oddział Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprosił wykonawców
do składania ofert; termin mija
12 października. Budowa ruszy
w 2017 roku.
Miasto podpisało 21 września
umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy
łącznika pomiędzy obwodnicą
a rondem Beksińskiego. Urząd
marszałkowski s�nansuje inwestycję w 85 procentach, resztę
pokryje miasto. Burmistrz Tadeusz Pióro podkreślał, że to
bardzo dobra wiadomość i pomoc dla miasta. Według wstępnego kosztorysu łącznik ma
kosztować ponad 16 mln zł.

rodzin, zwłaszcza tych gorzej sytuowanych – podkreślał wiceburmistrz Olejko.
W �rmie zaczęła się restrukturyzacja, której celem jest obniżenie kosztów. Władze spółki
i miasta zdecydowały o odchudzeniu liczącej 330 osób załogi.
Na dziś wypowiedzenia otrzymało 18 osób. Docelowo ma
odejść 40 osób. Sytuacja ekonomiczna �rmy jest niezła, ale
SPGK ma zobowiązania na kwotę 38 mln zł, związane z realizacją
unijnych inwestycji: modernizacją ujęcia wody w Trepczy, sieci
wodociągowej i oczyszczalni ścieków. Na lata 2016–2017 przypada kumulacja wykupu obligacji.
Nie wiadomo na razie, kiedy
do dojdzie do odczuwalnej przez
mieszkańców zmian cen wody
i ścieków. Wniosek o zatwierdzeObwodnica, �nanse miejskie, ceny wody i ścieków, budowa basenu, sprzedaż Autosanu nie nowych taryf przedsiębior– to tematy poruszane podczas ostatniej konferencji przez T. Pióro i E. Olejkę.
stwo przedstawi 22 października.
prawiają się wskaźniki budżeto- plan dochodów ze sprzedaży Restrukturyzacja SPGK – Mam nadzieję, że prezes SPGK
zawnioskuje obniżkę – powiewe, co oznacza, że w 2016 roku (około 6 mln zł) i pomyślnie zaSanoczanie oczekują obniżek cen dział burmistrz Pióro.
Sanok odzyska zdolność kredy- mknąć budżet 2015.
tową i będzie mógł sięgnąć po
Mimo mizerii �nansowej wody i ścieków. Z informacji przefundusze unijne.
samorząd wsparł w tym roku kazanych przez wiceburmistrza Zagórz nie chce płacić
Poważnym zastrzykiem była instytucje podległe innym orga- Olejkę wynika, że pod względem
sprzedaż udziałów w Galerii Sa- nom, doceniając ich znaczenie cen wody plasujemy się na 6. miej- Miasto nie doszło do porozunok. – Pierwsza transza w wyso- dla miasta. Przekazano: 50 tys. scu wśród 159 podkarpackich mienia z gminą Zagórz w sprakości 1 mln zł już wpłynęła, a ko- zł dla Muzeum Historycznego, gmin. Opłaty za kubik wody i ście- wie do�nansowania kursów na
lejna – 2,3 mln zł – zostanie prze- 50 tys. zł dla SP ZOZ i 10 tys. zł ków wynoszą w Sanoku 14,65 zł, popularnej linii nr „5” oraz „6”
w Krośnie – 8,07 zł, w Jaśle – 7,12 – zamiast 300 tys. zł radni zakazana do 15 października – po- dla KP Policji.
informował burmistrz Pióro.
Jednocześnie burmistrz za- zł, w Rzeszowie – 7,8 zł. Cztero- górscy zatwierdzili 170 tys. zł.
Kwota 3,2 mln zł, w połączeniu z chęcał sanoczan do wykorzy- osobowa rodzina, zużywająca Gmina tłumaczy się trudną syzaplanowaną na październik stania 300 tys. zł przeznaczo- miesięcznie 4 metry sześcienne tuacją �nansową. Podnosi też
sprzedażą dawnego OTL przy ul. nych na budżet obywatelski – wody na osobę, dostaje co drugi kwestię bardzo wysokich cen
Reymonta i już zrealizowanymi projekty można składać do miesiąc rachunek na kwotę 460 zł. wody i ścieków, dyktowanych
– To naprawdę duży wydatek dla przez SPGK, które są dużym
transakcjami pozwoli wykonać końca października.

obciążeniem dla mieszkańców.
Edward Olejko stwierdził, że
sanoccy radni na pewno nie
zgodzą się, aby miasto do�nansowywało z kasy miejskiej kursy
MKS poza granice Sanoka. –
Wszystkie sąsiednie gminy płacą – podkreślał wiceburmistrz.
Późnym popołudniem dowiedzieliśmy się, że ponowne
rozmowy z przedstawicielami
Zagórza nie odniosły skutku.
– Zawiesimy część połączeń –
zakomunikował Edward Olejko. Niewykluczone, że Zagórz
chce wprowadzić nowego
przewoźnika na teren gminy.

Autosan czeka
Syndyk zarządzający upadłym
Autosanem, zwrócił się do sędziego komisarza o przesunięcie
terminu sprzedaży (miała być s�nalizowana do końca września).
Zgłosiło się trzech oferentów, ale
syndyka nie satysfakcjonowała
zaproponowana cena. Potwierdziły się więc nasze przypuszczenia, że podczas wizyty Beaty Szydło musiały zapaść jakieś ustalenia. Wiadomo, że związkowcy
z „Solidarności” zabiegają, aby
część udziałów w fabryce przejęło państwo, zapewniając zamówienia na produkcję wojskową.
– Termin sprzedaży został wydłużony do końca listopada –
ujawnił Tadeusz Pióro, wyrażając nadzieję, że na początku grudnia Autosan znajdzie właściciela.
Jolanta Ziobro

Nasza kandydatka do Sejmu z ziemi sanockiej
– wicewojewoda Grażyna Borek
* Od kilku tygodni krąży informacja, że jest Pani kandydatką w jesiennych wyborach do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Proszę nam o sobie opowiedzieć.
– Mieszkam w Bażanówce
w powiecie sanockim z moim
małżonkiem Janem. Nasze
dzieci, Magdalena i Łukasz,
mają rodziny, dlatego też – mając troje wnucząt – jesteśmy
szczęśliwymi dziadkami. Przez
ponad trzydzieści lat pracowałam w ośrodkach doradztwa
rolniczego, od stycznia pełnię
funkcję wicewojewody podkarpackiego. Mąż zajmuje się działalnością gospodarczą w Krośnie, w którą również wcześniej
byłam bardzo zaangażowana.
* Jak wygląda Pani udział
w życiu społecznym? Z tego,
co wiem, w działalność społeczną jest Pani zaangażowana od wielu lat.
– To prawda, od zawsze tkwiła
we mnie chęć pracy z innymi
i dla innych, ale tak konkretnie,
na poważnie, z pełnym poświęceniem i oddaniem rozpoczęłam swoją działalność społeczną
wraz z powstaniem samorządów. Wtedy to, w 1990 roku,
zostałam radną Rady Gminy

w Zarszynie. Początki w nowo
powstałych samorządach były
bardzo ciężkie, przecież żaden
z radnych po okresie PRL-u nie
wiedział, na czym polega samorządność. W gminie Zarszyn
mieliśmy dodatkowy problem
wynikający z podziału i utworzenia samodzielnej gminy Besko.
* Rozumiem, że nie było łatwo,
dlatego proszę powiedzieć, co
dla Pani i radnych w tamtym
okresie było najważniejsze i jakimi osiągnięciami może się
Pani pochwalić.
– Radną w gminie Zarszyn byłam dwie kadencje i pomimo
licznych sporów wiele udało się
zrobić, a jeszcze więcej nauczyć.
Prace nad jakimikolwiek inwestycjami rozpoczynaliśmy od
założenia komitetu – ds. telefonizacji, budowy wodociągu
i kanalizacji, których byłam
członkiem i to komitety prowadziły inwestycje, nie urząd.
Sama też pisałam wnioski o dotacje, jednym z nich był wniosek o dotację na położenie nawierzchni asfaltowej w mojej
miejscowości, później na remont kościoła, napisałam kilka
projektów na działalność kulturalną. Tym, co bardzo sobie cenię, jest duży wkład w organizację Stowarzyszenia Kobiet Gmi-

ny Zarszyn, gdzie byłam przez
jakiś czas prezesem. Uważam,
że od tego okresu wiele zmieniło się na korzyść w działalności
kobiet naszego regionu.
* A potem był powiat? Jak ocenia Pani swoja pracę w Radzie
Powiatu Sanockiego?
W radzie powiatu sanockiego
zasiadałam dwukrotnie, po raz
trzeci zostałam wybrana, ale
w związku z powierzeniem mi
funkcji wicewojewody zmuszona byłam do złożenia mandatu.
Powiem uczciwie, w powiecie
jest inaczej niż w gminach. Do
rad powiatowych wprowadzony jest podział na koalicję i opozycję. Z moich doświadczeń
wynika, że brak akceptacji większości radnych dla dobrych
propozycji powoduje ogromne
straty dla gospodarowania powiatem. Najwięcej satysfakcji
mam z pracy podczas kadencji,
kiedy to byłam członkiem Zarządu. Z tego, co pamiętam, inwestycji niezbędnych dla powiatu wykonaliśmy na ponad
160 mln zł. Odbudowanych zostało 130 km dróg, 7 mostów,
zabezpieczono groźne osuwiska, przeprowadziliśmy termomodernizację szkół, przeniesiona została neurologia do nowego szpitala, wybudowaliśmy

halę sportową i dwa orliki – to
tylko kilka przykładów.
* W chwili obecnej sprawuje
Pani funkcję wicewojewody
podkarpackiej. Proszę powiedzieć, co w ciągu tych kilku miesięcy poza bieżącymi
obowiązkami udało się jeszcze Pani zrobić. A może coś
dla naszego regionu?
– Czasu miałam niewiele, bo to
zaledwie kilka miesięcy mojej
pracy na stanowisku wicewojewody, ale na pewno jest tak, że
im więcej przedstawicieli z danego regionu na stanowiskach
wyższego szczebla, tym region
jest bardziej zauważalny. W tym
roku powiat sanocki na ochronę zabytków ruchomych i nieruchomych od wojewódzkiego
konserwatora zabytków otrzymał ponad 1 mln zł. Były to dotacje dla Sanoka, Zagórza, Pisarowiec, Bażanówki, Jędruszkowiec, Jurowiec, Kostarowiec,
Łukowego, Morochowa, Nowotańca, Olchowej, Radoszyc,
Siemuszowej, Smolnika, Zarszyna, Międzybrodzia, Odrzechowej, Rzepedzi, Turzańska
i Wisłoka Wielkiego.
Powiat sanocki otrzymał także
pomoc w wysokości ponad 800
tys. zł na przebudowę drogi Zarszyn–Odrzechowa z Narodo-

wego Programu Odbudowy
Dróg i Mostów, z tego też programu gmina Zarszyn otrzymała ponad 80 tys. zł.
Ponad 2 800 tys. zł pomocy
wpłynęło na poprawę stanu nawierzchni dróg, w tym na drogę
powiatową Sanok–Dobra 1 400
tys., drugie 1 400 tys. zł otrzymały gminy Komańcza, Sanok,
Zagórz i Zarszyn.
Jedną z ważnych pozycji do�nansowanych przez wojewodę
kwotą ponad 3 mln zł jest osuwisko w Sanoku, a kolejne duże
zadanie to zabezpieczenie osuwiska z odbudową drogi powiatowej w Lisznej.

Niedawno udało się pomóc
sanockiemu szpitalowi w zakupie potrzebnych urządzeń
medycznych na SOR. Pilotuję
zadania z rolnictwa dotyczące
szkód łowieckich, barszczu
Sosnowskiego, odszkodowań
za suszę. Cieszę się, że z wieloma samorządowcami z Podkarpacia udało się rozwiązać
kilka ważnych spraw.
* A co z polityką i programem wyborczym?
– Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z moim programem wyborczym
w kolejnym wydaniu gazety.
* Dziękuję za rozmowę.

Materiał pochodzi i jest nansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
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Pielęgniarki dostały podwyżki.
Pozostali figę z makiem
JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl

Kilkunastu pracowników ZP
ZOZ Sanok i Lesko pojechało
28 września na ogólnopolską
manifestację do Warszawy, aby
zaprotestować przeciwko pomijaniu całych grup zawodowych przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Reprezentowali załogę skupioną w różnych
związkach zawodowych: ratowników medycznych, analityków,
radiologów, pracowników administracji i obsługi.
– Minister zdrowia, podpisując porozumienie z pielęgniarkami, najwyraźniej zapomniał o innych grupach. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy
„służbą dla służby zdrowia” – nie
ukrywa rozgoryczenia Janusz
Bukład, przewodniczący Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. –
Wszyscy tworzymy służbę
zdrowia i do nikogo się nie najmowaliśmy – denerwuje się
Jolanta Prosiecka, szefowa
Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia
w SP ZOZ.
Aż trudno tłumaczyć takie
oczywistości, że szpital jest systemem naczyń połączonych.
Jak leczyć chorych bez diagnostyki? Pierwszą rzeczą, którą
się zleca po przyjęciu pacjenta,
są badania diagnostyczne i obrazowe. Wykonuje się je przez
24 godziny na dobę. – Pielę-

gniarki mówią, że odejdą od
łóżek. A co będzie, jeśli diagności odejdą od aparatów, ekipy
sprzątające przestaną sprzątać,
a administracja przestanie zajmować się sprawami administracyjnymi? – pyta Jolanta
Prosiecka. W godzinach nocnych i w weekendy cały, ponad
400-łóżkowy, szpital obsługuje
dwóch–trzech laborantów i jeden technik radiolog. Jak zauważa nasza rozmówczyni,
minimalną obsadą wykonuje
się maksimum usług.
Ci, którzy pracują tylko na
jedną zmianę, zarabiają naprawdę nędzne pieniądze. Pracownicy z dwudziestoletnim stażem muszą mieć dodatki wyrównawcze, aby podstawa ich
pensji odpowiadała najniższej
krajowej. Laborantki dostają na
rękę po 1,7–1,8 tys. zł ne�o. Pytają, jak za takie pieniądze przeżyć, opłacić rachunki, wyżywić
rodzinę, wykształcić dzieci?
A ratownicy? Każdego dnia
w ich rękach spoczywa ludzkie
życie i zdrowie. W zespole wyjazdowym nie ma lekarza; sami
decydują o podejmowanych
czynnościach medycznych, reanimują umierających, udzielają
pomocy o�arom wypadków. –
Pracujemy w olbrzymim stresie
i często pod presją. Bywamy
wzywani do miejsc, gdzie ekipę
ratunkową wita się nożem, straszy prokuraturą, sądem – opowiada Janusz Bukład. Podczas
12-godzinnego dyżuru mają
średnio 7 wyjazdów, resztę czasu
ślęczą przy komputerze, aby

ARCHIWUM PRYWATNE

Żal, złość, wściekłość, rozczarowanie, wzburzenie, agresja.
Tak pracownicy służby zdrowia zareagowali na wieść o przyznaniu podwyżek dla pielęgniarek z pominięciem pozostałych grup zawodowych. Dlaczego pielęgniarki podpisały porozumienie uwzględniające tylko ich interes? Przecież walczyli o podwyżki razem. A może właśnie o to ministrowi
zdrowia chodziło, aby ludzi skłócić, wzbudzić niesnaski
i wzajemną niechęć, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”?

Przedstawiciele trzech związków zawodowych z Sanoka i Leska zmobilizowali się, aby pojechać do Warszawy. Domagali się szacunku i sprawiedliwości.
wprowadzić dane do systemu.
Mają mnóstwo dodatkowej pracy, za którą nikt im nie płaci; nie
przeszli zresztą żadnego szkolenia komputerowego, sami wgryzali się w tajniki Systemu Wspomagania Dowodzenia.
Ratownicy, pracujący w nocy, w niedziele i święta, zarabiają około 2 tys. zł na rękę. Tymczasem pielęgniarki dostaną 1,6
tys. zł podwyżki w ciągu czterech lat. Zespół wyjazdowy
tworzą dwie osoby, właśnie ratownik i pielęgniarka. Jak minister miał mógł aż tak zróżnicować zarobki tych dwóch grup
zawodowych? – Nietrudno sobie wyobrazić, jak wpłynie to

na atmosferę w pracy i relacje
między ludźmi. Jeździmy w tej
samej karetce, ponosimy taką
samą odpowiedzialność – ubolewa Janusz Bukład.
Podczas wakacji pielęgniarki zwróciły się do załogi SP
ZOZ z apelem o poparcie swoich postulatów i wzięcie udziału
w referendum dotyczącym
strajku. – Odpowiedź była pozytywna. Poparliśmy postulaty
i roszczenia pielęgniarek, licząc,
że poprą nasze. Jednak 23 września zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek
i Położnych a Ministrem Zdrowia, w którym kompletnie po-

minięto pozostałe grupy zawodowe. Czujemy się wystawieni
do wiatru, rozczarowani i pokrzywdzeni. Wiemy, że porozumienie podpisała góra, ma ono
jednak bezpośrednie przełożenie na stosunki na dole – tłumaczy Janusz Bukład.
Jak zachowa się dyrekcja
szpitala? Podczas negocjacji
z pielęgniarkami była mowa
o tym, że SP ZOZ jest w stanie
wyasygnować na jeden etat
średnio 50 zł podwyżki. Teraz,
gdy ponad 370 pielęgniarek
dostanie pieniądze z ministerstwa (mają być zwiększone
kontrakty z NFZ), czy jest
szansa na zwiększenie puli dla

pozostałych? – To i tak byłyby
śmieszne pieniądze, ale ludzie
liczą na każdą złotówkę – podkreśla Jolanta Prosiecka.
Choć mleko się wylało, rząd
i minister zdrowia mogą podjąć
rozmowy z pozostałymi grupami zawodowymi. Czy zechcą?
Podczas manifestacji w Warszawie, gdzie 28 września przyjechało ponad 5 tysięcy osób reprezentujących pominięte w porozumieniu związki, nikt do nich
nawet nie wyszedł. Zostawili
petycję w siedzibie rządu, ministerstwa i prezydenta. – Ludziom lały się łzy z oczu – opowiadają rozżalenia związkowcy.

Manifestujące zwróciły też
uwagę na fakt, że w polskich
szpitalach zaczyna brakować
personelu. W naszym kraju na
tysiąc osób przypada tylko
Po trwających kilkanaście godzin negocjacjach pielęgniarki i położne doszły do porozu- 5,2 pielęgniarki, natomiast
mienia z ministrem zdrowia. Siostrom udało się wywalczyć 1600 zł bru�o podwyżki. w innych częściach Europy naJednak pogotowie strajkowe nie zostało odwołane. Pielęgniarki wyjaśniają, że ich kolej- wet kilkanaście. Co więcej według statystyk Ogólnopolskiene kroki zależą od wyniku rozmów z dyrekcją szpitala.

go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych średnia
wieku sióstr wynosi 48 lat,
a 8 tys. pielęgniarek w wieku 65
lat nadal pracuje.
Z manifestującymi spotkał
się Marian Zembala, minister
zdrowia. Zaproponował im
400 złotych podwyżki w tym
roku i tyle samo przez kolejne
trzy lata. Negocjacje kontynuowano na spotkaniu zorganizowanym kilkanaście dni później. W czasie rozmów stronom udało się dojść do porozumienia. Pielęgniarki zgodziły
się na 400 złotych bru�o podwyżki przez cztery lata.
– Od tej kwoty należy jeszcze odjąć podatek i opłaty
składkowe. Na rękę będzie to
więc około 230 zł – tłumaczy
Małgorzata Sawicka, przewodnicząca sanockiego ZZPiP.
Po zakończeniu rozmów
Marian Zembala poinformował, że podwyżki zostaną
przekazane w formie rozporządzenia ministra zdrowia

jako dodatkowe środki do
umów NFZ. Zagwarantował
też, że wynagrodzenie nie zostanie zmniejszone w kolejnych latach.
– Z tego co mi wiadomo,
dyrektor SP ZOZ przekazał do
NFZ listę pielęgniarek i położnych zatrudnionych w sanockiej lecznicy. W najbliższym
czasie planujemy spotkanie
z władzami szpitala, na którym
omówimy między innymi podział środków. Zależy nam na
tym, żeby każda pielęgniarka
i położna dostała taką samą
kwotę – mówi Małgorzata Sawicka. – Nie odwołujemy jednak pogotowia strajkowego.
Czekamy na wynik rozmów
z dyrektorem. Przypominam,
że podwyżki były tylko jednym z naszych postulatów, zostało jeszcze siedem innych.
Mam jednak nadzieję, że w pozostałych kwestiach osiągniecie porozumienia będzie łatwiejsze – dodaje.
aes

Widmo strajku oddalone
Siostry od dłuższego czasu
walczyły o podwyżki i polepszenie warunków pracy. Gdy
kolejne rozmowy z ministerstwem nie przynosiły rezultatów, zdecydowały się na manifestację. 10 września w stolicy prawie 10 tys. pielęgniarek i położnych rozbiło białe
miasteczko. Siostry po raz kolejny przedstawiły swoje warunki. Domagały się wzrostu
wynagrodzenia zasadniczego
o 1500 zł w przeciągu trzech
lat, zmniejszenia biurokracji,
zamiany umów śmieciowych
na normalne etaty i wpisania
pielęgniarek do systemu świadczeń zamawianych przez NFZ.
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Znajdują bezcenne skarby i...

Nie sposób policzyć bezcennych zabytków, które tra�ły
do Muzeum Historycznego
dzięki poszukiwaczom skarbów. I chwała im, bo nie zawsze tra�ają się tak uczciwi
i świadomi znalazcy.

AUTORKA

Najbardziej aktywni nie dość,
że oddają znalezione przedmioty, to jeszcze namawiają do tego
innych, a nawet odkupują co
cenniejsze artefakty i przekazują
do muzeum. Tak było choćby
z mieczem z XII wieku, który
został odkopany w Bieszczadach. Znalazca z Podkarpacia
niespecjalnie miał ochotę się
z nim rozstać, ale Robert Fedyk
– kolekcjoner i współpracownik
MH – tak długo nad nim „pracował”, że ostatecznie miecz tra�ł tam, gdzie powinien, czyli
do muzeum.
W świetle prawa nikt nie ma
prawa zatrzymać wydobytych
z ziemi zabytków – należą one
do państwa – ale, jak wiadomo,
różnie bywa. Niektórym trudno
oprzeć się pokusie. Część poszukiwaczy włącza je do swoich
prywatnych kolekcji, inni z zyskiem sprzedają. Nic dziwnego,
że wielu archeologów i naukowców żywi niechęć, a wręcz wrogość, do poszukiwaczy skarbów,
uważając ich za przestępców.
W Sanoku archeolodzy
mają bardzo dobre relacje
z przedstawicielami tego środowiska, szczególnie z Robertem
Fedykiem i Łukaszem Solonem.
Piotr Kotowicz z Muzeum Historycznego prowadzi z nimi
wspólne poszukiwania, zaprasza na wykopaliska. Są też inni,
m.in. Tomasz Podolak, Mieczysław Skowroński i Jacek Mączka, który znajdował skarby przy
okazji... spacerów z psem.

