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URZĘDY CIĘŻKO
PRACOWAŁY,
BY UKARAĆ STARUSZKA

/TYGODNIK.SANOCKI

Autosan wraca pod
skrzydła państwa?

s. 3

SCHRONISKO
W SFERZE MARZEŃ…

s. 12

Antoni Rusinek, prezes Huty Stalowa Wola, we wtorek, w obecności
wiceministra skarbu państwa Zdzisława Gawlika złożył na ręce syndyka Ludwika Noworolskiego wstępną ofertę kupna Autosanu przez konsorcjum, w skład którego wchodzą trzy podmioty: HSW, PIT Radwar
i SKB Drive Tech z Radomska. – To mariaż kapitału skarbowego i kapitału prywatnego – podkreśla wiceminister.

s. 4 – 5

STS nie
składa
broni
Niespodzianka w Jastrzębiu. STS pokonał wicemistrza kraju, biorąc rewanż za porażkę w I rundzie na własnym lodowisku. Zwycięską bramkę
zdobył Mike Danton (na zdjęciu), powołany
przed meczem do reprezentacji Polski.

s. 20

2

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Toyota wylądowała w rowie

Do groźnie wyglądającego
wypadku doszło w sobotę na
ul. Wolności w Zagórzu.

któremu na kapeluszu rosły
dwa kolejne. Wprawdzie swego czasu mieliśmy w redakcji
prawdziwka, z czapki którego
wykluł się następny, ale takiego z dwoma „młodymi” jeszcze u nas nie było. Gratulacje
dla grzybiarza!
(b)

pliczkę z płaskorzeźbą Matki
Boskiej Leśnej autorstwa
Zdzisława Pękalskiego – relacjonuje hm. Krystyna Chowaniec, komendantka hufca

i autorka książki ze wspomnieniami Jana Łożańskiego, wybitnego kuriera, który zmarł
w 1990 roku w Sanoku. W Balnicy grupa przekroczyła grani-

W rajdzie uczestniczyło 56 osób z kilku drużyn

INFORMACJA

Burmistrz
Miasta Sanoka
informuje,
że w dniu wyborów,
tj. 25 października
2015 r. w godz. od
10.00 do 16.00 udostępniony będzie samochód dla wyborców niepełnosprawnych – kontakt telefoniczny w dniu wyborów
13-46-52-800.

cę, podobnie jak kilkadziesiąt
lat temu kurierzy, dziś ze Słowacją, a wówczas z Węgrami.
Po dotarciu kolejką wąskotorową do Żubraczego, zobaczyli
miejsca po leśniczówce Jana
Stankiewicza – odważnego gajowego, który podczas wojny
przeprowadzał
kurierów
i uchodźców na Węgry – i dworze Gedroyciów. – Zapaliliśmy
znicze na grobie księcia Władysława Gedroycia, ojca bohaterskiej Jadwigi Kociatkiewicz,
która w Żubraczem prowadziła
najważniejszy na trasie „Las”
punkt kontaktowy – wyjaśnia
komendantka.
Wędrowcom sprzyjała
pogoda – rozkoszowali się
pięknem gór w jesiennej szacie i miłym towarzystwem.
Na zakończenie każdy otrzymał folder z opisem trasy, pamiątkowy dyplom i plakietkę.
Organizację rajdu wsparł �nansowo powiat sanocki.
(z)

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
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BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał poszkodowaną kobietę do sanockiego szpitala

ARCHIWUM PRYWATNE

– Wędrowaliśmy dawną trasą
„Las”. Zaczęliśmy w Maniowie, gdzie przy drodze na Balnicę jest pomnik poświęcony
kurierom. Tam chwilę popracowaliśmy, usuwając trawę
z chodnika, potem oddaliśmy
hołd, składając znicze i kwiaty.
I powędrowaliśmy do Balnicy,
po drodze odwiedzając ka-

Takiej grzybowej hybrydy jeszcze na naszych łamach nie
było. Wacław Szałaj z Czaszyna pokazał nam borowika, na
którego kapeluszu rosły dwa mniejsze. Coś niesamowitego!
– W okolicznych lasach jest
teraz dużo prawdziwków.
Sam wczoraj nazbierałem ich
dwa kosze, między innymi
okaz ważący 2 kilogramy. Ale
największą
przyjemność
sprawiło mi znalezienie tego
cudaka – powiedział pan Szałaj, prezentując borowika,

Pokłonili się kurierom
Harcerze z sanockiego hufca
pielęgnują pamięć o kurierach beskidzkich, którzy
w czasie wojny zapewniali
łączność między okupowanym krajem a rządem na
uchodźstwie,
przenosili
pocztę, pieniądze, sprzęt,
przerzucali ludzi. W tym
roku druhny i druhowie wyruszyli na siódmy już rajd
„Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ- AK”

Prawdziwek z „młodymi”

DOROTA MĘKARSKA

Kierująca toyotą mieszkanka
powiatu leskiego z niewiadomych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w przepust. Samochód wylądował w rowie.
Do zdarzenia drogowego
doszło po godz. 11. Kobieta
wracała z Sanoka. Przewoziła
zabranego ze schroniska psa.
Nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. W tym dniu
na drogach było ślisko. Poszkodowana została uwolniona z pojazdu i przewieziona
do szpitala. Na miejscu pracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sanoku, druhowie z OSP w Zagórzu i policjanci.
drm
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Poznaj swojego dzielnicowego
Stopień, imię i nazwisko: aspirant ROBERT KOSZYK.
Lat służby: 8.
Obsługuje dzielnicę: Wójtostwo I.
Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, pokój nr 224, tel. 13-46-57-423 lub 997.
Ulice: Armii Krajowej, Białogórska, Bluszczowa, Chabrów,
Dembowskiego, Goslara, Jabłoni, Jaśminowa, Krasińskiego,
Kwiatowa, Kopernika, Królowej Bony (numery parzyste),
Langiewicza, Liliowa, Jana Pawła II (numery parzyste), Staszica (numery parzyste), Traugu�a do ul. Staszica, Sierakowskiego, Śliwowa, Szafera, Padlewskiego, Poprzeczna, Maków,
Młynarska, Mickiewicza od skrzyżowania Królowej Bony
w kierunku Traugu�a, Ruciana, Wiśniowa.

KRONIKA
POLICYJNA
Sanok

* 14 października policja
odebrała zgłoszenie od 23-latka, który zawiadomił, że
na ul. Iwaszkiewicza zgubił
telefon marki Samsung
o wartości 1300 złotych.
Komórkę przywłaszczyła
sobie nieznana osoba.
* 16 października na ul. Witkiewicza doszło do kradzieży.
19-latek zawiadomił, że nieznany sprawca ukradł mu telefon marki Samsung o wartości 800 złotych. Złodziej
wykorzystał chwilową nieuwagę pokrzywdzonego i fakt,
że zostawił on telefon w niezamkniętym samochodzie.
*19 października około godziny 16.00 grupa młodych
osób przechodząca ulicą Cegielnianą została zaatakowana
przez 20-letniego mężczyznę.
Agresor kopnął jednego z nastolatków, a drugiego zaatakował nożem. Rozciął 18-latkowi nos i policzek. Kilka minut po zdarzeniu policjanci
schwytali sprawcę ataku.
Okazało się, że był pijany.

W organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Napastnik za
przestępstwo odpowie przed
sądem. Grozi mu kara do
trzech lat pozbawienia wolności. Zdrowiu i życiu pokrzywdzonego nie zagraża
niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
sprawca i o�ara się nie znali.

Gmina Bukowsko
* 19 października około godziny 17.30 w okolicach Bukowicy, nad Karlikowem,
zaginęło małżeństwo. Para
wybrała się na grzybobranie,
najprawdopodobniej straciła
orientację w terenie i zabłądziła. W akcję ratunkową,
która trwała ponad dwie godziny, włączyli się policjanci,
funkcjonariusze straży granicznej, ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR, zawodowi strażacy oraz członkowie OSP Nadolany, OSP
Niebieszczany i OSP Bukowsko. Małżeństwo udało
się odnaleźć około godziny
20.00.
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Urzędy ciężko pracowały, by ukarać staruszka
Zapłaci,
to zapamięta

Cztery urzędy: Policja, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Wojewoda Podkarpacki przez kilka
miesięcy były zaabsorbowane ukaraniem 91-letniego Michała Chodakowskiego za przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Całą proceduralną machinę uruchomiono, by ściągnąć od staruszka 50 zł mandatu.

Skasowali na 50 zł
Mandatem ukarano go 28
kwietnia br. Wysiadł w zatoczce MKS przy ulicy Dmowskiego i przeszedł na przystanek po
przeciwnej stronie drogi. Na
nic zdały się tłumaczenia, że
chciał zdążyć na autobus jadący
do centrum. Pieszo to kawał

drogi. – Nie zważali na mój
wiek i nie pomyśleli, żeby mi
pomóc. Zapytali tylko, ile mam
emerytury – opowiada rozżalony mężczyzna. Nie pomogły
argumenty, że jest kombatantem, weteranem wojny, akowcem.
Nie miał świadomości, że
ruszyła cała urzędnicza machina – w sprawach o wykroczenia, ściąganie grzywny nałożonej w postaci mandatu karnego,
następuje to w trybie postępowania egzekucyjnego. Do akcji
wkroczył Urząd Skarbowy, który wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zajęcie
jego emerytury. Między urzędami krążyły dokumenty: „Tytuł wykonawczy stosowany
w egzekucji należności pieniężnych”, „Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia
emerytalnego...” Jako wierzyciel należności stanowiących
dochód budżetu państwa do
postępowania został włączony
także wojewoda.

Prezent od państwa na
91. urodziny
Pan Michał był w szoku, kiedy
dowiedział się o zajęciu emerytury. Pod koniec września,
pięć dni przed swoimi 91. urodzinami, złożył w Urzędzie

AUTORKA

Pan Michał urodził się w 1924
roku w Bukowsku. Jako kilkunastoletni chłopiec, razem z ojcem, zaangażowany był w przerzuty polskich żołnierzy i patriotów przez zieloną granicę
na Węgry. Ryzykowali życiem.
Od szóstej klasy szkoły powszechnej należał do „Orląt”,
patriotycznej organizacji młodzieżowej działającej przy
Związku Strzeleckim.
W 1953 roku, za słuchanie
z kolegami radia, został skreślony
z listy uczniów technikum budowlanego w Jarosławiu. Przesłuchiwano go w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa przez 48 godzin – bez chwili snu i kropli
wody. Stracił szansę na maturę;
z trudem znajdował pracę, szczególnie w latach 50. i 60.
Jest członkiem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i dowódcą pocztu
sztandarowego. Ma stopień kapitana w stanie spoczynku.

Skarbowym wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę 53,40 zł.
„Informuję, że jestem 91-letnim weteranem Armii Krajowej, w stopniu kapitana. Z racji mojego wieku borykam się
z wieloma chorobami, które
wymagają kosztownego leczenia. Dodatkowo nie jestem
objęty zniżkami na leki i muszę opłacać je w pełnej wyso-

kości. Otrzymywaną emeryturę w całości przeznaczam na
lekarstwa oraz własne utrzymanie. Po dokonaniu wszystkich opłat (leki, media, wizyty
u lekarzy) nie zostają mi żadne oszczędności” – argumentował. Musi też kupić opał na
zimę.
Nałożona kara bolała go
tak bardzo, że przyszedł z interwencją do Tygodnika.

Policja tłumaczy się troską
o bezpieczeństwo pieszych
i wytycznymi Komendanta
Głównego Policji. – Dziewięćdziesięcioletni mężczyzna, przechodzący przez
czteropasmową
jezdnię
w miejscu niedozwolonym,
w porze dnia, kiedy jest największe natężenie ruchu,
stworzył ogromne zagrożenie dla swojego życia, zdrowia, a także dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Policjant,
oceniając sytuację, podjął decyzję o ukaraniu sprawcy
mandatem w wysokości 50
zł. Oczywiście, ten miał prawo nie przyjąć mandatu, wtedy sprawa tra�łaby do sądu –
wyjaśnia Katarzyna Wojtowicz z KPP Sanok.
Jednym z priorytetów
KGP jest dbałość o bezpieczeństwo pieszych jako najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego,
którzy sami też często przyczyniają się do wypadków.
Sanoccy policjanci wystawili

od początku roku 723 mandaty dla pieszych niestosujących się do zasad ruchu drogowego oraz wystosowali 13
wniosków do sądu. Karani są
też kierowcy narażający pieszych; do tej pory mandaty
wręczono 268 osobom.
– Można powiedzieć, że działania takie odnoszą skutki.
Od początku roku nie odnotowaliśmy śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego
na terenie powiatu – argumentuje Katarzyna Wojtowicz.

Ile ma pan emerytury
Michała Chodakowskiego
najbardziej boli to, że potraktowano go tak bezdusznie.
Ma swoje lata, słabo słyszy,
choruje. Dał od siebie coś
Polsce. I nadal jej służy – poczet sztandarowy AK obecny
jest na każdej uroczystości
patriotycznej. Ciągle wraca
do tego, że pierwsze pytanie,
które zadał mu policjant
i przedstawiciel Urzędu Skarbowego, brzmiało: „ile ma
pan emerytury?”.
Jolanta Ziobro

Od autorki:

Dobrze, że policja dba o bezpieczeństwo pieszych. Ciśnie się
jednak na usta pytanie: czy w tym przypadku nie można było
zastosować pouczenia? Trzeba było angażować całą machinę
urzędniczą na kilka miesięcy, aby ukarać 90-letniego staruszka? Hasło akowiec, kombatant, nie robi żadnego wrażenia?
Obiektywnie patrząc, 50 zł to nie jest dużo. Ale dla kogoś, kto
przeżył wojnę, głód i strach o jutro, może to być majątek, jeśli
nawet posiada pieniądze.

Waloryzacja stawek
Nowe ceny
podatków i opłat lokalnych wody i ścieków
Stawki podatków i opłat lokalnych podlegają
corocznej waloryzacji, czyli wzrostowi, na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów. W tym rozporządzeniu Minister Finansów określa maksymalne stawki podatków
obowiązujące w danym roku podatkowym.
Na rok 2016 minister nie zwiększył tych stawek. Również Burmistrz Miasta Tadeusz Pióro
podjął decyzję o niepodwyższaniu stawek podatków lokalnych na 2016 r., czyli w przyszłym
roku będą obowiązywać stawki z roku 2015.
Decyzja ta pozwoli na ograniczenie kosztów działalności sanockich przedsiębiorców,
a więc podniesie atrakcyjność inwestycyjną naszego miasta.
DYŻURY

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

Roman Babiak
w godz. 16–17
29 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny

Krzysztof Banach
w godz. 17–18

Prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki w 2016 r.
Działania restrukturyzacyjne i oszczędnościowe w spółce, mimo konieczności znacznych
spłat w przyszłym roku zaciągniętych obligacji
komunalnych na budowę oczyszczalni, zaskutkowały planowanym obniżeniem stawek opłat
o 0,72 zł/m2 czyli prawie 5%. Zamiast 14,65 zł/
m3 płaconych w 2015 r., będzie 13,93 zł/ m3
w 2016 r. Istnieją duże szanse, że obniżka cen
wody i ścieków będzie bardziej widoczna
w 2017 r., gdy wysokości spłacanych zobowiązań
�nansowych spółki związanych z zaciągniętymi
obligacjami komunalnymi będą niższe.

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

Z wykształcenia ekonomistka, od
wielu lat związana ze środowiskami liberalno-demokratycznymi Podkarpacia. Absolwentka Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i stypendystka Uniwersytetu w Cambridge
w Wielkiej Brytanii. Założycielka i wieloletni prezes Zarządu Fundacji Karpackiej-Polska. Pomysłodawczyni projektów o tematyce rozwojowej, w tym projektu
Alpy Karpatom z powodzeniem realizowanego na
Podkarpaciu. Nagradzana wielokrotnie za wkład
w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczość, w tym przez władze województwa
podkarpackiego oraz miasta Sanoka. Od listopada 2014 radna
i
wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Sanockiego, działa aktywnie w komisji zdrowia i budżetu.
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Antoni Rusinek, prezes
Huty Stalowa Wola, we
wtorek, w obecności wiceministra skarbu państwa
Zdzisława Gawlika złożył
na ręce syndyka Ludwika
Noworolskiego wstępną
ofertę kupna Autosanu
przez konsorcjum, w skład
którego wchodzą trzy
podmioty: HSW, PIT Radwar i SKB Drive Tech
z Radomska. – To mariaż
kapitału skarbowego i kapitału prywatnego – podkreśla wiceminister.
DOROTA MĘ�RS�

Liderem konsorcjum jest
należąca do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola, która chce nabyć
34 procent udziałów. Drugim członkiem jest Państwowy Instytut Telekomunikacyjny Radwar z planowanymi udziałami na poziomie 33 procent. Spółka
chce wspólny projekt wykorzystać do rozwinięcia produkcji. Na pozostałe 33 procent ofertę złożyła spółka
SKB Drive Tech z Radomska, która specjalizuje się
w budowie osi napędowych.

To nie jest
wrogie
przejęcie
– Chcemy, by to konsorcjum realizowało produkcję autobusów na rynek
cywilny, by utrzymana
była obecna produkcja kolejowa, ale również, by

AUTORKA

dmekarska@tygodniksanocki.pl

Od lewej stoją: syndyk Ludwik Noworolski, Antoni Rusinek, prezes HSW, Ewa Latusek, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Autosanie, wiceminister
Zdzisław Gawlik i poseł Marek Rząsa
Autosan produkował na
potrzeby polskich sił
zbrojnych – mówi Zdzisław Gawlik.
– To dobrze rokuje –
uważa Aleksander Kierecki,
redaktor naczelny portalu
InfoBus. – Autosan ma możliwość dywersy�kacji produkcji. Gdy będzie stagnacja na rynku autobusowym,

będzie mógł podeprzeć się
kolejną „nogą”.
Konsorcjum
złożyło
ofertę kupna części majątku i znaków towarowych.
Wraz z zakładem ma przejąć całą załogę.
– Ciężko sobie wyobrazić lepszą ofertę. Trudno
znaleźć w niej minusy – dodaje ekspert motoryzacyjny.

– Ta grupa gwarantuje, że
zakład będzie istniał i że nie
jest to wrogie przejęcie.

HSW uratowała
Jelcza
Huta Stalowa Wola ma już
doświadczenia we współpracy z zakładami motoryzacyjnymi. W 2012 roku kupiła

Wybierzmy posła z Ziemi Sanockiej!
Od blisko dekady Ziemia Sanocka nie ma swojego przedstawiciela w Sejmie. Należy zastanowić się, jak
to jest możliwe, że czterdziestotysięczny Sanok – a blisko stutysięczny powiat sanocki – nie mogą
wprowadzić swojego przedstawiciela do parlamentu. Zwłaszcza że powiat przemyski ma
czterech reprezentantów, jarosławski trzech, krośnieński i jasielski po dwóch. Mieszkańcy
powiatu sanockiego mają w tych wyborach szansę to zmienić, oddając głos na Piotra Uruskiego, obecnego wiceburmistrza Sanoka, który jest realnym kandydatem do Sejmu.

Dlaczego potrzebujemy posła z Ziemi Sanockiej?

Brak posła z naszego regionu jest przyczyną niepowodzeń w zdobywaniu środków na poziomie
centralnym. Skarżą się na to samorządowcy. Podobnie jest w przypadku fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, którym niejednokrotnie brakuje wsparcia. Te problemy wynikają z faktu, że nie ma osoby, która jest w stanie powalczyć o ważne dla mieszkańców inwestycje i zadania, bezpośrednio wpływające na jakość naszego życia. Wniosek jest tylko jeden. Nikt
nie zadba o interes mieszkańców Sanoka i ościennych gmin tak, jak poseł z Ziemi Sanockiej!

Moje priorytety dla kraju

– podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys.
– przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego
– likwidacja umów śmieciowych
– 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko
– darmowe lekarstwa dla osób po 75. roku życia
– zwiększenie wynagrodzenia minimalnego za pracę
– wprowadzenie podatku bankowego
– opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych podatkiem obrotowym

Moje priorytety dla regionu

– wsparcie samorządów i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych
– budowa drogi S19 na odcinku Babica–Barwinek
– wykorzystanie i modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej
– działania na rzecz promocji oferty turystycznej Bieszczadów
– wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w regionie
– współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz organizacjami
pożytku publicznego z regionu
– pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie
– zaprzestanie degradacji sanockiego oddziału PGNiG
– zwiększenie bezpieczeństwa na bieszczadzkich drogach. Modernizacja drogi krajowej nr 84 na odcinku Zagórz–Postołów.

spółkę Jelcz Komponenty.
Od tego czasu dolnośląski
zakład, którego historia jest
podobna do sanockiego,
rozwinął skrzydła, podwajając zatrudnienie. HSW wykorzystuje podwozia Jelcza
do produkcji nowoczesnych
modułów uzbrojenia artyleryjskiego. – Produkowany
jest tam sprzęt na potrzeby

polskiej armii – 700 ciężarówek rocznie – zaznacza wiceminister.
– HSW jest producentem sprzętu artyleryjskiego
i pancernego dla polskiego
wojska. W najbliższym czasie nasz potencjał wzrośnie
dwukrotnie, zarówno pod
kątem produkcji, jak i przychodu
ze
sprzedaży.

�NDYDATURĘ PIOT� URUSKIEGO
DO SEJMU POPIE�JĄ:
Zbigniew Ziobro
współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł na Sejm IV, V i VI
kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego
Maria Kurowska
wicemarszałek województwa podkarpackiego, była burmistrz Jasła, wieloletnia radna powiatu jasielskiego i gminy
Brzyska, działaczka społeczna
Tadeusz Pióro
burmistrz Sanoka, były członek zarządu województwa podkarpackiego oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Edward Olejko
wiceburmistrz Sanoka, były burmistrz Sanoka i starosta powiatu
sanockiego, radny Rady Miasta Sanoka i Rady Powiatu Sanockiego
Damian Biskup
członek zarządu powiatu sanockiego, współzałożyciel fundacji Czas Nadziei, działacz społeczny
Ernest Nowak
burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, były radny powiatu sanockiego oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy Lesko
Adam Drozd
sanocki przedsiębiorca, wieloletni radny powiatu sanockiego, działacz samorządowy
Adam Siembab
dyrektor sanockiego szpitala, lekarz neurolog
Czesława Kurasz
prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku, była wicestarosta sanocki, działaczka społeczna
Conrad Gadomski
politolog, prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności, bloger
i publicysta
Sławomir Woźniak
kierownik BWA Galeria Sanocka
Alicja Kocyłowska
prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku, działaczka społeczna
Kandydatura popierana przez Towarzystwo Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej oraz Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół w Sanoku.
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zapraszam na moją stronę internetową: www.piotruruski.pl oraz o�cjalny pro�l na portalu facebook.com www.facebook.com/UruskiPiotr
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Autosan
wraca pod
skrzydła
państwa?
Już widzimy, że nie poradzimy sobie sami i część produkcji będziemy musieli rozlokować do kooperantów. Po
przeanalizowaniu możliwości produkcyjnych w Sanoku
zdecydowaliśmy się zainwestować w ten projekt, by
umożliwić realizację zamówień na 2016 rok – informuje prezes Antoni Rusinek.

