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Gitarowy Sanok

W opinii społecznej lekarz to bogaty gość, który jeździ ekskluzywnym autem, ma piękny dom i podczas wakacji
odpoczywa z rodziną w tropikach

4

Od niedzieli do czwartku Sanok stanie się
stolicą gitary klasycznej. Na Międzynarodowe Spotkania Gitarowe przyjedzie
do nas stu uczestników konkursu i wielu znakomitych
wykonawców
m.in.
z Francji, Czech
i Ukrainy. To będzie
wspaniała muzyczna uczta, nad którą
patronat objął sam
Prezydent RP

Pokonał mistrza
świata i przegrał

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

12

Brązowym medalem Mistrzostw Polski Waldemar
Wiszyński nie będzie
się cieszył. Bo kiedy
pokonał mistrza świata i Europy, myślał wyłącznie o złocie. Zlekceważył kolejnego
przeciwnika, co
się na nim okrutnie zemściło.

Doktor to ma klawe życie

Czara goryczy wśród lekarzy przelała się. Mówią, że trwa nagonka na ich środowisko. Opowiada się
niestworzone historie o ich zarobkach, posądza o łapownictwo, żerowanie na pacjentach, uprawianie prywaty
na państwowych etatach, moralną degrengoladę. – Tymczasem większość z nas w pocie czoła pracuje na swój
dobrobyt, a są nawet tacy, którym trudno związać koniec z końcem – przekonują lekarze z sanockiego szpitala.
Poznajcie prawdę – mówią do dziennikarzy, pokazując swoje odcinki z zarobkami.

Do eksplozji emocji doprowadziły z jednej strony doniesienia
prasowe o aferach w służbie
zdrowia, a z drugiej planowany
na 5 maja ogólnopolski protest
lekarzy. Czego znowu chcą te pijawki? Biedne szpitale ledwie zipią. Również w Sanoku żądania
związku zawodowego lekarzy
spotkały się z dezaprobatą.
Dyrekcja SP ZOZ i samorząd powiatowy obawiają się, że spełnienie choćby w części przedstawionych postulatów płacowych negatywnie odbije się na kondycji
zakładu i zepsuje dobrą atmosferę wokół szpitala, w rozwój którego zaangażowane jest całe społeczeństwo. Wypowiedź dyrektora na ten temat wywołała ostrą
reakcję związku, który przysłał do
redakcji „TS” swoją ripostę.
Lekarze uważają, że niezależnie
od trudnej sytuacji nansowej,
w szpitalu mogłoby być lepiej,
gdyby bardziej liczono się z pracownikami i nie „zamiatano
problemów pod dywan”. Zakupy
sprzętu i wielkie inwestycje, jak
otwarcie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, to nie wszystko.
Bo kapitałem SP ZOZ są także
ludzie.

Wczasy w Egipcie?
Ile zarabia lekarz w sanockim
szpitalu? Goły etat bez dyżurów,
czyli za normalną 8-godzinną
pracę, to 1437 zł netto dla specjalisty i 1193 zł dla lekarza bez spe- Do krajowej sieci szpitali mogą wejść tylko placówki nowoczesne i wszechstronne. Personelowi jednak czasem
cjalizacji. – Jeśli ktoś nam nie trudno cieszyć się z otwierania nowych oddziałów i pracowni, gdy w portfelu pusto...
wierzy, możemy przedstawić
wydruki z wyliczeniami uposażeń – mówi Artur cę naukową i marzy o doktoracie. Doktorat kosztuje 30-letni staż pracy i jest jednym z dwóch urologów
Gładysz, specjalista chirurg.
jednak 16 tys. zł, nie licząc dojazdów. Czy będzie go w Sanoku. – To śmieszne i żałosne. Nie chce mi się
Takie pieniądze dostają m.in. niektórzy chirur- na to stać? Również każdy wyjazd na szkolenie czy nawet gadać – komentuje. Aby zarobić na godziwe
dzy, którzy każdego dnia muszą być w najwyższej kongres, jest wydatkiem, nad którym musi mocno życie, musi pracować na oddziale i w poradni.
dyspozycji psychicznej i intelektualnej, dokonując się zastanowić.
Prowadzi też prywatną praktykę. – Czasem wykonieraz bardzo skomplikowanych operacji ratujących
Równie rozgoryczeni są ci, których kariera za- nuję sześć zabiegów dziennie. Odpowiadam za killudzkie życie. I to wcale nie zieloni, świeżo po stu- wodowa jest – wydawałoby się – w pełnym rozkwi- kunastu pacjentów na oddziale; w poradni przyjmuję
diach, ale doświadczeni specjaliści. Artur Gładysz cie. Przykładem Jacek Kielar, świetny specjalista 25-30 chorych. Dziś na przykład jadę do Ustrzyk.
ma drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej urolog. – Dostaję chyba 2,2 tys. zł na rękę. Nie pa- A wieczorem wracam do szpitala na operację – opoi 9-letni staż pracy. Jest lekarzem, który nieustannie miętam dokładnie, bo jestem zapożyczony i na ROR wiada, zrzucając szpitalny uniform.
dokształca się. Był na stażu w Belgii. Prowadzi pra- przelewają mi z tysiąc złotych. Kielar ma prawie
Dokończenie na str. 6.
MARIAN STRUŚ