Po konserwacji przedmioty przekazane przez odkrywców
będą prezentowane na wystawie archeologicznej,w osobnej gablocie „odkrywców skarbów”. Na zdjęciu (od prawej): Ł. Solon, P. Kotowicz, R. Fedyk.

z wczesnej epoki żelaza. Ozdobę
znalazł Tomasz Podolak. – Takiego przedmiotu nie ma
w swoich zbiorach żadne muzeum w południowo-wschodniej Polsce – podkreśla Piotr
Kotowicz. Rarytasem jest też
znaleziony w tym roku nóż
i mała kosa z II w p.n.e., będący
świadectwem obecności na naszych ziemiach Celtów. – Na
pewno wzbudzi sensację
w świecie naukowym – nie ma
wątpliwości archeolog.
Naukowcom
Sensacyjnym wręcz odkryzapiera dech
ciem jest naczynie brązowe
z VIII-VII w p.n.e. z Woli SękoNiektóre zabytki są naprawdę wej. Pochodzi prawdopodobnie
unikatowe, np. fragment brązo- z Bałkanów. Mimo dziesiątków
wej zapinki z VII w p.n.e., czyli e-maili wysłanych przez Piotra

Kotowicza do naukowców
w Polsce i za granicą nikt w Europie nie słyszał o analogicznym
odkryciu.
Najświeższą rewelacją jest
grób rzymski, na który Tomasz
Podolak tra�ł w jednej z podsanockich miejscowości. Niewykluczone, że znajduje się tam
całe cmentarzysko. Piotrowi
Kotowiczowi i kolegom świecą
się oczy, kiedy o tym mówią.
Chcą przeprowadzić badania
jeszcze w tym roku.

zwłaszcza miejsca znalezisk. Po
co dawać namiary niepowołanym? Część poszukiwań prowadzą metodycznie, wiedząc
na przykład, że na wzniesieniach i w pobliżu wody chętnie osiedlali się ludzie. Ale są
też odkrycia zupełnie przypadkowe, dokonywane podczas spaceru po polach czy
zbierania grzybów. – Oprócz
doświadczenia, trzeba mieć
szczęście – uśmiecha się Łukasz Solon.
Robert Fedyk i Mieczysław Skowroński posługują
się wykrywaczami metali.
– Robert stale z nami współpracuje, służąc sprzętem i doświadczeniem. Natomiast pan
Skowroński penetruje pola
angielskich rolników i współpracuje z tamtejszymi muzeami. Ma na swoim koncie
wiele odkryć potwierdzonych
certy�katami – opowiada
Piotr Kotowicz.
Odkrywcom nieraz pika
serce i trzęsą się ręce. To wspaniałe uczucie! Robert Fedyk
za swoje największe odkrycie
uważa srebrny skarb z X wieku, znaleziony w połowie lat
90. na grodzisku w Trzcinicy.
Była to sensacja na skalę Polski. Łukasz Solon najbardziej
sobie ceni niepozorny przedmiot z XX wieku: „markę kredytową”, czyli żeton, którym płacono w kantynie II Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.

Dziękujemy
i prosimy o więcej

Muzeum docenia swoich współpracowników. We wtorek odbyła się skromna uroczystość, podczas której Joanna Przybyło, zastępca dyrektora, wręczyła poszukiwaczom skarbów podziękowania i drobne upominki,
a Piotr Kotowicz zaprezentował
Pika serce
przekazane przez nich zabytki,
i trzęsą się ręce
które w tym tygodniu tra�ą do
Poszukiwacze skarbów są bar- konserwacji w Krakowie.
Jolanta Ziobro
dzo dyskretni. Dotyczy to

Prawnik radzi
Moje odwołanie w sądzie od
rozwiązania umowy o pracę
zakończyło się uwzględnieniem powództwa i przywróceniem mnie do pracy. Jakie
kroki powinnam podjąć,
bym rzeczywiście mogła
wrócić do pracy?
Krystyna z Zagórza
W Pani sytuacji, mimo wygranej sprawy sądowej, musi pani
przede wszystkim w terminie 7
dni od daty uprawomocnienia
się wyroku orzekającego przywrócenie do pracy zgłosić pracodawcy gotowość niezwłocznego jej podjęcia. Skuteczność
wyroku przywracającego pracownika do pracy zależy bowiem od zgłoszenia przez niego
gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Potwierdził to
Sąd Najwyższy w wyroku
z 12.7.2011 r. sygn. II PK 18/11,
stwierdzając, że stosunek pracy
zostaje reaktywowany z mocy
orzeczenia o przywróceniu do
pracy, ale jego materialna skuteczność w świetle art. 48 § 1 KP
powstaje dopiero od daty zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia
pracy. Zgodnie bowiem z art. 48
§ 1 KP pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7
dni nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu na-

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

stąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
Jeżeli o przywróceniu do pracy
orzekł sąd I instancji, należy poczekać, czy pracodawca się od
niego odwoła (wniesie apelację). Jeżeli nie wykona żadnych
ruchów, wyrok sądu I instancji
uprawomocnia się najdalej
z upływem 3 tygodni od daty
jego wydania. Jeżeli w sprawie
orzekał sąd II instancji (sąd
okręgowy albo apelacyjny), wyrok taki jest prawomocny
z dniem wydania i od tego dnia
liczy się 7-dniowy termin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U.2014.1502)

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

mojego Męża
śp. Adama Święcichowskiego
serdeczne podziękowania
składa

Z życia samorządu

Nie kłócimy się, ostro pracujemy
Moim obowiązkiem jako przewodniczącego jest organizowanie
pracy rady i prowadzenie jej w taki sposób, aby było jak najmniej
kon�iktów i by koncentrować się na sprawach merytorycznych,
tak jak tego oczekiwano, wybierając mnie na tę funkcję.
Za największe wyzwanie tej kadencji uważam maksymalne
wykorzystanie funduszy unijnych, w alokacji 2014–2020,
dlatego też wszystkie działania
koncentrujemy na zgromadzeniu środków na wkłady własne.
Zwery�kowaliśmy wieloletni
plan inwestycyjny, wybierając
najważniejsze zadania możliwe
do realizacji w najbliższej perspektywie czasowej.
Mnie osobiście najbardziej
leży na sercu budowa basenu.
Dyrektor MOSiR, znając oczekiwania i sytuację �nansową miasta, przedstawił radnym koncepcję remontu basenu otwartego ze
względu na możliwość sięgnięcia
po fundusze na rewitalizację.
Myślę jednak, co zresztą wyszło

podczas dyskusji na forum rady,
że bardziej potrzebny jest basen
kryty, funkcjonujący przez cały
rok, bez względu na pogodę.
I w tym kierunku muszą iść przygotowania.
Zadaniem na dziś jest rozwiązanie problemów korków
na rondzie Beksińskiego. Popieram działania przewodniczącego Komisji Infrastruktury
Miejskiej. Dodam, że w poprzedniej kadencji podnosiłem
ten temat, postulując wykonanie prawoskrętu z ulicy Dmowskiego i wsparcie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poprzez pozyskanie na
ten cel działki.
Jak większość radnych,
miałem w swoim programie

obniżenie cen wody i ścieków.
Dlatego pozytywnie oceniam
to, co się dzieje w SPGK. Myślę, że restrukturyzacja zmierza
w dobrym kierunku i obniży
koszty ogólnozakładowe. Moje
oczekiwania są takie, aby podjęto także działania obniżające
koszty bezpośrednio w gospodarce wodno-ściekowej. Przed
realizacją inwestycji dotyczącej
poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Sanoku mówiono
radnym, że po modernizacji
ujęcia w Trepczy i sieci wodociągowej w mieście możliwe
będzie zamknięcie ujęcia w Zasławiu, co zdecydowanie wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów. Dziś słyszymy, że jest to
niemożliwe ze względów technicznych.
Ubolewam, że coraz bardziej oddala się wizja Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. W czasach, gdy byłem burmistrzem,

ZBIGNIEW DASZYK,
przewodniczący Rady Miasta

Sanok miał 32,6 ha funkcjonujących jako podstrefa mieleckiej SSE – na terenie Autosanu
i Stomilu. Nie rozumiem, dlaczego w następnych latach tego
potencjału nie wykorzystano.
Na zbędnych dla obu fabryk terenach mogły przecież powstać
nowe �rmy – były działki, hale,
uzbrojenie, odpowiednie warunki. Dziś stworzenie SSE
w Sanoku jest coraz mniej realne, nie tylko ze względu na brak
terenu – choć mamy np. 5 ha
przy ulicy Stróżowskiej – ale też
ze względu na kończące się
przywileje dla inwestorów.
Za jedną z największych
bolączek uważam stan dróg
miejskich. Dokonaliśmy objazdu całego miasta pod tym kątem, przekonując się, że potrzeby i oczekiwania są niezmierzone. Są miejsca, szczególnie
na nowych osiedlach, np.
w Olchowcach, gdzie lu-

dzie chodzą i jeżdżą po błocie.
Często są to młode rodziny,
mające małe dzieci. Tymczasem w 2014 roku na inwestycje
drogowe miasto przeznaczyło
tylko 1,5 mln zł. Zobaczymy,
czy w 2016 roku uda się więcej.
Być może urząd pozyska dodatkowe pieniądze w ramach
programu rządowego; niewykluczone też, że mieszkańcy
zechcą przeznaczyć na ten cel
cześć budżetu obywatelskiego, na który wyasygnowaliśmy 300 tys. zł. (jz)

Żona
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CO W GMINACH PISZCZY

Słowacy tu walczyli i polegli
Każdego roku, tak i w tym, 5 października przedstawiciele
władz polskich, słowackich i czeskich spotkali się przed
pomnikiem II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, aby oddać hołd żołnierzom czechosłowackim, którzy stracili życie w Bitwie Karpacko-Dukielskiej.

Prawdziwa gratka czekała w miniony weekend na mieszkańców gminy Zarszyn, bowiem nie zdarza się często, aby
całą wystawę poświęcono wyłącznie na zaprezentowanie
militariów z okresu I i II wojny światowej. Tak się stało
w Zarszynie, gdzie Stowarzyszenie ,,Inicjatywa” wraz ze
rszyn Andrzeja Betleja. Od- Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym „Galicja”
znaczenia wręczył por. Jan przygotowało w Domu Ludowym ekspozycję broni i paKlimkiewicz, prezes Zarzą- miątek z lat wojennych.
du Okręgowego Związku
Kombatantów i Byłych Pomysł wystawy wyszedł od Wojska Polskiego Ryszard
dwóch mieszkańców gminy Stączek.
Więźniów Politycznych.
– W tej chwili w Polsce
Wiązanki kwiatów przed Zarszyn, Bogdana Marszała
i Mateusza Gajewskiego, jest dużo grup rekonstrukktórzy pasjonują się zbiera- cyjnych
odtwarzających
niem militariów. O�cjalne walki – mówił generał Januotwarcie ekspozycji nastąpi- ary Komański w swoim wyło w sobotę, natomiast miesz- stąpieniu. – Ale też dużo
kańcy mogli zobaczyć zgro- grup poszukiwaczy, którzy
madzone pamiątki w niedzie- dokumentują naszą historię
lę od godziny 9 do 18. Kolek- za pomocą eksponatów
cja militariów okazała się znalezionych w lasach, japrzebogata. Wśród pokaza- rach, wykopach. Jesteśmy
nych zbiorów nie zabrakło: świadkami tego, że można
karabinów, granatów, bagne- jeszcze znaleźć w naszej
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naszych dzieci i kolejnych
pokoleń.
Oprócz
eksponatów
można było również podziwiać dioramę przygotowaną
przez Bogdana Marszała,
jednego z inicjatorów wystawy. Makieta modelarska
przedstawiała scenę bitwy
między żołnierzami niemieckimi i rosyjskimi.
– Na naszych oczach,
w tym momencie, odchodzi
ostatnie pokolenie świadków
tamtych tragicznych dni – zaznacza Mateusz Gajewski.
– Dni, o których za kilka lat
opowiedzą jedynie książki
i �lmy oraz przedmioty zachowane przez pasjonatów,
eksponowane w muzeach
i prywatnych kolekcjach.
Zaprezentowane zbiory
w dużej mierze pochodziły

Karabiny, granaty, bagnety...

ŻANETA KORNAŚ

Bitwa o Przełęcz Dukielską
była wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, którą
przeprowadzono we wrześniu i październiku 1944
roku. Na wzgórzu pomiędzy
Nowosielcami a Pielnią jesienią 1944 roku młodzi
słowaccy żołnierze II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej stoczyli krwawą walkę z niemieckim najeźdźcą. Dlatego Aleja Lipowa, która prowadzi do
dawnego dworu Gniewoszów, obecnie Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, zwana jest też
aleją śmierci. W walkach
z niemieckimi żołnierzami
zginęło tutaj 143 żołnierzy
brygady. Ich poświęcenie
upamiętnia pomnik przy
szkole rolniczej.
Od kilkunastu lat jest to
również miejsce oddawania
hołdu poległym nie tylko

przez władze polskie, słowackie i czeskie, ale również
przez byłych żołnierzy i weteranów, którzy pozostają
ostatnimi świadkami dwóch
wojen światowych. W obchodach biorą także udział
mieszkańcy gminy Zarszyn
wraz z dziećmi i młodzieżą
szkolną.
W tym roku uroczystości tradycyjnie rozpoczęły
się od przemarszu 21 Brygady 5 Batalionu Strzelców
Podhalańskich wraz z orkiestrą wojskową z Rzeszowa pod pomnik w Nowosielcach. W czasie obchodów medalami 70. Rocznicy
Zakończenia Wojny i Zwycięstwa nad Faszyzmem
uhonorowano prezesa Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Annę Barabasz oraz wójta gminy Za-

Filmy, które bawią i uczą
W ramach przedsięwzięcia „Kino Młodego Widza” dzieci
z gminy Sanok mogły się przenieść do świata bajek i obejrzeć najnowsze animacje �lmowe.
Seanse dla szkół podstawowych zorganizowano w Niebieszczanach, Prusieku, Dobrej i Mrzygłodzie. Projekcję
poprowadziła Joanna Baran,
aktorka teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Udział w zajęciach wzięło blisko 200 dzieci. Najmłodsi
z uwaga oglądali wyświetlane
�lmy i chętnie brali udział
w organizowanych konkursach. Kolejnym punktem imprezy będą warsztaty �lmowe
dla gimnazjalistów, które poprowadzi profesjonalna ekipa.

Udział w nich wezmą uczennice z gimnazjum w Strachocinie.
Realizacja projektu była
możliwa dzięki odnowionym
kontaktom między gminą Sanok, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i sanockim
BWA.
– Mamy nadzieję na dalszą współpracę. Liczę, że to
dopiero początek kolejnych
inicjatyw na terenie naszej
gminy – podkreśla Anna Hałas, wójt gminy Sanok.
aes

pomnikiem złożyły delegacje ze Słowacji, Czech oraz
przedstawiciele polskiego
rządu, władz lokalnych,
szkół, kombatantów, żołnierzy, policji i straży.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że słowaccy żołnierze
wyzwolili te ziemie, tracąc przy
tym swoje zdrowie i życie. Poczuwamy się do tego, aby
czcić, szanować i dziękować za
ich poświęcenie, dlatego każdego roku przyjeżdżamy do
Nowosielec, aby złożyć pamiątkowe kwiaty – mówił por.
Jan Klimkiewicz. – Cieszę się,
że samorząd i mieszkańcy gminy dbają o miejsca pochówku
poległych i że losy żołnierzy
słowackich nadal są bardzo
żywe nie tylko w pamięci ich
rodaków, ale również i Polaków.
Anna Twardy
www.ezarszyn.pl

ANNA TWARDY

Bitwa o Przełęcz Dukielską była wielką operacją wojskową, którą przeprowadzono we
wrześniu i październiku 1944 roku. Dzisiaj poległym tam żołnierzom hołd składają trzy
nacje: Słowacy, Czesi i Polacy.

Wśród pokazanych zbiorów nie zabrakło karabinów, granatów, bagnetów, noży, umundurowania, łusek, pocisków, monet, odznaczeń, medali, zdjęć, dokumentów i wielu innych cennych militariów.
tów, noży, umundurowania, polskiej ziemi cenne zabyt- z kolekcji członków Stowałusek, pocisków, monet, od- ki wojskowe.
rzyszenia Eksploracyjno-Hiznaczeń, medali, zdjęć, do– Obecność na tej impre- storycznego „Galicja”, którzy
kumentów i wielu innych zie jest dla mnie swoistą po- dbają o miejsca pochówku
cennych rzeczy. W otwarciu dróżą w czasie, powrotem do żołnierzy walczących w I i II
wystawy uczestniczyli m.in. moich młodzieńczych lat – wojnie światowej na terenie
członkowie Stowarzyszenia opowiadał Ryszard Stączek. Podkarpacia. Podejmują też
,,Inicjatywa”, Stowarzyszenia – Należy oddać hołd ostat- działania edukacyjne z tego
,,Galicja”, wójt gminy Za- nim siedemdziesięciu latom zakresu mające na celu zainrszyn Andrzej Betlej, generał pokoju. Gwarancja bezpie- teresowanie młodzieży histobrygady January Komański czeństwa narodowego daje rią naszego regionu i kraju.
oraz członek Związku Wete- nam wszystkim pewność
Anna Twardy
ranów i Żołnierzy Ludowego swobody, spokoju dla nas,
www.ezarszyn.pl
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KULTURA

Dla mnie najważniejszą i najpiękniejszą (o ile można powiedzieć tak o tego typu
utworze) powieścią wojenną
jest „Sól ziemi” Józefa Wi�lina. Celowo piszę „wojenną”,
przyjęło się bowiem uznawać
dzieło Wi�lina za utwór pacy�styczny,zresztąsamautor
nie ukrywał swoich poglądów antywojennych.

To spojrzenie historyków literatury przez lata determinowało
interpretację „Soli ziemi” poza
małym wyjątkami, do których
należało stanowisko Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, który
wzbraniał się przed „pacy�stycznym” szu�adkowaniem trylogii
o cierpliwym piechurze. Piszę
„wojenną”, mając na uwadze
czas powstania powieści, doświadczenia autora na froncie
Wielkiej Wojny i świadomość
historyczną nas współczesnych.
Powieść powstała w wielkich bólach niemocy twórczej.
Wi�lin zaczął pisać swoją trylogię już w 1925 r. Po dziesięciu
latach została wydana część
pierwsza zatytułowana „Powieść
o cierpliwym piechurze”, w planach były następne: „Zdrowa
śmierć” i „Dziura w niebie”. Dopiero po kilkudziesięciu latach
w paryskiej „Kulturze” ukażą się
fragmenty drugiej części. Tyle.
Więcej Wi�lin nie był w stanie
napisać. Zresztą powszechnie
kojarzy się pisarza z trzema dziełami, które były jego literacką
namiętnością: wydane w roku
1920 „Hymny”, tłumaczona
przez całe życie (począwszy od
1914) „Odyseja” i wspomniana
trylogia o cierpliwym piechurze.

BC.WBP.LUBLIN.PL

TOMEK MAJDOSZ

Sam Wi�lin był perfekcjonistą,
cichym i nieco wyobcowanym,
niespiesznym w pisaniu, postacią o cechach franciszkańskich,
takim go zapamiętał m.in. Czesław Miłosz. Urodził się na Podolu w roku 1896, ukochanym
miastem pisarza był Lwów,
o którym napisał przejmujące
wspomnienia „Mój Lwów”, studiował w Wiedniu �lozo�ę i językoznawstwo. Brał udział
w Wielkiej Wojnie jako ochotnik
w Legionie Wschodnim, następnie został wcielony do armii austriackiej. Właśnie doświadczenia wojenne dały możliwość
stworzenia przejmującego studium przeistaczania się człowieka w istotę, która składa się
z „bluzy, spodni, płaszcza, butów…”. Symbolem cierpliwego
i posłusznego piechura jest Piotr
Niewiadomski z ojca Polaka,
matki Ukrainki. Czterdziestoletni analfabeta, prosty pasterz z zakątka ziemi huculskiej „pachnącej miętą w letnie wieczory”. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że

postać Piotra to odwrócony
symbol Odysa, antybohater, który wprawdzie ma swoją Penelopę (Magdę Mudryk) i psa Argosa (Basa), ale nigdy nie dane mu
będzie zapisać się imiennie na
kartach historii. Jest tylko trybikiem w machinie wojennej,
przed nim tylko peregrynacja
w nieznane, na front za cesarza
Franciszka Józefa. „Sól ziemi” to
także niezwykły poemat o lęku
wojennym. O wojnie, którą słychać, czuć każdą myślą, każdym
zmysłem, która nadchodzi –
„ruch osobowy [pociągów] został wstrzymany” – a której jeszcze nie ma. Autor zostawia nas
w jej przedsionku i przedpieklu.
Wi�lin nie naśmiewał się ze
swojego „prostego przyjaciela”.
Opisując jego los, miesiąc z jego
życia pomiędzy 28 lipca a 25
sierpnia roku 1914, opisał los
„nieznanego żołnierza” wszystkich frontów: Niemca, Rosjanina, Polaka, Węgra etc. Sięgnął do
jego myśli, lęków, pokazał metamorfozę – jak zrzuca brudny

łach i wdziewa mundur C.K.
Monarchii, jak żegna się ze swoim domem i z obawami idzie do
pobliskich koszar.
Mnie dzieło Wittlina zdumiewa. W artystycznej formie, w niezwykłości symboli, ekspresji zdań
autor opisał grozę wojny. Sztuka
wyszła zwycięsko z okrucieństwa
pożogi i śmierci prostego żołnierza. I to był ostatni tak wybitny
obraz wojenny. Potem przyszedł
okres pokatyński, pooświęcimski,
okres ludobójstw na Podolu, Wołyniu – zupełnie odhumanizowany, z którym żadna sztuka nie dała
sobie rady.
Do „Soli ziemi” wracam cyklicznie, niemal zawsze w okresie lipca, sierpnia. Czytam i zawsze daję się zadziwić. Jak doskonale można było opisać bardzo cienką granicę pomiędzy
człowiekiem a jego najgorszym
wcielaniem podatnym na rozkazy sadystów. W jaki sposób
udało się Wi�linowi w niespiesznej narracji ująć chaos
wojenny.

Sanocka cerkiew zapełniła się po brzegi podczas I Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Paraliturgicznych. Organizatorzy mają nadzieję, że impreza przerodzi się w festiwal, promujący kulturę chrześcijańską Wschodu i Zachodu.

