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Strachy na Lachy

czy idą do nas uchodźcy?
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Marzenia się spełniają.

Z okazji przypadającego
na 13 października
Dnia Ratownictwa Medycznego

Ekipa Carpe Dream dotarła do Australii!
Duet z Carpe Dream – Jakub Stefanowski „Stefan” i Łukasz Zawirski „Lukas” udowodnili, że
nie ma rzeczy niemożliwych. Wykorzystując najróżnorodniejsze środki lokomocji, po 137
dniach podróży dotarli do Australii.

ARCH. CARPE DREAM

Na początku października Łukasz Zawirski i Jakub Stefanowski spełnili swoje marzenie
i dotarli do Australii
Na pomysł zorganizowania
wyprawy dwaj śmiałkowie
wpadli trzy lata temu, jeszcze
w czasach studenckich. Nie
chcieli jednak, by była to tradycyjna podróż. Postanowili
pokonać dystans z Polski do
Australii wyłącznie drogą lądowo-morską. Swój plan zaczęli wcielać w życie w 2014
roku. Wówczas rozpoczęli
starania o wizę „work&travel”, która umożliwia roczny

wyjazd do krainy kangurów
i podjęcie tam pracy.
– Chwila, w której dostaliśmy maila z australijskiej
ambasady w Berlinie, informującej nas, że otrzymaliśmy
upragnione wizy, była momentem, w którym po raz
pierwszy poczuliśmy, że nasz
plan może się udać – wspominają podróżnicy.
„Stefan” i „Lukas” Polskę
opuścili 20 maja 2015 roku,

zabierając ze sobą gitary, kapelusze i mnóstwo optymizmu. Duet Carpe Dream wytrwale realizował swoje postanowienie. Jednak nie
wszystko poszło zgodnie
z planem.
– Aby wizy nie straciły
ważności z Kuala Lumpur
polecieliśmy podbić je do
Sydney. Po 3 radosnych
dniach spędzonych w Kangurolandii
wylecieliśmy
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z tego kraju, ponieważ założenie wyprawy było takie,
żeby dostać się tam bez korzystania z samolotu. Mamy
wizy wbite w paszporty i wracamy do Kuala Lumpur dokończyć wyprawę zgodnie
z planem. Jutro wieczorem
dołączamy do dwóch zwariowanych chłopaków z RPA,
którzy płyną katamaranem
do Perth. Trzymajcie kciuki
za pomyślne wiatry, udane
połowy i za to, żeby nasza
łódź okazała się szybsza od
tych pirackich – poinformowali na swoim blogu Polacy.
Po raz drugi, tym razem
bez wykorzystania połączenia
lotniczego, Kuba i Łukasz do
Sydney dotarli na początku
października. Ich niełatwa podróż trwała 137 dni. W tym
czasie pokonali blisko 23 tys.
km, z czego około 8 tys. km żeglując. Odwiedzili 10 krajów,
między innymi Rosję, Mongolię, Chiny i Tajlandię. Przez cały
czas swoje zmagania ekipa Carpe Dream opisywała na blogu.
Dzięki niemu ich losy z zapartym tchem śledzili ludzie z najróżniejszych zakątków Polski.
Podróżnicy w czasie kilkumiesięcznej eskapady wielokrotnie
podkreślali, że ta wyprawa całkowicie zmieniła ich spojrzenie
na świat. Polacy nie tylko przeżyli mnóstwo niesamowitych
przygód, ale też odkryli receptę
na szczęście.
Szczegółowe informacje
na temat ich podróży można
znaleźć na blogu www.carpedream.pl
aes

pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
sanockim pracownikom ratownictwa medycznego:
ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom i dyspozytorom.
Wasza praca jest szczególnie ważna dla naszego
społeczeństwa, daje nam poczucie bezpieczeństwa
wynikające ze świadomości, że każdego dnia
i o każdej godzinie możemy liczyć na szybką i profesjonalną pomoc, zarówno my sami, jak i nasi bliscy.
Chyba każdy z nas miał okazję widzieć Was w akcji,
a czasem samemu korzystać z Waszej pomocy.
Wielu z nas zawdzięcza Wam zdrowie, a nawet życie.
Pragniemy, abyście nie tylko tego dnia, ale również
przez cały rok mieli świadomość,
że mamy Was zawsze w życzliwej pamięci,
życzymy zdrowia, pogody ducha
i tego, aby praca, którą wykonujecie,
dawała Wam satysfakcję i zadowolenie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

Poznaj swojego dzielnicowego
Stopień, imię i nazwisko:
starszy sierżant �FAŁ MILCZANOWSKI.
Lat służby: 5.
Obsługuje dzielnice: Śródmieście, Zatorze.
Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza
3 – Zespół Dzielnicowych, pokój numer 223, tel. 13-46-57-423.
Ulice: Polna (numery nieparzyste), Kościuszki (numery
nieparzyste), Jagiellońska (numery parzyste do skrzyżowania z ul. Konarskiego), Konarskiego (numery parzyste), Sielska, Południowa, Krzywa, Jasna, Płowiecka, Śniegowa, Słowackiego, Za Potokiem, Szkolna, Rolna, Sikorskiego, Sienkiewicza, Głowackiego, Grunwaldzka, Feliksa Gieli, Winna,
Pogodna, Malinowa, Jagodowa, Poziomkowa, Kenara, Niedzielskiego, Warzywna, Pszenna, Górna, Środkowa, Osiedle,
Stawiska, Ciepła, 800-lecia, Jezierskiego, Darwina, dr Jordana, dr Zigmunda, Boczna, Daszyńskiego, Wąska, Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka, Cicha, Zagrody.

Śladami beskidzkich kurierów
Mimo upływu kilkudziesięciu lat od zakończenia wojny,
coraz większą popularnością wśród turystów i wędrowców cieszy się szlak beskidzkich kurierów, którym podczas wojny wysłannicy Polskiego Państwa Podziemnego
przeprawiali się na Węgry i Zachód.
li m.in. cmentarz we wsi Habura, na którym spoczywają
Julia i Paweł Hocz, udzielający schronienia kurierom wędrującym do Polski i na Węgry. Spotkali się także z ich
do dziś mieszkającymi tam
krewnymi. Rajd zorganizował Zarząd Koła Terenowego nr 1 przy Oddziale P�K
Ziemia Sanocka. Grupę poprowadził przewodnik Stanisław Sieradzki, wiceprezes
oddziału.
(z)
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Wędrowcy na wzgórzu, na
którym znajduje się 5-metrowy pomnik księcia Laborca. Stąd rozpościera się
piękny widok na położoną
w dolinie Haburę i pasmo
graniczne
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Przez nasze tereny prowadził
odcinek „Jaga-Kora” Beskidzkiej Trasy Kurierskiej. Jej
głównym pomysłodawcą był
nasz krajan Jan Łożański, as
wśród kurierów, prawdziwy
wojenny James Bond, który
trasę Warszawa–Budapeszt–
–Warszawa pokonał 45 razy!
Pamiętają o tym wędrowcy
spod znaku P�K, którzy już
od czterech lat przemierzają
jesienią fragmenty wojennych szlaków. W tym roku
rozpoczęli wędrówkę w Kalinovie na Słowacji. Odwiedzi-

KRONIKA
POLICYJNA

Biuro Reklam i Ogłoszeń:
tel. 13-464-02-21, fax: 13-463-16-34
Druk:
Media Regionalne Sp. z o.o.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
Oddział w Kielcach
Drukarnia ul. Mechaniczna 12
39-402 Tarnobrzeg

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń
zapraszamy do biura ogłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do
odmowy przyjęcia ogłoszenia. Objętość listów nie powinna przekraczać trzy czwarte strony maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze przyjmujemy jedynie na nośnikach
cyfrowych lub pocztą elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel. 13 464 02 21 lub oddziały „Ruch” SA.

*7 października na ul. Piłsudskiego doszło do włamania. Nieznany sprawca wybił
szybę w kiosku handlowym
i wszedł do lokalu. Nic jednak nie ukradł. Prawdopodobnie ktoś go spłoszył.
*10 października na ul. Sadowej policjanci skontrolowali 28-latka jadącego skuterem. Okazało się, że mężczyzna jest pijany. W wydychanym powietrzu miał 1,30
mg/l alkoholu.
*11 października na ul. Lipińskiego funkcjonariusze
zatrzymali 21-letniego motorowerzystę, który był pod
wpływem alkoholu. Badanie
wykazało 0,83 mg/l.

Gmina Sanok

*6 października w Trepczy
doszło do kradzieży. Z placu
budowy zginęło rusztowanie. Właściciel straty oszacował na 1440 zł.
*11 października w Jurowcach policjanci zatrzymali
44-letniego kierowcę volkswagena, mężczyzna prowa-

dził samochód pod wpływem alkoholu. Badanie
wykazało 0,26 mg/l.
*11 października w Załużu
funkcjonariusze skontrolowali 36-letniego motorowerzystę. Badanie alkomatem
wykazało 0,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Gmina Zagórz

*Policja szuka wandala, który 7 października uszkodził
metalową bramę prowadzącą na taras widokowy wieży
w kompleksie ruin Klasztoru Karmelitów Bosych.
*Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego
doszło 7 października na terenie jednej z zagórskich
�rm. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że w trakcie załadunku towaru na przyczepę
pojazd przechylił się i ładunek przygniótł jednego
z pracowników. Mężczyzna
z ogólnymi potłuczeniami
tra�ł do szpitala. Jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
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W tym tygodniu sanoczan
zbombardowano informacjami na temat uchodźców.
Wszystko za sprawą inicjatywy Straży Granicznej, która
wystąpiła do władz powiatu
sanockiego z propozycją
utworzenia w budynku po
byłej „setce” punktu zbornego dla uchodźców. Ta informacja wywołała w mieście
falę niepokoju.
DOROTA MĘ�RS�
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Strachy na Lachy

Przygotowujemy się
na najgorsze, ale
liczymy na najlepsze

czy idą do nas uchodźcy?

dmekarska@tygodniksanocki.pl

– Nie ma problemu z uchodźcami na naszym odcinku granicznym i nie zapowiada się, by
miał on wystąpić – uspokaja
mjr Józef Burchała, komendant
Placówki Straży Granicznej
w Sanoku. – Zresztą nie mówimy o uchodźcach, ale o nielegalnych imigrantach.
Kilka dni temu znany krakowski dziennikarz Witold Gadowski poinformował na Facebooku, że grupy imigrantów
przechodzą przez Bieszczady.
Informację szybko podchwyciły inne media, zarzucając Gadowskiemu rozpowszechniania nieprawdziwych doniesień.
Zareagowała również Straż
Graniczna. Mjr Elżbieta Pikor,
rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, nazwała relację Gadowskiego „kompletną bzdurą”.

W zeszły piątek nad tematem
uchodźców pochylił się zarząd
powiatu sanockiego. Stało się
to w reakcji na ustną propozycję przedstawiciela Straży Granicznej. – Zwrócono się do
mnie o rozważenie możliwości
utworzenia w budynku byłej
szkoły przy ul. Jagiellońskiej
punktu zbornego dla uchodźców, gdzie byliby poddawani
kontroli i spisywani – relacjonuje starosta Roman Konieczny. – Powiat sanocki nie ma
możliwości prawnych i lokalowych, by tworzyć dla nich
ośrodek. Nie ma w ogóle takiej
intencji. Rozważana propozycja podyktowana była troską
o bezpieczeństwo mieszkańców, gdyby fala uchodźców dotarła do Sanoka. To lepsze rozwiązanie niż dopuszczenie do
tego, by koczowali po klatkach
schodowych.
Punkt zborny w całości
miałby być zabezpieczany
przez funkcjonariuszy Straży
Granicznej.
– Należało opracować plan
działania, bo nie można udawać, że nie ma problemu. Rozważaliśmy różne warianty: gdy
przybywa do nas 20, 50 i 100
nielegalnych imigrantów. W sanockiej placówce jesteśmy
w stanie przetrzymać 50 osób,
ale nie większą liczbę. Dlatego
chodziło nam o położony blisko budynek, gdzie można
umieścić imigrantów, by sprawnie przewozić ich do naszej placówki, bo w siedzibie przy ul.
Mickiewicza mamy pracownię
daktyloskopijną i inne – tłumaczy mjr Józef Burchała.
Zarząd na piątkowym posiedzeniu głosował nad upoważnieniem naczelnika wydziału organizacyjnego do
podjęcia rozmów z SG. W głosowaniu nie wszyscy byli zgod-

STRAZGRANICZNA.PL

Starosta: Nie chcemy
tworzyć ośrodka
dla uchodźców!

ni. Trzech członków zarządu,
Roman Konieczny, Wacław
Krawczyk, Alicja Wosik, głosowało „za”, Damian Biskup był
przeciw, a Krzysztof Strzyż
wstrzymał się od głosu.
– Można powiedzieć, że
prewencyjnie zwróciliśmy się
do starosty sanockiego – kontynuuje wyjaśnienia komendant sanockich pograniczników. – Polska nie jest krajem
docelowym dla uchodźców,
a po drugie ukształtowanie terenu i klimat powodują, że potencjalna groźba, iż zaleje nas
fala nielegalnych emigrantów,
istnieje, ale jest mało realna.
Placówka SG w Sanoku
dysponuje pomieszczeniem,
w którym można umieścić
nielegalnych emigrantów na
48 godzin, bo na taki czas
można ich zatrzymać, ale jest
to pomieszczenie z 6 pryczami o standardzie typowym
dla aresztu. Przeznaczone
jest dla organizatorów przerzutów, a nie dla nielegalnych
imigrantów. – Nie chcielibyśmy ich traktować jak przestępców, choć przekraczanie
granicy w zorganizowanych
grupach jest traktowane jak
przestępstwo – wyjaśnia major Burchała.

Głos w sprawie zabrał również
burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro po otrzymaniu pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o informację, czy
samorząd wyraża gotowość
i możliwość przyjęcia relokowanych i przesiedlanych uchodźców. – Miasto Sanok nie udzieli
odpowiedzi, ze względu na to, że
samo od wielu lat zmaga się
z problemem mieszkaniowym.
Realne potrzeby zabezpieczające oczekujących na mieszkania
komunalne szacuje się na 476
mieszkań. Obecnie realizujemy
jeszcze wnioski z 1997 r., a w kolejce są następne z pierwszej dekady lat dwutysięcznych. W tej
sytuacji deklarowanie przyjęcia
uchodźców byłoby niezrozumiałe dla szerokiej rzeszy oczekujących rodzin – oświadczył
burmistrz Tadeusz Pióro.
Czy zamknęliśmy całkowicie rogatki przed imigrantami?
Komendant sanockiej placówki
SG odpowiada przecząco. – Jeżeli nielegalni imigranci będą
przekraczać granicę na naszym
odcinku, to nic nie zwolni nas
z obowiązku wykonywania należących do SG czynności. W tej
sytuacji będziemy musieli poradzić sobie sami. Jeśli będzie taka
potrzeba, umieścimy nielegalnych imigrantów w placówce
w Sanoku oraz w policyjnych
izbach zatrzymań w Krośnie,
Brzozowie i Lesku. Będzie to
kłopotliwe, ale damy sobie radę
– uważa mjr Burchała, dodając:
– Przygotowujemy się na najgorsze, ale liczymy na najlepsze.

Pismo już nie wpłynie,
ale co dalej?
W trakcie rozmowy ze starostą
wstępnie ustalono, że w ślad za
nią BOSG przedstawi stosowną umowę, która miałaby obowiązywać do końca 2015 roku.
Jej szczegóły miałyby być negocjowane przez wyznaczonego decyzją zarządu powiatu
pracownika starostwa. Jednakże o�cjalne pismo nie wpłynęło do urzędu i prawdopodobnie już nie wpłynie.
– Na dzień dzisiejszy nie
ma ani pisma, ani uchodźców.
Jest tylko szum medialny –
kwaśno kwituje sprawę Roman
Konieczny.
– Niepokój wzbudziły nieodpowiedzialne komentarze,
że w Sanoku oferuje się
uchodźcom im lokum, a chodziło o miejsce izolacji w celu
wykonywania czynności procesowych – zżyma się pan
major.
Jak wiadomo, w 2014 roku
były zakusy, by Placówkę Straży Granicznej w naszym mieście zlikwidować. Czy szum
medialny wpłynie negatywnie
na jej funkcjonowanie w Sanoku? – To by mnie nie zaskoczyło – uważa komendant.

BORCZYK

Z MIASTA I POWIATU
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Osuwisko prawie okiełznane

Prace związane z zabezpieczeniem osuwiska na Skarpie Staromiejskiej są już na �niszu. W środę na placu budowy uwijały się cztery ekipy: ogólnobudowlana, konstruktorzy, specjaliści od palowania i kanalizacji. Zadanie wymaga dużych
umiejętności i doświadczenia. Skarpa jest stroma i wysoka;
na głębokości 2 metrów występuje skała.

Wiercenie otworów też nie
jest łatwe. Już na głębokości
dwóch metrów występuje
skała. – Wierci się ciężko,
sprzęt jest mocno obciążony
– dodaje inżynier.

Na koniec, po zasypaniu jej
ziemią, zostanie zasiana trwa
i posadzone rośliny wiążące
podłoże.
W trakcie prac, na szczęście, nie było większych nie-

AUTORKA

W ciągu ostatnich lat w Sanoku utworzyły się – albo uaktywniły – trzy osuwiska: na Górze Parkowej, od strony ulicy Kościuszki
i Szopena oraz na Skarpie Staromiejskiej (na zdjęciu). Na ich zabezpieczenie państwo i samorządy wydały kilka milionów.
JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl

Osuwisko poniżej budynku
Rynek 15, gdzie mieści się
m.in. restauracja „Pod Zegarem” i Regionalna Izba Gospodarcza, utworzyło się
w 2011 roku, po ekstremalnych opadach deszczu. Miało
długość 25 metrów, szerokość 15 i zajmowało powierzchnię 4,5 ara. Badania
geologiczne potwierdziły, że
stwarza bardzo duże zagrożenie dla budynków na skarpie
i wymaga pilnego zabezpieczenia. Dokumentację wykonano jeszcze w poprzedniej
kadencji; urząd miasta złożył
też wniosek o do�nansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Prace ruszyły w czerwcu
tego roku. Powierzono je �rmie Remost z Dębicy, która
w poprzednim sezonie zabezpieczała – na zlecenie Starostwa Powiatowego – rówDYŻURY

W RADZIE MIASTA
2 listopada (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący

Roman Babiak
w godz. 16–17

22 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny

Jan Wydrzyński
w godz. 17–18

nie kłopotliwe osuwisko na
północnym stoku Góry Parkowej, nad bursą przy ulicy
Szopena.
Tym razem największym
wyzwaniem były warunki topogra�czne. Skarpa jest bardzo stroma i wysoka. Wznosi
się na wysokość 315 m n.p.m.
Różnica poziomów z ulicą
Podgórze wynosi 21 m.
– Zaczęliśmy od budowy
górnego muru oporowego
o długości 40 m i wysokości
3,8 m– wyjaśnia Piotr Stojak,
inżynier budowy. Wcześniej
zbocze wzmocniono ponad
40 palami betonowymi
o średnicy 30 cm. Aby móc
pracować na górze, trzeba
było wciąć się w zbocze i wykonać półkę. – Warunki rzeczywiście są trudne. Dojazd
mamy tylko z jednej strony,
od dołu – zauważa nasz rozmówca. Na budowie pracuje
specjalistyczny sprzęt, m.in.
koparka z ramieniem o zasięgu 18 m (!) oraz palownica.

Bardzo ważne było wybudowanie nowej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gdyż
stara
była
zniszczona,
a wycieki powodowały namakanie zbocza, co mogło
być jedną z przyczyn powstania osuwiska. – Nie wiadomo
nawet, z jakiego okresu pochodziła stara kanalizacja,
kto i kiedy ją wybudował,
gdyż nie była zinwentaryzowana – mówi Ignacy Lorenc,
naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Kapitalnych
Urzędu Miasta. Nowe odcinki włączono do sieci biegnącej w ulicy Podgórze. Wykonano także drenaż.
Kolejnym elementem zabezpieczającym będzie dolny
mur oporowy, który powstaje mniej więcej na wysokości
ulicy Podgórze. Potężny –
o długości 42 m i wysokość
5 m, w kształcie zygzaka. Teren wzmocnią 33 pale o średnicy 60 cm. Na zboczu układana jest także tzw. geokarta.

spodzianek.
Archeolodzy
sprawdzili teren za pomocą
wykrywacza metali, znajdując
pojedyncze monety i drobne
przedmioty. Wcześniej, po
wycięciu drzew i krzewów,
uwidocznił się siedmiometrowy fragment starego muru,
jak się okazało – z XVIII wieku. Zgodnie z zaleceniami
konserwatora zabytków, został on zabezpieczony.
Osuwisko to jedna z największych inwestycji miejskich 2015 roku. Wartość zadania opiewa na 3,4 mln zł.
Większość pieniędzy pochodzi z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 2,7
mln zł. Z własnego budżetu
samorząd dołoży 700 tys. zł.
Termin zakończenia prac
mija 9 listopada. – Wszystko
wskazuje na to, że wykonawca zdąży na czas. Na razie nie
mamy żadnych zastrzeżeń
i liczymy, że tak będzie do
końca – stwierdza naczelnik
Lorenc.

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi
Sanockiej udziela poparcia w wyborach do
Sejmu RP kandydatom zjednoczonej prawicy z listy Prawa i Sprawiedliwości reprezentującym powiat sanocki.
Głosując na nich, stwarzamy realną szansę na zdobycie mandatu
posła reprezentującego interesy naszego powiatu w Sejmie. Niezmiernie ważne jest zmobilizowanie wyborców do głosowania na
osoby posiadające doświadczenie samorządowe, pozwalające
wspomóc władze miasta i powiatu w realizacji najważniejszych problemów społecznych i bolączek mieszkańców. Pamiętajmy, że od
nas samych zależy, czy wykorzystamy tę szansę.
Za zarząd prezes TPSiZS
Wacław Krawczyk

Wow, urzędy
posłuchały obywatela!
Mieszkaniec Dąbrówki, pan Jan Bogacz, przyszedł do redakcji, aby podziękować instytucjom, które nie dość, że zareagowały na jego prośby i postulaty, to jeszcze zrealizowały je
w sposób wręcz doskonały. A były to – nie uwierzą Państwo
– Polskie Koleje Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Telekomunikacja Polska. Sprawę pilotował urząd miasta.
Pan Jan Bogacz jest typem
człowieka, który nie potra�
przejść obojętnie, jeśli zobaczy
rzucony na ulicę papierek,
przekrzywioną barierkę czy zarastający trawą chodnik. – Pamiętam z czasów okupacji, że
Niemcy bardzo zwracali uwagę na ład w otoczeniu, porządną robotę. Byłem wtedy dzieckiem, ale mocno zapadło mi to
w pamięci – tłumaczy. Kiedyś
przyszedł do urzędu miasta
i zadeklarował, że będzie... za
darmo sprzątał chodnik na ulicy Krakowskiej, jeśli tylko dostanie miotłę. Wcale nie żartował. W latach dziewięćdziesiątych, dzięki jego zaangażowaniu i społecznikowskiej pasji,
udało się wypro�lować pobocza przy ulicy Krakowskiej,
zniwelować teren pomiędzy
torami a ulicą, zwiększyć bezpieczeństwo na przejeździe
kolejowym przy Piastowskiej.
Można by napisać książkę
o jego zaangażowaniu w sprawy kościoła i para�i – przy re-

barierki przy przejściu przez
tory, wysokie i niebezpieczne
krawężniki na przejściach dla
pieszych, obrzeża trawnikowe
porośnięte trawą, pochylone
słupy
telekomunikacyjne.
– Pan wiceburmistrz Edward
Olejko wysłuchał mnie i zgodnie z obietnicą podjął działania. Otrzymałem wszystkie
wysłane przez urząd pisma do
PKP, GDDKiA i TP – relacjonuje. A te zareagowały!
W efekcie wszystko zostało
zrobione: wyczyszczone, wykoszone, wyprostowane, naprawione.
Kropkę nad „i” postawił
Rejon Lesko GDDKiA, który
pod koniec września, tak jak
obiecał kierownik Ryszard
Bulwan, przystąpił do obniżania krawężników przy ulicy
Krakowskiej. – Może to zbieg
okoliczności, może mieli to
w planach, nie wiem. Najważniejsze, że przejścia stały się
bardziej bezpieczne. Sam widziałem kiedyś, jak z powodu
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Drogowcy obniżyli chodniki przy ulicy Krakowskiej. Pan
Bogacz chwali, że robota wykonana jest porządnie
montach, budowach, urządzaniu alei Najświętszej Marii
Panny, którą mieszkańcy Dąbrówki wykonali własnymi siłami.
W czerwcu tego roku pan
Jan napisał pismo do urzędu
miasta, zwracając uwagę na zanieczyszczony rów wzdłuż torów, zniszczone i pokrzywione

wysokich krawężników matce
niemal wyleciało dziecko
z wózka; ciężko też było przejechać rowerem – tłumaczy
pan Jan, dziękując za naszym
pośrednictwem wszystkim,
którzy zechcieli się zaangażować: wiceburmistrzowi, urzędowi, drogowcom, kolei i telekomunikacji.
(jz)

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

16 października 2015 r.
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Mamy nowe USG. Wszystko widać jak na dłoni
– Zastosowana w tym aparacie technologia oparta jest
na zjawisku, które zaobserwowano, oglądając gwiazdy
na niebie – tak dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
w Sanoku Adam Siembab zareklamował nowe urządzenie, które w zeszły piątek pojawiło się w sanockiej lecznicy. To nowoczesny ultrasonograf �rmy Toshiba.
DOROTA MĘ�RS�

Model Aplio 400 został zakupiony z projektu „Zwiększenie
dostępności do diagnostyki
nowotworowej w powiecie sanockim poprzez zakup aparatu
USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007–2013. Kosztował
326 672,40 zł. Do�nansowanie
unijne wyniosło 265 391,25 zł.
Nowe USG przywieziono
w godzinach rannych. Najpierw odbyło się szkolenie
z obsługi dla lekarzy, a zaraz potem przystąpiono do wykonywania badań. Zanim aparat pokazano szerszej publiczności,
w tym dziennikarzom, wykonano 17 badań, m.in. przebadano kilkoro dzieci.
– Nasza pracownia USG jest
niezwykle obciążona. W ciągu
roku wykonujemy 6 tysięcy badań. To kombinat. Z punktu widzenia mieszkańców naszego
powiatu nowy aparat USG jest
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dmekarska@tygodniksanocki.pl