Przychodzimy
z pieniędzmi
i zamówieniami
– Przychodzimy z pieniędzmi, ale musimy mieć pewność, że to, co zainwestujemy w Sanoku, będzie procentować. Przychodzimy
również z pomysłami na
produkcję, z gotowymi za-

mówieniami. Mamy gwarancje Agencji Rozwoju
Przemysłu, że finansowanie produkcji w Sanoku
może nastąpić – podkreśla
wiceminister.
Nie ujawnia jednak
szczegółów zamówienia,
wiadomo tylko, że musi
ono być zrealizowane do
końca I kwartału przyszłe-

W Autosanie
może być tylko
lepiej

go roku. – To duże zamówienie. Na starcie nie można popełnić błędu – przestrzega Zdzisław Gawlik.
Redaktor Aleksander Kierecki podejrzewa, że chodzi o zamówienie od prywatnego przewoźnika, bo
rynek autobusów miejskich rządzi się przetargami.

Ze względu na przypadające w niedzielę wybory parlamentarne trudno nie podejrzewać, że oferta dla
Autosanu
podyktowana
jest sytuacją polityczną.
Sanoczanie zastanawiają
się, czy będzie ona aktualna po wyborach.
– Oferta ma charakter biznesowy i nie ma w moim
przekonaniu tytułów, by
robić jej rewizję, ale nie
chcę niczego przesądzać –
stwierdza wiceminister.
– Wydaje mi się, że w Autosan zaangażowali się zbyt
duzi zawodnicy, by ta oferta była wydmuszką – uważa
redaktor naczelny portalu
InfoBus. – Jeżeli z Jelcza
zrobiono dobrze prosperującą firmę, to znaczy, że
wszystko jest przemyślane.
Oferta, według Zdzisława
Gawlika, daje szansę na
rozwój nie tylko Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, ale
również Autosanu i Sanoka. – Liczba pracowników
nie będzie Bóg wie jak
szybko wzrastać, ale w Autosanie może być jedynie
lepiej. Po dwóch latach
trudnej przeszłości to
moim zdaniem fantastyczny pomysł na Sanok – uważa polityk.
– Bardzo się cieszymy, że ta
oferta została złożona –
mówi Ewa Latusek, szefowa zakładowej „Solidarności”. – Dwa lata czekaliśmy
na dobrego oferenta, bo
wszyscy, którzy byli, sta-

5

wiali syndykowi warunki
nie do przyjęcia. Nie znam
szczegółów oferty, ale
wszystko wskazuje na to, że
zakład nie będzie kupiony
za grosze, a po roku zlikwidowany. W Autosanie nie
dojdzie też do restrukturyzacji zatrudnienia, do
czego przymierzał się syndyk.
– Ta oferta przyszła w naprawdę dobrym momencie, bo sytuacja Autosanu
jest trudna – w podobnym
tonie wypowiada się Kierecki. – Dla pracowników
to też dobry układ. Nie
mają do czynienia z zagranicznym inwestorem, który
natychmiast doprowadziłby do redukcji zatrudnienia. Nie dojdzie też do alokacji fabryki.
W środę syndyk przedstawił ofertę konsorcjum, jak
również dwóch innych nieujawnionych
oferentów,
sędziemu
komisarzowi
Sądu Rejonowego w Krośnie. Wszystkie będą podlegać analizie. Jak informuje Ludwik Noworolski,
może ona potrwać do końca października, ale niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu można
spodziewać się decyzji. Podejmie ją syndyk. Jego decyzję musi zatwierdzić sędzia komisarz.
Jak zaznacza Aleksander
Kierecki, Ludwikowi Noworolskiemu należy wystawić laurkę, bo utrzymał zakład w ruchu przez 2 lata.
– To szmat czasu – zaznacza redaktor naczelny. –
Niejeden by się poddał.
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Z życia samorządu

Prawnik radzi

Plan na najbliższą przyszłość: praca, basen, drogi, dworzec

Zgodnie z zapowiedzią
przedstawiam kolejną część
zmian w znowelizowanym
kodeksie pracy. W przypadku wypowiedzenia:
– umowy o pracę zawarte na
czas wykonania określonej
pracy stosuje się przepisy dotychczasowe – art. 13 ustawy
nowelizującej kodeks pracy,
– umowy o pracę na czas
określony, które zostały
wypowiedziane przed wejściem w życie ustawy, tj.
przed 22 lutego 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe – art. 14 ust. 1 ustawy,
– umowy o pracę na czas
określony, które są zawarte
na okres krótszy niż 6 miesięcy, albo w których pracodawca nie wpisał klauzuli
o możliwości jej rozwiązania – stosuje się przepisy dotychczasowe – art. 14 ust.
2 ustawy,
– umowa na czas określony
dłuższy niż 6 miesięcy,
w której wpisano klauzulę
o możliwości jej rozwiązania za 14-dniowym okresem
wypowiedzenia – stosuje się
art. 36 § 1 kp po nowelizacji,
okres wypowiedzenia w tym
przypadku uzależniony jest
od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,
– wcześniejsze umowy
trwające nadal po wejściu
w życie znowelizowanego
kodeksu pracy objęte są zasadami określonymi znoweli-

JANUSZ BASZAK, przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Sanoka

Dzięki podjętym działaniom
miasto odzyskało równowagę
�nansową, co w 2016 roku
otworzy drogę do kredytów.
W grę wchodzi kredyt w wysokości 3 mln zł. Chcemy przeznaczyć go na wkłady własne
do zadań unijnych. Przy 85-procentowym do�nansowaniu
będziemy mogli zrealizować inwestycje o wartości 20 mln zł.
Martwi mnie, że nie mamy
zbyt wielu gotowych projektów.
Uważam, że potrzebne są szybkie decyzje i podjęcie działań
przez burmistrza i wydziały
urzędu miasta. Rada zainicjowała odpowiednie procedury. Przeprowadziłem ankietę wśród radnych, aby wskazać najważniejsze
zadania; podjęliśmy prace nad
zmianą uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Czekamy na zarządzenie
burmistrza o procedowaniu ta-

kiego planu. Chodzi o to,
aby nie realizować niefortunnych projektów – czego
przykłady mieliśmy w poprzedniej kadencji – które przynoszą
więcej szkody niż pożytku, takich jak zielony rynek, parking
wielopoziomowy, wykluczenie
cyfrowe. Dlatego potrzebne jest
ustalenie hierarchii zadań, profesjonalna kwali�kacja i wskazanie
źródeł ich �nansowania.
Najbardziej oczekiwanymi
przez mieszkańców inwestycjami są prace drogowe. Potrzeby
na lata 2016–2018 opiewają na
54 mln zł. W budżecie nie ma
takich pieniędzy, dlatego musimy sięgnąć do innych źródeł, np.
rządowego programu rozwoju
infrastruktury drogowej. Jeśli
przygotujemy i złożymy wnioski
na 3 mln zł, otrzymamy do�nansowanie w kwocie 1,5 mln zł. Liczę, że wydział inwestycji stanie

JOLANTA ZIOBRO

Mija prawie rok od wyborów samorządowych. Jako
przewodniczący komisji skupiłem się przede wszystkim
na naprawie �nansów miejskich i zmianie błędnego projektu budżetu na 2015 rok, przygotowanego przez poprzedników. Wykreśliliśmy wirtualne dochody i podjęliśmy działania oszczędnościowe obejmujące urząd miasta i jednostki podległe. Dobrym posunięciem była
sprzedaż udziałów w Galerii Sanok, dzięki czemu dochody wzrosną o 3,2 mln zł, oraz konsolidacja kredytów,
która przyniesie spore oszczędności. Poprzednia ekipa
przeprowadziła taką konsolidację, że płacono więcej. To
jeden z przykładów złego zarządzania miastem, które
nie służyło mieszkańcom. Przed nami wiele pracy, aby
działalność samorządu była bardziej transparentna
i ukierunkowana na dobro wspólne.

na wysokości zadania. Czekamy
też na uruchomienie funduszy
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycją numer jeden będzie dworzec multimodalny, ale w nowej lokalizacji,
czyli na ulicy Lipińskiego. Przy
okazji chcielibyśmy ją wyremontować.
Przygotowujemy się do
wyczekiwanej przez sanoczan
budowy basenu. Jeśli będzie
możliwe pozyskanie funduszy
zewnętrznych na rewitalizację
basenu odkrytego – zadaszonego, z podgrzewaną wodą, jak
robią to na Węgrzech – oraz zagospodarowanie terenu na cele
rekreacyjne i sportowe, powinniśmy od tego zacząć. Szacunkowy koszt takiej inwestycji
wynosi 16 mln zł. Przy 85-procentowym do�nansowaniu

wkład własny wyniesie 2,4 mln
zł. Jeśli inwestycja będzie dobrze przemyślana, taniej i łatwiej pójdzie budowa basenu
krytego. Cały kompleks basenowy zamknąłby się kwotą
20–22 mln zł, co jest w zasięgu
naszych możliwości.
A tak na marginesie – zmiana na stanowisku dyrektora
MOSiR przysłużyła się tej instytucji. Mamy informacje, że
w ciągu dwóch miesięcy dochody placówki wzrosły o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Uważam, że podobne zmiany
konieczne są w urzędzie miasta, gdzie niektórzy zasiedziali
urzędnicy stosują swoistą obstrukcję i uprawiają własną politykę, co jest niedopuszczalne.
Odstąpiliśmy od błędnego
pomysłu strefy przemysłowej
przy ulicy Okulickiego. Oczekujemy, że pan burmistrz
przedstawi inne pomysły na
ściągnięcie inwestorów – poprzez zachęty podatkowe, zaoferowanie terenów i przedsięwzięcia na zasadzie partnerstwa
publiczno-prywatnego. Sanoczanom są przecież bardzo potrzebne nowe miejsca pracy.
Ponieważ za dwa dni wybory do sejmu, gorąco zachęcam
do głosowania. Mając posła
z ziemi sanockiej, na pewno będziemy mogli liczyć na jego
wsparcie przy rozwiązywaniu
problemów �nansowych i inwestycyjnych naszego miasta. (jz)

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

zowanym art. 25¹ kp art. 14
ust. 4 ustawy,
– jednakże do 33-miesięcznego okresu wlicza się tylko
okres zatrudnienia po nowelizacji,
– natomiast do postępowań
dotyczących odwołania od
wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę, jeśli
zdarzenia te nastąpiły przed
wejściem w życie ustawy —
stosuje się przepisy dotychczasowe (nowelizacja nie ma
do nich zastosowania — art.
17 nowelizacji).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1220).

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
Napoleon Hill

Szanowni Państwo,
Urodziłem się na Podkarpaciu i z tym regionem związałem całe swoje życie. Pracowałem na stanowiskach w działach ekonomicznych podmiotów gospodarczych, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej. Jako jeden z pięciu przedsiębiorców
Podkarpacia, który osiągnął sukces w biznesie, zostałem wybrany do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes
Dobry Wybór”.
W latach 90. wspólnie z braćmi założyłem
spółkę rodziną, która działa na rynku lokalnym i dynamicznie się rozwija. W tym
czasie udało mi się stworzyć warunki pracy dla ponad 500 pracowników. W ciągu
21 lat funkcjonowania firmy nie było sytuacji, by wynagrodzenia dotarły do pracowników z opóźnieniem. Za to moja
firma jako pierwsza na Podkarpaciu
wprowadziła dobrowolnie kodeks
etyki Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce. Niezależne gremia doceniły ją przyznając prestiżowe tytuły:
Firma Roku, Firma FAIR PLAY,
Rzetelna Firma, Solidna Firma,
Wiarygodni w Biznesie i wiele innych.
Nie ulega wątpliwości, że jako przedsiębiorca znam problemy właścicieli
firm i ich trudności w funkcjonowaniu, zwłaszcza tu, na Podkarpaciu.
Jesteśmy nękani licznymi, nieuzasadnionymi kontrolami. Ze wzglęKandydat do Sejmu RP nr 1 na liście
du na niejasność skomplikowanych przepisów i różną interpre.Nowoczesna
Ryszarda Petru
tację dla ich stosowania wiele

Jan Fuks

firm musiało zaprzestać swojej działalności. Chciałbym wprowadzenia jasnych,
przejrzystych zasad podatkowych (3x16
VAT, PIT, CIT), które ułatwią funkcjonowanie ludziom. Wprowadzenie wolności
gospodarczej w myśl zasady „co nie jest
prawem zabronione, jest dozwolone”,
umożliwi działanie przedsiębiorcom i tworzenie nowych miejsc pracy. Chciałbym, by
Polska przestała być postrzegana jako kraj
taniej siły roboczej, by ludzie nawet tu, na
Podkarpaciu, mogli godnie zarabiać i zakładać rodziny.
Jestem doktorem nauk ekonomicznych,
biegłym sądowym z zakresu zarządzania,
finansów i rachunkowości, specjalistą z zakresu doradztwa gospodarczego i analiz
ekonomicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z młodzieżą, wykładając na podkarpackich uczelniach wyższych. Widzę potrzebę upraktycznienia
edukacji na wszystkich jej etapach, tak by
szkoły i uczelnie wyższe przestały produkować ludzi bezrobotnych. Chciałbym na Podkarpaciu doprowadzić do współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami,
tworząc programy nauczania dopasowane
do realnych potrzeb rynku. Tak, by absolwent miał większą łatwość w znalezieniu pracy i był przygotowany do niej praktycznie.
Moim celem będzie również wykorzystanie
wszystkich walorów naszego pięknego regionu, by ściągnąć tu turystów. Poprzez
konsolidację środowisk turystycznych
i biznesu chciałbym pracować nad zwiększeniem przestrzeni turystycznej i wy-

dłużeniem dla niej sezonu. Uruchomienie działalności touroperatorskiej i nawiązanie współpracy międzynarodowej
w tym zakresie spowoduje przypływ
klienta zagranicznego, a co za tym
idzie – uruchomi nowe miejsca pracy
i pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki i naszego Podkarpacia. Aby to
było możliwe, należy efektywnie wykorzystać kończące się już środki unijne na
poprawę infrastruktury drogowej i na inwestycje w zakresie regionalnych produktów turystycznych.
Marzy mi się Podkarpacie jako rozwijający się region, piękny z natury i bogaty staraniem ludzi. Chciałbym, by
ludzie nie musieli stąd migrować zarobkowo, by rodziny nie musiały się
rozdzielać, a wnuki przyjeżdżać do
dziadków tylko raz w roku na święta.
Wiem, jak to zrobić! Odnoszę sukcesy gospodarcze, więc swoją wiedzę i doświadczenie chciałbym wykorzystać w pracy nad
prawem, które umożliwi rozwój naszego
regionu. Chciałbym współpracować z ludźmi nieskażonymi politycznie, kompetentnymi, mającymi energię, chęć działania
i pomysł na Polskę. Nie jestem politykiem,
nie należę do żadnej partii, a los Podkarpacia leży mi na sercu, bo tu jest moja rodzina,
tu jest mój dom.
Proszę o Państwa głos 25 października.
Twórzmy ludziom możliwości!
Tu, na Podkarpaciu!
TEKST SPONSOROWANY
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Pierwsze miejsce
bieszczadzkich
W
Nowosielcach
budują
goprowców
kaplicę cmentarną

ŻANETA KORNAŚ

Jak co roku mistrzostwa zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach wraz
z �rmą Dream Team z Rzeszowa oraz Urzędem Gminy w Sanoku
Zawodnicy
rywalizowali
w dziesięciu konkurencjach
przedstawiających zdarzenia,
do których może dojść codziennie. Musieli na przykład
udzielić pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym, pracownikowi
zranionemu przez pilarkę lub
osobie pod wpływem dopalaczy.
– Konkurencje przeprowadzono bardzo profesjonalnie. Scenki zainscenizowano
naprawdę realistycznie, a osoby, które wystąpiły w rolach

poszkodowanych i świadków,
grały nadzwyczaj przekonująco – mówi Piotr Rysz, którego
drużyna PSP Sanok zajęła
drugie miejsce na podium.
– Realizmu dodawało to, że
wszystkie wydarzenia miały
miejsce w ogrodach, domach,
altankach czy budynkach gospodarczych mieszkańców
Niebieszczan.
Każda drużyna przeprowadzała resuscytację, również przy pomocy automatycznego de�brylatora. Zawodników oceniali wykwali-

�kowani ratownicy medyczni,
którzy na co dzień spotykają
się z tego typu sytuacjami.
– W opinii obserwatorów
i uczestników mistrzostw impreza okazała się bardzo udana. Ta trzecia edycja była
w stosunku do wcześniejszych najmocniejsza pod
względem poziomu, trudności i realizmu przedstawianych wypadków – ocenia
Grzegorz Klecha, naczelnik
OSP Niebieszczany.
Anna Twardy
www.sanokonline.pl

Po blisko siedmiu latach starań mieszkańcy Nowosielec
doczekają się własnej kaplicy. Budowę obiektu zainicjował obecny proboszcz para�i, ks. Henryk Dobosz, który
wraz ze swoimi para�anami odkupił stary budynek plebanii od prywatnego właściciela i przeznaczył go na kaplicę
cmentarną.

�i Nowosielce, udało się go
odkupić za 5 tys. zł.
Do tej pory zmarłych
mieszkańców Nowosielec
przetrzymywano do dnia pogrzebu w Pielni albo w Dłu-

Prace nad budynkiem rozpoczęły się końcem sierpnia
tego roku. Już niedługo ukończony zostanie dach, a przed
do końca roku zostaną wstawione okna. Budowa zakończy się prawdopodobnie za
kilka miesięcy. Projekt kaplicy stworzył Jacek Gomułka.
Budynek powstaje na fundamentach starej plebanii.
Część obiektu wyremontowano, część wymieniono.
Nadzór nad budową sprawuje Bogdan Rakoczy, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
z UG w Zarszynie.
– Budowę rozpoczęto
dzięki dużemu zapałowi para�an. Większość mieszkańców
naszej miejscowości, można
powiedzieć, że z 90%, zaangażowało się w budowę kaplicy
– mówi Jan Stokłosa, sołtys
wsi. – Jedni wspierają inwestycję �nansowo, inni poświęcają swój czas i kiedy tylko
mogą, pracują na budowie.
Koncepcja stworzenia takiego obiektu w Nowosielcach pojawiła się już w 2008
roku, kiedy to na jednym ze
spotkań wiejskich Jan Stokłosa podsunął mieszkańcom
pomysł budowy kaplicy
cmentarnej. Większość para�an przystała na tę propozycję. Planowano, że powstanie
ona w obrębie nowego cmentarza. Napisano nawet projekt, który przedstawiono
w Urzędzie Gminy Zarszyn,
ale ostatecznie został on odrzucony. W następnych la-

giem, gdyż te para�e dysponują chłodniami. Już niedługo może się to zmienić.
– Po wybudowaniu kostnicy będziemy się starali
o zakup chłodni – dodaje pan
Stokłosa.
Obecnie prawie każda para�a posiada swoją kaplicę
cmentarną spełniającą ogólnie
przyjęte zasady przetrzymywania zwłok. Budowa takiego
budynku w Nowosielcach będzie z całą pewnością udogodnieniem dla rodzin zmarłych,
które w spokoju i skupieniu
będą mogły pożegnać swoich
bliskich bez korzystania z kaplic cmentarnych w sąsiednich
miejscowościach.
Anna Twardy
www.ezarszyn.pl

tach próbowano utworzyć
kaplicę w domu katechetycznym, który wybudowano
w latach 80. XX wieku. Po
wprowadzeniu religii do
szkół opustoszały budynek
po prostu niszczał. Te plany
pokrzyżował z kolei Sanepid,
gdyż odległość kaplicy cmentarnej od domów mieszkalnych powinna wynosić minimum 50 m. Okazało się, że
dom katechetyczny nie spełnia tej normy. Zażalenia ze
strony najbliższych sąsiadów
mogłyby skutkować zamknięciem kaplicy, a cały trud para�an poszedłby na marne.
W końcu ostatni pomysł
zakończył się sukcesem.
Mimo że stary budynek został sprzedany za czasów poprzedniego proboszcza, para-

ANNA TWARDY

Drużyna Bieszczadzkiego Oddziału GOPR wygrała III Mistrzostwa Ratowniczo-Medyczne
Jednostek KSRG w Niebieszczanach. W zawodach wzięło udział aż szesnaście zespołów nie
tylko ochotniczych straży pożarnych, ale również PSP Sanok, PSP Kolbuszowa, PSP Leżajsk
oraz bieszczadzkich oddziałów WOPR i GOPR.

7

Kaplicę cmentarną rozpoczęto budować w sierpniu br. –
jest nadzieja, że zostanie ukończona za kilka miesięcy
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Pamiętajcie o księgarniach!

W środowisku księgarzy mówi się, że aby otworzyć księgarnię, trzeba być odważnym człowiekiem. Bez wątpienia właściciele Wydawnictwa BOSZ mają takie przymioty, gdyż pod
koniec października otwierają nową księgarnię w Zagórzu.
DOROTA MĘ�RS�

dmekarska@tygodniksanocki.pl

Polak kupuje jedną
książkę rocznie
Jak podała w zeszłym roku
Gazeta Wyborcza, od 1999 r.
do 2012 r. liczba księgarń
w Polsce zmalała z 2,9 tysięcy
do 2,2 tysięcy, czyli o ponad
20 procent, a liczba pracowników w branży zmniejszyła
się o 25 procent. To m.in. wynik opanowania rynku przez
duże sieci handlowe. W tym
samym czasie zanotowano
olbrzymi
spadek
czytelnictwa,
wynika-

„Rzeczpospolitą” w 2014
roku – informuje dyr. Bogdan Szymanik, współwłaściciel Wydawnictwa BOSZ.
Przedstawiciele środowisk kulturalnych biją na
alarm, bo niskie czytelnictwo
niesie za sobą poważne zagrożenie społeczne.
– Przegramy wojnę cywilizacyjną – przestrzega dyrektor wydawnictwa. – Czytelnictwo ma związek
z innowacyjnością. Pod
tym

jący z przyczyn edukacyjnych, obyczajowych i kulturowych.
– Według danych Biblioteki Narodowej 62 procent
mieszkańców naszego kraju
w ciągu ostatniego roku nie
przeczytało tekstu dłuższego
niż 3 strony. Przeciętny Polak
nabywa nie więcej niż jedną
książkę rocznie. W tym samym czasie kupuje 99 litrów
piwa, 8 litrów wina i 6 litrów wódki. To są
dane podane
przez

względem w obu kategoriach
jesteśmy na tym samym miejscu w europejskim rankingu
– 4. od końca. Najbardziej innowacyjni są Niemcy i Francuzi, ale przeciętny Francuz
czyta ponad 20 książek rocznie, a Niemiec kilkanaście.
W mediach często słyszy
się, że w Polsce książki są drogie i obywateli nie stać na ich
zakup. – To nie jest kwestia
ceny, ale preferencji – uważa
dyr. Szymanik. – Teza
o drogich książkach zrodziła się ze względu na podręczniki, bo jednorazowy zakup książek
szkolnych to rzeczywiście duży wydatek. Twierdzę
jednak, że Polaków stać na
książki.

Gdyby przeciętny człowiek
zrezygnował z zakupu jednego piwa rocznie to rynek
książek zwiększyłby się
o 20 procent.