Ku chwale Boga
i dla tradycji
Organizatorem
przeglądu
była para�a prawosławna
w Sanoku i sanockie koło
Bractwa Świętych Cyryla i
Metodego, a siłą napędową –
Marianna Jara, muzyk, dyrygent, pedagog i społecznik
w jednej osobie. – Pieśni paraliturgiczne to kanty, psalmy i pieni nabożne, wykonywane podczas i poza liturgią – wyjaśnia.
W przeglądzie wzięły
udział chóry z para�i prawosławnej z Sanoka i Morochowa oraz zespoły: Śpiwanka
z Mokrego, ŁemMY z Komańczy, Łopienka z Cisnej,
Widymo z Sanoka, Chór Irmos diecezji przemysko-nowosądeckiej, zespół uczniów
Punktu Nauczania Języka
Ukraińskiego, działającego

przy SP1. Ważne, że wśród
wykonawców były dzieci, co
oznacza, że kolejne pokolenia
sięgają do skarbca pieśni i tradycji liczącej kilka wieków.
– Mamy nadzieję, że w następnych latach uda się zorganizować przegląd w szerszej formule festiwalu i że będzie się on
odbywał w drugiej połowie
września. Uważamy, że właśnie
w wielokulturowym Sanoku,
będącym siedzibą arcybiskupa
prawosławnego, zwierzchnika
diecezji obejmującej całe Podkarpacie, potrzebny jest festiwal
promujący kulturę chrześcijańską Wschodu i Zachodu – odkreśla Marianna Jara.
Przegląd do�nansowało
Starostwo Powiatowe w Sanoku.
(z)

TOMASZ SOWA

Niespieszny rytm wojny
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W przeglądzie w cerkwi wzięło udział osiem zespołów.

Już się uczą z polskich książek

Założycielką ośrodka jest Natalia Łobas – młoda i energiczna pani doktor �lologii
polskiej z Tarnopola. Pani
Natalia zna kilka języków; pisze wiersze dla dzieci, ma na
swoim koncie tomiki poetyckie. Ośrodek popularyzujący
język i kulturę polską powstał
wiosną tego roku, w pomieszczeniach otrzymanych od
władz miasta. I od razu przyciągnął mieszkających w Tarnopolu i w okolicy Polaków,
a także Ukraińców interesujących się kulturą polską. Obecnie do szkoły językowej
uczęszcza około 100 osób,
dorośli i dzieci, podzielonych
na 7 grup.
Jak to się stało, że sanoczanie zbierali książki dla
Tarnopola? Okazuje się, że
pani Natalia jest chrześniacz-

ARCHIWUM PRYWATNE

Sanoczanie
podarowali
około dwa tysiące książek,
które zostały przekazane do
ośrodka „Moja Polska”
w Tarnopolu (Ukraina). Na
miejscu bardzo się przydają! Korzystają z nich wszyscy, którzy chcą uczyć się
języka polskiego, nie tylko
Polacy.

Nic dziwnego, że w Tarnopolu ludzie garną się do nauki języka polskiego. Widać, że twórczyni ośrodka „Moja Polska” ma pomysł i chęć do pracy, a książki z Sanoka bardzo się przydają.
ką Marianny Jary z Sanoka.
– W ten sposób Ukrainka
z Polski pomogła Ukraince
z Ukrainy, która chce promować kulturę polską – śmieje
się pani Marianna, która latem zamieściła w „Tygodniku
Sanockim” prośbę o przekazywanie książek. Odzew był
wspaniały. – Ludzie dzwonili,
dostarczali książki osobiście

albo prosili o odbiór u siebie.
Odwiedziłam chyba z trzydzieści domów, poznając przy
okazji bardzo ciekawe i sympatyczne osoby – relacjonuje
nasza rozmówczyni. Zbiórka
trwała przez cały czerwiec
i do połowy lipca. Udało się
zgromadzić około 2 tys. książek: encyklopedie, literaturę
piękną, książki historyczne,

przewodniki. Wszystkie zostały przewiezione przez panią Mariannę i znajomych do
Tarnopola, tworząc podwaliny pod polską bibliotekę. Placówka działa już pełną parą
i – jak zapewnia pani Natalia
– uczniowie „Mojej Polski”
chętnie z niej korzystają.
Jolanta Ziobro

W imieniu Ośrodka Nauki i Zabawy MojaPolska pragnę złożyć najszczersze podziękowania mieszkańcom miasta Sanoka i osobiście p. Mariannie Jarze za
wielką i nieocenioną pomoc w zebraniu biblioteki literatury polskiej. Jesteśmy po prostu zaskoczeni liczbą książek przekazanych na rzecz naszego ośrodka.
Cieszymy się, że możemy zawiadomić wszystkich
darczyńców, że biblioteka już działa i uczniowie MojejPolski chętnie i z radością wypożyczają książki. Celem całej naszej pracy jest popularyzacja języka i literatury polskiej oraz udowodnienie, że nauka języka
polskiego wcale nie musi być ani trudna, ani nudna.
Nasze zajęcia odbywają się w miłej towarzyskiej atmosferze, przy kubku ciepłej herbaty i w otoczeniu
tych bogactw, które dostaliśmy od Państwa. Kształcimy z jednakową przyjemnością i dorosłych, i dzieci, i bardzo się cieszymy z sukcesów naszych uczniów.
Język polski staje się coraz popularniejszy na Ukrainie, zwłaszcza na Ukrainie Zachodniej. Przy tym
wzrasta też świadomość tego, że mimo wielkiego podobieństwa języków ukraińskiego i polskiego nauka
tego ostatniego wymaga sporego wysiłku. Staramy
się dołączyć w sposób jak najbardziej bezpośredni do
zacieśnienia związków oświatowych i międzykulturalnych pomiędzy Ukrainą a Polską. Cieszymy się
również z tego, że strona polska z taką ochotą wspiera naszą pracę.
Dziękujemy serdecznie!
Z wyrazami szacunku,
Natalia Łobas, założycielka Ośrodka
Nauki i Zabawy MojaPolska
Tarnopol, Ukraina
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Banach trzyma rękę na pulsie
Rozpoczęła się realizacja pierwszego �lmu fabularnego
o Beksińskich „Ostatnia rodzina”. Konsultantem �lmu jest
Wiesław Banach – dyrektor Muzeum Historycznego, przyjaciel i wykonawca testamentu Zdzisława Beksińskiego.
Wiosną ekipa �lmowa
spędziła
w Sanoku dwa dni.
jziobro@tygodniksanocki.pl
Kopiowali zapiski �lmowe
Beksińskiego,
przeglądali
Kiedy w ubiegłym tygodniu zdjęcia, zadawali dyrektorowi
wszedł do ATM Studio dziesiątki pytań. Scenogra�a
w Warszawie i usiadł na tapczanie w sypialni Zdzisława
i Zo�i, poczuł na plecach lekki dreszcz. Wszystko było dokładnie takie same, łącznie
z kocem, którym gospodarze
zaścielali tapczan. Podobnie
pracownia, odtworzona przez
scenogra�ę Jagnę Janicką
z nieprawdopodobną wręcz
wiernością. Ileż godzin przegadał tam ze Zdzisławem.
W przedpokoju zobaczył
zbiorniki na wodę jakby zdjęte ze ściany mieszkania przy
ulicy Sonaty. Beksiński miał
fobię, że któregoś dnia może
zabraknąć wody...

Porządnie
odrobili lekcję
Film otrzymał do�nansowanie z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej. To pierwsza
w Polsce duża produkcja poświęcona Beksińskim. Jak zapowiadają autorzy, w �lmie
będą się splatać sztuka, rodzina, doświadczenie śmierci –
to wszystko, co stanowiło
treść życia jego bohaterów.
Akcja obejmie 28 lat, które Zdzisław Beksiński i jego
rodzina spędzili w Warszawie,
po opuszczeniu Sanoka
w 1977 roku. Reżyserem jest
Jan P. Matuszyński – młody
scenarzysta i reżyser �lmów
krótkometrażowych, teledysków i reklam, nagrodzony
m.in. za dokument „Deep
Love”. Scenariusz napisał Robert Bolesto, współscenarzysta głośnego �lmu „Hardkor
Disko”.

JOANNA BANACH

JOLANTA ZIOBRO

w nieprawdziwy sposób.
W ubiegłym roku dwie ekipy
�lmowe, ubiegające się o dotację Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej zwróciły się do niego o użyczenie praw autorskich do dzieł artysty. Wiesław
Banach był jednak nieugięty.
Dopiero po konkursie i decyzji
PISF udzielił Matuszyńskiemu
promesy. Na skutek jego naci-

Wypożyczył fotele
i udzielił kredytu
zaufania
Jak wiadomo, dyrektor Banach
z rezerwą odnosi się do wszelkich projektów wydawniczych
i �lmowych dotyczących Beksińskiego, obawiając się, że obraz artysty zostanie ukazany

Rolę Zdzisława Beksińskiego
reżyser powierzył wybitnemu
aktorowi Andrzejowi Sewerynowi. Przed rozpoczęciem
zdjęć kilkakrotnie gościł on
w Sanoku. – Interesowało go
wszystko, co dotyczyło Beksińskiego. Kiedy przyjechał
na początku lipca, miał na
kartce spisanych kilkadziesiąt
pytań. Potra�ł obudzić mnie
rano, kiedy byłem na urlopie,
aby zwery�kować informację,
czy pan Zdzisław utykał –
opowiada Wiesław Banach.
Podczas konferencji prasowej w Warszawie miał okazję obserwować Dawida
Ogrodnika, odtwórcę roli Tomasza Beksińskiego. Młody
aktor jest bardzo podobny do
niego �zycznie. Widać, że głęboko wszedł w graną przez
siebie postać. Doskonale naśladował sposób mówienia
Tomka, tembr jego głosu,
gesty.

Podróż do przeszłości

Dyrektor Banach przeżył w ATM Studio swoiste déjà vu.
W warszawskiej pracowni Beksińskiego bywał wielokrotnie, toczyli tam niekończące się dyskusje o sztuce. Na planie �lmowym poczuł, jakby wrócił tam z powrotem.
Jagna Janicka – która współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, ostatnio laureatka festiwalu w Gdyni – niemal nie wychodziła z odtworzonej w muzeum pracowni
malarza.

Andrzej Seweryn
dzwonił nawet
na urlopie

sków wprowadzono też pewne
zmiany do scenariusza.
W �lmie zostaną wykorzystanie między innymi obrazy
Zdzisława Beksińskiego. Przygotowano i oprawiono kilkadziesiąt reprodukcji. – Są to obrazy i gra�ki z okresu, który
obejmuje akcja �lmu. Będą się
zmieniały zgodnie z chronologią
– zdradza dyrektor szczegóły.
Do stolicy pojechały autentyczne sprzęty z mieszkania
Beksińskich: dwa fotele, które
na co dzień stoją na korytarzu
w siedzibie dyrekcji, lampy
sztalugowe, lustro w ozdobnej
złotej ramie.

Po dziesięciu latach od tragicznej śmierci artysty Wiesław Banach znów znalazł się
w jego warszawskim mieszkaniu. To, czego dokonała Jagna
Janicka w pomieszczeniach
ATM Studio było niesamowite. – Odtworzyła wszystko
w najdrobniejszych szczegółach, nawet okładki na taśmach magnetofonowych –
relacjonuje. Ekipa natychmiast reagowała na wszystkie
uwagi dotyczące scenogra�i.
Widać było, że cała produkcja
jest doskonale zorganizowana.
Jaki będzie ostateczny
efekt, okaże się za rok, kiedy
obraz wejdzie do kin. Dyrektor Banach nie ukrywa, że drży
na samą myśl o tej chwili.

Tylko w Olchowcach nadmiar kandydatów
W niedzielę 4 października o północy minął termin zgłaszania kandydatów do rad dzielnic. Największe zainteresowanie okazali mieszkańcy Olchowiec, gdzie zgłoszeń
był więcej niż miejsc w 15-osobowej radzie. Natomiast na
Zatorzu zgłosił się tylko... 1 kandydat.
Wybory do rad dzielnic odbędą się razem z wyborami parlamentarnymi. Termin zgłaszania kandydatur minął
w niedzielę. Zainteresowanie,
niestety, nie było zbyt wielkie.
Jak dowiedzieliśmy się od Janusza Baszaka, szefa Miejskiej
Komisji Wyborczej, największą aktywność wykazali
mieszkańcy Olchowiec i obwodu nr 5 na Dąbrówce,
gdzie zgłosiło się więcej kandydatów niż jest miejsc. – Olchowce to jedyna dzielnica,
która ma swój budżet i dochody z dawnego mienia gromadzkiego, dlatego też zainteresowanie pracą w radzie
zawsze jest duże – wyjaśnia
nasz rozmówca.
Natomiast w pozostałych
dzielnicach i obwodach było

odwrotnie – kandydatów
zgłosiło się mniej niż jest
miejsc. Najsłabiej wypadło
Zatorze, gdzie chęć pracy
w radzie wyraziła... 1 osoba!
Wśród
zainteresowanych
startem były osoby w różnym
wieku; najstarszy kandydat
ma 80 lat, choć jest też sporo
młodych. – Ostatni pojawił
się w urzędzie miasta po
godzinie 23. Był to mieszkaniec dzielnicy Błonie i dawny
radny miejski –
zdradza przewodniczący.

W związku z małą liczbą
chętnych termin zgłaszania
kandydatur wydłużono do
środy. Na szczęście zgłosili się
kolejni. – Wybory do rad dzielnicowych odbędą się 25 października tylko w Olchowcach,
gdzie na 15 miejsc zgłosiło się
17 kandydatów. Natomiast
na Zatorzu będziemy musieli
przeprowadzić w styczniu
wybory uzupełniające.

W pozostałych dzielnicach: na
Wójtostwie, Posadzie, Dąbrówce, Błoniach i w Śródmieściu, gdzie zgłosiło się po
10–12 osób, wszyscy wejdą
z automatu i rady będą po
prostu mniej liczne – podsumowuje Janusz Baszak. (jz)

Co ludzie gadają
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Sety na rufie,
czyli polisz dans

TOMASZ CHOMISZCZAK
O tej porze roku, gdy niebieskie niebo i jasne słońce stają
już sporadycznie okazywaną
przez Stwórcę jesienną łaską,
a nie uprzykrzoną wakacyjną
codziennością; o tej zatem porze, gdy chłód, a za nim zima
nadchodzą nieubłaganie –
czymże się rozgrzać, od czego
nabrać rumieńców, jeśli nie od
emocji wywołanych wypowiedziami-paplaninami w bezwładnej polszczyźnie lub – co
gorsza – w jakiejś pseudoanglosaskiej nowomowie...
Nieustannie nadziewamy
się na takie językowe „miny”,
które rozrywają, rozszarpują
logiczną wypowiedź i ojczysty
język, szatkując mowę i pozostawiając lej, w który wpadają
szczątki przywiane zza kanału
La Manche. Ba, żeby chociaż
te resztki miały jakiś estetyczny ciąg! Ale nie: tworzą tylko
zlepy i szumy, bełkot uchodzący za niby „zawodowy żargon”. Nie dajmy się nabrać:
żaden to żargon, a i profesjonalizmu tu za grosz.
Idea zabawy muzycznej
na dachu wielopoziomowego
parkingu w Sanoku mogła być
nie dość atrakcyjna, więc ją nazwano z angielska „roof party”.
A skoro już tak, to „dach parkingu zmieni się w dance�or” (cytuję to ogłoszenie w pisowni
oryginalnej, czyli z błędami
– w końcu, jeśli ktoś nie potra�
właściwie wyrażać się po polsku, to niby czemu miałby poprawnie pisać w języku obcym?). Zatem podczas tego
„roof party”, tańcząc na „dance�or”, „posłuchamy dj setów” –

bo, rzecz jasna, zwykły „program”
albo „zestaw” utworów brzmi zaściankowo… A jakie to będą
utwory? Gatunkowo znaczy?
Otóż słowo „gatunek” też okazuje się obciachem, teraz trzeba pisać „genre”. Oczywiście skład zespołu tworzącego muzykę to
obowiązkowo „line-up”; w tej sytuacji oczywiste, że początek imprezy jest „startem”. Zabrakło
tylko „stopu”, no ale to impreza
„non stop”, bo potem przenosi
się w inne miejsce. Tę fazę nazwano „a�er roof party”…
I tylko raz pojawił się w zapowiedzi imprezy problem, a to we
fragmencie, gdzie należało odmienić obce słowo (a właściwie
skrót, i to wyjątkowo lapidarny)
przez polski przypadek zwany
dopełniaczem. I wyszło tak: „Będzie się można bawić do muzyki
dji”. Otóż wyznam, że forma „dji”
jest jednym z najśmielszych wyzwań lingwistycznych, z jakimi
miałem przyjemność zmierzyć
się w ostatnich latach.
Na to już trudno mi coś powiedzieć. Zakrzyknąłbym „łoł”,
ale i to, pisane po naszemu, okazuje się jakieś takie… zbyt swojskie.

Kino SDK zaprasza
W tym tygodniu w kinie dwie propozycje polskiej produkcji. Film
„Pilecki” przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego
od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny
światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku. Projekcja
w piątek, sobotę, poniedziałek i wtorek o godzinie 17.00. Drugą
opcją jest dramat „Noc Walpurgi”. Akcja �lmu rozgrywa się 30
kwietnia 1969 roku w szwajcarskiej operze. Młody dziennikarz
przeprowadza wywiad z divą operową. Rozmowa nieoczekiwanie
przeradza się w misterną grę erotyczną. Na seans zapraszamy
w piątek, sobotę, poniedziałek i wtorek o godzinie 19.00.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12.00, mamy podwójne wejściówki na �lmy.

Sanok ma szansę wybrać posła!
Wreszcie mamy szansę mieć posła z Sanoka!
Szanowni Państwo, zbliżają się wybory, w których powiat
sanocki ma realną szansę wybrać swojego posła.
Od wielu lat mamy trudności z wyborem posła ziemi sanockiej, ponieważ głosujemy tak, że głosy rozkładają się równomiernie na wszystkich, co w rezultacie nie daje mandatu.
Gdyby w poprzednich wyborach wszystkie głosy oddane były na kandydatów sanockich, to mielibyśmy nawet
dwóch posłów.
Dzisiaj bardzo dużą szansę, aby zostać posłem, ma wiceburmistrz Sanoka dr Piotr Uruski, który umieszczony jest na
bardzo wysokiej 3. pozycji listy nr 1.
Znamy bardzo dobrze Piotra Uruskiego jako członka sanockiego „Sokoła” i dlatego mamy odwagę prosić wszystkich mieszkańców Sanoka i powiatu sanockiego, a także
głosujących z całego okręgu, aby oddali głos na jednego
– na Piotra Uruskiego. Sprawdźmy, czy to zadziała.
Za Zarząd TG „Sokół” w Sanoku
Bronisław Kielar

– W ciągu 8 dni Festiwalu
im. Adama Didura sprzedaliśmy bilety i karnety na
kwotę 95 tys. zł, co jest
ogromnym osiągnięciem –
podkreśla Waldemar Szybiak, dyrektor SDK.
DOROTA MĘ�RS�

dmekarska@tygodniksanocki.pl

– W tym roku zaproponowaliśmy publiczności repertuar
bardzo ambitny. Na a�szu pojawiły się dzieła rzadziej wykonywane – zaznacza szef
domu kultury. – Szczególnie
cieszymy się z ciepłego przyjęcia dzieł operowych „Imeneo” Haendla w wykonaniu
Warszawskiej Opery Kameralnej, która wprowadziła widzów w świat opery barokowej, oraz „Manru” Ignacego
Jana Paderewskiego.
Bywalcom festiwalu zapadły w pamięć dwie kreacje
z „Imeneo”, w wykonaniu naszego rodaka Wojciecha Gierlacha oraz Jana Jakuba Monowida. Orkiestrą złożoną z instrumentów dawnych przy
klawesynie dyrygował Władysław Kłosiewicz.
Druga opera to bardzo
rzadko wykonywana „Manru”. – To jedna z najlepszych
oper tego okresu – zachwyca
się Waldemar Szybiak. – Szkoda, że nasze teatry operowe
tak rzadko mają ją w swoim
repertuarze.
Wystawianie mniej znanych dzieł wpisało się jednak
już w tradycję sanockiego festiwalu. Dość przypomnieć,
że właśnie w Sanoku pokazano dzieło Karola Kurpińskiego pt. „Szarlatan, czyli wskrzeszenie umarłych”.
W czasie jubileuszowego
festiwalu po raz pierwszy wystąpił w Sanoku balet Opery
Lwowskiej, który przedstawił
klasyczne dzieło baletowe
„Coppelię, czyli dziewczynę
o szklanych oczach” Leo Delibesa, nawiązując do dobrych
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Festiwal ma ciągle moc
którego pokazano dwa dzieła
Martina Palmeriego „O czterech porach roku” i „Misatango – Msza Buenos Aires.” Solistami wieczoru byli Iwona
Hossa (sopran), Mario Stefano
Pietrodarchi
(bandoneon),
w towarzystwie Doroty Frąckowiak-Kapałyna na fortepianie, Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją
Agnieszki Duczmal. – To było
drugie wykonanie tego utworu
w Polsce – zaznacza dyr. Szybiak. – Przyjęte zostało owacyjnie.
Podczas 25. festiwalu nie
zabrakło konkursu kompozytorskiego – 23. edycję wygrała
Urszula Koza z Wrocławia,
która skomponowała utwór
„A Cradle Song” – oraz obozu
humanistyczno-artystycznego. Uczestniczyły w nim dzieci z klas I–III sanockich szkół
podstawowych.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji i poziomu
artystycznego festiwalu –
podkreśla szef domu kultury.
W czasie jubileuszowego festiwalu po raz pierwszy wystąpił w Sanoku balet Opery Lwowskiej, który przedstawił kla- – Znowu pokazał on swoją
moc.
syczne dzieło baletowe „Coppelię, czyli dziewczynę o szklanych oczach” Leo Delibesa.

GABRIELA GIERLA
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tradycji sanockiego festiwalu
goszczącego takie sławy, jak
tancerze Baletu Borisa Ejfmana.
Do historii przeszła inauguracja festiwalu, podczas
której na scenie pokazało się
120 artystów Opery Krakowskiej. Usłyszeliśmy najsłynniejsze partie chóralne z wielkich oper, które zdobyły tak
wielkie uznanie publiczności,
że artyści otrzymali owacje na
stojąco.

Nie mniejszym uznaniem
cieszyły się recitale mistrzowskie. W tym roku sanoczanie
mieli okazję podziwiać Katarzynę Trylnik (sopran) i Marcina Bronikowskiego (baryton), którzy pokazali najwyższy kunszt artystyczny, prezentując się zarówno w operze,
operetce, jak i musicalu.
Nie zabrakło też lżejszej
muzyki. Teatr Muzyczny z Łodzi zaprezentował klasyczne
dzieło, cieszące się niezmienną

sympatią publiczności, czyli
„Zemstę nietoperza” Johanna
Straussa. Z kolei zespół Aﬀabre
Concinui, męski sekstet, uważany za jeden z najlepszych zespołów tego typu w Europie,
wprowadził widzów w świat
renesansowych madrygałów,
a także niezapomnianych utworów Beatlesów.
Wisienką na torcie i koncertem, który godnie podsumował 25-lecie festiwalowe
był koncert �nałowy, podczas

Organizatorzy 25. Festiwalu
im. Adama Didura
serdecznie dziękują sponsorom:
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzacie
Omilanowicz, prezesowi Markowi Łęckiemu (Stomil Sanok
S.A.), prezesowi Piotrowi Sudołowi (Fundacja PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza), burmistrzowi miasta Sanoka Tadeuszowi Pióro, dyrektorowi Mieczysławowi Jakielowi (PGNiG
– Oddział w Sanoku), prezesowi Lesławowi Wojtasowi (Podkarpacki Bank Spółdzielczy), Tomaszowi Jadczyszynowi
( Jadczyszyn S.A.) i Zbigniewowi Jaskulskiemu (Zakład Usług
Poligra�cznych w Krośnie).