Wysoka rozdzielczość i czułość nowego aparatu umożliwiają wykrywanie chorób we wczesnym stadium
bardzo potrzebny. Wykonujemy w naszej lecznicy. – Szpitalne
– Pierwsze aparaty USG chwalając też dużą ergonobadania dla oddziałów szpital- USG ma 22 lata i kiedyś było pojawiły się 30 lat temu, ale od miczność nowego USG, funknych, w tym kobiet w ciąży i pa- kiedyś szczytem marzeń sanoc- tego czasu dokonał się ogrom- cjonalność i zalety wynikające
cjentów kierowanych z poradni kich lekarzy – o wysłużonym ny skok technologiczny. Nowe z intuicyjnej obsługi.
specjalistycznych – podkreśla staruszku mówi Adam Siem- urządzenie zapewnia dokładAparat jest wyposażony
dyr. Siembab.
bab. – Nasi lekarze właśnie na niejsze i szczegółowe badanie w pięć sond i posiada najnowoSzpital nie omieszkał po- nim się uczyli. To pierwsze na- wielu narządów. Dzięki niemu cześniejsze oprogramowanie.
chwalić się nowym nabytkiem. rzędzie diagnostyczne, które możemy dokładnie obejrzeć Jest to tzw. kolorowy doppler
Na prezentację zaproszono wi- mieliśmy w szpitalu, tomograf naczynia krwionośne, określić wykorzystujący zmiany częstocemarszałkinię Marię Kurow- pojawił się dużo później.
kierunek przepływu krwi tliwości fal ultradźwiękowych
ską, starostę Romana KonieczLek. med. Igor Wójciak, i obejrzeć ściany naczyń, co odbitych od poruszających się
nego i wiceburmistrza Piotra kierownik Zakładu Diagnosty- w starszych aparatach było krwinek. To pozwala określić
Uruskiego. Pokaz był bardzo ki Obrazowej, podczas prezen- utrudnione. Jakość obrazu jest prędkość i kierunek przepływu
pouczający, gdyż skonfronto- tacji omówił zalety nowego zdecydowanie lepsza niż w do- krwi w naczyniach krwionowano nowe urządzenie z apara- urządzenia i niedoskonałości tychczas stosowanych urządze- śnych oraz miejsca, gdzie ten
tem, który przez wiele lat służył starego.
niach – podkreśla lekarz, za- przepływ jest utrudniony. Kolo-

rowy doppler wykrywa niedrożności i zwężenia w obrębie kończyn dolnych oraz zwężenia
miażdżycowe tętnic szyjnych.
Przepływ krwi w naczyniach jest
obrazowany w postaci barwnej.
Ponadto nowe urządzenie umożliwia przeprowadzenie szerokiego spektrum badań
narządów jamy brzusznej
i miednicy, tarczycy, sutka, jąder oraz narządów rodnych.
– Ma bardzo wysoką rozdzielczość, a jak wiadomo
kluczem do sukcesu w medycynie jest wczesna diagnostyka – wyjaśnia dyrektor SP
ZOZ w Sanoku. – Lekarz widzi wszystkie szczegóły tkanek. Na starym aparacie rozpoznawał guzka, kiedy ten
miał 2–3 cm średnicy. To
zdecydowanie za późno.
Obecnie może też ocenić, co
widzi: czy to jest guzek nowotworowy i gdzie jest dokładnie zlokalizowany. To
ważna, wręcz bezcenna wskazówka dla chirurga i innych
leczących.
Sanoccy decydenci słowa
podziękowania
skierowali
pod adresem urzędu marszałkowskiego, który był instytucją pośredniczącą w programie. – Czuliśmy dobrą wolę,
widać było, że władze województwa chcą, by nowy aparat tra�ł do Sanoka – dziękował dyr. Siembab. Jednak – jak
podkreśliła Maria Kurowska
– podziękowania należą się
przede wszystkim sanoczanom, bo nasz wniosek został
bardzo wysoko oceniony.

„Podajmy sobie ręce, nie podstawiajmy sobie nóg”
– rozmowa z kandydatką do Sejmu
wicewojewodą podkarpackim Grażyną Borek
* Jest Pani kandydatką do
Sejmu z ramienia Polskiego
Stronnictwa Ludowego, dlaczego właśnie z tej partii?
– Dlatego, że PSL to partia
z tradycjami, sprawdzona
i odpowiedzialna. W tym
roku mija 120 lat od jej powstania. To najstarszy ruch
polityczny nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
A moja przynależność związana jest z historią ruchu ludowego w powiecie sanockim, który był najprężniejszy
w Bażanówce, Jaćmierzu,
Posadzie Jaćmierskiej, Zarszynie i Besku. Przynależąc
do PSL-u, wzięłam na siebie
obowiązek kontynuacji idei
głoszonych przez naszych
przodków.
* Czy nie zniechęca Pani
do działania niskie poparcie dla PSL-u i wiele niechlubnych opinii, takich
jak nepotyzm, pazerność?
– Czasem zniechęca, ale częściej dodaje mi sił do walki
o dobre imię członków PSL-u.
Z góry zaręczam, że zdecydowana większość naszych ludzi
to bardzo oddani, dobrze wy-

kształceni i uczciwi działacze.
Zacznę może od nepotyzmu,
o który cały PSL jest posądzany. Posłużę się przykładem Sanoka, w którym jest kilka instytucji rządowych i samorządowych, a w nich głównymi
szefami są ludzie z innych opcji
politycznych, nie z PSL. Odnosząc się do jednego ze spotów, że PSL jest pazerny, odpowiem tak: to ludzie banków są
pazerni. My od kilku lat partię
utrzymujemy z własnych kieszeni, wszystkie kampanie organizujemy z własnych środków, ponieważ dotacja wraca
do budżetu.
* Co do zaoferowania wyborcom w tych wyborach
ma Pani i Polskie Stronnictwo Ludowe?
– Moje priorytety to troska
o „Rodzinę”, dlatego będę
walczyć o:
• Wdrożenie programu,
w którym każda matka po
urodzeniu dziecka otrzyma
przez rok 1000 zł zasiłku. Zasiłek wypłacany będzie w jednakowej wysokości dla osób
ubezpieczonych, jak również
nieubezpieczonych.

• Zwiększenie liczby przedszkoli i dostępności do bezpłatnych żłobków.
• Podejmę walkę z eurosieroctwem. Proponuję, aby każdy
powracający z zagranicy rodzic, który chce otworzyć
własną �rmę, otrzymał dotację na tworzenie miejsc pracy.
• PSL proponuje, żeby najniższa emerytura wynosiła 1200
zł. Minimalna płaca 1950 zł.
• Konieczny jest również
wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym.
• Wesprę możliwość odejścia
na emeryturę po 40 latach
pracy i opiekę nad osobami
w podeszłym wieku.
* W ostatnich latach gminy
i powiaty sporo inwestowały,
przez co są zadłużone i będą
miały problem z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy. Jakie rozwiązanie
widzi Pani w tej kwestii?
– To prawda. Samorządy
w ostatnich latach wykonały
ogrom inwestycji, które wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Tym samorządom, które
inwestowały w infrastrukturę
należy pomóc. Taką pomoc

powinny otrzymać od państwa w zwiększonej subwencji
lub w innej formie. Proponowana pomoc powinna być
uzależniona od ilości wykonanych inwestycji i nie powinna
przekroczyć 1 mln zł.
• W sprawach samorządowych chcę po raz kolejny
zwrócić uwagę na pracę sołtysów. Proponuję, aby każdy
sołtys po przepracowaniu minimum dwóch kadencji otrzymał dodatek do emerytury.
Na początek byłoby to 0,5%
najniższej pensji krajowej.
* Jakie rozwiązania Pani
zdaniem mogą pobudzić
rozwój gospodarczy naszego regionu i co w tym temacie proponuje Pani jako
kandydat do Sejmu?
• Najważniejsze jest dokończenie drogi S-19 z Babicy do
Barwinka, budowa obwodnic, remonty dróg i modernizacja linii kolejowej Jasło
–Zagórz, te inwestycje otworzą nam okno na świat.
• Konieczny jest rozwój wiejskich stref ekonomicznych,
które dadzą miejsca pracy.
• Właścicieli �rm, którzy

będą tworzyć miejsca pracy,
należy zwolnić z podatku dochodowego.
• W ramach programów rządowych – PROW, PRO oraz
innych przeciwstawię się marginalizacji południowej strony
województwa, kreując regionalną politykę przedsiębiorstw
i rolną.
* A co konkretnie dla Sanoka?
– Sanok wpisuje się w cały
program PSL-u, przecież my
proponujemy tematy realne
do wykonania. W Sanoku
musimy popracować nad atmosferą wokół partnerstwa
publiczno-prywatnego, które

jest jedyną z szans rozwoju.
Sanok musi pozyskać takich
inwestorów, aby swoją propozycją jadących w Bieszczady turystów zatrzymać co
najmniej na kilka dni. Takie
możliwości istnieją, trzeba
tylko zakasać rękawy i do roboty. Jestem gotowa podjąć
każde wezwanie.
Więcej na temat programu
powiem na spotkaniu przedwyborczym, które odbędzie
się 17 października o godz.
16.00 w Klubie Górnika
w Sanoku, gdzie zapraszam
wszystkich chętnych.
* Dziękuję za rozmowę.
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Dzięki życzliwości Muzeum Historycznego ukazała się
książka podsumowująca pięć lat działalności Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami. Dorobek tej
skromnej organizacji jest imponujący: sześć uratowanych
zabytkowych nagrobków na najstarszych cmentarzach
Sanoka, przy ulicy Matejki i Rymanowskiej. Zresztą nie
o same nagrobki chodzi, ale również o przypomnienie ważnych dla historii miasta osób i wydarzeń. Społecznicy ze
stowarzyszenia mają świadomość, że pamięć o przodkach
jest fundamentem tożsamości nas, żyjących tu i teraz.
JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl

Stowarzyszenie powstało w lutym 2009 roku. Prezesuje mu
od początku Ewa Filip. Pierwszym zadaniem była renowacja

rzu, z piękną rzeźbą nagrobną
– siedzącym aniołem, który tuli
dziecko.
Kolejny rok przyniósł renowację nagrobka Józefy z Heinrichów Dorozdowej, z 1889
roku. W mogile spoczywają
także jej bracia. Jeden z nich,

rządu. Kazimierz pochodził
z drugiego małżeństwa owdowiałego Albina.
W 2014 stowarzyszenie
gromadziło fundusze na spłacenie zobowiązań i na nowe
zadanie zaplanowane na rok
2015: renowację nagrobku Feliksa Gieli, jednego z najwybitniejszych burmistrzów w dziejach Sanoka, który rządził miastem w latach 1905–1914. Prace przeprowadzono podczas
tegorocznych wakacji.
Wrażenie robią kwoty pozyskanie przez stowarzyszenie na
działalność statutową. W ciągu
sześciu lat zgromadzono z różnych źródeł ponad 80 tys. zł.

16 października 2015 r.

internetową, publikuje teksty,
współpracuje z Muzeum Historycznym i mediami. Dzięki
temu idea ratowania cmentarnych zabytków stała się znana,
a sanoczanie – również mieszkający w innych częściach Polski i poza granicami – rozumieją ją i doceniają.
– Z roku na rok ubywa starych nagrobków. Zastępują je
nowe, z granitu i lastriko – ubolewa Andrzej Romaniak, wiceprezes stowarzyszenia, historyk
i autor wielu tekstów, m.in. poświęconych wybitnym sanoczanom spoczywającym na
cmentarzu Centralnym. Ochronie prawnej podlegają jedynie
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Ratują
nagrobki
i pamięć

Renowacja najstarszego i najpiękniejszego na sanockim cmentarzu nagrobka W. Niedźwieckiego, wykonana w 2011 roku.
O wszystkich pracach konserwatorskich można przeczytać w artykule prezes Ewy Filip (z lewej) zamieszczonym w książce
wydanej przez stowarzyszenie
nagrobka Mateusza Beksińskiego (1814-1886) – protoplasty
znanej rodziny, współzałożyciela zakładu kotlarskiego, który
dał początek Autosanowi.
W 2011 odrestaurowano
dwa kolejne: Władysława
Niedźwieckiego i Maryana
Truszkowskiego, chłopców
zmarłych w drugiej połowie
XIX wieku. Nagrobek Władysława został wykonany w 1857
roku, w słynnej pracowni Leopolda Schmisera we Lwowie.
Jest to najstarszy i najcenniejszy
pomnik na sanockim cmenta-

Kornel, był budowniczym dróg
i mostów, m.in. mostu na Sanie
w Olchowcach, który został
wysadzony w 1939 roku. Heinrichowie byli przedstawicielami cechu piekarskiego.
W 2013 roku odnowiono
nagrobek Amalii Celestyny
Świtalskiej z 1882 roku, zwieńczony
charakterystycznym
krzyżem z kotwicą. Była ona
żoną Albina Świtalskiego – ojca
Kazimierza Świtalskiego, wybitnego polityka II Rzeczypospolitej, współpracownika Józefa Piłsudskiego i premiera

– Organizujemy kwesty pod
świątyniami i coroczne zbiórki
do skarbony na cmentarzu Centralnym, przy pomocy harcerzy
z hufca ZHP i wolontariuszy
z ZS nr 3 – wyjaśnia prezes Ewa
Filip. Stowarzyszenie pozyskuje
też dotacje celowe z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu i Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
– Staramy się także pełnić
rolę wychowawczo-edukacyjną – podkreśla pani Ewa. Stowarzyszenie prowadzi stronę

pomniki wpisane do rejestru
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1982 roku.
– Niestety, od tamtej pory nie
zrobiono nic, aby ratować te
obiekty przed postępującą degradacją. Dlatego cieszy fakt, że
w Sanoku znalazła się grupa
osób, która chce się nimi opiekować i je ratować – podsumowuje skromnie pani Ewa.
Książkę poświęconą stowarzyszeniu można kupić
w kasie Muzeum Historycznego. Tra� też do sanockich
księgarni. Cena – 10 zł.

Z życia samorządu

Prawnik radzi
Prowadzę �rmę zatrudniającą kilku pracowników od nowego roku planuję powiększyć zatrudnienie, słyszałam,
że zmieniają się przepisy dotyczące umów o pracę.
Ela z Zagórza
Ma Pani rację, w Dzienniku
Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015
roku została opublikowana nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona m.in. 33-miesięcznego
limitu zatrudnienia na czas okrePorad prawnych udziela
ślony. Przepisy niniejsze wejdą
radca
prawny Marta Witowska
w życie 6 miesięcy po ich ogłoszeniu, czyli 22 lutego 2016 roku. z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
Najważniejsze zmiany wynikaul.
Kazimierza
Wielkiego 3/21
jące z nowelizacji to:
tel. 13-46-45-113,
• 33-miesięczny limit zatrudniewww.witowska.com
nia na umowę o pracę na czas
Pytania prawne prosimy
określony (art. 25(1) § 1 kp);
kierować na adres:
• limit 3 umów na czas określotygodniksanocki@wp.pl
ny dla pracownika u pracodawcy (które nadal można poprzedzać umową na okres próbny); niony na czas określony, ze sta• co ciekawe 33-miesięczny limit żem 3-letnim, będzie miał okres
dla umów na czas określony nie wypowiedzenia równy 3 miema charakteru bezwzględnego, siącom;
nie stosuje się go m.in. przy za- • obliczając długość okresu wytrudnieniu na zastępstwo, przy powiedzenia umowy na czas
pracach dorywczych i sezono- określony, pracodawca nie musi
wych oraz przy pracy kadencyj- brać pod uwagę okresu zatrudnej (art. 25(1) § 4 kp);
nienia sprzed wejścia w życie
• limit ten można przekroczyć nowelizacji (art. 16 ustawy notakże „w przypadku gdy praco- welizacyjnej);
dawca wskaże obiektywne • kodeks pomija obecny art. 33
przyczyny leżące po jego stro- kp — (o konieczności wpisynie” — przy czym o zawarciu wania do umowy na czas okretakiej umowy należy powiado- ślony klauzuli zezwalającej na jej
mić okręgowego inspektora rozwiązanie za 14-dniowym
pracy (art. 25(1) § 5 kp), zaś okresem wypowiedzenia);
sama przyczyna odstępstwa • pracodawca będzie mógł jedmusi być wpisana w umowie nostronnie zwolnić pracownika
o pracę (art. 29 § 1(1) kp);
z obowiązku świadczenia pracy
• naruszenie obowiązku powia- w okresie wypowiedzenia, rzecz
domienia PIP o przekroczeniu jasna z zachowaniem prawa do
limitów z art. 25(1) § 1 kp jest wynagrodzenia (art. 36(2) kp);
wykroczeniem zagrożonym Istotne z praktycznego punktu
karą grzywny od 1 tys. do 30 widzenia są regulacje intertemtys. złotych (art. 281 pkt 1a kp); poralne (reguły określające za• kodeks pracy nie przewiduje kres i czas stosowania przepisów
umowy na czas wykonania prawnych uchylonych przez
określonej pracy oraz — jako nowy akt normatywny), których
odrębną kategorię umów o pra- nie można pominąć, zważywcę — umowę na zastępstwo szy że ludzie zatrudniają i są za(art. 25 § 1 kp);
trudniani obecnie na warun• zrównane zostają okresy wy- kach, które w myśl znowelizopowiedzenia umowy o pracę wanego kodeksu pracy będą już
zawartą na czas określony i czas niedopuszczalne. Problemem
nieokreślony (art. 36 § 1 kp) — regulacji intertemporalnych zajteraz nawet pracownik zatrud- mę się w kolejnym wydaniu tygodnika.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1220).

Sztuką jest pogodzenie interesu miasta z interesem dzielnic

AGNIESZ� KORNEC�-MITADIS,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Sanoka

Czy kobietom łatwiej w radzie miasta? Nie powiedziałabym.
Panowie raczej nie stosują wobec nas taryfy ulgowej. Obecną
radę uważam za dość zgrany zespół. Owszem, jest opozycja
i koalicja, nie ma jednak większych kon�iktów, a spory są merytoryczne. Jak wiadomo, każdy z nas reprezentuje okręgi
wyborcze z poszczególnych dzielnic. Sztuką jest pogodzenie
interesu miasta z interesem dzielnic, patrzenie na ich sprawy
przez pryzmat całego Sanoka. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy radnymi dzielnicowymi, tylko miejskimi.

dzieję, że w ciągu tej kadencji
uda się dokończyć przynajmniej
te mniejsze, rozpoczęte już zadania.
Jako radna i mama trójki
dzieci jestem bardzo zadowolona
z wprowadzenia w Sanoku Karty
Dużej Rodziny. Zachęcam do korzystania z jej dobrodziejstw, np.
niższej opłaty za śmieci, uchwalonej jeszcze przez naszych poprzedników. Ostatnio miłym
zaskoczeniem była zniżka
w szkole językowej 8 Plus, choć
z tego co wiem, właściciele nie
są jeszcze formalnie na liście
partnerów miasta. Uważam, że MOPS i urząd
powinni zabiegać, by
takich partnerów
było jak najwięcej.
(jz)

Jedną z najważniejszych inwestycji tej kadencji będzie budowa basenu i obwodnicy. Obwodnica jest kontynuacją tego,
co zaczęli nasi poprzednicy; my
postawimy kropkę na „i”. Musimy też zrobić wszystko, aby jadący w Bieszczady nie omijali
Sanoka. Trzeba szukać sposobów, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić miasto, szczególnie dla
turystów indywidualnych. Mu-

simy wspierać i stwarzać warunki do realizacji fajnych pomysłów, które już się pojawiają,
typu klaster turystyczny, możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem audio, tańsze miejsca noclegowe, restauracje.
Lista potrzeb samej Dąbrówki – którą reprezentuję
w radzie z Adamem Korneckim – jest długa. Dzielnica tradycyjnie dzieli się na tzw. Dą-

brówkę Polską – jadąc w stronę Krosna do wysokości dawnego POM i tzw. Dąbrówkę
Ruską, czyli dalszą część. Dziś
jest to okręg nr 5 i 6.
Mnie osobiście bardzo leży
na sercu sprawa świetlicy dla
młodzieży lub centrum kultury
– z biblioteką, klubem – gdyż nie
mamy takiego miejsca spotkań.
Remontu i doposażenia domaga
się plac zabaw przy ulicy Witosa.
Potrzebny jest tam również drugi próg zwalniający, gdyż ulicą
jeździ wielu kierowców, omijając
korki na na ulicy Krakowskiej.
Nie sposób wymienić
wszystkich potrzeb w zakresie
dróg i chodników. Uważam, że
w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane zadania już
rozpoczęte i niedokończone, jak

np. ul. Piastowska, aleja Najświętszej Marii Panny, Kujawska, Prochaski, Mokra, Mazurska, Małopolska, Targowa, Stachowicza, Stojałowskiego, Stapińskiego. W wielu miejscach
konieczna jest budowa chodników, np. przy ulicy Lisowskiego,
gdzie często jeżdżą karetki i straż
pożarna. Na razie nie wiadomo,
które inwestycje zostaną
uwzględnione. Trwa konstruowanie budżetu na 2016 rok,
czym zajmuje się pan burmistrz
i wydziały merytoryczne urzędu
miasta. Następnie projektem
zajmą się komisje rady miasta.
I dopiero wtedy będzie czas na
dyskusje i zabieganie o poparcie
koleżanek i kolegów radnych,
bez czego – nie ukrywajmy –
niewiele da się zrobić. Mam na-
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CO W GMINACH PISZCZY

Stulatek z Rzepedzi odznaczony Melancholia,
medalem ,,Obrońców Ojczyzny” która czaruje
Z każdym rokiem świadków historii ubywa. Już niewielu
walczących w obronie naszego kraju żyje wśród nas. Jednym z nich jest mieszkaniec Rzepedzi, który w tym roku
skończył sto lat. Jubileuszowe urodziny pokryły się
z innym ważnym wydarzeniem dla Jana Sarakuna, bowiem parę dni temu otrzymał z rąk Marii Kurowskiej, wicemarszałka województwa podkarpackiego medal okolicznościowy ,,Obrońców Ojczyzny 1939–1945”.

wszystko, by uciec do schronu.
Przypomniałem sobie jednak
o tym, że nie zakręciłem kranu,
wróciłem więc do szklarni.
Gdy ponownie poszedłem do
schronu, zobaczyłem trzy zabite osoby, które się tam skryły –
wspomina stulatek.

Siedzą od lewej: wójt gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Jan Sarakun i wicemarszałek
Maria Kurowska
Jan Sarakun dostał się do niewoli pod Pilznem. Jako jeden
z wielu został wywieziony do
Niemiec na roboty. Tam doszło do szczęśliwego zbiegu

okoliczności, dzięki któremu
pan Jan przeżył wojnę.
– Dostałem polecenie podlać marchew w szklarni. Nagle
z dachu spadło szkło. Rzuciłem

Jan Sarakun urodził się
i mieszka wraz z synem w Rzepedzi. Pomimo sędziwego
wieku nadal emanuje niezwykłą pogodą ducha. Nie stroni

od pracy. Ma swój ogródek,
którym się opiekuje. Lubi rąbać drewno. Cieszy się również doskonałą pamięcią. Pan
Jan znalazł się w gronie ośmiu
odznaczonych osób na Podkarpaciu. Jest jednym z najstarszych uhonorowanych
mieszkańców województwa.
Pełna podziwu dla staruszka jest Maria Kurowska.
– Wiek to nie data w metryczce, ale stan ducha – podsumowuje.
Z okazji setnych urodzin
mieszkańca Rzepedzi rada
sołecka zorganizowała kameralną uroczystość dla jubilata,
a miejscowa pisarka Kazimiera Barzyk specjalnie dla pana
Sarakuna napisała wiersz.
Warto przypomnieć, że
w maju tego roku Jan Stanisław Ciechanowski, Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z okazji 70. rocznicy
zakończenia II wojny światowej wręczył ponad stu weteranom walk o niepodległość
Rzeczpospolitej Polskiej medale okolicznościowe „Obrońców Ojczyzny 1939–1945”.
Odznaczenie przyznano wybranym osobom w uznaniu
wybitnych zasług poniesionych w walce o niepodległość
RP.
APB
www.ekomancza.pl

W trosce o czyste powietrze
Gmina Besko nie pozostaje obojętna na problemy związane z nadmiernym zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Niedawno stała się członkiem Stowarzyszenia Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”, które specjalnie dla niej przeprowadziło audyt ukazujący problemy nadmiernej emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. Z tej okazji w Besku w ubiegłym tygodniu zorganizowano drugie spotkanie z cyklu
Dni Energii, na którym omówiono plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Besko oraz przedstawiono możliwości
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Spalanie odpadów komunalnych w domowych paleniskach, duże natężenie ruchu na
drodze krajowej 28, niewielkie
wykorzystywanie energii słońca, wiatru, geotermii to tylko
niektóre problemy gminy.
Marcin Łojek ze Stowarzyszenia „Energie Cités” zaproponował rozwiązania nie tylko
dla mieszkańców, ale również
dla samorządu. Wśród propozycji pojawiły się: instalacje
pomp ciepła i montaż ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby
Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Besku,
wymiana oświetlenia na energooszczędne we wszystkich
budynkach użyteczności publicznej, edukacja ekologiczna
mieszkańców, termomodernizacja budynków mieszkalnych,
montaż kolektorów słonecznych oraz budowa ścieżek rowerowych.
– Te wszystkie działania,
jeśli się je zrealizuje, pozwolą
na ponad 20% zredukowanie
emisji dwutlenku węgla – zapewnia Marcin Łojek.