Księgarnie wrócą
do mniejszych miast
i miasteczek?
Trudno jednak podważyć argument ograniczonego dostępu do książek, bo z małych
miejscowości i miasteczek
zniknęły niewielkie księgarnie. Negatywne doświadczenia w prowadzeniu księgarni
posiada też Wydawnictwo
BOSZ, które było zmuszone
w przeszłości zlikwidować
księgarnie w Sanoku i w Zagórzu. Dzisiaj powraca do
miasta nad Osławą, a w dalszych planach ma również
uruchomienie nowej księgarni w naszym mieście.
– Po wcześniejszych doświadczeniach z księgarniami
mieliśmy pewne wątpliwości
– przyznaje Bogdan Szymanik.
– W Zagórzu zaczęło się jednak dużo zmieniać, m.in. pojawiły się nowe miejsca pracy,
uznaliśmy więc, że jest sens
wybudować tu księgarnię.
Nowy obiekt, liczący 600
metrów kwadratowych, powstał w centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego
i komisariatu policji. Autorką
projektu jest Mariola Sidor,

Autorką projektu jest Mariola
Sidor, która nadała nieciekawej
przestrzeni bardziej wyrazisty
charakter

która nadała nieciekawej
przestrzeni bardziej wyrazisty charakter. Księgarnia rusza 26 października br.
Będzie można kupić
w niej nie tylko publikacje
Wydawnictwa BOSZ, ale pozycje dostępne na rynku
księgarskim. – Udostępnimy
bardzo
szeroką
ofertę,
a każdy brakujący tytuł będzie można u nas zamówić –
podkreśla Bogdan Szymanik.
W księgarni oferowane
będą ponadto wydawnictwa
regionalne. – To ważne dla
promocji regionu, jak również dla turystów. Współpracujemy w tym zakresie ze
wszystkimi
instytucjami,
które wydają pozycje regionalne, jak również z samorządami publikującymi własne tytuły.
Wydawnictwo nosi się
również z zamiarem otwarcia
księgarni w Sanoku, do którego chce wrócić po kilkuletniej przerwie. Plany powrotu
zainspirowały
doskonałe
kontakty z sanockimi instytucjami kultury, takimi jak
Muzeum Historyczne i Muzeum Budownictwa Ludowego i Miejska Biblioteka
Publiczna. Dyr. Szymanik nie
może nachwalić się współpracy z dyrektorami. – To
niezwykle cenne postaci dla
Sanoka. Zawodowcy i pasjonaci, a takie połączenie zdarza się bardzo rzadko. Jestem zaszczycony, że mogę
z nimi współdziałać – podkreśla. – Bardzo liczę też na
owocną współpracę z władzami miasta.

ANETA SKÓBEL

Stan zaczytania

Miłość i zdrada w jesiennym kolorze
Jesień. Rozdmuchujący liście wiatr, lepka wieczorna mgła
i atmosfera oczekiwania przywołują przede wszystkim
jedno skojarzenie literackie. Powieść, w której elementy
romansu detektywistycznego przeplatają się z elementami psychoanalizy ludzkich namiętności, a jesienna aura
wpływa na stan i postępowanie bohaterów. To „Zazdrość
i medycyna” Michała Choromańskiego, studium zazdrości, jedno z najlepszych nie tylko w rodzimej literaturze.

skomplikowane rysy psychologiczne, ale także imiona
o ukrytych znaczeniach.
Choć i to nie było oczywiste,
bowiem
lubił zmyślać,
o czym nieraz przekonywali
się dziennikarze prowadzący
z nim wywiady. Według samego autora podobno Widmar miał być autentycznym
jugosłowiańskim szachistą
(Choromański uwielbiał tę
grę, która często pojawiała się
w jego powieściach). Ale odkryto, że to imię skonstru-

z powodu gruźlicy kości. Los
Choromańskiego odmienił
sukces „Zazdrości i medycyny”. Pisarz wynajął wówczas
willę w Zakopanem, dokąd
także sprowadził matkę,
a w marcu 1933 wyjechał na
przerwaną kurację do Szwajcarii. Dalsze lata pisarza to
emigracja, powrót do Polski,
blisko 20-letnie milczenie literackie, powrót do pisania
i znów milczenie. Ostatnie
osiem lat życia staną się dla
Choromańskiego najpłodniejsze w jego twórczości.
„Zazdrość i medycyna” to
bez wątpienia najgłośniejsza
i najbardziej rozpoznawalna
powieść Choromańskiego.
Nie wprost, ale kojarzona
z atmosferą Zakopanego lat Jesienna aura, na zdjęciu pędzla Rafała Malczewskiego,
30. Na pozór prosta, bo sku- wpływa na stan psychiczny i postępowanie bohaterów popia się na trzech głównych wieści „Zazdrość i medycyna” Michała Choromańskiego
WWW.PINAKOTEKA.ZASCIANEK.PL

Powieść drukiem ukazała się
w 1933 roku i od razu stała się
bestsellerem. „Zazdrość…„ –
określana mianem powieści
eksperymentalnej – jest tak
samo dziwna, tajemnicza, zaplątana i niezwykła, jak życie
i cała twórczość jej autora.
Choromański, który dzieciństwo i lata młodzieńcze (do
20 roku życia) spędził na
Ukrainie, zanim tra�ł do Polski, nie znał ani słowa w naszym języku. Niemniej już po
siedmiu latach na tyle biegle
nim władał, że był w stanie
po polsku wydać swoją debiutancką powieść „Biali bracia” (1931). Pierwsze lata
w Polsce to również tułaczka
i mieszkanie kątem u przyjaciół, m. in. u Marii Kasprowiczowej, załamanie psychiczne i stałe pobyty w szpitalach

bohaterach: Widmarze –
chorobliwe zazdrosnym „starym mężu”, jego żonie Rebece i lekarzu o wiele mówiącym imieniu/nazwisku Tamten. Choromański uwielbiał
zagadki i wieloznaczności,
uważał, że interpretować to
szukać ukrytych znaczeń, ale
wcale ich nie znajdować. Bawił się symbolami, ponadto
uważał, że kluczowe jest
utrzymywanie atmosfery ciągłego napięcia. Swoim bohaterom nie tylko nadawał

owane jest z dwóch wyrazów
odpowiadających
rysowi
psychologicznemu zazdrosnego męża. „Id” – freudowski symbol popędów i nieświadomości oraz zrost „mar”
pochodzący od słowa „zmartwienie”. Natomiast piękna
Rebeka wprost przywodziła
na myśl biblijną małżonkę
Izaaka, matkę Ezawa i Jakuba,
która okłamywała i oszukiwała niewidomego męża, każąc Jakubowi udawać przed
ojcem Ezawa, po to, by skraść
ojcowskie błogosławieństwo.
Ukrytych znaczeń w powieści jest znacznie więcej, nie
wszystkie są odkryte.
„Zazdrość i medycyna”
należy do tych książek, które
nigdy się nie starzeją. Jej problematyka jest ponadczasowa, wprawdzie główny motyw autor zdradza już w tytule, ale to kolejna gra, wciąga
on bowiem czytelnika w pozornie prostą fabułę. Wokół
„zazdrości” skupia się cała tematyka. Sześć dni jesiennego
miesiąca, w których pogoda
niczym koszmarne tło wypełnia całość fabuły, ale
w „Zazdrości…” nic nie jest

jednoznaczne, nawet czas.
Dawno już Choromańskiego
określono mistrzem retardacji i przyspieszeń. Czas w powieści raz więc przyspiesza,
raz zwalnia, wątki poboczne
wiją się wokół głównego.
Może tylko jedno jest oczywiste u autora: symbol kobiety, która zawsze jest z natury amoralna i pozostaje zarzewiem kon�iktu. Ale czy
Choromański był mizoginistą? Tego do końca też nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, że postać Rebeki jest
jednowymiarowa i oczywista.
Choromański nie ukrywał, że interesował się literaturą popularną. „Zazdrości
i medycyny” nie należy jednak stawiać w jednym rzędzie
z powieściami kryminalnymi, detektywistycznymi, to
bowiem fenomenalny przykład powieści psychologicznej. Doskonały obraz ludzkich reakcji, w których namiętności biorą górę, a także
przykład mechanizmu powstawania i działania plotki,
obsesyjnych podejrzeń, naiwności i kłamstw – wszystko misternie utkane na kanwie jesiennej aury dopełniającej kolorytu powieści.
Tomek Majdosz
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Pianiści z Sanoka zawojowali Pragę
W czasie Festiwalu Art-Duo w Pradze pierwsze miejsce
zajął duet fortepianowy: Bartosz Jarosz i Mateusz Putyra z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku. Natomiast w Finlandii po raz kolejny zachwycił zespół Creative Quintet.
W czasie festiwalu duet fortepianowy prowadzony przez
Oksanę Drozdowską i Janusza
Ostrowskiego wykonał dwa
utwory: „Melodię” M. Skoryk
i „Etiudę” V. Lejseka. Jury nie
miało wątpliwości i przyznało reprezentantom Sanoka
pierwsze miejsce. Nie jest to
jedyna
nagroda,
jaką
z Pragi przywieźli podopieczni PSM. Bartosz Jarosz wystartował również
w konkursie solistów. Młody
muzyk wykonał utwory:
R. Gliera – „Romans” i N. Rakowa – „Scherzo”, i zajął
pierwsze miejsce. Jest to tym
większe osiągnięcie, że
w skład jury oceniającego
konkursowiczów wchodzili
wybitni pianiści z całej Europy: V. Vitaite z Litwy,
J. Drzewiecki z Polski, F. Argenty z Francji, I. Parker
z Łotwy i F. Subbotin
z Czech.
Natomiast formacja Creative Quintet zaprezentowała się w kategorii zespołów
kameralnych podczas 68
Coupe Mondiale – Mistrzostw
Świata Akordeonistów, które
zorganizowano w Turku
w Finlandii. W tym prestiżowym konkursie, w którym

Językowe
wybory

TOMASZ CHOMISZCZAK

zmierzyły się formacje
z różnych krajów, sanocki
zespół zajął 5. miejsce, uzyskując 22,4 pkt na 25 możliwych. W jury zasiadało
9 wybitnych akordeonistów
z całego świata – od Nowej
Zelandii po Chiny i USA.
Najwyższe oceny
przyznano
zespołom
złożonym
z samych
akordeonistów. Nasi reprezentanci mieli drugą
z kolei punktację wśród
formacji mieszanych. Zespół w składzie: Dominika Witowicz – skrzypce,
Ewa Kuśnierz – altówka,
Natalia Dziok – fortepian, Rafał Pałacki akordeon i Karol Wiciński –
kontrabas, prowadzony
jest przez Grażynę Dziok,
Dorotę Skibicką i Andrzeja
Smolika.
aes
Duet Bartosz Jarosz i Mateusz Putyra zachwycił
jury, w skład którego
wchodzili wybitni pianiści z całej Europy

FOT. PSM

Zmieniona i poszerzona książka o zespole KSU

Krzysztof Potaczała, „KSU. Rejestracja Buntu”, Wydawnictwo In Rock 2015 r., 320 stron. Książkę można kupić
w księgarniach stacjonarnych i internetowych w całej Polsce. Jest do nabycia także bezpośrednio w wydawnictwie

Co ludzie gadają
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Nakładem wydawnictwa In
Rock na rynku księgarskim
ukazało się zmienione i poszerzone wydanie biogra�i legendarnej grupy KSU. Licząca 320
stron książka to nie tylko opowieść o jednym z pierwszych
punkrockowych
zespołów
w Polsce; to także zapis codziennego życia w Ustrzykach
Dolnych lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Publikacja
ob�tuje w mnóstwo fotogra�i
(w tym szerzej lub w ogóle nieznanych), a także we wspomnienia – zarówno samych
członków KSU, jak też ich przyjaciół, znajomych, sympatyków.
Na łamach biogra�i (choć nie
jest to biogra�a sensu stricte)

znajdziemy ponadto dokumenty dotyczące inwigilacji środowiska punkowego w Ustrzykach prowadzonej w 1980 roku
przez Służbę Bezpieczeństwa.
W porównaniu z poprzednim
wydaniem książki o KSU
z 2010 roku nowe jest bogatsze
treściowo i dokumentacyjnie,
zawiera też pełną dyskogra�ę
formacji, a jej historię autor doprowadził do roku 2015. Publikacja jest niewątpliwie ważna
nie tylko z punktu widzenia
polskiego punk rocka i rock’n’rolla w ogóle, ale stanowi
istotny socjologiczny obraz
młodzieży dorastającej w dekadzie Gierka, jak i nieco później.
ts

Pomyłki i błędy językowe
bywają czasem tak straszne,
że aż śmieszne. Im bardziej
wypowiedzi brną w absurd,
tym bardziej skłaniają odbiorcę do doszukiwania się
w nich jakichkolwiek sensów. Nie jestem fanatykiem
teorii czynności omyłkowych, ale człowiek zwykle
stara się widzieć świat w kategoriach logiki i całości, nawet gdy patrzy na bezwładnie porozrzucane fragmenty
– wierząc, jak Leibniz, że
przecież „zawsze jest raczej
coś niż nic”.
No więc i ja bawię się
w lingwistycznego detektywa, w tropiciela śladów sensu, w kipera rozkładającego
każdy smak wypowiedzi na
elementy proste, nawet jeśli
mi to nie w smak. A nie
w smak, bo, cytując niepoprawne wypowiedzi, wzrokowo utrwalam Państwu
błędy, co jest według mnie
jednym z największych i najczęstszych grzechów mediów. No trudno; z drugiej
strony pamiętam, że zawsze
jednak pisze się dla czytelnika inteligentnego, który zrozumie (zresztą czy inny czytałby takie rubryczki?).
Dziś przykłady z dziedziny parlamentarnej, wszak
wybory za pasem. Oto jakiś
malkontent narzeka, że
obecni kandydaci, o ile zostaną posłami, „nie pokarzą
się już w Sanoku”. I jak ładnie
to napisał, prawda? Przecież
umiejętnie połączył „pokazanie się” z „pokaraniem” –
co prawda nie napisał, kogo
i czym owi kandydaci „pokarzą”, ale domyślam się, że
nas, sanoczan, swoją lokalną

absencją. W zagorzałej dyskusji inny forumowicz ripostuje, nawiązując do autorskiej ortogra�i: „nie głosuj,
nikt ci nie karze”. A więc nie
tylko nikt nie „każe”, ale i nie
„ukarze”, w końcu Polska to
nie jakiś opresyjne państwo
w stylu Belgii czy Szwajcarii…
O jednym z kandydatów
napisano (pisownia bez polskich „ogonków” to już nie
zwykła choroba, to rak): „ma
historyczna szanse aby wsiąść
mandat posła z Sanoka”.
Chciał ktoś dobrze… to znaczy też niedobrze: poprawnie
nie piszemy (i nie mówimy)
przecież
„wziąść”,
lecz
„wziąć”; cóż, autor nie tylko
nie wiedział tego, lecz jeszcze
dołożył coś od siebie. Ale dołożył sprytnie! Chodzi zapewne o skrót myślowy:
„wsiąść mandat posła” czyli
„wsiąść na sejmowy stołek”.
Chętniej mówimy co prawda
„wskoczyć na stołek”, ale
w demokracji liczy się każda
inicjatywa obywatelska. Językowa także.
Po tym to już tylko wypada powtórzyć za innym klasykiem z sieci: „Trzeba się
odpowiednio nastawić i nijako wpisać w ten okres”.

Kino SDK zaprasza
W tym tygodniu w kinie trzy propozycje. Dla najmłodszych
gratką będzie bajka „Hotel Transylwania 2”, która opowiada o przygodach Drakuli łączącego siły z Frankiem, Murrayem i Griﬃnem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą naturę. Film animowany oglądamy w wersji 3D w piątek, a także
od poniedziałku do czwartku o godz. 16.00 (w czwartek także o 18.00), natomiast w sobotę i niedzielę o 14.00. Projekcja
bajki w wersji 2D w sobotę i niedzielę o 16.00.
Drugą propozycją jest dramat „Mama Tina”. Opowiada on
historię kobiety, która poświęciła życie ratowaniu dzieci.
Urodzona w Dublinie Christina Noble od najmłodszych lat
doświadczała kolejnych krzywd. Wieloletnia lawina nieszczęść nie złamała jej, lecz dodała sił. Wiedziona powracającym przez lata snem o wietnamskich dzieciach uciekających
przed wojennym napalmem postanowiła wyruszyć do Azji,
by tam odnaleźć przeznaczenie, niosąc pomoc najmłodszym.
Projekcja �lmu od piątku do środy o godzinie 17.45.
Natomiast miłośnicy komedii mogą się wybrać na film
„Ugotowany”, którego akcja rozgrywa się w sercu Londynu. Głównym bohaterem jest Adam Jones charyzmatyczny szef kuchni, który w młodym wieku zyskał sławę jako
guru paryskich restauratorów. Nie udźwignął jednak ciężaru sławy, zniknął z pierwszych stron gazet i przeniósł się
do Anglii. Właśnie tam próbuje stworzyć najlepszą restaurację na świecie. Na seans zapraszamy od piątku do środy
o godz. 19.45.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek o godz. 12, mamy podwójne wejściówki
na �lmy.

10

TYM ŻYJĄ W SZKOŁACH

AUTORKA

* Podczas obchodów Dnia
Nauczyciela wielokrotnie
podkreślano, że Państwa
praca nie jest łatwym kawałkiem chleba. Czym dla
Pana jest ta profesja i jakie
jest najważniejsze zadanie
nauczyciela: wpajanie wiedzy czy kształtowanie charakteru?
– Bez wątpienia praca nauczyciela nie jest łatwa, gdy
chce się ją wykonywać rzetelnie i w pełni się w nią angażować. Nie chodzi w niej bowiem o to, aby narzekać na
pojawiające się niedogodności, tylko starać się z nimi
walczyć i zapobiegać im
w przyszłości. Dla mnie praca jest swego rodzaju osobistym wyzwaniem, które pozwala mi z dystansem przyjrzeć się swoim predyspozycjom, wypunktować słabości
i nauczyć się z nimi walczyć.
Staram się kształtować nie
tylko charakter osób, z którymi pracuję i współpracuję, ale
również swój. W pełni zgadzam się ze słowami Einsteina: „Osobowość kształtuje
się nie przez piękne słowa,
lecz pracą i własnym wysiłkiem”. Z perspektywy czasu
i z własnego doświadczenia
wiem, że w roli pedagoga nie
sprawdzają się osoby, które
nie mają własnego zdania,
charyzmy i mocnego charakteru, ponieważ to wyraźnie
zarysowana osobowość i otwartość są kluczem do sukcesu. Odwołując się do wspomnianej sentencji, jeżeli
każdy z elementów środo-

wiska – uczniowie, rodzice,
nauczyciele, dyrekcja – będzie się do niej stosował, to
ze spokojem będziemy mogli
spoglądać w nadchodzącą
przyszłość. Czy ważniejsze
jest wpajanie wiedzy czy
kształtowanie charakteru?
Zdecydowanie kształtowanie
charakteru, bo prawidłowo
ukształtowana osobowość
staje się gąbką wchłaniającą
wiedzę, podczas gdy skarbnica wiedzy z nędznym charakterem jest niewiele warta.
* Na czym skupia się Pan
w codziennej pracy? Co jest
dla Pana najważniejsze?
– Na pewno nie papierologia,
tylko kontakt z młodzieżą, rodzicami i możliwość w miarę
szybkiego
obserwowania
efektów moich wysiłków.
Mogę przyglądać się, jak
uczniowie zmieniają się przez
kilka lat wspólnej pracy, nie

tylko tej edukacyjnej, ale także osobowościowej. Ogromną satysfakcją jest dla mnie
możliwość wywierania pozytywnego wpływu na postawy
młodzieży i obserwowanie
ich rozwoju przez kolejne
lata. Niezwykle miłym aspektem jest kontakt z uczniami,
nawet wówczas, kiedy kończą
już szkołę. Cieszy fakt, że większość wciąż mnie pamięta.
Z całkowitym przekonaniem
stwierdzam, że w mojej pracy
najważniejszy jest uczeń!
* Młodzież nie zawsze chętnie słucha nauczycieli, zdarzają się uczniowie, którzy
są prawdziwą zmorą. Często
spotyka Pan takie osoby?
– Moi uczniowie nie dostają
na wstępie, etykiety „trudny”
czy „wzorowy uczeń”. Nie sugeruję się opiniami innych
nauczycieli. Staram się indywidualnie podejść do każde-

go z nich. Daję im szansę na
odnalezienie swojego obszaru zainteresowań, wykazania
się i nakreślenia w moich
oczach własnego wizerunku.
Jasno i precyzyjnie określam
zasady i wysłuchuję oczekiwań drugiej strony. Młodzież
daje w kość tym, którzy ją
ignorują i nie podejmują rozmowy. Tak zwana „trudna
młodzież” to nierzadko zdolne
osoby, nieraz bywają one doskonałym materiałem w pracy pedagoga. Bardzo często
zdarza się, że trudności sprawiają uczniowie, których zachowanie wynika z problemów w środowisku, z jakiego
się wywodzą. Należy jednak
zachować ostrożność, by nie
pomylić „trudnego dziecka”
z tym, które jest chwilowo
zagubione lub zbuntowane.
Ważne jest rozpoznanie i wyczucie sytuacji oraz znalezie-

23 października 2015 r.
odżywczych, powoli usycha,
natomiast jeśli będzie ich za
dużo, przegnije – tylko równowaga zapewnia optymalny
rozwój.
* Co powinno się w szkołach zmienić? Jakie reformy mogłyby poprawić jakość kształcenia?
– Uważam, że należy wrócić
do kształcenia zawodowego.
Nie powinno się na siłę wpajać wiedzy ludziom, którzy
nie mają do tego predyspozycji. Są osoby wykazujące doskonałe umiejętności manualne, mające silnie nakreślone
zainteresowania kierunkowe
– nie wykazują jednak wystarczających predyspozycji
do dalszej nauki. Nie widzę
wówczas podstaw do tego,
aby na siłę rozwijać ich umiejętności teoretyczne w szkolnictwie wyższym. Natomiast
obecna formuła egzaminów

szym nauczycielem”. Kandydaturę zgłosili uczniowie. Jak zdobył Pan sobie
ich sympatię i uznanie?
– Tytuł „Najpopularniejszego nauczyciela” jest to dla
mnie duże wyróżnienie. Nie
wiem, czym dokładnie zasłużyłem na taką sympatię, ale
w kontaktach z uczniami jestem sobą, traktuję ich poważnie, nie podchodząc do
nich jak do dzieci, a raczej jak
do wkraczających w dorosłość osób, które mogą wziąć
na siebie odpowiedzialność
za podejmowane działania.
Nakładam na nich ambitne
zadania, wyznaczam cele,
których realizacja daje im satysfakcję i nasila motywację.
Jestem dla nich otwarty i rozumiem, że – podobnie do
mnie – mogą mieć gorsze
dni. Podejrzewam, że głosowali na mnie ci, którym w ży-

kończących poszczególne
etapy edukacji nie jest odpowiednim miernikiem poziomu wiedzy, a tym bardziej
umiejętności, przez co nierzadko zdarza się, że na studia wybierają się osoby, które
lepiej odnalazłyby się na rynku pracy, kształcąc się praktycznie i nabierając fachowego doświadczenia.
* Co sądzi Pan o proponowanych przez różne ugrupowania polityczne zmianach? Niektóre zakładają
likwidację gimnazjów i powrót do 8-klasowych podstawówek.
– Obecna formuła edukacji
jest, jaka jest, i nie uważam,
aby była zła. Nie chodzi o to,
żeby z każdą zmianą władzy
i rządów zmieniać system
edukacji. Gimnazja nie są
złym pomysłem, jednak ważne jest, aby skupić się na edukacji, a nie głównie na przeprowadzaniu testów, które nie
są miarodajne. Sztuką jest
umiejętne korzystanie z obecnego systemu, bowiem kolejne zmiany wiążą się z kosztami. Rozwiązaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów i pedagogów do danego
trybu nauczania, położenie
nacisku na pracę nauczyciela
z uczniem niepolegającą jedynie na wykładaniu materiału,
a na ukazaniu właściwego kierunku dalszego rozwoju, wykształceniu samodyscypliny
i zachęceniu do pracy nad
sobą. Przy takich założeniach
nie ma znaczenia, czy kształcimy młodzież w systemie 8czy 6-klasowych podstawówek.
* W tym roku został Pan
wybrany „Najpopularniej-

ciu pomogłem, pokierowałem, w ten sposób okazali
mi swoją wdzięczność. Czasem uczniowie czy rodzice
dają mi to odczuć, innym razem zdarza mi się dostrzec tę
sympatię w ich oczach.
* Angażuje Pan uczniów
w liczne konkursy. Wielu jest
laureatami olimpiad. Jaka jest
recepta na sukces?
– Bardzo prosta – zaszczepienie w nich myśli, że są w stanie,
jak równy z równym, rywalizować z rówieśnikami z województwa lub kraju. Ostatnio
doszło nawet do tego, że to oni
stali się postrachem rówieśników z innych regionów. Udało
mi się stworzyć zgrany zespół
uczniów. Nie rywalizują, a wspólnie się przygotowują i wspierają podczas konkursów, kibicują
sobie nawzajem. Taki zespół
pozwala na odciążenie psychiczne faworytów, którzy nie
odczuwają przesadnej presji,
wiedząc, że ktoś z zespołu
może ich zastąpić lub wspomóc. Nie pozwalam im na wyścig szczurów, uczę ich zdrowej
rywalizacji. Staram się kształtować ich poczucie wartości
w taki sposób, aby byli przekonani, że mogą osiągnąć zamierzone cele, a ich charakter
ukierunkowuję na takie wartości, jak zdobywanie wiedzy, samodyscyplina i nastawienie na
sukces. Jednocześnie nie pozwalam na zapominanie o wartościach, które są w życiu najważniejsze – zupełnie nie dopuszczam obnoszenia się z sukcesami, starając się, aby stali się
pewnymi siebie, świadomymi
swojej wartości, ale wciąż
skromnymi osobami.
Rozmawiała
Aneta Skóbel