Wystawy z długim stażem
W tym roku stawił się niemal
cały skład podstawowy: Władysław Szulc, Wacław Kozioł,
Marian Kraczkowski, Dorota
Sta�j, Maria Kępa, Iwona Niezgoda, Barbara Czernek, Danuta Geldner, Anna Padamczyk i Bernadeta Andruszko
(zabrakło Rafała Węgrzyna).
Na ekspozycję składają się
zdjęcia powstałe w ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy.
Fotogra�cy
zrezygnowali
z nadania wystawie tytułu, nie
chcąc doszukiwać się wspólnych mianowników, jednak –
choć każdy z nich eksploruje
własne fotogra�czne światy –
te punkty wspólne dają się
zauważyć, a wystawa stanowi
zwartą całość.
O�cjalnie Klub Fotogra�ków działa w Sanoku od 2004 r.
– wystawa inaugurująca jego

powstanie odbyła się w marcu
i w zamyśle miała być rodzajem artystycznych konfrontacji. Ale nieo�cjalnie trzon
grupy zawiązał się w 2002 r.
podczas wystawy prac Doroty
Sta�j i Mariana Kraczkowskiego zatytułowanej „Góry
i chmury”. Od tego czasu
przez klub przewinęło się
wielu fotogra�ków i adeptów
fotogra�i, m.in. Lucyna Żak,
Dorota Gwara, Arkadiusz
Komski, Robert Ziobro czy
Paweł Strzelecki – jedni i drudzy prezentowali swoje prace
na wystawach takich jak „Znak
człowieka – ślad człowieka”,
„Impresje”, „Wspomnienie”,
„Portret”, „Woda, nie woda”
czy „Wokół mnie, wokół nas”.
Na zaproszenie KFS w bibliotece gościli także m.in. Irena
Gałuszka i Bogdan Szczupaj

ARCHIWUM MBP

Po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku
swoje prace zaprezentowali członkowie Klubu Fotogra�ków Sanockich – w poniedziałek odbył się wernisaż ich
wspólnej wystawy.

Sanoccy fotogra�cy zgodnie twierdzą, że Władysław Szulc to postać numer jeden ich klubu.
z Galerii Fotogra�i Miasta
Rzeszowa czy Aleksander
Georgiew z Białorusi. Do roku
2015 wspólnych wystaw klubu
było w MBP dwanaście.
Co warto podkreślić: grupa to nie jedynie kółko zainte-

resowań – jej członków łączą
również więzi towarzyskie.
Od lat spotykają się co tydzień – w tej chwili w Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek”. Wszyscy zgodnie
twierdzą, że postacią jedno-

czącą wszystkich, której w dużej mierze klub zawdzięcza
swoje istnienie, jest nestor
grupy – Władysław Szulc, ale
skądinąd wiadomo, że jego
współpraca na niwie fotogra�cznej z Wacławem Koziołem

i Marianem Kraczkowskim
trwa już od lat 70. ubiegłego
wieku i przynosi świetne efekty – tak więc kolejni adepci
mają się od kogo uczyć i kogo
podpatrywać. Organizacyjny
�lar klubu stanowią Dorota
Sta�j – inicjatorka jego powstania, i Maria Kępa – kierowniczka ODK „Puchatek”,
która udostępniła grupie
miejsce spotkań, a także wystaw. Od wielu lat w KFS działają też: Barbara Czernek,
Iwona Niezgoda, Rafał Węgrzyn, Danuta Geldner i Anna
Padamczyk. Niedawno z inicjatywy Marii Kępy, nakładem Sanockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, wydany został pierwszy w historii grupy
album fotogra�i ich autorstwa.
Niewątpliwie na kulturalnej mapie Sanoka prezentacje
KFS stanowią propozycję
godną uwagi. Tegoroczna wystawa w bibliotecznej Galerii
„20” to wysoki poziom prac
i – jak zwykle – świetny efekt
artystycznych konfrontacji.
Warto przekonać się o tym
osobiście, a więc zapraszamy
– ekspozycja czynna będzie
do końca października w godzinach pracy biblioteki. (a)

9 października 2015 r.
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TYM ŻYJĄ W SZKOŁACH

Ekonomikowi stuknęło 90 lat!
Od 90 lat kolejne pokolenia
uczą się w Zespole Szkół
nr 1. Aby uczcić ten piękny
jubileusz podopieczni placówki przygotowali prezentację, w czasie której przypomnieli historię szkoły
i przedstawili zmiany, jakie
na przestrzeni lat zaszły
w „Ekonomiku”.
ANETA SKÓBEL

askobel@tygodniksanocki.pl

ANETA SKÓBEL

Zespół Szkół nr 1 ma długą
i zawiłą historię. W roku szkolnym 1925/26 Towarzystwo
Nauczycieli Szkół Wyższych
w Sanoku założyło Dwuklasową Prywatną Szkołę Handlową. Szybko okazało się, że tego
typu placówka jest potrzebna
w naszym powiecie. Z czasem
popularną „Handlówkę” przekształcono w szkołę trzyletnią,
a następnie w czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Po zakończeniu wojny
miejscowa społeczność dołożyła starań, by nauka w gimnazjum znów się rozpoczęła.
W 1949 roku szkołę upaństwowiono. Dzięki czemu z bezpłatnej nauki mogła korzystać młodzież z całego powiatu. W latach pięćdziesiątych znalazła
się ona w resorcie Ministerstwa
Finansów i o mało nie uległa
likwidacji. Dopiero w 1957

Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 1 przyznaje, że czas spędzony w murach „Ekonomika” na długo zapadnie
im w pamięć.
roku wróciła do Ministerstwa natem Powszechnej Spółdziel– Nasza szkoła musi nadą- nowe kierunki: technikum hoOświaty jako Technikum Eko- ni Spożywców i Sanockich żać za zachodzącymi w społe- telarskie, technikum żywienia
nomiczne i Zasadnicza Szkoła Zakładów Przemysłu Gumo- czeństwie przeobrażeniami. Nie i gospodarstwa domowego oraz
Handlowa, do której dołączały wego. Od 2002 roku placów- chcemy, by zarzucano nam, że technikum logistyczne – mówi
Zasadnicza Szkoła Wielobran- ka nosi nazwę Zespołu Szkół kształcimy ludzi bezrobotnych. dyrektorka ZS nr 1. – „Ekonożowa, Technikum Hotelarskie nr 1 im. Karola Adamieckie- Dlatego od 2001 roku w ZS nr 1 mik” jest miejscem, które stale
i Technikum Administracji go. Od 14 lat funkcję dyrekto- wiele się zmieniło. Ograniczyli- się rozwija. Staramy się jak najleTerenowej. Rozpoczął się jej ra ZS nr 1 sprawuje Maria śmy nabór do klas technikum piej przygotować młodzież do
intensywny rozwój pod patro- Pospolitak.
ekonomicznego i otworzyliśmy wykonywania zawodu. Dokła-

damy starań, by poziom kształcenia był na możliwie najwyższym poziomie. Zależy nam na
tym, by nasi uczniowie pomyślnie zdawali maturę i egzaminy
zawodowe – dodaje Maria Pospolitak. Aby upamiętnić ten
ważny dla szkoły dzień, burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro
złożył na ręce dyrektorki list gratulacyjny i grawerton.
– Szkoła doskonale odnajduje się w otaczającej nas rzeczywistości. Widać to między
innymi po ilości absolwentów,
którzy dziś sprawują ważne
funkcje nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również całego kraju. Dziękuję za to, że jesteście, rozsławiacie i promujecie Sanok – powiedział w czasie
wystąpienia burmistrz.
Absolwentami placówki są
między innymi Czesława Kurasz, prezes powiatowego Centrum Wolontariatu, Andrzej
Dąbrowski, prezes Zakładów
Przemysłu Cukierniczego „Skawa”, Janusz Baszak, dyrektor
oddziału PKO SA w Sanoku
oraz radni powiatowi Witold
Jawor i Bogdan Struś.
Również młodzież, która
aktualnie uczęszcza do „Ekonomika” ma się czym pochwalić.
Uczniowie chętnie biorą udział
w konkursach i odnoszą sukcesy. Na swoim koncie mają między innymi pierwsze miejsce
i nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Nasza Agenda”, zwycięstwo w konkursie „Drugie
Życie Elektrośmieci” i pierwsze
miejsce w konkursie historycznym „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”.

Sanockiej uczelni niż demograficzny niestraszny Zachwycili we Włoszech
lem uczelni odznaczono Annę
Nowakowską, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Walki
z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”, koordynatorkę
wielu inicjatyw społecznych

ANETA SKÓBEL

W tym roku naukę w murach PWSZ będzie pobierać w sumie 1200 osób.
PWSZ w Sanoku działa od
2001 roku. Na przestrzeni
czternastu lat uczelnia znacznie
poszerzyła swoją działalność
i stała się atrakcyjna nie tylko
dla młodzieży z Sanoka, ale
również z zagranicy. W tym
roku naukę w PWSZ będzie
pobierać blisko 1200 osób, tylko na pierwszym roku – 420.
– Najważniejsze jest to, że
mimo niżu demogra�cznego

młodzież chce się u nas uczyć.
W tym roku przyjęliśmy więcej osób na studia stacjonarne
niż w ciągu ostatnich trzech
lat – mówi Elżbieta Cipora,
rektor PWSZ.
W czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego władze placówki nie
zapomniały też o osobach,
które wspierają PWSZ i współpracują ze studentami. Meda-

oraz akcji, między innymi
„Piękna w chorobie” i „Turkusowy miesiąc”. Drugie wyróżnienie tra�ło do brygadiera
i Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku Krzysztofa Dżugana.
Podczas wystąpienia rektor
uczelni przypomniała o zmianach, które w ostatnim czasie
zaszły w uczelni. PWSZ uzyskała pozytywną opinię Polskiej

Komisji Akredytacyjnej i zgodę
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie
studiów magisterskich na kierunku „praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania” w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Jest to
pierwsza „magisterka”, do której prowadzenia placówka zdobyła uprawnienia.
– Nasza uczelnia jako jedyna na Podkarpaciu kształci
w tym kierunku, ponadto
w ostatnim czasie decyzją ministra pracy i polityki społecznej
uzyskaliśmy pozwolenie na
prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych – podkreśla rektor.
PWSZ może się też pochwalić certy�katem Uczelnia
Liderów. Jest to wyróżnienie za
kształcenie absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy,
aktywną współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, innowacyjność, nowoczesną ofertę dydaktyczną, nowatorskie podejście do nauczania i wysoką jakość kształcenia.
– Uczelnię charakteryzuje
przede wszystkim indywidualne podejście do każdego
studenta. Zarówno pani rektor, jak i wykładowcy chętnie
z nami współpracują. Zawsze
możemy liczyć na ich pomoc.
Wszystkim gorąco polecam
kontynuowanie nauki w PWSZ
– chwali sanocką placówkę
Anna Kobylakiewicz, studentka
trzeciego roku kierunku Nowe
Media.
aes

Zespół Creative Quintet odniósł kolejny sukces. Podopieczni Państwowej i Społecznej Szkoły Muzycznej II
stopnia wzięli udział w 40
Międzynarodowym Konkursie akordeonowym w Castel�dardo we Włoszech.

nie. W drodze powrotnej młodzież odwiedziła Republikę
San Marino i Wenecję.
Zespół Creative Quintet
tworzą: Dominika Witowicz –
skrzypce, Ewa Kuśnierz – altówka, Natalia Dziok – fortepian,
Rafał Pałacki – akordeon, Karol
Wiciński – kontrabas. Formacja
Creative Quintet reprezento- jest prowadzona przez Grażynę
wał Sanok i Polskę w kategorii Dziok, Dorotę Skibicką i Anzespołów kameralnej muzyki drzeja Smolika.
aes
klasycznej. W tej trudnej konkurencji zmierzyło się 11 zgłoszonych formacji z Polski, Serbii, Rosji, Niemiec, Słowacji
i Białorusi. Podczas trwającego pięć dni konkursu nasi reprezentanci doskonale się spisali i zajęli trzecie miejsce. Jednocześnie po raz kolejny potwierdzili swój bardzo wysoki
poziom – zdobyli 18,5 pkt na
20 możliwych. W czasie wyprawy członkowie zespołu
znaleźli też chwilę na zwiedza-

ARCHIWUM PSM (2)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa nie przestaje się
rozwijać. W nowym roku akademickim nie tylko wzrosła
liczba studentów, ale pojawiły się też nowe kierunki
kształcenia. Elżbieta Cipora, rektor uczelni, nie ukrywa,
że z dumą patrzy na zmiany, jakie zachodzą w placówce
i ma nadzieję, że kolejne lata będą równie pomyślne.

Zespół Creative Quintet odniósł kolejny sukces – zajął trzecie
miejsce w kategorii zespołów kameralnej muzyki klasycznej.
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* Rada Powiatu Sanockiego
poprzedniej kadencji, której Pan przewodniczył, zachowała się niezwykle bojaźliwie w sprawie reformy
oświaty. Dzisiaj to piwo
przyszło wypić Panu, gdyż
w tej kadencji jest Pan przewodniczącym komisji oświaty. Warto było zachowywać się tak tchórzliwie?
– Jako Robert Pieszczoch nie
uciekam od odpowiedzialności, wielokrotnie mówiłem
i potwierdzę teraz, że
wszyscy zasiadający

O TYM SIĘ MÓWI
tego nie można generalizować
i mówić, że to starosta Krawczyk czy starosta Niżnik są winni tej sytuacji.
* Panowie wzajemnie przerzucają na siebie odpowiedzialność, bo starosta Krawczyk był odpowiedzialny za
oświatę, a z kolei starosta
Niżnik stał na czele zarządu.
Pan przechodzi nad tym faktem do porządku dziennego.
– Tak to się układało, że w kolejnych kadencjach nadzór starosty Krawczyka nad oświatą był
mniejszy lub większy, ale zawsze się z nią łączył. Chcę

Musimy sobie jednak jasno powiedzieć: mówimy o zapaści
w oświacie, ale wielu obywateli
na pytanie o zmniejszenie liczby
szkół w powiecie odpowiedziałoby „nie”, bo wydaje im się, że
w ten sposób oferta kształcenia
dramatycznie się skurczy i pójdą
za tym zwolnienia. Trzeba wyważyć, co jest lepsze, bo czasami
lepiej parę złotych wydać i utrzymać stanowiska pracy i egzystencję poszczególnych rodzin,
niż likwidować.
* Czy jednak w tej sytuacji nie
robi się z dyrektorów kozłów
o�arnych? Trudno mi uwie-
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tyczny jest w stanie coś takiego zrobić?
– Wiem, że od polityki nie da
się uciec, ale wszyscy radni
powiatowi na pierwszym
miejscu są samorządowcami.
Sympatie polityczne są na
dalszym miejscu. Musimy
o tym pamiętać. Kolejne wybory powinny mieć jak najmniejszy wpływ na to, co powinno się dziać w oświacie,
bo obywateli to nie obchodzi
– ich interesuje, kto odpowiada za szkołę podstawową,
średnią i jak funkcjonują one
w danym środowisku.

rząd będzie naszym sojusznikiem. Później, patrząc na
przepychanki, które do niczego nie prowadziły, mimo iż
nie byłem nauczycielem i nie
miałem kierunkowego wykształcenia, sam zgłosiłem
swoją kandydaturę na przewodniczącego, wierząc, że
uda się działać ponad podziałami i skonsolidować grupę.
Mam nadzieję, że nasze zamierzenia uda się przeprowadzić i będzie to dobre rozwiązanie dla powiatu sanockiego.
* Nie brakuje opinii, że przeniesienie ZS5 do budowlan-

Musimy wystawić
sobie żółtą kartkę
– mówi Robert Pieszczoch,
przewodniczący komisji oświaty
Rady Powiatu Sanockiego

w Radzie
Pow iatu
poprzedniej kadencji byliśmy
w tej kwestii mało
odważni.
* Może ta
bojaźliwość
była podszyta
koniunkturalizmem politycznym?
– Na pewno nie, bo
trzeba zauważyć, że
dwie kadencje temu
rządziła koalicja PiSTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Sanockiej
i wtedy też nie podjęto
żadnych wiążących decyzji, jeśli chodzi o oświatę. Ja bym nie wiązał
tego z polityką. Wszyscy
musimy sobie wystawić
żółtą kartkę, bo nie podjęliśmy zadań, które naprowadziłyby oświatę
na dobre tory. Chodzi
mi o zawieszenie działalności
niektórych
szkół.
* Kto w Pana ocenie jest
bardziej winny – starosta Sebastian Niżnik
czy wicestarosta Wacław
Krawczyk?
– Nie chciałbym obwiniać
ani jednego ani drugiego.
Opinia publiczna musi wiedzieć, że ani starosta Niżnik,
ani starosta Krawczyk nie
rządzili samodzielnie. Trzeba
też zaznaczyć, że starosta ma
zarząd. W poprzednich kadencjach nie podejmował on decyzji w tej kwestii, a co za
tym idzie – nie zajmowały
się nią kolejne rady. Kolejne
komisje oświaty również nie
wnioskowały o zmiany. Dla-

jednak jasno powiedzieć, że inicjatywa uchwałodawcza należy
przede wszystkim do zarządu
powiatu, ewentualnie do komisji rady, które
– mając odpowiednie przesłanki – winny podejmować właściwe
decyzje.
Nie
chciałbym absolutnie twierdzić
i jestem daleki
od tego, by powiedzieć, że to
starosta Krawczyk jest winny
tej całej sytuacji.
* Czy spodziewał się Pan, że
w oświacie dojdzie do takiej
zapaści? Czy
przewidywał
Pan, że ten
grzech zaniechania będzie
nas kosztował
miliony
złotych?
– Szczerze mówiąc, mam poczucie, że służby, które
odpowiadały w powiecie za oświatę
bardzo późno poinformowały radnych
o tej zapaści, choć pewnie zarząd miał te informacje wcześniej. To nas
nie tłumaczy, ale jako
radni ostatniej kadencji
mamy żal, że tak późno
dowiedzieliśmy się, że
przyszłość oświatowa będzie rysować się tak
ponuro.

rzyć, że dyrektorzy szkół samowolnie podnieśli wynagrodzenia.
– Odpowiedź na to pytanie
musi składać się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do
kwot, które należy oddać
z powodu źle naliczonej subwencji na niepełnosprawnych
uczniów. Bardzo źle się stało,
że musimy dzisiaj zwracać tak
duże środki, ale trzeba na to
popatrzeć trochę z innej strony. Tak naprawdę te pieniądze
zostały wydane przez powiat.
Nie wiem, na co zawyżona
subwencja została przeznaczona, ale wydatkowano ją
dla dobra mieszkańców powiatu. Trzeba to potraktować
jako kredyt bez procentów.
Pytanie jest, czy należało podjąć takie kroki, jakie podjął zarząd? Jako przewodniczący
komisji oświaty nie do końca
się z tym zgadzam. Wyciągnięto konsekwencje w stosunku
do jednego dyrektora. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki,
które miały miejsce pod koniec 2014 roku, to ta sprawa
zbulwersowała opinię publiczną, radnych i mnie też, bo ta
samowola jest zadziwiająca.
Mamy poczucie, że działano za
naszymi plecami. Jednak z dokumentów, które otrzymaliśmy jako komisja oświaty, wynika, że nikt z zarządzających
nie kazał tego robić.
* Nie mogło to być ciche
przyzwolenie?
– To pytanie należy skierować
do osób, które miały bezpośredni nadzór nad oświatą.
* Przeciętny obywatel może
nie wiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja �nansowa. Natomiast decydenci powinni
taką wiedzę mieć i odpowiednio reagować. Trzeba było
mieszkańcom powiatu powiedzieć wprost: demogra�a
jest nieubłagana i z tego powodu należy likwidować
szkoły. Czy w Sanoku jest
osoba, która bez oglądania
się na koniunkturalizm poli-

* Czy Pan jest w stanie wziąć
ten temat „na klatę”?
– Jedna osoba nie da rady tego
zrobić. Aby uchwała przeszła,
musi być większość, czyli 11
osób. Na ostatniej komisji
oświaty pozwoliłem sobie
zrobić taki mały wstęp, że musimy usiąść do stołu i rozmawiać ponad podziałami politycznymi, bo jeśli tego nie
uczynimy, to nic dobrego
w najbliższym czasie nas nie
czeka. Reforma oświaty, która
ostatnio miała miejsce, na
pewno nie zbawi powiatu sanockiego. Kolejne kroki muszą być wykonane i jako komisja oświatowa będziemy
o tym rozmawiać. Wypracujemy wnioski, które następnie
będziemy musieli przedyskutować ze związkami zawodowymi, bo bez ich akceptacji
nie da się zrobić reorganizacji.
Jeżeli będzie wola zarządu, to
spróbujemy te działania przeprowadzić.
* Perturbacje z powołaniem
stałej komisji oświaty dobrze nie wróżą współpracy
w komisji.
– Obywatele muszą wiedzieć,
że te perturbacje to nie tylko
wina jednej strony. Ustalenia
były takie, że my jako opozycja, choć wolałbym nie używać takiego określenia, bo
w pierwszej kolejności jesteśmy samorządowcami wybranymi przez obywateli i ich reprezentujemy, ale jako grupa,
która znalazła się poza ścisłym
kierownictwem
powiatu,
chcieliśmy wziąć współodpowiedzialność za pracę w radzie i zgłosiliśmy swoje kandydatury na przewodniczących komisji. Pozostawiono
nam komisje oświaty i zdrowia. Nie chcieliśmy im przewodniczyć, bo to bardzo ważne komisje i współpraca między zarządem a ich przewodniczącymi musi być na wysokim poziomie. Z racji tego, że
znaleźliśmy się po drugiej
stronie, nie czuliśmy, że za-

ki to pozorowane działania.
Jak Pan to ocenia?
– W moim odczuciu nie jest
to najszczęśliwsze rozwiązanie. Moja wizja byłaby inna.
Nie chcę o niej mówić, bo zaraz pojawią się różne spekulacje, że taką koncepcję chcę
wdrożyć. Powiem tak: to
początek, ale o wiele za mało,
by wyprowadzić powiatową
oświatę na prostą.
* To jak zamierza Pan tego
dokonać?
– Na ostatniej komisji oświaty
rozpoczęliśmy dyskusję. Proszę pozwolić, byśmy koncepcję omówili na posiedzeniach
komisji i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej.
* Czy jako rada jesteście
w stanie przeprowadzić reformę do końca tej kadencji?
– Na pewno spróbujemy.
Mogę odpowiadać za siebie
i komisję oświaty, którą przyszło mi kierować. Rozmowy
będą toczone, ale czy na pewno uda się to przeprowadzić?
Ja bym takiego słowa nie użył.
* Ale jeśli nie na pewno, to
czy nie dojdzie do zarządu
komisarycznego w powiecie?
– Nie, zadłużenie powiatu jest
na poziomie 36%. Powiat to
nie tylko oświata. Według
moich wyliczeń nie grozi nam
zarząd komisaryczny, chociaż
reformę oświaty musimy podjąć. Dzięki reformie moglibyśmy zrealizować wiele inwestycji, wykorzystując środki,
których nie musielibyśmy dopłacać do oświaty.
* Jaka w tej chwili atmosfera
panuje w komisji oświaty?
Może uskrzydlić do działania?
– Ostatnio była bardzo budująca. Rozmawialiśmy rzeczowo,
ponad podziałami Możemy się
spierać w wielu kwestiach, ale
jesteśmy w stanie uzgodnić
wspólny program, który będzie
dobry dla całego powiatu. Ta
komisja jest w stanie wypracować konstruktywne wnioski
dla zarządu powiatu.
Dorota Mękarska

Uciekinierzy
w Bieszczadach

Uchodźcy polityczni, uciekinierzy przed wojną i prześladowaniami w swoim kraju, to zjawisko stare jak świat. Na
nasze ziemie i przez nie, wędrowali od wieków. W ostatnich latach jednak w naszym niebogatym zakątku Polski
nie pojawiali się licznie i często. W 1949 roku zaczęli przybywać do Polski mieszkańcy odległej Hellady. Dlaczego musieli uciekać ze swojego kraju?

