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Na progu kariery
Urodziwa, zdolna i ambitna.
Kolejna sanoczanka zaczyna odnosić sukcesy
w świecie modelingu.
Jej twarz coraz częściej pojawia się
w kolorowych magazynach i pismach młodzieżowych.

Trwające od kilku miesięcy negocjacje związku zawodowego lekarzy z dyrekcją szpitala w sprawie podwyżek
skończyły się na niczym.

Lekarze poszli na urlopy
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Poseł Marian Daszyk, wytykając błędy i szkodliwe
decyzje dyrektorowi
szpitala, zgłosił niejako
aspiracje do jego
uzdrawiania. Podczas debaty tego
nie
osiągnął.
Podwyższył jedynie ciśnienie jej
uczestnikom.
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Żegnała ją
cała wioska

Pacjenci w większości wiedzieli o akcji. Jeśli
ktoś miał wyznaczone badanie albo wizytę u specjalisty, przerejestrowywał się na inny termin. – Ludzie
dzwonili, aby się upewnić, kiedy mogą się zgłosić.
Raczej nie spotkałyśmy się z agresją. Społeczeństwo
miało świadomość, że dziś jest akcja protestacyjna
– powiedziały „Tygodnikowi” pracownice centralnej
rejestracji.
Tłoczne zazwyczaj korytarze świeciły pustkami.
Wczesnym popołudniem pod drzwiami poradni
specjalistycznych siedziały tylko dwie osoby. – Na
kogo czekamy? Na panią doktor Anetę Śmietanę
z Brzozowa, która ma dziś normalnie przyjmować.
Może brzozowscy lekarze nie strajkują? – zastanawiały się pacjentki. Co sądzą o żądaniach lekarzy?
– Zgadza się, że zarabiają za mało, ale nie powinni
protestować. W moim zakładzie byłoby to nie do pomyślenia – stwierdziła pani Jadwiga, która pracuje
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
Pacjenci na oddziałach zostali poinformowani
o strajku i na ogół reagowali ze zrozumieniem.
– Czytałem, że pracownicy NFZ zarabiają dwa razy
więcej od lekarzy. To skandal – ocenił mężczyzna
z Oddziału Wewnętrznego. Praktykanci ze szkoły
medycznej mieli różne zdania. – Lekarze kończą
jedne z najtrudniejszych studiów, potem muszą
dokształcać się i ponoszą ogromną odpowiedzialność. Uważam, że zasługują na godziwe zarobki
– zauważył. Jego koleżanka była bardziej krytyczna, uznając, że strajk kłóci się z ich powołaniem.

Pacjent i poseł na szali
Organizatorzy – Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – zadbali, aby wyjaśnić pacjentom
podłoże protestu. W szpitalu rozwieszono ulotki.
Krzyczały hasła: „Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, w skład której wchodzi 5 osób, ma roczny
budżet wynoszący 17 mln. zł. Tyle wynosi roczny
budżet średniego powiatowego szpitala, zatrudnia-

Około trzystu osób wzięło
udział w pogrzebie 5-letniej Karolinki, która
zginęła przypadkowo podczas strzelaniny we włoskim
miasteczku,
dokąd za chlebem wyjechali
jej rodzice.

JOLANTA ZIOBRO

Nieczynne poradnie, odwołane zabiegi,
zmniejszona do minimum obsada lekarska
na oddziałach. Tak wyglądał we wtorek sanocki szpital, który dołączył do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Większość lekarzy
wzięła urlop na żądanie. W następnym tygodniu rozpoczną bezterminowy strajk.
W zakładowym referendum poparło go blisko
sto procent głosujących.

Poseł menagerem
szpitala

KINGSI,
czyli KRÓLOWIE

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

Pacjenci czasem miesiącami oczekują na wizytę w poradni specjalistycznej albo zabieg. Każdy
dzień protestu to dodatkowe zaległości...
jący około 400 osób i leczący 10 tys. osób rocznie”.
Nieocjalnym logo protestu był rysunek z podobizną
pacjenta i posła, umieszczonych na szalach wagi.
Podpisy oskarżały rządzących, że RP wydaje dziennie 3,2 zł na ochronę zdrowia jednego obywatela,
a na świadczenia dla posłów 900 zł.
– Protestujemy także w imieniu pacjentów. Tu
nie chodzi tylko o kasę dla nas, ale zmiany systemowe – przekonywał jeden ze spotkanych lekarzy.

Wysysani specjaliści
Wszystkie oddziały funkcjonowały na zasadzie
ostrego dyżuru. Chorymi zajmował się jeden lekarz
i ordynator. – Dyrektor nie wyraził zgody na urlopy
na żądanie, wycofał też zezwolenie na wcześniej
zaplanowane. Dlatego też jesteśmy dziś w pracy
– wyjaśnił Wiesław Gucwa, ordynator Oddziału
Intensywnej Opieki Medycznej. Na trochę prowoka-

cyjne pytanie, czy za mało zarabia i czy szefowie
oddziałów nie zostali wystarczająco docenieni przez
dyrekcję, odpowiedział bez wahania: – Zarabiam
o wiele za mało w stosunku do pracy, którą wykonuję i do odpowiedzialności. Doktor poświęca swoim
obowiązkom grubo ponad 300 godzin miesięcznie
i jest zatrudniony w pięciu miejscach.
Jego zdaniem, jeśli lekarze nie dostaną podwyżek, przyszłość takich placówek jak sanocki szpital
stanie pod znakiem zapytania. – Nie chcę być czarnowidzem, ale trwa ogromne „wysysanie” specjalistów, którzy są kuszeni różnymi ofertami. Jeśli
będą stąd odchodzić, nie będzie szans na kontrakty
z NFZ, co oznacza marginalizację szpitala – wyjaśnił. On sam w ciągu tego roku dostał dwie propozycje zatrudnienia na terenie Podkarpacia.
Dokończenie na str. 6

Powtórki nie będzie
12

JANUSZ PIOTROWSKI

W tym sezonie najlepszą ligą piłkarską
będzie zapewne Sanocka Halowa
Liga
Piłki
Nożnej, która
właśnie się
zakończyła.
Triumfowali KINGSI, którym szampan
z okazałego pucharu smakował
wyjątkowo.

Gimnazjaliści i dyrekcja sanockiej „dwójki” mogą spać
spokojnie – po sprawdzeniu testów matematyczno-przyrodniczych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie nie znalazła podstaw do powtórzenia egzaminu.

Do czasu pojawienia się informacji o ewentualnym przecieku na
lokalnym forum internetowym gimnazjaliści z „dwójki” nie mieli
świadomości, że egzamin matematyczno-przyrodniczy może zostać powtórzony.

Przyczyną zamieszania i wynikającego zeń stresu stała się pomyłka, do której doszło w szkole
w pierwszym dniu egzaminów (24 kwietnia), kiedy
uczniowie zamiast testów humanistycznych otrzymali testy matematyczno-przyrodnicze. Choć natychmiast zorientowano się w popełnionym błędzie
i szybko zebrano niewłaściwe arkusze, część z nich
została przez uczniów rozpakowana. Sytuację skomplikowało pojawienie się jednego z zadań na ogólnopolskim forum internetowym na dwie godziny przed
egzaminem matematyczno-przyrodniczym, co sugerowało istnienie przecieku. Wprawdzie dyrekcja
szkoły uczciwie powiadomiła o pomyłce przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium
Oświaty i Urzędu Miasta oraz odżegnała się od przecieku, nie było pewności, czy egzamin nie zostanie
powtórzony. Na decyzję OKE trzeba było czekać aż
trzy tygodnie, do czasu sprawdzenia i werykacji
testów oraz porównania ich wyników z innymi.
– Analiza przebiegu egzaminu, jak i jego rezultatów
pozwala stwierdzić, że naruszenie procedur w Gimnazjum nr 2 w Sanoku nie miało wpływu na wyniki uzyskane przez uczniów podczas części matematyczno-przyrodniczej, w związku z czym nie będzie on powtórzony
– przekazał „TS” Henryk Szaleniec, dyrektor OKE.

Decyzja ta zdjęła kamień
z serca dyrektor Annie Trebendzie. – Nie da się opowiedzieć,
z jak wielką ulgą ją przyjęłam.
Przez trzy ostatnie tygodnie
żyliśmy w wielkim napięciu i stresie. Choć zrobiliśmy wszystko,
żeby ochronić nasze dzieci przed
konsekwencjami popełnionego
błędu, którego nie umiem wytłumaczyć, choć byłam przekonana,
że pisały uczciwie i w głębi duszy
wierzyłam, że prawda zwycięży
– mogło być różnie. Życie każdego doświadcza i uczy pokory. Na
pewno jednak nie popełnimy już
takiego błędu. Najważniejsze, że
uczniowie nie muszą ponownie
przeżywać
egzaminacyjnego
stresu. To dobry rocznik, mamy
wielu laureatów konkursów.
Liczymy więc na dobre wyniki,
choć to zawsze jest los.
/joko/

Zatrudnimy radcę
prawnego i prawnika
Czytaj strona 8

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Przybyli na ucztę Baranka

NOTOW TIF
Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy:
GANIMY: Organizatorów spotkania kombatantów z okazji
62 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem za brak staranności
przy zapraszaniu gości, co doprowadziło do nieuczestniczenia w nim znacznej części weteranów skupionych w Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Mieli o to
ogromny żal, stąd ten wytyk. Bo gdyby nie to, gotowi byliśmy
wystawić organizatorom najwyższe oceny, gdyż spotkanie
było miłe i towarzyszyła mu ciepła, serdeczna atmosfera.
A swoją drogą, marzy nam się sytuacja, kiedy to znikną podziały na kombatantów „prawych” i „lewych”, kiedy na hasło:
spotykamy się z takiej, a takiej okazji, wszyscy gremialnie
będą się gromadzić, bez czekania na ekstra zaproszenie.

HAP
JPG

SAD
JPG

Maj jest szczególnym miesiącem dla drugoklasistów.
W tym czasie przystępują oni bowiem do Pierwszej Komunii
Świętej – jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. W minioną niedzielę uroczystość ta miała
miejsce w sanockiej farze, gdzie do Stołu Pańskiego zasiadło
po raz pierwszy pięćdziesięciu uczniów SP2.

Złote usta

PIOTR KOBIAŁKA

CHWALIMY: Ojców franciszkanów za godną uznania aktywność społeczną na niwie kultury oraz pomocy dzieciom
i osobom niepełnosprawnym. Produktem z najwyższej półki
są comiesięczne koncerty Festiwalu Młodych u Franciszkanów, a prawdziwym hitem zaproszenie do Sanoka tak wielkiej gwiazdy, jaką jest Elżbieta Towarnicka. Wspaniały był
majowy koncert zespołu Fioretti, ulubieńca sanockiej
publiczności. Prężnie działa ośrodek rehabilitacji i świetlica
dla dzieci potrzebujących pomocy. Drżyjcie placówki społeczne i kulturalne. Albo bierzcie przykład.
emes
Dzieci przekazały dary ufundowane przez rodziców.

„Nie zarzucajcie mi, że ja nie chcę pomagać szpitalowi. Ale rolą posła
nie jest załatwianie pieniędzy. Od tego jest dyrektor szpitala. Poseł
dzisiaj nic nie może w takich sprawach. Może tylko zorganizować debatę, albo złożyć w sejmie interpelacje, bądź zapytania poselskie.
Poza tym poseł ma tysiąc problemów, nie tylko szpital.”
Poseł Marian Daszyk podczas debaty
poświęconej sanockiemu szpitalowi w dniu 15 maja

Pupile w świetle jupiterów

Ratowanie ludzi daje satysfakcję
Rozmowa z Markiem Marcinikiem, dowódcą zmiany,
strażakiem z 26-letnim stażem zawodowym.
* Czym zajmują się strażacy,
jeśli nie wyjeżdżają do pożaru
lub innych zdarzeń?
– Służba ma określony codzienny rytm. Ważnym elementem są
szkolenia i ćwiczenia, na które
poświęcamy cztery godziny
dziennie.
Dokonujemy
też
niezbędnych napraw sprzętu.
* Dyżurny przyjmuje zgłoszenie. Co dzieje się dalej?
– Ogłaszany jest alarm. Wyświetlają się cyferki, będące odpowiednikiem wozów bojowych, do których przydzielono poszczególnych
ratowników w rozkazie bojowym.
Każdy natychmiast udaje się na
swoje stanowisko, zjeżdżając do
garażu po rurze. Robimy to
błyskawicznie, ze świadomością,
że liczy się każda minuta.
* Jaka akcja szczególnie zapadła panu w pamięć?

AUTORKA

W imieniu Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
zapraszamy państwa na sympatyczną imprezę: Pokaz Zwierząt pod
hasłem „Mój przyjaciel”, która od lat cieszy się zasłużoną popularnością, gromadząc zawsze liczne grono miłośników zwierząt.
Właściciele z dumą prezentują swoich ulubieńców: psy, koty, a także
zwierzęta „drobne” – myszki, chomiki, szczury, żółwie. – Raz mieliśmy
nawet... konia, którego właściciele żartobliwie stwierdzili, że jak wystawa zwierząt, to nie może zabraknąć również konia – wspomina
z uśmiechem Krystyna Harna, prezes STOnZ.
Pokazowi towarzyszyć będą liczne imprezy. Nowością jest konkurs
fotograczny „Zwierzęta wokół nas” dla uczniów SP1, który w trakcie
zostanie rozstrzygnięty, a laureaci nagrodzeni. Organizatorzy zapraszają
29 maja (wtorek) o godz. 16 w ODK „Gagatek” w dzielnicy Błonie.
(z)

– Ubiegłoroczny pożar cerkwi
w Komańczy. Na wszystkich strażakach wywarł on ogromne wrażenie ze względu na rozmiary, intensywność spalania i zniszczenia.
* A akcje, w których zginęli ludzie?
– Wypadek na Sanie w maju

Pijany zaatakował
policjanta
Mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami do 2011 roku,
22-letni Roman W. z powiatu sanockiego ponownie usiadł za
kierownicę po pijanemu i wjechał do rowu. Nie dość, że po raz
kolejny złamał prawo, zaatakował interweniującego
policjanta.