Nie szufladkuję
uczniów!
PATRYK NISIEWICZ

– nauczyciel Gimnazjum nr 4, który w tym roku
zdobył tytuł „Najpopularniejszego nauczyciela”, opowiada o swojej pracy, wyzwaniach, jakie
się z nią wiążą, zmianach, które powinny zajść
w systemie edukacji, i współpracy z uczniami

nie odpowiedniego sposobu
dotarcia do takiego ucznia.
* Jak radzi Pan sobie z zagubionymi lub zbuntowanymi uczniami, ma Pan na
nich jakiś sprawdzony sposób?
– Recepta jest bardzo prosta:
nie można nikogo szu�adkować, lekceważyć ani traktować
z góry. Trzeba wypracować
wspólny język, najlepiej przez
odnalezienie zainteresowań
ucznia, nawiązywanie do nich
podczas zajęć i w miarę możliwości wsparcie w ich rozwijaniu. Paradoksalnie znacznie lepiej pracuje mi się z młodzieżą,
która innym przysparza problemów. Są to często bardzo
mądre, choć nieco zagubione
lub zbuntowane dzieciaki,
które wkraczając w dorosłe
życie, muszą nauczyć się pewnych zasad. Nie chodzi tu
o samo wyznaczanie granic,
ale też o rozmowę i wspólną
pracę nad charakterem. Zdarzają się też osoby, które przez
swoje zachowanie próbują
zwrócić na siebie uwagę.
Wtedy należy szybko rozpoznać sytuację i skierować aktywność w dobrym kierunku.
To właśnie ci najtrudniejsi
uczniowie pokonują najdłuższą i najbardziej imponującą
drogę do sukcesu. Każde ich
osiągnięcie okupione jest
większym wysiłkiem i zaangażowaniem niż w przypadku
uczniów z tzw. dobrych domów. Przesyt dobra i zła
w środowisku rodzinnym
wpływa na młodzież wprost
proporcjonalnie. Myślę, że
pracę z uczniami można w jakimś stopniu porównać do
pielęgnacji rośliny – gdy nie
dostarczamy jej składników

23 października 2015 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna
– niezawodna kuźnia talentów

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w naszym mieście funkcjonuje
od 1 września 1971 roku. Początkowo była ona �lią placówki krośnieńskiej. Po roku działalności, na wniosek Powiatowej Rady Narodowej
w Sanoku, Ministerstwo Kultury
i Sztuki wydało zarządzenie, na
mocy którego szkoła zaczęła działać
samodzielnie. Ważnym etapem jej
rozwoju było powołanie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia.
Dzięki temu zmienił się poziom
kształcenia i poszerzono ofertę dydaktyczną. W związku z rozwojem
szkoły konieczna stała się rozbudowa obiektu. 1 września 1992 roku
po trwających kilka miesięcy pracach uczniowie rozpoczęli naukę
w nowym, czterokondygnacyjnym
budynku. W kolejnych latach szkoła wzbogaciła się o nową bazę dydaktyczną i salę koncertową, którą
oddano do użytku w 2012 roku.
– Z wielką przyjemnością
uczestniczę we wszystkich spotkaniach, które organizowane są w tej
placówce. Będąc w najróżniejszych
zakątkach naszego kraju, sanocką
PSM zawsze podaję za przykład.
Szkoła ta odznacza się znakomitą
pracą nauczycieli, doskonałą organizacją i wspaniałymi wynikami
osiąganymi przez uczniów. Dziś
z całą odpowiedzialnością mogę
powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych placówek w całej Polsce,
której pozostałe szkoły mogą jedynie próbować dorównać – powie-

ANETA SKÓBEL

Państwowa Szkoła Muzyczna II
stopnia, której uczniowie od lat
rozsławiają Sanok, 15 października
świętowała 25-lecie powstania. Jubileusz stał się okazją do przypomnienia ważnej roli placówki,
w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty i spełniać marzenia.
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Obchody 25-lecia swoimi występami uświetnili jak zawsze niezawodni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
dział Krzysztof Szczepaniak, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W czasie spotkania wręczono
też dyplomy ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla nauczycieli PSM. Wyróżnienia tra�ły do:
Iwony Bodziak, Moniki Brewczak,
Elżbiety Przystasz, Grażyny Dziok,
Iwony Hartman, Wiesława Brudka,
Piotra Grabonia i Macieja Harny.
Kolejne nagrody pedagogom
PSM przyznał dyrektor Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie. Otrzymali je: Iwona Bodziak,
Janusz Ostrowski, Oksana Drozdowska i Maciej Harna.

Obchody jubileuszu były też
okazją do podziękowania osobom,
które od lat wspierają szkołę. Dyplomy uznania tra�ły do sponsorów: Bolesława Szybista, prezesa
�rmy „Herb”, Marka Łęckiego, prezesa zarządu „Stomil” i Mieczysława
Jakiela, prezesa sanockiego oddziału PGNiG.
– Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają naszą szkołę: organowi prowadzącemu, rodzicom uczniów, a także przedstawicielom władz miasta i samorządów.
Bez ich zaangażowania nie moglibyśmy się cieszyć tyloma wspania-

łymi sukcesami, a młodzież nie
uczyłaby się w tak komfortowych
warunkach. W miarę możliwości
staramy się odwdzięczyć za pomoc.
Nasi uczniowie swoimi występami
chętnie uświetniają najróżniejsze
uroczystości. Cieszę się też, że udało mi się zgromadzić tak wspaniałą
kadrę nauczycieli. Pedagodzy starają się z każdego z uczniów wydobyć
to, co najlepsze, i wytrwale szlifują
młode talenty. Mam nadzieję, że kolejne lata będą dla naszej szkoły
równie pomyślne – mówi Andrzej
Smolik, dyrektor PSM.
aes

Dopalacze, napady
i pierwsza pomoc –
szkolenie w Zboiskach

Przez dwa dni w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Przemyskiej
w Zboiskach grupa 32 młodych
wolontariuszy
brała
udział
w warsztatach. Omówiono między innymi zasady pierwszej pomocy, podstawy ruchu drogowego i szkodliwy wpływ używek.
Szkolenie zorganizowała Czesława
Kurasz, prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu. Wstępem do
zajęć była wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy, gdzie młodzież zapoznała się
z działalnością ośrodka. Następnie
uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Zespół
do Spraw Prewencji Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. W czasie
zajęć rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa drogowego pieszych,
samoobronie, zachowaniach w sytuacjach zagrożenia i szkodliwym
wpływie dopalaczy. Podczas wyjazdu do Zboisk nie mogło zabraknąć
spotkania z psychologiem. Największym zainteresowaniem cieszyły się porady indywidualne.
Młodych wolontariuszy odwiedziła
również Krystyna Chowaniec, która przybliżyła im szczegóły życia
harcerskiego. Natomiast doktor
nauk o zdrowiu Krzysztof Jakubowski wygłosił prelekcję i poprowadził
warsztaty z podstaw udzielania
pierwszej pomocy. Na zakończenie
każdy z uczestników otrzymał certy�kat.
aes

Stwórzmy ludziom możliwości! Na Podkarpaciu!
Rozmawiamy dziś z dr. Janem Fuksem

sanockim przedsiębiorcą, ekonomistą, wykładowcą na wyższych uczelniach,
„jedynką” listy Nowoczesnej w wyborach do sejmu w naszym okręgu wyborczym.
* Pana życie zawodowe jest niezwykle bogate. Może się Pan poszczycić wieloma osiągnięciami. Jak to się stało, że zdecydował się
Pan startować w wyborach do sejmu?
– Kandyduję do sejmu z listy NOWOCZESNA Ryszarda Petru, ponieważ znam problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy
i dostrzegam konieczność poprawy ich sytuacji. Widzę potrzebę wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań systemowych,
między innymi w służbie zdrowia, szkolnictwie i w funkcjonowaniu urzędów
państwowych. Możliwości takie będę
posiadał, gdy uzyskam zaufanie społeczeństwa powierzającego mi mandat
poselski. Jestem przekonany, że społeczeństwo Podkarpacia w zbliżających
się wyborach samorządowych wybierze osoby znające istniejące uwarunkowania lokalne.
* Czyli wybór ugrupowania, z którego
Pan startuje, nie jest przypadkowy?
– Zdecydowałem się kandydować
z listy NOWOCZENA, gdyż dzisiaj jest to jedyna partia, która nie
jest obciążona aferami i błędami
popełnionymi w przeszłości. Sejm
jest dla ludzi z wyobraźnią, odpowiedzialnych i posiadających
wiedzę i doświadczenie. Dla ludzi sprawdzonych w działaniu,
Kandydat do Sejmu RP nr 1 na liście
którzy pokazali, że potrafią dobrze pracować, a efekty tego są
.Nowoczesna
Ryszarda Petru

Jan Fuks

widoczne. Chcę, by w polityce było mniej
specjalistów od wizerunku, a więcej ekspertów i fachowców.
* Zna Pan doskonale realia Sanoka, w których funkcjonują miejscowe �rmy. W jaki sposób mógłby pomóc miastu poseł z Sanoka?
– Najwyższy czas skonsolidować środowisko
przedsiębiorców. Stanowią oni znaczący
czynnik rozwoju każdej lokalnej społeczności. Dla przykładu: w Sanoku burmistrz miasta nie ma partnera do rozmowy w sprawach
ważnych dla biznesu. Kolejny temat to konieczność zagospodarowania potencjału młodych ludzi. Musimy ułatwić start początkującym przedsiębiorcom i stworzyć im dogodne
warunki.
Większość samorządów, podobnie jak sanocki, jest znacznie zadłużona i nie stać ich
na samodzielne inwestycje, które są niezbędne do realizacji zadań, jakie zostały im przypisane. Ze względu na nowe unijne uwarunkowania prawne, analizy będą uwzględniać
możliwość przeprowadzenia przedsięwzięć
inwestycyjnych w modelu „hybrydowym
PPP”.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest więc alternatywą na dzisiejsze trudne dla �nansów
publicznych czasy. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla samorządów, jak i przedsiębiorców. Warto się tym zainteresować
i niezwłocznie podjąć niezbędne działania.
Władze lokalne posiadają przygotowane zadania i pracują nad następnymi, możliwymi
do realizacji już w przyszłym roku.

Formuła PPP jest korzystna dla obu stron
i daje im bezpieczeństwo prawne i �nansowe. Południowy region naszego województwa, zapomniany przez władze, został pozostawiony sam sobie. Walory turystyczne
i gospodarcze tego terenu są niewykorzystane i wymagają zagospodarowania. Trudno
zrozumieć, dlaczego w katalogach biur turystycznych w krajach europejskich nie ma
produktu z naszych Bieszczad.
Szansą na rozwój tego regionu jest wykorzystanie istniejących zasobów upadających
zakładów pracy. Autosan, największy kiedyś
zakład produkcyjny w Sanoku, nie wytrzymał zmian rynkowych. Zakład ten w swojej
historii produkował wagony, tramwaje i autobusy. Obecnie w pustych halach produkcyjnych stoją niewykorzystane maszyny,
a pracownicy-fachowcy czekają na zlecenia
do realizacji określonych zadań produkcyjnych. Musimy tym ludziom pomoc. Każde
stracone miejsce pracy to dramat dla pracownika i jego rodziny.
Błędna okazała się nadzieja kontynuacji dotychczasowego modelu produkcji. Rynek
motoryzacyjny jest zdominowany przez
perfekcyjnie działającą konkurencję i ponowne wejście do tego grona jest nierealnym marzeniem syndyka prowadzącego
postępowanie upadłościowe.
Zachęcam do zainteresowania się tą �rmą,
w której można produkować szereg innych
wyrobów niż autobusy. Lokalizacja, potencjał osobowy i deklaracja współpracy samorządu lokalnego są dobrymi argumentami
zachęcającymi do działania.
TEKST SPONSOROWANY
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O TYM SIĘ MÓWI

Miłośnicy czworonogów chcą, by w Sanoku powstało schronisko dla zwierząt. W tym celu zbierają podpisy pod petycją,
która w najbliższym czasie ma tra�ć do burmistrza naszego
miasta. Zdaniem inicjatorów akcji błąkające się po ulicach
psy i koty są palącym problemem i koniecznie trzeba się
nim zająć. Zwierzęta nie tylko roznoszą różne choroby, ale
też umierają z wyziębienia i głodu. Temat ten jest szczególnie
aktualny teraz, gdy zbliża się zima, a z nią mroźne noce.
ANETA SKÓBEL

askobel@tygodniksanocki.pl

Petycja z podpisami mieszkańców tra� do burmistrza
pod koniec miesiąca. W przygotowanym piśmie sanoczanie zwracają uwagę na trudną
sytuację bezpańskich czworonogów oraz fakt, że ich liczba z roku na rok wzrasta.

pią w ukryciu. Działkowiczom ten problem jest dobrze znany. Część osób
wiosną i latem dokarmia
futrzaki, jednak nie mają
możliwości pomagać im
przez cały rok. Natomiast
wyłapywanie zwierząt do
sterylizacji jest trudnym zadaniem i nie zawsze się
udaje, w związku z czym
problem z roku na rok się

Tak dla schroniska,
ale małego i dobrze
zarządzanego
Również zdaniem Jolanty
Tomasik, prezes sanockiego
Społecznego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami,
schronisko w naszym mieście jest potrzebne.
– Nasze towarzystwo
w miarę możliwości stara się
opiekować porzuconymi czy
rannymi czworonogami, jednak mamy do dyspozycji tylko 10 boksów, w których
mieścimy około 20–30 zwierząt, a to zdecydowanie za
mało – mówi prezes STOnZ.
– Ten problem mogłoby rozwiązać schronisko, pod wa-

magać ją weterynarz, który
w nagłych przypadkach
szybko podejmie interwencję. Co prawda urząd miasta
ma podpisaną umowę ze
schroniskiem w Lesku, jednak nie zawsze tamtejszy
personel może natychmiast
przyjechać do rannego psa
czy kota. Jest to problem
zwłaszcza w przypadkach,
gdy zwierzę uległo wypadkowi i z upływem czasu maleją jego szanse na przeżycie
– dodaje Jolanta Tomasik.
Prezes STOnZ zaznacza
również, że jeśli taki obiekt
miałby powstać, konieczne
byłoby wygospodarowanie
w nim specjalnego miejsca
dla kotów.
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Odpowiednia
lokalizacja
to podstawa
Swoje poparcie dla inicjatywy
obrońców zwierząt wyraził
też dr Stanisław Kaczor, Powiatowy Inspektor Weterynarii, który zaznaczył, że przy
aglomeracji wielkości Sanoka
taki obiekt jest bardzo potrzebny. Jednocześnie przypomniał
o wytycznych, jakie muszą być
spełnione, by tego rodzaju placówka mogła powstać. Szczegółowe wymogi zawarte są
w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przede
wszystkim schronisko musi
być oddalone o przynajmniej
150 metrów od ludzkich do-

– W tym momencie priorytetem są dla nas ludzie,
którzy potrzebują mieszkań
komunalnych. Są rodziny
czekające na lokum od 1997
roku. Dla mnie ich potrzebny
są na pierwszym miejscu.
Oczywiście rozumiem, że
zwierzęta też wymagają pomocy, jednak zdecydowanie
ważniejsi są mieszkańcy –
mówi Edward Olejko. – Natomiast jeśli pojawiłby się inwestor, który zechciałby wybudować schronisko, chętnie
wsparlibyśmy jego projekt.
Co więcej, gdybyśmy posiadali działkę, gdzie taki obiekt
mógłby powstać, chętnie
przekazalibyśmy ją w użyczenie – dodaje wiceburmistrz.

Schronisko dla zwierząt w Sanoku?
Na razie tylko w sferze marzeń…

– Zwierzęta błąkają się
po ulicach, osiedlach i placach zabaw, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie
samych, ale także dla mieszkańców. W wyniku braku
szczepień rozprzestrzeniają
się choroby zwierzęce i odzwierzęce, co niestety skutkuje wśród nich wieloma
zgonami. My, ludzie, zobligowani jesteśmy zapewnić
im opiekę. Naszym zdaniem
tę trudną sytuację może poprawić tylko budowa schroniska – argumentują pomysłodawcy przedsięwzięcia.
Autorzy pisma zaznaczają
również, że Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które od lat działa na terenie
Sanoka, nie jest w stanie pomieścić wszystkich porzuconych czworonogów.
– Zwłaszcza koty traktowane są po macoszemu i cier-

pogłębia. Gdyby nie ludzie
dobrej woli, którzy organizują w swoich mieszkaniach
tzw. domy tymczasowe, gdzie
zapewniają kotom opiekę,
szukając dla nich stałego lokum, dramatyzm sytuacji
o wiele bardziej rzucałby się
w oczy – wyjaśnia Aneta Rygliszyn, inicjatorka akcji. –
Zdajemy sobie sprawę, że
taka inwestycja wymaga sporych nakładów �nansowych
i odpowiedniej lokalizacji,
dlatego nie oczekujemy, że
schronisko powstanie już teraz. Zależy nam przede
wszystkim na tym, żeby
zwrócić uwagę na istniejący
problem. Chcemy też usłyszeć jakieś konkretne propozycje. Być może budowę
schroniska uda się ująć w budżecie obywatelskim na 2017
rok – dodaje z nadzieją Aneta
Rygliszyn.

runkiem, że nie byłby to
duży obiekt, nad którym
trudno zapanować. Zdecydowanie lepiej sprawdziłby
się budynek średniej wielkości – dobrze i sprawnie zarządzany. Nieocenione byłoby też wsparcie wolontariuszy – mogliby udzielać się,
poszukując dla psów i kotów
nowych domów. Przez cały
czas działamy w ten sposób
i dobrze sobie radzimy. Tylko w ubiegłym roku oddaliśmy do adopcji ponad 70
psów. Dzięki prężnie działającemu schronisku udałoby
się ocalić więcej istnień.
Jolanta Tomasik zwraca
też uwagę na konieczność
ścisłej współpracy z weterynarzem. W innym wypadku
zwierzęta nie otrzymają profesjonalnej pomocy.
– Aby placówka spełniała swoje zadanie, musi wspo-

– Dorosłe osobniki potrafią poradzić sobie bez
opieki, natomiast małe kocięta nie, ponieważ nie są
przystosowane do życia na
wolności. Niedawno na
jednym z cmentarzy znaleźliśmy dwa kociaki, które
ktoś wsadził do worka foliowego i wyrzucił. Niestety, tylko jednego z nich
udało się uratować. Takie
sytuacje zdarzają się bardzo często. Gdyby w schronisku znajdowały się specjalne klatki, w których
koty wracałyby do zdrowia
po zabiegu lub sterylizacji,
więcej z nich miałoby
szansę na przeżycie. Wykorzystanie różnych dostępnych obecnie środków
przekazu także zwiększa
możliwość adopcji czworonogów – podkreśla Jolanta Tomasik.

mów, obiektów użyteczności
publicznej i różnego rodzaju
zakładów. Ponadto placówka
musi być ogrodzona i posiadać specjalną salę do wykonywania zabiegów leczniczych
i chirurgicznych, izolatkę, pomieszczenia, w którym będą
przebywać zwierzęta (samice
muszą być oddzielone od
samców) oraz do przechowywania karmy, lekarstw i środków dezynfekujących.

Priorytetem są
mieszkania komunalne
Edward Olejko, wiceburmistrz miasta Sanoka do
spraw gospodarki komunalnej
i architektury, zaznacza, że na
razie budowa schroniska nie
jest ujęta w planowanych inwestycjach. Przede wszystkim
ze względu na pilniejsze wydatki.

Na ratunek rusza
„Wesoły Kundelek”
Bezpańskie zwierzęta błąkające się po ulicach Sanoka nie
są pozostawione bez opieki.
Urząd miasta współpracuje
ze schroniskiem prowadzonym w Lesku przez Karola
Kusala. W ramach zawartej
umowy porzucone czworonogi są wyłapywane i trafiają do leskiego „Wesołego
Kundelka”. Przewozi je sam
weterynarz lub – jeśli jest
taka potrzeba – funkcjonariusze straży miejskiej. Od
stycznia do października
2015 roku do schroniska
trafiło 18 psów, 7 zwierząt
leśnych i 22 koty. W tamtejszej placówce mają one zapewnioną
profesjonalną
opiekę i mogą poczekać na
nowych właścicieli.

WARTO WIEDZIEĆ
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Bude jarmak, bude!