W czasie spotkania mieszkańców gminy Besko najbardziej zainteresowało wystąpienie Dariusza Kaczmarka
z �rmy Abakus, który opowiedział o domach pasywnych. W ich budowie wykorzystuje się konstrukcje stalowe oraz pasywne źródła
energii, tj. ciepło słoneczne,
biomasy, pompy cieplne,
energię odpadową z układów
wentylacyjnych, instalacje
grzewcze, solarne, fotowoltaiczne; zmodernizowane kotłownie węglowe. To wszystko zapewnia wysoki komfort
cieplny przy niskim zapotrzebowaniu na energię.
– Oferta jest bardzo atrakcyjna i jeśli uda się ją zrealizować, będzie to duży krok
naprzód dla naszej gminy odnośnie ograniczenia emisji
dwutlenku węgla i podnoszenia jakości powietrza – podsumowuje pan Damian.
– Interesują mnie odnawialne źródła energii, bo
mam dom i chciałbym ją
oszczędzać. Jeżeli gmina bę-

dzie działać w tym kierunku,
to możliwe, że wezmę udział
w projekcie, instalując na
przykład solary lub panele
fotowoltaiczne – dodaje Janusz, mieszkaniec Beska.
W trakcie Dni Energii
wręczono również nagrody
gimnazjalistom i uczniom
szkoły podstawowej za udział
w konkursie ,,Efekt cieplarniany zagrożeniem cywilizacji”, do którego zgłoszono 45
prac.
– Przedstawiłam planetę
Ziemię, zagrożenia związane

z działalnością człowieka
i próby uniknięcia tych
wszystkich szkód. Ten temat
bardzo przypadł mi do gustu
– zaznaczyła Julia, uczennica
Gimnazjum w Besku.
Dni Energii pełniły rolę
konsultacji
społecznych,
podczas których każdy
mieszkaniec Beska i okolic
mógł przedstawić swój punkt
widzenia na temat oszczędzania energii.
Anna Twardy
www.ebesko.pl
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Trudno jednoznacznie stwierdzić, co sprawia, że muzyka
Korteza czaruje publiczność. Czy to głęboki, magnetyzujący głos piosenkarza, czy może jego rozbrajająca szczerość. Wiadomo jednak, że ani artysta, ani organizatorzy
nie spodziewali się tak licznej publiczności na niedzielnym koncercie w Besku.
Kortez – czyli Łukasz Federkiewicz – na scenie muzycznej pojawił się zaledwie kilka
miesięcy temu. Można by powiedzieć, że przez szczęśliwe
zrządzenie losu tra�ł z castingu do programu „Must Be
�e Music” do studia nagrań
w Warszawie. Wystarczyło
jedno spotkanie z Pawłem
Jóźwickim, jednym z założycieli wytwórni płytowej Jazzboy Records, aby na sklepowych półkach pojawiła się debiutancka płyta artysty „Bumerang” ze zbiorem nastrojowych
opowieści o miłości, smutku
i nostalgii.
– Moją inspiracją do tworzenia muzyki są emocje –
opowiada Kortez. – Występ
w Besku wiele dla mnie znaczy. Bardzo się cieszę, że mogłem zaśpiewać dla ludzi, których znam i z którymi się przyjaźnię. To niezwykle miłe
uczucie, gdy właśnie ci ludzie
mówią, że moja muzyka dostarczyła im wielu przeżyć.
Kortez, pochodzący z Iwonicza, dopiero rozpoczyna
swoją muzyczną karierę, ale
odbiór jego twórczości jest
bardzo pozytywny.
– Przyjechałam specjalnie
na koncert, żeby zobaczyć
występ Korteza wśród
swoich. Jest to muzyka
intymna, słowa są bardzo głębokie. Dobrze
się jej słucha w domu,
wśród
czterech
ścian – mówi Ania
ze Strachociny.
– Jestem
bardzo
zaskoczona
i cieszę się, że Kortez wystąpił
w Besku. Jego
występ jest
dla mnie
duchowym

przeżyciem. Teksty piosenek
są bardzo hipnotyzujące.
Moja ulubiona to „Pocztówka
z kosmosu”, ale podoba mi się
również „Dla mamy” – to opinia Kasi Szybki z Beska.
Występ zorganizowało
Stowarzyszenie
Promocji
Kultury „Wspólnota” przy
współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury.
– Kortez jest związany
z Beskiem od lat. Przyjaźnimy
się. Jako że jest znany w całym
kraju i robi karierę, nie można
go było nie zaprosić do naszej
miejscowości – wyjaśnia Tomasz Jaślar, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota”. – Nie spodziewałem się, że na koncercie
zjawi się aż tylu ludzi. Cieszy
mnie taka promocja naszej
miejscowości. Wiedziałem
o talencie Łukasza, o tym, że
gra, śpiewa i komponuje, ale
nie spodziewałem się, że aż
tak daleko zajdzie. Przeżyłem
naprawdę miłe zaskoczenie
i bardzo się z tego cieszę.
Anna Twardy
www.ebesko.pl
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Nigdy nie spotkało mnie tam
nic złego. Natomiast Rosjanie
liczą się z tym, że w Polsce będą
narażeni na nieprzyjemności.
* Nie powinno dziwić, że Polacy i Europejczycy traktują
Rosję podejrzliwie. Zresztą
Rosjanie też nie patrzą na Za-

* Chce Pan powiedzieć, że media, politycy, naukowcy i mnóstwo innych osób kłamią, mówiąc o Rosji? Dlaczego mieliby to robić i kto w takim razie
jest w stanie przedstawić rzetelne i prawdziwe informacje
na temat tego kraju?
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dzi żelazną ręką. Dlaczego
Rosjanie zachowują się tak
biernie?
– Rosja to zupełnie inny kraj niż
Polska i panuje w nim odmienna
od naszej mentalność. Rosjanin
jest stworzony dla państwa i nie
może być odwrotnie. Gdyby

to znaczy, że prezydent jest
dla nich niezaprzeczalnym
autorytetem, a Rosjanie nie
mają swojego zdania i zdają
się na decyzje władzy?
– Władza Putina rozpoczęła się
w 2000 roku. Bardzo szybko
udało mu się wyciągnąć Rosję ze

Nie boję się Rosji…
Jacek Matecki

Urodzony w Sanoku pisarz,
autor książki „Co wy, …, wiecie o Rosji”, który kilka ostatnich lat spędził w ojczyźnie
Putina, opowiada o swojej podróży, relacjach z tamtejszą
społecznością i miejscu, w którym poczuł się jak u siebie.

ALBINA JEGOROWA

* Spędził Pan w Rosji kilka
lat. Odwiedził jej najdalsze
zakątki. Dla większości osób
jest to ostatnie miejsce na
ziemi, w którym chcieliby się
znaleźć. Co Pana tak w tym
kraju urzekło, może jego różnorodność?
– Wbrew temu co sądzi większość osób Rosja wszędzie jest
taka sama i to jest niesamowite.
W przeciwieństwie do Polski
czy innych mniejszych krajów
ludzie mieszkający w każdym
zakątku Rosji mają taką samą
mentalność, niezależnie od
tego czy jesteśmy w Kaliningradzie czy też na Kamczatce. To
samo myślą, to samo czują i tak
samo się zachowują. W każdej
miejscowości identycznie wyglądają nawet pawilony handlowe i zabudowania. Jedyną
rzeczą, która się zmienia jest
krajobraz. No właśnie… krajobraz, tam są niesamowite widoki, ale przede wszystkim to,
w czym ten krajobraz jest, jeśli
można tak powiedzieć, osadzony, czyli przestrzeń. Wciągnęła
mnie przestrzeń. Pustka.
* W mediach niemal bez przerwy słyszy się o tym, że Rosja
dąży do wojny i szuka pretekstu do wywołania kon�iktu.
Jak na te doniesienia reaguje
tamtejsza społeczność?
– Uważają, że to oni mają rację
i są przekonani, że świat się na
nich uwziął. Zwłaszcza Ameryka, a teraz także Polska, którą zaczęli traktować jak lokaja USA.
Przez zaistniałą sytuację przestali
lubić nasz kraj i to jest chyba najsmutniejsze, wcześniej naprawdę darzyli Polaków sympatią.
* Trudno w to uwierzyć, wzajemne relacje od zawsze były
trudne. Nie traktują Polaków
z wyższością?
– Wręcz przeciwnie. Dla nich
Polak to był ktoś. Traktowali
nasz kraj jak określoną jakość
i wartość. Jednak teraz to już
niestety przeszłość. Gdy po raz
pierwszy po wydarzeniach,
które zaszły na Krymie, pojechałem do Rosji, dostrzegłem,
jak bardzo ich stosunek do nas
się zmienił. Przestali nas lubić.
Traktują Polaków z dużym dystansem, ale nie są agresywni.
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Najnowszą książkę Jacka Mateckiego „Co wy,..., wiecie o Rosji?” z dedykacją autora można nabyć w sanockiej
księgarni Saba
chód życzliwym okiem.
Główną przyczyną jest trudna historia. Co oprócz niej
ma wpływ na dzisiejsze stosunki europejsko-rosyjskie?
– Duży wpływ ma wzajemna
nieufność, ciągła walka o wpływy i ustawianie się do przyszłego
kon�iktu. Prawda jest taka, że
każda ze stron ma swoje racje. Ja
rozumiem argumenty zarówno
Europejczyków, jak i Rosjan,
dlatego nikomu nie przyznaję
racji. Przykry jest fakt, że mało
kto zna prawdziwą Rosję i chce
zrozumieć specy�kę tego kraju.
Większość skupia się tylko na
uprzedzeniach. Poza tym Rosjan
irytuje, że bez przerwy są pouczani przez Zachód, który ma
przecież sporo na sumieniu.

– Kłamią to może za mocno powiedziane, choć i to czasem się
zdarza. Niewiele jest osób, które
zechciały poznać Rosję. Wtedy
pozostają stereotypy i wychodzenie naprzeciw politycznym
zamówieniom. Korespondenci,
którzy są w Moskwie, nie mają
pieniędzy na to, żeby zwiedzić
i poznać ten ogromny kraj,
a przecież aby zrozumieć panujący tam porządek trzeba udać
się o wiele dalej niż moskiewskie
puby. Trzeba zanurzyć się w prowincję, głubinkę, jak mówią Rosjanie. Bez tego w mediach tak
mało jest rzetelnych informacji
na temat Rosji.
* W mediach zarzuca się Putinowi, że zastraszył mieszkańców swojego kraju i rzą-

zmieniono tamtejszy system, to
byłoby tak, jakby ktoś nagle kazał nam jeździć lewą stroną. Doszłoby do serii wypadków.
W Rosji o władzy mówi się krótko „in widnieje”, czyli „oni wiedzą lepiej”. W tamtejszej telewizji
nie ma dyskusji na temat tego,
czy Putin postępuje słusznie czy
nie. Nikt nie podważa jego decyzji. Ten kraj zawsze rządził się takimi prawami i to się nie zmieni.
Otwarte pozostaje pytanie, czy
radykalna zmiana, jakaś rozpasana demokracja, nie spowodowałaby po prostu rozpadu Rosji.
Właściwie to znam odpowiedź
na to pytanie…
* Wspomniał Pan o tym, że
zdaniem tamtejszej społeczności władza wie lepiej. Czy

smuty lat 90. – czyli biedy, złodziejstwa, zamachów i ma�jnej
przestępczości. Rozprawił się
z Czeczenią. Stał się cudotwórcą,
więc dlaczego teraz ludzie nie
mieliby mu ufać? Co więcej – zaspokaja on też jedną z najważniejszych potrzeb Rosjan, którym zależy przed wszystkim na
tym, żeby ich państwo było potężne. Chcą, by inni się ich bali.
Putinowi udało się sprawić, że
świat znów zaczyna drżeć na
myśl o Rosji. Za to ludzie są mu
wdzięczni.
* W Rosji zajmował się Pan
między innymi odnajdywaniem polskich śladów. Władze nie starały się kontrolować Pana poczynań i utrudniać pracy?

– Po przyjeździe do Rosji wpadłem w sidła Polonii. Zaczęliśmy
wspólnie realizować różne programy. Zajmowałem się między
innymi wertowaniem archiwów,
stawianiem pomników i odnajdywaniem cmentarzy. Na
wszystkie działania potrzebne
było pozwolenie władz. Przez
cały ten czas bez problemu udawało się je zdobyć. Działająca
tam Polonia ma ogromne wpływy. Zapraszaliśmy nawet polskich harcerzy, którzy porządkowali odnalezione przez nas miejsca pochówku. Współpracowałem też z Muzeum Sybiru
z Białegostoku, Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska, Radą
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ośrodkiem Karta, senatem i wieloma innymi instytucjami. Zgłaszali się do mnie ludzie, którzy chcieli dowiedzieć
się, jaki los spotkał ich krewnych.
Chcieli, bym odnalazł miejsca
ich spoczynku. Działając w Rosji, starałem się odpowiedzieć na
ich pytania. Niestety, nie wszystkim udało się pomóc. Teraz, gdy
zmieniła się sytuacja polityczna
nie mogę przebywać w Rosji
i działać na rzecz Polonii. Jednak
jak tylko będzie to możliwe, chcę
tam wrócić.
* Wielokrotnie podkreślał
Pan, że nie ma lepszego miejsca do życia niż Rosja. Z takim
stwierdzeniem wiele osób by
się nie zgodziło. Europejczykom chyba ciężko odnaleźć
się w tamtejszym świecie?
– Pewnie, że ciężko, bo mają
swoje przyzwyczajenia i uważają
je za jakiś ogólnoludzki standard
życia. Rosja to niesamowity kraj.
Panuje tam cisza, jakiej nie ma
w żadnym innym miejscu na ziemi. Można mieszkać samotnie
we wsi, będąc oddalonym od sąsiada o wiele kilometrów. Pojawia się jakaś dziwna perspektywa, z jednej strony kruchość
ludzkiego życia – nikt przecież
nie przyjedzie z pomocą w razie
jakiegoś nieszczęścia – a z drugiej strony poczucie mocy, że jestem w stanie się z tym zmierzyć.
Oczywiście, nie każdy się tam
odnajdzie, jednak dla mnie było
to dobre miejsce do życia.
Aneta Skóbel

Stan zaczytania

Lem realistą

Powieść Szpital przemienie-nia powstała w roku 1948.
Niemniej niechęć krytyków
i wiele problemów wydawniczych spowodowały, że opublikowano ją dopiero w okresie odwilży październikowej.
Lem był już wówczas znany
jako świetnie zapowiadający
się futurolog, dzięki m.in:
Astronautom (1951) i Obłokowi Magellana (1955). To
jednak Szpital Przemienienia
w oczach późniejszych badaczy, czytelników i samego
autora stał się książką, w któ-

rej zaczął kształtować się Lemowski światopogląd:
[…] do Szpitala Przemienienia wciąż jestem głęboko
przywiązany i sam się dziwię,
jak ta książka ze mnie „wystrzeliła”, skoro wszystko co pisałem
wcześniej i nieco później jest
nieporównywalnie
słabsze.
Słabsze, nieprawdziwe, koturnowe, nie swoje i postawione
jakby na szczudłach. Nie umiałem jeszcze sobie głosu „ustawić”… (Stanisław Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem,
Kraków 1987, s. 26).
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Postać Stanisława Lema, czołowego pisarza futurystycznego, jest znana chyba każdemu. Jednak nie każdy zdaje
sobie sprawę, że powieścią z której wyrosły późniejsze
utwory z gatunku science �ction jest książka na wskroś
realistyczna i mocno osadzona w realiach wojennych.
Mowa o Szpitalu Przemienienia. Pierwszej dojrzałej
w twórczości Lema i jednej z najważniejszych książek
tzw. nurtu rozliczeniowego po II wojnie światowej, odwołującej się do podstaw humanistyki jeszcze nienaruszonej w okresie międzywojennym.
Ekranizacji powieści dokonał w 1978 r. Edward Żebrowski. W obrazie wystąpili czołowi polscy aktorzy, w tym Zbigniew Zapasiewicz
Tak po latach Lem tłumaczył się Stanisławowi Beresiowi
ze swojej realistycznej powieści. Tyle że właśnie w niej autor
Solarisu „ustawił” już swój głos,
zaczął gruntować swoją wizję
pisarską, a jednocześnie świadomie mierzyć się z traumą wojenną. Dziś już wiemy, że Lem
mimo podjęcia studiów medycznych, wznowionych po
wojnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, świadomie przerwał

karierę lekarską, nigdy też przed
napisaniem Szpitala Przemienienia nie przebywał w szpitalu
ani jako pacjent, ani jako praktykant. A już tym bardziej
w szpitalu psychiatrycznym.
Mimo tego powieściowy szpital
w Bierzyńcu w ówczesnym Generalnym
Gubernatorstwie
przedstawia się bardzo realistycznie i sugestywnie. A postać
Stefana Trzynieckiego przywołuje skojarzenia ze zmagającym

się z realiami wojny samym autorem. Lem mocno bowiem
przeżył bombardowanie lotnicze Lwowa, kiedy jako młodzieniec po maturze po raz pierwszy ujrzał „furgony z górą trupów”. Obraz ten pozostawił
wspomnienia, zresztą jak cała
wojna 1939–1945, prześladujące pisarza przez całe życie.
Szpital Przemienienia to powieść-lustro, w które Lem odważył się spojrzeć. Zmierzył się

ze swoją pamięcią i raz jeszcze
zaglądnął w otchłań śmierci.
W książce tej narodził się bohater samotny nie tylko wśród ludzi, ale w obliczu własnego i innych umierania. Bohater skazany na zapomnienie i w pojedynkę zmagający się z przeszłością,
jak Kris Kelvin z późniejszego
Solarisa czy – alter ego pisarza
– Ijon Tichy, bohater samotnie
mierzący się z najbardziej nurtującymi go dylematami ludzkości, znany m.in. z Dzienników
gwiazdowych.
Pierwszą moją lekturą Lemowską był najbardziej znany
Solaris. Wstyd przyznać, że
Lema jako pisarza realistycznego odkryłem dopiero jakieś
dziesięć lat temu. Od tamtej
pory Szpital Przemienienia pozostaje dla mnie jedną z najważniejszych książek autora
Kataru. Istotną, bo będącą także pierwszą Lemowską próbą
umiejscowienia sensu życia
człowieka w bezkresie i tajemnicy Kosmosu, a także w obliczu nieskończoności.
Tomek Majdosz
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16 października 2015 r.
Magdaleny Grzebałkowskiej przedstawiać nie trzeba. Reportażystka, autorka bestsellerowych książek: „Ksiądz Paradoks.
Biogra�a Jana Twardowskiego” oraz „Beksińscy. Portret podwójny”, za którą otrzymała nominację do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.
W tym roku ukazała się jej kolejna książka: „1945. Wojna
i pokój” – opowieść o ludziach, którym przyszło żyć w „najbardziej piekielnym czasie historycznym”. Rok 1945, koniec wojny,

wcale nie był radosny i szczęśliwy. Ludzie – zmęczeni, okaleczeni,
wynędzniali – musieli zmierzyć się z koszmarem wspomnień
i życia na pobojowisku, układać życie od nowa. Grzebałkowska
dotarła do tych, którzy pamiętają 1945 rok. Jest ich coraz mniej.
W tym roku minęła 70. rocznica zakończenia drugiej wojny światowej. Na spotkanie z autorką zaprasza 28 października, o godz. 18, Muzeum Historyczne, BWA Galeria Sanocka
i animator kultury Tomasz Szwan.

Wojna w Sanoku

jeszcze się nie skończyła

ARCHIWUM PRYWATNE

* Media cytują Pani wypowiedź, że „wojnę odziedziczyliśmy po dziadkach, rodzicach”. Nie łudzi się chyba
Pani, że wszyscy młodzi ludzie wiedzą, co wydarzyło
się 1 września 1939 roku?
Książka „1945. Wojna i pokój” ma uzupełnić braki wynikające z fatalnej edukacji
historycznej?
– Nie miałam żadnego celu
dydaktycznego, choć, oczywiście, chciałabym, aby młodzież czytała tę książkę. Jestem
reportażystką i jest to zbiór reportaży. Mówiąc, że wszyscy
mamy w sobie wojnę, nie chodzi mi o znajomość faktów
i dat, ale podskórny strach
przed wojną. Coś może nie
meta�zycznego, ale właśnie
podskórnego, taki wewnętrzny
lęk i niepokój, np. przed natychmiastową ewakuacją. Nigdy tego nie przeżyłam, ale
przejęłam razem z historiami,
książkami, opowieściami mojej babci. Kiedy zaczęłam jeździć po Polsce, okazało się, że
mnóstwo ludzi coś takiego
w sobie ma. Anna Janko, autorka „Małej Zagłady”, uważa, że
przeżycia wojny dziedziczymy
w genach i moim zdaniem jest
to prawda.
* Co opowiadała o wojnie
Pani babcia?
– Mojej babci poświęcony jest
wstęp. Została wywieziona na
roboty; spędziła część wojny
w Niemczech. Przeżyła tam
1945 rok. Wyszła za mąż za mojego dziadka, którego poznała
w obozie po wyzwoleniu. Do

Polski wróciła w 1946. Żałuję
bardzo, że nie zdążyłam napisać
dodatkowego reportażu o losach Polaków w Niemczech.
Było ich tam 100 tysięcy; wracali potem do kraju. Babcia
opowiadała mi o wojnie, o historii naszej rodziny, ale w sposób bardziej anegdotyczny. Dopiero kiedy pracowałam nad

książką, odkryłam, jak bardzo
tragiczny, chaotyczny i beznadziejny był 1945 rok.
* Jak znalazła Pani bohaterów swojej książki?
– Zwykła reporterska robota.
Wiedziałam, że musi być reportaż o osadnikach na Ziemiach Odzyskanych, o mieszkańcach terenów granicznych

z Ukrainą, o warszawiakach
próbujących ułożyć życie na
gruzach miasta. Potem rodziły się kolejne tematy, o obozach pracy dla Niemców
w Polsce, domach dziecka dla
ocalałych żydowskich dzieci.
Wiadomo, Polska nie była
krajem homogenicznym. Musiałam dotrzeć do Polaków,
Żydów, Niemców, Rosjan,
Ukraińców. Moją rolą było
namówienie kogoś takiego do
rozmowy, co nie było takie
proste, choćby Sanoku.
* O jakich wydarzeniach dotyczących Sanoka w 1945
roku Pani pisze?
– Zbierając materiały do książki
o Beksińskich tra�łam na ciekawy dokument wójta sanockiego, który zwracał się o pomoc
do władz wyższych. Chodziło
o ludzi, którzy uciekając do Sanoka ze spalonych podsanockich wsi i Bieszczad, ciągną za
sobą krowy, konie, świnie i zajmują puste domy, domyślam
się, że pożydowskie. Wchodzą z
inwentarzem nawet na piętro,
zamieniają kuchnie, pokoje na
stajnie. Tak mnie ten obraz zafrapował, że chciałam napisać,
jak to wyglądało. Okazało się
jednak, że nikt tego nie pamięta. Przy okazji przekonałam się,
że wojna w Sanoku jeszcze się
nie skończyła. Chodzi o sprawy
polsko-ukraińskie. Rozmawiałam z Polakami, Ukraińcami.
To niesamowite, jak żywe są
jeszcze te rany. Ale – więcej nie
zdradzę. Zapraszam do lektury
i na spotkanie.
Rozmawiała Jolanta Ziobro

Dobre duchy czuwały

Książki
skopane

TOMASZ CHOMISZCZAK
Październik – jakiż to wspaniały czas dla amatorów lektury i zawodowych krytyków! Chyba żaden inny miesiąc w Polsce nie ob�tuje
w tyle wydarzeń księgarsko-literackich, a wszystkie na
najwyższym poziomie. Tylko „brać, wybierać, nie żałować”, jak mawiał pewien wojak w polskim klasyku �lmowym.
Mamy zatem �nał i Nagrody Literackiej „Nike”,
i „Angelusa” – Literackiej
Nagrody Europy Środkowej.
Do tego kolejna edycja konkursu im. Szymborskiej dla
najlepszej książki poetyckiej
roku i Nagroda Conrada
wręczana podczas festiwalu
literackiego poświęconego
temu pisarzowi. Festiwalu niejedynego oczywiście, bo do
tego Festiwal Opowiadania
i Festiwal Kryminału, a Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie też taką festiwalowopodobną imprezą już się
stały. Zaś jako danie specjalne
– światowe menu: literacki
Nobel i Man Booker Prize.
Wszystko w 4 tygodnie!
Zawsze się na to cieszę,
a ze mną pewnie ci „nieliczni
szczęśliwi”, jak napisał Stendhal. Bo bądźmy szczerzy:
ile osób podnieca się współcześnie literaturą? Nie mówię o jakichś „50 twarzach
Greya”, lecz o prawdziwym
pisarstwie. Nie dość, że nie
ma nas za wiele, to jeszcze
konkurencja wykasza naszą
dyscyplinę: jak nie polityka,
to sport. Z dwojga złego wybiorę dziś i pozostanę na
chwilę przy tym drugim.
O czym donosiły triumfalnie portale w tę niedzielę,

gdy Tokarczuk otrzymała
Nike? Jaki news widniał na
czerwonej ampli? Ano ten, że
Lewandowski strzelił dwa
gole. A wtedy akurat nie dla
nas strzelił – dla Niemców!
Zresztą, wobec dowodu tego
„sportowego geniuszu”, czym
może zaimponować pani,
która za pisaną przez 6 lat powieść otrzymała 100 tysięcy
złociszy nagrody? Taką sumkę – tyle że w euro – to nasz
pierwszy kopacz narodowy
inkasuje co miesiąc, nie licząc
premii i dochodów z reklam.
Lewandowski i spółka nie
schodzili też z ust medialnych
koryfeuszy w następny czwartek, kiedy to w południe pokątnie ogłaszano nazwisko
tegorocznego laureata Nobla.
No bo co tam jeden literat
wobec całej drużyny na murawie?
A mnie się niegdyś marzyły naiwnie takie czasy, gdy
przerywa się program, by
nadać bezpośrednią relację
prosto z siedziby szwedzkiej
Akademii, która ogłasza laureata. Cóż, jednak transmisja
„live” to u nas nadal przywilej
sportu.
Kopią? Biegają? Skaczą?
A niech! Lecz „oprócz ciała
jest także i dusza”…

Kino SDK zaprasza
W tym tygodniu w kinie trzy propozycje. Atrakcją dla całych
rodzin będzie �lm „Hugo i łowcy duchów”, który opowiada
o śmiesznych przygodach duszka-rozrabiaki i jego przyjaciół. Projekcja w piątek, sobotę, a także od poniedziałku do
środy o godz. 15.00. Drugą opcją jest dramat „Czy naprawdę
wierzysz?” przedstawiający historię 12 ludzi, których los doświadczył w różny sposób. Dokument oglądamy w niedzielę
o godz. 13.00 oraz w piątek, sobotę i od poniedziałku do środy o 17.00. Natomiast �lm polskiej produkcji „Panie Dulskie” można obejrzeć w piątek, sobotę i od poniedziałku do
środy o godz. 19.30, zaś w niedzielę o 15.15.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek o godz. 12.00, mamy podwójne wejściówki na �lmy.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
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W Sanockim Domu Kultury odbył się koncert premierowy najnowszej płyty „Dobre duchy” zespołu Angela
Gaber + Trio. Towarzyszyli im znakomici muzycy z Sanoka, okolic i różnych miast Polski, bliscy Angeli z racji współpracy, znajomości albo wspólnych muzycznych fascynacji.
– Była wielka zawierucha, też niespodzianki, np. wspólduże wyzwanie techniczne ne wykonanie kompozycji
i akustyczne – stwierdza An- Any Steli.
gela. Na scenie, oprócz ze„Dobre duchy” to druga
społu, wystąpili goście spe- płyta zespołu. W odróżnieniu
cjalni: Ana Stela, Damian od pierwszej, „Opowieści z zieKurasz, Damian Hombek mi”, nie są to interpretacje tra„Cewka”, Janusz Demkowicz, dycyjnych motywów, ale próba
Wojciech Lubertowicz, Igna- poszukiwania własnej drogi
cy Matuszewski, Tomasz i pieśni. Całość jest autorskim
Szwan, zespół Wa-Da-Da. projektem zespołu, który two– Daliśmy radę, frekwencja rzą muzycy z Bieszczad. Grupa
była świetna, nasi goście też zebrała fundusze na wydanie
przyciągnęli słuchaczy swoją płyty poprzez platformę Polakenergią i osobowością – Potra�.pl. Krążek można kupić
uśmiecha
się
artystka. w kawiarni U Mnicha i w Almi
W trakcie koncertu zaprezen- Decor, albo zamówić bezpotowano piętnaście utworów średnio u muzyków drogą inz płyty „Dobre duchy”; były ternetową.
(z)

Co ludzie gadają

9

Angela Gaber szuka wytrwale swojej muzycznej drogi,
eksperymentuje. Wydała z zespołem już drugą płytę

Pani Elżbiecie Jasińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
Starosta i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku
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Dziennik papierowy to przeżytek.
Teraz prym wiedzie elektronika

Aby iść z duchem czasu, coraz więcej szkół decyduje się na
wymienienie tradycyjnego papierowego dziennika na elektroniczny. Przedstawiciele placówek, w których wprowadzono tego typu system, zgodnie przyznają, że dzięki nowemu
dziennikowi znacznie poprawił się kontakt z rodzicami
uczniów. Wykorzystując program komputerowy biorą oni
teraz aktywny udział w edukacji swoich dzieci.
ANETA SKÓBEL

askobel@tygodniksanocki.pl

FREEIMAGES.COM

W Sanoku z elektronicznego
dziennika korzystają między innymi: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1
i Zespół Szkół nr 3. W G1 nowoczesny system wprowadzono w 2008 roku.
– Długo przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia.
Początkowo jednocześnie działał u nas dziennik papierowy
i elektroniczny. Zależało nam na
tym, żeby wszystko funkcjonowało możliwie najsprawniej.
Z dziennika papierowego całkowicie zrezygnowaliśmy dopiero
trzy lata temu – mówi Paweł Stefański, dyrektor G1. – Zarówno
z naszego punktu widzenia, jak
i z relacji rodziców, wynika, że narzędzie to doskonale się sprawdza. Wszystkie opinie na temat
aplikacji są pochlebne – dodaje.