DYŻURY

DYŻURY

W RADZIE POWIATU
SANOCKIEGO
18 maja (piątek)
dyżur pełni
przewodniczący
Waldemar Szybiak
w godz. 12-14
pok. 40 (III piętro)

W RADZIE MIASTA

21 maja (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Ryszard Karaczkowski
w godz. 16.30-18
24 maja (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Janusz Baszak
w godz. 17-18

WINIETKA
www.tygodniksanocki.eu
e-mail: tygodniksanocki@wp.pl

Uroczystość poprzedziły długie
przygotowania prowadzone pod
opieką ks. Tomasza Grzywny.
W pięknie przystrojonym kościele
eucharystię odprawił ks. dr Andrzej
Skiba, który udzielił też dzieciom komunii. Zwracając się do nich, nawiązał do dekoracji w postaci serduszek z imionami – życzył milusińskim, aby zawsze były w sercach
swoich rodziców, nauczycieli i Pana
Boga. W ciepłych słowach podziękował też rodzicom za przekazane
z tej okazji dary w postaci trzech
pięknie haftowanych obrusów na
ołtarz główny oraz 300 złotych na
potrzeby kościoła.
Dzieci z dużym przejęciem
uczestniczyły w półtoragodzinnej
uroczystości, podobnie jak ich rodzice, w oczach których nierzadko widać było łzy. O tym szczególnym
dniu przypominać im będą pamiątkowe obrazki oraz ...prezenty otrzymane od najbliższych. Po zakończeniu „białego tygodnia” pojadą na
tradycyjną pielgrzymkę do Kalwarii
Pacławskiej.
/jot/

Z czwartku na piątek (10/11
bm.), pół godziny przed północą,
dyżurny sanockiej KPP odebrał informację o fordzie sierra, który
w Nowosielcach wpadł do rowu.
Na widok policjantów kierowca rzucił się do ucieczki, został jednak
przez nich zatrzymany. Mężczyzna
był agresywny i wyzywał funkcjonariuszy. W pewnej chwili rzucił się
na jednego z nich, kopiąc go
w klatkę piersiową. Szybko go
obezwładniono i przewieziono do
komendy. Tam awanturujący się
młodzian został poddany badaniu
alkomatem, który wykazał 1,6 promila. Osadzono go w areszcie do
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Roman W. był już wcześniej
dwukrotnie zatrzymywany przez
policjantów na jeździe po pijanemu. Jego konto obciąża dodatkowo zarzut niszczenia dokumentów, kolejny przypadek jazdy
w stanie nietrzeźwym, złamanie
sądowego zakazu oraz czynnej
napaści na policjanta. W tej sytuacji młodzian zdecydował się
dobrowolnie poddać karze. Skazano go na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu
na 2 lata, grzywnę w wysokości
100 zł, orzeczono też 4-letni
zakaz prowadzenia pojazdów.
/joko/

2005, podczas którego utonęło
pięć osób.
* Jak ratownicy radzą sobie
z takimi wspomnieniami?
– Pozostają w pamięci i nie da się
tego wymazać.
* Najbardziej niebezpieczna sytuacja, którą pan przeżył?
– Właśnie podczas akcji na Sanie. To trudna rzeka, a poziom
wody był wówczas naprawdę
wysoki...
* Co myśli się w takich sytuacjach?
– Moment reeksji przychodzi
później. Ja zawsze staram się
skupić na jak najefektywniejszym
wykonaniu zadania.
* Dlaczego lubi pan swój zawód?
– Bo niesiemy ludziom pomoc
w trudnych sytuacjach. Człowiekowi
sprawia to wiele radości i satysfakcji.
Rozmawiała Jolanta Ziobro

Dary
z Reinheim
Jak co roku, Sanok odwiedziła
delegacja działaczy charytatywnych z partnerskiego Reinheim.
Goście przywieźli dary w postaci:
odzieży, środków opatrunkowych
i higieny osobistej, zabawek, lekarstw dla szpitala oraz wózek inwalidzki. Sanockie Towarzystwo
Pomocy im. Św. Brata Alberta
otrzymało meble. Podarunki dostali również wychowankowie Domu
Dziecka. Odbiorcami darów byli:
PKPS, Caritas, Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD. Z rąk szefa delegacji niemieckiej Helmuta Körnera, rodzina
państwa Węgrzyńskich otrzymała
pomoc pieniężną.
W czerwcu państwo Körner
zabierają na dwutygodniowy wypoczynek do Reinheim czwórkę dzieci w tym dwoje wychowanków
z Domu Dziecka w Sanoku, oraz
dwójkę uczniów Gimnazjum nr 4
w Sanoku – laureatów olimpiady
z języka niemieckiego.
(ar)

ZZ POLICJI
POLICJI
Sanok

* Makabrycznego odkrycia dokonał
(8 bm.) jeden z mieszkańców, który
na klatce schodowej kamienicy przy
ul. Jagiellońskiej znalazł zwłoki 50-letniego Mieczysława B. Przyczyna zgonu mężczyzny zostanie ustalona po
przeprowadzeniu sekcji zwłok.
* Kierujący nissanem terano 29-letni
Piotr C. z powiatu sanockiego wymusił pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym rowerem 63-letnim Piotrem
D., który doznał złamania lewej kostki, obrażeń głowy i ogólnych potłuczeń. Kierujący byli trzeźwi. Do wypadku doszło 8 bm. na skrzyżowaniu
ul. Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury.
* Do kolejnego wypadku doszło 9 bm.
na ul. Lipińskiego. Kierujący vw 46-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego potrącił na przejściu dla pieszych
60-letnią sanoczankę, która doznała
obrażeń ciała. Kierowca był trzeźwy,
kobiecie pobrano krew do badań.
* Policja ustaliła sprawców uszkodzenia renaulta kangoo (8 bm.), zaparkowanego na ul. Zamkowej. Straty
wyniosły 1.400 zł. Wandalami okazało się kilku chłopców w wieku 8-10
lat, którzy obrzucili auto kamieniami.
* Nieuwaga 22-letniej Joanny T.
z Leska kosztowała ją utratę torebki
z portfelem, dokumentami, kartami
bankomatowymi oraz pięniędzmi
w kwocie 15 euro i 50 złotych. Kradzież
miała miejsce (10/11 bm.) na ul. Mickiewicza.
* Ze stojaka przed Kauflandem skradziono (13 bm.) przypięty linką rower
Kona Scrap o wartości 2.500 zł, należący do mieszkanki Sanoka.
* Przed sądem stanie 23-letni Robert
P., który 13 bm. – kierując fordem
sierra należącym do jego siostry
– spowodował kolizję na ul. II Armii
WP. Kierowca nie dość, że był pijany
(1,197 promila), ma orzeczony przez
sąd zakaz prowadzenia pojazdów.
* Obraz olejny i drewniane krzesło
o łącznej wartości 2.300 zł padły łupem złodzieja, który włamał się
(14/15 bm.) do domu jednorodzinnego przy ul. Lipińskiego, należącego
do 79-letniego Józefa B.
* W pobliżu garaży przy ul. Cegielnianej znaleziono (15 bm.) zwłoki 51-letniego mieszkańca Sanoka. Ponieważ
lekarz nie stwierdził działania osób
trzecich, prokurator zdecydował
o wydaniu ciała rodzinie.
* W samochodzie Daewoo należącym
do 25-letniego Piotra R. z powiatu sanockiego nieznany sprawca wybił szybę o wartości 270 zł. Do zdarzenia
doszło 15 bm. na ul. Wąskiej.

Besko

* Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny zmarłego w wyniku wypadku, do
którego doszło w nocy z 15 na 16 bm.
na prostym, nieoświetlonym odcinku
ul. Bieszczadzkiej. Potrącił go kierujący mercedesem benz 32-letni mieszkaniec powiatu dębickiego, który był
trzeźwy. Zwłoki zabezpieczono w prosektorium.

Gmina Sanok

* Z nowo budowanego domu jednorodzinnego w Jędruszkowcach nieznany sprawca skradł (10/11 bm.)
drzwi wejściowe, które wyłamał łomem. Poszkodowana Agata W. oszacowała straty na 2.150 zł.

Zagórz

* Na ul. Piłsudskiego znaleziono
(10 bm.) zwłoki 46-letniego mieszkańca Zagórza. Ponieważ nie stwierdzono udziału osób trzecich, ciało
wydano rodzinie.

Wydawca: Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki. Pismo Samorządowe”. Redaktor naczelny: Marian Struś. Redaguje zespół: Bartosz Błażewicz, Joanna Kozimor, Jolanta Ziobro.
Redaktor techniczny: Artur Kucharski. Korekta: Teresa Radwańska. Redaktor wydania: Marian Struś.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń zapraszamy do redakcji
codziennie w godz. 9.00-16.00 (w poniedziałki do godz. 16.30). Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia. Objętość
listów nie powinna przekraczać trzy czwarte stron maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze przyjmujemy jedynie na dyskietkach lub pocztą elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia
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Adres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 17, tel. 013 464 27 00. Biuro Reklam i Ogłoszeń: tel./fax 013 464 02 21. Obróbka zdjęć: FOTOLAND, ul. Kościuszki 24.
Druk: LOGO „MITEL” Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel. 017 852 13 62.
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W KALEJDOSKOPIE WYDARZEŃ

Mówiąc to, jeden z kombatantów, który przyszedł wyrazić
swój żal z powodu nizaproszenia
ich na spotkanie w dniu 8 maja,
autentycznie płakał. – Nie dane
nam było przeżywać wydarzeń
sprzed 62 lat. Mimo, że to myśmy, idąc znad Sanu aż po Łabę,
w miejscowości Sandau nad
Łabą, wespół z żołnierzami Armii
Amerykańskiej, wiwatowali na
cześć zwycięstwa – wspomina,
prosząc o nieujawnianie swego
nazwiska. Opowiada także o tym,
jak to podczas spotkania z okazji
60 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, odznaczenia i honory
odbierali... głównie przedstawiciele władz i sponsorzy związku
kombatanckiego, podczas gdy
zabrakło ich dla weteranów.
Spośród 52 odznaczeń, z pięciu
żyjących sanoczan – żołnierzy
6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
– żadnej „blaszki” nie otrzymał
ani jeden z nich. – Podzielono
nas na „lewych” i „prawych”, jedni
są w łaskach, drudzy nie. To gotowi jesteśmy zrozumieć, choć
ciężko to przychodzi, ale fakt całkowitego zlekceważenia nas jest
dla nas bardzo bolesny – przyznaje jeden z nich.
Piotr Mazur, wydział oświaty,
kultury i sportu Starostwa Powiatowego: – Do spotkania
z okazji Dnia Zwycięstwa doszło
z inicjatywy Starosty. Kombatantów zapraszaliśmy w dniu 3 maja,
podczas uroczystości państwo-

święta 3 Maja. Uważam, że źle to
było zorganizowane. Powinniśmy
byli otrzymać informację o spotkaniu na piśmie. Bardzo mi przykro
i rozumiem żal weteranów.
Marian Struś

AUTOR

Szkoda, że do relacji z obchodów rocznicy „Dnia Zwycięstwa” pt. „Pamiętano o kombatantach” z 19 numeru „TS”
nie dopisaliście: „ale nie o wszystkich”. Nas, żołnierzy 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, nie zaproszono na tę uroczystość.
Serce nas ściskało, gdy czytaliśmy ten artykuł.

Radości z uczestnictwa w spotkaniu kombatantów z okazji Dnia
Zwycięstwa nie mogli dzielić wszyscy kombatanci. A szkoda.
wej. Raz pod kościołem i drugi
raz pod pomnikiem T. Kościuszki.
Osobiście podchodziłem do
wszystkich pocztów, prosząc
o uczestnictwo w spotkaniu
w dniu 8 maja. W ręku przedstawicieli poszczególnych związków
kombatanckich pozostawiliśmy
skład osób, które przybędą nań.
Ppłk Marian Jarosz, prezes
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
– Nikt mnie nie powiadomił o żadnym spotkaniu. Może dlatego, że
nasza delegacja nie poszła pod
pomnik T. Kościuszki, lecz udaliśmy się pod pomnik Synów Ziemi Sanockiej na placu św. Jana,
o czym wcześniej powiadomiliśmy organizatorów uroczystości

Od redakcji: To wstyd, że 62 lata
po zakończeniu wojny, ludzie,
którzy o Wolną i Niepodległą walczyli, nie mogą dziś wspólnie
świętować rocznicy tamtych wydarzeń. A jeszcze większy wstyd,
kiedy przy tych okazjach każe im
się patrzeć, jak krzyżami i medalami honoruje się przedstawicieli
władz, podczas gdy oni takowych
nie mają. Chwaliliśmy Starostwo
Powiatowe za zorganizowanie
spotkania z okazji Dnia Zwycięstwa. Czyniąc to, nie wiedzieliśmy, że na sali zabrakło żołnierzy, którzy o wolność Ojczyzny
walczyli. I nieważne, czy szlak
bojowy do ich wyśnionej Polski
wiódł przez Kołobrzeg, czy przez
Monte Cassino.

Pomnik na placu boju
Owinięty folią postument pomnika przy ulicy Mickiewicza
psuje otoczenie parku i zgrzyta w wiosennym krajobrazie.
Jedna z naszych czytelniczek
(nazwisko do wiadomości redakcji)
– która spędziła 36 lat w USA, ale
wciąż wraca do ukochanego kraju
i Sanoka – nie może pojąć, dlaczego pozostawiono takiego „potworka”. Ogląda go podczas codziennych spacerów z pieskiem i bardzo
ubolewa, że tak szpeci otoczenie.
Jest przekonana, że winę za stan
pomnika ponosi rma, która wykonywała wejście do parku. – Panowie
z ekipy zorganizowali sobie na
postumencie „stół” do cięcia metalowych prętów. Robili tam wszystko:
cięli, stukali. Nic dziwnego, że płytki
poniszczyły się i posypały – twierdzi.
Opinia mieszkanki pokrywa się
z tym, co mówili niektórzy radni, uzasadniając cięcia w projekcie tegorocznego budżetu, w którym zaplanowano 65 tys. zł na remont zniszczonego cokołu. Wbrew woli burmistrza pozycję wykreślono i pomnik
pozostał na „placu boju” ze zdemontowanymi płytkami i owinięty folią...
Co dalej? Wiceburmistrz Stanisław Czernek nie ma wątpliwości,
że budowlańcy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności. Twierdzi, że
wielokrotnie wizytował plac i nigdy

nać przesunięć budżetowych
– 60 tys. zł to nie aż tak wielka kwota. Już wkrótce, bo w czerwcu, ojcowie franciszkanie planują zorganizowanie w parku festiwalu „Jeden
Bóg, wiele kultur” z okazji 630-lecia
pobytu w naszym mieście. Na pewno przyjedzie mnóstwo gości,
a poza tym sezon turystyczny tuż,
tuż. Zdewastowany pomnik nikomu
nie przyniesie chluby.
(jz)

nie zauważył, by robotnicy dewastowali pomnik. – Jeśli już, to zepsuł
go wykonawca z lat 70. – twierdzi.
Efektem zastosowanej wówczas
złej technologii jest głęboka „korozja” betonu. Nierówności niwelowano grubymi warstwami kleju do płytek, które często odpadały. Zdarzało
się to również w trakcie ostatnich
prac. – Płytki miały być
przyklejone po zakończeniu
robót, ale kiedy okazało się, że
pod spodem jest skorodowany
beton, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie remont cokołu – wyjaśnia.
Ponieważ część płytek była
zniszczona i trudno dziś znaleźć podobne, zapadła decyzja, że całość zostanie skuta
i obłożona nowymi. – Być
może postument jakoś później
wykorzystywano, ale gdy już
zapadła decyzja o renowacji.
Za jego zły stan na pewno nie
odpowiada wykonawca – zapewnia Stanisław Czernek.
Nie dość, że niespecjalnie urodziTak czy inaczej pomnik
wy to jeszcze przestał do wszyststoi i straszy. Jak najszybciej
kiego pasować. Nie wkomponowutrzeba coś z tym zrobić. Miasto
je się dobrze ani w otoczenie, ani
może wziąć kredyt lub dokow klimat polityczny...
MARIAN STRUŚ

Kombatanci lepsi i gorsi

Przyjadą i pomogą
Dzień św. Floriana i dwie okrągłe rocznice obchodzili
w miniony piątek sanoccy strażacy: 135-lecie powstania
pierwszej formacji przeciwpożarowej w mieście oraz 15-lecie
Państwowej Straży Pożarnej.