Krasny Bród, spora wioska
sąsiadująca od południa
z nadgranicznymi Medzilaborcami, w zasadzie nie
przykuwa uwagi podróżnych udających się w kierunku Humennego. Na pozór jest podobna do setek
innych, rusińskich wiosek
górnego Zemplina. Jak
wszędzie – małe domki wciśnięte w Dolinę Laborca, typowe dla tej części kraju cerkwie – greckokatolicka i prawosławna, wokół niewysokie zalesione wzgórza, takie
jak u nas w okolicach Komańczy.
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Czyli jak w Krasnym Brodzie
pannami handlowano

Przy wyjeździe jednak w kierunku Humennego po lewej
stronie drogi dostrzegamy
niewielkie ruiny świątyni,
a w oddali, na drugim planie
jakieś nowe budynki pomalowane na żółto i na niebiesko,
zwieńczone greckokatolickim
krzyżem. Mieści się tu klasztor bazylianów. Ruiny zaś są
pozostałością dawnego kościoła i klasztoru tego zgromadzenia. Monaster powstał
tu w XIV w., ponoć w miejscu, gdzie wędrowny ślepiec,
przechodząc tędy w przeddzień święta Zstąpienia Ducha Świętego, przetarł oczy
wodą ze źródła i odzyskał
wzrok. Wkrótce na tym miejscu ludzie postawili kapliczkę, zaś książę Fiodor Koriatowicz o�arował przywiezioną
z Podola ikonę Bogurodzicy,
która znajduje się w krasnobrodzkiej cerkwi do dzisiaj.
Miał on potem fundować
również cerkiew i bazyliański
monastyr.
Klasztor był po trzykroć
niszczony w swoich dziejach.
Po raz ostatni w 1915 roku,
gdy podczas walk austriacko-rosyjskich został ostrzelany
z dział. Wówczas mnisi opuścili go, a powrócili dopiero
po zbudowaniu nowych
obiektów w 2002 r. Po I woj-
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ROBERT BAŃKOSZ

Nowy budynek klasztoru Bazylianów
nie światowej pozostał również cmentarz wojskowy, leżący kilkadziesiąt metrów za
kaplicą. Spoczywa tu –
w dziesięciu masowych mogiłach – ponad 1000 austro-węgierskich i rosyjskich żołnierzy.
Z klasztorem wiąże się
szereg fascynujących legend
i opowieści, a jedna z nich
jest szczególna – to historia
„Jarmarku Kobiet”. Pierwszy
raz usłyszałem ją od sędziwego, dziś już przeszło 90-letniego mieszkańca wsi, Michała Szmajdy. Sama ta postać jest niezwykle barwna –
to miejscowy Łemko, który
wychowany jako sierota
w klasztorze nie miał możliwości ukończenia żadnych
szkół, sam nauczył się pisać
i czytać, a przez całe życie
spisywał łemkowskie zwyczaje, legendy i obyczaje zasłyszane od mieszkańców re-

gionu. Dziś jego rękopisy
i wyjątkowe publikacje zajmują niemal połowę domu.
Kilkanaście lat temu za swoją
twórczość pisarską i publicystyczną ten „niepiśmienny
Rusin” otrzymał nagrodę od
Prezydenta Republiki Słowackiej.
Podczas jednej z wielu
naszych rozmów pan Michał
opowiedział mi o tym, jak to
niegdyś, do połowy XIX w.
(bo potem „Austriaki zakazały”), odbywał się w dzień
odpustu, na Zesłanie Ducha
Świętego, „Jarmak Żinok”.
Przychodzili wtedy rodzice
z przystrojoną odświętnie
panną z wiankiem na głowie,
stawali z nią pod murem
klasztoru, a „frairy” (kawalerowie) ze swoimi rodzicami
przechodzili obok, przyglądali się pannie, negocjowali
cenę, targowali się, a czasem
młode chłopaki pobiły się

„bartkami” (ciupagami) o co
piękniejszą młódkę. Był to
swoisty teatr ludowy, który
służył rozrywce prostych ludzi, więc i humor był rubaszny i niewyszukany. Podczas
dobijania targu oglądano
przymioty panny, zachowując się jak podczas zakupu
konia czy krowy na targu.
Inne w owych czasach było
poczucie humoru niż dzisiejsze. Kiedy zaś rodzice panny
i fraira dogadali się, ojcowie
wypijali niezbędny w takich
okolicznościach „litkup”, czyli toast wódką, za udany zakup i rodziny szły zaraz do
mnichów dawać na zapowiedzi. Potwierdza ten zwyczaj
Szczęsny Morawski (dziewiętnastowieczny polski pisarz, malarz i etnograf), który wspomina o „targach słębnych”, które odbywały się
w czasie „praźnika” w „Krasnobrodzie na Rusi Zakar-

packiej”. „Rodzice wiedli córki dorosłe, niosąc posag
w brzemionach i szukając zięcia, stęsknione zaś za połowicą
życia młodziany zwabiali się
tamże wołając: Kupy sobi na
dołobu tj. dziewczynę z wyprawą.”
Jak opowiadał dalej pan
Michał, przychodziły też pod
mur klasztorny wdowy, by
znaleźć sobie nowego partnera na resztę życia, a i męskie
ręce do pracy na gospodarce.
Jako kobiety miały już na głowie czepiec, a wianek przypinały do niego z boku. Był to
można powiedzieć znak informujący, że: „jestem młoda
wdowa, żenić się gotowa”.
Powiadali ludzie, że przychodzili też starzy gazdowie,
który swoje leciwe małżonki
próbowali jeszcze z jakimś
z zyskiem komuś odsprzedać, ku ogólnej uciesze i zabawie.

Całość zresztą tego obyczaju była jedną wielką zabawą, którą prości ludzie rozweselali sobie szarą i okrutną codzienność, przepełnioną najczęściej biedą i ciężką pracą,
w nieustannym lęku o łaskę
władzy, przyrody i niebios.
Małżeństwa – jako ważny
dla rodziny i gospodarstwa interes, w którym miłość mogła zaistnieć, ale nie była warunkiem
niezbędnym – były kojarzone
długo. Cały jarmark urządzano
ku ogólnej zabawie i uciesze, �nalizując w nieco teatralny sposób wcześniejsze umowy.
Słynna „Orkiestra pod
wezwaniem św. Mikołaja”
z Lublina, jeden z najlepszych
polskich zespołów folkowych,
zajmująca się muzyką Karpat,
wykonuje do dziś łemkowską
piosenkę z południowych stoków Bieszczadów i Beskidu
Niskiego:
Bude jarmak, bude,
w Priaszowi w seredu,
Ta ja swoju żenu
na jarmak powedu.
Kied bude doroho,
prodam tia neboho,
Kied bude za tunio,
pod domiu gazdynio!
Dalej piosenka mówi, że dziadek chodził sprzedać sędziwą
małżonkę po różnych jarmarkach, aż w końcu udało mu się
tego dokonać. Koniec końców przyszła jednak re�eksja:
Żenu ja tam prodau,
ale i zapłakau.
Chto mi tera bude
moji kerpci łatau?
(w innych wersjach – gaci)
Pidu znou na jarmak,
kuplu tia neboho.
Cy budesz za tunio
abo za doroho!

Grób Mateusza Rubego – greckokatolic- Fragment ruin słynnego klasztoru
kiego mnicha i węgierskiego powstańca

A zatem jarmarki podobne do
krasnobrodzkiego musiały się
odbywać i w innych miejscach. Ten jednak widać był
ważny, skoro sława o nim sięgała aż do Galicji. O Krasnym
Brodzie mówiono jeszcze
z innego powodu – istniał tam
bowiem (a niektórzy twierdzą, że istnieje nadal) „Czarci
Brama, przez którą wchodzili niegdyś pielgrzymi i nowo- Klasztor”. Ale to już zupełnie
żeńcy
inna historia...
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci
W naszej historii znaleźć można
sporo dat i wydarzeń niesłusznie zapomnianych lub niedocenianych.
Gdzieś tam krążą w naszej świadomości
i na marginesach podręczników, stapiają
się w jedno z tysiącami innych zdarzeń
i czekają na należne im miejsce w historii.
Jednym z takich wydarzeń z przeszłości
jest zjazd, a w zasadzie dwa zjazdy w Wyszehradzie. Mało kto zdaje sobie sprawę,
że to tam prawie 800 lat temu zapadły decyzje, które na trwałe włączyły w skład
Polski m.in. obecną ziemię sanocką.
Założony zapewne na przełomie X i XI wieku
Sanok dzielił losy obecnego Podkarpacia będącego areną walk m.in. książąt polskich, ruskich i władców węgierskich, a także Mongołów i Tatarów. Na początku XI wieku tereny
te krótko wchodziły w skład Polski, by później na kilkaset lat związać się z Rusią. Ziemia
sanocka na dłuższy czas stała się częścią Księstwa Halickiego.

Dwa Wyszehrady
W XIII wieku Podkarpacie było kilkakrotnie
areną walk rywalizujących książąt polskich
i ruskich, jednak na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba było poczekać do następnego wieku. Targane wewnętrznymi kon�iktami i borykające się z rozbiciem dzielnicowym państewka nie były wówczas w stanie samodzielnie rozstrzygnąć walki na swoją korzyść.
Zwrot polskiej polityki w kierunku wschod-

Zajęcie Rusi na obrazie Jana Matejski

Bolesław Jerzy II Trojdenowicz
nim mógł nastąpić dopiero po zjednoczeniu
księstw polskich dokonanym za Władysława
Łokietka, a umocnionym przez Kazimierza
Wielkiego.
Ów polski zwrot na wschód był zresztą odpryskiem dwóch zjazdów środkowoeuropejskich władców w węgier-

skim Wyszehradzie, które miały za zadanie
uregulować pewne sprawy sporne miedzy
nimi. Kwestia Rusi, która później okazała się
mieć tak ogromne znaczenie w historii Polski,
wówczas wydawała się marginalna.
Pierwszy zjazd wyszehradzki odbył się
z udziałem Kazimierza Wielkiego, króla
Czech Jana Luksemburczyka oraz węgierskiego władcy Karola Andegaweńskiego. Dla
polskiego króla najważniejsze były wówczas
kwestie związane z rozwiązaniem sporu z zakonem krzyżackim i potwierdzenie swych
praw do korony. W kwestii krzyżackiej nie
udało się co prawda odzyskać Pomorza
Gdańskiego, tylko Kujawy i ziemię dobrzyńską, dobito natomiast targu w sprawie polskiej korony. Jan Luksemburczyk zgodził się
na rezygnację z pretensji do tronu za kwotę
20 tysięcy kop groszy praskich.
Władcy trzech państw aspirujących do
roli regionalnych mocarstw sporne sprawy
wyjaśniali na kolejnym wyszehradzkim zjeździe, do którego doszło w 1338 lub 1339 roku.
Nie zdając sobie zapewne z tego do końca
sprawy, Kazimierz Wielki zgodził się na uzgodnienia, które na kilkaset lat odcisnęły poważne
piętno na polityce Polski. Zrzekł się, w zamian
za doprowadzenie Krzyżaków pod sąd, praw
do księstw śląskich, co zakończyło praktycznie polską ekspansję czy też próby odzyskania
dawnych ziem na zachodzie.
Przełomowym momentem w historii stało
się natomiast pojawienie się w Wyszehradzie
księcia halicko-włodzimierskiego Bolesława

Zjazd, który
da³ Polsce
ziemiê sanock¹
Jerzego II Trojdenowicza. W czasie zjazdu
ustalono, że w przypadku bezpotomnej
śmierci księcia Halicz i Włodzimierz z podległymi terenami zostaną odziedziczone przez
Kazimierza Wielkiego. Zgodzili się na to również uzurpujący sobie prawa do Rusi Węgrzy
– w zamian za zapewnienie królewiczowi węgierskiemu Ludwikowi prawa do sukcesji korony polskiej w przypadku bezpotomnej
śmierci Kazimierza.
Nie wiemy, na ile poważnie strony umawiające się traktowały owe spadkowe uzgodnienia.
Zapewne nie zdawały sobie wagi z późniejszych konsekwencji. W chwili, gdy uzgadniano kwestie dziedziczenia, obydwaj władcy,
których te sprawy dotyczyły, byli młodymi
ludźmi. Kazimierz Wielki miał ledwie 28 lat,
Trojdenowicz także dopiero dobijał trzydziestki. Wydawało się więc, że przed obydwoma jeszcze długie lata rządów, w czasie
których wiele może się zdarzyć. Spadkowe
uzgodnienia bardziej mogły więc być wzajemnymi ukłonami i podkładem pod militarne sojusze niż chłodną kalkulacją na przyszłość. Okazało się inaczej.

grów (co zapewne było powodem jego decyzji
związanych z przekazaniem dziedzictwa Kazimierzowi) szukał militarnego wsparcia.
Kilkunastoletnie panowanie Trojdenowicza było ciągłym borykaniem się z bardzo silną opozycją wewnętrzną. Bojarzy
zarzucali mu preferowanie katolicyzmu, on
sam lawirował między dwiema odmianami
chrześcijaństwa, musiał się też opierać zakusom na swe tereny ze strony Litwy
i zwłaszcza Tatarów, którzy traktowali całą
Ruś jako teren swych wpływów i uzurpowali sobie prawo do decydowania o jej losach.

Książę Trojdenowicz
i lokacja Sanoka
Halicki władca był rodzinnie powiązany z Kazimierzem Wielkim. W jego żyłach płynęła
piastowska krew. Był najstarszym synem księcia mazowieckiego Trojdena I i prawnukiem
Konrada Mazowieckiego. U Polaków i Wę-

Pieczęć Bolesława
Jerzego II Trojdenowicza
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Szymona Jakubowskiego gawêdy o przesz³oœci
Bolesławowi Jerzemu II Trojdenowi-czowi swoje do zawdzięczenia ma Sanok.
20 stycznia 1339 roku nadał on miastu,
jako pierwszemu w Rusi Halickiej, przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim,
co można uznać za początek istnienia
znanego nam Sanoka, pamiętając oczywiście, że gród w tym miejscu istniał już
znacznie wcześniej.

Wojna o Ruś
Nie do końca planowany czas przejęcia
polskich rządów na Rusi przyszedł niespodziewanie w kwietniu 1340 roku, gdy
młody wciąż książę Trojdenowicz został
otruty przez nieprzychylnych mu bojarów – niewykluczone, że stało się to również z inspiracji tatarskiej.
Tak opisywał domniemane przyczyny śmierci księcia Jan Długosz: „Tej zaś

Rusinów, mimo tego niechętnych, i z przyczyn, które się wyżej namianiły, przeciw
książęciu oburzonych, że go postanowili
zgubić, aby ich nie zmuszał do przejścia
z greckiego na łaciński obrządek, a to
w przekonaniu, że miłą przez to Bogu
uczynią o�arę”.
Kazimierz Wielki natomiast na wieść
o śmierci Bolesława Jerzego podjął decyzję
o interwencji, powołując się zarówno na postanowienia układu wyszehradzkiego, jak
i więzy krwi z zamordowanym księciem.
Nie był on jednak jedynym roszczącym sobie prawa do rozległego księstwa. Największe mieli bracia zabitego, Siemowit III, Kazimierz I i Jerzy II, którzy zadowolili się jednak wynagrodzeniem w gotówce. Więcej problemu było z Litwinami, którzy uderzyli na północne części Księstwa
Halickiego, zajmując m.in. Włodzimierz,
Bełz i Chełm.

Z kalendarium
Podkarpackiej Historii
23-29 października
Zmarli

24.10.1946 w Malinówce koło Brzozowa zginął urodzony w Sanoku Antoni Żubryd ps.
Zuch, jeden z najbardziej znanych przywódców
poakowskiego podziemia. Wraz z żoną Janiną
został zastrzelony przez zwerbowanego przez
UB Jerzego Vaulina ps. Mar.

Wydarzyło się

Kazimierz Wielki

WIKIPEDIA

Rozwój Królestwa Polskiego za Kazimierza Wielkiego
nienawiści i zemsty różne naznaczają
przyczyny: już to, że zamierzał znieść
schizmę, a wprowadzić prawe obrządki
wiary katolickiej i posłuszeństwo Kościołowi Rzymskiemu: już, że ich obciążał częstemi podatkami i daninami: już
wreszcie, że żony i córki ich wszeteczeństwem swojem sromocił, a starostom
swoim i dworskim urzędnikom, z Polaków, Czechów i Niemców złożonym, dozwalał ich krzywdzić i znieważać. Która
jednakże z tych przyczyn podnieciła ich
do zgładzenia księcia, z pewnością twierdzić nie można. Mnie najgłówniejszą przyczyną zdaje się równość wiary i obrządku,
która szałem religijnym zapaliła umysły

Początkowo Kazimierz osiągnął wiele
sukcesów, już po kilkunastu dniach zajmując Lwów. W rozgrywki włączyli się jednak
także Tatarzy wspierający część bojarów.
Nikt nie podejrzewał, że walki o zdobycie
panowania na Rusi Halickiej potrwają bez
mała pół wieku. W 1341 roku udało się
odeprzeć interwencję tatarską, uwalniając
Ruś od uciążliwego lenna. Jak pisał Jan
Długosz, Kazimierzowi po drodze poddawały się kolejne miasta, często bez walki.
Wśród nich wymienia m.in. Przemyśl, Lubaczów, Trembowlę i Sanok.
Przyjmuje się, że ziemię sanocką
i przemyską Kazimierz opanował do połowy lat 40. XIV wieku, jednak walki –

m.in. z Litwinami – trwały jeszcze długo.
Dopiero w 1366 roku Kazimierz Wielki
mógł z pełną odpowiedzialnością potwierdzić prawa miejskie Sanoka nadane
przez Bolesława Jerzego II Trojdenowicza.
Ostatecznie walki o kształt Rusi Halickiej zakończyły się w 1392 roku. Ówczesny stan rzeczy przetrwał prawie kolejne 400 lat, aż do I rozbioru Polski
w 1772 roku, gdy na te tereny wkroczyli
Austriacy, co ciekawe – swe prawa również usprawiedliwiający spuścizną po Haliczu.

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

23.10.1999 tytuł Honorowego Komendanta Hufca Ziemi Sanockiej Związku Harcerstwa Polskiego
otrzymał Czesław Borczyk, wieloletni instruktor
harcerski, współorganizator przed- i powojennego
sanockiego harcerstwa, szef sanockiej delegacji harcerskiej na jubileuszowy zlot w Spale, uczestnik
konspiracji antyhitlerowskiej.
23.10.2005 papież Benedykt XV kanonizował
w Rzymie Zygmunta Karola Gorazdowskiego, urodzonego w Sanoku księdza katolickiego. Młody
Gorazdowski cudem uniknął śmierci w czasie rzezi
galicyjskiej ukryty przez piastunkę pod kołem
młyńskim, co później skutkowało gruźlicą. Uczestniczył w powstaniu styczniowym. Po święceniach
kapłańskich pracował m.in. w Tartakowie, Wojniłowie, Bukaczowcach, Gródku Jagiellońskim i Żydaczowie. Zasłynął działalnością dobroczynną we
Lwowie, gdzie za życia mówiono o nim: „ksiądz
dziadów”, „ojciec ubogich”. Założył m.in. dom pracy
dobrowolnej dla żebraków, kuchnię ludową, zakład
dla nieuleczalnie chorych i internat.
24.10.1995 ksiądz Zdzisław Peszkowski otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka za „zasługi dla upamiętnienia
osób pomordowanych na wschodzie i ukazanie
prawdy o zbrodni katyńskiej, polskiej Golgocie
Wschodu jako Synowi Ziemi Sanockiej”.
24.10.2013 honorowe obywatelstwo Sanoka nadano Stanisławowi Kułakowskiemu za „Całokształt
pracy zawodowej lekarza w szpitalu sanockim od
1970 do 2012, w tym od 2001 na stanowisku Ordynatora Oddziału Kardiologii”.
26.10.1939 z części ziem polskich zajętych przez
Niemcy utworzono Generalne Gubernatorstwo.
W dystrykcie krakowskim powołano powiat sanocki (Landkreis Sanok), któremu podlegały komisariaty wiejskie w Sanoku, Brzozowie i Baligrodzie.
Pierwszym starostą został dr Albert Schaar. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej do powiatu dołączono m.in. Lesko i Ustrzyki Dolne, wyłączono
zaś Rymanów, Jaśliska oraz komisariat brzozowski.
28.10.1929 burmistrzem Sanoka jednogłośnie wybrany został Tadeusz Malawski, doktor praw, adwokat, radca sądowy. Jego rządy przypadły na okres
wielkiego kryzysu i konieczność walki z ogromnym
bezrobociem. Będąc włodarzem miasta w tak trudnym okresie, zdecydował o obniżeniu sobie pensji.
Miał duże zasługi w powołaniu Muzeum Ziemi Sanockiej.
28.10.1944 zakończenie tzw. Operacji Wschodniokarpackiej prowadzonej przez prawie dwa miesiące w Karpatach przez wojska radzieckie wchodzące w skład 2 Frontu Ukraińskiego i 4 Frontu
Ukraińskiego. W jej ramach wyzwolono m.in. tereny obecnego powiatu sanockiego. W operacji, której ważnymi elementami były walki o przełęcze dukielską i łupkowską uczestniczyło po obu stronach
blisko 600 tysięcy żołnierzy.
28.10.1956 do Warszawy powraca wraz ze współpracownikami prymas Polski Stefan Wyszyński, przez
ostatni rok internowany w klasztorze w Komańczy.
Jego uwolnienie jest wiązane z chwilową „odwilżą”
i dojściem do władzy Władysława Gomułki.
29.10.1891 Honorowe Obywatelstwo Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka przyznano Feliksowi Gniewoszowi (szefowi Rady Powiatowej), Stanisławowi Gniewoszowi (posłowi na galicyjski
Sejm Krajowy) oraz Kazimierzowi Badeniemu (namiestnikowi Galicji i premierowi Austrii).
29.10.1955 do klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy zostaje przywieziony internowany od
dwóch lat prymas Polski Stefan Wyszyński. Jego
przyjazd nie został zapowiedziany wcześniej zgromadzeniu ani skonsultowany z zakonnicami .
(sj)
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Wybory Parlamentarne 2015
Kandydaci Zjednoczonej Prawicy, Janusz
Cecuła i Piotr Uruski, walczący o mandat
poselski, zdobyli największe brawa podczas konwencji PiS w Sanoku, do której
doszło w zeszły czwartek. Oby to był dobry prognostyk przed zbliżającymi się wyborami. Może wreszcie ziemia sanocka
doczeka się swojego posła.
Podczas konwencji zaprezentowano kandydatów z okręgu przemysko-krośnieńskiego nr
22. Prezentacji dokonywał poseł Piotr Babinetz. W Sanoku zabrakło Marka Kuchcińskiego, który z numerem 1 otwiera listę. Przybyli
za to inni znani parlamentarzyści: Andrzej
Matusiewicz, Bogdan Rzońca i Stanisław Piotrowicz. Ten ostatni zaprezentował prawdziwy popis krasomówczy, odnosząc się do diagnozy państwa, jak również do programu PiS.
Wszyscy kandydaci przekonywali do udziału
w wyborach. Zwracali uwagę na fakt, iż korzystne dla PiS sondaże nie oznaczają jeszcze
wygranej. Apelowali, by nie poddawać się
dyktatowi uspokajających wyników badań
opinii publicznej. Nasi kandydaci, czyli Janusz Cecuła (miejsce nr 22) i Piotr Uruski,
(miejsce nr 3) zaapelowali o poparcie dla
kandydatów z powiatu sanockiego, argumentując, że nikt tak nie zadba o potrzeby lokalnej społeczności, jak człowiek stąd.
drm

Sławomir Miklicz i Zo�a Kordela-Borczyk,
kandydaci do sejmu, zorganizowali konferencję prasową, w czasie której podsumowali działania podjęte podczas kampanii wyborczej.
W trakcie spotkania zwrócili też uwagę na najważniejsze dla naszego terenu zagadnienia.
Kampania przedstawicieli PO z powiatu sanockiego rozpoczęła się konwencją wyborczą, w czasie której przedstawili oni swoje programy wyborcze. W przeciągu kolejnych tygodni kandydaci spotykali się z mieszkańcami całego województwa. W czasie zebrań starali się zaprezentować
wyborcom. Dzięki temu mieszkańcy regionu
mogli lepiej poznać ich poglądy i program. Jak
podkreśla Sławomir Miklicz i Zo�a Kordela-Borczyk, spotkania te były okazją do zrozumienia
potrzeb tutejszej ludności i problemów, z którymi musi się ona zmagać.
W dalszej części konferencji prasowej kandydaci zwrócili uwagę na, ich zdaniem, najistotniejsze problemy naszego powiatu, między innymi zwolnienia w różnych instytucjach i brak
strefy ekonomicznej. Zaznaczyli też, że Sanok
przez władze województwa spychany jest na
margines i z tego powodu nie może się dynamicznie rozwijać. Na zakończenie przypomnieli
o tym, jak ważnym wydarzeniem dla wszystkich
Polaków są wybory parlamentarne i zachęcili do
głosowania.
aes

Janusz Cecuła (PiS) z własnej woli zamyka
listę Zjednoczonej Prawicy

ANETA SKÓBEL

PO: Chcemy zrozumieć potrzeby wyborców

KOMITET PIS SANOK

PiS: Idźcie do urn!

Zo�a Kordela-Borczyk

Partia Razem: Odświeżona Solidarna Polska:
lewica szuka sprzymierzeńców Trzeba się zmobilizować!