Ci, którzy mieli styczność
z dziennikiem elektronicznym,
podkreślają, że ma on wiele zalet. Przede wszystkim dzięki
niemu rodzice na bieżąco
mogą monitorować postępy
swoich pociech, mają stały
kontakt z nauczycielami, wiedzą, kiedy dziecko ma ważny
sprawdzian i czy nie chodzi na
wagary. Co więcej rodzice
mogą kontrolować swoje pociechy z każdego zakątka świata, jeśli tylko mają dostęp do
internetu.
– W dzisiejszych czasach,
gdy wszyscy żyją bardzo szybko i nie mają czasu na częste
wizyty w szkołach, taki system
jest wręcz idealnym rozwiązaniem – zaznacza Paweł Stefański. – Dzięki niemu rodzice nie
muszą czekać do wywiadówki,
by dowiedzieć się, jak radzi sobie ich pociecha, są o tym informowani każdego dnia. Jedyne, co muszą zrobić, to włączyć aplikację.

Wykorzystując dziennik elektroniczny, nauczyciele mogą zadawać uczniom prace. Dzieci rozwiązują je w domu i drogą mailową odsyłają do pedagogów
Dyrektor przyznaje, że
gdy uruchamiany był dziennik elektroniczny, kadra pedagogiczna zastanawiała się,
czy taka zmiana nie wpłynie
negatywnie na frekwencję
podczas wywiadówek. Jednak szybko okazało się, że
ich obawy były nieuzasadnione.

– Rodzice w dalszym ciągu
chętnie przychodzą na zapowiedziane spotkania. Oczywiście zdarzają się pojedyncze
osoby, które nie mogą pojawić
się w wyznaczonym terminie ze
względu na obowiązki służbowe. Jednak w przeszłości takie
sytuacje też miały miejsce – wyjaśnia dyrektor. – Natomiast my

Na planie filmowym

Pielęgniarki
trzymają
poziom

Uczestników zajęć podzielono
na dwie grupy wiekowe. Dla
uczniów szkół podstawowych
przygotowano seanse, które
poprowadziła aktorka teatru
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – Joanna Baran. W ramach projektu zorganizowano
6 projekcji w sanockim BWA,
uczestniczyli w nich podopieczni SP1, SP2 i SP3. Dodatkowo przygotowano 4 seanse dla dzieci z gminy Sanok,

z którą BWA współpracuje od
2007 roku. W czasie zajęć najmłodsi oglądali najnowsze polskie bajki i brali udział w konkursach. Po zakończeniu prowadząca zadawała dzieciom
pytania. Osoby, które włączały
się w dyskusję, nagradzano
drobnymi upominkami. Jak
podkreśla Joanna Baran, tego
typu zajęcia mają uświadomić
najmłodszym, jak atrakcyjne są
�lmy animowane rodzimej

ANETA SKÓBEL

Młodzież z uwagą słuchała członków ekipy �lmowej i starała
się jak najwięcej dowiedzieć na temat powstawania �lmów

produkcji i nauczyć ich mówić
o swoich uczuciach.
– Nie powinno być tak, że
rodzice puszczają dzieciom
bajki i nie interesują się tym, co
robią ich pociechy. Warto po
zakończeniu �lmu zapytać najmłodszych o fabułę, dowiedzieć się, co się im podobało
itp. Dzięki temu dziecko nie
tylko będzie się bawić, ale też
uczyć – dodaje aktorka.
Inaczej wyglądały zajęcia dla
gimnazjalistów. Młodzież spotkała się z profesjonalną ekipą
�lmową i pod jej okiem wymyśliła scenariusz, na podstawie
którego nakręcono krótki �lm.
Uczestnicy warsztatów świetnie
się bawili, nie tylko wcielając się
w rolę aktorów, ale również reżyserów, statystów i widzów.
– Niektóre sceny były trudne do odegrania i wymagały od
nas kreatywności. Przekonaliśmy się, że wbrew pozorom
praca na planie �lmowym nie
jest łatwym zadaniem i nie
ogranicza się tylko do nagrywania scen. Teraz wiemy, że ważna
jest też praca całego sztabu
osób, które na ekranie nie są widoczne – podsumowują udział
w zajęciach gimnazjaliści.
Za wsparcie w zorganizowaniu warsztatów BWA dzięki Ministerstwu Kultury i Sztuki, które
przekazało na ten cel dotację. aes

ARCHIWUM PWSZ

młodzież zgłębia tajniki kina
Po raz kolejny uczniowie z naszego powiatu wzięli udział
w projekcie „Kino młodego widza”, który jest realizowany
przez BWA Galerię Sanocką i Stowarzyszenie Filmowców
Polskich w Warszawie.

z racji tego, że nie musimy już
poświęcać tak dużo czasu na
omawianie ocen nieco zmieniliśmy formułę wywiadówek.
Staramy się poruszać na zebraniach zagadnienia istotne dla
całej klasy i szkoły.
Na tym jednak nie koniec
zalet elektronicznego dziennika. Program umożliwia też pod-

gląd statystyk i posiada system
antyplagiatowy, który utrudnia
uczniom korzystanie z „gotowców” dostępnych w sieci.
– Analizując zebrane dane,
mogę się dowiedzieć, która
klasa ma największe problemy,
z czym nie radzą sobie uczniowie, które osoby pozytywnie
wybijają się na tle klasy i kogo
warto zgłosić do konkursu –
mówi Paweł Stefański.
Wszystkie osoby, które
miały styczność z nowoczesnym dziennikiem, zapewniają, że warto zainwestować w
takie rozwiązanie. Jednak
mimo szczerych chęci nie każdą placówkę stać na tak kosztowne przedsięwzięcie.
– Na jego wprowadzenie
szkoła musi wygospodarować
około 2 tys. złotych rocznie.
Nie jest to mała kwota. Kolejną
przeszkodą jest sprzęt – aby
dziennik spełniał swoje zadanie, w każdej sali musi znajdować się sprawny komputer.
Konieczne jest też posiadanie
dobrego łącza internetowego
– wyjaśnia dyrektor G1. – Na
początku zmagaliśmy się z takimi utrudnieniami. Jednak
uważam, że mimo wszystko
warto zdecydować się na takie
rozwiązanie.

Po raz kolejny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa udowodniła, że dokłada wszelkich starań, by kształcić młodzież
na możliwie najwyższym poziomie. Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej sanocka uczelnia otrzymała pozytywną
ocenę programową kierunku pielęgniarstwo i wzorowo spełniła wszystkie wymagania komisji.
Na mocy uchwały nr 747/
2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
17 września 2015 roku PWSZ
otrzymała pozytywną ocenę
programową, uzyskując 6-letnią akredytację na prowadzenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Należy podkreślić,
że wszystkie spośród przyjętych przez P� kryteriów
odnoszących się do: koncep-

cji rozwoju kierunku, celów
i efektów kształcenia oraz
systemu ich wery�kacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia
studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrznego
sytemu zapewnienia jakości
kształcenia, uczelnia wzorowo spełniła i otrzymała ocenę „w pełni”. Warto też dodać, że od momentu urucho-

mienia kierunku pielęgniarstwo wykwali�kowana kadra
dydaktyczna, wywodząca się
ze środowiska profesorów
krajowych i zagranicznych
renomowanych uniwersytetów oraz z grupy specjalistów ze znanych ośrodków
medycznych, dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom nauczania. Natomiast praktyczny pro�l
kształcenia pozwala na zdobycie fachowych umiejętności, dzięki czemu absolwenci
PWSZ nie mają trudności ze
znalezieniem pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą.
aes

Sanockich nauczycieli
doceniają nawet w Warszawie
Od blisko 50 lat 14 października obchodzony jest Dzień
Edukacji Narodowej, który potocznie nazywamy Dniem Nauczyciela. Święto to jest doskonałą okazją do uświadomienia
sobie, jak ważna i odpowiedzialna jest praca pedagogów.
W tym dniu wyróżniani są nauczyciele, którzy z pasją i zaangażowaniem poświęcają się pracy z dziećmi i młodzieżą.

wiedział w czasie wystąpienia
Tadeusz Pióro.
W dalszej części spotkania
wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka, do których w tym roku nominowano 14 nauczycieli. Sześciu
z nich przyznano wyróżnienia: Barbarze Izdebskiej, nauczycielce Przedszkola nr 1,
Elżbiecie Barańskiej, dyrektorce Przedszkola nr 2, Marii

ANETA SKÓBEL

Sanoka. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie osób, które mogą być wzorem dla całej
społeczności
oświatowej.
W tym roku tytuł „Najpopularniejszego Nauczyciela” tra�ł do Patryka Nisiewicza, naAby uczcić ten ważny dla umiejętności
przydatne
uczyciela w Gimnazjum nr 4,
społeczności szkolnej dzień w codziennym życiu. Z perktóry każdego dnia z pasją
w Sali Gobelinowej Muzeum spektywy czasu uświadamiai zaangażowaniem wypełnia
Historycznego zorganizowa- my sobie, że troska o młodeswoje obowiązki, a dla młono spotkanie, w czasie które- go człowieka to również
dzieży jest wzorem do naśladowania.
W
czasie
spotkania przedstawiciele władz
miasta pogratulowali też dyrektorom przedszkoli,
szkół
podstawowych
i gimnazjów sukcesów w dotychczasowej pracy
i życzyli im pomyślności w kolejnych latach.
14 października wręczane
są również nagrody przyznaW czasie obchodów Dnia Nauczyciela wręczono nagrody pedagogom i dyrektorom, którzy każdego dnia wane przez ministra Edukacji
z pasją i zaangażowaniem poświęcają się pracy
i Kuratora Oświago burmistrz Tadeusz Pióro wdrażanie mu właściwych Łukaszuk, nauczycielce SP nr 2, ty. Wśród wyróżnionych osób
wręczył nagrody dyrektorom nawyków, między innymi Robertowi Ćwikle, nauczy- nie zabrakło reprezentantów
i pedagogom sanockich pla- odpowiedzialności, sumien- cielowi SP nr 4, Marii Burnat, naszego miasta. W stolicy tycówek.
ności, uczciwości, wytrwałe- nauczycielce G1 i Katarzynie tuł Honorowego Profesora
– Dzień Nauczyciela jest go dążenia do celu i empatii. Krawieckiej, nauczycielce G3. Oświaty otrzymała Małgorzaokazją do wspomnień o wy- Wiele z tych pojęć dziś wydaKolejną atrakcją przygo- ta Pietrzycka, dyrektorka
chowawcach, którzy swoją je się być zapomnianych, dla- towaną w ramach uroczysto- Przedszkola nr 3. Natomiast
pracą wzbogacali naszą wie- tego tak ważna jest praca pe- ści było rozstrzygnięcie kon- Nagroda Podkarpackiego Kudzę, kształtowali charaktery dagogów. To właśnie wy – na- kursu na „Najpopularniejsze- ratora Oświaty tra�ła do Grai współtworzyli spojrzenie na uczyciele – musicie wpajać go Nauczyciela”, który zorga- żyny Piotrowskiej, nauczyświat. Na myśl przychodzą młodym ludziom cechy, któ- nizował Tygodnik Sanocki. cielki w SP4.
nam głównie osoby, dzięki re chcielibyśmy, żeby posia- Patronat honorowy nad tym
aes
którym przyswoiliśmy sobie dało przyszłe pokolenie – po- wydarzeniem objął burmistrz

Języka angielskiego uczyli się od rodowitych Anglików
Zespół Szkół nr 5 po raz kolejny realizuje unijne projekty.
Tym razem placówka wzięła udział w przedsięwzięciu
Erasmus plus, którego celem jest podniesienie kwali�kacji nauczycieli. Do udziału w projekcie zgłosiło się 521
szkół z całej Polski, w tym jedna z Sanoka. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wnioski 377 placówek.

nologie i na sposoby ich wykorzystania w szkołach europejskich. Sanoccy nauczyciele
mogli się też przekonać, jakie
stanowisko w tej sprawie zajmują pedagodzy z Europy

ARCHIWUM ZS5

Część konceptów s�nansowano bezpośrednio z programu Erasmus plus, a pozostałe
z przedsięwzięcia PO WER
(Projekt Operacyjny – Wiedza
Edukacja Rozwój). ZS nr 5 na
realizację swojego projektu
„Europejska szkoła to wykwali�kowani nauczyciele i nowoczesne metody” otrzymał ponad 27 tys. zł z programu PO
WER. Przygotowując swój
koncept, „setka” koncentrowała
się na trzech aspek- tach: podniesieniu kompetencji w zakresie technologi informacyjno-komunikacyjnej i spo- sobach
wykorzystania narzędzi informatycznych, nabyciu wiedzy
w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy
z uczniem na lekcjach języka
angielskiego oraz rozwoju
kompetencji
kulturowych.
W ramach projektu troje nauczycieli języka angielskiego:
Alina Dulęba, Katarzyna Grzesiak i Marcin Kiper wyjechało

W czasie warsztatów nauczyciele z Europy i Azji dzielili się
doświadczeniami i omawiali tradycyjne i nowoczesne metody uczenia
na szkolenia do Anglii. Nauczycielki brały udział w tygodniowym kursie: „Technologia
w Nauczaniu Języka Angielskiego” w Southampton.
W czasie zajęć omawiano tradycyjne i nowoczesne metody
uczenia. Zwrócono też uwagę
na możliwości, jakie dają tech-
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i Azji. Kolejnym problemem,
na który zwrócono uwagę,
było korzystanie z telefonów
komórkowych na lekcjach.
W szkołach europejskich powszechny jest zakaz używania
aparatów przez uczniów. Nawet w technologicznie rozwiniętej Japonii młodzież nie

może wnosić komórek do sal
lekcyjnych. Podczas kursu nauczyciele poznali też nowoczesne aplikacje mobilne, które
uczniowie mogą wykorzystywać w nauce.
W innej części Anglii szkolił się Marcin Kiper, który
w Oxfordzie brał udział w kursie „Język angielski zaawansowany i metodyka”. W czasie
zajęć omawiano między innymi
sposoby prezentowania języka,
uczenia wymowy angielskiej,
rozwijania umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia
w języku angielskim, poprawy
błędów i prac pisemnych. Kurs
obejmował również zajęcia
zwiększające kompetencje językowe nauczycieli, gdyż oprócz
warsztatów
metodycznych
uczestniczyli oni też w szkoleniach językowych.
W czasie pobytu w Anglii
nauczyciele znaleźli czas na
zwiedzanie. Odwiedzili między innymi osadę Old Sarum,
katedrę Winchester, Wielką
Salę w Winchesterze ze Stołem
Króla Artura oraz Uniwersytet
Oxfordzki. Po powrocie do
kraju pedagodzy wykorzystują
autentyczne materiały na lekcjach języka angielskiego. aes

Wyciągnęli pomocną dłoń
do podopiecznych domu dziecka

Firma Euler Hermes w ramach projektu „Jeden EH – mamy
moc” zorganizowała zbiórkę dla podopiecznych sanockiego
domu dziecka. Zgromadzone pieniądze przeznaczono na zakup szkolnych wyprawek i polepszenie warunków mieszkaniowych wychowanków placówki.

ARCH. DOM DZIECKA SANOK

16 października 2015 r.

Spotkanie w Hotelu Arłamów było dla dzieci szansą na oderwanie się od szarej codzienności
W ramach akcji wśród wszystkich pracowników �rmy, zarówno w siedzibie, jak i oddziałach, zaaranżowano zbiórkę
pieniędzy i upominków. W ten
sposób zebrano materiały do
zajęć plastycznych, sprzęt sportowy i rozmaite gry. Natomiast
zgromadzone fundusze przeznaczono m.in. na wyciszenie
drzwi w placówce, zakup przenośnego boiska do piłki siatkowej, artykułów higienicznych,
komputera, miksera do zajęć
kulinarnych oraz antyramy i tablic korkowych. Co więcej, widząc ogrom potrzeb domu
dziecka, zarządy spółek z grupy
Euler Hermes w Polsce zdecydowały się przekazać dodatkowe pieniądze na zakup drukar-

ki, lodówki, odkurzacza, kołder,
pościeli, wyciszenia dodatkowych drzwi w placówce, a także
montażu rolet w całym trzypiętrowym budynku. Zwieńczeniem akcji była zorganizowana
wspólnie z Hotelem Arłamów,
impreza sportowa połączona
z zabawą integracyjną i animacjami dla dzieci. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Euler
Hermes – wolontariusze oraz
wychowankowie domu dziecka. Dodatkową atrakcją był
bieg charytatywny „Biegaj
z EH”, w którym każdy przebiegnięty kilometr został przeliczony na złotówki. To pozwoliło na zebranie środków na zakup przyborów na rozpoczynający się rok szkolny.
aes

Szanowni Państwo!

Miło jest nam poinformować Państwa, że Podkarpacki Kurator Oświaty decyzją nr 10/2015 z dnia
9 października 2015 r. przyznał akredytację Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Zespół Akredytacyjny powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty stwierdził, że nasza placówka
spełnia warunki określone w §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia
2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2248 ze
zm.), tj.:
1) zapewnia wykwali�kowaną kadrę,
2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.
Informacja ta dotarła do nas w szczególnym czasie,
w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej,
co tym bardziej stanowi dla nas wyróżnienie.

Nawiązując do święta wszystkich
Nauczycieli pragniemy złożyć Państwu
serdeczne życzenia, wielu sukcesów
zawodowych, dużo wytrwałości, pogody
ducha i satysfakcji, gdyż najcenniejszym
i najtrwalszym podarunkiem, jaki można
dać dziecku – jest wykształcenie.

Dyrektor Marta Muszyńska
i pracownicy CDN w Sanoku
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Szpital chce przejąć nocną i świąteczną opiekę

Szpital jest zainteresowany przejęciem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ambulatorium funkcjonowałoby
w pomieszczeniach Izby Przyjęć, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Władze powiatu mają nadzieję, że dzięki temu SOR – gdzie tra�a część pacjentów
„nocnych” – zaoszczędzi kilkaset tysięcy złotych. Będzie
przyjmował tylko chorych z zagrożeniem zdrowia i życia.
Pozostali tra�ą tam, gdzie powinni, czyli do placówki
podstawowej opieki zdrowotnej, działającej pod tym samym dachem.

Do radnych i członków zarządu nieraz docierały sygnały
w tej sprawie.
Inna rzecz, że szpital daje
większe poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że jeśli
coś złego zacznie się dziać, na
miejscu są specjaliści i całe
zaplecze diagnostyczne. Dlatego np. rodzice gorączkują-

cego dziecka z biegunką wolą
jechać na SOR.
Dyrektor szpitala Adam
Siembab uważa, że funkcjonowanie dwóch placówek pod
jednym dachem ma sens i będzie służyło dobru wszystkich.
– Lekarze z nocnego ambulatorium nieraz wysyłali pacjentów do nas – albo odwrotnie,

JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl
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Rada Społeczna SP ZOZ pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w statucie placówki
umożliwiający uruchomienie
na terenie szpitala nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że sanocka
lecznica będzie mogła wystartować w konkursie NFZ na
tego typu świadczenia. – Skąd
taka decyzja? Odpowiedź jest
prosta – część pacjentów, zamiast korzystać z ambulatorium przy ulicy Jana Pawła II,
od razu jedzie do szpitala, na
SOR. Koszty ich leczenia
i przeprowadzanych badań
pokrywa szpital, choć z powodzeniem mógłby zająć się tym
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej – tłumaczy starosta Roman Konieczny.
Dlaczego pacjenci omijają
nocne ambulatorium? – Widocznie nie do końca są zadowoleni z jakości świadczonych
usług – stwierdza szef powiatu.

Sanok nie będzie dopłacać do „piątki”.
Redukcja połączeń do Zagórza
Za kursy MKS do Zagórza i Wielopola gmina chce zapłacić
Sanokowi 170 tys. zł, zamiast oczekiwanych przez miasto
302 tys. zł. Samorządy nie mogą dojść do porozumienia.
Władze Sanoka zapowiadają redukcję kursów. Pesymistyczna wersja mówi o likwidacji nawet 53 procent połączeń.
Komunikacja miejska to kosztowny wydatek. Rocznie Sanok
dopłaca do niej 2,2 mln zł.
Z usług MKS korzystają także
ościenne gminy: gmina Sanok
i gmina Zagórz. Połączenia cieszą się popularnością, o czym
świadczy np. uruchomienie
linii do Sanoczka. Każdego
roku miasto wystawia gminom
rachunek za funkcjonowanie
połączeń podmiejskich, z których korzystają mieszkańcy
podsanockich miejscowości.
„Królową” wśród linii jest
„piątka” łącząca Czerteż z Wielopolem – najpopularniejsza
i przewożąca największą liczbę
pasażerów. Zagórzanie jeżdżą
nią do pracy, do szkół, na zakupy, a sanoczanie przede wszystkim do pracy do �rm na terenie
Zasławia.

Za drogo
i nie ma pieniędzy

Może zniknąć nawet
połowa kursów
Włodarze Sanoka wydają się
zaskoczeni. – To nie w porządku. Gdybyśmy wiedzieli, zredukowalibyśmy kursy w połowie roku. Miasto nie będzie
dopłacało do usług świadczonych na rzecz innej gminy –
twardo stawia sprawę Olejko.
Na pytanie, skąd wzięła
się kwota 302 tys. zł, wiceburmistrz wyjaśnia, że wynika ona z z wyliczenia rekompensaty dla gminy (252 tys.
zł) i rozliczenia roku 2014
(50 tys. zł). Zdaniem naszego rozmówcy stawki za wozokilometr w Sanoku – 5,65
zł – wcale nie należą do najwyższych. W Stalowej Woli
jest to 7,17 zł, w Rzeszowie
7,08 zł, a w Mielcu 6,05 zł.

We wtorek Zbigniew Magryta, prezes SPGK, przekazał
do urzędu projekt redukcji kursów linii nr 5. W wersji optymistycznej w grę wchodzi zmniejszenie liczby połączeń o 40
proc. a w wersji pesymistycznej
nawet o 53 proc. W rozmowie
z „TS” zapewnił jednak, że
w godzinach porannego i popołudniowego szczytu liczba
kursów się nie zmieni. Ograniczenia będą dotyczyły np.
wczesnego południa, sobót
i niedziel. Zmiany wejdą w życie od listopada.

z nimi umowy. I z tego, co
wiem, nie zamierzają współpracować z sanockim szpitalem – mówi bez ogródek.
Starosta Roman Konieczny nie ma takich obaw. – Kto
ma kontrakt, ten znajduje lekarzy – odpowiada. W NFZ dowiedzieliśmy się, że kontrakt
na nocną i świąteczną opiekę
zdrowotną dla Sanoka, na
2015 rok, opiewa na blisko 1,3
mln zł. Gdyby szpital wygrał
następny konkurs, miałby dodatkowe pieniądze. Ale, jak
zaznacza starosta, nie to jest
najważniejsze. – Kluczową
sprawą jest zmniejszenie kosztów i oszczędności na SOR –
podkreśla. Jeśli tylko 10 procent pacjentów tra�łoby tam,
gdzie powinno, a więc do nocnego ambulatorium, oszczędności wyniosą kilkaset tysięcy
w skali roku. Dlatego szpital
mógłby korzystać nawet
z usług prywatnej �rmy, która
zapewni lekarzy i realizację
kontraktu, zadowalając się dochodami z dzierżawy pomieszczeń i ze zleconych badań.
A co na to wszystko władze miasta, którym podlega
podstawowa opieka zdrowotna? – Kto przedstawi lepszą
ofertę, ten powinien sprawować nocną opiekę. Najważniejszy jest pacjent. Nie będziemy podejmować żadnych
kroków ani wywierać nacisków – deklaruje wiceburmistrz Piotr Uruski.