Ufają i sypią groszem Mają swoją

JOLANTA ZIOBRO

Pieniądze łatwo policzyć. Nikt
jednak nie zdoła oszacować, ile
warta jest pomoc „logistyczna”
fundacji: przygotowywanie planów, kosztorysów, zamówień,
negocjacje, zakupy, poszukiwanie wykonawców, nadzór. Na
zdjęciu – pan Józef prezentuje
plan Pracowni Serologii.
A wszystko dzięki darczyńcom
– osobom indywidualnym i rmom
– do których fundacja potra skutecznie dotrzeć i które zechciały
przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego jeden procent
swojego podatku dochodowego.
Szczegółowe rozliczenie, które
przedstawił nam Józef Baszak, prezes i „twarz” fundacji, wygląda następująco: 72,2 tys. zł – od osób zycznych i prowadzących działalność
gospodarczą w ramach akcji „1 procent”; 152,8 tys. zł – wpłaty od osób
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zycznych i prawnych; 9,1 tys. zł
– darowizny.
Zebrane fundusze – w tym również kredyt w wysokości 100 tys. zł
i prawie 100 tys. zł z akcji „Ziemia
Sanocka dla Szpitala” – pozwoliły
na snansowanie wyposażenia dla
nowego oddziału ratunkowego.
W sumie fundacja przekazała na
ten cel ponad pół miliona złotych!
– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, przyjaciołom i sympatykom. Dzięki ich oarności mogliśmy zrobić wiele dobrego
dla naszego społeczeństwa i wesprzeć sanocki szpital – podkreśla
z zadowoleniem Józef Baszak.
Ciesząc się z tego, co już
zostało zrobione, fundacja oczywiście nie spocznie na laurach. W kolejce czekają nowe, ważne dla
przyszłości placówki zadania. – Już
dziś intensywnie pracujemy nad
przygotowaniem Pracowni Serologii,
która będzie funkcjonowała w ramach SOR i pozwoli na szybkie
oznaczenie grupy krwi czy transfuzję. Z przygotowanego przez nas
kosztorysu wynika, że musimy wyłożyć ponad 60 tys. zł – wylicza
niestrudzony pan Józef. Równolegle
fundacja przygotowuje projekt nowego Oddziału Kardiologicznego, który
ma być przeniesiony ze starego szpitala przy ulicy Konarskiego. – To kolejne wielkie wyzwanie, przed którym
stoi dyrekcja szpitala, samorząd powiatowy i fundacja – zdradza czytelnikom Tygodnika nasz rozmówca.
(jz)

aleję

W ramach corocznej akcji
sadzenia drzew organizowanej z okazji Dnia Ziemi przez
Urząd Miasta i Ligę Ochrony
Przyrody członkowie sanockiego Oddziału PTTK wspólnie ze studentami PWSZ posadzili ponad tysiąc drzewek
i krzewów w miejskim parku.
W akcji uczestniczyło ponad
50 osób, które przez kilka godzin
z dużym zaangażowaniem pracowały pod fachowym okiem
Piotra Kutiaka, ogrodnika miejskiego. Trud się opłacił – park
zyskał na urodzie, choć pełny
efekt będzie widoczny dopiero za
kilka lat, a PTTK ma aleję nazwaną swoim imieniem.
– Mamy nadzieję, że w ten
sposób przyczynimy się do tego,
aby sanocki park, który poddawany jest rewitalizacji, stał się jeszcze
piękniejszy. Chcielibyśmy, aby
uczestnicy wycieczek prowadzonych przez naszych przewodników
alejkami parkowymi na kopiec Mickiewicza czy platformę widokową
mogli mówić, że Sanok jest nie tylko pięknie położony, ale także
ukwiecony i zadbany – stwierdził
Krzysztof Prajzner, szef sanockiego Oddziału PTTK.
/jot/
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Piękny plon przyniosła całoroczna kwesta (w tym akcja
„1 procent”) Fundacji Szpital: 234 tys. zł! To ponad dwa razy
więcej, niż rok wcześniej, kiedy udało się zebrać 102 tys. zł.
Oznacza to, jak dużym społecznym zaufaniem i poparciem cieszy się fundacja, której działacze potraą zamienić w złoto, czegokolwiek się dotkną. Złotem w tym przypadku jest wyposażenie
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości 504 tys. zł.
W ubiegłym roku było to utworzenie Pracowni Tomograi.

Strażackie święto, któremu patronuje św. Florian, jest okazją do
uhonorowania osób wyróżniających się w tej niełatwej służbie
Jednostka jest kontynuatorką
tradycji sięgającej 1872 roku, kiedy to po pamiętnym pożarze
miasta radni zdecydowali o zatrudnieniu czterech strażaków
– „pompierów” i kaprala. Dziś strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, ale również ratownictwem technicznym,
chemicznym, ekologicznym i medycznym. Są zawsze obecni podczas wypadków drogowych, powodzi, pomagają w poszukiwaniach zaginionych, również oar
wypadków na wodzie. W sanockiej jednostce działa wyspecjalizowana grupa płetwonurków, którzy
mają na swoim koncie wiele akcji.
Strażacy, jako formacja i grupa zawodowa, cieszą się ogromnym
społecznym zaufaniem.

Piątkowa uroczystość była
okazją do przekazania im podziękowań, a także odznaczeń
i awansów zawodowych. Poprzedziła ją msza święta odprawiona
w kościele na Dąbrówce przez
proboszcza ks. Michała Błaszkiewicza. Następnie odbył się apel
na placu przed strażnicą, z udziałem pocztu sztandarowego, kompanii honorowej i gości, których
liczba i ranga najlepiej świadczą
o sympatii, jaką darzeni są strażacy. Obecni byli nie tylko przedstawiciele władz wojewódzkich
PSP, zaprzyjaźnionych komend
i OSP, ale także władze samorządowe oraz szefowie innych służb
– KP Policji, Wojskowej Komendy
Uzupełnień, Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej. – W okresie piętnastu
lat udało się nam zbudować sys-

tem bezpieczeństwa wewnętrznego, wspólnie z jednostkami OSP,
które są jednym z naszych najważniejszych partnerów – podkreślał bryg. Bogdan Kuliga, zastępca komendanta wojewódzkiego
PSP. – Ludzie mają świadomość,
że jesteście wszędzie tam, gdzie
dzieje się coś złego. Wiedzą, że
strażacy „przyjadą i pomogą”
– mówił starosta Wacław Krawczyk.
Miłym momentem uroczystości było wręcznie odznaczeń
i awansów zawodowych.
Te najwyższe rangą: Brązowy Krzyż Zasługi dla asp. sztab.
Kazimierza Rakoczego, asp.
sztab. Jana Kędry zostały lub
zostaną wręczone podczas uroczystości w Krakowie i Rzeszowie. Pozostałe przekazano na
miejscu.
Brązową
odznaką
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (przyznaną przez
MSWiA) odznaczony został:
asp. sztab. Jacek Popko, a brązowym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” (przyznaną
przez MON) odznaczony został:
asp. sztab. Kazimierz Gładysiewicz. Dziewięciu strażaków uhonorowano medalami „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”, przyznanymi
przez władze OSP.
(jz)

CZYTELNIKU
ZGŁOŚ
SYGNAŁ!

013-464-27-00
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Muzyka jak modlitwa
Około tysiąca sanoczan znakomicie bawiło się w minioną
niedzielę na plenerowym koncercie franciszkańskiego zespołu Fioretti, który zorganizowano w parku z okazji odpustu
w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej
przy parai Podwyższenia Krzyża Świętego.
Znany i lubiany zespół,
w składzie którego gra obecnie
dwóch sanoczan – bracia Piotr
i Arek Dąbkowie, zaprezentował
zarówno starsze, jak i najnowsze
utwory pochodzące z ostatniej
płyty grupy pt. „Rozpal mnie”.
Wiele z nich znanych jest doskonale słuchaczom, co potwierdzili
sanoccy fani Fioretti, którzy razem z muzykami śpiewali o „braciszkach skrzydlatych” i „uwielbieniu Boga”, nie stroniąc przy
tym od widowiskowej choreograi. Wśród publiczności dominowała świetnie bawiąca się młodzież oraz rodziny z dziećmi.
Choć dorosłą część widzów niełatwo było namówić do wspólnych śpiewów i pląsów, w końcu
i ona dała się porwać żywiołowej
konferansjerce o. Jacka Wójtowicza oraz rytmom franciszkańskiej
muzyki z wyraźnymi elementami
reggae. Zmęczeni dwugodzinnym koncertem i fetowani gorąco
przez publiczność muzycy schodzili ze sceny, zapewniając, że
na pewno powrócą do Sanoka.
Występ Fioretti zwieńczył
uroczystości odpustowe, w ra-

mach których poprzedniego dnia
koncelebrowano mszę św. pod
przewodnictwem o. Mariusza
Kozioła, magistra nowicjatu franciszkańskiego
z
Kalwarii
Pacławskiej. – Stało się już tradycją, że odpust Matki Bożej
Pocieszenia ma charakter święta,
w czasie którego mieszkańcom
naszego miasta dziękujemy za
życzliwość, owocną współpracę
oraz hojność serca. W uroczystościach tych od kilku lat biorą
udział młodzi zakonnicy z Kalwarii
Pacławskiej, dający swoją obecnością świadectwo franciszkańskiej radości i entuzjazmu. W tym
roku odpust miał szczególny charakter, ponieważ odbywał się
w ramach obchodów 630-lecia
przybycia franciszkanów do
Sanoka – mówi o. Stanisław
Glista, proboszcz parai i kustosz
sanockiego sanktuarium.
Kolejne atrakcje związane
z jubileuszem czekają sanoczan
już w czerwcu podczas niezwykle
ciekawie zapowiadającego się
festiwalu Jeden Bóg – Wiele Kultur,
o którym szerzej napiszemy w jednym z najbliższych TS.
/k/

Bartek niczym Małysz
Bartosz Głowacki, uczeń Andrzeja Smolika z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Sanoku, spisał się rewelacyjnie w 44 Międzynarodowym Konkursie Akordonowym w niemieckim Klingenthal, zdobywając w kategorii do lat 15 III nagrodę. Czyniąc to,
powtórzył wynik Adama Małysza, który w lutym w tym samym
Klingenthal w zawodach Pucharu Świata także był trzeci.

w nałowym gronie laureatów,
zmuszony był skorzystać z pomocy kolegów, którzy pięknie wystroili
medalistę.
Po udanych występach
członkowie polskiej muzycznej

Brązowy medal Bartka to najlepszy wynik z licznej polskiej
reprezentacji w Klingenthal. Równocześnie jest to najlepszy rezultat
uzyskany przez akordonistów sanockich w tym konkursie. Przed
siedmioma laty „brąz” wywalczył
także Grzegorz Miszczyszyn, jednak startował on wówczas w najmłodszej kategorii do lat 12.
Ten rok zaczął się dla B. Głowackiego wyjątkowo udanie. Najpierw było świetne II m. w Ogólnopolskim Konkursie w Mławie, potem
zwycięstwo w Wilnie, następnie wyróżnienie w potraktowanych treningowo Ogólnopolskich Konfrontacjach Akordeonowych w Gorlicach.
I teraz brązowy medal w najstarszym i największym w świecie konkursie w Klingenthal.
Tuż przed konkursem, w czasie koncertu z okazji Święta 3 Maja,
konferansjer zapowiadając Bartka,
„proroczo” zaanonsował, że wystąpi teraz akordeonista udający się
na konkurs do Klingenthal, gdzie
w lutym w Pucharze Świata Adam
Małysz zajął III m. Życzył mu

reprezentacji na Klingenthal „zdobyli” skocznię, czyniąc to przy
pomocy kolejki linowej. Pamiętając, że Adam Małysz wkrótce potem zdobył „Kryształową Kulę”
za zwycięstwo w Pucharze Świata, można z optymizmem patrzeć

Mistrz i jego uczeń tuż po ogłoszeniu wyników w Klingenthal.
powtórzenia sukcesu polskiego
„orła”. Jakby przeczuł. Innym
prognostykiem udanego występu
w tym konkursie był fakt wyjazdu
bez scenicznego uniformu, który
przez zapomnienie został w domu.
Gdy więc okazało się, że zagra

Koncertowała
w lharmonii

O dużym wyróżnieniu może mówić Marysia Szybka, uczennica sanockiej PSM II st. w klasie skrzypiec Grażyny Dziok.
Młoda skrzypaczka wystąpiła w ubiegły piątek na scenie Filharmonii Rzeszowskiej.

Zespół Fioretti z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie
bawił znakomicie sanocką publiczność.

Sanoczanka znakomicie poradziła sobie, grając z profesjonalną orkiestrą. Wykonała II Koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. – Zagrała
bardzo dojrzale i muzykalnie – podkreśla z dumą Grażyna Dziok. Opinię tę
potwierdzili muzycy z orkiestry, którzy nie szczędzili młodej skrzypaczce i jej
profesorce słów uznania. Dumni z jej gry byli również sanoccy melomani,
których ponad 50 pojechało do Rzeszowa na koncert.
Gratulując Marysi udanego występu, trzymamy kciuki za egzaminy
na wyższe uczelnie w Krakowie i Łodzi, do których sanoczanka
przystąpi w czerwcu.
/jot/

Z gwiazdami w świątyni
Już jutro (19 bm.) sanoccy melomani będą mieli okazję
spotkać się z dwojgiem światowej sławy artystów – sopranistką Elżbietą Towarnicką oraz organistą Józefem
Seranem.
Goście wystąpią w roli gwiazd koncertu „Matko Niebieskiego Pana”
w ramach festiwalu Muzyka Młodych u Franciszkanów. W programie
wieczoru, poświęconego w większej części tematyce Maryjnej, znajdą
się utwory zróżnicowane stylistycznie i pochodzące z różnych epok – od
baroku aż po współczesność. Początek o godz. 19.15.
/jot/

Majowy i Maryjny
Paraa Najświętszego Serca Pana Jezusa i Katolickie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zapraszają na Koncert
Pieśni Maryjnej, podczas którego wystąpią laureacji Konkursu Piosenki Maryjnej Sanok 2007 oraz Chór św. Cecylii.
Koncert odbędzie się 20 maja (niedziela) o godz. 18 w kościele
paraalnym na Posadzie.
(z)

Biesiada nad Sanem
Ciekawe pokazy, regionalne jadło, występy kapel i zespołów muzycznych – to tylko niektóre z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów III Rodzinnej Biesiady nad Sanem, która odbędzie się w najbliższą niedzielę (20 bm.)
o godz. 14 na terenie SP6.
W programie zaplanowano
pokazy sprzętu policyjnego, strażackiego i goprowskiego, ratownictwa medycznego oraz umiejętności straży granicznej. Nie
zabraknie loterii fantowej, kiermaszu wyrobów rękodzielniczych
oraz smakowitych wypieków
i potraw przygotowanych przez
panie z kół gospodyń z OlchoSTR. 4

wiec, Lisznej i Załuża. Organizatorzy pamiętali też o najmłodszych, na których czekają liczne
konkursy i zabawy. Czas rodzinnego biesiadowania umilą kapele
i zespoły regionalne, gościnnie
wystąpią również Leśne kwiaty z
Drohobycza. Imprezę zakończy
zabawa taneczna przy muzyce
zespołów Quartet i Erge.
/jot/

w przyszłość sanockich akordeonistów.
Godne podziwu jest, że Bartek, mieszkający w Zagórzu
i uczący się w gimnazjum w Tarnawie Dolnej, potra w tak znakomity sposób godzić trudną naukę
w dwóch szkołach z codziennymi wielogodzinnymi ćwiczeniami
na instrumencie, który jest jego
pasją. Marzy mu się własny koncertowy instrument, na który już
zaczął
odkładać
stypendia
i nagrody. Ta z Klingenthal,
w postaci 370 euro, mocno powiększyła jego konto.
Reprezentujący Zespół Szkół
Muzycznych w Krośnie Maciej Zimka, też wychowanek Andrzeja Smolika, startował w kat. III do lat 18.
Spośród 20 uczestników wywalczył awans do nału, w którym
zajął doskonałą VII lokatę (wygrał
rewelacyjny Chińczyk przed Serbem i Rosjanką). Miał on jeszcze
jedną wielką satysfakcję, gdyż
utwór skomponowany wspólnie
z Grzegorzem Miszczyszynem
– suita „Morskie opowieści” – wykonana przez Bartka Głowackiego w II etapie – spotkała się
z gorącym przyjęciem słuchaczy.
A więc sypią się kolejne
wspaniałe prezenty na jubileusz
35-lecia sanockiej „szlierni”.
Tym cenniejsze, że zdobywane
w międzynarodowej stawce.
Marian Struś

Bieszczadoki 2007 rozdane

Dziewczęta dominują!