W obawie przed represjami,
a nawet śmiercią. Grecka wojna
domowa wybuchła jesienią
1946 r., po tym, gdy nie udało
się osiągnąć porozumienia pomiędzy prawicowym rządem
a lewicową partyzantką.
Greccy komuniści i Macedończycy: partyzanci DSE (Dimokratikos Stratos Ellados –
Demokratyczne Wojsko Grecji) utworzonej przez weteranów lewicowego ruchu oporu
EAM-ELAS oraz macedońskiego Frontu Wyzwolenia po
przegraniu tzw. Bitwy o Góry
Gramos zmuszeni byli opuścić
rodzinne strony.
Napięta sytuacja miała
miejsce w tym kraju już wcześniej, tj. od momentu wyzwolenia kraju przez aliantów. Nieza-

również sprawa polska. Anglicy
wspierają rojalistów, którzy
ostatecznie po długiej i krwawej wojnie domowej pokonują
komunistów, republikanów
i Mecedończyków.
Szansą na przeżycie dla
uchodźców było schronienie
w którymś z ówczesnych
państw socjalistycznych, m.in.
na Węgrzech, w ZSRR, Czechosłowacji i Polsce, do której przybyło ich ok. 14 tys.
W pierwszej kolejności tra�ły
do naszego kraju dzieci z północnej Grecji, które ewakuowano w związku ze zbliżającym się frontem.
Dorośli przybywali później
i wówczas rozpoczynały się poszukiwania rozdzielonych przez
wojnę rodzin.
Dla nich też zorganizowany
został szpital polowy w Dziwnowie na wyspie Wolin, pełnią- Niegdyś działała w Krościenku grecka Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nea Zoi” („Nowe Życie”).
AUTOR (5)

ROBERT BAŃKOSZ
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i wychowując swoje dzieci w duchu umiłowania tradycji i historii rodzinnego kraju.
Nadzieja na powrót pojawiła się dopiero w 1974 r., gdy
obalona została tzw. junta pułkowników i złagodzeniu uległ
stosunek państwa greckiego do
byłych komunistów. Spełnienie tych nadziei nastąpiło jednak później – w 1981 r., gdy do
władzy doszedł Panhelleński
Ruch Socjalistyczny, zezwolono na powrót wszystkim
uchodźcom z okresu wojny domowej. Gdy zaś w 1985 r. uregulowana została sytuacja socjalna repatriantów, rozpoczęła
się szeroka fala powrotów.
W okolicach Ustrzyk Dolnych pozostało dziś niewielu
Greków. O ich wieloletnim tu
pobycie świadczą tylko: cmentarz w Krościenku, położony
nieopodal drogi w kierunku
granicy, pomnik Nikosa Belojannisa – greckiego działacza
komunistycznego i antyfaszystowskiego podziemia postawiony w latach pięćdziesiątych
oraz pozostałości budynków
Stary cmentarz grecki.
dowolenie lewicy z braku realizacji porozumienia z Warkizy
oraz rosnących represji wobec
greckiej lewicy doprowadziło
ostatecznie do ponownego wybuchu walk.
DSE została pokonana
ostatecznie przez wojska rządowe dzięki wsparciu USA
i Wielkiej Brytanii, do czego
przyczyniła się także niewielka
relatywnie pomoc z bloku socjalistycznego. Powściągliwość
Stalina w udzielaniu poparcia
oddziałom komunistycznym
i republikańskim w Grecji wynikała z ustaleń, które zapadły
na spotkaniu Churchilla i Stalina w Moskwie 9 i 10 października 1944 r. Wówczas Churchill zaproponował stronie radzieckiej przejęcie inicjatywy
w takich państwach, jak: Rumunia, Bułgaria, Jugosławia
i Węgry, zastrzegając sobie
wpływy w Gracji. Warto przypomnieć również, że wówczas
Churchill uznał Litwę, Łotwę
i Estonię za wewnętrzną sprawę ZSRR, a podejmowana była

Pomnik Nikosa Belojanisa.
cy funkcję ośrodka medycznego i rehabilitacyjnego. Następnie skierowano ich na Dolny
Śląsk oraz w Bieszczady, gdzie
się osiedlili. Największa grupa,
ok. 9 000, zamieszkała w Zgorzelcu. Stąd wielu Greków tra�ło w 1952 r. do Krościenka, Jureczkowej, Liskowatego i Grąziowej, na wysiedlone tereny,
przekazane Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez ZSRR
rok wcześniej. Dzieci, które
utraciły rodziców w wyniku
działań wojennych, umieszczono w domu dziecka w Policach
k. Szczecina.
Greccy uciekinierzy traktowali nowa ojczyznę jak „ziemię
tymczasową”, głęboko wierząc,
że po krótkiej tułaczce powrócą
do rodzinnych stron. Nie przykładali zatem nadmiernej uwagi
do otrzymanych gospodarstw,
licząc się z tym, że w każdej
chwili trzeba będzie je porzucić i
wyjechać na południe. Wielką
wagę przykładali za to do podtrzymywania ojczystej tradycji
i języka, pielęgnując go w domu Mogiły opowiadają losy imigrantów sprzed pół wieku.

dawnej spółdzielni produkcyjnej „Nowe Życie”. W nieistniejącej cerkwi w Wolicy działał
grecki dom kultury, w którym
znajdowało się kino i funkcjonował miejscowy teatr.
Warto wspomnieć, że
w 2008 r. z inspiracji Grażyny
Kaznowskiej-Chrapko z Bieszczadzkiej Fundacji Rozwoju
Postaw Twórczych „Orelec-Gala” zorganizowany został
Dzień Kultury Greckiej. Złożył
się nań happening malarski,
koncert i spektakl Exodus Młodzieżowego Teatru Formy
PAR� z Ustrzyk Dolnych.
Dokonano wówczas również
uporządkowania miejscowego
cmentarza greckiego.
W ostatnich latach miejscowa społeczność wykazuje
dużą dbałość o zachowanie pamiątek kultury po dawnych
mieszkańcach tej ziemi: Polakach, Ukraińcach, Żydach
i Niemcach, ale także przybyłych stosunkowo niedawno
uchodźcach z objętej bratobójczą wojną Hellady.

14

OBRAZKI Z MIASTA

9 października 2015 r.

Mówią… kropla drąży skałę

PIOTR KOLANO

ku obrazu na tkaninach opanowała świat reklamy swoją
łatwością, szybkością wykonania i montażu oraz ceną.
Oblepia budynki, płoty, ogrodzenia bez względu na ich
funkcję oraz wartość estetyczną. W pewnej chwili zdałem
sobie sprawę z tego, że po prostu nie godzę się na taką rze-

serwatorskiej. Nie życzę sobie, aby na sanockim deptaku
budowano mi tor przeszkód z
odrapanych potykaczy pełnych gryzmołów niemających
nic wspólnego z reklamą –
o kaligra�i nie wspominając.
Nie godzę się na to, by władze
miasta tworzyły martwe prawo w postaci planów zago-

następstwie poprawę obrazu
mojego Sanoka. Felietony
z rubryki „Sanockie kwiatki”
opisywały słowem i zdjęciem chamstwo, a w najlepszym
miejsca lub sprawy wymaga- wypadku ignorowanie. Było
jące według mnie natychmia- ich około pięćdziesiąt – tych
moich kropli w formie felietonu i – wielki Talesie! –
z malutkimi wyjątkami nic!
Skały jak były, tak nadal są!
Czasami mam wrażenie, że
coraz twardsze, (bo co mi
tam jakiś pismak będzie wytykał błędy, moje jest mojsze
i wara ode mnie). U �zyka
czy geologa te moje słowa
mogą wzbudzić jedynie
uśmiech. Filozof zapewne
również powiedziałby – a coś
ty chłopie taki niecierpliwy?
A ja po prostu dalej tak nie
mogę! Ja chcę już! Bo sprawy,
o których piszę, w większości
wcale nie są jakoś bardzo
skomplikowane. Czy naprawdę jest nas w Sanoku tak
mało, by można było nas nie
zauważać i nie liczyć się z naszym poczuciem estetyki?
Czy nikt nie bywa w cywilizowanym świecie, z którego
można czerpać przykłady jak
może wyglądać przyjazna
obywatelowi przestrzeń społeczna? A może należałoby
wzorem grup potra�ących
skutecznie walczyć o swoje
prawa spalić kilka opon pod
hasłami „dość reklamiarskiej
tandety i tumiwisizmu urzędników w tej materii!” lub „żądamy kształtowania naszego
otoczenia w sposób estetyczstowej naprawy. Od ubiegłego ny!” A może by tak wzorem
roku piszę i piszę, i niestety kilku innych miast w kraju
ciągle mam tematy mieszczą- ogłosić własny konkurs pod
„Miastoszpeciciel”,
ce się w przyjętej formule nazwą
piętnowania tandety, brzydo- w którym mieszkańcy wskażą
ty, bałaganiarstwa i niefacho- znanego z nazwiska lub nawości. Dowiaduję się o po- zwy winnego zaśmiecania nadzielających moje zdanie czy- szej przestrzeni wspólnej, natelnikach, co daje mi popular- szego Sanoka? Nie znoszę,
nie mówiąc kopa. I dalej tak gdy para idzie w gwizdek, lecz
brnę – nie ukrywając się pod doprawdy nie wiem już jak
pseudonimami – w tej swojej być skutecznym! Dziś po prodonkiszoterii narażając się na stu nie wierzę, że kropla drąży
uszczypliwości,
niekiedy skałę!
AUTOR

Tales z Miletu (ok. 635–543
p.n.e. Grecki �lozof, matematyk, astronom, inżynier, polityk, podróżnik i kupiec, zaliczany do siedmiu wielkich
mędrców starożytnej Grecji)
jest uznawany za autora tego
powiedzenia. A ja – zwykły
mieszkaniec Sanoka leżącego
na krańcach świata (gdzie mi
tam do wielkich �lozofów –
gdzie mi do �lozo�i w ogóle)
bez respektu dla niego zaczynam w to w wątpić. Nigdy nie
wciągnęło mnie – jak u starożytnych Greków – teoretyczne poznawanie prawdziwej
natury przedmiotu i jego zasadniczych form istnienia.
Wydaje mi się to dużo mniej
atrakcyjne niż bezpośrednie
dotykanie tego wspaniałego,
danego nam świata natury
oraz tego innego, stworzonego przez człowieka. Jakoś tak
bez szacunku dla wielkich
teoretyków po prostu wątpię,
bo doświadczam, bo widzę,
słyszę i odczuwam. Choć czasami zdarza mi się odlecieć
w świat wyobraźni pełen form,
kolorów, zapachów i wydumanej idealnej rzeczywistości to
na co dzień zazwyczaj twardo
stąpam po ziemi. Taka codzienna walka o byt potra�
niestety człowiekowi stępić
zmysły; nieistotne są wtedy
wizje, marzenia i pragnienia,
ważne jest to, co tu i teraz. Nigdy wcześniej nie przypuszczałem, że słowa – a w szczególności słowa pisane i drukowane – znajdą się w moim zestawie środków wyrazu i będą dla
mnie istotne. Jako plastyk posługiwałem się w kontakcie ze
światem obrazem rysowanym,
malowanym, rzeźbionym, fotografowanym, jako projektant używałem obrazu z technicznym opisem i kilkoma raczej suchymi słowami uzasadnienia. Ale przyszło nam żyć
w ciekawych czasach – jak to
ktoś celnie ujął: „w czasach
wolności bez odpowiedzialności” Zmienił się ustrój poli-

tyczny i gospodarczy, jak
przedtem jednostka była niczym, tak teraz niektórym wydaje się, że są wszystkim i na
wszystko mogą sobie pozwolić, nie licząc się z sąsiadem
i nie uznając jakichkolwiek zasad. W moim zawodowym
świecie reklamy i informacji
wizualnej dzięki komputerom

Po prostu mój piękny Sanok. I bardzo proszę nie niszczyć tego obrazu!
nastąpił bardzo szybki rozwój
i dostępność nowych technologii projektowania i wykonawstwa. Wysypały się w naszą przestrzeń wspólną różnej
maści plansze, banery, postery, potykacze, bilbordy, reklama świetlna i wielkoformatowa. Obiekty dobre projektowo i technicznie oraz tandetne, których jedyną wartością
jest niska cena i tych ostatnich
niestety przybywa coraz więcej i więcej. Technologia dru-

czywistość, nie życzę sobie,
aby w naszą, a zatem i moją,
przestrzeń społeczną właził
z buciorami jakiś market,
bank czy ubezpieczyciel ze
swoją wątpliwej jakości ofertą! Nie życzę sobie, aby polityk nieudolnie technicznie
gramolił się z gigantycznym
banerem na zabytkową kamienicę zasłaniając jej podziały i detale, nie zważając na to,
że jest ona w rejestrze zabytków i podlega ochronie kon-

spodarowania przestrzennego
i w dowolnej chwili zawieszały
je na kołku, zezwalając wbrew
ich zapisom na „zaszmacanie”
centrum miasta banerami.
I mógłbym tak jeszcze długo
wyliczać, co mnie boli. A tak
się szczęśliwie złożyło, że dzięki gościnnym łamom Tygodnika Sanockiego byłem
w stanie również Szanownym
Czytelnikom
przedstawić
moje spostrzeżenia, licząc na
jakąś chwilę re�eksji i w jej

Śladem naszych publikacji

Żeby miał kto wieszać te reklamy

Jako ekonomista chciałam
ustosunkować się do artykułu „Primum non nocere”
autorstwa Pana Piotra Kolano.
W artykule tym pisze on, iż
istnieją opracowane na zlecenie UM w Sanoku Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które
mają regulować wiele spraw
w przestrzeni miejskiej,
m.in. zasady tworzenia
i umieszczania reklam i informacji wizualnej. Generalnie przytacza jeden zapis

dot. MPZP „JAGIELLOŃS�1” z 2012 r., który obejmuje ulice: Jagiellońską, Kościuszki i 3 Maja, oraz określa
sposoby umieszczania reklam i szyldów na tychże ulicach. Bardzo mocno Pan
Piotr akcentuje „wysięg”, „zakres wysięgu”, co dla laika
może być zupełnie niezrozumiałe.
Twierdzi, że nie jest
prawnikiem, ale pisze, iż
obecny włodarz miasta Sanoka, Pan Burmistrz T. Pióro, „bezzasadnie” i „bezprawnie” wyraził zgodę na

montaż banerów. Ponadto
zarzuca burmistrzowi niegospodarność i marnowanie
zasobów pieniężnych miasta Sanoka na biura projektowe
za
opracowania
MPZP.
Pragnę zaznaczyć, iż
w perspektywie całego budżetu miasta, faktury za
opracowania stanowią znikomy procent. O wiele
istotniejszą wydaje mi się
kwestia dotycząca rozpoczęcia w naszym mieście
nowych inwestycji, takich
jak: zakłady produkcyjne,

które pozwolą „potencjalnemu” Kowalskiemu zarobić na „swój koszyk konsumencki”, czy jak się mawia
potocznie „na chleb powszedni”.
Uważam, że we wspólnym interesie leży to, aby nasze miasto prowadziło politykę opartą na:
1) „ściąganiu” inwestorów
„z zewnątrz, poprzez tworzenie i uzbrajanie stref ekonomicznych, etc.
2) wspieraniu �rm rodzimych, prowadzonych przez
tutejszych mieszkańców, np.

przez stwarzanie przyjaznych
warunków, w tym obniżanie
kosztów, jak choćby podatku
od nieruchomości etc.
Naturalnie, zdaję sobie
sprawę, iż wszelkie inwestycje w infrastrukturę, jak
uzbrojenie terenu pod strefę
ekonomiczną, to bardzo duży
wydatek. Jednak, jak głosi
główna zasada biznesu, żeby
wygenerować zysk, najpierw
trzeba ponieść koszty.
Podsumowując swoją ripostę, pragnę podkreślić, iż
we wspólnym interesie leży
to, aby polityka naszego

miasta była oparta na prorozwojowych trendach akcentujących przede wszystkim
kwestie gospodarki lokalnej,
a nie – jak pisze Pan Piotr
Kolano – na wytykaniu, że
ktoś
powiesił
reklamę
o przysłowiowy „centymetr
za wysoko”.
O wiele istotniejsze wydaje mi się, by miał kto wieszać te reklamy i aby ludziom
żyło się dobrze, a biznes kręcił.
Pozdrawiam
Dorota C-B
(lokalny przedsiębiorca)
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Nowoczesna, przestronna
i wielofunkcyjna
– wymarzona
hala PWSZ!

TOMASZ SOWA

Po trwającej pięć lat budowie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w końcu doczekali się hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Obok uczelni powstało
Centrum Sportowo-Dydaktyczne, w którym znajduje się
pełnowymiarowa sala, siłownia, pomieszczenie rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, sala �tness, studencki bar oraz aule dydaktyczne i audytoryjne.
Otwarcie obiektu miało miej- dzynarodowe – dodaje rektor
sce 1 października. W uroczy- PWSZ.
stości udział wzięli przedsta– Młodzież w końcu ma
wiciele uczelni, studenci i za- miejsce, gdzie może rozwijać
proszeni goście, między inny- swoje sportowe pasje. Mam nami Maria Kurowska, wice- dzieję, że w tym nowoczesnym
marszałek województwa pod- obiekcie studenci będą się uczyć
karpackiego i Grażyna Borek, z przyjemnością. Natomiast
wicewojewoda podkarpacka. pani rektor jest dla mnie gwa– Do tej pory doskwierał rancją, że placówka będzie donam brak hali sportowej skonale prowadzona i zostanie
i miejsca, w którym mogłyby wykorzystana w możliwie najsię odbywać inauguracje roku lepszy sposób – podkreśla Maakademickiego – mówi Elż- ria Kurowska, wicemarszałek
bieta Cipora, rektor PWSZ województwa podkarpackiego.
w Sanoku. – Cieszę się, że naBudowa obiektu pochłonęsza uczelnia doczekała się tak ła 16 mln złotych. Na ten cel
pięknego obiektu. Organizo- PWSZ otrzymała prawie 6,5
wane będą tu nie tylko zajęcia mln zł z Regionalnego Prograsportowe, ale również naj- mu Operacyjnego Wojewódzważniejsze dla placówki uro- twa Podkarpackiego na lata
czystości. Jestem przekonana, 2007–2013, natomiast z Funże centrum będzie służyć nie duszu Rozwoju Kultury Fizycztylko studentom, ale również nej Ministerstwa Sportu i Turymieszkańcom całego miasta. styki – 1,3 mln zł, zaś z MiniNa hali sportowej z powodze- sterstwa Nauki i Szkolnictwa
niem mogą się odbywać za- Wyższego 4 mln zł w ramach Swój pierwszy mecz na hali sportowej PWSZ rozegrała drużyna TSV Sanok. Pełnowymiarowa sala jest wręcz wymawody ogólnopolskie i mię- dotacji celowej.
aes rzonym miejscem do organizowania imprez sportowych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych.

Na ten moment wszyscy czekali...

ANETA SKÓBEL (5)

Budowa Centrum Sportowo-Dydaktycznego trwała pięć lat i pochłonęła 16 mln zł.

Od Grażyny Borek na dobrą wróżbę rektor uczelni otrzymała piłkę do siatkówki.

Studenci mogą odetchnąć z ulgą. Koniec z zajęciami w wynajętych obiektach. Od teraz Uroczystość swoim występem uświetniła jak zawsze niezawodna Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti” z Zespołem Mażoretek „Impuls”.
mają do dyspozycji własny nowoczesny i wielofunkcyjny budynek.
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci

O�cer wojska polskiego, który przez pomyłkę otrzymał najwyższe odznaczenie
hitlerowskie, czterech braci Żydów – zamożnych mieszczan, którzy ruszyli do
boju w powstaniu styczniowym, szlachcic-awanturnik, za którego sprawą Polacy przez kilka lat okupowali moskiewski
Kreml czy wreszcie powstaniec warszawski – bohater najsłynniejszego zdjęcia
z walk w stolicy. Co łączy te postacie
z różnych epok historycznych? Poza niezwykłością ich życiorysów i poświeceniem ojczyźnie – związki z Sanokiem
i ziemią sanocką.
Na niezwykłą historię porucznika – później
rotmistrza – Romualda Radziwiłłowicza
natknąłem się, wertując archiwalne wydania
szerzej mało znanego, ale niezwykle interesującego czasopisma „Wędrowiec Małopol- Dom Filipa Kahane w Łańcucie.

Filip Kahane – bohater powstania styczniowego.
ski” wydawanego przez rzeszowski oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Sama postać o�cera nie była
mi obca. Występuje on w licznych opracowaniach dotyczących II wojny światowej
i powstania warszawskiego, ale mało kto słyszał o niezwykłym zdarzeniu związanym
z tym człowiekiem.