Rewolucja
niewykluczona

Już teraz pojawiły się spekulacje, że Zagórz chce wprowadzić swojego przewoźnika.
Pytanie, czy komuś będzie
się opłacało przejęć nierentowne kursy „piątki” poza godzinami szczytu?
Burmistrz Zagórza Ernest
Nowak poproszony o komentarz do całej sytuacji stanowczo
go odmówił: – Problem jest
złożony, a tematu nie załatwimy
przez media. Linia Sanok–Zagórz jest potrzebna mieszkańcom, ma wieloletnią tradycję
i chcemy ją współutrzymywać.
Sprawę powinniśmy jednak załatwić na zasadzie rozmów między samorządami, a nie przerzucając się argumentami w gazetach – powiedział.
Jolanta Ziobro

Cięcia pozostaną bez wpływu
na poziom zatrudnienia
w MKS. Na terenie miasta autobusy będą jeździły jak dotychczas – kursy zakończą się
w granicach Sanoka, a kierowcy będą mieli dłuższe przerwy.
Nie oznacza to jednak, że
w najbliższych latach komunikacji autobusowej nie dotkną wręcz
rewolucyjne zmiany. Od 2017
roku organizatorem przewozów
publicznych na terenie powiatu
będzie starostwo. Nie można wykluczyć, że do przetargu, oprócz
MKS, staną inne firmy. Może wydarzyć się to, co z wywozem
śmieci – usługi na terenie miasta
i gmin przejmie inny podmiot.
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W tym roku pomiędzy sąsiadami mocno zazgrzytało. Zagórz zapowiedział, że zapłaci
Sanokowi 170 tys. zł, zamiast

wyliczonych 302 tys. zł.
– W poprzednich latach też
nam zalegali, ale w efekcie
rozliczali się zgodnie z umową – mówi Edward Olejko,
wiceburmistrz ds. komunalnych. Rzecz rozbija się więc o
130 tys. zł, które gmina powinna zapłacić miastu.
W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, wiceburmistrz nie ukrywał, że są kłopoty z uzyskaniem należności.
Miał jednak nadzieję, że kolejne
spotkanie zakończy się pozytywnym rozstrzygnięciem. Po
południu dowiedzieliśmy się, że
rozmowy zakończyły się �askiem. Przedstawiciele Zagórza
byli nieugięci. Stwierdzili, że
gmina zapłaci 170 tys. zł i basta.
Tłumaczyli to trudną sytuacją
�nansową.Zarzucaliteż,żeusługi SPGK – w ramach którego
funkcjonuje MKS – są drogie,
łącznie z bardzo wysokimi opłatami za wodę i ścieki. Zwracali
uwagę, że część autobusów wozi
powietrze. Padło nawet stwierdzenie o „niegospodarności
SPGK”.

– W budżecie gminy Zagórz
na rok 2015 zabezpieczyliśmy
środki w kwocie 150 tys. zł na
do�nansowanie komunikacji
publicznej. Sanocki magistrat
doskonale o tym wiedział. Na
wniosek burmistrza rada Zagórza dołożyła 20 tys. zł. Przeznaczyliśmy więc w sumie 170 tys.
zł – tłumaczył dziennikarzom
Jerzy Zuba, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

nasi do nich. Teraz możliwa
będzie współpraca, a chorzy
nie będą musieli krążyć po Sanoku – argumentuje. Łatwiejsza będzie ich segregacja. Pacjent trudniejszy od razu może
mieć zlecone badania laboratoryjne, usg, rentgen, tomograf, konsultację specjalisty.
Maluchowi z katarem wystarczy osłuchanie stetoskopem
i recepta na syrop.
Zupełnie odmienne zdanie
ma Aleksander Korobczenko,
szef podstawowej opieki zdrowotnej. Co prawda miejski
ZOZ nie ma kontraktu na
opiekę nocną i świąteczną, tylko korzysta z usług �rmy Acamar, doktor jednak zdecydowanie jest przeciwnikiem
zmian. – Powstaną spory kompetencyjne i większe zamieszanie – uważa. Jego zdaniem
wcale nie chodzi o dobro pacjenta, tylko o pieniądze. Przeniesienie punktu opieki nocnej
do szpitala pozwoli na zmniejszenie obsady na SOR, gdzie
zamiast dwóch lekarzy będzie
dyżurował jeden.
Podobnego zdania jest
Dariusz Wanielista, właściciel �rmy Acamar. Powątpiewa też, czy szpital znajdzie
chętnych lekarzy do pracy.
Do obsadzenia jest 60 dyżurów miesięcznie. – Mamy
bardzo dobry zespół, między
innymi pięciu pediatrów,
a więc tyle samo co szpital.
Walczyliśmy o nich, mamy
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Sudecki „Olbrzym”, czyli „Riese” – kompleks gigantycznych
niemieckich umocnień podziemnych w okolicach Wałbrzycha – stał się w ostatnio jednym z najważniejszych tematów
w Polsce, a to za sprawą rzekomego „złotego pociągu”, który
został podobno ukryty pod koniec II wojny światowej w jego
wnętrzu, a którego odnalezienie ogłosili światu dwaj lokalni
poszukiwacze skarbów. Mało kto wie, że i Karpaty mają swojego „Olbrzyma” – porównywalnej wielkości jak ten z Gór
Sowich, ale o wiele mniej znanego, a bodaj czy nie bardziej
tajemniczego. To kompleks Felsőgerben.
ROBERT BAŃKOSZ

Karpacki
„Olbrzym”

AUTOR (3)

Ów kompleks – obecnie Werchnia Hrabywnycia – był siedzibą głównej kwatery dla całego systemu węgierskich
umocnień, które przeszły do historii pod nazwą linii Arpada.
Podczas wojny służyły one Królewskiej Armii Węgierskiej,
próbującej zatrzymać żołnierzy
radzieckich na łuku Karpat. Po
wojnie wykorzystywane były
przez Armię Czerwoną aż do
czasu upadku Związku Radzieckiego i powstania niepodległej Ukrainy.
Linia Arpada ciągnie się na
długości przeszło 600 km, a zaczyna na przełęczy nad Radoszycami, czyli na granicy słowacko-polskiej w Bieszczadach.
Można by pisać o niej długo,
gdyż jest to ogromnie rozbudowany i zróżnicowany architektonicznie system obronny.
W przeciwieństwie do wielu
znanych z terenu naszego kraju
czy z Europy nie tworzy go jedynie kompleks podobnych
schronów, budowanych według jednolitego wzorca, lecz
w każdym rejonie punkty oporu tworzone były tak, aby najlepiej dostosować je do warunków terenowych. Po stronie
słowackiej zachowało się niewiele, bo zaledwie kilkanaście,
niedużych obiektów w powiecie sninskim. Ich renowacją
zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojennej
z Humennego. Na Zakarpaciu
natomiast zachowały się –
w większości w bardzo dobrym
stanie – schrony poszczególnych punktów oporu, czy – jak
to nazywają Węgrzy – „zapór”.
Na obszarze rumuńskim obiekty te są w bardzo złym stanie,
w większości zostały zniszczone już po wojnie. Znajdują się
w Maramureszu, przy dawnej
granicy węgiersko-rumuńskiej.
Na Zakarpaciu, wiele z nich
można zwiedzać. W Kołoczawie nawet podróżując wojskowym BRDM-2. W Synewyrze
utworzono lokalny szlak tury-

styczny po forty�kacjach, istnieją prywatne ekspozycje,
a nawet obiekty noclegowe
w dawnych bunkrach.
Najciekawszym
jednak
obiektem wchodzącym w skład
linii Arpada jest Felsőgerben
(Werchnia Hrabywnycia) położony w powiecie wołowieckim.
Tu, w podziemnych labiryntach,
w głębi góry, zbudowano potężny kompleks, w którym znajdowały się koszary dla 500 żołnierzy, magazyny, szpital, pomieszczenia służbowe i techniczne
oraz szyby wentylacyjne i stanowiska strzeleckie posadowione
na stokach góry, połączone poternami z głównym schronem,
posiadającym również własne
ujęcie wody.
Wejście do kompleksu ciężko znaleźć. Oznakowanie dojazdu nie jest „zbyt nachalne” –
w pewnym momencie następuje wąski zjazd w drogę gruntową, stromo wiodącą na
niewielką polanę, na której
znajduje się mały, drewniany
budynek z punktem kasowym
i bufetem na świeżym powietrzu. Istnienie schronu zdradza
wyłaniająca się z górskiego zbocza spękana żelbetonowa ściana, a w niej niewielkie stalowe
wrota prowadzące w tajemnicze wnętrze góry. Oprowadza
po nim Ivan Sobran, młody lokalny przewodnik, miłośnik historii, społecznik, który wraz
z grupą podobnych mu pasjonatów i z pomocą sponsorów,
dokonał zabezpieczenia, odnowienia, oświetlenia i udostępnienia do zwiedzania większość
kompleksu. Warto podkreślić,
że powstałe w ten sposób Muzeum-Bunkier jest inicjatywą
społeczną, która utrzymuje się
dzięki pracy społeczników, datkom dobroczyńców i dość nielicznym, jak na skalę unikatowości i ogromu obiektu, turystom.
Wnętrze schronu jest bardzo dobrze utrzymane, wyczyszczone i pobielone. Zainstalowane zostało również
oświetlenie. Na podłogach ciągów komunikacyjnych, nad
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Labirynty korytarzy prowadzą do wnętrza „Olbrzyma”
wgłębieniami, którymi płynie
woda, położone zostały nowe
deski. W niektórych większych
izbach urządzono wystawy,
a w jednej nawet niewielki
składzik win – do skosztowania na miejscu. Poszczególne
przestrzenne sale, których wysokość osiąga nawet kilka metrów, połączone są korytarzami
o różnej wielkości, począwszy
od bardzo szerokich po niezwykle wąskie – z trudem
przemieszcza się nimi jedna
osoba. Najwęższe miejsca to
poterny z drabinkami wiodącymi do kopuł obserwacyjno-

-strzeleckich. Wędrując, ma się
wrażenie, jak gdyby weszło się
w labirynty kultowej niegdyś
gry komputerowej Wolfenstein, a zza rogu wyłoni się zaraz
jakiś uzbrojony Niemiec –
choć w tym przypadku raczej
Węgier.
Jak opowiada Iwan, po
opuszczeniu obiektu przez
wojsko w latach 90. minionego
stulecia istniało jeszcze niemal
kompletne wyposażenie koszar, szpitala i pomieszczeń
technicznych. Niestety, w następnych latach z niezabezpieczonego schronu wyniesiono

i sprzedano niemal wszystko.
Dodaje, że tutejsze eksponaty
można było spotkać nawet na
bazarze antyków w Odessie.
Miejscowi pasjonaci historii
zabezpieczyli schron kilka lat
temu, dokonując jego systematycznej eksploracji i renowacji.
Obecnie oprowadzają po półkilometrowej trasie, która
schodzi do 50 m poniżej głównego wejścia. Całość oczekuje
nadal na odkrycie i inwentaryzację, gdyż wiele ciągów komunikacyjnych pozostaje zamurowanych i nie wiadomo,
co pozostawiła w nich użytku-

W głębi schronu doskonale dojrzewa wino, którego Skromne wejście skrywa potężna konstrukcję. Strzeże go stary drewniany madziarski wiarus
można na miejscu skosztować

jąca bunkier przez niespełna
pół wieku Armia Radziecka.
Nieznany jest również powód,
dla którego dowództwo radzieckie zdecydowało się wykorzystywać ten obiekt. Badacze i znawcy tematu linii Arpada, głównie z Węgier, oraz
miejscowa ludność twierdzą,
że ma on prawdopodobnie ponad 1,5 km długości oraz połączenie z innymi schronami
tego ciągu umocnień położonymi na uroczyskach Majdan
i Kosiak, a także na przełęczy
Ukłyn. Nie wiadomo, co skrywają zamurowane korytarze.
Ci, którzy tego dokonali, zapewne mieli coś do ukrycia.
Nie ma też możliwości porównania obiektu z planami, gdyż
takowe nie są dostępne. Zapewne długo jeszcze tajemnice
twierdzy Felsőgerben pozostaną nieodkryte – społecznikom
na kolejne działania brakuje
już środków.
W poszukiwaniu informacji o linii Arpada dotarłem do
Archiwum Węgierskiego Muzeum Wojskowości w Budapeszcie. Znalazłem tu wiele
dokumentów
dotyczących
walk 1 Królewskiej Armii Węgierskiej broniącej Zakarpacia
w 1944 r. Niestety, nie ma dokładnych planów Felsőgerbenu. Podobno zostały wywiezione do Moskwy po zajęciu
Budapesztu przez Armię Czerwoną.
Kompleks Felsőgerben jest
mało znany w Polsce i krajach
Europy Zachodniej i Środkowej.
Nawet na samej Ukrainie rzadko
zdarza się, aby ktoś o nim słyszał.
Na Węgrzech powstała tylko
jedna publikacja poświęcona linii Arpada autorstwa świetnego
historyka, a prywatnie bardzo
sympatycznego człowieka, płk.
Józsefa Szabó.
Kogo zatem interesują tajemnicze i owiane legendą podziemia, powinien udać się właśnie tam – schron w Werchniej
Hrabywnyci z pewnością spełni
tego rodzaju oczekiwania.
Z Sanoka do karpackiego
„Olbrzyma” jest zaledwie 200
km. Dobrze pojechać tam od
strony słowackiej przez Użhorod
i Mukaczewo – jest niewiele dalej niż przez Chyrów, za to bardzo dobrą, asfaltową drogą.
Warto tym bardziej, że nie wiadomo, czy za którymś z zamurowanych przejść nie czeka na
swego odkrywcę kolejny „złoty
pociąg”.
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci

Dużą porcję informacji na temat kulinarnych zwyczajów dawnej ludności ziemi
sanockiej przynosi zwłaszcza wydany
z okazji odbywającego się w 1936 roku
Święta Gór „Przewodnik po Sanoku i ziemi sanockiej” autorstwa Edmunda Słuszkiewicza. Ów prawnik, dziennikarz i zasłużony działacz społeczny jako jeden
z pierwszych w formie przystępnej przedstawił rozmaite zwyczaje i styl życia miejscowych. Z perspektywy czasu niektóre
jego opisy mogą wydawać się nieco przejaskrawione i szokujące, jest to jednak solidna dawka wiedzy o dawnej Sanocczyźnie.

Jak przed setkami lat
Słuszkiewicz, chyba troszkę niesłusznie
i krzywdząco, ukazywał dawnych mieszkańców jako istoty dość prymitywne, nie-

FOTOGRAFIE POCHODZĄ Z II WYDANIA „PRZEWODNIKA PO SANOKU I ZIEMI SANOCKIEJ”

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu codziennym widokiem był gwar bojkowskiej i łemkowskiej mowy, charakterystyczne stroje miejscowych górali,
kryte słomą chyże. Zagładę tamtego świata przyniosła II wojna światowa i wydarzenia, jakie miały miejsce tuż po niej.
Pozostały wspomnienia i stare publikacje
opisujące dawną rzeczywistość.

Sanok w okresie międzywojennym

Dawnej ziemi
sanockiej czar...
mniej warto sięgnąć do jego opisów codziennego życia przed laty:
– „Podstawowym zajęciem górali stron
naszych jest uprawa roli. Poziom jej jeszcze bardzo prymitywny, szczególnie głęboko w górach, we wsiach oddalonych od
miasta, od główniejszych dróg. Wprawdzie
stary pług drewniany zastąpiono już żelaznym, we wsi przez kowala sporządzonym,
ale na ogół wszelką pracę w polu wykonują
sposobem i narzędziami odwiecznymi”.
Trudne warunki życia, nędza zwracały

uwagę nie tylko przybyszów z dalekich
okolic, ale i miejscowych badaczy.
– „Skutkiem niskiego poziomu gospodarowania i ubogiej górskiej gleby ludność
jest biedna, a nierzadko cierpi nędzę i głód.
Zdarzają się wsie, w których chleba zupełnie nie jadają tylko owsiane placki, a i tych
pod wiosnę, na przednówku, już nie ma.
Ziemniaki z kapustą są ich jedynym wtenczas pożywieniem. Pożywienie ich jest
bardzo skromne i niewyszukane. Chleb,
jarzyny, nabiał, a od święta mięso” – pisał

Widok na San i Białą Górę w okresie międzywojennym

przed osiemdziesięciu laty Słuszkiewicz.

„Ziemia owsiana”
Miejscowi, nękani przez setki lat przez kataklizmy, najazdy i wojny, często skazani
byli na to, co dawał im las i łąki. Stąd też
w pożywieniu Bojków i Łemków często
występowały najprostsze dary przyrody:
jagody, grzyby, orzechy, lebioda, pokrzywa, szczaw czy barszcz. One pozwalały
przetrwać okresy nieurodzaju, przednów-

ku czy wojny. W szczególnie ciężkich czasach do pieczenia – zamiast zboża – używano mielonego perzu lub żołędzi.
Podstawowym zbożem używanym na
tym terenach był szczególnie owies. Z niego pieczono chleb i robiono kaszę. Wybitny etnograf i badacz Oskar Kolberg pisząc
o Beskidzie Niskim i Bieszczadach, używał
wręcz określenia „owsiana ziemia”. Nieoceniony Słuszkiewicz z kolei pisał tak:
– „Uprawiają rozmaite zboża, zależnie od
położenia i jakości gleby. Najwięcej owsa,
najmniej pszenicy. Są wsie, gdzie uprawiają
jedynie owies; inne zboże się nie udaje”.
W kuchni ważnym składnikiem było
mleko krowie, kozie lub owcze, z którego robiło się masło, przeróżne sery, maślankę, serwatkę. Mięso na stole miejscowych było
rzadkością i pojawiało się najczęściej tylko
wtedy, gdy padło zwierzę czy kura. Drób też
był rzadko jadany, trzymano go głównie dla
jajek, używanych także tylko od święta,
a przeznaczonych przede wszystkim na
sprzedaż, z której mizerny dochód pozwalał
na kupno podstawowych artykułów.
Bieda nie pozwalała często na zakup takich nawet rzeczy, jak zwykłe zapałki, stąd
też Słuszkiewicz opisuje: – „Ogień zapalają
za pomocą krzesiwa: kawałek stali, krzemień i hubka. Używali wprawdzie przed
wojną zapałek, zwanych sarniczkami, silnie
fosforyzowanych, które za lekkim potarciem się zajmowały. Ale obecnie, w tych
ciężkich czasach, wrócili do dawnego sposobu”.
Chleb, jak już wspomniał Słuszkiewicz,
był rzadkością, a gdy się pojawiał z okazji
największych świąt, traktowano go z nabożną czcią. Na co dzień zadowalano się
podpłomykami, oszipokiem czy proziakami. Sytuację ratowały ziemniaki – jeden
z głównych produktów spożywczych –
które do jadłospisu miejscowej ludności
weszły stosunkowo późno, bo dopiero
końcem XVIII wieku.
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci
Drewniane chyże
Urozmaiceniem skromnego pożywienia,
a jednocześnie – z czego wówczas nie
zdawano sobie sprawy – źródłem istotnych składników odżywczych, były uprawiane w przydomowych ogródkach
warzywa: fasola, kapusta, buraki, groch,
marchew. Kapusta, zwłaszcza w zimie,
była podstawą wyżywienia, na kwasie
gotowano zaś zupy.
Charakterystyczną cechą wsi ziemi
sanockiej były chyże – drewniane chałupy
pod jednym dachem kryjące izby mieszkalne i pomieszczenia gospodarze.
Wygląd
takiej
chyży
opisuje
Słuszkiewicz:
–„Chałupa zawsze drewniana, z belek
jodłowych lub świerkowych, kryta słomą,
gontem lub deskami. Wyposażenie izby
mieszkalnej więcej niż ubogie. Pierwsze
i najpocześniejsze miejsce zajmuje piec:
nawet i jedną piątą całej izby. Piec często
bez komina tzw. kurny. Dym z izby
uchodzi przez otwór w pułapie na strych,
a stamtąd dymnikiem na zewnątrz. Piec
jest duży, wysoki mniej więcej na 150 cm
i służy zarazem za legowisko. Wzdłuż jego
wolnych ścian biegną ławy, tzw.
przypiecek. W izbie znajduje się jedno
albo dwa szerokie, z desek zbite łóżka, stół
na środku i ławy pod ścianami; na łóżku
garść słomy albo i nie ma jej wcale. Śpią
wtenczas na gołych deskach w ubraniu.
Stołem jest często skrzynia, w której się
trzyma rozmaite drobiazgi. Jest jeszcze
stołek, służący do prania bielizny na rzece,
na ścianie wisi półka na naczynia, łyżnik,
a niekiedy i solniczka. U pułapu na
sznurach, przerzuconych przez drążek,
wisi nieodzowny sprzęt domowy, kołyska.
Oto typowe umeblowanie górniackiej
chałupy.

Świat, którego już nie ma
W zasadzie jedynymi ozdobami takich
chałup były święte obrazy, najczęściej
jakiegoś wioskowego artysty, czasem fajansowe malowane naczynia wiszące na
ścianach lub wycinanki z kolorowego pa-

Łemkowska chata – chyża

Z kalendarza
Podkarpackiej Historii
Urodzili się

19.10.1894 w Zagórzu urodził się Stanisław
Szwed, kapitan rezerwy artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, działacz samorządowy, poseł na Sejm II RP. Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 i wojny polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej
uczestnik ruchu oporu, więzień Auschwitz.
19.10.1900 w Sanoku urodził się Bronisław
Górski, nauczyciel, porucznik rezerwy piechoty
Wojska Polskiego, walczył w czasie I wojny na
froncie włoskim i Armii Hallera. Brał udział
w wojnie polsko-ukraińskiej 1919. W czasie kampanii wrześniowej walczył w okolicach Lwowa.
Aresztowany przez Sowietów tra�ł do obozu
w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie.
20.10.1911 urodził się Arnold Andrunik, urzędnik, żołnierz ZWZ-Armii Krajowej, współpracownik siatki kurierskiej podczas II wojny światowej. Był absolwentem Gimnazjum w Sanoku,
pracował w tutejszym starostwie. Po wybuchu
wojny uczestniczył w ewakuacji powiatowej dokumentacji, zatopionej później w Dniestrze.
Więzień obozów hitlerowskich. Po wojnie m.in.
wieloletni radny Sanoka.
21.10.1950 w Sanoku urodził się Jan Paszkiewicz,
jeden z najlepszych polskich hokeistów, wychowanek i wieloletni zawodnik Stali Sanok. Najskuteczniejszy strzelec w historii sanockiego klubu, współtwórca sukcesów sanockiego hokeja w latach 70.
XX wieku. Był autorem ponad 600 bramek.

Zabawa łemkowska
pieru. Chaty nie były tynkowane, tylko
malowane na zewnątrz na żółto, czerwono lub brązowo, szpary między belkami
zalepiano gliną i bielono wapnem.
Dość ponuro w starych opisach
prezentowali się miejscowi „górniacy”.
Zazwyczaj zaśniedziali, bierni i obojętni
na wszelkie nowości ze świata, jakby pogodzeni z losem, żyjący tak, jak żyć się
nauczyli ich przodkowie setki lat
wcześniej.
Gdy Edmund Słuszkiewicz pisał swój
przewodnik, nadchodziła powoli cywilizacyjna rewolucyjna. W gabinetach
ministerialnych dojrzewały plany st-

worzenia
Centralnego
Okręgu
Przemysłowego, który – mimo iż czas
jego realizacji, przerwany wybuchem
II wojny, był krótki – miał ogromny wpływ
na rozwój ówczesnej środkowej
Małopolski.
Słuszkiewicz mógł mieć nadzieję, że
ten obraz ziemi sanockiej w najbliższym
czasie zmieni się na korzyść. Nie mógł
niestety przewidzieć, że za zaledwie trzy
lata wybuchnie II wojna światowa, której
skutki te tereny odczuły wyjątkowo
boleśnie, zmieniając swe oblicze, ale chyba nie do końca tak, jak autor przewodnika przewidywał.

Wnętrze łemkowskiego domu

Autor jest wydawcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia” oraz portalu
www.podkarpackahistoria.pl. Kontakt: jakubowski@interia.pl

Zmarli

17.10.1998 w wieku 65 lat zmarł urodzony we
wsi Długie koło Zarszyna ksiądz Marian Burczyk, w latach 1985–1995 proboszcz Para�i Archidiecezjalnej w Przemyślu.