Już po raz siódmy odbył się Przegląd Piosenki Młodzieżowej. Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz podstawowych
– z Sanoka i okolic – walczyli o Złotego Bieszczadoka.
W konkursie wzięło udział 20 solistów i 5 zespołów. – To dużo mniej
niż w poprzednich latach – przyznaje
prowadząca imprezę Agnieszka
Trznadel. Do przeglądu chętniej zgłaszają się dziewczęta, w tej edycji
zaśpiewał tylko jeden chłopak. – Spadek uczestnictwa nie wynika z tego,
że młodzież jest mniej zdolna. Brak
chętnych spowodowany jest raczej
małą ilością lekcji muzyki w szkołach
– dodaje prowadząca.
Najlepszą solistką VII edycji
konkursu okazała się Agnieszka
Niedziela (G3), która za piosenkę
„Ruchome piaski” otrzymała Złotego Bieszczadoka. Katarzyna Stach
(G1 Zagórz), śpiewając do własnego akompaniamentu na gitarze „Jesień w górach”, wywalczyła srebrną

gurkę, Brązowego Bieszczadoka
wręczono Angelice Ślaz (SP Lutowiska) za utwór „Zanim zbudzi się”.
W kategorii: zespoły przyznano tylko złotą statuetkę. Bieszczadoka
2007 zdobyło trio: Dominika Hołowaty, Ksenia Onyszkanycz i Elżbieta Mielnik (G1 Zagórz) za piosenkę
„Haven” (laureat przeglądu Zaśpiewaj w ODK Gagatek).
Jury – Bogusław Bodnar, Alicja
Kowalcze, Marta Szerszeń i Kamila
Figura –zwracało szczególną uwagę na dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnej interpretacji. Bieszczadoki zostały tradycyjnie wykonane przez plastyczkę
Katarzynę Długosz-Dusznik z Młodzieżowego Domu Kultury.
Aneta Jarosz

Dominika Chudziak (uczestniczka przeglądu): – Po
raz pierwszy przystąpiłam do konkursu. Przymierzałam się już w ubiegłym roku, jednak zabrakło mi
odwagi. Na co dzień śpiewam w scholi kościelnej
i zawsze mam tremę. Również dzisiaj strach mnie
nie opuszczał. Nie zależy mi na wygranej, bardzo
lubię śpiewać i robię to dla przyjemności.

Koncert z orkiestrą był dużym wyzwaniem dla Marysi.

Polecieli w „Kulki”

Gratisy! Gratisy! Gratisy!

SDK zaprasza

„Most do Terabithii” to lm twórców „Opowieści z Narnii”, adresowany do
młodego, wrażliwego widza. Jest to dość nietypowe kino dla dzieci i młodzieży.
Nietypowe, ponieważ z wyjątkową pieczołowitością odtwarza świat dziecięcej
wyobraźni, jednocześnie nie uciekając od problemów życia codziennego.
Najnowszy obraz Milosa Formana ogląda się z nie mniejszą przyjemnością
niż chociażby dużo wcześniejszego „Amadeusza”. Na prawie dwie godziny
widz zostaje obezwładniony przez obraz, dźwięk, bardzo dobrą grę aktorów...
Dla czytelnika, który jako pierwszy zadzwoni dziś o godz. 12
do redakcji, mamy podwójną wejściówkę na lm.

Występ grupy Cool Kids Of Death zakończył koncertowe półrocze w Klubie Pani K. Cisza potrwa aż do wczesnej jesieni.
W roli rozgrzewacza wystąpił zespół Dr. Lecter z Opola, grający rocka
industrialnego a’la Nine Inch Nails. Mimo raczej skromnej frekwencji
(60 osób) publiczność dobrze bawiła się przy nieco zakręconej muzyce
„Kulek”, a i muzycy nie narzekali. Czego wyrazem był znak rmowy „Paniki”,
czyli wspólne jamowanie obu formacji.
– Teraz planujemy dłuższą koncertową przerwę, choć nie jest wykluczone, że w międzyczasie coś się wydarzy, bo podobno chcą u nas zagrać
jacyś Chińczycy – mówi Michał Szul, właściciel Klubu Pani K.
(b)

Pozostaną w pamięci

Panu Ryszardowi Wani
Radnemu Rady Miejskiej w Zagórzu wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki
składają
Radni Rady Miejskiej w Zagórzu
Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu
TYGODNIK SANOCKI

Pani Beacie Bartnik
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Matki
składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Gimnazjum nr 4 w Sanoku
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W MIEŚCIE I POWIECIE

Zagórz na Szlaku Czym skorupka za młodu...
Zagórz dał przykład innym, tworząc pierwszy odcinek „Szlaku
Papieskiego” w Bieszczadach. Na razie kończy się w Zagórzu, ale
już wkrótce powiedzie przez Chryszczatą w Bieszczady.
Wędrówki księdza, a następnie
biskupa Karola Wojtyły po Bieszczadach zwykle zaczynały się i kończyły w Zagórzu. Po raz pierwszy
odwiedził Zagórz w 1952 roku, po
raz ostatni w 1960.
Z inicjatywą utworzenia „Szlaku
Papieskiego” w Bieszczadach
wystąpiła gmina Zagórz w 2005
roku, nawiązując kontakt z Fundacją
„Szlaki Papieskie” z Krakowa.
– Postanowiliśmy wykonać Jego polecenie: „Pilnujcie mi tych szlaków.
Oznaczcie mi te ścieżki”. Stąd bardzo ucieszyliśmy się inicjatywą gminy Zagórz, która rozpoczęła te działania w Bieszczadach – powiedziała
Urszula Własiuk, prezes fundacji.
3 maja mieszkańcy Zagórza
wzięli liczny udział w uroczysto-

ściach otwarcia „Szlaku Papieskiego”. Rozpoczęły się one od poświęcenia obelisku umieszczonego na
placu Obrońców Węzła Zagórskiego. Kolejny obelisk znaczący „Papieski Szlak” znajduje się przy
kościele pw. Najświętszej Marii Panny, w którym przed laty biskup Karol
Wojtyła odprawiał mszę świętą. On
również został poświęcony. Ostatnim
punktem uroczystości było poświęcenie tablicy pamiątkowej umieszczonej na ruinach klasztoru Karmelitów Bosych. Tam też zaprezentowano część artystyczną.
Organizatorami uroczystości byli:
Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Gm. Zagórz, Burmistrz i Rada Miejska, obydwie parae zagórskie oraz
Fundacja „Szlaki Papieskie”. emes

Uroczysty moment poświęcenia obelisku przy dworcu kolejowym, od którego rozpoczyna się bieszczadzki „Szlak papieski”.

W jedynym na terenie powiatu sanockiego miasteczku
drogowym w Szkole Podstawowej w Besku przeprowadzono
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Zorganizowało je Starostwo Powiatowe we
współpracy z sanocką policją.

Na starcie pojawili się reprezentanci wszystkich szkół powiatu sanockiego wyłonieni we
wcześniejszych
eliminacjach.
W części teoretycznej zawodnicy
rozwiązywali test z przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Część
praktyczną stanowił przejazd rowerem po wyznaczonej trasie, na
których rozstawiono punkty
kontrolne.
– Przygotowywałyśmy się od
miesiąca do tego turnieju. Poszło
nam raczej dobrze. Najtrudniejsza była jazda po rondzie i skręty,
ze względu na zbyt małą ilość

„Dwójkowicze”
w czołówce

Rajd
z Grzegorzem w tle

Jak już informowaliśmy, sanoccy uczniowie
świetnie spisali się podczas powiatowego etapu
VII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego
– duża grupa zakwalikowała się do kolejnego etapu w Rzeszowie, gdzie można powalczyć już o indeksy na wyższe uczelnie. Na prośbę dyrektora
II LO Marka Cyconia uściślamy informacje dotyczące uczniów tej szkoły: Kamil Gucwa może pochwalić się najlepszym wynikiem wśród uczestników poziomu pierwszego (gimnazja i pierwsze klasy szkoły
średniej). Natomiast Piotr Wicijowski zdobył – obok
przedstawicielki I LO Mirosławy Lewińskiej – najwyższą liczbę punktów wśród uczestników poziomu
drugiego (klasy drugie ponadgimnazjalne). Równoczesnie przepraszamy Kamila za niezawinioną
przez redakcję „TS” pomyłkę w jego nazwisku. (z)

Około trzydziestu osób – od dziadków po wnuki
– wzięło udział w XVII Rajdzie Rodzinnym zorganizowanym przez sanocki Oddział PTTK z okazji
600-lecia urodzin Grzegorza z Sanoka oraz
216 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Pod pomnikiem najwybitniejszego sanoczanina
Ewa Drwięga z Miejskiej Biblioteki Publicznej przypomniała krótko życiorys oraz zasługi patrona
imprezy. Stamtąd turystyczne rodziny wyruszyły do
Olchowiec, by po kilkugodzinnej wędrówce przez
malownicze pasmo Gór Słonnych dojść do Bykowiec. O atrakcjach oglądanych na trasie rajdu barwnie opowiadał przewodnik Maciej Skowroński, wybitny znawca tych terenów. Po dotarciu na metę
utrudzeni, ale i zadowoleni rajdowicze obiecywali
solennie, że powrócą na trasę rajdu za rok.
/k/

Uchylono dwa zapisy, nie uchwały
Oświadczenie
W ostatnim „Tygodniku Sanockim” (Nr 19/809 z dnia 11 maja)
w artykule pt. „Uchwały z naruszeniem prawa” zamieszczono wypowiedź Pana Burmistrza Wojciecha
Blecharczyka stwierdzającą, że
Regionalna Izba Obrachunkowa
zakwestionowała już trzy uchwały
w tej kadencji Rady Miasta.
Z przykrością stwierdzam, że
Pan Burmistrz mija się z prawdą.
W dniu 1.12.2006 r. została podjęta
uchwała Rady Miasta w sprawie
nabycia na rzecz Gminy Miasta
Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Sanoku przy ul. Bema. Dla
jasności dodam, że chodziło
o działki, które sprzedało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Connex Sanok”. Na części
tych działek zlokalizowana jest
giełda towarowa. Rada Miasta
poprzedniej kadencji przegłosowała (17 głosami za) apel do Burmistrza Miasta zobowiązujący do
podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zakupu od
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„Connex-u” całości działki. Rada
Miasta IV kadencji zobowiązała się
jednocześnie
do
dokonania
niezbędnych zmian w budżecie
Miasta, w celu zapewnienia środków budżetowych na snansowanie tej inwestycji. Obecna Rada
Miasta wykonała ich zobowiązanie
i podjęła uchwałę, którą zaskarżył
do Wojewody Pan Czesław Stasicki, również ubiegający się o kupno
tych działek.
Wojewoda w trybie nadzorczym stwierdził nieważność tej
uchwały.
W obecnej sytuacji RIO
zakwestionowało dwa sporne zapisy w uchwale budżetowej na rok
2007, która wraz z załącznikami liczy 23 strony.
Po raz pierwszy w tym roku
Rada Miasta wygospodarowała
200 tysięcy złotych na sport młodzieżowy, zapisując tę kwotę na
„bieżącą działalność statutową klubów sportowych”. Regionalna Izba
Obrachunkowa stwierdziła, że nie
mieści się to w katalogu zadań

własnych jednostki samorządu terytorialnego. Drugi zapis dotyczył
upoważnienia dla Burmistrza do
zaciągania kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu
roku decytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.200.000 zł po
pozytywnej opinii Komisji Finansowo-Gospodarczej. Regionalna Izba
Obrachunkowa stwierdziła, że
udzielenie upoważnienia w wyżej
wymienionej sprawie należy do wyłącznej kompetencji Rady i nie
może ona upoważniać swojego organu, jakim jest Komisja Finansowo-Gospodarcza.
Jednocześnie informuję, że
uchwała budżetowa nie została
uchylona. Gdyby Rada Miasta nie
zmieniła tych zapisów we wskazanym terminie, to tylko w tych dwóch
częściach uchwała byłaby nieważna, a 200 tysięcy złotych przeznaczone na sport młodzieżowy przeniesiono by do rezerwy budżetowej.
Przewodnicząca Rady Miasta
Janina Sadowska

miejsca. Ogólnie jesteśmy zadowolone – mówiły po kontrolnym
przejeździe Edyta Marmer i Ania
Segin z SP w Besku. Ich przeczucia okazały sie trafne: obie zna-

lazły się na podium (2. i 3. miejsce)
w kategorii szkół
podstawowych. Pokonała je tylko
Gabriela Stach z Tarnawy Dolnej.
Drużynowo wygrało Besko przed
Tarnawą i Zarszynem. W kategorii gimnazjów najlepszy był Maciej
Białas z Beska, który wyprzedził
Łukasza Krawczyka z Tarnawy
Dolnej i Michała Grzebienia z sanockiej „czwórki”. Drużynowo
wygrała Tarnawa przed G2 z Sanoka i Beskiem.
/jot/
Asp.
sztab.
Zdzisław Deptuch, naczelnik
sanockiej „drogówki”: – Znajomość przepisów
ruchu
drogowego
wśród dzieci i młodzieży na pewno poprawia stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Dzięki
takim konkursom młodzi ludzie
uczą się poprawnych zachowań
na drodze, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Gimnazjaliści w II LO
II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało tradycyjny „Dzień
otwarty”. Uczestniczyli w nim uczniowie 10 gimnazjów.
Szkoły rywalizowały w „Turnieju wiedzy na wesoło”, odbyła się multimedialna prezentacja II LO. Gimnazjaliści obejrzeli lmy autorstwa
starszych kolegów, uczestniczyli w lekcji fakultetu matematycznego.
W części artystyczno-kabaretowej wystąpił m.in. Zespół Tańca Ludowego
„Sanok”, złożony w większości z uczniów „dwójki”. Całość zakończyło
zwiedzanie szkoły. Goście dowiedzieli się m.in. o planach budowy nowej
sali gimnastycznej, na którą z pewnością zasługuje najbardziej usportowiona szkoła ponadgimnazjalna Podkarpacia.
Nad całością „Dnia otwartego” czuwały nauczycielki: Agnieszka Grzebieniak, Marta Szerszeń, Magdalena Dziuban i Małgorzata Lorenc.
(b)

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Lenartowicza 2, tel. 013-464-57-50
(sekretariat), 013-464-57-51 (czytelnia),
013-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob. – 9.30-14.

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Kiczury 16, tel. 013-463-21-82
Godziny otwarcia: pon. - wt. – 9-18, śr.
– nieczynne, czw. - pt. – 9.-18, sob. 9-15.

Miejski Ośrodek
Europejskiej

Informacji

ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 013-463-04-44.
Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.,czw.,pt.8-15,wt.iśr.9-17,sob.,niedz.9-15,
Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego

Muzeum Budownictwa Ludowego

tel. 013-463-09-04, 013-463-09-34 (dyrekcja), tel./fax. 013-463-53-81, tel. 013-463-16-72 (skansen),
www.bieszczady.pl/skansen
e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

BWA Galeria Sanocka

tel. 013-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 10-17, sobota 11-15.

Telewizja Sanok

Emisja programu lokalnego Telewizji Sanok
– niedz., godz. 17.15; powtórka: niedz. 19
i pon. 17.15.

Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku

ul. Rynek 15, tel. 013-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu lub
prowadzeniu działalności gospod., doradztwo
dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.

Dom Kultury „Caritas”

ul. Kościelna, tel. 013-464-31-44

Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 013-463-09-15

Osiedlowy Dom Kultury
„Gagatek”

ul. Kochanowskiego 25, tel. 013-464-50-50

Osiedlowy Dom Kultury
„Puchatek”

ul. Traugutta 9, tel. 013-464-61-35

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 013-464-53-15

Sanocki Dom Kultury

ul. Mickiewicza 24, tel. 013-463-10-42

MOSiR w Sanoku

Dzień otwarty w II LO to już tradycyjna impreza, która cieszy się
dużym powodzeniem wśród gimnazjalistów.