Krzyż żelazny
za walkę z... Niemcami
Urodzony w 1908 roku w Bielsku Podlaskim o�cer, w czasie kampanii wrześniowej walczył w szeregach słynnej, stacjonującej w Rzeszowie 10

Brygady Kawalerii ówczesnego
pułkownika Stanisława Maczka
(w późniejszym okresie generała, dowódcy wyzwalającej m.in.
Francję 1 Dywizji Pancernej).
Zasłynął odwagą i opanowaniem
w boju pod Radymnem, za co
później otrzymał krzyż Virtuti
Militari), gdy opanował panikę
w rozbitych polskich oddziałach
i na czele niewielkiej grupy żołnierzy przez wiele godzin powstrzymywał wielokrotnie liczniejsze i uzbrojone w ciężką broń
oddziały niemieckie.
Ciężko ranny w walce Radziwiłłowicz dostał się do niewoli.
Niemcy byli zaskoczeni, że tak
poważny opór stawiła im zaledwie garstka żołnierzy. Będący
pod wrażeniem męstwa Polaka
niemiecki dowódca generał Alfred von Hubicki oddał mu wojskowe honory i nakazał umieszczenie w niemieckiej sali o�cerskiej polowego szpitala w Sanoku. I tu miało miejsce niezwykłe
wydarzenie.
Gdy skapitulowała Warszawa, Niemcy uznali ten fakt za
symboliczne zakończenie kampanii w Polsce i okazję do świętowania. Wyróżniającym się żołnierzom przyznawano niemal
hurtowo wysokie odznaczenia
i awanse. Do szpitala wojskowego w Sanoku
w tym celu przyjechał sam dowódca Grupy Armii Południe generał (później feldmarszałek)
Karl Rudolf Gerd von Rundstedt. Generał wkroczył do sali o�cerskiej, wygłosił płomienne przemówienie sławiące dokonania niemieckiego
oręża i przystąpił do dekorowania rannych wysokim odznaczeniem – Krzyżem Żelaznym. Traf
chciał, że pierwszym, do którego podszedł i któremu położył order na obandażowanych piersiach,
był… porucznik Radziłłowicz. Generał uroczyście zasalutował, co powtórzyła cała świta i poszedł odznaczać dalej.
Gwałtowną interwencję podjął pobladły
z przerażenia komendant szpitala, który jednemu z adiutantów zaczął naprędce wyjaśniać sy-

tuację. Generał, usiłując wybrnąć z kłopotu,
podszedł ponownie do łóżka polskiego o�cera, ponownie zasalutował – tym razem oddając honory pokonanemu wrogowi, po czym
zabrał order i… poszedł dalej. Niemcy, aby do
podobnej sytuacji już nie doszło, natychmiast
przenieśli Radziwiłłowicza na oddział, gdzie
leżeli polscy ranni.
Dzielny porucznik po podleczeniu uciekł
z niewoli, tra�ł do konspiracji i wziął udział
w powstaniu warszawskim, pod pseudonimem „Zaremba”, dowodząc jednym ze zgrupowań Armii Krajowej. Ciekawostka: jednym
z jego podwładnych był późniejszy uznany pisarz Alfred Szklarski, autor m.in. słynnej serii
powieści o Tomku Wilmowskim. Ciężko rannemu „Zarembie” musiano amputować rękę,

powstanie jednak szczęśliwie przeżył,
wydostając się z Warszawy wraz z cywilami. Zmarł w stolicy w 1984 roku. Można
powiedzieć, że do historii przeszedł jako
chyba jedyny człowiek, który za udział
w jednej i tej samej wojnie otrzymał najwyższe odznaczenia dwóch wrogich armii (polskie Virtuti Militari i niemiecki
Żelazny Krzyż).

Ojciec carycy

Do niezwykle barwnych, historycznych
postaci, związanych z ziemią sanocką zaliczyć niewątpliwie trzeba także Jerzego
Mniszcha. Szlachcic-awanturnik, używając dzisiejszego potocznego języka – niezły cwaniak, przeszedł do
historii jako mimowolny
współtwórca jednego z największych sukcesów polskiego oręża, jakim było zdobycie Moskwy i krótkie panowanie nad Rosją na początku
XVII wieku.
Mniszech, oprócz innych
licznych tytułów piastujący
m.in. funkcje starosty sanockiego i wojewody sanockiego, nie miał u współczesnych
dobrych notowań. Uważany
był za interesiarza, lawiranta,
ceniącego nad wyraz prywatny interes. Ów instynkt cwaniaka musiał mu podpowiedzieć, by zaopiekować się
przybyłym do Polski tajemniczym uciekinierem z Rosji,
podającym się Dymitra, cudem ocalałego syna cara
Iwana Groźnego. A że akurat
w tym czasie wschodni sąsiad pogrążony był w wewnętrznym chaosie, który
do historii przeszedł pod nazwą Wielkiej Smuty, pojawiła się okazja na zbicie
niezłego kapitału
– �nansowego
Jerzy Mniszech – mimowolny współtwórca najwięk- i politycznego.
szego triumfu I Rzeczypospolitej.
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci
Mniszech za obietnice olbrzymich
nadań ziemskich (m.in. Smoleńska)
oddał Dymitrowi Samozwańcowi za
żonę swą córkę Marynę i był jednym
z organizatorów wyprawy na Moskwę
w 1605 roku, która zakończyła się oddaniem – na krótko – carskiej korony
jego zięciowi. Jak wiemy, nie wszystko
poszło po myśli Polaków, gdyż szybko
przeciw Dymitrowi wybuchł bunt zakończony jego śmiercią, później pojawił się kolejny Dymitr Samozwaniec,
znów „rozpoznany” przez Marynę.
Ostatecznie moskiewska awantura zakończyła się z jednej strony wybiciem
polskiej załogi na Kremlu w 1612 roku,
niemniej jednak jeszcze przez kilka lat
Maryna – zanim tragicznie zginęła –
uzurpowała sobie prawo do tytułowania
się carycą Rosji i matką następcy tronu,
zaś Mniszech do roli „ojca carycy”.

Żydowscy bracia –
polscy patrioci

Ślub pod bombami
I ostatni bohater naszej opowieści
– Bolesław Biega – co prawda niepochodzący z Sanoka, ale wywodzący się z zasłużonego dla tych
terenów rodu, osiadłego tu przez
setki lat. Zasłynął nie tylko jako
wielki patriota i żołnierz, ale również jako bohater jednego z najsłynniejszych zdjęć powstania
warszawskiego. Bolesław był wnu- Maryna Mniszchówna, caryca Rosji.
kiem Stanisława, znanego działacza narodowego, oraz synem też Bolesława, stość w podziemiach jednej z kamienic, pod
dyplomaty, wydawcy, w czasie wojny sekreta- bombami i z przymusowym opuszczeniem jej
rza podziemnego parlamentu – Rady Jedności przez cześć gości, którzy musieli odpierać akuNarodowej.
rat niemiecki atak na barykadę, przeszła do hiDo powstania warszawskiego Bolesław po- storii, gdyż �lmował ją kronikarz powstania
szedł w stopniu plutonowego podchorążego warszawskiego, dzięki któremu dysponujemy
Armii Krajowej wraz ze swą narzeczoną, sanita- ogromnym zbiorem powstańczych fotogra�i,
riuszką Alicją (notabene której ciotką była ma- wybitny sportowiec i olimpijczyk Eugeniusz
cocha młodego Bolka). Walcząc pod pseudoni- Lokajski.
mem „Pałąk”, już w pierwszych godzinach zoPara młoda szczęśliwie przeżyła powstanie.
stał ranny.
Oboje zdecydowali się na pozostanie na emiDo ślubu w niecodziennych warunkach na- gracji. Bolesław, mimo sędziwego wieku, pojamówił „Pałąka” jego dowódca – „Frasza”. Efekt wił się jeszcze na 70. rocznicy wybuchu pobył taki, że polową pocztą przyszła panna mło- wstania. W wywiadach i wspomnieniach często
da dostała rozkaz stawienia się o określonej go- wracał też do kolebki swego rodu – Sanoka.
dzinie na… własny ślub. Niezwykła uroczy-

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wśród niezwykłych postaci związanych
z Sanokiem nie brak osób innej narodowości, którzy w godzinie próby okazali się gorącymi polskimi patriotami,
niewahającymi się poświęcić życia przybranej ojczyźnie. Do takich zaliczyć należy m.in. Filipa Kahane i jego braci. Filip pochodził z osiadłej w Sanoku austriacko-żydowskiej rodziny lekarza.
Jego ojciec Ignacy był tu m.in. lekarzem
powiatowym i miejskim, kierownikiem
szpitala, działaczem społecznym. Sam
Filip pracował jako urzędnik.
Gdy wybuchło powstanie styczniowe Filip i jego trzech braci: Maurycy,
Leon i Zygmunt nie wahało się. Uzbroiwszy się i wyposażywszy na własny
koszt (Filip szedł do walki z ośmioma
fuzjami i dwoma pałaszami, co przy powstańczym głodzie broni było prawdziwym arsenałem), ruszyli w bój.
Tra�ł do doborowego oddziału piechoty dowodzonego przez francuskiego o�cera Franciszka Rochebrune –
słynnych Żuawów Śmierci. Bohaterstwem wykazał się w czasie okrutnej,

krwawej bitwy pod Miechowem,
z której wyniósł sztandar oddziału. Dzielił powstańcze losy, walcząc w kolejnych bitwach. Pod
Grochowiskami w czasie brawurowego ataku na rosyjskie armaty
został tra�ony w prawą rękę, co
zakończyło się amputacją i nadaniem przydomka „Sanbra”, będącym spolszczeniem francuskiego
„sans bras” (bez ramienia). Po
klęsce powstania, w którym zginął m.in. jego młodszy brat Leon
i kilkumiesięcznym pobycie
w austriackim więzieniu, Filip
osiadł w Łańcucie, pracując jako
urzędnik ordynacji Potockich.
Tu udzielał się społecznie, współtworząc m.in. miejscowego „Sokoła”, tu zbudował do dzisiaj istniejący dom, obecnie znany
jako pensjonat „Pałacyk”.

Ślub Bolesława i Alicji Biegów.
Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia” oraz portalu www.podkarpackahistoria.pl
Kontakt z autorem: jakubowski@interia.pl
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Z kalendarza
Podkarpackiej Historii
Urodzili się
11.10.1884 w Sanoku urodził się Maksymilian Słuszkiewicz, ostatni przedwojenny burmistrz miasta. Był absolwentem miejscowego Gimnazjum Męskiego
i Szkoły Administracyjnej w Przemyślu.
Aresztowany przez Niemców 24 września 1939 roku, zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 17 stycznia
1940.
14.10.1819 w Sanoku urodził się Piotr
Burzyński, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14.10.1943 w Nadolanach koło Bukowska urodził się Edward Kindlarski, inżynier, profesor Politechniki Warszawskiej,
autor ok. 100 publikacji naukowych poświęconych w dużej mierze zarządzaniu
jakością.

Zmarli
9.10.1945 zmarł Władysław Chomiak,
inżynier, budowniczy, radny Sanoka.
Twórca wielu budynków, m.in. kościoła
św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa w Grabownicy Starzeńskiej czy obecnego gmachu Sanockiego Domu Kultury.
14.10.1971 zmarł Andrzej Szczudlik,
przedwojenny działacz PPS i radny miejski, pierwszy powojenny starosta powiatu sanockiego, przewodniczący Miejskiej
Rady Narodowej, poseł na Sejm PRL.
14.10.1983 w Sanoku zmarł Aleksander
Rybicki, ps. „Korczak”, „Spytek”, „Jacek”,
„Dziurdziewicz”, żołnierz kampanii
wrześniowej i kurier podziemia, pierwszy dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Wydarzyło się
9.10.1944 powołano Państwowy Urząd
Na�owy, a wraz z nim „najwyższą jednostkę organizacyjną okręgu kopalnianego - Sektor Sanok”.
10.10.1972 w gmachu Sanockiego
Domu Kultury powołano do życia sanockie struktury Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego.
10.10.2013 w Zagórzu uroczyście
otwarto, w ramach podstrefy Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec,
oddział koncernu TRI, światowego lidera w produkcji części samochodowych.
11.10.1969 na gmachu Komendy Powiatowej MO w Sanoku odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: “1944–1969
Poległym w walce o utrwalenie władzy
ludowej funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa”
z nazwiska 34 poległych “utrwalaczy”.
Tablica została usunięta w 1989 roku.
13.10.1996 podpisano umowę o partnerstwie między Sanokiem a słowackim
miastem Humenne.
13.10.2010 odbyła się konsekracja odbudowanej po pożarze prawosławnej
cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej w Komańczy. XIX-wieczna świątynia spłonęła we wrześniu 2006 roku, później została odbudowana.
14.10.1424 asesorem sądu grodzkiego
w Sanoku został Matjasz ze Zboisk,
zwany też Matjaszem Czarnym lub Matiaszem z Tyrawy. Matjasz był właścicielem żup solnych i młyna w Tyrawie,
W roku 1419 król Władysław Jagiełło
nadał mu za zasługi wieś Brzozowa,
zwaną także Lobetanz.
15.10.1961 przy sanockim oddziale
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstało Sanockie
Koło Przewodników.
(sj)
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Sprzedam
 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 100 m2,
osiedle Błonie, tel. 503-04-23-77.
 Mieszkanie 57 m2, w Sanoku, przy ul. Sadowej, tel.
13-464-73-32
 Lub wynajmę dom
250 m2, Sanok–Dąbrówka,
tel. 601-66-81-92.

OGŁOSZENIA
 Mieszkanie dwupokojowe, kuchnia, łazienka, tel.
798-24-27-70.
 Pokój, tel. 691-44-73-82.
 Lokal 38 m2 (I piętro),
przy ul. Kościuszki 31, tel.
607-04-99-95.
 Pawilon usługowo-handlowy „Claudia”, Sanok, ul.
Sadowa 14A, pow. 72 m2
+ ogródek piwny 330 m2,
tel. 695-57-95-03 lub 603-65-87-75.
 Lokal ok. 100 m2 w Hotelu „Pod Trzema Różami”,
Sanok, centrum miasta, tel.
13-463-09-22 lub 607-64-25-00.
 Powierzchnię magazynowo-handlową 140 m2,
Dąbrówka, tel. 665-34-86-65.

 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.
 Ziemniaki Atole, tel.
792-28-76-02.
 Yorki, szczeniaczki, tel.
664-95-70-74.
 Tuje szmaragd, 0,55 zł,
tel. 518-51-88-35.
 Ziemniaki Santa żółte,
cena 0,50 zł/kg, możliwy
transport, tel. 665-16-70-09.
 Ziemniaki Atole, tel.
510-44-67-91.

PRACA
Zatrudnię

 Eurokontakt (nr lic.
1109) poszukuje osób posługujących się j. niemieckim lub j. francuskim gotowych do pracy zycznej lub
przy produkcji. Stawka 10
Posiadam
e/h, ogloszenia@euro-konRÓŻNE
do wynajęcia
2
takt.eu, tel. 713-38-42-63.
 Mieszkanie 60 m , w Sa Eurokontakt (nr lic.
noku przy ul. Sienkiewicza, od
Sprzedam
1109) poszukuje do pracy
listopada, tel. 601-43-69-83.

Drewno
opałowe,
tel.
2
za granicą: monterów rusz Mieszkanie 36 m , tel.
504-37-24-04.
towań, elektryków, hydrau505-19-03-97 (po 16).

Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.

SZYBKO I UCZCIWIE
Tel. 883 316 526
Potrzebujesz
pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
(zakładka daiglob a-count)

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

!Bez BIK!
Pożyczka
na dowód!

Również z zajęciami komorniczymi!
Minimum formalności!
SANOK ul. Jagiellońska 25,
tel. 13-463-18-24

SPRAWDŹ NAS!

Korepetycje
 Matematyka w domu
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Angielski do matury, tel.
50 60 80 353.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.

MATRYMONIALNE

 Szukam dziewczyny ok.
29 lat, atrakcyjnej, tel. 785Poszukuję pracy
 Podejmę się koszenia -14-01-29.
łąk i nieużytków, tel. 504-37-24-04.
 Opieka nad starszymi
osobami, długoletnie doświadczenie, tel. 732-7020-, 14- i 9-osobowe
-27-93.

BUSY

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

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

tel. 13-463-50-44

300 m

POŻYCZKA

lików, regipsiarzy, lakierników, pracowników tartaku,
pakowaczy płyt CD, osoby
do zbioru pieczarek, z językiem francuskim, ogłoszenia@euro-kontakt.eu, tel.
713-38-42-63.
 Do pracy w Warszawie:
elewacje, docieplanie budynków, tel. 509-77-56-67.
 Poszukuje pani do pomocy w domu, sprzątanie
itp., tel. 535-05-66-46.
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150 m

Podziel się
z drugim

Oto kolejne zgłoszenie:
– meble pokojowe, pralkę
w dobrym stanie, mikrofalówkę, tel. 13-463-00-12
Zachęcamy do dokonywania
kolejnych zgłoszeń (tel. 13-464-02-21).
Przypominamy, że zgłaszane
przedmioty mają być rozdawane i nie można żądać za
nie pieniędzy.

Do 25.000 zł
na dowolny cel
Tel. 883 316 526

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

przewóz osób
tanio i bezpiecznie
tel. 661 183 868

Renowacja schodów.
tel. 730-083-117

Żaluzje

Cyklinowanie – bezpyłowe,

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

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

Informator 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

LOMBARD

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

tel. 13-464-30-61

DYŻURY

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

Zbigniew Daszyk
w godz. 16–17

15 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny

Bolesław Wolanin
w godz. 17–18

OGŁOSZENIE
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, który przypada w okresie od
12 do 17 października 2015 roku, w Sądzie Rejonowym
w Sanoku organizowana będzie prelekcja dla stron
przez mediatorów.
W ramach opisanej prelekcji osoby zainteresowane będą
mogły uzyskać informacje z zakresu mediacji podczas przeprowadzonych dyżurów z udziałem niżej przedstawionych
mediatorów z terenu Sądu Rejonowego w Sanoku w następujących dniach:
a) 12 października 2015 r. godz. 11:00 – Pani Bogusława
Maks
b) 14 października 2015 r. godz. 9:00 – Pani Marta Tarnawczyk
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny na nr:
13-46-56-765 – celem ustalenia ilości osób biorących udział
w w/w prelekcji.

Burmistrz Miasta Sanoka
zaprasza osoby zyczne i podmioty gospodarcze do korzystania z możliwości wynajmu
Sali w Klubie „Górnik” (ok 200 m2), znajdującym się w budynku położonym w centrum miasta
przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 w Sanoku.
Przewiduje się wynajem Sali dla potrzeb wystaw, odczytów, kursokonferencji, zabaw i innego rodzaju spotkań.
Odpłatność za pierwszą godzinę najmu wynosi: 150,00 zł, każda następna godzina płatna 50,00 zł.
Informacji w ww. sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta przy
ul. Rynek 1 (pok. 7). Dla zainteresowanych udostępnia się nr tel. 13-46-52-878.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obecnie wykorzystywanym jako domek letniskowy,
stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
Tyrawa Wołoska:
- działka nr 126/2 o pow. 0,0845 ha wpisana w KW KS1S/00031412/7.
Cena wywoławcza – 21.587,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 216,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy – strefa osadnictwa-budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
Dla w /w działki nie został opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska.
Przetarg na sprzedaż w/w działki odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godz. 900 w sali narad
(II piętro) Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 04.11.2015 r. w pieniądzu przelewem na
konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 20% ceny wywoławczej,
z podaniem numeru i położenia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego
zamknięciu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby zyczne – dokumentu tożsamości; przez
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka,
z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu
dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, cena nieruchomości
nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może
się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Uczestnik przetargu oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem
technicznym oraz stanem zagospodarowania.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie
nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność. Wszystkie koszty
związane z przeniesieniem własności ponosi kupujący.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380
z późn. zm.).
Nieruchomość można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu – nr tel. 13 4656 922.
Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U z dnia 31 października 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska II piętro pokój 26 i 27, tel. 13-46-56-922,
13-46-56-929, oraz na stronie internetowej: bip.tyrawa.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek
stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
Tyrawa Wołoska:
– działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9
– działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz
dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje
się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który
będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie
– działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0
– działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się
komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona
na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku
2016.
Działki te stanowią jeden kompleks i będą sprzedawane jako całość.
Cena wywoławcza wynosi 260.436,00 zł.
Dla w /w działek został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym działki o numerach 600/1, 600/2 i 305/2 oznaczono jako teren stacji paliw, natomiast działka nr 600/5 oznaczona została jako teren zabudowy usługowej oraz jako teren szczególnego zagrożenia powodzią wodą Q1%
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg-kompleks w Tyrawie Wołoskiej” osobiście, przez pocztę lub kurierem w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej, pok. nr 15, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w terminie do dnia 04.11.2015 r.
do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub rmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę za nieruchomość
5) proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości wraz z terminem realizacji
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Część jawna przetargu (otwarcie ofert i ich werykacja pod względem merytorycznym),
odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godz. 10.00 w Sali Narad (II piętro) Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby zyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu przelewem na konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 20% ceny wywoławczej w terminie do dnia 04.11.2015 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako
kandydat na nabywcę uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może
się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Uczestnik przetargu oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem
technicznym oraz stanem zagospodarowania.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie
nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność. Wszystkie koszty
związane z przeniesieniem własności ponosi kupujący.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
– nr telefonu 13-46-56-922.
Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z dnia 31 października 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska II piętro pokój 26 i 27, tel. 13-46-56-922,
13-46-56-929, oraz na stronie internetowej: bip.tyrawa.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
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Polska Hokej Liga

Ligi młodzieżowe

Orlik odleciał z punktami

CIARKO PBS BANK STS SANOK

2-4

(0-2, 1-1, 1-1)

Trzecia dwunastka

Juniorzy wciąż w kratkę – zwycięstwo i porażka – a żacy i młodzicy nadal wysoko wygrywają. Ci ostatni tylko w dwucyfrowych rozmiarach; w trzech dotychczasowych meczach strzelali po 12 bramek, za każdym razem tracąc ich coraz mniej.

ORLIK OPOLE

Juniorzy starsi

Bramki: 0-1 Szczechura – Cichy – Sordon (16), 0-2 Klecha – Rompkowski – Łymanski (18), 0-3 Stopiński – Korenko – Szydło (26),
1-3 Strzyżowski – Ouelle�e – Roberts (35), 2-3 Ouelle�e – Roberts – Strzyżowski (46, 5/4), 2-4 Marzec – Slubowski (60).
Porażka w meczu o przysłowiowe sześć punktów, bo Opole też mierzy w górną połówkę tabeli. O przegranej zdecydował brak skuteczności, a być może także – co przyznał
trener Kari Rauhanen – zbyt późne postawienie na nowego bramkarza Jakuba Čecha.
Broniący blisko pół godziny
Mateusz Skrabalak nie będzie
dobrze wspominał tych zawodów. O ile przy pierwszym golu
Alex Szczechura przymierzył
w okienko, to dwa kolejne obciążają naszego golkipera. Uderzenie Dakoty Klechy praktycznie wturlało się do bramki,
a w drugiej tercji Filip Stopiński tra�ł dość lekkim strzałem w krótki róg. Po tej sytuacji Skrabalaka zmienił
Cech, do końca zachowując czyste konto. Bo czwarta bramka dla gości padła
w momencie, gdy zastąpił
go dodatkowy zawodnik z pola.

Drużyna Orlika zagrała
bardzo skutecznie, za to hokeiści STS-u długo nie mogli
się wstrzelić, marnując kolejne okazje. Dość powiedzieć,
że w całym meczu oddali
blisko 50 uderzeń,

z których tylko dwa znalazły
drogę do bramki świetnie
broniącego Franka Slubowskiego. Nasi zawodnicy zrobili z niego bohatera. Snajperską niemoc dopiero w 35. min
przełamał Marek Strzyżowski, pakując „gumę” pod poprzeczkę.
Na początku trzeciej tercji
brakowało szczęścia, m.in.
krążek lądował na słupku.
W końcu Travis Ouellete

strzałem z nadgarstka zdobył
kontaktowego gola i pojawiła
się nadzieja na odwrócenie
losów pojedynku. W 55. min
mógł być remis, ale Mike
Danton nie wykorzystał rzutu
karnego. Potem trener Rauhanen postawił wszystko na
jedną kartę, wycofując bramkarza, co wykorzystali rywale
– 3 sekundy przed końcem
Szymon Marzec tra�ł do pustej bramki, ustalając wynik.