Wydarzyło się

16.10.1945 oddziały Ukraińskiej Powstańczej
Armii zablokowały drogę Załuż–Tyrawa Wołoska.
17.10.1875 uroczyście poświęcono kościół pod
wezwaniem św. Marcina i Matki Boskiej Szkaplerznej w Zarszynie. Jak na owe czasy była to
budowla imponująca: zewnętrzna długość 32 m,
szerokość 19,80 m, wysokość ścian 11 m. Świątynia ulegała poważnym zniszczeniom w wyniku
walk, zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej.
17.10.1946 w Wielopolu Górnym (dziś część
Zagórza) doszło do nierozstrzygniętej walki oddziału WP i MO z Zagórza z grupą członków
UPA (25–50 osób) z oddziału „Hrynia”.
18.10.2012 zainaugurowany został 3-letni projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin
Polski Wschodniej” z udziałem gmin wiejskich
Zamość, Sanok, Suwałki, Ełk i Hrubieszów.
20.10.1918 w Sanoku powołany został Komitet
Samoobrony Narodowej, którego celem było
przyłączenie miasta do odradzającej się Polski.
W jego skład wchodziły najznamienitsze postacie miasta, m.in. Wojciech Ślączka (przewodniczący), Paweł Biedka, Feliks Giela, Michał Słuszkiewicz, Adam Pytel, Jan Rajchel, Karol Zaleski
oraz wojskowi kpt. Antoni Kurka i kpt. Franciszek Stok. 11 dni później Komitet bezkrwawo
przejął władzę w mieście z rąk administracji austro-węgierskiej.
20.10.1946 miał miejsce atak sotni Ukraińskiej
Powstańczej Armii „Hrynia” i „Stacha” na Niebieszczany i Prusiek. Podczas napadu został spalony Prusiek, zginęło 6 Polaków. W Niebieszczanach, gdzie funkcjonowała silna i dobrze uzbrojona polska samoobrona, upowcy zdołali spalić
5 domów i zabić 1 osobę.
21.10.1444 w Orszawie w ówczesnych Węgrzech (dzisiaj Rumunia) król Polski i Węgier na
wniosek właściciela licznych dóbr na Ziemi Sanockiej i w Bieszczadach Jana I Bala nadał przywilej przeniesienia wsi Nowotaniec na prawo miejskie magdeburskie. Nowotaniec – zgodnie z ówczesnym prawem – stał się więc miastem. Na uwagę
zasługuje fakt, że królewski przywilej został wydany
w obozie wojennym Władysława III zaledwie na
trzy tygodnie przed klęską w bitwie z Turkami pod
Warną, gdzie młody król poległ.
(sj)
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Szkoła, do której uczęszczali między innymi Zdzisław Beksiński, Bronisław Prugar-Ketling, ks prałat Zdzisław Peszkowski i Janusz Szuber, 13 października świętowała 135-lecie istnienia.
I Liceum Ogólnokształcące zmieniać. Możemy się pow Sanoku powstało w 1880 chwalić współczynnikiem
roku. Początkowo placówka zdawalności egzaminu matubyła gimnazjum zorganizo- ralnego, który plasuje nas
wanym na wzór szkół galicyj- wśród najlepszych szkół
skich i austriackich. Po II w całej Okręgowej Komisji
wojnie światowej szkoła czę- Egzaminacyjnej w Krakowie.
sto zmieniała swoją siedzibę. Nasi uczniowie odnoszą wieOd 2000 roku placówka dzia- le sukcesów. Już około 170
ła pod nazwą I Liceum Ogól- podopiecznych I LO może
nokształcącego im. Komisji się poszczycić tytułem �naliEdukacji Narodowej i na sta- sty bądź laureata konkursów
łe zadomowiła się na ul. Za- ogólnopolskich. Również na
grody. W czasie obchodów międzynarodowych olimpia135-lecia zaproszeni goście dach zdobywaliśmy medale.
wielokrotnie podkreślali, że Uważam, że dobrze prezenstała się znakiem jakości tujemy się na podkarpackim
i określoną marką, rozpozna- rynku edukacyjnym. Mam
walną nie tylko w naszym też nadzieję, że społeczność
województwie, ale też w ca- Sanoka nie przestanie wspierać naszych działań i wciąż
łym kraju.
– Zależy nam na tym, by będzie nas wspomagać –
być szkołą, która jest nowo- mówi Robert Rybka, dyrekaes
czesna i nie przestaje się tor I LO.

Władze miasta i powiatu na ręce dyrektora Roberta
Rybki złożyły grawertony z życzeniami pomyślności
na kolejne lata. Na zdjęciu przewodniczący rady
miasta Zbigniew Daszyk

Burmistrz
Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Sanoka http://
bip.zetorzeszow.pl/umsanok/
zamieszczono
ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym,
licytacyjnym na dzierżawę kiosków handlowych oznaczonych
nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38
40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
53, 76, 78, 79 położonych przy
ul. Lipińskiego w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta
pod nr. telefonu: 13-46-52-878.

AUTORKA (5)

I LO – marka ze 135-letnią tradycją

Uroczystość uświetniły występy artystyczne przedstawiające szkolną codzienność

Janowi Bukładowi, nauczycielowi chemii w I Liceum
Ogólnokształcącym, Wacław Krawczyk, wicestarosta sanocki, za wieloletnią pracę wręczył Medal
Grzegorza z Sanoka

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym
na dzierżawę lokali użytkowych, położonych przy ul. Sienkiewicza 7, ul. Franciszkańskiej 3 i ul. Konarskiego 5/2 w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr. telefonu
13-46-52-878.

Burmistrz Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym
na dzierżawę miesięczną stoisk handlowych oznaczonych nr:
1,5 i 6, 16, 18, 31, 35, 37, 41, 42 położonych na I piętrze Hali
Targowej, przy ul. Piłsudskiego 8a w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta
pod nr. telefonu: 13-46-52-878.

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.

Uczniowie przybliżyli gościom
sylwetki najwybitniejszych absolwentów placówki, m. in.
Zdzisława Beksińskiego

Młodzież uczęszczająca do „jedynki” przyznała, że nauka w murach tej szkoły jest dla
nich niezwykłym czasem. Tu nie tylko się
uczą, ale też kształtują swoje charaktery

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „Wierchy – I”.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Sanoka uchwały nr X/69/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „Wierchy – I”, obejmującego obszar w granicach
oznaczonych na załączniku gracznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście
m. Sanoka o nazwie „Wierchy – I”, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do
dnia 16 listopada 2015 r.:
– w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

* Uwielbiasz łacinę, studiowałaś prawo, interesujesz
się �lozo�ą, słuchasz muzyki klasycznej i dużo czytasz
– zwłaszcza o II wojnie światowej. Naprawdę masz 26
lat?
– Tak, naprawdę mam 26 lat,
a miłością do �lozo�i i łaciny
zaraziłam się na prawie. Zawsze zresztą powtarzam, że
studiowanie tego kierunku to
było moje zdobywanie księżyca. Badałam go powoli i z radością. Co do muzyki klasycznej – uwielbiam ją, przy niej
się wyciszam. Zaś tematem II
wojny zaraził mnie nauczyciel
historii jeszcze w gimnazjum.

Latam
na pegazach

* Poza tym pisujesz wiersze,
malujesz... Kiedyś o takich
osobach mówiło się, że odebrały tzw. staranne wychowanie. Czy Klaudia Chrapko z Sanoka to przedstawiciel zagrożonego, starannie
wychowanego, gatunku?
– Nie wiem, czy odebrałam
„staranne wychowanie”, jak to
nazywasz. Mama, mimo mojego trudnego dzieciństwa,
zawsze starała się gdzieś tam
przemycać te najważniejsze
wartości, zawsze była ze mną
i pokazywała mi świat. Jestem
jej za to ogromnie wdzięczna.
Powtarzała mi też, że rodzina
jest wartością najwyższą – i to
znajduje odbicie w moich
wierszach. Ważna jest dla
mnie także miłość – pierwszą
była właśnie ta matczyna –
i przyjaźń, rzadka sprawa
w dzisiejszych czasach. No i...
patriotyzm. Wiem, że to może
wydawać się dziwne, ale zawsze wstaję, gdy słyszę hymn,
wywieszam �agę na święta narodowe i oglądam de�ladę
w dniu Święta Wojska Polskiego.
* [...] moje laleczki
ha�owane bielą
kuleją pod lustrem
zawsze tak samo
bawiąc się w ciszę
– piszesz w wierszu, który
opowiada o Twoim dzieciństwie. Opisujesz je też
w sposób bardziej dosadny:
kraty łóżeczka
zapach lizolu
który zatruwa
dziecięce myśli [...]
Nie było chyba najłatwiejsze?
– Oczywiście, że nie, bo zmagam się z niepełnosprawnością. Ciężkie było też opisanie
tego za pomocą wierszy – wymagało dotarcia do najgłębiej
skrywanych emocji. Jednak
ogromną ulgę przyniosło mi
przelanie tego na papier.
* „Wczoraj, kiedy wracałam
ze spaceru – piszesz na swoim założonym niedawno
blogu – spotkałam pewną
młodą mamę, wiozła w wózeczku ośmiomiesięcznego
Kamilka. Dziecko, gdy zobaczyło moje cztery kółka,
przestało gaworzyć, jego
oczy zrobiły się jak spodki,
a potem zaczęło uroczo chichotać. Patrzyło we mnie jak
w obrazek, jego matka zaczęła prawie przepraszać, ale
rozluźniła się wyraźnie, gdy
uświadomiłam jej, że ciekawość dziecka nie jest niczym
złym.” Tego rodzaju sytuacje
bywają krępujące, zresztą
dla obu stron, jednak świetny sposób, w jaki sobie z ni-
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– z KLAUDIĄ CH�PKO – o sztuce w życiu,

a także o sztuce życia rozmawia Anna Strzelecka.

– czytam w Twoim wierszu
„Postęp”, w którym wena –
starsza pani w kapeluszu
z piórem – wzdycha, że
„technologia nie idzie w parze z romantyzmem”. Jak
osoba o tak niedzisiejszej
wrażliwości jak Twoja odnajduje się w technologicznym zgiełku XXI wieku?
– Kiedyś, gdy powiedziałam
mojej polonistce, że pisuję listy,
nazwała mnie swoją dumą, ale
i ostrzegła, że takim dinozaurom jak ja nie będzie łatwo
w życiu. Rzeczywiście nie jest.
Ludzie często nie rozumieją, po
co piszę – w dodatku na czym
i gdzie się da. A ja nie rozumiem, jak rzeczywistość wirtualna może zastąpić zwykłą rozmowę, nie rozumiem powszechnego pędu nie wiadomo
dokąd i za czym, nie rozumiem
życia bez stawiania sobie celów.
Dlatego czasem, aby się wyciszyć, siadam sobie w ulubionym kącie i oddycham samotnością. Po prostu.
* Piszesz, że Twoja wena rodziła się „na ścieżce dzieciństwa / pomiędzy kurami”.
Czyli właściwie gdzie?
– Pierwszy wiersz powstał,
gdy miałam 10 lat i miało to
miejsce na wsi u mojej babci.
* I wciąż piszesz wiersze
piórem w zeszycie w kratkę,
jak wyczytałam na blogu?
– Zeszytów mam bardzo
dużo, uwielbiam je gromadzić, kocham, gdy są potargane i wyglądają staro. Zawsze
też staram się nosić ze sobą
notatniki, pióro, ewentualnie
cienkopis. Ostatnio, z braku
papieru, pisałam na chusteczkach higienicznych, a kiedyś,
na nudnym wykładzie, zapisałam całe pudełko po cukierkach. To emocje wyzwalają
we mnie potrzebę pisania.
Bywa, że od razu, w głowie,
widzę wiersz i wiem, jak ma
wyglądać. Jednak są i takie
momenty, że uczuć jest zbyt
wiele, a co za tym idzie – zbyt
wiele jest także słów i mam
problem z ich uporządkowaniem. Wówczas przydaje się
komputer – przepisywanie
pomaga ogarnąć myśli.

mi radzisz, przyznam Ci się
– mocno mnie poruszył.
– Z takimi sytuacjami spotykam się na co dzień, nie sposób tego uniknąć. Momenty,
w których muszę uświadamiać
ludzi, aby nie uciekali od pytań czy nie wstydzili się prostej, dziecinnej ciekawości, nie
są dla mnie jakoś szczególnie
obciążające. Raczej zabawne.
* Piszesz, malujesz, ale i piszesz, malując:
[...]
Ubarwiam świat
tam czerwień,
tu �olet.
Drzewa muśnięte zielenią
szeleszczą w podzięce.
Pomarańczowo-złoty
pegaz nieco pochmurny
rży cichutko gdy lądujemy.
Tonę w złotej pomarańczy
zachodu.
Drzewa nadal szeleszczą,
gdy wracam
do szarego domu.
– Ten wiersz oczywiście dotyczy marzeń, swoją drogą bardzo często „latam na pegazach”. Ale gdy wyznaczę sobie

jakiś cel, potra�ę twardo stąpać po ziemi. Gdy byłam
mniejsza, próbowałam nauczyć się tańczyć walca, później tym celem stały się studia,
teraz chciałabym wydać tomik
moich wierszy, a potem – kto
wie – może znowu wrócić na
studia.
* Na blogu publikujesz swoje
wiersze, ale i prace plastyczne, m.in. kopię obrazu Edgara Degas „Różowe tancerki”.
W dowcipny sposób komentujesz, że mistrz przewróciłby się w grobie, gdyby wiedział, czym i jak próbowałaś
skopiować jego pracę. Zdradzisz, czym i jak?
– Zaczęłam malować dzięki
uczestnictwie w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Sanoku przy ul. Ogrodowej.
Dołączyłam tam jakieś 3 lata
temu. O malowaniu nie miałam zielonego pojęcia, ale do
prób przekonała mnie nieoceniona kierowniczka ośrodka
i opiekunka grupy pani Krystyna Burnatowska. Mimo
braku formalnego wykształcenia w tym kierunku, staram się

uzyskać efekt taki, jak na obrazie oryginalnym, malując nie
tylko pędzlami, ale i rękami,
chusteczkami czy szpachelkami malarskimi. To dla mnie
duże wyzwanie – muszę uzyskać określony efekt, nie mając
pojęcia, jak to zrobić. Bywa
i tak, że nad jednym elementem siedzę cały dzień. Nie odpuszczam do momentu, aż
wynik mnie nie zadowoli.
* Ale nie tylko kopiujesz?
– Nie, mam też kilka własnych
prac. Są to między innymi trzy
morza – uwielbiam wodę.
Nigdy nad morzem nie byłam, moim marzeniem jest
zobaczyć je na żywo. Namalowałam również słoneczniki,
które stały się prezentem ślubnym i doczekały się porządnej
ramy. W pracowni mam także
maki. Teraz pracuję nad pegazem.
[…] Twoja staromodna
sukienka przemokła
niechęcią.
W ręku tomik poezji
uschnięta róża

* Zmagania z weną... Dużo
miejsca poświęcasz jej w swoich wierszach. Na przykład
w tym, zatytułowanym„Wena” właśnie:
strzeliła focha
biegnąc stuka obcasami
w piątą klepkę –
wychodzi zatrzaskując
myśli
po drodze
potyka się
o kilka włosów
na ramieniu
uśmiecham się
gdy przeklina
los i szpilki
humorzasta
jak kobieta
w trudne dni –
nie drażnić
gdy znika
pod podeszwą buta
zbieram jakieś słowa
i po prostu czekam
* Na co jeszcze, oprócz weny,
czeka Klaudia Chrapko?
– Sztuka życia to dla mnie
osiąganie niemożliwego. Czekam więc na niemożliwe i do
tego dążę.

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

LOKALE
NIERUCHOMOŚCI

 Pole 3 h, w Mrzygłodzie,
tel. 662-31-99-84.

Sprzedam

 Mieszkanie 36 m , tel. 505-19-03-97 (po 16).
 Mieszkanie dwupokojowe,
kuchnia, łazienka, tel. 798-24-27-70.
 Mieszkanie 39 m2, jednopokojowe, tel. 507-09-89-42.
 Mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane (I piętro), odstępne 600 zł, tel. 608-49-17-52 (po 19)
 Pokój, tel. 691-44-73-82.
 Lokal 38 m2 (I piętro), przy
ul. Kościuszki 31, tel. 607-04-99-95.
 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.
504-37-24-04.
 Drewno opałowe, tel. 605-20-56-40.
 Yorki, szczeniaczki, tel.
664-95-70-74.
 Tuje szmaragd, 0,55 zł, tel.
518-51-88-35.
 Ziemniaki Atole, tel. 510-44-67-91.

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

REMONTY MIESZKAŃ,
WYKOŃCZENIA
tel. 609-618-849

Posiadam
do wynajęcia

Sprzedam
2

 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 30 m2 (II piętro), przy ul. Cegielnianej, tel.
13-464-81-20.
 Mieszkanie 48 m2, w centrum
Sanoka, tel. 691-52-36-78.
 Mieszkanie własnościowe
39,8 m2, w Sanoku przy ul. Traugutta 17A, tel. 606-98-84-90.
 Dom na Posadzie oraz
sprężarkę, tel. 697-17-88-03
lub 721-73-67-61.
 Dom wraz z działką
w Czaszynie, tel. 601-20-46-91.
 Działkę budowlaną o łącznej
powierzchni 37 a, składającą się
z dwóch działek 17 i 18 a, o nr
370/9 i 370/25 w Pisarowcach, na
rozbudowującym się osiedlu
z pięknym widokiem na Sanok
i okolice, cena 6 tys./a z możliwością negocjacji, tel. 669-86-01-54.

RÓŻNE

PRACA
Zatrudnię
 Poszukuje pani do pomocy
w domu, sprzątanie itp., tel.
535-05-66-46.

Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń.
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 Eurokontakt (nr lic. 1109)
poszukuje do pracy za granicą monterów: rusztowań, instalacji, wentylacji i klimatyzacji, spawaczy, murarzy, malarzy, zbrojarzy, brygadzistów,
elektryków, hydraulików, płytkarzy, dekarzy, stolarzy, cieśli, lakierników, regipsiarzy,
kominiarzy, pracowników tartaku, kelnerów z j. francuskim,
pokojówek, asystentów ds.
administracji z j. francuskim,
pracowników zycznych z dobrym francuskim lub niemieckim, osób do zbioru pieczarek,
z językiem francuskim, ogłoszenia@euro-kontakt.eu, tel.
713-38-42-63.

Poszukuję pracy
 Podejmę się koszenia łąk
i nieużytków, tel. 504-3724-04.

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.

Podziel się
z drugim

Oto kolejne zgłoszenie:
– meble pokojowe (meblościanka + komoda), tel. 665-944-007
– dwie wersalki oraz pralkę
automatyczną, tel. 13-464-81-20
– wersalkę, 13-463-10-38
Zachęcamy do dokonywania
kolejnych zgłoszeń (tel. 13-464-02-21).
Przypominamy, że zgłaszane
przedmioty mają być rozdawane i nie można żądać za
nie pieniędzy.

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Gabinet

Renowacja schodów.
tel. 730-083-117

“Vet Nad Stawami”

Cyklinowanie – bezpyłowe,

Weterynaryjny

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

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

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

„SZWAGIER - MEBLE”

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

poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

Do 25.000 zł

FACHOWY MONTAŻ

na dowolny cel
Tel. 883 316 526

Zapraszamy:
Nowosielce 313
kom. 602 465 102

POŻYCZKA

!Bez BIK!

SZYBKO I UCZCIWIE
Tel. 883 316 526

Pożyczka
na dowód!

Również z zajęciami komorniczymi!
Minimum formalności!

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

SANOK ul. Jagiellońska 25,
tel. 13-463-18-24

SPRAWDŹ NAS!

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

ŚRÓDMIEŚCIE

DĄBRÓWKA

OBWÓD Nr 1
1. NIEZGODA WOJCIECH, lat 38, administratywista, Sanok, ul. Jagiellońska
OBWÓD Nr 2
1. OSTROWSKI ANDRZEJ, lat 65, inżynier budowlany, Sanok, ul. Sobieskiego
2. RYGLISZYN ANETA lat 33, instruktor plastyki, Sanok, ul. Kazimierza Wielkiego
3. SZUL KRZYSZTOF lat 53, elektromechanik, Sanok, ul. Rynek
OBWÓD Nr 3
1. DEMKOWSKA ANNA, lat 56, emeryt, Sanok, ul. Sikorskiego
2. DROZD BOŻENA, lat 56, nauczyciel, Sanok, ul. Sikorskiego
3. NOWICKA HENRYKA, lat 42, sterowniczy procesów chem., Sanok, ul. Słowackiego
4. WÓJCIK ELŻBIETA, lat 46, nauczyciel, Sanok, ul. Krzywa
OBWÓD Nr 4
1. DEMKOWSKI TOMASZ, lat 29, bankowiec, Sanok, ul. Kościuszki
2. JĘDRASIK STANISŁAW, lat 44, murarz-tynkarz, Sanok, ul. Kościuszki
3. KOT WANDA, lat 50, pielęgniarka, Sanok, ul. Kościuszki
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak

OBWÓD Nr 5
1. BURNATOWSKA –MLECZKO ELŻBIETA, lat 43, technik ekonomista, Sanok, ul. Okołowiczówka
2. MATUŁA AGNIESZKA, lat 41, ekonomista, Sanok, ul. Jarzębinowa
3. MIKOŁAJEWICZ RYSZARD, lat 57, technik mechanik, Sanok, ul. Krakowska
4. KINIORSKA STANISŁAWA, lat 75, emeryt, Sanok, ul. Okołowiczówka
5. KUKLA JÓZEF, lat 66, technik mechanik, Sanok, ul. Staffa
6. SKOREK SŁAWOMIR, lat 52, ekonomista, Sanok, ul. Kaczkowskiego
7. STANISŁAWCZYK BOŻENA, lat 49, ciastkarz, Sanok, ul. Rymanowska
OBWÓD Nr 6
1. BIEDA ŁUKASZ, lat 33, inżynier, Sanok, ul. Rataja
2. HOŁOTKA JÓZEF, lat 55, mechanik samoch., Sanok, ul. 1000-lecia
3. MITADIS DARIUSZ, lat 44, mgr administracji, Sanok, ul. Stapińskiego
4. KORNECKI JÓZEF, lat 67, emeryt, Sanok, ul. Piastowska
5. PEŁECH MARCIN, lat 42, pedagog, Sanok, ul. Witosa
6. PYTLOWANY EDWARD, lat 68, mechanik samoch., Sanok, ul. Witosa
7. STASZKIEWICZ ELŻBIETA, lat 38, zjoterapeuta, Sanok, ul. Kujawska
8. SZCZUDLIK HENRYK, lat 48, kolejarz, Sanok, ul. Dworska

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak
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LOMBARD

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(Hala Targowa – I piętro, obok AGD)

tel. 13-464-30-61

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

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

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

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

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

WÓJTOWSTWO

OLCHOWCE
OBWÓD Nr 17
1. BIŁAS STANISŁAW, lat 43, technik mechanik, Sanok, ul. Kosynierów
2. BODZIAK JÓZEF, lat 63, mechanik, Sanok, ul. Kmicica
3. CHORĄŻAK MARIA, lat 77, pracownik administracji, Sanok, ul. Przemyska
4. DAŃCZYSZYN TOMASZ, lat 57, technik budowlany, Sanok, ul. Jagiełły
5. HASSINGER MARIA, lat 61, emeryt, Sanok, ul. Wyspiańskiego
6. KOZAK GRZEGORZ, lat 42, socjolog, Sanok, ul. Przemyska
7. MIAZGA JÓZEF, lat 65, emeryt, Sanok, ul. Kosynierów
8. PANEK TADEUSZ, lat 72, inż. mechanik, Sanok, ul. Turystyczna
9. PASTUSZCZAK BOGDAN, lat 47, konfekcjoner SZPG STOMIL S.A, Sanok, ul. Korczaka
10. PIEGDOŃ WOJCIECH, lat 33, kierowca, Sanok, ul. Wylotowa
11. PODRAZA KAMILA, lat 32, specjalista ds. ppoż, mgr lologii polskiej, Sanok, ul. Przemyska
12. RADWAŃSKI MAREK, lat 48, technik rolnik, Sanok, ul. Kosynierów
13. SABAT MARIAN, lat 63, emeryt, Sanok, ul. Łączna
14. SZCZEPAŃSKA KATARZYNA, lat 41, mgr pielęgniarstwa, Sanok, ul. Deszczowa
15. WISŁOCKI GRZEGORZ, lat 28, przedsiębiorca, Sanok, ul. Turystyczna
16. WOJTAS WOJCIECH, lat 60, emeryt, Sanok, ul. Gajowa
17. WOLAŃSKI ARTUR, lat 28, mgr administracji, Sanok, ul. Przemyska
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWÓD Nr 7
1. ROBEL JERZY, lat 73, emeryt, Sanok, ul. Sąsiedzka
OBWÓD Nr 8
1. MICHALSKI KRZYSZTOF, lat 66, emeryt, Sanok, ul. Sadowa

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWÓD Nr 9
1. WIĘCKOWSKA ALICJA, lat 58, chemik, Sanok, ul. Jana Pawła II
2. WINNIK JERZY, lat 80, inż. elektryk projektant, Sanok, ul. Jana Pawła II
OBWÓD Nr 10
1. OLENDER KAZIMIERZ, lat 59, technik budowlany, Sanok, ul. Dembowskiego
2. OSĘKOWSKI MARIAN, lat 60, technik mechanik, Sanok, ul. Dembowskiego
OBWÓD Nr 11
1. GRZĄDZIEL MONIKA, lat 51, nauczycielka, Sanok, ul. Langiewicza
OBWÓD Nr 12
1. BARSZCZEWSKA-MENIO IWONA, lat 54, nauczycielka, Sanok, ul. Armii Krajowej
OBWÓD Nr 13
1. RUCHLEWICZ RYSZARD, lat 65, mechanik, Sanok, ul. Kwiatowa
2. WOJNAROWSKI RYSZARD, lat 68, ekonomista, Sanok, ul. Traugutta
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

POSADA
OBWÓD Nr 18
1. BAŁUT GABRIELA, lat 41, ekonomista, Sanok, ul. Robotnicza
2. SMUGA WITOLD, lat 54, elektryk, Sanok, ul. Robotnicza
OBWÓD Nr 19
1. CZERWIŃSKI ZBIGNIEW, lat 64, inż. mechanik, Sanok, ul. Lipowa
2. LECH HALINA, lat 48, ekonomista, Sanok, ul. Stróżowska
3. OLEJKO JÓZEF, lat 53, budowlaniec – hydraulik, Sanok, ul. Wierzbowa
4. WĄSIK MARIUSZ, lat 40, technik mechanik, Sanok, ul. Lipińskiego
5. ZAGÓRSKI RYSZARD, lat 58, technik mechanik, Sanok, ul. Wierzbowa
OBWÓD Nr 20
1. DŁUGOSZ ANDRZEJ, lat 58, monter spawacz, Sanok, ul. Wolna
2. MAŁEK BOGUSŁAWA, lat 58, technik mechanik, Sanok, ul. Rzemieślnicza
3. MILEWSKI LECH, lat 58, emeryt, Sanok, ul. Lipińskiego
4. WOJEWODA ANTONI, lat 75, pedagog nauczyciel, Sanok, ul. Lipińskiego

Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak

BŁONIE
OBWÓD Nr 14
1. HEJNOLD JERZY, lat 59, teolog socjolog, Sanok, ul. Kochanowskiego
2. PASZTYŁA GRZEGORZ, lat 27, mgr pielęgniarstwa, Sanok, ul. Kochanowskiego
3. ROBEL ANDRZEJ, lat 59, technik elektroradiologii, Sanok, ul. Ogrodowa
4. WACHEL TOMASZ, lat 31, geodeta, Sanok, ul. Kochanowskiego
5. WARCHOŁ JAN, lat 65, emeryt, Sanok, ul. Ogrodowa
OBWÓD Nr 5
1. GALANT JERZY, lat 58, ekonomista, Sanok, Aleja Wojska Pol.
2. PAŁYS ZBIGNIEW, lat 75, emeryt, Sanok, ul. I Armii Woj. Pol.
3. SIECZKOWSKI ADAM, lat 58, technik mechanik, Sanok, Aleja Szwajcarii
4. SIECZKOWSKI ŁUKASZ, lat 31, zjoterapeuta, Sanok, Aleja Szwajcarii
5. WILKOSZ WIESŁAW, lat 68, emeryt, Sanok, ul. I Armii Woj.Pol.
OBWÓD Nr 16
1. SOBOLEWSKA KRYSTYNA, lat 60, technik mechanik, Sanok, ul. Zielona
2. TUTAK STANISŁAW, lat 60, technik mechanik, Sanok, ul. Prugara Ketlinga
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w SANOKU z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie
miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(załącznik Nr 8 do obwieszczenia Nr 2/2012 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

ZATORZE

OBWÓD Nr 21
1. HIPNER JOLANTA, lat 61, inż. górnik, Sanok, ul. Sielska

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Janusz Baszak
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Polonia wyciągnęła wnioski

Ligi młodzieżowe

POLONIA BYTOM – CIARKO PBS BANK STS SANOK 5-2 (3-1, 1-0, 1-1)

Bramki: 0-1 Dahlman – Sproule – Ouelle�e (11, 5/4), 1-1 Cgojevs – Frączek – Dybaś (14, 5/4), 2-1 Salamon – Słodczyk
– Przygodzki (17, 5/4), 3-1 Przygodzki – Salamon – Działo (20), 4-1 Cgojevs – Owczarek – Frączek (30), 4-2 Roberts –
Danton (56), 5-2 Tomečko – Demjaniuk (60).
Rundę rewanżową rozpoczęła porażką w meczu o przysłowiowe 6 punktów, mocno ograniczającą szanse walki
o czołową szóstkę. Cieszył jedynie fakt, że pierwsze gole
w barwach STS-u zdobyli Toni Dahlman i Sam Roberts.
na 3-1 mierzonym strzałem
podwyższył Martin Przygodzki.
Gdy w połowie drugiej odsłony znów tra�ł Cgojevs,
tym razem w podbramkowym zamieszaniu, sytuacja sanoczan stała się bardzo trudna. Ale nie zamierzali składać broni.
STS mocno zaatakował,
stwarzając wiele szans bramkowych. Szkoda zwłaszcza
sytuacji sam na sam Roberta
Kosteckiego, który tra�ł
w bramkarza.
W trzeciej tercji gospodarze kontrolowali wynik. Skarcić ich mógł Benjamin Breault,
ale krążek poszybował nad poprzeczką. W 56. min iluzoryczne już nadzieje na uzyskanie
korzystnego rezultatu przywrócił Roberts – jego uderzenie spod bandy rykoszetem
znalazło drogę do siatki. Chwi-

Bramki: Kopyściański (6), Ałeksejchuk (9), Skokan (17),
Chmura (50).
Już w 9. min lider przegrywał 0-2 po golach Mikołaja Kopyściańskiego i Danyło Ałeksejchuka, którzy wykorzystali
grę w przewagach. Zagłębie szybko wyrównało, ale odpowiedział Tomasz Skokan – strzał z półdystansu po indywidualnej
akcji. Niestety, druga część meczu należała już do miejscowych, którzy na początku ostatniej tercji podwyższyli prowadzenie. Gości stać było tylko na kontaktowe tra�enie Patryka
Chmury.
Na inaugurację STS
wygrał z Polonią,
jednak wyniku nie
udało się powtórzyć
w Bytomiu
lę później trener Kari Rauhanen wprowadził dodatkowego
zawodnika za bramkarza, co
jednak przyniosło skutek iden-

tyczny, jak w pojedynku z Orlikiem. Cztery sekundy przed końcem Dávid Tomečko trafił do
pustej bramki, ustalając wynik.

Z Zagłębiem znów do zera

CIARKO PBS BANK STS SANOK – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Bramki: 1-0 Breault – Roberts (30, 5/4), 2-0 Ouelle�e – Dahlman (37), 3-0 Dahlman – Roberts (47, 5/4).
Druga wygrana z Zagłębiem bez straty bramki, choć do połowy meczu goście skutecznie się bronili. Potem ich defensywa
pękła, a wynik z powodzeniem mógł być wyższy.

TOMASZ SOWA

Nie był to mecz najwyższych lotów, ale ważniejsze od stylu są
punkty. Zwłaszcza teraz

U Niedźwiadków bez zmian – juniorzy nadal grają w kratkę, choć wyjazdowe zwycięstwo nad prowadzącym
w tabeli Zagłębiem Sosnowiec musi robić wrażenie.
Żacy dwucyfrowo rozbili KTH Krynica, a aż siedem
bramek strzelił Szymon Dobosz.

Juniorzy starsi
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – UKS NIEDŹWIADKI
MOSiR SANOK 6-4 (2-3, 2-0, 2-1)

TOMASZ SOWA

Po pierwszej części fazy zasadniczej wiadomo było, że
zajmujący 8. miejsce STS
musi szukać punktów głównie w meczach z wyprzedzającymi go Polonią, Unią
Oświęcim i Orlikiem Opole.
Niestety, już na starcie rewanżów bytomianie z nawiązką odkuli się za wpadkę
w Sanoku. Jak wtedy prowadzili 3-1, tym razem nie dając
wydrzeć sobie zwycięstwa.
Mecz rozpoczął się jednak po myśli gości, bo w 12.
min strzałem spod linii niebieskiej wynik otworzył
Dahlman. Podrażniło to gospodarzy, którzy odpowiedzieli mocno – 3 gole w 6 minut.
Wyrównał Edgars Cgojevs,
tra�ając po podaniu zza bramki, potem Błażej Salamon wykorzystał grę w przewadze,
a w końcówce pierwszej tercji

Zwycięstwo juniorów
na lodowisku lidera

Nikt nie wyobrażał sobie innego scenariusza jak zwycięstwo,
bo porażka niemal przekreślałaby marzenia o czołowej szóstce. Tymczasem początek meczu wcale nie zapowiadał łatwej
przeprawy. Wprawdzie goście
nie mieli wielkich atutów ofensywnych, ale ich obrona była
dość szczelna. W pierwszej tercji najlepszych okazji nie wykorzystali Marek Strzyżowski,
Nathan Sliwinski i Roberts.
Po zmianie stron gospodarze jeszcze 10 minut urabiali
przeciwnika, aż wreszcie Breault
wykorzystał grę w przewadze,
tra�ając mocnym strzałem przy
bliższym słupku. Prowadzenie
uspokoiło naszych zawodników,

którzy zaczęli grać na większym
luzie. Wprawdzie próby Mike
Dantona, Piotra Naparły i Kosteckiego nie przyniosły efektu,
ale chwilę przed końcem drugiej
tercji rywale pogubili się w obronie, Dahlman zagrał do Travisa
Quelle�e, a ten z bliska dopełnił
formalności.
Gdy w 47. min Dahlman
dobił strzał Robertsa, stało się
jasne, że punkty zostaną w Sanoku. Goście walczyli jeszcze
o honorową bramkę, ale jakby
bez przekonania. Także i gospodarze wydawali się już zadowoleni z wyniku, choć okazje do jego podwyższenia mieli
jeszcze Quinn Sproule, Maciej
Bielec i Bogusław Rąpała.

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC – UKS NIEDŹWIADKI
MOSiR SANOK 3-4 (1-1, 1-3, 1-0)

Bramki: Kopyściański 2 (15, 21), Chmura (25), Michalski (40).
Udany rewanż Niedźwiadków, które znów strzeliły cztery
gole, co tym razem wystarczyło do wygranej. Wprawdzie wynik otworzyli rywale, ale kolejne trzy bramki były dziełem
sanoczan. Dwie pierwsze zdobył Kopyściański po podaniach
Chmury, który potem sam wpisał się na listę strzelców – markując uderzenie minął bramkarza, reszta była formalnością.
Kluczowy dla losów meczu okazał się gol, którego Karol
Michalski zdobył po solowym rajdzie sekundę przed końcem
drugiej tercji. – Po uzyskaniu przewagi bramkowej mądrze
broniliśmy się w ostatnich 20 minutach, tracąc tylko jednego
gola. Pozwoliło to utrzymać korzystny wynik i wywieźliśmy
zwycięstwo z lodowiska lidera – powiedział trener Krzysztof
Ząbkiewicz.

Żacy starsi
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK
– KTH KRYNICA 13-5 (6-0, 2-2, 5-3)

Bramki: Dobosz 7 (10, 11, 18, 26, 41, 54, 58), K. Bukowski 2
(13, 38), Dulęba 2 (7, 60), Sienkiewicz 2 (10, 51).
Kolejna dwucyfrówka Niedźwiadków, które miały jednak
ułatwione zadanie, bo rywale grali tylko na dwie piątki. Fantastyczny występ zanotował Szymon Dobosz, zdobywając aż
7 goli, czyli ponad połowę dorobku bramkowego gospodarzy. Po 2 tra�enia zanotowali: Krzysztof Bukowski, Marcin
Dulęba i Filip Sienkiewicz. – Zagraliśmy dobrze w ataku,
choć można mieć pewne zastrzeżenia do skuteczności. Niestety, drużyna zapomniała o obronie, stąd aż pięć straconych
goli – podkreślił trener Michał Radwański.

ROBERT KOSTECKI, kapitan STS: – Walka o szóstkę cały
czas trwa. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale gramy dalej, nie poddajemy się, bo przed nami jeszcze wiele punktów do zdobycia.
Mogę zapewnić kibiców, że damy z siebie wszystko.

Tym razem bez dogrywki

Już dzisiaj (godz. 18) STS
gra u siebie z GKS-em Tychy.
W meczu tym zadebiutować
może 25-letni bramkarz Jason Missiaen (204 cm, 93
kg), mający na koncie występy na zapleczu NHL.
W związku z jego pozyskaniem sanocki klub rozstaje
się z Jakubem Cechem.
– Czech był opcją awaryjną po kontuzji Joniego Puuruli. Od tamtej pory dokładnie analizowaliśmy rynek
bramkarzy. Gdy Jason wyraził chęć gry w Sanoku, nie
zastanawialiśmy się długo
nad jego zatrudnieniem –
mówi Maciej Bilański, dyrektor sportowy klubu.

TOMASZ SOWA

NESTA MIRES TORUŃ – CIARKO PBS BANK STS SANOK 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)

Bramki: 0-1 Roberts – Breault – Sliwinski (16), 1-1 Fraszko (20 – karny), 1-2 Sliwinski –
Danton – Roberts (47), 1-3 Breault – Skrabalak (58).
Planowe zwycięstwo, tym razem już w regulaminowym była jak zaczarowana. Najlepczasie, choć mecz został rozstrzygnięty dopiero w trzeciej szych okazji nie wykorzystali
tercji. Wynik skromny, ale przewaga była bezdyskusyjna, Strzyżowski, Kostecki i Dahlco najlepiej oddaje bilans strzałów: 50-20.
man. Opór miejscowych udało
się złamać w ostatniej tercji. Na
Na pierwszego gola trzeba szą tercję zakończymy skrom- ponowne prowadzenie wyprobyło czekać ponad kwadrans nym 1-0, Roberts sfaulował wadził nas Nathan Sliwinski,
– po podaniu Breaulta zza Bartosza Fraszkę i sędzia po- dobijając uderzenie Dantona.
bramki Roberts uderzył bez dyktował rzut karny. Wyko- Potem sytuację sam na sam
przyjęcia. Goście chcieli pójść rzystał go sam poszkodowany, obronił Skrabalak, po chwili
za ciosem, ale Michał Plaskie- tra�ając między parkanami notując... asystę przy golu Breaulta. Kanadyjczyk tra�ł do
wicz w jednej akcji obronił Mateusza Skrabalaka.
strzały Marcina Białego, KoPo przerwie STS osiągnął pustej bramki, gry rywale
steckiego i Sylwestra Bzdyla. dużą przewagę, oddając ponad wprowadzili dodatkowego zaGdy wydawało się, że pierw- 20 strzałów, ale bramka Nesty wodnika.

Nowy bramkarz
W czwartym meczu sezonu żacy starsi odnieśli czwarte zwycięstwo, tym razem gromiąc KTH Krynica

Czerkawski w Sanoku

Ruszają kwali�kacje do Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja
„Czerkawski Cup” dla dzieci z rocznika 2006 i młodszych. Pierwsze
zawody już w niedzielę w hali „Arena”. Walczyć będzie siedem drużyn – po dwa zespoły Niedźwiadków i UKH Dębica oraz Cracovia
Kraków, Podhale Nowy Targ i KTH Krynica. Kolejne turnieje eliminacyjne w listopadzie w Tychach i w grudniu w Toruniu, natomiast �nały w lutym w Warszawie, na zamrożonym jak przed
rokiem Stadionie Narodowym.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Klasa A
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Niespodziewany remis Kanonada juniorów!
Podkarpackie ligi młodzieżowe

WISŁOK KROŚCIENKO WYŻNE – EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK 2-2 (0-1)
Bramki: Sowa (68), Biały (73) – Rysz (23 – samobójcza), Kuzio (70).

Bramki: Borek 4 (5, 8, 28, 36), Krowiak 2 (14, 60), Zajdel
(36), Hydzik (72).
Piękne zwycięstwo Ekoballu, którego bohaterem został
Michał Borek, strzelając 4 gole w pół godziny! Dwa dołożył Michał Krowiak, tra�li też Seweryn Zajdel i Igor Hydzik. – W ataku
zagraliśmy bardzo dobrze, ale gorzej z obroną, stąd aż trzy stracone bramki. Chcąc walczyć o mistrzostwo ligi, musimy wystrzegać się takich błędów – powiedział trener Piotr Kot.

Juniorzy młodsi
STAL STALOWA WOLA – EKOBALL SANOK 0-2 (0-1)

Bramki: Kruczek (10), Słysz (55).
Zapowiadając, że jego drużyna pojedzie po zwycięstwo,
Grzegorz Pastuszak nie rzucał słów na wiatr. Ekoballowcy
kontrolowali wydarzenia na boisku, zdobywając bramki po
zespołowych akcjach. Na listę strzelców wpisali się Piotr
Kruczek i Kacper Słysz.

EKOBALL SANOK – STAL RZESZÓW 1-4 (0-1)

ARCHIWUM EKOBALL

Po ośmiu wygranych i jednej
porażce przyszedł czas na
pierwszy remis. Dość niespodziewany, bo lider stracił dwa
punkty na boisku 14. drużyny w tabeli. Zdecydowała
o tym słaba skuteczność i jeden fatalny błąd w obronie.
Trener Robert Ząbkiewicz miał
do dyspozycji kilku juniorów,
choć zabrakło szykowanego do
gry Michała Borka (gorączka),
który dzień wcześniej strzelił
4 gole Gryfowi Mielec. Wielka
szkoda, bo właśnie zimnej krwi
w polu karnym brakowało najbardziej. Mający dużą przewagę
ekoballowcy do tego stopnia nie
mogli się wstrzelić, że w pierwszej połowie musiał wyręczyć
ich jeden z miejscowych, pakując piłkę do własnej bramki po
rajdzie i dośrodkowaniu Dawida
Romerowicza, z przymusu grającego na prawej obronie.
Mecz rozstrzygnął się między 68. a 73. min, gdy padły aż
trzy gole. Gospodarze wyrównali po rzucie z autu i zamieszaniu w naszej szesnastce. Odpowiedź była szybka – po minięciu czterech rywali Szymon
Słysz huknął z 30 m, tra�ając
w poprzeczkę, ale dobitka Mateusza Kuzio, choć na raty, znalazła drogę do siatki. Gdy wydawało się, że goście odzyskali
kontrolę nad meczem, fatalnie

Juniorzy starsi
EKOBALL SANOK – GRYF MIELEC 8-3 (6-2)

Wyjazdu do Krościenka piłkarze Ekoballu Geo-Eko nie będą mile wspominać...
W niedzielę (godz. 14.30) kolejny mecz na szczycie
z udziałem Ekoballu, który podejmuje Sanbud Długie

skiksował Adam Florek i znów
był remis. W końcówce Ekoball nie schodził z połowy Wisłoka, ale wynik nie uległ zmianie. Choć okazji do zdobycia
zwycięskiej bramki nie brakowało, by wymienić tylko słupek
po strzale Kuzia czy minimalnie chybione uderzenie Seweryna Zajdla.

Pozostałe wyniki:

Sanbud Długie – Sanovia Lesko 1-0 (0-0); Myćka (60).
Iskra Iskrzynia – Victoria Pakoszówka 1-1 (1-1);
A. Kotowski (36).
Orzeł Bażanówka – Bukowianka Bukowsko 4-2 (1-0);
Kowalczyk 2 (25, 60), Adamowicz (65), Żebracki (70) –
Adamski (83), A. Uszcz (87).

Ligi regionalne

Lider w formie

Gimball Tarnawa Dolna – Remix Niebieszczany 4-4 (2-0);
Swalarz 2, Furdak, Tarnolicki – Izdebski 2, Stach, Czubek.
Juventus Poraż – Orion Pielnia 1-2 (1-0); Mielnik – Szymański, Siwik.
Jawornik Czarna – Orkan Markowce 6-2 (4-1); Daniło,
Kądziołka.
Drewiarz Rzepedź – LKS Odrzechowa 4-3 (3-2); Świder,
Gałkowski, Sałaciak, E. Szałęga – Silarski, D. Łagosz, Podkalicki.
LKS Olszanica – Szarotka Nowosielce 6-2 (4-1); Farbaniec, Surlik.

IV liga
Cosmos Nowotaniec – Błękitni Ropczyce 2-0 (1-0);
Zarzyka (1), Laskowski (85).
Przełom Besko – Sokół Nisko 1-2 (1-1); K. Kielar (11).
LKS Pisarowce – Wisłoka Dębica 2-3 (1-1); Łuczka (38),
Kamil Adamiak (82).

Klasa C
Zalew Myczkowce – LKS Czaszyn 2-4 (0-3);
T. Kulig 2, D. Gocek, P. Wyczesany.
ULKS Czerteż – Krokus Ropienka 3-1 (2-1);
Ślączka 2, Dębiński.
Bieszczady Jankowce – Osława Zagórz 4-2 (0-1);
M. Kozioł, Bończak.
LKS II Pisarowce – LKS Tyrawa Wołoska 2-1 (0-1);
samobójcza, Domaradzki – Judka.
Pogórze Srogów Górny – Otryt Lutowiska 0-0

Klasa okręgowa
LKS Zarszyn – Grabowianka Grabówka 1-0 (0-0); Silarski (65).
Iskra Przysietnica – Górnik Strachocina 4-3 (1-1);
Łuczka 2 (5, 60), Markowski (89).
Klasa B
LKS Płowce/Stróże Małe – Pionier Średnia Wieś 5-0 (1-0);
Wilczyński 3, Wajda, Jaklik.

Trampkarze starsi
EKOBALL SANOK – RESOVIA RZESZÓW 3-3 (2-1)

Bramki: Jamka 2 (28, 70), Milczanowski (5).
Gospodarze prowadzili 2-0 po golach Adriana Milczanowskiego i Macieja Jamki, ale Resovia z nawiązką odrobiła
straty. Ostatnie słowo należało jednak do drużyny Damiana
Popowicza – w doliczonym czasie gry znów tra�ł Jamka,
zdobywając bramkę na wagę remisu.

POLONIA PRZEMYŚL – EKOBALL SANOK 1-1 (1-0)

Bramka: Matuszewski (41).
Mecz o dwóch obliczach – słabo do przerwy (choć okazje mieli Jamka i Milczanowski) i dobrze w drugiej połowie.
Wyrównującego gola po ładnej akcji zdobył Tomasz Matuszewski. Potem Ekoball mocno atakował, ale nie udało się
strzelić zwycięskiej bramki.

Trampkarze młodsi
GIGANCI RADYMNO – EKOBALL SANOK 1-0 (1-0)

Mimo gry w mocno okrojonym składzie goście mieli lekką przewagę, jednak zabrakło skuteczności. W drugiej połowie Ekoball stworzył sobie kilka okazji do wyrównania, najlepszych nie wykorzystali Filip Pielech i Wiktor Łuczycki.

EKOBALL SANOK – SMS JAROSŁAW 1-1 (1-1)

Bramka: Łuczycki (25).
Dużo boiskowej walki, mało okazji bramkowych. Faworyzowani goście objęli prowadzenie po kwadransie, 10 minut
później wyrównał Łuczycki. Potem sytuacji sam na sam nie
wykorzystał Łukasz Piotrowski. Tuż przed przerwą Gabriel
Kobylak obronił rzut karny.

Młodzicy starsi
POLONIA PRZEMYŚL – EKOBALL SANOK 3-1 (1-1)

Charytatywny Festiwal Piłkarski

Bramka: Słuszkiewicz (10).
Także i młodzicy mieli problemy kadrowe, co wykorzystała Polonia, biorąc rewanż za 0-3 w Sanoku. Spotkanie rozpoczęło się jednak po myśli ekoballowców, bo w 10. min wynik otworzył Kacper Słuszkiewicz. Niestety, potem tra�ali
już tylko rywale.

Grali w kulach i... o kulach

Młodzicy młodsi
POLONIA PRZEMYŚL – EKOBALL SANOK 0-1 (0-1)

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Kapitalna impreza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Najpierw był turniej dzieci, a potem zobaczyliśmy
coś, czego w Sanoku chyba jeszcze nie było – mecze AMP
Futbol i Bumper Ball.
W zmaganiach piłkarzy z rocz- świetnie radzą sobie mimo
nika 2007 decydowała różnica ograniczeń, każde zagranie pubramek. Zwyciężył Beniaminek bliczność nagradzała brawami.
Krosno, wyprzedzając PN Mie– Ta dyscyplina sportu istlec i Orzełka Bażanówka. Tuż nieje w Polsce trzy lata, jesteśmy
za podium uplasowali się go- jednym z czterech klubów.
spodarze, czyli drużyna Akade- W drużynie mamy kilku repremii Piłkarskiej. Każdy zawodnik zentantów Polski, która w ubieotrzymał złoty medal i piłkarski głym roku zajęła 4. miejsce na
odblask w ramach akcji „Bądź Mistrzostwach Świata AMP
widoczny na drodze”.
w Meksyku – powiedział Rafał
Potem na parkiecie pojawi- Bieńkowski.
ła się drużyna GKS Góra, twoNa koniec – kapitalna zabarzona przez zawodników po wa podczas meczów Bumper
amputacjach kończyn, którzy Ball. Co to takiego? Futbol w kugrają o kulach. Widząc, jak lach zorbingowych! Kibice po-

Bramka: Kania (61).
Po wygranych z Jasłem i Stalową Wolą ekoballowcy chcieli
pójść za ciosem, ale lider był za silny. Inna sprawa, że mecz
mógłby się inaczej ułożyć, gdyby nie gol do szatni i czerwona
kartka Dominika Pielecha przy stanie 1-2. Honorową bramkę
minutę po wejściu na boisko zdobył głową Karol Kania.

AMP Futbol okazał się świetną zabawą – zarówno dla graczy,
jak i kibiców
kładali się za śmiechu, widząc jak
uczestnicy co rusz lądują na parkiecie, bo elementem tej gry jest
przewracanie rywali, by utorować sobie drogę do bramki.
Turniej wygrała drużyna Energy Fitness Clubu, a pozostałe
wspólnie zajęły 2. miejsce.

Nie zabrakło gier i zabaw
dla publiczności oraz atrakcji
dla maluchów. Zbierano datki
dla podopiecznej Fundacji
„Czas Nadziei” – Martynki,
która urodziła się z wadami
kończyn. Była też rejestracja
potencjalnych dawców szpiku.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Bramka: Sumara (13).
Powtórka meczu w Sanoku – znów 1-0 po golu Kacpra
Sumary, który wykończył składną akcję. Potem trwała obustronna wymiana ciosów, ale wynik nie uległ już zmianie
i podopieczni Bernarda Sołtysika zdobyli bezcenny komplet
punktów.

Okręgowa liga młodzików
BIESZCZADY USTRZYKI D. – AP SANOK 9-0 (3-0)

Akademia podzieliła wcześniejszy los Ekoballu, także
doznając wysokiej porażki w Ustrzykach. Od dwucyfrówki
gości uratował bramkarz Adrian Stodolak.
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Siatkówka

II liga

Jeden brat lepszy od dwóch
TSV MANSARD TRANS GAZ-TRAVEL SANOK – PZL SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 3:0 (13, 17, 18)

Kilkunastu wędkarzy pojechało na Muchowe Mistrzostwa
Polski, rozegrane na Łupawie w Ustce. Srebrny medal
zdobyła juniorska kadra okręgu krośnieńskiego, w składzie której łowili Patryk Rycyk i Patryk Daniło. Wśród
seniorów najlepiej wypadł Dariusz Maciuba, jednak można go nazwać głównym pechowcem imprezy. Nie dość, że
uplasował się tuż za podium, to jeszcze w ostatniej turze
spiął lipienia, dającego mu złoto indywidualnie.
6. pierwszy (z Korzeniowskim
w składzie), 7. trzeci (Maciuba,
Żywicki i Krzysztof Zakrzewski), 9. drugi (Robert Tobiasz).
Natomiast na 13. pozycji sklasy�kowana została drużyna „jedynki” (Adam Skrechota –
2. miejsce sektorowe w II turze,
Michał Fejkiel i Jan Krokos).
Startowały 52 zespoły.
W kat. juniorów 8. miejsce
zajął Rycyk, a 16. Daniło. Ich
lokaty miały wymierny wkład
w wywalczenie przez okręgową drużynę tytułu wicemistrzowskiego.
Mistrzostwa ustaliły klasy�kację łączną Grand Prix
Polski. Znakomite 2. miejsce
zajął Korzeniowski (1. pozycja w rankingu dwuletnim),
10. był Tobiasz, 13. Żywicki,
32. Krokos, a 38. Maciuba.