PSL: Odżegnujemy
się od nepotyzmu

W miniony weekend mieszkańcy naszego miasta mieli
szansę zapoznać się z programem Partii Razem.16 października przedstawiciele ugrupowania prezentowali sanoczanom swoje pomysły na zmianę panującego porządku i zachęcali do oddania na nich głosu w zbliżających się
wyborach parlamentarnych.

– Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, a od zarzucanego
nam nepotyzmu stanowczo się odżegnujemy – powiedziała
kandydatka PSL do sejmu Grażyna Borek podczas swojego
spotkania przedwyborczego 17 października.

Zbigniew Ziobro przestrzegał w Sanoku przed „koalicją
strachu”, czyli partii opozycyjnych do PiS i jego sojuszników. Wzywał do maksymalnej mobilizacji w dniu 25
października i do oddania
głosu na Piotra Uruskiego.
– Wywalczyliśmy dla niego
wysokie trzecie miejsce na liście – mówił Zbigniew Ziobro. – Nie było to łatwe.
– To ja zrobiłem miejsce
Piotrkowi, bo kandyduję teraz do senatu – żartował
Mieczysław Golba, poseł
ostatniej kadencji, dodając

jednak całkiem poważnie, że
dzięki temu otworzyła się
szansa dla Sanoka i ziemi sanockiej, by mieć swojego
posła. Przypomniał, że Jarosław, miasto porównywalne
z naszym, miało kiedyś 4 posłów i senatora!
Kandydaturę Piotra Uruskiego poparł wiceburmistrz
Edward Olejko który w bardzo przychylnych słowach
mówił o współpracowniku,
akcentując jego doświadczenie samorządowe, komunikatywność i gotowość do
działania.
drm
TOMEK MAJDOSZ

ANETA SKÓBEL

Wicewojewoda podkarpacki, kandydatka do sejmu Grażyna Borek

DOROTA MĘKARSKA

Kamila Mackiewicz-Rossmanith jest „jedynką” w okręgu
krośnieńsko-przemyskim
Pierwsza część spotkania miała powaniem. Ich partia, która pomiejsce na sanockim Rynku. wstała w maju tego roku, składa
Kamila Mackiewicz-Rossmanith się głównie z ludzi młodych,
na liście wyborczej Partii Razem, którzy chcą odświeżyć wizeruw okręgu przemysko-krośnień- nek polskiej lewicy. Przedstawiskim zajmująca 1. miejsce, odpo- ciele Partii Razem skupiają się
wiadała na pytania mieszkań- głównie na sprawach gospodarców. Sanoczan najbardziej inte- czo-socjalnych. Zależy im mięresowało pochodzenie partii, dzy innymi na zwiększeniu funnazwiska osób z nią związanych duszy na budowę mieszkań.
i reformy, które proponują. Chcą dostępu do darmowej anOprócz Kamili Mackiewicz- tykoncepcji, pełnej refundacji
-Rossmanith i jej męża Adama in vitro, większego udziału duRossmanitha �gurującego na żych korporacji w budowaniu
miejscu 12., w naszym mieście gospodarki, wsparcia młodych
pojawił się również Wojciech przedsiębiorców, zmian w spoRomanik z Jarosławia (miejsce sobach �nansowania partii, li2. na liście wyborczej). W dal- kwidacji umów śmieciowych,
szej części spotkania przedsta- podwyższenia
godzinowej
wiciele Partii Razem zaprezen- stawki minimalnej, podatków
towali zgromadzonym swój progresywnych i ograniczenia
program. Zapewnili, że nie są wynagrodzenia poselskiego.
związani z żadnym innym ugruaes

16 października do Sanoka przyjechał Zbigniew Ziobro, szef
Solidarnej Polski. Były minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny promował Piotra Uruskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy do Sejmu, oraz Mieczysława Golbę, który
w tej kadencji ubiega się o mandat senatorski. Spotkanie z wyborcami odbyło się w sali w kościele p.w. Chrystusa Króla.

– Chcemy dokonać dobrej zmiany, ale nie poprzez oszustwa czy sztuczki propagandowe, ale rzetelną pracę – mówił w Sanoku Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski.
Siedzą od lewej: Mieczysław Golba, Piotr Uruski i Damian Biskup

Kandydatkę poparli publicznie m.in. wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Marek Owsiany i radna sejmiku województwa
podkarpackiego Maria Pospolitak. Na spotkaniu swój
program przedwyborczy zaprezentował także radny Rafał
Kielar. W swoim wystąpieniu
Grażyna Borek wymieniła
sukcesy PSL podczas wspólnych rządów z PO, m.in.
wprowadzenie do szkół zdrowej żywności, ochronę praw

podatników, obronę polskiej
ziemi przed niekontrolowanym wykupem przez cudzoziemców. A dla Podkarpacia
przede wszystkim pomoc �nansową rolnikom w ramach
akcji „Młody rolnik” i „Miejsce pracy na wsi”. W programie przedwyborczym kandydatki do sejmu znalazł się m.in.
się jeden punkt skierowany
bezpośrednio do Sanoka i jego mieszkańców, czyli pozyskanie inwestorów dla rozwoju
turystycznego miasta.
tm
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Kandydaci do sejmu z powiatu sanockiego
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Piotr Marcin Uruski

Dawid Marcin Łojek

Lista nr 5

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 3.
– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 8.
Członek partii Solidarna Polska, pochodzi z Sanoka. Ukończył Bezpartyjny. Pochodzi z Sanoka. Pracuje jako kierownik magazynu.
studia na wydziale historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jest też stypendystą Fundacji im Jana Pawła II. W 2007 roku zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracował między innymi
na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Miejskiej Bibliotece Publicznej, obecnie sprawuje funkcję wiceburmistrza miasta Sanoka do
spraw społecznych i oświaty.

Janusz Henryk Cecuła

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 3.
Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Pochodzi z Bażanówki. Z wykształcenia jest socjologiem. Pracowała w Urzędzie Gminy w Zarszynie, a następnie przez wiele lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Od niespełna roku pełni funkcję
wicewojewody podkarpackiego.

Rafał Piotr Kielar

Sławomir Miklicz

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 2.
Członek partii Platforma Obywatelska, pochodzi z Sanoka.
W 2001 roku ukończył naukę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, �lia Rzeszów – na wydziale prawa. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydział nauk politycznych i stosunków międzynarodowych,
a także studiów podyplomowych na Akademii Górniczo Hutniczej
w Krakowie. W latach 2010–2013 był członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w 2014 roku pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku. Obecnie pracuje w PGNiG, Oddział w Sanoku.

Zo�a Małgorzata Kordela-Borczyk

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 5.
Bezpartyjna, pochodzi z Sanoka. Jest absolwentką międzynarodowych stosunków ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie i stypendystką Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez
Landamark and Business Education, San Francisco, USA. Autorka
wielu nagrodzonych projektów o tematyce międzynarodowej promujących współpracę pomiędzy Polską, Słowacją, Rumunią, Węgrami, Ukrainą. Jest prezesem Fundacji Karpackiej – Polska,
a także radną i wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Sanockiego.

Lista nr 3

Grażyna Borek

Komitet Wyborczy
Partia Razem

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 16.
Bezpartyjny. Pochodzi z Zagórza. Ukończył studia na wydziale inżynierii lądowej Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł
inżyniera budownictwa. Posiada licencję zawodową zarządcy
nieruchomościami nadaną przez ministra budownictwa oraz
uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Od ponad 15 lat jest zastępcą prezesa Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przez 8 lat był społecznym członkiem zarządu jednostki pomocniczej gminy Zagórz,
natomiast aktualnie jest członkiem Rady Miejskiej w Zagórzu.
Ponadto od kilku lat działa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
w Krośnie.

Lista nr 6

Lista nr 2

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 22.
Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, pochodzi ze Strachociny.
W 1975 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, gdzie na stanowisku starszego technika
pracuje do dziś. Jest też członkiem Rady Powiatu Sanockiego.

Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe

Koalicyjny Kom. Wyborczy Zjednoczona
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Marian Zbigniew Kawa

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 2.
Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pochodzi z Sanoka. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył
też studia podyplomowe w zakresie pedagogiki w Instytucie
Filozo�cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował jako
pedagog-wychowawca w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Sanoku. W przeszłości pełnił też funkcję radnego miasta Sanoka i był członkiem Rady Powiatu Sanockiego. Poseł IV
kadencji.

Marcin Jan Kiper

Lista nr 7

Komitet Wyborczy
KORWiN

Komitet Wyborczy
Wyborców Kukiz’15

Zbigniew Hatłas

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 5.
Bezpartyjny. Pochodzi z Zabrza. Mieszka w Sanoku. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Gliwicach. Od roku
1994 do 2011 pełnił służbę w policji. Od 4 lat jest na emeryturze.

Agata Cichoń

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 18.
Bezpartyjna. Pochodzi z Sanoka. Jest przedsiębiorcą. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Lista nr 8

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 4

Lista nr 1

Okręg wyborczy nr 22

Komitet Wyborczy
Nowoczesna Ryszarda Petru

Jan Piotr Fuks

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 1.
Bezpartyjny. Mieszka w Sanoku. Przedsiębiorca. Absolwent
Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na wydziale ekonomii
i zarządzania, doktor nauk ekonomicznych. Ukończył także
studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach
ekonomicznych na Akademii Finansów w Warszawie. Od
1993 roku �guruje na liście biegłych rewidentów. W tym samym roku uzyskał uprawnienia do badania sprawozdań �nansowych. W 2005 roku Krajowa Rada Spółdzielcza nadała mu
uprawnienia lustracyjne, a w 2007 roku został wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów. Jest biegłym sądowym
z zakresu księgowości, �nansów i ekonomii.
Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako
biegły rewident. Zajmuje się analizami ekonomicznymi, audytem, badaniem rocznych sprawozdań �nansowych.

Anna Kazimiera Łukowska

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 7.
Bezpartyjna. Pochodzi z Morochowa. Jest inżynierem budownictwa wodnego i sołtysem wsi Morochów.

Iwona Małgorzata Kostilek

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 17.
Bezpartyjna. Pochodzi z Nowego Łupkowa. Jest przedsiębiorcą.

Kamil Krzysztof Kruczek

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 18.
Bezpartyjny. Pochodzi z Sanoka. Z wykształcenia jest politologiem.

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 15.
Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pochodzi z By- Ewa Jagniszczak
– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 1.
kowiec. Jest tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego.
– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 20.
Członek Partii Razem. Pochodzi z Sanoka. Ukończyła studia maBezpartyjna. Pochodzi z Sanoka. Jest organizatorką usług tugisterskie z religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i sturystycznych.
dia podyplomowe z Zarządzania Kulturą, również na UJ. Jest też Chcąc oddać ważny głos,
absolwentką studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa
i pedagogiki. Pracuje w Sanoku łącząc pracę w szkolnej bibliotece na karcie wyborczej
z funkcją instruktora recytacji w Młodzieżowym Domu Kultury.
postaw krzyżyk.
Organizatorka wielu wydarzeń poetycko-teatralnych.

Lista nr 10

Kamila Mackiewicz-Rossmanith

Adam Zbigniew Rossmanith

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 12.
Członek Partii Razem. Pochodzi z Sanoka. Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat pracuje jako nauczyciel
w Sanoku i okolicznych miejscowościach.

Komitet Wyborczy Wyborców
Zbigniewa Stonogi

Michał Grzegorz Bednarczyk

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 10.
Bezpartyjny. Pochodzi z Sanoka. Student.

Kandydaci do senatu
Okręg wyborczy nr 58

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Wyborców
Stanisława Jacka Mazurkiewicza

Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe

Mieczysław Józef Golba

Stanisław Jacek Mazurkiewicz

Alicja Zo�a Zając

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 1.
Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Pochodzi
z Wiązownicy. Przez trzy lata 1990–1993 był kierownikiem
�rmy SARL „BEST” we Francji. Poseł V, VI i VII kadencji.

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 2.
Bezpartyjny. Pochodzi z miejscowości Pawłosiów. Od
1994 roku pełni funkcję dyrektora generalnego w przedsiebiorstwie „Szron” w Jarosławiu.

– na liście wyborczej zajmuje miejsce nr 3.
Bezpartyjna. Pochodzi z Jarosławia. Prezes Fundacji „Pomocna
Dłoń”. Inicjatorka i koordynatorka programu regionalnego „Masz
talent” promującego uzdolnioną młodzież z Podkarpacia.
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie własnościowe
85 m2, bezczynszowe, w kamienicy – nie w bloku,
z ogródkiem i garażem, osiedle
Wójtostwo, więcej na e-sanok i
OLX lub tel. 500-26-29-90.
 Mieszkanie 48 m2, w centrum
Sanoka, tel. 691-52-36-78.
 Mieszkanie własnościowe
39 m2, w Sanoku przy ul. Lipińskiego 120, tel. 663-44-09-40.
 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.
 Pole 3 h, w Mrzygłodzie,
tel. 662-31-99-84.

OGŁOSZENIA
Posiadam
do wynajęcia
 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.
 Powierzchnię magazynowo-handlową 140 m2, Dąbrówka, tel. 665-34-86-65.

RÓŻNE

 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. 792-28-76-02.
 Ziemniaki ekologiczne, żółte, tanio, tel. 609-09-34-51.

 Eurokontakt (nr lic. 1109)
poszukuje do pracy za granicą
monterów: instalacji sanitarnych, CO, murarzy, szpachlarzy, tynkarzy, malarzy, zbrojarzy, elektryków, hydraulików,
posadzkarzy, dekarzy, stolarzy, cieśli, lakierników, regipsiarzy, kamieniarzy, kominiarzy, pracowników tartaku, pracowników zycznych do rozbiórki, ogólnobudowlańców,
ogłoszenia@euro-kontakt.eu,
Korepetycje
 Matematyka w domu tel. 713-38-42-63.
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
na dowolny cel
 Angielski do matury, tel.
50 60 80 353.
Tel. 883 316 526

PRACA

Do 25.000 zł

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

tel. 13-46-312-42, 572-531-164
Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

BUSY

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

Pożyczka
na dowód!

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

SPRAWDŹ NAS!

LOMBARD

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

tel. 13-464-30-61

DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIA
MAGAZYNOWA
2

POWIERZCHNIA
BIUROWA
2

Sanok, Dąbrówka,
ul. II Armii WP 40

tel. 13-463-50-44

300 m

150 m

Oto kolejne zgłoszenie:
– łóżeczko dziecięce, tel. 665-05-81-71.
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.

Renowacja schodów.
tel. 730-083-117
Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg, lakierowanie,
renowacje, w ofercie parkiet
tel. 506-356-210

Gabinet

Weterynaryjny
“Vet Nad Stawami”

Żaluzje

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

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

informuje, że wykazał do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomość położoną w:
RADOSZYCE:
* niezabudowaną działkę nr 175 o pow. 0,5668 ha, ujęta w KW
nr KS l S/00050676/4,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, póz. 651 z późn. zm.), mogą składać wniosek
w tej sprawie do Wójta Gminy Komańcza, do 01.12.2015 r. Po
tym terminie nieruchomości zostaną zbyte.
* art. 34 ust. 1 pkt 1 „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”
*art. 34 ust. 1 pkt 2, jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 05.12.1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”.

WEEKENDOWY KURS
MASAŻU KLASYCZNEGO

!Bez BIK!

Podziel się
z drugim

Wójt Gminy Komańcza

Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.

POŻYCZKA

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

INFORMACJA
Urząd Miasta w Sanoku informuje uprzejmie, że w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców odwiedzających
cmentarze komunalne z okazji Dnia Wszystkich Świętych zostają uruchomione przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dodatkowe kursy na liniach autobusowych w komunikacji miejskiej:
1. Linia kursująca pod numerem „2” na trasie:
• ul. JANA PAWŁA II – ul. Traugutta – ul. Królowej Bonyul. Lwowska – ul. Jagiellońska – ul. Kościuszki – ul. Rymanowska – ul. Konopnickiej – ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy).
Powrót:
• ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy) – ul. Konopnickiej –
ul. Rymanowska – ul. Kościuszki – ul. Podgórze – ul. Królowej Bony – ul.Traugutta – ul. Sadowa – ul. JANA PAWŁA II.
Godziny odjazdu autobusu w dniach 30 X i 2 XI
z przystanku przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):
910 – 1200 – 1400 – 1545
Godziny odjazdu autobusu w dniach 30 X i 2 XI z przystanku
przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):
1000 – 1300 – 1500 – 1625
Godziny odjazdu autobusu w dniu 31 X z przystanku
przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):
910 – 1100 – 1245 – 1345 – 1445
Godziny odjazdu autobusu w dniu 31 X z przystanku
przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):
1000 – 1150 – 1310 – 1410 – 1540
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1 XI z przystanku
przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):
910 – 1100 – 1245 – 1345 – 1445 – 1545
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1 XI z przystanku
przy ul. USTRONIE (Cmentarz Południowy):
1000 – 1150 – 1310 – 1410 – 1535 – 1625
2. Dodatkowa linia autobusowa kursująca w dniu 1 XI na trasie:
• ul. RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny) – ul. Kościuszki
– ul. LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada).
Powrót:
• ul. LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada) – ul. Jagiellońska –
ul. Kościuszki – ul. RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny).
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. RYMANOWSKIEJ (Cmentarz):
941 – 1021 – 1101 – 1146 – 1236 – 1326 – 1416 – 1506 – 1556
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. LIPIŃSKIEGO (Cmentarz):
930 – 1015 – 1055 – 1140 – 1225 – 1310 – 1405 – 1455 – 1540 – 1630
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Furda miasto i mieszczanie!

A tak było pięknie po remoncie elewacji, tak się zachwycałem, tak komplementowałem właściciela. Ech, po prostu
brak słów, choć kilka ciśnie mi się na usta…

AUTOR (10)

Rozpocznę cytatem, który jak ulał pasuje do obrazów miasta w ostatnim czasie. Tak niegdyś powiedział Bułat Okudżawa w swej „Balladzie o królu”:
„Rzekł król – furda prasa i radio, i cztery żywioły!
Viktoria nas czeka i w ogóle chłopcy hura!”
kampanii wyborczej w Sanoku.
PIOTR KOLANO
Ja – niepoprawny optymista –
wieszcząc nastanie przedwyborI poszli w miasto z pieśnią czego bałaganu reklamiarskiego
zwycięstwa na ustach, a raczej w mieście liczyłem jednak na
z obrazem zwycięskich po- chwilę zastanowienia w sztapiersi w dłoniach. Z marsową bach wyborczych, a za nią na
miną, ale i przyjaznym uśmie- poszanowanie naszego dobra
chem wspięli się na elewacje, wspólnego, jakim jest Sanok.
słupy, drzewa i balkony. Rozkra- Ale co tam… furda Sanok, saczyli się nad ulicami, oblepili noczanie, styl, smak i estetyka!
płoty i barierki. Niechlujnie „Viktoria nas czeka…” a potem
uwiązali się do rynien i okien. to już zrobimy wam dobrze! My
Tak to spełniły się moje koszma- z prawej, lewej i centrum, z wami
ry sprzed kilku tygodni na temat i dla was, a nawet bez was.
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Cóż za �lozo�czne przesłanie. Co niektórzy nadal pozostają
„tabula rasa” Bez myśli, bez wiedzy, bez doświadczenia?
Czyżbyśmy mieli szansę ulepić sobie jakiegoś przedstawiciela na miarę naszych czasów i potrzeb? No cóż, zajmijmy się tą
czystą duszyczką na początek przecinając sznurki!

Spokojnie, panowie, nie pchać się! Jest jeszcze kilka gzymsów i pilastrów, których możecie się uczepić! A pomysł z zasłonięciem bałaganu na balkonie banerem jest przedni

Taaaaaaak… Kolejna sanocka perełka, która – jak widać
– wymagała poprawy. Te niewielkie akcenty na bogato ozdobionej elewacji „zadrażniają” rytm okien i dzielących je pilastrów. Te elementy są zapewne łącznikiem między architekturą XIX i XXI wieku. Teraz budynek jest bardziej „stylowy”

Osłonięto pień drzewa, czyżby znów zaatakował szrotówek
kasztanowcowiaczek? Jest jeszcze w Sanoku kilka kasztanowców, pospieszmy im na ratunek – tylko nie jestem przekonany, czy ten sposób będzie skuteczny
No tak, stolarka jakaś taka mało ozdobna. Biorąc przykład
z ozdób umieszczonych poniżej, kilkoma zwisającymi falbanami zdecydowanie zmieniono jej wyraz. Tak fantazyjnie zakomponowanej draperii na pewno nie wymyśliłby
projektant tego budynku

Niedużo, ale za to wysoko. I co, że pilaster, że boniowanie, że
rytm okienek powyżej, a wysmakowanie ozdobne nadproża
obok? Chwila wzywa do boju i nie czas żałować róż. Pójdziem
i zwyciężym każdą dobrą architekturę!

To dla was drodzy sanoczanie! Jesteście już bezpieczni wy i wasze dzieci, psy i koty. Przez te szczebelki barierek przy moście
nic już się dzięki nam nie przeciśnie, nawet światło! Dla was
wszystko jesteśmy w stanie zawinąć w zadrukowane plandeki.
Może ktoś chciałby użyczyć swoich pleców? Zawiniemy!
Czyżby ktoś doszedł do wniosku, że tak prosta elewacja nie
przystaje do otoczenia? Najwyraźniej! Ale chyba nie starczyło
funduszy na bardziej zdecydowane jej upiększenie. Prosty podział poziomami gzymsów i pionami pilastrów został, jak mawiają niektórzy projektanci, „zadrażniony” lekko skośnym
pochyleniem szmaty i zdecydowanie odchodzącymi od poziomu kierunkami sznurków montażowych. No i ten lekki zwis
w górnej, środkowej partii. Jaka �nezja projektowa!

Jeśli szanowni kandydaci na
posłów i senatorów tak zamierzają pracować na rzecz architektury, zabytków i estetyki SaChłopaki, jesteście wielcy! Mniej więcej 3 x 6. I choć elewacja noka, to ja mam prośbę… może
wredna, to taki sposób jej upiększenia jakoś do mnie nie nie od razu, może trochę później
przemawia. Zdecydowanie wolę popatrzeć na ten budynek albo może popracujcie na rzecz
po lewej!
czego innego? A zresztą chyba

mogę być spokojny, bo w parlamencie są partie, kluby, koalicje
i dyscyplina w głosowaniu,
a moje kochane sanockie zadupie na pewno nie przebije się
w politycznej myśli przedstawicieli narodu. Czego życzę sobie
i przynajmniej kilku znajomym.
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Z Tychami znów do tyłu

CIARKO PBS BANK STS SANOK – GKS TYCHY 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)

Bramki: 0-1 Vitek – Jeziorski – Kotlorz (10, 5/4), 0-2 Rzeszutko – Łopuski – Majoch (25), 0-3 Łopuski – Kolusz – Hertl (35),
1-3 Roberts – Dahlman – Ouelle�e (45, 5/4), 1-4 Kartoszkin – Vitek – Kotlorz (60).
Niespodzianki nie było,
mistrz kraju znów lepszy.
Wynik podobny jak miesiąc wcześniej w Tychach,
choć tym razem zawodnicy
STS zdobyli jednego gola
mniej. Honorową bramkę
strzelił Samuel Roberts.

Piękny komplet!
Kapitalna kolejka – cztery wysokie wygrane Niedźwiadków! Juniorzy odnieśli niemal bliźniacze zwycięstwa
w Bytomiu. Trwa świetna seria młodzików, którzy od początku sezonu dwucyfrowo gromią rywali.