Spektakl z nagrodami
Ponad 240 prac i 30 laureatów – to bilans Przeglądu Twórczości Dziecięcej Plastyka zorganizowanego już po raz dwudziesty przez ODK Puchatek.
W przeglądzie wzięli udział Dominika Sokalska, Izabela Wyżycuczniowie szkół podstawowych, ka, Alicja Sokołowska (SP1), Krygimnazjów i placówek oświatowo- stian Psujek (ODK Puchatek); grupa
-wychowawczych z powiatu sanoc- III (gimnazja) – Małgorzata Błaszkiego. Nagrody otrzymali: grupa I czak, Barbara Twardy, Elżbieta
(klasy I-III) – Paulina Inglot, Karolina Stram (SOSW), Magdalena Bąk,
Dżugan, Martyna Maciejowska (SP Dawid Styczyński (G4), Patrycja
Nowosielce), Joanna Szafran, Ad- Ziobro, Krzysztof Kusion (G w Strarian Rajtar (SP Srogów G.), Joanna chocinie), Karolina Podolak (G w DłuMol, Katarzyna Benedyk, Julia Bu- giem), Katarzyna Cycoń (MDK), Kajas, Ola Marek (SP2), Damian Kop- rolina Myćka (ODK Puchatek).
czyk (ODK Gagatek); grupa II (klasy
Wręczenie nagród uatrakcyjnił
IV-VI) – Aneta Pacławska, Patrycja spektakl O warszawskim Bazyliszku
Syrnik (SP3), Klaudia Kowalik (SP według W.Chotomskiej zaprezentoCzaszyn), Dominik Koczeń (SP Nie- wany przez teatr Gapiszon pod kiebieszczany), Paulina Połdiak (SP runkiem Marii Gajdy, który przyjęto
Jaćmierz), Barbara Wojnar (SP2), burzą oklasków.
/k/

Basen kryty czynny:
pon.-pt. 7-21; sob. 10-15; niedz. 10-18
tel. 013-465-91-55
Postój taxi tel. 013-463-03-33

Postój taxi bagażowych
tel. 013-463-16-60
Radio TAXI tel. 96-66
Tele TAXI tel. 94-77

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 013-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.

Nocne dyżury aptek

18-21 V – apteka „Cefarm”, ul. Daszyńskiego 3.
21-28 V – apteka „Cefarm”, ul. Pilsudskiego 10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro),
sekretariat – tel. 013-463-16-71,
rejestracja pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

Masz kłopot, zmartwienie,
coś Cię niepokoi…

– zadzwoń do Fundacji „Zanim nadejdzie
jutro” – tel. (0607) 566 136

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych UM ul. Sobieskiego 1 (Zespół
Gabinetów Lekarskich), tel. 013-464-17-44,
czynny: pon. i czw. 10-20, wt. i śr. 11.30-19.30, pt. 8-19.30.
21 V – dyżur pełni (w godz. 18-20)
Grażyna Domagała

LESKO

Ośrodek Wsparcia SOS

tel. 013-492-72-53 (całodobowo)

ZAGÓRZ
Laureaci przeglądu na tle nagrodzonych prac.

TYGODNIK SANOCKI

Kino „Sokół”

ul. Piłsudskiego 37, tel. 013-462-30-59.
STR. 5

BLASKI I CIENIE

Lekarze poszli na urlopy Łosoś wraca w Bieszczady
Dokończenie ze str. 1.

Za siebie i za kolegów
Choć szpital pracował na pół
gwizdka, dyżurujący lekarze mieli
pełne ręce roboty. – Nie mamy
czasu na układanie puzzli.
Jestem dziś sam z ordynatorem,
a pracy tyle, co zwykle. Ludzi
trzeba przyjąć, zbadać, przygotować do jutrzejszych zabiegów
– wyliczał Paweł Gorczyński. Bez
taryfy ulgowej pracował też
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
– Przed południem było tak duże
spiętrzenie pacjentów w ciężkim
stanie, że przekraczało to możliwości dyżurującego lekarza
– podsumował dzień Mariusz
Kmiotek, p.o. ordynatora SOR.
Braki kadrowe to jeden z najpoważniejszych problemów nowego
oddziału. Dwóch dyżurujących
lekarzy i skromniutka obsada pielęgniarska to o wiele za mało
w stosunku do potrzeb. W niektóre dni oddział przyjmuje w ciągu
doby nawet 90 osób, w tym wielu
pacjentów ze schorzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu.

Dyrektor głuchy
We wtorkowym proteście
wzięło udział około 50 lekarzy na
ponad 90 zatrudnionych w SP
ZOZ. Wszyscy zgodnie podpisują
się pod ogólnopolskimi postulatami dotyczącymi podwyżek uposażeń dla lekarzy (do 5 tys. zł
brutto dla lekarza bez specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto dla specjalisty). Wiedzą, że szpitale nie
mają takich pieniędzy, ale liczą,
że ogólnopolski protest wymusi
zmiany systemowe.
Związkowcy nie ukrywają
rozczarowania postawą dyrekcji
sanockiego szpitala, która ich
zdaniem nie zrobiła niczego, aby
doprowadzić do kompromisu.
– Dyrektor Przybycień uzależnia
podwyżki od pozytywnego bilansu szpitala, mówiąc jednocześnie, że zaplanowany na ten rok
decyt opiewa na 1,6 mln. zł.
Uważamy, że to podejście konfrontacyjne – ocenia Aleksander
Bogaczewicz, przewodniczący
związku zawodowego lekarzy.

Przedstawiciele tej grupy zawodowej uważają, że w działaniach dyrektora jest zbyt wiele konformizmu i asekuranctwa. – Prosiliśmy na przykład, aby nie podpisywał niekorzystnego kontraktu na
ten rok. Byłaby to jakaś forma nacisku na NFZ, ale pan Przybycień
zrobił po swojemu – dodaje doktor
Bogaczewicz. Rozgoryczeni leka-

zujących w innych regionach kraju.
– Wcale nie jesteśmy pewni, że
w ogóle ktoś o coś walczy – stwierdza Artur Gładysz.
Protestujący mówią, że zaczęli walkę nie tylko o pieniądze,
ale i swoją godność. Od swojego
dyrektora oczekują szacunku i poważnego traktowania. Nie tylko
lekarzy, ale całego personelu.

– Smutne jest to, że wszyscy, od dyrektora do ministra zdrowia,
lekceważą nas – skarżą się lekarze. Na zdjęciu doktor Aleksander
Bogaczewicz i Mariusz Kmiotek.
rze twierdzą wręcz, że dyrektor
i jego koledzy z innych szpitali, ponoszą część winy za karygodnie
stawki za procedury medyczne na
Podkarpaciu, które są niższe nawet o 20 proc. od stawek obowią-

Jeśli rząd nie zareaguje na
postulaty środowiska, w poniedziałek 21 rozpocznie się bezterminowy strajk generalny.
Jolanta Ziobro

Henryk Przybycień, dyrektor SP ZOZ: – Żaden dyrektor nie jest w stanie spełnić lekarskich żądań.
Szpital dysponuje takimi środkami, jakie jest w stanie wypracować. Jeśli ktoś zarabia tysiąc złotych,
nie może wydać dwóch tysięcy. Ja również uważam, że zmiany systemowe są konieczne, ale
kształt systemu opieki zdrowotnej nie zależy od dyrektorów. Lekarze powinni kierować swoje postulaty
do tych, którzy zgodnie z demokratycznymi procedurami mają na to
wpływ: posłów i rządzących.
Z takimi zarzutami, jak podpisanie kontraktu z NFZ trudno dyskutować. Czy jakikolwiek organ założycielski, w naszym przypadku samorząd powiatowy, zgodziłby się, aby szpital nie podpisał umowy?
Aby wpłynąć na NFZ próbowaliśmy różnych sposobów: odwlekaliśmy
podpisanie kontraktu, wypowiadaliśmy umowę, ale niewiele to dało.
Od dyrektorów nie zależy też wysokość stawek za procedury medyczne na Podkarpaciu. Naprawdę nie mamy wpływu na to, że ziemia jest
okrągła.

Marzy o karierze modelki
Kolejna – po Ilonie Adamskiej – sanoczanka coraz wyraźniej
zaznacza swoją obecność w świecie modelingu. Mowa
o 16-letniej Ewelinie Szybiak (prywatnie córce Waldemara Szybiaka, dyrektora SDK), której twarz pojawia się co jakiś czas
w młodzieżowych pismach i kolorowych magazynach dla kobiet.
Od września ubiegłego roku urodziwa
nastolatka związana jest z Agencją
Model Plus z Warszawy. Systematycznie bierze udział w organizowanych przez nią castingach, z których
większość owocuje sesjami fotogracznymi. Jej zdjęcia ukazały się dotychczas
m.in. w Twoim Stylu (październik 2006), gdzie prezentowała
modele fryzur, kilkakrotnie pojawiła się również na poświęconych młodzieżowej modzie
stronach Brawo Girl!, przy
czym dwukrotnie na okładce
– jej twarz zdobi także ostatni
numer pisma. Głowa Eweliny
znalazła się także na plakacie lmu Dlaczego nie! w towarzystwie Pawła Małaszyńskiego i Cezarego Pazury. Urodę młodziutkiej sanoczanki mogą podziwiać
również czytelniczki majowego wydania miesięcznika
Shape, gdzie na kilku stronach zaprezentowano najnowsze trendy w modzie.
– Kiedy Agencja ma jakąś
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propozycję, to dzwoni i jedziemy
na casting, choć odległość od
Warszawy
stanowi
pewien
problem. Przyjęliśmy taktykę,
żeby na razie podchodzić do tego
spokojnie. Od września średnio
raz na półtora miesiąca wychodzi jakaś sesja.
Myślę, że dla tak młodej dziewczyny sam
udział w castingu z Pawłem Małaszyńskim
czy Cezarym Pazurą jest ważny. Choć na
plakacie lmu Dlaczego nie! widać tylko tył
głowy Eweliny, już sama jej obecność w tym
gronie to duże przeżycie – mówi Waldemar
Szybiak. – Dumny jestem z córki, ale
mam do tego zdrowy stosunek: to
miła przygoda, ale tylko przygoda.
Najważniejsza jest szkoła. Jak będzie dalej – zobaczymy.
Czy młodziutka sanoczanka
zrobi karierę jako modelka, pokaże czas. Na pewno ma na to
spore szanse. Na razie jest
uczennicą klasy trzeciej w G2
(wybiera się do I LO). Poza modelingiem interesuje się pływaniem, tańcem (należy do FTT
Flamenco) i grą na pianinie (ukończyła sanocką PSM I st.).
/joko/
Dziękujemy redakcji miesięcznika Shape za nieodpłatne udostępnienie zdjęć
Eweliny, zamieszczonych w majowym
numerze pisma.

Za kilka lat w Sanie znów będzie można łowić łososie! Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna (WWF) wpuściła już do
wód okręgu krośnieńskiego około pół miliona narybku tego gatunku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nestorzy sanockiego wędkarstwa przeżyją prawdziwe deja vu.

Wspomnienia
prezesa
Niewielu pozostało ludzi pamiętających
czasy
łososia
w Bieszczadach. Większość
z nich wędkuje już w krainie wiecznych łowów. Jak choćby nieodżałowany Eugeniusz Raś, który na
naszych łamach wspominał łososie widziane w najpiękniejszej
z bieszczadzkich rzek – Wetlince.
– W latach pięćdziesiątych łososie
wchodziły tam na tarło. Woda
źródlanoczysta, a w niej dwudziestokilowe ryby! Stał taki łosoś
i „miechem” ruszał – człowiek nie
mógł się napatrzeć – opowiadał
długoletni prezes koła nr 1.
Budowa zapór na Wiśle i Sanie sprawiła, że łososie przestały
pojawiać się w tej części kraju.
A w latach osiemdziesiątych niemal całkowicie zniknęły z polskich
rzek. Majestatyczny król swojego
gatunku widywany bywał już tylko
w telewizji lub na kartach
książek. Wydawało się,
że czasy łososia minęły
u nas bezpowrotnie.

Przeżyje mało,
ale urosną duże
Okazuje się jednak,
że nie ma rzeczy niemożliwych. Restytucję łososia,
czyli odbudowę jego populacji, w okręgu krośnieńskim Polskiego Związku
Wędkarskiego rozpoczęto
w 2002 roku. Wtedy to do
naszych wód wpuszczono pierwszą partię narybku. Od tej pory zarybianie
prowadzone jest systematycznie i są pierwsze tego
efekty. Piotr Konieczny,
dyrektor biura okręgu Krosno i były Mistrz Polski w
Wędkarstwie Muchowym,
twierdzi, że jego znajomy
złowił niedawno łososia
mierzącego ponad 70 cm.
– Czasami wędkarzom
traają się też mniejsze
sztuki, które jeszcze nie
zeszły do morza – dodaje.
Restytucja łososia
polega na wpuszczaniu
zaledwie 2-centymetrowego narybku. Może wydać się to dziwne, bo tak
małe rybki mają najmniej-

sze szanse przeżycia. Jest to jednak niezbędny czynnik tzw. domestykacji łososi. Bo tylko dorastając
niemal od początku w danej rzece,
są ją w stanie zapamiętać, a następnie wrócić tu na tarło. Niestety,
przeżywalność jest niska. – Z naszych badań wynika, że od wiosennego zarybienia do jesieni, na
100 rybek przeżywa 2-3 sztuki.
Oczywiście w przypadku złożonej
ikry współczynnik jest jeszcze niższy – mówi Przemysław Nawrocki
z WWF Polska, podkreślając, że w
Bieszczadach małe łososie będą
miały znakomite warunki rozwoju.

Krosno wreszcie zadbali o oprawę medialną, na co wpływ z pewnością miał sponsorski patronat
Coca-Coli. W Zwierzyniu zorganizowano plenerową imprezę, podczas której były m.in. pokazy wędkarstwa muchowego i rzutowych
sportów neolitycznych. Przy okazji
zaproszeni goście przekonali się,
jak rybny jest specjalny odcinek
Sanu. Uczestniczącym w imprezie
paniom dawano do ręki muchówkę i od razu łowiły swoje pierwsze
ryby. A jeden z wędkarzy niemal
wprost do kamery TV Rzeszów
„wyjął” pstrąga ważącego ponad
3 kilogramy!

Bieszczadzka Alaska

Powrót króla ryb łososiowatych w Bieszczady jest całkiem realny. Pod warunkiem właściwego
udrożnienia przepławek, zwłaszMedialny szum
W tym roku do rzeczek i poto- cza tej na Wiśle we Włocławku,
ków w naszym regionie trała ko- która działa źle, znacznie utrudnialejna partia narybku – około jąc wędrówkę ryb. Na ten cel są
200 tysięcy sztuk. Wylęg wpusz- pieniądze z Unii Europejskiej, trzeczany był m.in. do Hoczewki, ba tylko umiejętnie je wykoOsławy, Sanoczka, Wisłoka, rzystać. Jeżeli łososie regularnie
Wiaru, Olszanki i Tyrawki. Przy- zaczną pojawiać się w Sanie, który
rodnicy i członkowie okręgu PZW uważany jest za Mekkę polskich
muszkarzy, będzie można
mówić o bieszczadzkiej
Alasce. Już przyjeżdżają
tu wędkarze z całego
świata, a co dopiero będzie, gdy na ich wyobraźnię podziała możliwość
złowienia kilkunastokilogramowego łososia?
Szkoda, że ryby tego
gatunku nie pojawią się
znowu w Wetlince, czy Solince. Przynajmniej nie
w sposób naturalny (zapory
w Solinie i Myczkowcach),
choć kto wie, czy jakiś wędkarz na własną rękę nie
wpuści tam złowionego łososia. Krośnieński okręg
PZW nie ma jednak planów
introdukcji dorosłych osobników do bieszczadzkich
rzek górskich. – Byłoby to
wbrew naturze tej ryby. Zostałaby niejako uwięziona,
a przecież instynkt gna ją
Przez ostatnie pół wieku sanoczanie łowili łosoaż do morza – mówi dyreksie głównie za granicą. Jak mieszkający w Ontator Konieczny.
rio Ryszard Kulikowski, który ma w dorobku spoBartosz Błażewicz
ro „metrowych” sztuk.
Łosoś szlachetny (łac. Salmo salar) – główny przedstawiciel drapieżnej rodziny
łososiowatych. To typowa ryba anadromiczna – rodzi się w rzekach, gdzie spędza pierwsze 2-3 lata, a następnie wędruje do morza. Po analogicznym okresie
wraca do macierzystej rzeki na tarło. W trakcie wędrówki tarłowej nie pobiera
pokarmu. Dorosłe łososie osiągają masę do 30 kg. To jedna z najbardziej cenionych ryb w wędkarstwie, także ze względu na doskonałe mięso.