JKH JASTRZĘBIE – UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK
3-4 (2-2, 0-2, 1-0)

Bramki: Michalski 2 (13, 36), Alekseichuk (12), Dybowski (23).
Seniorzy ulegli drużynie JKH u siebie, juniorzy pomścili
ich na wyjeździe. Goście mieli mocne otwarcie – 2 gole
w 2 minuty: Danil Alekseichuk i Karol Michalski tra�li po
składnych akcjach. Rywale szybko wyrównali, ale w drugiej
tercji Niedźwiadki zdobyły kolejne bramki. Grzegorz Dybowski zmienił lot krążka po strzale Adama Lewickiego,
a Michalski znów wykończył zespołowy atak. W ostatniej tercji miejscowi zdołali odpowiedzieć tylko jednym golem.

JKH JASTRZĘBIE – UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK
3-2 (1-1, 2-1, 0-0)

Bramki: Barszcz (12), Kopyściański (25).
Udany rewanż Jastrzębia, choć rozpoczęło się dobrze –
akcję skrzydłem wykończył Bartosz Barszcz. Po wyrównaniu
odpowiedział Mikołaj Kopyściański, solowy rajd �nalizując
strzałem w okienko. Niestety, potem miejscowi zdobyli dwie
bramki, ustalając wynik. – Graliśmy dobrze, jednak zawiodła
skuteczność, a rywale wykorzystali nasze błędy w obronie –
powiedział trener Krzysztof Ząbkiewicz.

Młodzicy
PODHALE NOWY TARG – UKS NIEDŹWIADKI
MOSiR SANOK 0-12 (0-2, 0-3, 0-7)

Roszady w składzie
Z drużyną pożegnał się obrońca Jere
Ölander (Finlandia), którego być
może zastąpi Artūrs Salija (Łotwa).
Nowym bramkarzem STS-u został
Jakub Čech (Czechy), a napastnikiem Sylvester Bzdyl (Kanada).
TOMASZ SOWA

Bramki: Filipek 4 (20, 30, 53, 59), Witan 3 (11, 50, 60), Ginda 2
(38, 60), J. Bukowski (40 – karny), Miccoli (44), Dobosz (50).
Zawodnicy Wojciecha Milana golą równo – znów 12 bramek
strzelonych, tym razem bez strat własnych. Do takiego meczu komentarz jest zbyteczny, bo Niedźwiadki znów dominowały
w każdym elemencie gry. Jak przed tygodniem najskuteczniejszy
okazał się Konrad Filipek, tym razem strzelając 4 bramki. Hat-tricka dorzucił Maciej Witan, dwa gole zdobył Damian Ginda,
tra�li też Jakub Bukowski, Louis Miccoli i Szymon Dobosz.

W meczu z Orlikiem różnicę zrobiła skuteczność, bo gospodarze strzelali, ale bramki zdobywali goście.

Rehabilitacja w Janowie Będzie ciężko...
Pierwsza runda fazy zasadniczej zakończona. Zespół
STS-u zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów (bramki: 42-34), tracąc aż 6 do wyprzedzających go
drużyn Polonii Bytom, Orlika Opole i Unii Oświęcim. Bój
Bramki: 1-0 Parzyszek – Gryc – Rajski (12, 5/4), 1-1 Breault o czołową szóstkę wciąż trwa, ale przed naszymi hokeista– Danton (14), 1-2 Ouelle�e – Dahlman – Roberts (24), 2-2 mi bardzo ciężkie zadanie.
Parzyszek – Gryc – Vrána (29, 4/3), 2-3 Kostecki – Roberts
Nie da się ukryć, że posta(35), 2-4 Breault – Danton – Sliwinski (37), 2-5 Biały – Ouel- Po zakończeniu poprzedniele�e – Dahlman (38), 2-6 Biały – Sproule – Kostecki (40, 4/4), go sezonu słychać było, że ko- wa zespołu daleka jest od
2-7 Strzyżowski – Dahlman – Ouelle�e (43, 5/3), 3-7 Sta- lejny grać mamy głównie wy- oczekiwań. Łatwo tracimy
chura – Piper (47), 3-8 Danton – Roberts (48), 3-9 Breault chowankami, więc kibice za- gole, brakuje płynnych akcji,
częli szykować się na walkę a napastnicy tra�ają głównie
– Tuominen (52, 5/4), 4-9 Pohl – Kosakowski (59).
o utrzymanie. Potem jednak w meczach ze słabeuszami.
Planowe i pewne zwycięstwo, niewiele zabrakło do dwucy- zarząd klubu postanowił raz Sezon rozpoczęty został barfrówki. Wprawdzie strzelanie rozpoczęli i zakończyli rywa- jeszcze podjąć rękawicę, ścią- dzo dobrze, od trzech zwyle, a jeszcze chwilę przed końcem drugiej tercji był remis, gając kolejnych obcokrajow- cięstw (m.in. z zajmującą 5.
ale potem STS zdobył... 7 bramek w 17 minut! Mamy pierw- ców. Hasło „pierwsza szóstka” miejsce Polonią), ale potem
zrobiło swoje, a nadzieje było znacznie gorzej. Porażki
szego hat-tricka w sezonie – trzy razy tra�ł Breault.
i oczekiwania Sanockiej Re- z Unią i Orlikiem sprawiły, że
Pierwszy gol Kanadyjczyka
Choć przy wyniku 2-6 publiki Hokejowej zaczęły o miejsce w górnej części tabył szybką odpowiedzią na mecz był niemal rozstrzygnię- rosnąć. Nic zatem dziwnego, beli będzie bardzo trudno. Jeprowadzenie gospodarzy. Po ty, w ostatniej tercji kanonada że obecna gra i lokata w tabeli żeli nadal mamy ambicje walprzerwie Ouelle�te wykorzy- trwała w najlepsze, już z udzia- nikogo nie satysfakcjonują. ki z najlepszymi, to w rundzie
stał podanie Toniego Dahl- łem rywali. Prowadzenie sku- Publiczność dała temu wyraz rewanżowej trzeba wygrywać
mana, ale tym razem to hoke- teczną dobitką podwyższył w połowie ostatniego meczu przede wszystkim z wymieistów Naprzodu stać było na Strzyżowski, janowianie od- w „Arenie”, wstrzymując do- nionymi już zespołami. Miejripostę, bo po składnej akcji gryźli się golem Wojciecha ping, zwinięte zostały też �a- my nadzieję, że nowe transfekrążek do pustej bramki wpa- Stachury. Minutę później gi. Na konferencji prasowej ry okażą się tra�one i gra nakował Adrian Parzyszek. Mu- znów było 5 bramek przewagi doszło do słownych utarczek szej drużyny wskoczy na wyżsiało to podrażnić naszą dru- – strzałem z backhandu Dan- z trenerem.
szy poziom.
żynę, która między 35. a 40. ton wykorzystał okres gry w...
min zdobyła aż 4 gole. Auto- osłabieniu. Dla odmiany Bre- Już dzisiaj start rundy rewanżowej. Na początek STS
rem dwóch był Marcin Biały, ault tra�ł w przewadze, kom- zagra na wyjeździe z Polonią Bytom, a w niedzielę
a po jednym wbili Robert Ko- pletując hat-tricka. Tuż przed (godz. 17) u siebie z Zagłębiem Sosnowiec.
stecki i Breault (uderzenie końcem rozmiary porażki
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
w okienko).
zmniejszył Marek Pohl.

NAPRZÓD JANÓW – CIARKO PBS BANK
STS SANOK 4-9 (1-1, 1-5, 2-3)

TOMASZ SOWA

Młodzicy trzeci raz z rzędu wbili rywalom 12 goli.

Żacy starsi
PODHALE NOWY TARG – UKS NIEDŹWIADKI
MOSiR SANOK 3-9 (0-3, 1-4, 2-2)

Bramki: Frankiewicz 4 (17, 30, 37, 59), K. Bukowski 2 (36,
41), Pilch (19), Dulęba (14), Sienkiewicz (30).
Dwucyfrówka była blisko. Bohaterem spotkania okazał
się Adrian Frankiewicz, autor 4 bramek. Dwa gole zdobył
Krzysztof Bukowski, na listę strzelców wpisali się też: Jacek
Pilch, Marcin Dulęba i Filip Sienkiewicz. – Zagraliśmy bardzo dobre dwie tercje, ale potem wkradło się zbyt duże rozluźnienie. Wykorzystali to rywale i w ostatniej odsłonie był
remis – powiedział trener Michał Radwański.

9 października 2015 r.

Cosmos
nie zwalnia tempa
Ligi regionalne

IV liga
Jedność Niechobrz – Cosmos Nowotaniec 0-1 (0-0);
Zarzyka (59 – głową).
Błękitni Ropczyce – Przełom Besko 3-2 (0-1);
Jacenkiw (42 – wolny, 66 – głową).
Wisłok Wiśniowa – LKS Pisarowce 1-0 (1-0).

Po wyjazdowym zwycięstwie nad Jednością Niechobrz piłkarze Cosmosu Nowotaniec
pozostają liderem IV ligi podkarpackiej. Pozostałe drużyny doznały minimalnych porażek, podobnie jak i w „okręgówce”. Dla odmiany znacznie lepiej było w niższych klasach,
gdzie bilans zespołów z powiatu sanockiego wyszedł na plus. Nie brakowało wygranych
w efektownych rozmiarach, by wspomnieć wyniki LKS-u Długie, Drewiarza Rzepedź,
Remixu Niebieszczany, Orkana Markowce i Pogórza Srogów Górny.

MACIEJ DUFRAT

Piłkarze Cosmosu grają bardzo skutecznie, co na razie daje im pozycję lidera IV ligi.
Wszystko wskazuje na to, że drużyna z małej miejscowości w gminie Bukowsko będzie
walczyć o awans.

Podwójny
wiceprezes

Klasa okręgowa
Górnik Strachocina – OKS Markiewicza Krosno 1-3 (0-1);
Łuczka (65).
LKS Zarszyn – Czarni Jasło 0-1 (0-1).
Klasa A
Victoria Pakoszówka – Wisłok Sieniawa 3-1 (1-0);
Z. Dżugan (38), D. Dżugan (78), Kotowski (88).
Błękitni Jasienica Rosielna – Sanbud Długie 0-5 (0-2);
Garlak 4 (35, 54, 66, 81), Myćka (30).
LKS Izdebki – Orzeł Bażanówka 2-2 (1-0);
Szałajko (70), Kowalczyk (90+5 – karny).
Bukowianka Bukowsko – Płomień Zmiennica 1-0 (0-0);
Adamski (80).
Klasa B
Florian Rymanów Zdrój – Juventus Poraż 0-2 (0-1);
Wach (28), E. Latusek (60).
LKS Odrzechowa – Gimball Tarnawa Dolna 3-4 (3-3);
S. Silarski (29 – karny), samobójcza (33), D. Łagosz (40) –
Kochanowski 2 (5, 60), Tarnolicki (8), Swalarz (35).
Szarotka Nowosielce – Jawornik Czarna 1-2 (1-1);
Buczek (40).
Orion Pielnia – Drewiarz Rzepedź 1-5 (1-1);
P. Sokołowski (18) – Swider 4 (44, 62, 70, 85), P. Szałęga (55).
Remix Niebieszczany – Pionier Średnia Wieś 4-0 (2-0);
Femin 2 (30, 70), Stach (38), Izdebski (73).
Orkan Markowce – Nelson Polańczyk 5-2 (2-0);
Słysz 2 (10, 54), W. Starego 2 (45, 55), Tomczewski (77).
LKS Olszanica – LKS Płowce/Stróże Małe 1-1 (1-1);
Chorążak (20 – karny).

Podkarpackie ligi młodzieżowe
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Klasa C
Otryt Lutowiska – LKS II Pisarowce 1-0 (1-0).
Osława Zagórz – ULKS Czerteż 2-4 (1-2);
Kruczek 2 (15, 88) – Ślączka 2 (50, 56), Dębiński (23),
Dąbrowiecki (45).
Krokus Ropienka – Pogórze Srogów Górny 2-7 (0-3);
Łukaszenko 2 (6, 49), Kornecki 2 (39, 52), Warchoł (25),
Kwolek (78 – karny), Sabat (85).
LKS Czarszyn – Bieszczady Jankowce 2-2 (1-1);
Kruczek (1), R. Gocek (80).
Jutrzenka Jaćmierz – Zryw Dydnia 2-1 (1-1);
Pisula (2), Rak (90).

Kolejną funkcję objął Robert
Pieszczoch, prezes Cosmosu
Nowotaniec i wiceprezes
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Krośnie. W ubiegłym tygodniu wybrano go
zastępcą prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Wybory uzupełniające były pokłosiem „afery biletowej” i odwołania Kazimierza Grenia.
Jego dotychczasowy zastępca
Marek Hławko z Ropczyc został nowym szefem związku, co
siłą rzeczy stworzyło wakat na
stanowisku wiceprezesa. Funkcję tę zaproponowano Pieszczochowi, którego kandydatura
uzyskała jednogłośne poparcie
ponad 20 członków zarządu.
– Zdecydowałem się przyjąć kolejne wyzwanie, propozycję zarządu traktując jako docenienie nie tylko mojej pracy, ale
i całego OZPN-u Krosno. Można powiedzieć, że w końcu będziemy mieli swojego przedstawiciela w pięcioosobowym
prezydium Podkarpackiego
ZPN-u – powiedział Pieszczoch, do tej pory będący
członkiem zarządu rzeszowskiego związku.

Mocna kolejka Ekoballu Geo-Eko – na sześć meczów cztery
zwycięstwa i remis. Najlepiej wypadły drużyny juniorów:
starsza wygrała z Błękitnymi Ropczyce, którzy ostatnio urwali punkty liderującej Resovii, a młodsi z Czarnymi Jasło,
wreszcie przerywając fatalną serię minimalnych porażek.

Przełamanie juniorów młodszych

Juniorzy starsi

Trampkarze młodsi

BŁĘKITNI ROPCZYCE – EKOBALL SANOK 1-2 (0-1)

Bramki: Krowiak (41), Zajdel (69).
Zasłużone zwycięstwo po dobrym spotkaniu. W pierwszej
połowie ekoballowcom brakowało ostatniego podania, ale
w końcu Seweryn Zajdel wypatrzył Michała Krowiaka, po którego strzale piłka wylądowała w długim rogu bramki rywali.
Ci wyrównali po stałym fragmencie gry, jednak odpowiedź
podopiecznych Piotra Kota była szybka. Długie podanie Igora
Hydzika tra�ło do wybiegającego zza obrońców Zajdla, który
po przyjęciu futbolówki na klatkę piersiową huknął z woleja,
a piłka wpadła do bramki, odbijając się jeszcze od poprzeczki.

Młodzicy starsi
EKOBALL SANOK – AP JASŁO 3-0 (0-0)

EKOBALL SANOK – KARPATY KROSNO 1-1 (1-0)

Bramki: Mackiewicz (40), Herman (44), Mermer (49).
Przy bezbramkowym wyniku do przerwy trener Dawid
Romerowicz zmienił niemal cały skład, co przyniosło zaskakująco dobre efekty. Ekoballowcy podkręcili tempo i na bramki nie trzeba było długo czekać. Gospodarze w ciągu 9 minut
strzelili 3 gole, których autorami byli: Piotr Mackiewicz,
Szymon Herman i Jan Mermer.

Bramka: Gadomski (15).
Derbowy remis z liderem, dla którego była to pierwsza
strata punktów, smakował jak zwycięstwo! Zawodnicy Macieja Błażowskiego od początku walczyli jak o życie. Kapitalnym
strzałem z dystansu wynik otworzył Łukasz Gadomski. Po
zmianie stron goście uzyskali dużą przewagę, na 8 minut przed
końcem doprowadzając do remisu.

Młodzicy młodsi
EKOBALL SANOK – AP JASŁO 0-2 (0-1)

Juniorzy młodsi

Druga z rzędu porażka niedawnego lidera i w efekcie spadek na
3. miejsce w tabeli. Trudno jednak wygrać, jeżeli oddaje się zaledwie dwa strzały. Pewnym usprawiedliwieniem jest fakt, że przed
meczem kilku zawodników Ekoballu zmagało się z wirusem.

EKOBALL SANOK – CZARNI JASŁO 3-0 (1-0)

Bramki: Pielech (10), Domaradzki (48), Kruczek (54).
Ekoball w świetnym stylu przerwał serię pechowych porażek.
Trzybramkowe zwycięstwo po golach Dominika Pielecha, Rafała
Domaradzkiego i Piotra Kruczka to najniższy wymiar kary, wynik
z powodzeniem mógł być dwa razy wyższy. – Niektórzy grali trochę zbyt indywidualnie, choć z drugiej strony cieszy dobra współpraca między formacjami. Od dzisiaj liczę na marsz w górę tabeli
– w najbliższy weekend jedziemy do Stalowej Woli również po
zwycięstwo – powiedział trener Grzegorz Pastuszak.

Okręgowa liga młodzików
AKADEMIA PIŁKARSKA SANOK
– COSMOS NOWOTANIEC 1-3 (0-2)

Trampkarze starsi
ARCHIWUM EKOBALL

EKOBALL SANOK – CZARNI JASŁO 1-0 (1-0)

Bramka: Milczanowski (7 – wolny).
Piąte w sezonie zwycięstwo drużyny Damiana Popowicza,
tym razem po ciężkim meczu. Decydującą bramkę już na początku gry zdobył Adrian Milczanowski, tra�ając z rzutu wol- Trampkarze Ekoballu wydarli cenny remis prowadzącym
nego. Potem gospodarze nie wykorzystali kilku sytuacji strze- w tabeli Karpatom.
leckich, co mogło się zemścić, bo i jaślanie mieli okazje, jednak
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
wynik nie uległ już zmianie.

Bramka: Karnas.
Porażka, która wstydu nie przynosi. Zawodnicy AP starali się walczyć z roślejszymi rywalami, uparcie dążąc do zdobycia przynajmniej honorowego gola. Co udało się w końcówce meczu, gdy tra�ł
Marcel Karnas. Na pochwałę zasłużył także Mateusz Sokołowski.

Zagrają dla Martynki
Akademia Piłkarska jest współorganizatorem Charytatywnego Festiwalu Piłkarskiego dla Martynki, który w niedzielę rozegrany zostanie w nowej hali Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej. Szczegóły na str. 24 (plakat).
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Siatkówka
II liga

TSV MANSARD TRANS GAZ-TRAVEL SANOK

AVIA ŚWIDNIK

Rekordy Michalskiego
Panczeniści nie rozpoczęli jeszcze sezonu, a Piotr Michalski
już osiągnął świetną formę. Podczas obozu w USA dwukrotnie
poprawiał rekord życiowy na 50 metrów, uzyskując czasy
35,20 i 34,81. Ten drugi wynik pozwolił mu wygrać zawody
kontrolne w Salt Lake City, ex aequo z Arturem Wasiem, rekordzistą Polski na tym dystansie. Do jego najlepszego wyniku
zabrakło zaledwie 0,21 sekundy.

Ściganie w „Arenie”
Jak co roku sezon short-trackowy ruszył w „Arenie”, od
inauguracji Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych.
Dominowali reprezentanci Juvenii Białystok, a z miejscowego MOSiR-u najlepiej wypadł Michał Mazur.

TOMASZ SOWA (2)

Nasz łyżwiarz wywalczył 6. miejsce w wieloboju juniorów C.
Najlepiej poszło mu na 1500 m
– awansował do �nału, zajmując 4. pozycję. Była też 8. lokata
na 500 m. Natomiast na 1000
m szybciej jeździł 7. Michał
Pawłowski. W juniorkach D
najlepiej z podopiecznych Romana Pawłowskiego wypadła

Emilia Kapalska, zamykając
dziesiątkę klasy�kacji łącznej
(m.in. 8. na 500 i 777 m).
W rywalizacji seniorów 14.
był Sebastian Hydzik. Wielobojowe zwycięstwa odnieśli: Kamila
Stormowska z Orła Elbląg (1. na
1500, 2. na 500 i 3. na 1000 m)
i Bartosz Konopko z Juvenii, najlepszy na wszystkich dystansach.

Mecz z Avią okazał się łatwy, lekki i przyjemny. Siatkarze TSV mogli grać na całkowitym
luzie, testując różne kombinacje.
łych punktów od rywali. Ostatecznie w końcówce Avia
uchroniła się przed blamażem. Do podwojenia zabrakło
dwóch „oczek”.

PAWEŁ RUSIN, zawodnik TSV

IV liga

Komplet na inaugurację

Jak w lidze

LECHIA TOMASZÓW MAZOWIECKI
– TSV MANSARD TRANS GAZ-TRAVEL SANOK
0:3 (-20, -21, -20)

GROM ROZBÓRZ DŁUGI – TSV II SANOK
1:3 (-16, 19, -19, -20)

Seria zwycięstw do zera podtrzymana bez większych problemów. Na trzeciego seta trener Piotr Podopra znów
wpuścił zmienników. W kolejnej rundzie – najbliższa środa – TSV zagra z SMS II Spała.
drużyna podkręciła tempo,
pewnie kończąc pojedynek
w trzech setach – relacjonował Robert Hnat, prezes TSV
i �rmy Trans-Gaz.
W kolejnej rundzie
zmierzymy się z SMS II,
który pokonał 3:0 Gwardię
Wrocław. Pojedynek w środę na wyjeździe. Jeżeli uda
się zwyciężyć, to następny
mecz (mecze?) rozgrywany
będzie już w Sanoku.

Planowe rozpoczęcie rozgrywek w wykonaniu drugiej
drużyny TSV, której skład niemal w komplecie tworzą
wychowankowie klubu.
Pierwszego seta nasi siatkarze przewagę udało się utrzymać
wzięli z marszu, wykorzystując bez żadnych problemów. Szkoliczne błędy gospodarzy. Ci jed- da tylko, że drobnego urazu donak wyraźnie zmobilizowali się znał środkowy Kamil Kocur.
po przerwie, co przy wzmoc- W czwartym secie siatkarze Gronionej zagrywce pozwoliło im mu próbowali jeszcze walczyć
doprowadzić do wyrównania. (15:15), jednak końcówka naleZresztą z wyraźną pomocą go- żała do podopiecznych Doroty
ści, którzy zaliczyli kilka do- Kondyjowskiej. Ciężar gry spotknięć siatki. W trzeciej partii czywał głównie na Sokołowskim,
rezerwy TSV odzyskały kontro- który kończył sporo ataków.
lę nad meczem. Skutecznie serwował kapitan Piotr Sokołow- W niedzielę (godz. 16) TSV
ski, podobała się też gra Prze- II podejmuje Sokoła Sieniamysława Chudziaka na przyję- wa. Mecz rozegrany zostaciu i w obronie. Wypracowaną nie w Zespole Szkół nr 3.