Juniorzy starsi
POLONIA BYTOM – UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK
1-7 (0-5, 1-0, 0-2)

Bramki: Naparło (7), Bednarz (10), Michalski (11), Alekseichuk (14), Ptak (17), Kopyściański (43), Fal (56).
Drużyna Krzysztofa Ząbkiewicza mecz rozstrzygnęła już
w pierwszej tercji. Na początku z dystansu tra�ali Piotr Naparło i Maksymilian Bednarz, potem Karol Michalski przymierzył z ostrego z kąta, Danil Alekseichuk wykończył składną
akcję, a Mirosław Ptak zmieścił krążek pod poprzeczkę.
Po przerwie gospodarze wykorzystali rozluźnienie sanoczan,
ale w ostatniej tercji gra wróciła na właściwe tory. Mikołaj Kopyściański popisał się solową akcją, a Mateusz Fal – sprytem
w podbramkowym zamieszaniu.

POLONIA BYTOM – UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK
2-7 (1-0, 0-3, 1-4)

TOMASZ SOWA

Nadzieje na korzystny wynik
podsycała długa lista kontuzjowanych w GKS, do której tuż
przez meczem dołączył Bartłomiej Pociecha. W pierwszej tercji dominowała walka. Gospodarze mogli objąć prowadzenie
podczas gry w... osłabieniu, ale
szansy nie wykorzystał Toni
Dahlman. Zemściło się to w
10. min, gdy Josef Vitek dobił
uderzenie Bartłomieja Jeziorskiego. Za moment debiutujący w naszej bramce Jason Missiaen wygrał bezpośredni pojedynek z Jaroslavem Hertlem.
Po przerwie uwidoczniła
się przewaga gości. Najpierw
nowy nabytek STS-u nie dał
się pokonać Marcinowi Koluszowi, ale potem tyszanie poprawili skuteczność. Na 2-0
podwyższył Jarosław Rzeszut-

Ligi młodzieżowe

Bramkarz Jason Missiaen zaliczył niezły debiut, a dwa dni później wybronił nam mecz w Jastrzębiu
ko, po objechaniu bramki na
raty wciskając krążek do siatki.
Trzeci gol padł z kontry, którą
wykończył Mikołaj Łopuski.
W międzyczasie okazji na kontaktową bramkę nie wykorzystał Travis Quelle�e.

W ostatniej tercji GKS
kontrolował grę. Hokeistów
STS stać było na honorowego
gola, którego Roberts zdobył
strzałem z dystansu pod poprzeczkę. W 48. min Missiaen
obronił rzut karny Vitka, który

STS wraca do gry

był faulowany przez Joni Touminena. Na 14 sekund przed
końcem goście postawili kropkę nad i. Graliśmy wtedy bez
golkipera, a strzałem do pustej
bramki wynik ustalił Maksim
Kartoszkin.

JKH GKS JASTRZĘBIE – CIARKO PBS BANK STS SANOK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

Bramka: 0-1 Danton – Roberts – Breault (18).
Niespodzianka w Jastrzębiu. STS pokonał wicemistrza kraju, biorąc rewanż za porażkę w I
rundzie na własnym lodowisku. Zwycięską
bramkę zdobył Mike Danton (na zdjęciu), powołany przed meczem do reprezentacji Polski.
Kanadyjczyk z polskim
paszportem tra�ł na dwie
minuty przed końcem
pierwszej tercji. Wydawało
się, że jego mocny strzał
obroni bramkarz, jednak
„guma” znalazła drogę do siatki. Goście prowadzenie mogli
objąć już na początku meczu,

ale świetnej okazji nie wykorzystał Robert Kostecki. Potem częściej strzelali rywale,
ale Missiaen był czujny, raz też
ratowała go poprzeczka.
W kolejnych tercjach sanoczanie mądrze się bronili,
nie zapominając o kontrach.
Dwie świetne okazje miał

Danton, ale najpierw tra�ł
w poprzeczkę, a potem w słupek. Za to w naszej bramce
fantastycznie spisywał się
Missiaen, do końca zachowując czyste konto. Tym sposobem sanoczanie utrzymali
korzystny wynik i wciąż liczą
się w walce o czołową szóstkę.
Choć nie da się ukryć, że ich
sytuacja nadal jest trudna.
Dzisiaj (godz. 18) STS podejmuje TatrySki Podhale
Nowy Targ.

Bramki: Michalski 3 (27, 53, 54), Naparło 2 (32, 44), Chmura (33),
Kiwior (48).
Niemal kopia sobotniego meczu, choć tym razem goście
przespali pierwszą tercję. Hat-tricka zaliczył Michalski, świetnie odnajdujący się pod bramką. Najpierw doprowadził do
wyrównania, by w trzeciej tercji dobić rywali. Dwa razy tra�ł
Naparło – z bliska i daleka. Gol Patryka Chmury na 3-1 dał
drużynie spokój, a najładniejszą bramkę zdobył Sebastian Kiwior, po którego strzale z dystansu krążek wpadł do siatki, odbijając się od spojenia słupka z poprzeczką.

Młodzicy
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – UNIA OŚWIĘCIM
11-1 (3-0, 2-0, 6-1)

Bramki: Fus 2 (40, 43), Miccoli 2 (50, 60), Filipek 2 (54, 59), Witan
(3), J. Bukowski (10), Frankiewicz (15), Dobosz (24), Rogos (42).
Godnego rywala wciąż nie widać – czwarty mecz i czwarta
dwucyfrówka. Tym razem zawodnicy Wojciecha Milana
w miarę równo dzielili się bramkami, tra�ało aż ośmiu graczy.
Po dwa gole strzelili Szymon Fus, Louis Miccoli i Konrad Filipek, a po jednym – Maciej Witan, Jakub Bukowski, Adrian
Frankiewicz, Szymon Dobosz i Mateusz Rogos.

Żacy starsi
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – CRACOVIA KRAKÓW
8-2 (5-0, 1-2, 2-0)

Bramki: Biłas 3 (6, 39, 44), Kopiec 2 (7, 43), Sienkiewicz (3),
Piotrowski (8), Pilch (13).
Na wyjeździe Niedźwiadki rozbiły Cracovię aż 31-0, ale
w rewanżu rywalom udało się uniknąć dwucyfrówki. Tym
razem trener Michał Radwański dał pograć zmiennikom. Wynik został rozstrzygnięty w pierwszej części meczu. Hat-tricka
ustrzelił Karol Biłas, dwa gole zdobył Krystian Kopiec, a po
jednym Jacek Pilch, Filip Sienkiewicz i Mateusz Piotrowski.

TOMASZ SOWA

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Czerkawski Cup”

Zmagania w „Arenie” pod dyktando gospodarzy – pierwszy zespół
Niedźwiadków wygrał wszystkie mecze, odnosząc pewne zwycięstwo.
Do �nału na Stadionie Narodowym awansowała też Cracovia Kraków.

TOMASZ SOWA

Po turnieju były treningi pod okiem Mariusza Czerkawskiego
Był to pierwszy z trzech turniejów
eliminacyjnych dla dzieci z rocznika
2006. Do walki przystąpiło 7 drużyn z Małopolski – po dwa składy
Niedźwiadków i UKH Dębica oraz
Podhale Nowy Targ, KTH Krynica

i Cracovia. Po wygraniu grupy eliminacyjnej (m.in. 26-0 z UKH I)
zawodnicy Krzysztofa Salamaka
w pół�nale pokonali 5-0 KTH, zapewniając sobie awans do warszawskiegfo �nału. Mimo to Niedźwiad-

Gr. A: Dębica I – Krynica 0-1, Dębica
I – Nowy Targ 0-4, Nowy Targ – Krynica 5-0. Gr. B: Sanok I – Dębica II
26-0, Sanok II – Kraków 0-4, Sanok I
– Sanok II 5-0, Kraków – Dębica II
6-0, Sanok I – Kraków 4-1, Sanok II –
Dębica II 2-0. Pół�nały: Kraków –
Nowy Targ 2-1, Sanok I – Krynica 5-0.
Mecze o 5. miejsce: Dębica I – Dębica II 5-0, Sanok II – Dębica I 5-1, Sanok II – Dębica II 9-0. Mecz o 3.
miejsce: Nowy Targ – Krynica 6-0.
Finał: Sanok I – Kraków 4-1.
Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Dobra promocja hokeja

mówi Mariusz Czerkawski, były hokeista
* Czy druga edycja Turnieju
„Czerkawski Cup” cieszy się
większym zainteresowaniem od
ubiegłorocznej?
– Zdecydowanie tak, zgłosiły się aż 24
drużyny. Dlatego też musimy robić
trzy turnieje eliminacyjne – w Sanoku, Tychach i Toruniu – by wyłonić
8 najlepszych zespołów, które zagrają
podczas �nału na zamrożonym Stadionie Narodowym w Warszawie.
* To pierwszy krok na drodze powrotu polskiej reprezentacji do
hokejowej elity?
– Wszyscy w to wierzymy, dlatego tak
ważne jest promowanie tej dyscypliny
sportu wśród dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie jest obecnie nasz hokej, dadzą przyszłoroczne mistrzostwa świata,
których będziemy gospodarzami.
* W tej chwili trudno być optymistą, tym bardziej że kształt rozgrywek Polskiej Hokej Ligi wzbudza wiele kontrowersji.
– Prawie wszyscy uważają, że przy
obecnej liczbie polskich klubów eks-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Pewny awans Niedźwiadków

ki nie odpuściły decydującego meczu, podobnie jak w grupie pokonując Cracovię w stosunku 4-1. Nasza druga drużyna zajęła 5. pozycję.
Królem strzelców został Marcel Karnas z Niedźwiadków I, najlepszym
zawodnikiem Jakub Ślusarek z Cracovii, a bramkarzem – Igor Tyczyński z KTH.
Po turnieju był trening dla dzieci i młodzieży, który wraz z Mariuszem Czerkawskim prowadzili inni
znani hokeiści: Andrzej Tkacz,
Wojciech Tkacz i Dariusz Garbocz.

traliga powinna liczyć 8 drużyn,
a pozostałe powinny grać w I lidze.
Tymczasem wciąż jest jak jest, w efekcie najsłabsi dostają dwucyfrowe baty.
Miejmy nadzieję, że wkrótce doczekamy się wyrównanych rozgrywek na
najwyższym szczeblu.
* Nie kusi Pana powrót na lód?
Grywa Pan jeszcze rekreacyjnie?
– Zdarza się w meczach pokazowych,
choć niezbyt często. Tym bardziej że
mieszkam w Warszawie, gdzie hokej
nie jest tak popularny, jak w Sanoku,
Tychach czy Nowym Targu.

SPORT – PIŁKA NOŻNA
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Klasa A

Ekoball odzyskał przewagę

Ligi regionalne
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Bramki: Hydzik (29), Borek (57), Kuzio (73), Romerowicz (88).
Piąty mecz na szczycie i piąte zwycięstwo Ekoballu Stal, Zajmujący 2. miejsce w tabeli
w identycznych rozmiarach jak ostatnio z Cisami Jabłoni- Sanbud rozpoczął bardzo boca Polska. A zarazem rehabilitacja za niespodziewany re- jowo, w pierwszych 20 minumis w Krościenku Wyżnym. Lider odzyskał bezpieczną tach stwarzając sobie dwie
przewagę nad rywalami, która znów wynosi 7 punktów.
świetne okazje bramkowe.
Jedną z nich zmarnował Jan
Myćka, pamiętany z młodzieżowych drużyn Ekoballu.
Tymczasem gospodarze wykorzystali już pierwszą szansę
– po szybkiej kontrze i dośrod-

kowaniu Dawida Romerowicza akcję wykończył Igor Hydzik, strzelając gola... kolanem.
W 56. min goście mieli
okazję do wyrównania, ale
groźne uderzenie zatrzymał
jeden z naszych obrońców.
Poszła kontra i po centrze Sebastiana Pawiaka kozłowaną
główką wynik podwyższył
wprowadzony po przerwie
Michał Borek. Rywale nie
składali broni, w kolejnej akcji dwa groźne strzały obronił
Grzegorz Niedziela.
Ostatnie 25 min zdecydowanie należało do Ekoballu, który wyprowadzał
szybkie kontry. Dwa razy źle
dogrywał Mateusz Kuzio,
choć przy jego szybkości
i coraz wolniejszych obrońcach Sanbudu aż prosiło się
o indywidualne akcje.
W końcu sam doszedł do
tego wniosku, po wyprzedzeniu rywala pewnie pokonując
bramkarza. Potem podobnej
okazji nie wykorzystał Borek,
a Romerowicz tra�ł w słupek.
Popularny „Ma�a” dopiął
swego 2 minuty przed końcem, strzałem z 13 metrów
w okienko zdobywając najładniejszą bramkę meczu.
W doliczonym czasie mógł
tra�ć ponownie, jednak zabrakło mu precyzji.

TOMASZ SOWA

Pozostałe wyniki

Błękitni Jasienica Rosielna – Orzeł Bażanówka 0-1 (0-0); Ł. Sabat (68).
Bukowianka Bukowsko – LKS Haczów
4-2 (3-0); Sochacki 2 (13, 30), Pieszczoch
(16), Kowal (50).

Dawid ROMEROWICZ:
– Pierwsza połowa należała do Długiego, ale nie wykorzystali przewagi. My mądrze broniliśmy się, wyprowadzając
jedną skuteczną kontrę. Po przerwie już graliśmy swoje,
choć celowniki nadal do poprawy. Sam w końcówce mogłem ustrzelić hat-tricka... Najważniejsze jest jednak pewne zwycięstwo i kolejny krok w kierunku klasy okręgowej.

TOMASZ SOWA

EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK – SANBUD DŁUGIE 4-0 (1-0)

Strata dwóch liderów

To nie była dobra kolejka drużyn z naszego powiatu. Pozycje
liderów IV ligi i klasy B stracili piłkarze Cosmosu Nowotaniec i Gimballu Tarnawa Dolna. Ci pierwsi przegrali 0-1 wyjazdowy mecz na szczycie z Sokołem Nisko. Identycznej porażki doznał też Przełom Besko.
IV liga
Jedność Niechobrz – LKS Pisarowce 2-2 (1-1);
Łuczka (35), Walaszczyk (56).
Sokół Nisko – Cosmos Nowotaniec 1-0 (0-0).
KS Wiązownica – Przełom Besko 1-0 (0-0).
Klasa okręgowa
Górnik Strachocina – Gaudium Łężyny 2-2 (1-1); Mogilany 2 (23, 90).
Szarotka Uherce – LKS Zarszyn 1-1 (0-0); Żyłka (69).
Klasa B
Orion Pielnia – Nelson Polańczyk 1-2 (0-0); Wijas.
Pionier Średnia Wieś – Gimball Tarnawa Dolna 2-1 (1-0);
Marcinik.
LKS Odrzechowa – Juventus Poraż 1-5 (1-2);
Łagosz – Osenkowski 2, D. Mielnik, E. Latusek, K. Mielnik.
Szarotka Nowosielce – LKS Płowce/Stróże Małe 2-0 (0-0);
Siwik, Gac.
Orkan Markowce – LKS Olszanica 1-1 (0-1); Ambicki.
Remix Niebieszczany – Drewiarz Rzepedź 2-0 (0-0); Fal, Femin.
Klasa C
LKS Tyrawa Wołoska – Pogórze Srogów Górny 0-5 (0-2);
Łukaszenko 2, Warchoł, Piotrowski, Kornecki.
Otryt Lutowiska – ULKS Czerteż 3-1 (2-1); Pielech.
LKS Górzanka – LKS II Pisarowce 1-2 (0-2); Zabawski, Florian.
Osława Zagórz – Krokus Ropienka 3-0 walkower
Jutrzenka Jaćmierz – Orły Jabłonka 5-3 (3-3); Malik 3, Rak 2.

Podkarpackie ligi młodzieżowe

Juniorzy znów prowadzą!
Mocny �nisz rundy jesiennej – ostatnia kolejka bez porażki. Bilans to cztery zwycięstwa i dwa remisy. Juniorzy
starsi znów są liderem, a młodzicy młodsi awansowali do
najlepszej ósemki w województwie. Zespoły młodzików
zakończyły pierwszą część sezonu, juniorom i trampkarzom pozostały jeszcze ostatnie mecze.

Bramki: Kaczmarski (20), Mołczan (28), Borek (58), Zajdel
(90+1).
Świetna gra drużyny Piotra Kota w pierwszej połowie
przyniosła dwa gole. Prowadzenie zdobył Konrad Kaczmarski płaskim uderzeniem zza szesnastki. Po akcji Seweryna Zajdla podwyższył Mateusz Mołczan. Potem rywale
wzięli się za odrabianie strat. Na kontaktowego gola szybko odpowiedział Michał Borek, wykorzystując sytuację
sam na sam. W 85. min Stal znów trafiła i zrobiło się nerwowo. Nadzieje gospodarzy prysły w doliczonym czasie,
gdy w czystej sytuacji zimną krew zachował Zajdel.

Juniorzy młodsi
GRYF MIELEC – EKOBALL SANOK 1-2 (0-1)

Bramki: Domaradzki (12), Paszkowski (60).
Minimalne zwycięstwo to najniższy wymiar kary, bo
w strzałach przewaga wynosiła 17:1! Prowadzenie zdobył
Rafał Domaradzki, a na wyrównującą bramkę szybką odpowiedzią było tra�enie Kacpra Paszkowskiego. Wynik powinien być wyższy, ale najlepszych okazji nie wykorzystali
Dominik Pielech, Mateusz Szomko i Kacper Słysz.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Bramki: Herman (35), Mermer (50).
Remis z liderem. Po przerwie Ekoball przejął inicjatywę,
efektem bramki Szymona Hermana i Jana Mermera, którzy tra�ali w okienko. Okazji do zdobycia zwycięskiego gola nie wykorzystali Łukasz Piotrowski, Kacper Słuszkiewicz i Herman.

Młodzicy młodsi
EKOBALL SANOK – KARPATY KROSNO 6-1 (2-0)

Bramki: Sumara 2 (1, 41), Szomko (6), Zarzyka (36), Gacek (43),
Mateusz Gawlewicz (52).
Ekoball szybko ustawił sobie mecz, już w 6. min było 2-0 po
bramkach Kacpra Sumary i Jakuba Szomko. Po przerwie sprawę załatwiły 4 gole w kwadrans (Igor Zarzyka, Sumara, Fabian
Gacek i Mateusz Gawlewicz). Wygrana zapewniła ekipie Bernarda Sołtysika awans do najlepszej ósemki w województwie.

ARCHIWUM EKOBALL

Juniorzy starsi
STAL NOWA DĘBA – EKOBALL SANOK 2-4 (0-2)

Młodzicy starsi
EKOBALL SANOK – KARPATY KROSNO 2-2 (0-1)

Młodzicy młodsi Ekoballu (z prawej) wypunktowali Karpaty

Trampkarze starsi
EKOBALL SANOK – ORZEŁ PRZEWORSK 5-0 (3-0)

Bramki: Milczanowski 2 (12, 22), Matuszewski (35), Przystasz (47), Jamka (52).
Pewna wygrana drużyny Damiana Popowicza. Pierwsze
dwa gole zdobył Adrian Milczanowski – najpierw w sytuacji
sam na sam, potem z karnego po faulu na Tomaszu Matuszewskim. Ten ostatni tuż przed przerwą też tra�ł, wykorzystując
świetną okazję. Po zmianie stron ekoballowcy dokończyli
dzieła – Kacper Przystasz huknął z dystansu pod poprzeczkę,
a Maciej Jamka dobił strzał Milczanowskiego.

Trampkarze młodsi
CZARNI JASŁO – EKOBALL SANOK 0-0

Pierwsza połowa wyrównana, druga z przewagą gości. Mecz
bez okazji bramkowych, więc remis nikogo nie krzywdzi. Ekoball
ma już przynajmniej 3. miejsce w tabeli po rundzie jesiennej.

Okręgowa liga młodzików
AP SANOK – SANOVIA LESKO 0-7 (0-2)

Do przerwy w miarę wyrównana gra, potem zabrakło sił.
W drużynie AP najlepszym zawodnikiem był Mateusz Zięba.

BESKID BESKO – EKOBALL II SANOK 9-2 (5-2)

Bramki: samobójcza (4), Adamski (26).
Rozpoczęło się planowo, od szybkiego prowadzenia po
bramce samobójczej, ale potem tra�ali już niemal tylko rywale. Drugiego gola dla Ekoballu zdobył Łukasz Adamski.

EKOBALL II SANOK – LKS I PISAROWCE 13-3 (7-0)

Bramki: Adamski 5 (11, 23, 28, 32, 38), Zagórda 2 (10, 14),
samobójcze 2 (18, 57), Ho� (3), Kuczma (43), Joniak (44),
Langenfeld (58).
Zespół Jakuba Jaklika z nawiązką odkuł się za porażkę
z Beskidem. Aż 5 bramek strzelił Adamski, 2 zdobył Maciej
Zagórda, a po 1 Jakub Ho�, Miłosz Kuczma, Jakub Joniak
i Rafał Langenfeld (były też 2 gole samobójcze).
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Siatkówka

Wreszcie powalczyli

TSV MANSARD TRANS GAZ-TRAVEL SANOK – CONTIMAX MOSiR BOCHNIA 3:0 (20, 22, 23)

Mecz był zacięty, ale siatkarze TSV Mansard Trans Gaz-Travel znów wygrali do zera
Najbardziej zacięty okazał
się trzeci set, niewiele zabrakło
do gry na przewagi. Do stanu
23:23 wynik był na styku, nikt

nie uzyskał prowadzenia większego niż dwoma punktami.
Ostatnie akcje należały jednak
do zawodników TSV – naj-

Myślimy o I lidze
mówi Patryk Łaba, kapitan TSV
* Lepiej grać takie mecze jak ostatnio, na zasadzie „gładko, szybko
i przyjemnie”, czy takie jak dzisiaj,
gdy rywal stawia twardy opór?
– Zdecydowanie bardziej potrzebne nam są pojedynki podobne do tego z Bochnią, z zaciętymi końcówkami, gdy
musimy być maksymalnie
skoncentrowani. Bo jeżeli
myślimy o awansie do
I ligi, to właśnie takie mecze czekają nas w finałowych turniejach wiosną
przyszłego roku. Już trzeba
się do nich przygotowywać.

TOMASZ SOWA

* Który element gry w głównej mierze zdecydował dziś
o waszym zwycięstwie?
– Przede wszystkim w końcówkach setów byliśmy silniejsi psychicznie, wystrzegając się błędów. Bardzo dobrze
funkcjonowała również zagrywka, którą znacznie
utrudnialiśmy rywalom konstruowanie akcji.
* No właśnie – zagrywka.
W poprzednim sezonie serwisami z wyskoku straszył
właściwie tylko Paweł Rusin, teraz doszedłeś Ty i Tomasz Józefacki, próbują też
inni. Siła rażenia rośnie.
– Zagrywka to nasza mocna
broń. Czasem serwis „siedzi”,
czasem nie, ale dzisiaj ten element gry z pewnością pomógł nam w wygranej.

IV liga

Ligi młodzieżowe

Patryk Łaba – 24 lata,
188 cm wzrostu, 89 kg
wagi. Wychowanek MOSiR Jasło, potem grał
w Krakowie i Jaworznie.

* Czy był to Twój najlepszy
mecz w barwach TSV?
– Nie mnie to oceniać. Na
pewno byłem podwójnie
zmotywowany, bo w Bochni
mam kilku kolegów, którzy
przed meczem trochę mnie
podpuszczali. Zwykle staram
się nie ulegać emocjom, jednak chciałem im pokazać, że
w tej lidze to my będziemy
mocniejsi.
* Na koniec pytanie o opaskę kapitańską. Część kibiców była zaskoczona, że nie
nosi jej już Tomasz Kusior,
jedyny sanoczanin w składzie TSV. Co zdecydowało
o tym, że to Ty zająłeś jego
miejsce?
– Demokratyczne, tajne wybory wewnątrz drużyny. Ja
otrzymałem najwięcej głosów,
Tomek był drugi i jest wicekapitanem. Koledzy mi zaufali,
za co im dziękuję. Dodam, że
to dla mnie nie pierwszyzna,
bo w poprzednich klubach też
byłem kapitanem.