O sławie i magii jeziorek
Miejscowa ludność uważała to miejsce za zaczarowane
i wiązała z działaniem sił nieczystych oraz trzema olbrzymami
zaklętymi w kamień. Od stu lat Jeziorka Duszatyńskie zachwycają swą urodą wędrowców, którzy przemierzają turystyczne
szlaki u podnóża Chryszczatej.
Po okresie roztopów i wielodniowych ulewnych deszczach
13 kwietnia 1907 roku (w przeddzień Wielkanocy) oderwał się
„kawał” zachodniego ramienia
Chryszczatej w tzw. Steciw Lesie.
Obsuwające się w dół ogromne
masy ziemi i skał „zwiezły się”
i z potężnym hukiem runęły na
wiekowy las, powalając go po
drodze. Zwały rumowiska zatrzymały się dopiero w głębokim jarze Olchowatego Potoku, który
przegrodziły w kilku miejscach,
tworząc naturalne zapory. Silne
wstrząsy i huk spotęgowany
echem od gór wywołały panikę
wśród mieszkańców Duszatyna,
którzy – podejrzewając koniec
świata – w popłochu opuszczali
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wieś, uciekając do Prełuk, gdzie
w cerkwi uderzono w dzwony na
trwogę. Powstałe przy spiętrzonych przegrodach zagłębienia
wkrótce wypełniły się wodą, dając początek trzem dużym jeziorkom na trasie przepływu potoku.
Do naszych czasów przetrwały
tylko dwa. Z najniżej położonego
– na polecenie właściciela
dóbr, Stanisława hr. Potockiego
– spuszczono wodę celem ...odłowienia pstrągów. Połów okazał
się marny (80 ryb), a hrabia, żałując pochopnie wydanej decyzji,
skutecznie zapobiegł spuszczeniu wody z pozostałych jeziorek,
uznając je za największą osobliwość przyrodniczą miejscowych
gór.

Te i inne ciekawe opowieści
poznają uczestnicy Zlotu Miłośników Jeziorek Duszatyńskich, na
który w 100-lecie ich powstania
i 50. rocznicę utworzenia Rezerwatu Przyrody Zwiezło zaprasza
jutro (19 bm.) sanocki Oddział
PTTK. Po przejściu 4-godzinnej
trasy i odsłonięciu tablicy pamiątkowej, uczestnicy spotkają się
przy ognisku na biesiadzie turystycznej w Duszatynie, by ciało
uraczyć smakowitą grochówką,
a duszę niezwykłym bajaniem
i śpiewem. /jot/

Dziękujemy...
Miesięcznikowi Planeta Kobiet wydawanemu przez Ilonę Adamską
za nieodpłatne udostępnienie opublikowanego w kwietniu wywiadu
z aktorką Katarzyną Bujakiewicz,
który ukazał się w TS nr 17/18
z 27 kwietnia br.
Redakcja
18 MAJA 2007 R.

GORĄCE TEMATY

Ze łzami żegnali Karolinkę
Biała trumna przepasana wstęgą w narodowych barwach,
przed kościołem oznaczone kirem dwie agi – polska i włoska, odśpiewany na zakończenie uroczystości żałobnych na
cmentarzu hymn... Podczas piątkowego pogrzebu 5-letniej
Karolinki Zdziarskiej z Trepczy, postrzelonej śmiertelnie przed
dwoma tygodniami córki polskich emigrantów we Włoszech,
patriotyczne akcenty podkreślały tragedię, która wstrząsnęła
społecznością obydwu krajów. Były też dowodem przebaczenia, jakiego rodzina oary udzieliła przypadkowemu zabójcy.
Śmierć niewinnego dziecka
zawsze jest ogromną tragedią,
tym większą, że padło ono ofiarą porachunków dorosłych.
Myślę, że tragedia ta pobudzi
starszych do refleksji, jak żyjemy i co robimy. Tu nasuwają mi
się słowa Pieśni nad pieśniami:
Jak śmierć potężna jest miłość... Jestem przekonany, że
ta miłość, mimo tragedii, wyda
piękne owoce – mówił ks. Piotr
Rymarowicz przed mszą żałobną. – Rozmawiałem długo
z Janem, ojcem Karolinki.
Wiem, że Włosi okazali mu
wiele współczucia, ogłosili
dzień żałoby w San Paolo Belsito, modlili się, palili znicze
pod domem, gdzie doszło do
dramatu, zrobili zbiórkę pieniędzy. Dużo pomógł proboszcz
miejscowej parafii, który na
prośbę rodziców zabójcy zorganizował spotkanie z rodzicami Karolinki. Włosi prosili o wybaczenie.
Jan
ze
łzami
w oczach opowiadał o tym, jak
przypomniał sobie w tym momencie Ojca Świętego – i wybaczył zabójcy, który nie chciał
przecież zabić ich córki. Na koniec wszyscy, szlochając, padli
sobie w ramiona.

sąsiadka Maria. – Janek kocha
ponad wszystko swoją rodzinę.
Karolinka była jego oczkiem
w głowie. Pamiętam, jak jeszcze
do Włoch nie wyjechali, chodził
z nią do sklepu. Choć z pieniędzmi było u nich krucho, nigdy niczego jej nie odmawiał – mówi
pani Anna z tej samej ulicy.

Karolinę żegnają ojciec i młodsza siostra dziewczynki.

Była oczkiem
w głowie ojca
W kondukcie pogrzebowym,
który wyruszył z rodzinnego
domu Jana, szło około trzystu
osób. Karolinkę żegnała cała
Trepcza. – Mieszkam parę domów wyżej, widziałam jak Karolinka biegała z babcią paść kozy
na
pastwisko,
kilkadziesiąt
metrów za dom. Dziecko miało
wtedy może ze dwa latka. Wszędzie chodziło z babcią. Jak jest
bieda, to ludzie trzymają się razem. U nich tak było – opowiada

Poseł Marian Daszyk upodobał sobie uzdrawianie szpitali. Najpierw przepędził z Krosna rmę, która chciała przejąć
oddział dializoterapii, teraz wziął się za szpital w Sanoku.
15 maja zwołał debatę poświęconą sytuacji w sanockiej lecznicy.

Lekcja zarządzania
Dyrektor Henryk Przybycień
swe wystąpienie poświęcił analizie
funkcjonowania szpitala. Wskazał
też na niesprawiedliwą politykę centrali, która sprawia, że te same procedury niżej są wyceniane na Podkarpaciu, niż w innych regionach
(stawka za 1 punkt wynosi u nas
10 zł, w innych regionach 11, a na18 MAJA 2007 R.

Rodzinę Zdziarskich od dawna dotykają tragedie. Kilkanaście
lat temu spłonął ich dom. – Budowali wszystko od nowa. To rodzina wielodzietna, z trudem się
wszyscy mieścili. A dwa lata
temu Gabryśka, siostra Jana,
miała wypadek. Potrącił ją samochód. Cudem uszła z życiem, ale
do dziś chodzi o kulach – dodaje
pani Maria.

Potrzebna im pomoc

Z kirem na agach
Dziewczynka przez wszystkich wspominana jest jako dziecko pogodne i niezwykle zdolne.
– Była we Włoszech ledwie dwa
lata, a podobno mówiła po włosku
tak dobrze jak po polsku – dodaje
pan Józef, mieszkający obok
kościoła. W dniu pogrzebu na
prośbę Zdziarskich zawisły przed
nim przepasane kirem agi Polski
i Włoch. – Jan jeździł po nie rano
do Sanoka. Kiedy okazało się, że
nigdzie nie może kupić włoskiej,
poprosił znajomych o jej uszycie
– wyjaśnia ks. Rymarowicz.

Poseł menagerem
W jego ocenie nie jest ona
dobra. Szpital wymaga nakładów
na modernizację i remonty. Wiele
oddziałów nie spełnia standardów
wynikających z coraz ostrzejszych
przepisów, co grozi im zamknięciem. Sporo uwag budzi polityka
kierownictwa szpitala, zmierzająca
do outsoursingu, czyli przekazania
zewnętrznym rmom takich dziedzin jak: żywienie i pranie.
– Dziwię się, że sprawa
powraca, skoro już raz
była oprotestowana i zaniechana. Teraz pojawia
się w programie rozwoju
szpitala na lata 2007-2013. Podobnie jest
z pralnią. A pracownicy
ze szpitala przychodzą do
mnie, bo boją się rozmawiać o tych sprawach
z przełożonymi – mówił
poseł.
Jego zdaniem, błędem byłoby także zamierzone oddanie w obce prywatne ręce „sztucznej nerki”. – Nie można pozbywać
się oddziałów najbardziej dochodowych, pracujących na inne, decytowe. To jest decyzja zła i szkodliwa
dla szpitala – grzmiał stanowczy
głos posła.

Od nieszczęścia
do nieszczęścia

wet 11.50 zł). Innym przykładem
jest nowo oddany oddział ratunkowy. Kontrakt NFZ na jego funkcjonowanie opiewa na 4000 zł na
dobę, podczas, gdy w innych szpitalach w Polsce przekracza 7 tysięcy. – Nie da się leczyć dotykiem
– skwitował te różnice.
W swej wypowiedzi wiele uwagi poświęcił problemom, które pilnie

trzeba rozwiązać. Jest to poprawa
warunków
lokalowych,
które
pozwolą przenieść oddziały: kardiologii i neurologii. Następnie należy
dokończyć budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.
Odnosząc się do kategorycznych stwierdzeń M. Daszyka, w których ten zarzucił mu podejmowanie
decyzji szkodliwych dla szpitala,
Przybycień powiedział: – Szpitalem
nie da się, panie pośle, zarządzać
poprzez takie debaty. Działam
w oparciu o przepisy ustawy, których
nie łamię. Jeśli są one złe, to je
zmieńcie, bo to leży w waszej gestii.
Odpowiedzialność za kierowanie
ZOZ-em jest jednoosobowa i ja ją

ponoszę. Od pana oczekiwałbym
natomiast innej pomocy. Nam
potrzebny jest lobbing, aby dotarły do
nas środki na inwestycje, potrzebna
jest pomoc dla rozwiązania problemu
nansowania dyżurów lekarskich
w myśl przepisów Unii – wyjaśniał.

Pielęgniarki
w roli wykładowców
Personel medyczny, który stanowił najliczniejszą grupę uczestników debaty, żywo włączył się
w dyskusję. Dlaczego pilnie należy
przystać na oddanie oddziału
sztucznej nerki rmie
zewnętrznej, wyjaśniała posłowi pielęgniarka koordynująca w stacji dializ,
Agnieszka Brojek.
– Obecnie nie spełniamy standardów,
a protokoły pokontrolne nas nokautują.
Jeśli nowej stacji
szybko nie uruchominy, to za chwilę
nas nie ma. Powiedział pan, że jak
powstaną one w Lesku i Brzozowie,
to pacjenci od nas odejdą. Nie odejdą. Bo 80 procent sukcesu w dializoterapii to obsługa pielęgniarek,
to fachowość specjalisty nefrologa,
to współpraca z chirurgiem - naczyniowcem, a my to wszystko naszym
pacjentom dajemy. Ale pan, panie
pośle, tego nie wie. Nam potrzebne
są tylko warunki, a tych sami sobie
nie zapewnimy – tłumaczyła.
Jak zmniejszyć ponoszone
przez szpital koszty, wyjaśniała
z kolei Barbara Bindas, pielęgniarka
z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. – Przejęliśmy na siebie
dużo zadań, które powinny ciążyć
na Podstawowej Opiece Zdrowot-

Zdziarscy mają jeszcze jeden poważny problem. Przed wyjazdem z kraju Jan miał na sumieniu kilka kolizji z prawem
i orzeczony wyrok pozbawienia
wolności. Sąd Rejonowy z uwagi
na tragedię odroczył jego wykonanie. Na razie Jan ma zakaz
opuszczania kraju i dozór policyjny. Jeden z prawników zaoferował swoją pomoc w uzyskaniu
złagodzenia wyroku. Może i tym
razem sąd okaże się łaskawy?
– Tej rodzinie na pewno potrzebna jest pomoc i to długofalowa.
Zadeklarował ją już i wójt gminy,
i mieszkańcy wioski, z których
jestem dumny, bo nie pierwszy
raz sprawdzają się w trudnej sytuacji. Wolę pomocy wykazują
nawet obcy ludzie z Polski, którzy poruszeni tragedią, dzwonią,
pytając, co mogą zrobić. To piękne i wzruszające zarazem. I głęboko wierzę, że przyniesie pożyteczne owoce – zapewnia proboszcz trepczańskiej parai.
Joanna Kozimor
Bartosz Wiśniewski
nej. Nie ma właściwej opieki lekarza
rodzinnego, lekarze sprawujący
opiekę nad obłożnie chorymi prawie ich nie widzą, po południu nie
ma lekarzy w przychodniach.
Pacjenci z przychodni zwykle nie są
zdiagnozowani. To wszystko
przekłada się na szpital, na jego
koszty – tłumaczyła.

Ja wiem swoje
Nie zmieniło to poglądów posła
Daszyka. Z olimpijskim spokojem
nadal twierdził, że nie rozumie, dlaczego obcym rmom opłaca się prowadzić stacje dializ, a szpitalowi nie,
że stołówka winna pracować
wewnątrz szpitala, bo tak jest w Europie, dziwił się, dlaczego pralnia do tej
pory nie została zmodernizowana.
Atmosfera stawała się coraz
bardziej nerwowa. – To są wyraźne
pańskie animozje personalne wobec
dyrektora. Jemu trzeba pomagać,
a nie przeszkadzać. A pan wyraźnie
przeszkadza – zarzucał posłowi
Adam Drozd. – To, co mówicie, jest
niepoważne – bronił się poseł.
– Koniktuje pan tylko środowisko
– padł zarzut jednej z pielęgniarek.
– To nieprawda. Tak jak ja myśli wiele osób – brzmiała odpowiedź.

I w takiej to atmosferze zakończyła się „szpitalna debata” posła
Daszyka.
Marian Struś

TYGODNIK SANOCKI

Wolą
nie zadzierać
z RIO
Choć program ostatniej sesji Rady Miasta nie zapowiadał
większych emocji, na sali było momentami dość nerwowo.
Ale to już chyba standard miejskich obrad.
Najważniejsze tematy to: nagrody miasta, sprawy lokalowe
i poprawki do budżetu miasta
w związku z uchwałą RIO.

Dziesięciu
wspaniałych
Tomasz Chomiszczak, szef
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Turystyki, przedstawił
kandydatów do Nagrody Miasta
Sanoka za 2006 rok. Spośród
szesnastu zgłoszonych, komisja wybrała dziesięć osób i jeden zespół. Radni jednogłośnie
zaaprobowali ten wybór, przyjmując stosowną uchwałę.
Wśród uhonorowanych zaleźli
się: Włodzimierz Marczak,
Andrzej Romaniak, Krzysztof
Kaczmarski,
Anna
Maria
Pilszak, Zdzisław Twardowski,
Piotr Graboń, Zespół Wokalny
„Soul”, Michał Szul, Anna
Strzelecka i Roman Brodzicki
(szczegóły za tydzień).