Państwo Rusinowie mogą być dumni z synów. Zwłaszcza z Pawła, którego TSV odniósł pewne zwycięstwo
chcemy walczyć o zwycię– Z Pawłem trenowałem a ekipa z Sanoka pretendenstwo. Do każdego spotkania dwa sezony w Ropczycach, tem do awansu – dodał Wojstaramy się podchodzić jak do więc wiem na co go stać. ciech Rusin.
meczu o awans do I ligi – po- W dzisiejszym meczu trochę W sobotę (godz. 17) siatkawiedział Paweł Rusin, wycho- zjadła nas trema. Cóż, w koń- rze TSV podejmują Conwanek drużyny z Sędziszowa. cu jesteśmy beniaminkiem, timax MOSiR Bochnia.

IV liga

Puchar Polski

TSV II SANOK – SOKÓŁ SIENIAWA 3:1 (-19, 16, 18, 22)
Drugi mecz i drugie zwycięstwo, efektem pozycja lidera
grupy II. Drużyna rezerw TSV najwyraźniej mierzy
w awans do III ligi.

SMS PZPS III SPAŁA
– TSV TRANS GAZ-TRAVEL SANOK
3:1 (-23, 22, 19, 21)
Koniec pucharowej przygody TSV. Pierwsza porażka w sezonie, do tego z lekkim niesmakiem, bo pod szyldem trzeciej
drużyny SMS-u wystąpili zawodnicy pierwszego zespołu,
który aktualnie prowadzi w I lidze.
Mimo tak znacznych wzmocnień w szeregach rywali, drużyna Piotra Podpory potra�ła
dobrze rozpocząć mecz, po
zaciętej końcówce wygrywając pierwszego seta. Niestety,
w kolejnych nie było już tak
dobrze. Młodzi siatkarze
SMS-u – w składzie m.in.
tegoroczni mistrzowie świata
kadetów – wyraźnie poprawili
skuteczność, swoje zrobiła też
wzmocniona zagrywka.

TOMASZ SOWA

Rezerwy TSV już są liderem IV ligi
– Jestem zadowolona
z postawy drużyny, w końcu
rywale mają zawodników
z III-ligowym doświadczeniem. Sokół bardzo dobrze
spisywał się w obronie, dużo
piłek wracało na naszą stronę.
Cieszy mnie przede wszystkim fakt, że moi zawodnicy
potra�li odrobić straty, konsekwentnie realizując to, o czym
mówiliśmy sobie w przerwach
meczu – powiedziała trener
Dorota Kondyjowska.

– To był zacięty bój, w którym minimalnie lepsi okazali
się gospodarze. Myślę, że gdyby grali zawodnicy z trzeciego
SMS-u, to odnieślibyśmy
zwycięstwo. Szkoda, że stało
się inaczej, bo moglibyśmy
gościć w Sanoku przynajmniej jeden zespół I-ligowy –
powiedział Robert Hnat, prezes TSV i właściciel �rmy
Trans Gaz-Travel, który znów
pojechał z drużyną na mecz.

Liga juniorek

Wisłoka popłynęła
SANOCZANKA PBS BANK SANOK
– WISŁOKA DĘBICA 3:1 (19, 14, -20, 27)

Zasłużone zwycięstwo Sanoczanki i to mimo kłopotów
kadrowych. Bohaterką meczu była Karolina Demkowicz.
Po szybkich dwóch pierwszych setach wydawało się, że drużyna Ryszarda Karaczkowskiego łatwo sięgnie po komplet
punktów, ale zawodniczki Wisłoki wróciły do gry. Ostatecznie
pojedynek rozstrzygnęła walka na przewagi w czwartej partii,
zakończona przez Sanoczankę. Główna w tym zasługa Demkowicz, brylującej w ataku i obronie.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

ARCHIWUM PRYWATNE

Porażka z I-ligowcami

Sokół schwytany

Początek nie był jednak udany, bo pierwszego seta gospodarze oddali zbyt łatwo, popełniając wiele błędów. Po przerwie gra uległa znacznej poprawie, co przełożyło się na wynik.
Dwie kolejne odsłony pojedynku nasi siatkarze wygrali
gładko, dopiero w trzeciej Sokół znów zaczął nawiązywać
wyrównaną walkę. Ostatnie
słowo należało jednak do sanoczan, dzięki czemu zgarnęli
kolejny komplet punktów.

Muszkarz z koła nr 1
tuż za podium MP

Wędkarz z koła nr 1 w kolejnych turach łowił 17, 7 i 9
ryb, zajmując odpowiednio
4., 8. i 10. miejsca sektorowe.
W sumie lokaty te dały mu
tak nielubiane przez sportowców 4. miejsce. – Na dodatek w ostatniej turze spiąłem lipienia, który – jak się
potem okazało – zagwarantowałby mi tytuł mistrzowski...
– powiedział Maciuba.
Oprócz niego lokaty w czołowej trzydziestce zajęli: 16. Robert Tobiasz, 25. Krzysztof
Żywicki (3. lokata sektorowa
w ostatniej turze), 30. Maciej
Korzeniowski (wygrany sektor w I turze). Startowało ponad 170 zawodników.
Trzy zespoły okręgowe
uplasowały się w czołowej dziesiątce klasy�kacji drużynowej:

TOMASZ SOWA

Gładkie zwycięstwo w meczu, którego dodatkowym
smaczkiem był pojedynek
braci Rusinów. Grający
w TSV Paweł okazał się lepszy od Wojciecha i Grzegorza. Z trybun pojedynek
oglądali ich rodzice – Maria i Andrzej.
Sam mecz bez historii – dominacja gospodarzy w każdym elemencie siatkarskiego
rzemiosła, co najlepiej obrazują wyniki setów. Najszybciej zakończył się pierwszy,
którego pierwszoplanową
postacią był Tomasz Józefacki. Przy jego zagrywce wypracowana została przewaga,
a w końcówce zaliczył kilka
skutecznych ataków. Druga
odsłona miała wyrównany
początek, potem przewaga
TSV zaczęła rosnąć. W trzeciej PZL chwilę prowadził
(3:1), ale nasi zawodnicy
szybko odrobili straty po akcjach Daniela Gąsiora. Potem
było powiększanie przewagi
i wygrana 3:0. Mecz trwał
niewiele ponad godzinę.
– Nigdy wcześniej nie
grałem przeciw braciom,
więc była to dla mnie dodatkowa motywacja. Z drugiej
strony pojedynek traktowaliśmy jak każdy inny, a zawsze

16 października 2015 r.

Dariusz Maciuba zaliczył tyleż dobry, co pechowy występ
na Mistrzostwach Polski

Słaby finisz w spinningu
Tydzień przed muszkarzami Mistrzostwa Polski rozegrali
spinningiści. Zawody nie były udane dla Piotra Bałdy,
który tym samym zanotował duży spadek w klasy�kacji
końcowej Grand Prix.
Podczas zawodów na jeziorze
Dadaj koło Biskupca startujący indywidualnie reprezentant koła nr 1 złowił w sumie
15 okoni. Niestety, tylko
w pierwszej i trzeciej turze –
drugą „wyzerował”, przez co
w klasy�kacji łącznej mistrzostw

przypadło mu dopiero 102.
miejsce. A to z kolei przełożyło się na spadek w punktacji
końcowej GPP. Ostatecznie
Bałda zajął 42. pozycję w stawce 134 spinningistów – jak na
debiutancki sezon to przyzwoity wynik.

Ostatnie regaty dla Skiby
Czas ściągać łodzie, bo soliński sezon de�nitywnie zakończony. Jak co roku zamknęły go Regaty dla Wytrwałych.
Klasę sportową wygrał Wacław Skiba z Bieszczadzkiego
Towarzystwa Żeglarskiego.
Rozegrano tylko jeden wy- stwo generalne ze sporą prześcig, za to na dość długiej tra- wagą nad rywalami. Przy
sie, która wiodła z Polańczy- okazji wygrał klasę sportową,
ka do Wyspy Skalistej i z po- w której 3. miejsce zajął jego
wrotem. Najszybciej pokonał klubowy kolega Jan Wilk,
ją Skiba, odnosząc zwycię- a 4. Marek Sawicki z Na�owca.

16 października 2015 r.
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Weekendowy triplet biegaczy
Intensywny weekend mieli
biegacze na czele z Markiem
Nowosielskim, który zaliczył aż trzy starty. W piątek
w Mielcu, a w sobotę i niedzielę w Zarzeczu i Tarnobrzegu, gdzie biegali też Damian Dziewiński i Maciej
Hunia z Sokoła. Efektem
kilka miejsc na podiach
i jedno zwycięstwo.

pań zdominowały zawodniczki z Zagórza: kat 65–69
lat wygrała Janina Tara
(45:59) przed Ewą Łomnicką-Gut (46:03), a w 60–64
lata na pozycji 3. znalazła się
Maria Sałak (42:17). Na najniższym stopniu podium stanęli też: 50–54 lata – Irena
Wenc (40:12), 30–39 lat – Tomasz Czech (39:31). Pozostałe lokaty w dziesiątkach: 65–69
lat – 6. Renata Żubryd, 60–64
lata – 4. Genowefa Szewczyk,
5. Danuta Apanasowicz
(wszystkie Zagórz), 30–39 lat
– 5. Anita Żyłka-Reut, dzieci –
5. Paweł Petryłka.

Mistrzostwa na basenie
Na basenie MOSiR rozegrano XII Podkarpackie Mistrzostwa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pływaniu, których organizatorem był sanocki Dom Dziecka.

Podium wyścigu w Tarnobrzegu, gdzie Damian Dziewiński (drugi z prawej) zajął 5. miejsce

KTS III KROŚCIENKO WYŻNE – SKT G3 SANOK 7:10

Punkty: Bednarczyk 3,5, Wronowski 3, Nowak 2,5, Gomułka 1.
Tenisiści stołowi SKT G3 udanie rozpoczęli rozgrywki
V ligi krośnieńskiej. Na początek było wyjazdowe zwycięstwo w Krościenku Wyżnym.
nak ping-pongiści SKT wygrali
następne cztery pojedynki
(m.in. 2 punkty grającego trenera Mariana Nowaka). Gospodarze odpowiedzieli niewiele krótszą serią, ale ich nadzieje ostatecznie zgasił Bednarczyk, kończąc pojedynek.

Najlepszy w wieloboju
Sporą sensację sprawił Michał Głuszyk z Zespołu Szkół nr 3,
wygrywając Charytatywny Ogólnopolski Wielobój BOSCH
w Arłamowie.
Rywalizacja rozpoczęła się biegiem terenowym na dystansie
1500 metrów. Potem uczestnicy musieli pokonać 16-metrową ściankę wspinaczkową, zaliczyć pchnięcie kulą i przejechać
rowerem 3 km. Niespodziewanie w stawce ponad 100 osób
z całej Polski najlepszy okazał
się Głuszyk. Nagrody wręczał
mu gość specjalny imprezy, były
chodziarz Robert Korzeniowski – wielokrotny medalista
igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy.
Michał Głuszyk odebrał nagrodę z rąk Roberta Korzeniowskiego
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

metą wyprzedził mnie zawodnik o 18 lat młodszy. Natomiast w Tarnobrzegu startowałem już szósty raz, jednak jeszcze nigdy przy tak
mocnym wietrze – powiedział Dziewiński, który
w obu imprezach plasował
się w czołowej szóstce, więc

nie klasy�kowano go w grupie wiekowej. Warto jednak
zaznaczyć, że za każdym razem był najszybszy wśród zawodników kat. 30–39 lat.
A już w niedzielę wyścig
w Sanoku – I Park Race.
Szczegóły na stronie 24.
(plakat).

Skakał najdalej

Uczestnicy startowali w grupach podstawówek, gimnazjów i szkół średnich. Były też
wyścigi w kat. otwartej. Najlepszą zawodniczką imprezy
okazała się Karolina Wazowicz
z Krosna, zdobywając 1. miejsce w kat. szkół średnich
i 2. w „open”. Pokonał ją tylko
Jaromir Pajda, wychowawca
z Domu Dziecka w Jarosławiu.
Miejsce 3. zajęła Oliwia Ostach
z sanockiego Domu Dziecka.
Drużynowo wygrał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy w Sanoku. Miejsce
2. zajęły ex aequo domy dziecka
w Skopaniu, Jarosławiu i Krośnie. Obok gospodarzy startowały też: Dom Dziecka w Wolicy, Dom dla Dzieci w Skopaniu
i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rzeszowie.
Organizatorzy dziękują
sponsorom mistrzostw:
Firmie „Bosz”, Firmie „Pass-Pol”,
Fundacji „Pomagam”, PBS, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Rejman”,
MOSiR

Adam Ruda z Zakucia Zagórz zajął 2. miejsce podczas
Konkursu Skoków o Puchar Prezesa Polskiego Związku
Narciarskiego, który rozegrano w Zakopanem.
Na Wielkiej Krokwi wychowanek Adama Kiszki uzyskał
najlepszą odległość łączną po
lotach na 128,5 i 133 metry.
Sędziowie mieli jednak zastrzeżenia do stylu zawodnika kadry juniorów i ostatecznie zwycięstwo odniósł Artur
Kukuła z Wisły.

W ostatni weekend Ruda
wywalczył 12. lokatę Letnich
Mistrzostw Polski w Szczyrku, na skoczni normalnej.
Dodajmy jeszcze, że udanie
startował w cyklu FIS CUP,
w klasy�kacji łącznej plasując
się na 8. pozycji (był 2. z Polaków).

ARCHIWUM PRYWATNE

razem Dziewiński był 5. z czasem 53:49. Natomiast 38. Nowosielski (1:06:14) wywalczył
2. lokatę w kat. wiekowej.
Hunia zdecydował się biec
na 2 km, zajmując 3. pozycję
z wynikiem 6:50.
– W Zarzeczu długo biegłem drugi, ale 100 m przed

Dobra inauguracja

Pierwsze punkty zdobyli Marek Wronowski, Piotr Gomułka i Andrzej Bednarczyk, wyprowadzając gości na prowadzenie 3:1. Przewaga utrzymana została po deblach i dwóch
kolejnych singlach. Potem
przeciwnik złapał kontakt, jed-

Wiele osób pojechało do Polańczyka na Puchar Podkarpacia w Nordic Walking. Na dystansie 10 km miejsce
3. generalnie zajął Jerzy Nalepka.
Nasz weteran �niszował
z czasem 1:05:10 i stratą ponad 5 minut do Marcina Michalca z Krosna. Oczywiście
Nalepka zdecydowane wygrał kat. 60–69 lat, w której
pozycja 5. przypadła Tomaszowi Ryszowi. Natomiast
w kat. 18-29 lat kobiet lokatę
3. wywalczyła Agnieszka
Hałczyńska-Drozd z Nowosielec (1:35:24).
Lepszą obsadę miał wyścig na 5 km, w którym 9. generalnie był Daniel Polny
(35:30). Wśród juniorów
2. miejsce zajął Marek Polny
(37:08). Najstarsze grupy

ARCHIWUM PRYWATNE

W Mielcu rozegrano Ogólnopolski Bieg Uliczny na 3 km.
Nowosielski uzyskał czas
11.31,99, zajmując 2. miejsce
w kat. +60 lat ze stratą 9 sekund do zwycięzcy. Generalnie w stawce ponad 150 osób
naszemu weteranowi przypadła 59. pozycja.
Następnego dnia odbył
się wyścig „Zarzecze na 5!”,
jednak na dystansie faktycznie nieco dłuższym, bo trasa
liczyła 5,4 km. Startowało blisko 150 uczestników. Dziewiński �niszował 3. generalnie
z wynikiem 17:43, stratą 4 sekund do 2. miejsca i 21 do
zwycięzcy. Hunia (19:03)
zajął 8. pozycję i 2. w kat. do
29 lat, a Nowosielski (21:46)
był 31. w klasy�kacji łącznej
i najlepszy w kat. wiekowej.
I wreszcie Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Wyścig główny na
15 km rozegrano z udziałem
ponad 170 osób, do tego
w trudnych warunkach. Tym

„Kijkarze” w Polańczyku
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Szachiści na start

Wygrali w Czaszynie

Dwie drużyny szachistów Komunalnych przystąpiły do
nowego sezonu IV ligi podkarpackiej. Podczas inauguracyjnego zjazdu w Rymanowie pierwsza wygrała wszystkie
trzy mecze, drugiej przypadło jedno zwycięstwo.

Zawodnicy Sanockiego Klubu Tenisowego zdominowali
Gminny Turniej Deblowy w Czaszynie, zajmując całe podium. Wygrali Rafał Galik i Jakub Sobieszczuk.

Pierwszy zespół zdobył komplet punktów, pokonując po 3:2
drugi i Stowarzyszenie Nasz Rymanów oraz 4:1 jego rezerwy. Punktowali: Leszek Marut, Aleksander Materniak, Paweł Kostelniuk, Krzysztof Dobrzański i Emilia Wojtas.
Druga drużyna oprócz porażki z pierwszą przegrała też
z SNR I, zwycięstwo odnosząc w meczu z drugą ekipą gospodarzy. Punktowali: Marek Materniak, Grzegorz Zając,
Marek Kielar, Michał Baran, Elżbieta Stodolak i Sabina
Adamska.

Na miarę możliwości
Młody ciężarowiec Gryfu Patryk Sawulski zajął 14. lokatę
podczas Mistrzostw Polski do lat 15 w Burzeminie koło
Częstochowy.
Sztangista młodszy o rok od większości rywali startował
w wadze do 62 kg. Zmagania zakończył z dwubojowym rezultatem 137 kg (60 kg w rwaniu i 77 kg w podrzucie). – Wyniki
w granicach rekordów życiowych mogły dać mu nieco wyższe
miejsce, ale na czołową dziesiątkę nie było szans – podkreślił
Ryszard Wojnarowski, prezes Gryfu.

Najlepsza para odniosła zasłużone zwycięstwo – Galik i Sobieszczuk zakończyli rywalizację z kompletem punktów. Miejsce 2. zajęli Julian Bartkowski i Bogusław Cetnar (2 wygrane
mecze), a 3. Jan Błażowski i Jakub Penar (1 zwycięstwo).

Debel na zakończenie
W sobotę na kortach SKT planowany jest Deblowy Turniej
Zakończenia Sezonu o Puchar Dyrektora Firmy „Wamot”.
Początek o godz. 9, wpisowe 20 zł od pary. W razie złej pogody impreza przełożona zostanie na kolejny weekend.

Liga na „Wierchach”
Drużyny dziewcząt z I Liceum Ogólnokształcącego
i chłopców z Zespołu Szkół nr 3 wygrały na „Wierchach”
rejonowe zawody Ligi Lekkoatletycznej.
Dziewczęta z „ogólniaka” zgromadziły 1021 pkt, wyprzedzając Zespół Szkół Licealnych z Ustrzyk Dolnych (880) i Zespół
Szkół nr 2 (803). Podobne były wyniki punktowe w zmaganiach chłopców – zwycięska „trójka” zdobyła 1007 pkt, a kolejne miejsca zajęły ILO (887) i szkoła z Ustrzyk (829). Najlepsze drużyny awansowały do �nałów wojewódzkich.
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Wystawa fotografików
sanockich

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Malują obrazy
i tropią „złoty pociąg”

W Galerii „20” Miejskiej Biblioteki Publicznej do końca miesiąca 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.

Wieczór z kabaretem
Wszystkich, którzy choć na chwilę chcą się
oderwać od szarej rzeczywistości, Sanocki
Dom Kultury zaprasza na występ Kabaretu
Skeczów Męczących. Grupa w naszym mieście zaprezentuje się 18 października o godzinie 20.00. Członkowie kabaretu w czasie
swoich występów przedstawiają męski punkt
widzenia na sprawy mniej lub bardziej codzienne. Lubią też zaskakiwać i szokować.
Cena biletu 50 zł. Rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie SDK.

16 października 2015 r.

Turniej Szachowy

Poświęcą świątynię w Mucznem

Wszyscy chętni mogą wziąć udział w Turnieju
Szachowym, który zostanie zorganizowany 24
października w Osiedlowym Domu Kultury
„Puchatek”. Dla najlepszych szachistów przygotowano nagrody rzeczowe. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do 22 października drogą
mailową: ssmpuchatek@gmail.com.

Prawdziwa perełka drewnianej architektury
sakralnej powstała w Mucznem. W niedzielę
(18 października) o godz. 15.00 odbędzie się
konsekracja tej pięknej świątyni. Mieszkańcy
Mucznego gorąco zapraszają osoby, które
chcą wziąć udział w tej ważnej dla tamtejszej
społeczności uroczystości.

We wrześniu 15 wybitnych artystek i artystów
wzięło udział w plenerze, który odbył się w Siedlisku Brzeziniak w Przysłupiu w Bieszczadach.
Mistrzowski Plener Malarski to część projektu
„Pasujemy do siebie jak puzzle” realizowanego
w 2015 roku ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic we współpracy z Gminnym Centrum Kultury Ekologii w Cisnej. Podczas prawie dwutygodniowych zajęć powstały
nie tylko obrazy, ale też murale i materiał video.
16 października (piątek) o godz. 18.00 w Galerii
Przy Pętli (siedziba GCKiE w Cisnej) odbędzie
się wernisaż wystawy poplenerowej połączony
z otwarciem 3. sezonu działalności galerii.
W czasie imprezy zagrają: Ernest Drelich – cajon, bębny, gitara klasyczna i Robert Robson
Onacko – gitara elektryczna.
Dodatkową atrakcją będzie prezentacja dokumentu przygotowanego przez uczestników
pleneru. Naprędce utworzona z artystów ekipa
reporterska dotarła do świadka ukrycia tajemniczego pociągu – Sturmbannführera Helmuta
Lampke, który wyjawił, że prawda jest inna, niż
podaje prasa. Wyznanie skrywanej przez lata tajemnicy było tak silnym przeżyciem, że Herr
Lampke doznał ataku serca. Poszukiwania „złotego pociągu” poprowadził artysta Włodzimierz
Fruczka. Do rozwiązania zagadki poszukiwacze
wykorzystali georadar i wykrywacz metali. Efekty ich wyprawy zostaną zaprezentowane w czasie
ekspozycji.

4 x Europa

„Wojna i pokój” Magdaleny
Grzebałkowskiej
W Muzeum Historycznym 23 października
o godzinie 18.00 odbędzie się promocja
książki „1945. Wojna i pokój” Magdaleny
Grzebałkowskiej. Nie jest to jej pierwsza
książka. Na swoim koncie ma ona również
utwory takie jak „Beksińscy. Portret podwójny” i „Ksiądz Paradoks”. Wszystkich chętnych
organizatorzy serdecznie zapraszają.

Nie tylko dla miłośników fotografii Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” przygotował wystawę „4xEuropa – okruchy
chwili”. Na ekspozycji do 23 października można podziwiać prace: Barbary Czernek, Doroty Stafij, Marii Kępy i Rafała
Węgrzyna.

Wystawa prac
Marcina Samlickiego

Teatr dla dorosłych w BWA
Na łamach „TS” wspominaliśmy o sztuce
„Letni dzień”, zaadaptowanej na potrzeby
grupy teatralnej działającej przy BWA Galerii Sanockiej, a następnie kilkakrotnie
prezentowanej – z powodzeniem! – na kameralnej „przenośnej” scenie tej, jakże
prężnie działającej, instytucji.
– Ośrodki w całej Polsce odnotowują ogromne
zainteresowanie osób dorosłych teatrem amatorskim, więc dlaczego by nie spróbować rozwinąć tej idei w Sanoku? – mówi Sławomir Woźniak, pedagog teatru, dyrektor BWA. – Chciałbym serdecznie zaprosić dorosłych, pracujących
i studentów, do udziału w przedsięwzięciu, którego zalążkiem były próby i prezentacja spektaklu „Letni dzień”. Wszystko, co się wokół tego
wydarzyło i zdarza do tej pory, świadczy wymownie, że z jednorazowej zabawy warto ukonstytuować coś długofalowego, z bogatszym repertuarem i dla większej grupy uczestników.
Przez lata pracował Pan z młodzieżą. Czy teraz
skoncentruje się tylko na pracy z dorosłymi?
– Teatralna grupa młodzieżowa w BWA ma
swoją niekwestionowaną pozycję – deklaruje
Woźniak. – Jednak nie ukrywam, że praca
z dorosłymi, którzy świadomie chcą się zająć
teatrem, to zupełnie nowe wyzwanie. Marzy
mi się, by zbudować repertuar, złożony z kilku
tytułów, głównie byłaby to dramaturgia współczesna, i aby ten repertuar gościł potem na
a�szach, tak jak to się dzieje w profesjonalnych teatrach. Mamy do dyspozycji nie tylko
salę w BWA, ale możemy też gościnnie zago-

Prace Marcina Samlickiego ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Fishera w Bochni do
końca miesiąca są wystawiane w naszym mieście. Ekspozycję zatytułowaną „Spotkania
w Krzemieńcu” można oglądać w BWA Galerii Sanockiej, natomiast zbiór „Marcin Samlicki (1878-1945) Bochnia–Paryż–Krzemieniec” na poddaszu Muzeum Historycznego.

Marta Łysyganicz
i Giocoso Duo
spodarować Klub Górnika, dotyczy to zarówno prób, jak i prezentacji przedstawień.
Kiedy nabór?
– Grupa młodzieżowa jest już prawie zorganizowana, ale jeszcze czekamy na niezdecydowanych. Pierwsze zajęcia dla dorosłych miały
miejsce 9 października. Już teraz mogę powiedzieć, że próby z dorosłymi będą się odbywały w piątkowe wieczory. Serdecznie zapraszam! – zachęca Sławomir Woźniak.
Uczestnicy ubiegłorocznych zajęć, którzy zamierzają kontynuować przygodę z teatrem,
zapewniają, że warto. Osoby mające zamiar
dołączyć do grupy, mogą się zgłosić telefonicznie pod numerem 13-46-36-030 lub zapisać się
w siedzibie BWA (ul. Rynek 14).
msw

Już 16 października w Państwowej Szkole Muzycznej o godzinie 17.00 zaprezentuje się zespół
Giocoso Duo, który tworzą Marta Łysyganicz
i Patrycja Jabłońska. Absolwentka PSM, która
szkoliła się pod okiem Roberta Handermandera
i ukończyła Łódzką Akademię Muzyczną – Marta Łysyganicz wystąpi też solo. Publiczność będzie mogła usłyszeć między innymi utwory Fryderyka Chopina i Enrique Granados.

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