Wygrana kadetek

MKS WIERZBNA – TSV II SANOK 3:1 (19, -25, 30, 21)

Juniorki

Do połowy pierwszego seta
goście grali dobrze, ale potem coś się zacięło i rywal odskoczył. Kolejne dwie partie
rozstrzygała gra na przewagi.
Najpierw więcej zimnej krwi
zachowali zawodnicy TSV,
potem długą wymianę
(32:30) lepiej wytrzymał
MKS. W czwartej partii gospodarze poszli za ciosem,
karcąc naszą drużyną za częste błędy.

– Zagraliśmy słabiej niż
w poprzednich meczach. Moi
zawodnicy nie mogli odnaleźć się w małej sali, gdzie
trudno było stosować zagrywkę z wyskoku, która jest
naszym dużym atutem.
A serwisy �otem nie robiły
większego wrażenia na przeciwniku. Do tego doszła masa
niewymuszonych błędów –
powiedziała trener Dorota
Kondyjowska.

Do rywalizacji przystąpiło
12 drużyn, w tym zespół
z dalekiego Pustkowa, który
jednak do Sanoka przyjeżdżać ma raz na dwa lub trzy
tygodnie. Gdy go nie będzie,
jedna z miejscowych drużyn
rozegra dwa mecze. Jak ostatnio sokolnicy, którzy wykorzystali okazję do objęcia prowadzenia w tabeli, pierwszą
kolejkę otwierając pewnym
zwycięstwem nad PWSZ
(hat-trick Konrada Filipka),
a kończąc zaciętym bojem
z Forestem. Decydującego
gola w przedostatniej minucie
zdobył Przemysław Kot.

Aż trzy mecze kończyły
się wynikami 5-2. Grający zupełnie przemeblowanym składem esanok.pl ograł El-Bud,
tworzony przez byłych
„portalowców” Komputronik
pokonał Drozda Wodnika,
a nowa drużyna Besco poradziła sobie z InterQ. Ten ostatni wynik to niespodzianka, bo
chyba nikt nie sądził, że triumfatorzy dwóch ostatnich edycji
SLU rozpoczną nowy sezon
od wyraźnej porażki. Pewne
zwycięstwo odniósł też AKSU
Polska, którego wyższość
uznać musiała młodzież
z Gimnazjum nr 3.

AZS PWSZ – SOKÓŁ 1-4 (1-0); Ziemba – Filipek 3, Skokan. GIMNAZJUM NR 3 – AKSU POLS� 1-4 (1-1); Izdebski – Pelczarski 2, Hański, Żebrak. ESANOK.PL – EL-BUD 5-2 (4-2); Kocur 2, Żądło, T. Sokołowski, P. Sokołowski – Hydzik, Bukowski. INTERQ – BESCO 2-5 (1-3); Ambicki, Brukwicki – B. Milczanowski 2, S. Milczanowski, Mermer, T. Milczanowski. KOMPUTRONIK – DROZD WODNIK 5-2 (3-1); Szczudlik 2, Bielec, Olearczyk, G. Popek – Kinel, Ziemiański. FOREST SC TEAM – SOKÓŁ 3-4 (1-2);
Adamek, Malec, Naparło – Skokan, Filipek, Jarzec, Kot.

pierw atak wyprowadził Bartosz
Soja, potem był autowy blok rywali i mogliśmy cieszyć się z kolejnego zwycięstwa do zera.

Pierwsza porażka rezerw
Trzeci mecz i pierwsza porażka. Zdecydowała o niej zbyt
duża liczba błędów własnych. Rezerwy TSV oddały pozycję lidera Pracadii Lubaczów.

Ruszył IX sezon Sanockiej Ligi Unihokeja, już w nowej
hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po pierwszej kolejce liderem jest Sokół, który rozegrał dwa mecze,
pokonując gospodarzy i Forest SC Team.

TOMASZ SOWA

Od początku widać było, że
drużyna z Bochni tanio skóry
nie sprzeda. W pierwszym secie TSV przegrywał już 12:15.
Straty udało się odrobić dość
szybko, potem trwała wymiana ciosów. Końcówka należała jednak do gospodarzy,
punktowali głównie Tomasz
Józefacki i Patryk Łaba.
W drugiej partii dość
szybko uzyskaliśmy nieznaczną przewagę, ale przy
stanie 19:14 zdarzył się przestój i goście zdobyli 5 punktów z rzędu, doprowadzając
do wyrównania. Trener Piotr
Podpora wziął czas, co przebudziło drużynę. W końcówce przypomniał się Paweł Rusin, zdobywając trzy
„oczka”.

TOMASZ SOWA

Czwarty mecz, czwarty u siebie, czwarte zwycięstwo bez
straty seta. Pojedynek jednak diametralnie różny od
poprzednich, bo rywale postawili twarde warunki,
w każdym secie zdobywając
przynajmniej 20 punktów.

Sokół pierwszym liderem

Drużyna Esanok.pl (szare stroje) pewnie pokonała El-Bud

Debel dla ojca i syna
Deblowy Turniej Zakończenia Sezonu o Puchar Dyrektora Firmy „Wamot” o�cjalnie zamknął rok 2015 na kortach
Sanockiego Klubu Tenisowego. Zwycięstwo odnieśli Stefan i Piotr Tarapaccy.
Do zmagań przystąpiło 8 par, Fic pokonali 7/6 Jerzego Konktóre
walkę
rozpoczęły dyjowskiego i Dariusza Gaździw dwóch grupach. Mecze roz- ka, a Tarapaccy 7:5 Żanetę Kargrywano do 7 zwycięskich ge- dasz i Mateusza Romanka.
mów. Po dwie najlepsze druży- Mecz o 3. miejsce para mieny uzyskały awans do pół�na- szana wygrała 7:6. Identyczłów. W decydującej fazie turnie- nym wynikiem zakończył się
ju wszystkie pojedynki okazały decydujący pojedynek, w któsię bardzo zacięte. W walce o �- rym Tarapaccy okazali się lepnał Julian Bartkowski i Paweł si od Bartkowskiego i Fica.

UKS SMS Szóstka Mielec
– Sanoczanka PBS Bank Sanok 3:0 (5, 9, 11)

W tym sezonie trener Ryszard Karaczkowski ma do dyspozycji tylko jedną juniorkę, więc skład oparty jest na kadetkach. Dlatego też w starciu z silną Szóstką nasza drużyna niemal z góry skazana była na porażkę.

Kadetki
Sanoczanka PBS Bank Sanok – San Lesko 0:2 (-22, -24)
Sanoczanka PBS Bank Sanok
– UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (-14, 9, 6)
Występując w eksperymentalnym ustawieniu Sanoczanka
niespodziewanie przegrała z Sanem, z którym zwykle dawała
sobie radę. Gra naszych siatkarek zaskoczyła dopiero w drugim secie meczu z Polonią, efektem gładkie zwycięstwa.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

II liga

23 października 2015 r.

W �nale Stefan i Piotr Tarapaccy (w głębi kortu) ograli Juliana Bartkowskiego i Pawła Fica
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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23 października 2015 r.

Parkowali w biegu

W kalendarzu lokalnych
imprez pojawiły się nowe zawody – Bieg Górski „Park
Race”. W jego inauguracyjnej edycji walczono na 6 i 3
km, były też wyścigi dla dzieci. Zwycięstwa odnieśli Volodymyr Timashov ze Lwowa i Jacek Żądło z Mielca.

Jeden wygrał, drugi prowadzi

Bieg na 6 km.
18–35 lat: 1. Timashov, 2. Dziewiński, 3. Piotr Marszałek;
1. Zinenko, 2. Prajzner, 3. Turosz. 36–50 lat: 1. Sikorski,
2. Marek Szewczyk, 3. Piotr Jastrząb (Dekan Lesko);
1. Justyna Trojnar (Przemyśl). Powyżej 50 lat: 1. Jerzy
Haduch (Pisarowce), 2. Józef Niepokój (Wrocanka).

z Leżajska, reprezentująca
nasz PWSZ (39:01,5).
– Do zawodnika z Ukrainy
zabrakło mi niespełna 7 sekund, więc pozostał pewien
niedosyt. Kto wie, może gdybym dzień wcześniej nie biegał
w Lipinkach, to dałoby się powalczyć o zwycięstwo. Startując dzień po dniu, trudno być
w optymalnej formie. Ale nie
ma co gdybać, wyścig uważam
za udany – powiedział Dziewiński.

Bieg na 3 km
14–18: 1. Paweł Stach (Sokół), 2. Maciej Witan, 3. Rafał
Kurek (Sokół); 1. Róża Szpakiewicz, 2. Dominika Radoń,
3. Eden Dejena. 19–35 lat: 1. Żądło, 2. Rafał Skotnicki,
3. Seweryn Dziok; 1. Albrycht, 2. Rochmalska, 3. Bernadeta
Niemiec. 36–50 lat: 1. Karczyński, 2. Grzegorz Fedak;
1. Ewelina Wacławska, 2. Katarzyna Jadczyszyn, 3. Iwona
Hryszko (Międzybrodzie). Powyżej 50 lat: 1. Ryszard
Klamut ( Jabłonica Polska), 2. Tomasz Rysz.

Na dystansie 3 km, rozgrywanym z udziałem 28 osób,
zdecydowanie najlepszy okazał się Żądło, uzyskując czas
14:08,3. Pół minuty później �niszował Paweł Stach z Sokoła
(14:38,8), a miejsce 3. zajął
Marcin Karczyński (15:11,2).
Wśród pań zwycięstwo odniosła Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego (16:03,7)
przed Anną Rochmalską z Dębicy (16:39,2) i Eweliną Wacławską z Krosna (19:42,8).

Dzień wcześniej trzech zawodników pojechało do Lipinek na IX Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego.
Był to wyścig na 10 km, rozegrany z udziałem 113 osób.
Generalnie 6. miejsce zajął Damian Dziewiński z czasem
34:22. Jako 28. �niszował Marek Nowosielski (41:03), bezkonkurencyjny w kategorii +60 lat. Maciej Hunia z Sokoła
zdecydował się wystartować w biegu juniorów na 5 km.
Uzyskał czas 17:22, zajmując 4. miejsce.

Pod patronatem burmistrza Sukces młodej golfistki

Rzadko piszemy o gol�e, ale dziś informacja i z tej dyscypliny
sportu. Podczas zawodów o tytuł „Małego Mistrza” w Głogowie Małopolskim 2. miejsce zajęła Sara Oliwia Roman.
Turniej rozegrany został w ramach Mistrzostw Podkarpacia
„Master of Short Game 2015”.
Zadaniem uczestników była
gra właściwa na 9-dołkowym
polu Pitch&Pu� w kat. stroke
play bru�o. Ostatecznie Sara

Oliwia Roman zakończyła zawody na 2. pozycji. To nie
pierwszy sukces uczennicy
Szkoły Podstawowej nr 3, bo
w ubiegłym roku wygrała kategorię juniorów podczas Turnieju „Arłamow Cup”.

TOMASZ SOWA

25 metrów. 2010: 1. Lena Dziewińska. 2009: 1. Weronika Poliwka, 2. Justyna Czwerenko. 2008: 1. Malwina Czwerenko;
1. Olivier Sobolak, 2. Wiktor Lorenc. 2007: 1. Maja Zuber,
2. Maja Bodziak, 3. Milena Oleniacz; 1. Maciej Jaruga. 2006:
1. Elwira Żuchowska, 2. Gabriela Stokłosa, 3. Oliwia Wojdyła;
1. Sebastian Burczyk, 2. Oliwer Więckowski, 3. Jacek Sieniawski.
50 metrów. 2005: 1. Martyna Popiel, 2. Weronika Panek,
3. Amelia Jadczyszyn; 1. Jakub Jaruga, 2. Bartek Płoszaj,
3. Nikodem Kaliniecki. 2004: 1. Patrycja Bochnak, 2. Lidia
Przygórzewska, 3. Sandra Bulczyńska; 1. Oskar Mackiewicz,
2. Tomasz Jadczyszyn, 3. Jakub Ryniak. 2003: 1. Milena
Biernikiewicz, 2. Julia Żuchowska, 3. Nikola Łapiszczak;
1. Konrad Kogut, 2. Jakub Podstawski, 3. Gabriel Osta�ński.

ARCHIWUM PRYWATNE

Blisko 70-osobowa grupa dziewcząt i chłopców startowała w Zawodach Pływackich pod Patronatem Burmistrza
Miasta Sanoka. Ścigano się w dziewięciu grupach wiekowych, choć jednym stylem – dowolnym. Młodsi mieli do
pokonania 25 metrów, starsi dystans dwa razy dłuższy.
ki MOSiR: Gabriela Kikta
(28,05) i Sara Filiks (30,43).
W rywalizacji chłopców najszybszy okazał się Mateusz
Czopor (29,43), a kolejne
miejsca zajęli Patryk Bulczyński (32,43) i Szymon
Krysa (45,27).

Przedostatnie zawody spinningowego Grand Prix okręgu,
które rozegrano na Zalewie Solińskim w Olchowcu, okazały
się udane dla wędkarzy z koła nr 1. Andrzej Więckowicz
wygrał, a Piotr Bałda utrzymał prowadzenie w klasy�kacji.
Tym razem spinningiści nieźle dów, szczupaka na 55 cm. Pozypołowili, padło sporo więk- cja 6. przypadła Mirosławowi
szych ryb. Walka była bardzo Czubskiemu z koła nr 3, który
zacięta, aż pięciu pierwszych jako jedyny złowił sandacza.
zawodników legitymowało się
Broniący tytułu Bałda
zbliżonymi wynikami. Więcko- prowadzi w klasy�kacji z dowicz jako jedyny miał dwa robkiem 97 pkt, ale przewaga
szczupaki (do tego okoń) i łącz- nad najgroźniejszym rywalem
ny rezultat powyżej 2 kilogra- to zaledwie dwa „oczka”. Przed
mów. Skuteczne okazały się �nałowymi zawodami, które
przynęty gumowe. Miejsce rozegrane zostaną na Wisłoce
5. zajął Bałda, wyciągając 6 ryb, w Jaśle, czterech wędkarzy ma
w tym największą sztukę zawo- szanse na końcowy triumf.

Sara Oliwia Roman stanęła na drugim stopniu podium

Na krótkich łyżwach
Short-trackiści MOSiR zaliczyli daleki wyjazd do Gdańska, gdzie rozegrano II rundę Pucharu Polski. Efektem
dwa miejsca w wielobojowych dziesiątkach.
Z wychowanków Romana PawNieco wcześniej niezły start
łowskiego najlepiej wypadła zaliczyła najlepsza short-trackistEmilia Kapalska, 7. w klasy�ka- ka MOSiR, Anna Jasik. Podczas
cji juniorek D. Na jej wynik zło- inauguracyjnych zawodów Dażyły się: 5. pozycja na 777 m nubia Series Open, które rozeoraz 10. lokaty na 500 i 1000 m. grano w austriackim Grazu,
W juniorach C na miejscu 9. wy- przypadło jej 13. miejsce indylądował Michał Mazur, m.in. 6. widualnie (startowała na 500,
na 1000 m i 7. na 500 m.
1000 i 1500 m) i 2. w sztafecie.
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(28:58,2). Wśród kobiet wygrała Valeria Zinenko z Lubnyi (32:15.2), a kolejne miejsca zajęły Marta Prajzner
z Krościenka Wyżnego
(33:59,0) i Iwona Turosz

Klasyﬁkacje w grupach wiekowych

Rozegrane zostały także wyścigi otwarte na 50 m. Wśród
dziewcząt zwyciężyła Julia
Lewicka z czasem 35,50, wyprzedzając Małgorzatę Rudy
(37,16) i Julię Żuchowską
(40,83). Poza konkursem
startowały najlepsze pływacz-

SKT G3 SANOK – LUKS III BURZA ROGI 10:0

Punkty: Nowak, Bednarczyk, Wronowski, Kozioł po 2,5.

Po udanej inauguracji w Krościenku Wyżnym tenisiści
stołowi SKT G3 pokonali kolejnego rywala, tym razem do
zera. Goście ugrali zaledwie jednego seta.
Klasyczny mecz do jednej na przewagi 14:16. Pozostałe
bramki, w którym niewiele za- pojedynki jednostronne, zdabrakło, by nasi ping-pongiści rzały się nawet sety wygrywane
odnieśli zwycięstwo „absolut- 11:0. Marian Nowak, Andrzej
ne”. Przy stanie 7:0 Andrzej Bednarczyk, Marek WronowBednarczyk prowadził w setach ski i Przemysław Kozioł solidar2:0, by trzecią partię przegrać nie zdobyli po 2,5 pkt.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Sanocki park – największy
typu górskiego w Polsce – to
świetne miejsce do biegania,
choć dotąd długodystansowcy raczej je omijali. Być może
zmieni się to po niedzielnej
imprezie, która była nad wyraz udana. Na starcie stanęło
grubo ponad 100 osób, z których aż 70 zdecydowało się
spróbować sił na głównych
dystansach.
O dziwo, lepszą obsadę
miał wyścig na 6 km, do którego przystąpiły 42 osoby.
Najszybciej �niszował Timashov, z czasem 27:09,7 nieznacznie wyprzedzając Damiana Dziewińskiego z Sokoła (27:16,5) i już wyraźnie
Pawła Sikorskiego z Krosna

Poszli jak burza
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Andrzej Więckowicz znalazł sposób na szczupaki

Trzeci senior, pierwszy junior
Finiszuje także muchowe Grand Prix okręgu. Przedostatnie
zawody na Sanie w Postołowie były średnio udane dla naszych zawodników. Najwyżej uplasował się Maciej Korzeniowski – 3. miejsce. Wśród juniorów wygrał Patryk Daniło.
O wysokiej lokacie Korzeniowskiego zdecydowało 13 lipieni.
W dziesiątce znaleźli się jeszcze
dwaj zawodnicy koła nr 1 –
miejsce 5. zajął Robert Tobiasz
(9 ryb), a 7. Adam Skrechota
(10). Na pozycji 8. uplasował
się Tomasz Osenkowski z koła
nr 2 (8). Rywalizacja toczyła
się pod dyktando zawodników
z Jasła – wygrał aktualny mistrz
świata Piotr Marchewka (16
ryb), ale w klasy�kacji łącznej
prowadzi były champion Marek Walczyk (185 pkt). Między

nimi rozegra się walka o końcowe zwycięstwo. Najwyżej
z muszkarzy „jedynki” są
6. Krzysztof Żywicki (126)
i 7. Korzeniowski (125).
Wśród juniorów najlepszy
okazał się Daniło, łowiąc 9 lipieni, a 5. miejsce zajął Patryk
Rycyk (5). W klasy�kacji Daniło zajmuje 2. miejsce (205),
mając już jednak niewielkie
szanse na wyprzedzenie Szymona Koniecznego z Rymanowa (212). Na pozycji 3. plasuje
się Rycyk (144).

Zarząd Uczniowsko Ludowego Klubu
Sportowego Górnik Strachocina
składa podziękowanie
Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
z siedzibą w Warszawie za przekazanie dotacji
na doposażenie młodzieżowej drużyny
ULKS Górnik Strachocina w sprzęt sportowy.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Wojna oczami
Magdaleny Grzebałkowskiej
Spotkanie literackie z Magdaleną Grzebałkowską, autorką reporterskiej opowieści
„1945. Wojna i pokój”, odbędzie się 23 października o godz. 18.00 w Sali Gobelinowej
sanockiego zamku. Poprowadzi je Tomasz
Chomiszczak, a wstęp wygłosi historyk Andrzej Romaniak.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

23 października 2015 r.

Szach i mat w Puchatku

Wszystkie kolory jesieni

Studencki pakiet na wiedzę

24 października o godz. 9.30 w Osiedlowym
Domu Kultury „Puchatek” odbędzie się Turniej Szachowy. Dla najlepszych zawodników
przygotowano nagrody rzeczowe.

W Młodzieżowym Domu Kultury do końca miesiąca można podziwiać wystawę poplenerową zatytułowaną „U progu jesieni”.
Na ekspozycji zaprezentowane zostały
zdjęcia i obrazy przedstawiające piękną
polską jesień.

Październik to miesiąc studentów. Na żądnych
wiedzy żaków, gorączkowo poszukujących
książek naukowych i akademickich skryptów,
czeka wiele udogodnień w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Sanoku. W październiku tradycyjnie organizowana
jest akcja „Studencki pakiet na wiedzę”, która
w PBW w Krośnie oraz jej 5 �liach trwa do
końca listopada. Studenci, którzy w tym czasie
zdecydują się zapisać do biblioteki, otrzymają
kartę uprawniającą do korzystania ze zbiorów
PBW w Krośnie i jej �lii. Będą też mieli szansę
na zwiększony limit wypożyczeń. Oprócz bogatej oferty książek drukowanych nowo zapisani studenci otrzymają darmowy dostęp do publikacji w wersji elektronicznej oraz do wielu
funkcjonalności, które ułatwią im przyswojenie wiedzy, dzięki wirtualnej czytelni IBUK
Libra. Natomiast konto myIbuk pozwoli im
m.in. wygenerować bibliogra�ę książki w 5 formatach. Taki opis można wkleić do swojej pracy naukowej czy referatu.

Wspólne malowanie jesieni
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” zaprasza wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania, malowania i zabawy w ramach jesiennego spotkania, które będzie miało miejsce 28
października o godzinie 16.30.

Zabawa ze sztuką
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” już po
raz 12 organizuje konkurs plastyczny „Zabawa ze sztuką”. Udział w nim mogą wziąć
uczniowie szkół podstawowych klas V–VI
i gimnazjaliści. Prace można przesyłać do 29
października – temat i technika są dowolne.
Szczegółowe informacje na stronie ODK
„Gagatek”.

Obrazy Samlickiego
wciąż w Sanoku

Jubileusz Sanoczanki

W dalszym ciągu na poddaszu Muzeum Historycznego i w BWA Galerii Sanockiej można podziwiać wystawę prac Marcina Samlickiego. Na ekspozycji w zamku zatytułowanej
„Spotkania w Krzemieńcu” prezentowane są
obrazy ze zbioru Muzeum im. Stanisława Fishera w Bochni, natomiast w BWA zbiór
„Marcin Samlicki (1878–1945) Bochnia-Paryż-Krzemieniec”.

Aby uczcić 42. rocznicę wejścia Sanoczanki
do I ligi w podnoszeniu ciężarów, 24 października o godzinie 11.00 w Klubie „Górnik” zorganizowane zostanie spotkanie,
w czasie którego między innymi Mirosław
Sałak i Andrzej Romaniak przypomną losy
tej grupy sportowej. Jubileusz występami
uświetnią uczniowie PSM.

W Galerii „20” Miejskiej Biblioteki Publicznej
nadal można oglądać prace 10 fotogra�ków:
Władysława Szulca, Wacława Kozioła, Mariana
Kraczkowskiego, Doroty Sta�j, Marii Kępy, Barbary Czernek, Iwony Niezgody, Bernade�y Andruszko, Anny Padamczyk i Danuty Geldner.

Fotograficzny zawrót głowy

X Bieg Sokoli
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół już po raz
dziesiąty organizuje Niepodległościowy Bieg
Sokoli. Udział w nim może wziąć każda osoba, która przedstawi wymagane dokumenty.
Regulamin dostępny jest na stronie www.sokolsanok.pl natomiast zapisywać można się
za pomocą www.chronotex.pl.
Bieg odbędzie się 7 listopada o godzinie
12.00. Zawodnicy wystartują spod Domu
Sokoła.