Komu lokal,
kiedy i za ile
Kolejnymi przyjętymi bez
sprzeciwu uchwałami były: wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
gminy miasta Sanoka w latach
2007-2011 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład tego zasobu.
Pierwsza z uchwał określa
m.in. co mamy – a mamy 830
lokali, w tym 77 socjalnych
i 753 komunalne – oraz w jakim
są one stanie, ile musimy wydać na remonty, zasady polityki
czynszowej. Druga zaś precyzuje zasady, na jakich przydziela się oczekującym w kolejce na mieszkania.
– To bardzo ważny temat
dla miasta. Nasza komisja długo się nim zajmowała. Część
wniosków zostanie włączona
do innych projektów uchwał
– podkreślał Janusz Baszak,
szef komisji finansowej. Jego
zdaniem, najpilniejszym zadaniem jest rozwiązanie problemu braku mieszkań socjalnych, gdyż miasto może ponosić koszty związane z płaceniem czynszów za osoby eksmitowane. Należy też ograniczyć sprzedaż mieszkań komunalnych, szczególnie w rejonie Rynku, aby uniknąć takich konfliktów, jak w przypadku „Karczmy”.

Plama na honorze
czy drobna wpadka?
Tematem, który zabrał radnym najwięcej czasu, była
zmiana
dwóch
zapisów
w uchwale budżetowej miasta.
Zostały one zakwestionowane
przez
Regionalną
Izbę
Obrachunkową. Gdyby rada
nie uwzględniła wskazań RIO,
uchwała zostałaby w tych
punktach unieważniona.
Pierwszy zapis dotyczy
upoważnienia burmistrza do
zaciągania kredytów i pożyczek
na pokrycie występującego
w trakcie roku decytu budżetowego do wysokości 1,2 mln. zł
– rada obwarowała je pozytywną opinią komisji finansowo-gospodarczej. I to właśnie nie

spodobało się RIO, która
stwierdziła, że przepisy wykluczają możliwość wprowadzenia
takiego obwarowania i że w ten
sposób narusza się „wyłączną
kompetencję rady”.
Drugi zapis dotyczył dotacji
celowej w wysokości 200 tys. zł
na sport młodzieżowy. RIO
zakwestionowała określenie, iż
środki te będą przeznaczone
na działalność statutową klubów sportowych.
Uczestnicy sesji nadali
temu wydarzeniu – uchwale
RIO – różną rangę. Skarbnik,
burmistrz i niektórzy radni
podkreślali, że stwierdzone
nieprawidłowości
stanowią
istotne naruszenie prawa i że
jest to już trzecia uchwała w tej
kadencji podważona przez izbę
obrachunkową. – To nie jest
„opinia”, tylko „uchwała”, a RIO
ma status organu legalizującego uchwały dotyczące gospodarki finansowej gminy – podkreślał radca prawny Mirosław
Furczak. Skarbnik Kazimierz
Kot przypomniał, że przestrzegał przed wprowadzaniem do
uchwały obwarowań dla burmistrza, gdyż doprowadzi to do
absurdalnych sytuacji. Przykładowo, nie będzie on mógł wziąć
kredytu, aby pokryć chwilowy
debet. – W poprzednich latach
braliśmy takie szybkie kredyty,
np. na pokrycie zobowiązań
ZUS. Kosztowały one np.116 zł
i nikomu nie komplikowały życia – wyjaśniał skarbnik. – Czy
będziemy teraz zwoływać sesję, gdy zabraknie 15 zł na zapłacenie jakiegoś rachunku?
– pytał.
Radni z jedenastki ripostowali. Janusz Baszak, szef komisji finansowej, przypomniał,
że zapis o konieczności zaciągania opinii nie był pomysłem
komisji i narodził się na gorąco
podczas sesji budżetowej.
Sceptycznie też ocenił uchwałę
RIO. Przywołując zapisy ustawowe, stwierdził, że izba wkroczyła w kompetencje rady.
W skali kraju RIO wypracowują
bardzo różne opinie, w zależności od składu orzekającego.
– Uważam, że nie popełniliśmy
błędu, ale żeby nie zaogniać
sytuacji, nie będę więcej zabierał głosu w tej sprawie. Radni
zdecydują, tak, jak uznają za
słuszne – powiedział. Wiceprzewodniczący Ryszard Karaczkowski podkreślał, że podobny
zapis w sprawie finansowania
sportu młodzieżowego ma
Jasło i jakoś w przypadku tamtego samorządu RIO go nie
podważyła.
Spierając się i dyskutując,
radni ostatecznie zdecydowali
o wprowadzeniu poprawek do
uchwały budżetowej. Wycofali
się z obwarowania dla burmistrza i na nowo sformułowali
zapis „sportowy”.
(jz)
W następnym numerze
– dlaczego Piotr Lewandowski
chce powołać komisję etyki
i wolne wnioski radnych.
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Wyścigami w Cisnej kierowcy rajdowi rozpoczęli walkę
w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
W klasie E1 startował Piotr Oczkowicz, w obydwu eliminacjach zajmując 3. miejsce.

ARCHIWUM P. OCZKOWICZA

Druga
w kata

Reprezentanci Sanockiego
Klubu Karate startowali na
Międzynarodowym
Turnieju
Dzieci i Młodzieży o Puchar
Prezydenta Krosna. Medal przywiozła Ewelina Radwańska.

Turnieje co dwa dni
Mimo zakończonego sezonu ligowego tempa nie zwalniają
młode siatkarki Sanoczanki. Po wygranym Pucharze Ziemi
Sanockiej podopieczne Ryszarda Karaczkowskiego startowały w kolejnych turniejach.
Niespecjalnie udał się wyjazd
do Jasła, gdzie Sanoczanka zajęła 3 miejsce, przegrywając po
1:2 z gospodyniami i Stropkovem.
Ale podkreślić należy, że w ostatnim meczu potrała pokonać faworyzowaną Stal Nowa Dęba.
Niepowodzenie to nasze dziewczęta powetowały sobie dwa dni
później – jako drużyna Gimnazjum
nr 4 starowały na turnieju z okazji
święta Gimnazjum Publicznego
w Lesku. Odniosły bezdyskusyj-

ne zwycięstwo, wszystkie 5 spotkań wygrywając bez straty seta.
Po kolejnych dwóch dniach
drużyna G4 pojechała na nał wojewódzki do Rzeszowa. I niestety,
zmęczenie dało znać o sobie,
zwłaszcza, że dzień wcześniej
część dziewcząt brała udział
w szkolnych zawodach lekkoatletycznych. Tym razem nasze siatkarki doznały dwóch porażek,
ostatecznie zajmując 4. miejsce.
(bb)

Srebrny nisz
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 zdobyli srebrny medal nału wojewódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych, które rozegrano w Przemyślu.

Wychowanka trenera Henryka
Orzechowskiego zdobyła srebro
w konkurencji kata rocznika
’94-’95. Do miejsc na podium niewiele
zabrakło:
Aleksandrze
Czubskiej, Łukaszowi Gawlewiczowi i Jakubowi Gazdowiczowi,
którzy zajęli 4. miejsca. SKK reprezentowali także: Jakub Bujas oraz
trójka debiutantów – Szymon
Silarski, Krzysztof Bielecki i Patryk
Gazdowicz. W zawodach uczestniczyło ponad 250 zawodniczek
i zawodników z 20 klubów.
(b)

W stawce 12 drużyn „czwórka” pokazała się z bardzo dobrej strony, ustępując tylko bezkonkurencyjnym biegaczom z Pruchnika.
– O 2. miejsce walczyliśmy z inną szkołą, ostatecznie wygrywając po
zaciętym niszu. Za rok może być jeszcze lepiej, bo prawie połowę
składu stanowią chłopcy z 5 klas – powiedział opiekun „czwórki”, Bartłomiej Grega. W Przemyślu startowały też dziewczęta z SP4 (Ryszard
Długosz), zajmując 6. miejsce.
(b)

Wyjątkowo
wcześnie
w tym roku wędkarze z koła
nr 1 rozegrali mistrzostwa
spinningowe. Tytuł zdobył
Andrzej Więckowicz.
Zwykle „jedynka” spinning
planuje na lipiec, ale ze względu
na zapełniony wakacyjny terminarz zdecydowano się na wiosnę.
I dobrze, bo zawody potwierdziły,
że na sanockim odcinku Sanu coraz lepiej jest ze szczupakiem,
którym ostatnio rzekę zarybiano.
Padły dwie ponadkilowe sztuki,
z których większą złowił Więckowicz. Mniejszego szczupaka miał
Andrzej Cielemęcki, a 3. miejsce
przypadło Wojciechowi Chytle,
punktującemu kleniami.
(b)
18 MAJA 2007 R.

ARCHIWUM B. GREGI

Brały
szczupaki

Stoją od lewej: Bartłomiej Grega, Marcin Gondek, Karol Szczepan, Jakub Fryda, Sebastian Woźniak, Dawid Wojtowicz, Mateusz
Rachwał, Jakub Śliwka, Piotr Jaklik, Damian Demkowicz, poniżej
Grzegorz Lenart (wcześniej startował także Patryk Śmigiel).

Michalski w formie
Reprezentanci Sanockiej Grupy Miłośników Maratonu
znów biegają. Wysoką formę prezentuje Andrzej Michalski.
Weteran SGMM zaliczył trzy dobre starty. Zajął 17. miejsce (4. w kat.
40-49 lat) w Biegu Siarkowca w Tarnobrzegu, 19. (3.) w Biegu Konstrytucji
w Krośnie i 20. (8.) w Biegu Naftowym w Gorlicach. W dwóch pierwszych
startował na 10 km, w trzecim zdecydował się na półmaraton.
W pierwszym wyścigu Michalski był jedynym zawodnikiem SGMM, w
pozostałych startowali też inni. W Krośnie w kat. 20-29 lat 10. był Grzegorz
Fedak, a 12. Piotr Żołnierczyk, a w kat. 50-59 lat 8. pozycję wywalczył
Wilhelm Batruch. W Gorlicach zawodnicy ci plasowali się w pierwszych
dziesiątkach swoich grup wiekowych. Startowała także Anita Żyłka, która
wśród kobiet była 7. generalnie i 5. w kat. do 35 lat.
(b)

Na trasie maratonu Witold Mazur przeleciał przez maskę samochodu

„Cracovia Maraton”
z przygodami
Mimo pechowych upadków, sanoccy rolkarze znów wystąpili w głównych rolach w rozegranym 6 maja w Krakowie maratonie. Witold Mazur uplasował się na drugim miejscu, a Piotr
Bluj był piąty.

ARCHIWUM TS

Cinquecento Piotra Oczkowicza jest trochę za ciężkie. Przed
czerwcowym Bieszczadzkim Wyścigiem Górskim kierowca zamierza nieco „odchudzić” swój pojazd.

Zawodnik kojarzony z Sanockim Klubem Rajdowym tym razem reprezentował barwy Automobilklubu Małopolskiego. Na
trasie z Cisnej na Górę Jabłoniecką (ok. 4700 metrów) jeździł
równo, we wszystkich 4 przejazdach uzyskując czas pomiędzy
2,36 a 2,37 minuty. Było to jednak za mało, by nawiązać walkę
z dwoma najlepszymi zawodnikami, którzy za każdym razem mieli
wyniki o kilka sekund lepsze.
Wygrał Marcin Przybyszewski
z Automobilklubu Rzemieślnik.
Oczkowiczowi przypadło 3. miejsce wśród 4 kierowców klasy do
1150 cm3.
– Ze startu jestem zadowolony, także dlatego, że wiem, co
muszę poprawić w swoim cinquecento. Dopracowania wymaga
skrzynia biegów, a samochód
przydałoby się „odchudzić” i to
o kilkadziesiąt kilo. Jeżeli zdążę
z tym na Bieszczadzki Wyścig
Górski, to będę chciał powalczyć
o wyższe miejsce – powiedział
Oczkowicz.
(b)

Witold Mazur był bohaterem krakowskiego maratonu. Mimo, iż
przeleciał przez maskę samochodu, zdołał wywalczyć II miejsce.
Rekordowa liczba 124 zawodników z Polski i Słowacji ścigała się na 42-kilometrowej trasie
krakowskiego maratonu. Nawet
przenikliwe zimno i rzęsisty
deszcz nie przeszkodziły im w tej
pasjonującej walce. – Od początku we trójkę (z Witkiem Mazurem
i Jankiem Szymańskim) narzuciliśmy mocne tempo, chcąc uciec
rywalom, ale śliska nawierzchnia
nie stwarzała warunków do
ucieczki – relacjonuje Piotr Bluj,

Pierwszy start letniego
sezonu zaliczyła lekkoatletyczna młodzież Komunalnych. Wyjazd na ligę młodzików do Rzeszowa przyniósł
trzy miejsca na najniższym
stopniu podium.

Trzy
razy
trzecie
Z trzech 3. lokat najwyżej
ocenić należy tę wywalczoną
przez Olgę Osękowską w rzucie
oszczepem. Uzyskała odległość
25,50 metrów, bijąc rekord życiowy. Czego nie dokonała ani
Paulina Faka w skoku w dal
(4,43
metra),
ani
Anita
Maciejowska w skoku wzwyż
(130 cm). Choć zawodniczki te
także poprawiały „życiówki”, tyle
że w biegu na 100 metrów, gdzie
6. była Faka (13,79 sek), a 13.
Maciejowska (14,37). Dwa razy
swój najlepszy wynik szlifowała
Monika Śląska – 4. w pchnięciu
kulą (8,76) i 6. w oszczepie
(21,94). Miejsca w pierwszych
dziesiątkach zajmowały jeszcze:
skok wzwyż – 4. Śląska, 7.
Monika Żak (po 130), skok w dal
– 5. Katarzyna Dudzik (3,73),
kula – 6. Magdalena Wojtoń
(8,52). Startowały także Diana
Terkała, Anna Iskrzycka i Karolina
Dorotniak oraz – na Pucharze
Nowin – Aleksandra Wyrzykowska
i Patrycja Wójtowicz.
– Start uważam za przyzwoity, zwłaszcza że zaprezentowało
się kilka debiutantek – powiedział
trener Ryszard Długosz.
(bart)

TYGODNIK SANOCKI

reprezentujący wraz z dwoma
wymienionymi wcześniej rolkarzami klub AMBRA CEKOL Warszawa. – Dopiero na 30 kilometrze mnie się ta sztuka udała,
zdobyłem 100-metrową przewagę nad grupą. Ale miałem pecha.
Na śliskiej nawierzchni upadłem
i zostałem wyprzedzony przez
czołową główną grupę. Na szczęście, zaczekał na mnie Witek,
który pomógł mi dogonić czołówkę – mówi Piotr Bluj.

Nie był to koniec przygód
w tym wyścigu. Kolejnym pechowcem krakowskiego maratonu był drugi z sanoczan, Witold
Mazur. Otóż na jednym ze skrzyżowań nierozważny policjant
przepuścił samochody. Na jeden
z nich wpadł Witold Mazur, przelatując przez jego maskę. Wykonując salto, wylądował szczęśliwie na nogi, dzięki czemu mógł
kontynuować jazdę. – Po kilku kilometrach dogoniliśmy grupę
– kontynuuje swą relację Piotr
Bluj. – Zmęczony Witek zainicjował ucieczkę, a doskoczył do niego Janek Szymański. Ja otrzymałem zadanie opóźniać ewentualny pościg. Udało się. Na mecie jako pierwsi niszowali Mazur
z Szymańskim, ja zająłem piąte
miejsce.
Zwyciężył Jan Szymański
w tym samym czasie co Witold Mazur (1.35,20), czas Bluja 1.36.07.
Z zagranicznych rywali najlepszą
okazała się Słowaczka Renata Karabova, niszująca na 9. miejscu
w świetnym czasie 1.42,43.
Był to kolejny wyścig, w którym reprezentanci AMBRY CEKOL potwierdzili swój prymat
w krajowym rolkarstwie. Czekamy na ich kolejne sukcesy, życząc wyeliminowania pecha, który w Krakowie dał się im mocno
we znaki.
emes

Noga jednak bolała
Marcin Karczyński stracił szanse na 3. zwycięstwo w klasykacji cyklu Skoda Auto GP MTB. Podczas zawodów w Warszawie zajął dopiero 5. miejsce.
Niestety, rozbita na poprzednich zawodach noga nie dała się
dobrze wyleczyć. Początek wyścigu w stolicy był obiecujący. Zaraz
po starcie prowadzenie objęła
dwójka kolarzy grupy Halls, Karczyński i Dariusz Batek. Wkrótce
zostali jednak dogonieni, a po
pewnym czasie Marcin opadł z sił.
Ostatecznie niszował na 5. miejscu, a sukces z inauguracyjnych
zawodów powtórzył zdecydowany
lider GP, Marek Galiński.