TOMASZ SOWA

– Do meczu podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem, jak do każdego pojedynku ligowego.
Rywal okazał się jednak zaskakująco łatwy,
nawet przy rotacjach w składzie mogliśmy zagrać na całkowitym luzie. Pojedynek potraktowaliśmy jak trening przed pucharowym
spotkaniem w Tomaszowie.

W sobotę (godz. 17) TSV
podejmuje Tęczę Sędziszów Małopolski.

Puchar Polski

– W pierwszych dwóch partiach mieliśmy znaczną
przewagę. Zwłaszcza na
przyjęciu, świetnie odbierali Paweł Rusin i Patryk Łaba.
Dobrze też wyglądała gra
środkiem. W trzeciej odsłonie, gdy na boisko weszli rezerwowi, gra się nieco wyrównała. Początek należał do
rywali, potem prowadziliśmy
12:7, za chwilę był remis.
W decydującym momencie

(10,11,18)

Blisko podwojenia

Jeżeli inauguracyjne zwycięstwo nad LKPS Lublin było
pewne, to jak nazwać mecz
z Avią? Pogrom, gra do jednej bramki, spacerek?
W każdym razie niewiele zabrakło, by siatkarze TSV
zdobyli dwa razy więcej małych punktów od rywali.
Nie da się ukryć, że z silnej do
niedawna Avii pozostała już
tylko nazwa. W pierwszych
dwóch setach przewaga naszych zawodników była tak
ogromna, że goście mogą mówić o szczęściu, iż udawało im
się przekraczać granicę 10
„oczek”. Widząc słabość przeciwnika, gospodarze grali na
całkowitym luzie, wychodziło
im niemal wszystko. Punktowali głównie wysocy Tomasz
Józefacki i Tomasz Kusior.
Potem trener Piotr Podpora wysłał na parkiet aż czterech zmienników, co siłą rzeczy zachwiało nieco płynność
gry, zwłaszcza na początku
seta. Gdy jednak złapali właściwy rytm, ze stanu 9:9 zrobiło się 17:9. W tym momencie wyglądało na to, że siatkarze TSV zakończą mecz z dwa
razy lepszym bilansem ma-

3:0
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Zwycięstwa w Lesku i Brzozowie
Dwa starty zawodników Sanockiego Klubu Tenisowego.
Starsi walczyli na turnieju deblowym w Lesku – sukces
Dariusza Gaździka i Waldemara Bukowskiego, a młodsi
w Rymanowie, gdzie wygrywali Zuzanna Batorska, Kamila Majko i Krystian Jajko.
Do zmagań w Lesku zgłosiło się
osiem par, walkę rozpoczęto
w dwóch grupach. Tę fazę turnieju Gaździk i Bukowski zakończyli z kompletem punktów –
dwie wygrane po 7/1, raz

Młodzież z powodzeniem
grała w Brzozowie. W kategoriach do 10 lat reprezentanci
SKT zajmowali po cztery pierwsze miejsca. Wśród dziewcząt
wygrała Batorska przed Julią

Turniej młodzików

Sukces w Krośnie

TSV SOKÓŁ SANOK – MOSiR JASŁO 3-0 (24, 17, 12)
TSV SOKÓŁ SANOK – KARPATY KROSNO 2-0 (18, 17)

ARCHIWUM TSV

Dla większości zawodników
był to debiut, co dało się odczuć w pierwszym secie meczu
z Jasłem, wygranym dopiero
na przewagi. Potem złapali
właściwy rytm i kolejne partie
TSV gładko rozstrzygnął na
swoją korzyść, zwłaszcza trzeNagrodę za zwycięstwo drużyny TSV Sokół odbiera cią. Także w meczu z gospodaDominik Bodziak, jeden z jej najlepszych, a zarazem naj- rzami nasi młodzicy rządzili na
bardziej doświadczonych zawodników.
boisku, w żadnym secie rywalom nie udało się przekroczyć
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
20 punktów.

– Dobre przyjęcie, o które
zadbali bracia Damian i Dominik Bodziakowie oraz Rafał
Marciniak, pozwoliły spokojnie
rozgrywać piłkę. Agresywne zagrywki Kuby Kaczmarskiego
i Kuby Mandzelowskiego odrzuciły rywali od siatki. Cieszy
fakt, że było kilka ataków z krótkiej, co zawodnikom w tak
młodym wieku nie zdarza się
zbyt często – powiedział trener
Maciej Wiśniowski.

ARCHIWUM SKT

Młodzicy TSV Sokół pojechali na turniej do Krosna,
odnosząc efektowne zwycięstwo bez straty seta.

Waldemar Bukowski (z lewej) i Dariusz Gaździk wygrali
wszystkie mecze.
w stosunku 7/4. Bardziej zacięty
był �nał, w którym nasi zawodnicy pokonali 4/6, 7/6, 6/4 parę
miejscowych. Barwy SKT reprezentowali też Bogusław Cetnar
i Jerzy Pielech, Krzysztof Kędra
i Marcin Trzciniecki oraz rywalizujące z mężczyznami Magdalena Kozimor i Paulina Tarapacka.

Kobylańską, Urszulą Milczanowska i Martyną Sokulską, natomiast w rywalizacji chłopców
– najliczniejsza grupa, bardzo
wyrównana i zacięta gra – Jajko
wyprzedził Jakuba Myćkę, Michała Tarapackiego i Karola
Bernata. Kat. do 13 lat dziewcząt wygrała Majko.

SPORT
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Triplet weterana!

Lekkoatletyka

Kramarz na podium

Po zdobyciu Mistrzostwa Polski i Pucharu Europy w Nordic
Walking weteran Jerzy Nalepka ustrzelił triplet na dystansie
półmaratonu w kat. +60 lat, sięgając po Puchar Polski. Sukces
przypieczętował podczas �nałowych zawodów w Gdańsku.
Jak dwa tygodnie wcześniej w Elblągu, gdzie rozegrano przedostatnią rundę pucharowej rywalizacji, sanoczanin znów był 4.
generalnie i zdecydowanie najlepszy w grupie wiekowej. Trasę
pokonał w czasie 2:22:58, o około 4 minuty wyprzedzając „kijkarza”, który teoretycznie jeszcze
mógł go przegonić w punktacji
Pucharu Polski.

Weteran bezkonkurencyjny

Jak zwykle zawody LA rozpoczęły sport szkolny. Po mi- Nasi biegacze pokazali się
strzostwach powiatu najlepsi pojechali na �nały woje- w III PKO Maratonie Rzewódzkie w Rzeszowie, przywożąc 9 medali, w tym 3 złote. szowskim. Niezniszczalny
Marek Nowosielski wygrał
Dwa tytuły zdobyła Martyna Kurdyła
(wszyscy
G4). kat. +60 lat.
Wojtanowska z G4, najlepsza Uczniów „czwórki” prowadzili Sanocki weteran pokonał traw skoku wzwyż z wynikiem Ryszard Karaczkowski i Marcin sę w czasie 3:20:18. Wynik
1,45 m i sztafecie 4x100 m. Wraz Zapał, a opiekunem „trójki” był ten dał mu 38. miejsce genez nią biegły: Anna Czubek, Do- Adam Dmitrzak.
ralnie w stawce blisko 450
minika Siuciak i Emilia Janik
Chłopcy z podstawówek osób i bezapelacyjne zwycię(52,6). Czubek wywalczyła też zdominowali bieg na 60 m – złosrebro na 100 m przez płotki to wywalczył Szymon Herman z
(18,62), podobnie jak jej szkol- SP4 (8,25), a brąz Kacper Słuszny kolega Albert Komański kiewicz z SP1 (8,41). Na 600 m

stwo w grupie wiekowej (kolejnego zawodnika wyprzedził o ponad 8 minut). Dziesięć sekund później �niszował
Daniel Polny – 40. w klasy�kacji łącznej i 6. w kat. 40–49
lat. Wyścig ukończyli także:
Grzegorz Hydzik i Paweł Banasiewicz oraz Rafał Komański z Zarszyna.

Mistrzostwa w dwóch odsłonach
Komunalni zamknęli sezon letni startami w Mistrzostwach
Polski Młodzików i Wielobojowych Mistrzostwach Województwa. W tej drugiej imprezie medale zdobyli Karolina Gefert, Patrycja Nycz, Martyna Wojtanowska i Albert Komański.

w wyścigu bez przeszkód
(11,89). Wśród dziewcząt brąz
zdobyła Janik (13,34). Miejsce
3. zajął też dyskobol Radosław
Jankowski z Tarnawy Dolnej
(34,60).
Pozostałe lokaty w dziesiątkach: 4x100 m – 4. G3 (Dominik Pielech, Szymon Kogut,
Mateusz Brewczak, Brayan
Samborowski), 100 m – 5. Siuciak, kula – 7. Jagoda Jalińska,
oszczep – 7. Aleksandra Chmiel
(G4), skok w dal – 7. Dawid

ARCHIWUM PRYWATNE

Medaliści biegu na 60 m – w środku Szymon Herman,
z prawej Kacper Słuszkiewicz.

wicemistrzostwo zdobyła Martyna Łuszcz z Bukowska
(1:52,60). Pozostałe lokaty:
wzwyż – 4. Wiktoria Krokis
(SP4); 8. Filip Myrdak (Pobiedno), piłeczka palantowa – 4. Zuzanna Sroka (Besko); 8. Łukasz
Piotrowski (SP4), w dal – 5.
Wiktor Wojtoń (SP3), 60 m – 7.
Piotr Mackiewicz (Tarnawa D.).
Opiekunowie naszych drużyn:
Ryszard Długosz (SP4), Dariusz
Fineczko (SP1), Robert Wojewoda (SP3).

Podczas MP w Radomiu reprezentowało nas dwoje młodzików. Konkurs skoku wzwyż na
8. miejscu zakończył Komański,
uzyskując 1,70 m. Natomiast
w biegu na 300 m przez płotki
Emilii Janik przypadła 23. pozycja z czasem 50,91.
– Jestem zadowolony z wyników. Zawody rozgrywano przy
fatalnej pogodzie, na „życiówki”
nie było szans. Pozostał lekki niedosyt, bo Albertowi 1,75 m dawało medal, ale 8. miejsce w kraju
to bardzo dobry wynik. Emilia
jechała z 27. czasem, więc udało
jej się pokonać kilka wyżej notowanych rywalek – powiedział
trener Ryszard Długosz.

Następnie jego podopieczni pojechali do Rzeszowa na
Mistrzostwa Województwa
w Wielobojach. Trzy konkurencje – 60 m, w dal, kula –
były obowiązkowe, czwarta do
wyboru. Kat. juniorek młodszych wygrała Gefert przed
Nycz, w młodzikach zwyciężył
Komański, wśród dziewcząt 2.
Wojtanowska, a 4. Czubek.
– Na pochwałę zasługuje
zwłaszcza Gefert, która w drugiej części sezonu brylowała
na bieżni, wygrywając większość zawodów. Znów pobiła
rekordy życiowe: 5,45 m
w dal i 42,91 na 300 m – dodał trener Komunalnych.

Podstawówki.

60 m: Edyta Rzyman (Bukowsko) i Szymon Herman (SP4).
600 m: Martyna Łuszcz (Bukowsko).
1000 m: Piotr Mackiewicz (Tarnawa D.).
Wzwyż: Wiktoria Krokis (SP4) i Filip Myrdak (Pobiedno).
W dal: Agnieszka Bacior (SP1) i Wiktor Wojtoń (SP3).
Piłeczka palantowa: Zuzanna Sroka (Besko) i Łukasz Piotrowski (SP4).
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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100 m: Dominika Siuciak (G4) i Mateusz Kucharski
(Tarnawa Dolna).
300 m: Emilia Janik (G4) i Hubert Cypcarz (Pobiedno).
600 m: Wiktoria Kłak (Zarszyn).
1000 m: Krystian Kurzydło (Pobiedno).
W dal: Anna Czubek (G4) i Michał Schmidth (Besko).
Oszczep: Aleksandra Chmiel i Konrad Sobolak (oboje G4).
Kula: Jagoda Jalińska (G4) i Michał Węgrzynowski (G1).
Dysk: Daniel Czopor (G3).
4x100 m: dziewczęta – G4, chłopcy – G3.

Najpierw były I Małopolskie
Mistrzostwa Mastersów. Nasz
zawodnik wygrał zarówno indywidualnie wyścig otwarty,
jak i w „dwójce” z Markiem
Palisiem, kolegą z Kolejowego Klubu Wodnego w Krakowie. Natomiast w łączonej
kategorii „weteran + młodzik”
64-letni sanoczanin płynął
wraz z Michałem Lisakiem,
zajęli 2. miejsce.

Następnie rozegrano Maraton Kajakowy „Wisła
Pstrąg” z Warszawy do Góry
Kalwaria i z powrotem. Trasa
liczyła 60 km, więc połowę
dystansu zawodnicy musieli
pokonać pod prąd. W łącznej
stawce 23 osób Rek okazał się
zdecydowanie najlepszy, zwyciężając z czasem 5:58:34
i przewagą ponad 4 minut nad
kolejnym zawodnikiem.

Najmłodszy i najlepszy
Byli i aktualni zawodnicy Komunalnych zdominowali
III Memoriał Szachowy Józefa Rybickiego w Besku,
zajmując całe podium. Zwycięstwo odniósł najmłodszy
uczestnik imprezy, zaledwie 11-letni Maciej Czopor.
Obecny reprezentant Polonii
Wrocław potwierdził opinię
jednego z najlepszych polskich
szachistów młodego pokolenia.
W siedmiu partiach zanotował
sześć zwycięstw i jeden remis,
wygrywając z dorobkiem 6,5
punktów. Kolejne miejsca zajęli
zawodnicy Komunalnych –
Marian Gołkowski (5,5 pkt)
i Marek Materniak (5) – dla
których turniej był dobrym
treningiem przed rozpoczynającymi się wkrótce rozgrywkami I V ligi podkarpackiej. Turniej w Besku zgromadził 17
uczestników, z których naj- Maciej Czopor nie dał szans
starszy miał 78 lat.
znacznie starszym rywalom.
ANNA TWARDY

Złoci medaliści Mistrzostw Powiatu
Gimnazja

Kajakowy weteran Tadeusz Rek wciąż na dobrej fali.
Ostatnio startował na Wiśle w Krakowie i Warszawie,
efektem kilka kolejnych zwycięstw.
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Szkolne medale

– Jechałem na Pomorze z jasnym celem utrzymania prowadzenia w klasyfikacji łącznej. Do
połowy trasy najgroźniejszy rywal
nie odpuszczał, ale potem moje
tempo okazało się dla niego za
mocne. Sezon na finiszu, ale zamierzam jeszcze wybrać się na Mistrzostwa Polski w Maratonie, które rozegrane zostaną początkiem listopada – powiedział Nalepka.

Wiosłuje równo

ARCHIWUM PRYWATNE

Po wielu latach przerwy Edmund Kramarz znów pobiegł na
królewskim dystansie. Występ w 33. PKO Wrocław Maraton
okazał się bardzo udany, efektem było miejsce na najniższym
stopniu podium bardzo licznie obsadzonej kat. 40–49 lat.
Sanoczanin pokonał trasę razem liczyłem na wynik w graw czasie 2:43:31, zajmując 23. nicach 2:36–2:38, jednak przy
pozycję generalnie w rekor- temperaturze ponad 25 stopni
dowej stawce 4757 osób, był on nie do osiągnięcia, do
a także 3. w grupie wiekowej. tego przeszkadzał wiatr. Dość
To spory sukces, zważywszy powiedzieć, że zwycięzca, któże w tej kat. ścigało się ponad rym okazał się Kenijczyk, osią1100 zawodników.
gnął „zaledwie” 2:20:00. Gene– Był to dopiero mój 14. ralnie jestem z biegu bardzo zamaraton, na dystansie którego dowolony, nie miałem kryzysu,
debiutowałem 22 lata temu. starałem się utrzymywać równe
Wszystkie udało mi się ukoń- tempo, co mi się udawało – poczyć w czasie poniżej 2:45. Tym wiedział Kramarz.
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Rewanż Sawickiego

Najlepsze wieloboistki. Od lewej: Patrycja Nycz, Karolina
Gefert i Klaudia Wojtunik z Resovii.
Solińskie żeglowanie na �niszu. Podczas Regat Zakończenia Sezonu klasę sportoPobiegnij w parku
wą wygrał Marek Sawicki
Na przyszłą niedzielę (18 października) zaplanowano nowy z Na�owca.
sanocki bieg – I Park Race. Rywalizacja toczyć się ma na Impreza w Polańczyku obejdwóch dystansach – 3 i 6 km – będą też krótsze wyścigi dla mowała tylko jeden wyścig.
dzieci i młodzieży. Szczegóły w następnym numerze.
Sawicki odniósł zwycięstwo

przed Tomaszem Malinowskim z Polańczyka, tym samym rewanżując mu się za
minimalną porażkę w Pucharze Soliny. Miejsce 3. zajął
Maciej Skiba, a 4. był Jan Wilk
– obaj z Bieszczadzkiego
Towarzystwa Żeglarskiego.
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Wystawa fotografików
w
sanockich

Dla miłośników fotogra�i miłą niespodziankę przygotowała też Miejska Biblioteka Publiczna. W Galerii „20” do końca października można oglądać wystawę zdjęć członków
Klubu Sanockich Fotogra�ków, na której
swoje prace zaprezentowali: Władysław
Szulc, Wacław Kozioł, Marian Kraczkowski,
Dorota Sta�j, Maria Kępa, Barbara Czernek,
Iwona Niezgoda, Bernadeta Andruszko,
Anna Padamczyk, Danuta Geldner.

Święto latawca
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” specjalnie dla mieszkańców naszego miasta przygotował „Święto Latawca”. W czasie imprezy
wszyscy chętni będą mogli puszczać latawce
własnoręcznie wykonane lub gotowce. Impreza zostanie zorganizowana 11 października o godzinie 14.00 na sanockim lotnisku.
W razie niepogody spotkanie odbędzie się 18
października.

Europa w obiektywie
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” zaprasza do obejrzenia wystawy fotografii
Barbary Czernek, Doroty Stafij, Marii
Kępy i Rafała Węgrzyna. Wernisaż odbędzie się 10 października o godzinie 16.00.
O oprawę muzyczną spotkania zadba grająca na fortepianie Katarzyna Materna.
Ekspozycję można będzie podziwiać do 23
października.

Naucz się tańczyć
z „Puchatkiem”
W Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek” zorganizowane zostaną kursy tańca towarzyskiego
i salsy kubańskiej. Grupa tańca towarzyskiego
spotyka się w każdy czwartek (pierwsze zajęcia
8 października) o godz. 18.30, a miłośnicy salsy
kubańskiej w czwartki (pierwsze zajęcia 8 października) o godz. 17.00. Zapisy telefonicznie:
13-46-46-135, 13-46-46-697 lub osobiście
w ODK „Puchatek”. Cykl zajęć dla początkujących obejmuje 10 spotkań. Obowiązkowa
zmiana obuwia i pozytywne nastawienie!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
U progu jesieni
W Młodzieżowym
owym Domu Kultury do końca
koń
października można podziwiać wystawę poplenerową zatytułowaną „U progu jesieni”.
Na ekspozycji zaprezentowane zostały obrazy i zdjęcia nawiązujące do tej niezwykle
barwnej pory roku.

Koncert Korteza w Besku
Kortez to 26-letni kompozytor i wokalista
z Iwonicza, wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej, związany z Beskiem. Na początku 2014 roku podpisał kontrakt z Jazzboy Records. Podczas
pierwszej dwutygodniowej sesji w Warszawie
zarejestrował 66 piosenek, które stały się jego
o�cjalnym demo. Koncert Korteza odbędzie
się 11 października, w dużej sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Besku o godz. 19.00.

Niezwykłe pejzaże
Marcina Samlickiego
Ekspozycje prac Marcina Samlickiego ze
zbiorów Muzeum im. Stanisława Fishera
w Bochni można podziwiać w naszym mieście do końca miesiąca. Wystawę zatytułowaną „Spotkania w Krzemieńcu” w BWA
Galerii Sanockiej, natomiast zbiór „Marcin
Samlicki (1878-1945) Bochnia-Paryż-Krzemieniec” na poddaszu Muzeum Historycznego.

Teatr dla każdego
Miłośnicy teatru mają szansę na spróbowanie swoich sił na scenie. BWA przygotowało
warsztaty dla dorosłych, w czasie których
realizowane będą różne projekty artystyczne. Grupa będzie pracować też nad wybranym spektaklem. Teatr „Scena dorosłych”
powstał w 2013 roku i ma na swoim koncie
dwie premiery – „Ej Joe” według Samuela
Becke�a i „Letni dzień” Stanisława Mrożka.
Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach
organizatorzy zapraszają 9 października
o godzinie 18.00 do BWA Galerii Sanockiej.
Zapisy w BWA na ul. Rynek 14 lub telefonicznie: 13-46-36-030.

Sanocka Państwowa Szkoła Muzyczna od 25 lat
kształci młodych artystów. Jej wychowankami są
między innymi Bartosz Głowacki, Dominik Wania, Damian Kurasz, Grzegorz Wołczański i Joanna Kielar. Aby uczcić ten wspaniały jubileusz
odbędzie się koncert, w czasie którego wystąpią
soliści i zespoły – także laureaci ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów. W ramach obchodów 25-lecia wręczone zostaną nagrody
i dyplomy okolicznościowe. Koncert zorganizowany zostanie 15 października o godzinie 17.00
w sali koncertowej PSM. Dzień później w ramach imprez towarzyszących o godzinie 17.00
wystąpi absolwentka klasy fortepianu Roberta
Handermandera oraz Łódzkiej Akademii Muzycznej, Marta Łysyganicz wraz z wokalistką Patrycją Jabłońską.

Kabaret Skeczów
Męczących w Sanoku
18 października o godz. 20.00 w Sanockim
Domu Kultury wystąpi Kabaret Skeczów
Męczących. Grupa, która poszukuje nowych
rozwiązań, lubi zaskakiwać i szokować. Kabareciarze przestawiają męski punkt widzenia
na sprawy mniej lub bardziej codzienne. Cena
biletu 50 zł. Rezerwacja i sprzedaż biletów
w kasie SDK.
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Jubileuszowy koncert

Niezapomniany
wieczór w SDK
Sanocki Dom Kultury zaprasza na spektakl
teatralny „Ostatnia miłość”, który odbędzie
się 14 października o godz. 18.00. „Ostatnia miłość” to tragikomedia przedstawiająca losy czworga mieszkańców nowojorskiej
kamienicy. Na scenie zaprezentują się: Samuel Atzmon-Wircer, Alicja Jachiewicz,
Stefan Szmidt, Ewa Kozłowska. Przedstawienie jest realizowane w ramach programu „Teatr Polska”. Bezpłatne wejściówki do
odebrania w SDK. Organizatorzy zapraszają również na warsztaty teatralne, które 14
października w godz. 15.00–17.00 oraz po
przedstawieniu ok. godz. 20.00 poprowadzą aktorzy występujący w spektaklu. Zapisy w Sanockim Domu Kultury. Liczba
miejsc ograniczona!
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