– Nawiązanie walki o zwycięstwo okazało się zbyt trudne. Noga dalej bolała, a tydzień
bez treningów zrobił swoje. Teraz koncentrować się będę na
innych imprezach, choć fajnie
byłoby wygrać jedne zawody
tegorocznej edycji – powiedział
Karczyński, którego w lecie
czekają najważniejsze imprezy
sezonu – mistrzostwa Europy i
świata.
(b)

Podium bez amortyzacji
Rośnie nam następca Marcina Karczyńskiego, choć w innej odmianie kolarstwa. Jakub Grudz zajął 3. miejsce na zawodach Groober Downhill Cup w Myślenicach.
Impreza zgromadziła ponad 200 zjazdowców z całej Polski. W kategorii hobby hardtail (rowery bez tylnej amortyzacji) 17-latek z Sanoka
zajął 3. miejsce w stawce 33 zawodników. Trudną technicznie trasę na
górze Chełm pokonał w czasie 2 minut i 38 sekund. Był to dopiero drugi
start Grudza. W poprzednim sezonie, na zawodach Kiczera Opening
Downhill w Puławach, również wywalczył 3. pozycję.
(b)

ARCH. J. GRUDZA

Samochód
do „odchudzenia”

Na razie Jakub Grudz zajmuje 3. miejsce. Liczymy, że w kolejnym starcie stanie na wyższym stopniu podium. Może nawet najwyższym…
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Kingsi, czyli Królowie!
III edycja Sanockiej Halowej Ligi Piłki Nożnej za nami. Tytuł zdobyła drużyna Kings Horn,
zdecydowanie najlepsza już w fazie zasadniczej rozgrywek. W nale Kingsi nie dali szans
Harnasiom, gładko wygrywając 5-2. Zabrakło nieco emocji, co niestety było wspólnym mianownikiem wszystkich spotkań nałowych.

Szampan ze zwycięskiego pucharu smakował zwycięzcom wybornie.
Ostatnią odsłonę sezonu rozpoczął mecz z udziałem największych przegranych, czyli broniącej
tytułu drużyny Geo-Eko, która nawet nie awansowała do strefy medalowej. O dziwo, jeżeli chodzi
o wynik, był to najbardziej wyrównany z decydujących pojedynków. Bo
choć piłkarska wyższość „Łosi” nie
podlegała dyskusji, to Trans-Gaz
długo utrzymywał korzystny wynik,

dopiero w końcówce oddając rywalom pole.
„Mały nał” pomiędzy Football
Clubem a RTV AGD Media zupełnie rozczarował. Choć ci pierwsi
w półnałach bliscy byli wyeliminowania Kingsów, tym razem zawiedli
na całej linii. Choćby z tego względu, że na ostatni pojedynek sezonu
stawili się w zaledwie 6-osobowym
składzie. Sam mecz bez historii, za-

kończony wysokim zwycięstwem
„Medialnych”, którzy przy lepszej
skuteczności mogli nawet wygrać
w dwucyfrowym stosunku.
Decydujący pojedynek z pewnością stał na najwyższym poziomie. Ale i tu emocji było mniej, niż
wszyscy się spodziewali. Na bramkę Dawida Folty, dającą Harnasiom
prowadzenie, Kingsi szybko odpowiedzieli, by następnie systema-

tycznie powiększać przewagę.
W końcówce prowadzili już różnicą
trzech bramek, więc ostatnie minuty
upłynęły bez piłkarskiej adrenaliny,
która powinna cechować tego typu
spotkania. Kingsom nie przeszkodził nawet rzut karny, przestrzelony
przez Krzysztofa Piotrowskiego,
którego przedstawiciele poszczególnych drużyn uznali najlepszym
zawodnikiem nału. Choć wielu obserwatorom wydawało się, że uhonorowany powinien był zostać Janusz Sieradzki (2 gole, 2 asysty).
Po ostatnim spotkaniu, które
obejrzało prawie 300 osób, nastąpiło zakończenie SHLPN 2006/07
z tradycyjnym wręczenie drużynom
nagród i pucharów. Laur dla króla
strzelców odebrał Artur Wojtowicz
z Policji, były podziękowania dla sędziów. W tym miejscu trudno nie
wspomnieć o krótkiej, acz treściwej
wizycie burmistrza Wojciecha Blecharczyka, który na moment pojawił
się w przerwie między meczami.
Gratulując zawodnikom i organizatorom udanego sezonu, powiedział
zdanie, które większość sympatyków ligi potraktowało jako obietnicę:
– Mam nadzieję, że nał IV edycji
rozegrany zostanie w hali „Arena”.
Mecz o 5. miejsce:
GEO-EKO – TRANS-GAZ 6-4
(1-1); Tarapacki 2, Śnieżek, Kociuba, Kot, Błażowski – Piecuch 2,
Pogorzelec, Zacharski.
Mecz o 3. miejsce:
RTV AGD MEDIA – FOOTBALL
CLUB 8-3 (3-1); Piotrowski 3,
Biskup 2, Świder, Ryniak, Skalko
– Karnas 3.
Finał:
KINGS HORN – HARNAŚ BŁONIE 5-2 (2-1); J. Sieradzki 2,
D. Sieradzki, Piotrowski, Ryniak
– Folta, Krężel.
Bartosz Błażewicz

Przed nami kolejny mecz
Stali, a jej przeciwnikiem będzie groźny zespół Wisłoki Dębica. Nasi rywale radzą sobie
w rozgrywkach całkiem dobrze,
co udowadniają 9 miejscem
w tabeli i zdobytymi 34 punktami. Przed tygodniem dębiczaTak można ocenić skuteczność piłkarzy Stali, biorąc pod
nie rzucili na kolana Sandecję,
uwagę jednego gola samobójczego, jakiego strzelił sobie Marpokonując ją 3-0. Fakt ten nie
cin Samborski w meczu z Hetmanem w Zamościu. Ciekawe co
powinien jednak deprymować
by było, gdyby przeciwnik zdecydował się wystąpić przeciw
naszych piłkarzy. Motywacji do
stalowcom bez bramkarza?
pokonania rywala
Żal mi piłkarzy Stali. Oni
powinni
szukać
już tak bardzo chcieliby
w tym, że Wisłoka
zaznać smaku zwycięstwa,
jest jedynym zespoże myśl ta paraliżuje im ruchy
łem, który w roznawet w najdogodniejszych
grywkach tych posytuacjach strzeleckich. W mekonali (2-1) i to na
czu z przeciętnie (a do
jego własnym boprzerwy wręcz kiepsko) graisku. Dobrze byłoby
jącym Hutnikiem nie udało
zatem uwierzyć, że
się im zdobyć bramki, mimo
goście są do ograże powinni ich strzelić trzy,
nia, bo są.
a co najmniej dwie. W roli
Wraz z kibicami
nieszczęśliwych snajperów
czekamy na metawystąpili tym razem: Piotr
morfozę. OczywiśŁuczka, Paweł Kosiba, Rafał
cie, mamy tę świaNikody i Maciej Kuzicki. Tymdomość, że trudno
czasem goście wykorzystali
jest im znaleźć modobrze wykonany i zamieniotywację do gryzienia
ny na gola rzut wolny, co przy
trawy, gdy już wiaindolencji strzeleckiej gospodomo, że jest się
darzy wystarczyło, żeby ich
zdegradowanym do
pogrążyć.
niższej klasy, gdy
Po 24 kolejkach bilans
nie zdobywa się
w rozgrywkach mamy fatalny:
bramek nawet z ide1 zwycięstwo, 7 remisów i 16
alnych pozycji. Ale
Czy oglądając to znakomite zdjęcie Piotra Dąbrowskiego, można powiedzieć,
porażek. Dotyczy to zarówno
kiedyś się wreszcie
że stalowcy nie walczą? Naprawdę walczą. Tylko dlaczego z głowami opadameczów
przed
własną
trzeba przełamać.
jącymi tak nisko? Paweł, głowa do góry!
publicznością, jak i wyjazdoI iskierki nadziei na
wych. U siebie nie wygraliśmy ani ciekawe, więcej zdobyli bramek, a teraz zbierają tęgie baty, jest to widać w wypowiedziach piłjednego spotkania, dwa remisując grając na wyjeździe (9), niż u sie- bardzo niemiłym zaskocze- karzy, którzy mówią, że przyi 10 przegrywając. W gościach bie (5). Tracili dość równo; 20 na niem. Czyżby zapatrzyli się na dałoby się przynajmniej w koń1 raz wygraliśmy, 5 razy remisując wyjeździe i 21 u siebie.
swych starszych kolegów? cówce poprawić sobie humory.
i ponosząc 6 porażek. Bilans
Trener Marek Biega coraz Ważne jest jednak, że młodzież Okazja ku temu jest niebywała.
bramkowy stalowcy mają równie śmielej zaczyna korzystać wpuszczana do gry w I druży- Już w sobotę (godz. 17) w mekiepski. W 24 meczach strzelili za- z młodych piłkarzy, jednakże nie wcale nie spisuje się gorzej czu z Wisłoką.
ledwie 14 goli, tracąc aż 41. Co trudno oczekiwać, aby przyno- od największych asów.
Marian Struś

W meczu 24 kolejki Stal przegrała u siebie z Hutnikiem Kraków 0-1 (0-0), tracąc gola w 82 min.

Mniej niż zero
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siło to jakieś zaskakujące efekty. Po prostu dysponujemy takimi, a nie innymi dublerami, od
których trudno oczekiwać cudów. Wystarczy prześledzić
wyniki uzyskiwane przez rezerwistów i juniorów Stali, aby to
zrozumieć. O ile drugi zespół
Stali radzi sobie jeszcze jako
tako, o tyle postawa juniorów,
którzy jeszcze nie tak dawno
siali postrach wśród rywali,

TYGODNIK SANOCKI

Ciągle
się uczymy
Rozmowa z Piotrem Krysiakiem, nowym prezesem KH
* Przez piętnaście miesięcy pełnił pan fukcję wiceprezesa. Od
piątku ma pan większe kompetencje…
– W zasadzie praca na stanowisku wiceprezesa i prezesa niewiele się różni. Dlatego mam nadzieję, że sprostam nowej funkcji.
Niewątpliwie sporym wyzwaniem
będzie dla nas przejęcie grup młodzieżowych. To one przecież za
kilka lat będą stanowić o sile sanockiego hokeja.
* No właśnie, przejęliście grupy
młodzieżowe, więc i chyba wasz
budżet będzie musiał być
znacznie większy?
– Tak, bo chcemy, by szkolenie
młodzieży nie odbywało się na zasadzie amatorki. Młodzi chłopcy też
potrzebują odczuć, że są w profesjonalnym klubie. Dlatego chcemy
zatrudnić trenera koordynatora
z prawdziwego zdarzenia. Musi być
też sponsor, by starczało na wyjazdy, sprzęt czy bieżące potrzeby
każdej grupy. Chcemy, by ludzie
którzy będą pracować z młodzieżą,
dostawali godne wynagrodzenie.
Profesjonalizm musi być wpajany
hokeistom już od najmłodszych lat.
* A co z klubem „dorosłym”?
Jaką macie strategie działania?
– Rewolucji nie będzie. Chcemy
kontynuować trzyletni plan budowy silnej drużyny, o którym mówimy od dłuższego czasu. Poza
tym, ciągle podnosimy sobie
poprzeczkę. Nie chcemy być klubem amatorskim. To już nas nie
interesuje. Naszym celem jest
wprowadzanie nowej jakości do
sanockiego hokeja, by był on kojarzony przez wszystkich jako prężnie działający klub profesjonalny.
* Mówi się, że Jan Oklejewicz
będzie pełnił funkcję dyrektora
sportowego.

– Najprawdopodobniej tak to się
będzie nazywać. Nie wyobrażam
sobie pracy bez tego człowieka.
Od momentu, kiedy zasiedliśmy
w zarządzie, robiliśmy wszystko,
by drużyna miała możliwość
w miarę normalnej pracy. Ciągle
się uczymy. Jak każdy popełniamy błędy. Ale w naszą pracę
wkładamy dużo serca, bo inaczej
nic by z tego nie było.
Przed laty był pan czołowym
polskim łyżwiarzem szybkim.
Czy po zakończeniu kariery nie
miał pan ochoty działać w „swojej” dyscyplinie?
– Zawsze myślałem, że tak będzie. Rok temu, w styczniu, poproszono mnie jednak o pomoc
w Klubie Hokejowym. Podjąłem
się tego wyzwania i… absolutnie
nie żałuję.
* Pańskie marzenia na ten
sezon?
– Żeby dopracować się zespołu,
który będzie w stanie wygrywać
z każdym. By spełnił marzenia kibiców. No i żeby udało nam się
znaleźć na tyle funduszy, by hokej
mógł się rozwijać.
Rozmawiał
Bartosz Wiśniewski

Chcemy budować
profesjonalny hokej
To strategia nowego zarządu Klubu Hokejowego. Tydzień
temu, na Walnym Zebraniu, jego członkowie wybrali nowego
prezesa i nowy zarząd. Po rezygnacji Jana Oklejewicza, funkcję
sternika klubu objął Piotr Krysiak, dotychczasowy wiceprezes.
Oklejewicz pełnił funkcję prezesa od stycznia 2006 roku. Z powodów osobistych nie może kontynuować pracy w zarządzie. – Obejmując stanowisko prezesa klubu,
podjąłem się jednego z najtrudniejszych wyzwań w moim życiu. Choć
nie mogę zasiadać w zarządzie,
w klubie na pewno pozostanę. Chcę
dalej uczestniczyć w budowie silnej
drużyny – deklarował tuż po złożeniu rezygnacji. Nieocjalnie mówi
się, że będzie on piastował funkcję
dyrektora klubu.
Piotr Krysiak był jedynym kandydatem na fotel prezesa i od członków otrzymał jednomyślne poparcie. Jak powiedział w swoim „expose”, strategia klubu nie ulegnie
zmianie, a głównym celem zarządu
będzie budowa profesjonalnego hokeja. Na walnym dokonano także
wyboru nowego zarządu. Obok Krysiaka będą w nim zasiadać dotychczasowi wiceprezesi – Jerzy Hućko
i Józef Kornecki oraz były hokeista
Robert Kuczma.
Zebranie było okazją do
przeprowadzenia otwartej dyskusji

na temat przyszłości hokeja w naszym mieście. Uczestniczyli w niej
m.in.: Józef Folcik, były prezes
LOTOSU Jasło oraz Sławomir
Miklicz, radny sejmiku wojewódzkiego. Wszyscy byli zgodni – obecny sezon ma szansę być przełomowym dla drużyny. – Nasza sytuacja
wyjściowa jest dobra, ale chcemy,
by była jeszcze lepsza. Szukamy
dalszych sponsorów, bo potrzeby
drużyny hokejowej są ogromne
– przyznał Krysiak.
Od minionego piątku KH stoi
przed kolejnym wyzwaniem. Na
zebraniu podjęto decyzję o przejęciu
Młodzieżowego Klubu Hokejowego,
co oznacza, że od nowego sezonu
wszystkie kategorie wiekowe będą
występować pod szyldem KH. – Wiemy, że młodzież jest najważniejsza.
Dlatego do tematu szkolenia musimy
podejść bardzo poważnie – mówił
Oklejewicz. W obecnym zarządzie
ma zostać oddelegowana jedna
osoba odpowiedzialna właśnie za
działania związane z grupami młodzieżowymi.
(bw)
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