W przyszły piątek „TS”
na dwa tygodnie
Za tydzień pojawimy się w sprzedaży w zwiększonej objętości 20 stron, aby w ten sposób zrekompensować Państwu fakt, iż w piątek 4 maja,
podczas długiego weekendu nie pojawimy się
w ogóle. Niestety, z uwagi na znacznie wyższe
koszty wydania niemal podwójnego numeru, zmuszeni jesteśmy podnieść cenę „TS” w przyszły piątek do 3 zł. Liczymy tu na pełne zrozumienie Czytelników, zapewniając, że po powrocie do normalności,
9 maja, powróci też dotychczasowa cena 2 zł.
O odnotowanie zmiany w harmonogramie kolejnych
wydań prosimy również naszych reklamodawców.
redakcja

Szlierze diamentów

Eksplozja

Szkoła – fenomen, jakich niewiele
w kraju. I to nie tylko w miasteczkach wielkości Sanoka. Diamenty w niej szlifowane
od lat błyszczą w konkursach krajowych
i międzynarodowych, a imprezy przez nią
organizowane ściągają najliczniejsze rzesze młodych adeptów muzyki. Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wandy
Kossakowej, znanej i uznawanej w kraju,
strzeliło 35 lat!

MARIAN STRUŚ

Na jubileusz ćwierćwiecza sanockiej szlifierni diamentów, jak często się ją nazywa, Minister Kultury skierował list, w którym gratulował osiągnięć i dziękował za 50 lat wspaniałej
pracy. Tę pomyłkę komentowano w ten sposób,
że albo pan minister nie uwierzył, że w ciągu
25 lat można było tyle osiągnąć, albo placówka
ta pędzi z tak znakomitą szybkością, że w ciągu jednego roku osiąga to, na co inni muszą
pracować dwa lata.

Gratulacje i najpiękniejsze kwiaty dla dyrektorskiego duetu:
Andrzeja Smolika i Tomasza Tarnawczyka.

Przygotowanie podwalin pod przyszłe sukcesy
trwało pierwszych dwadzieścia lat, aby eksplodować pełną siłą w latach 90. Począwszy od 1992
roku wychowankowie Jubilatki bez kompleksów zaczęli sięgać po laury w największych konkursach
krajowych, odważnie przebijając się do czołówki
w imprezach międzynarodowych. To wtedy w polskim światku artystycznym zaczęto używać
określeń: „sanocka szkoła gitarowa” oraz „sanocka
szkoła akordeonowa”, podziwiając klasę młodych
artystów z Sanoka. Przed każdym konkursem, na
którym się pojawiali podopieczni Iwony Bodziak czy
Andrzeja Smolika, sanoczanie postrzegani byli jako
główni kandydaci do najwyższych nagród. I zwykle
sięgali po nie. Akordeoniści stali się niemal stałymi
gośćmi dorocznych konkursów w Klingenthal (Niemcy) i Casteldardo (Włochy), akcentując swój udział
w festiwalach: w Bratysławie i Popradzie (Słowacja)
i Wilnie (Litwa), gitarzyści święcili tryumfy: w Dolnym
Kubinie i Giraltowcach (Słowacja), Użgorodzie
(Ukraina) oraz w Zruciu nad Sozavą (Czechy).
Dokończenie na str. 7

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Będzie park, że buzi dać

NOTOW TIF
Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej
giełdy rozmaitości
GANIMY: Wykonawców remontów dróg na osiedlu Traugutta,
którzy przygotowując dziury do załatania, wycinają różniaste
kwadraty, pogłębiają otwory i tak zostawiają do następnego dnia.
Oczywiście nie informując użytkowników dróg o tym. Żadnych
znaków ostrzegawczych, żadnych przestróg. W efekcie kierowcy
niszczą koła i zawieszenia, bo nie zawsze udaje się im zahamować. We wtorek byliśmy świadkami „zabawnego” obazka, jak to
autobus MKS pokonywał slalomem ulicę Gorazdowskiego, próbując omijać dziury. Dwie pierwsze ominął, w pięć następnych
wpadł. Kochani drogowcy! Brzydko się bawicie. Od nas zapłaty
za taką pracę nie dostalibyście. Czerwoną kartkę, owszem!

CHWALIMY: Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego za aktywną postawę i gremialne wstępowanie w szeregi wolontariuszy.
Byliśmy zbudowani, uczestnicząc w uroczystości wręczenia imponującej grupie 67 wolontariuszy legitymacji i identykatorów.
Młodzież jest wspaniała, chce czynić dobro, pomagać chorym,
samotnym,potrzebującym. Niech jej przykład promieniuje na
wszystkich tych, którzy jeszcze nie trali na tę drogę, nie poczuli
radości z pomocy drugiemu. Brawo II LO, po trzykroć brawo! emes

Wypadł przez okno?
W środę doszło do tragedii w bloku przy ulicy Langiewicza 1.
Jej oarą jest 26-letni mieszkaniec Sanoka, który prawdopodobnie wypadł z okna mieszkania na czwartym piętrze.
Leżącego pod blokiem rannego zauważyli sąsiedzi, którzy tuż przed
godz. 12 powiadomili o tym dyżurnego sanockiej policji. Kiedy policjanci
w chwilę potem dotarli na miejsce zdarzenia, mężczyzna jeszcze żył, ale
miał poważne obrażenia. Natychmiast wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Niestety, mimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować
życia 26-latkowi. Kilka minut po 12.30 pogotowie poinformowało dyżurnego KPP o zgonie młodego sanoczanina.
Policyjna grupa operacyjno-śledcza intensywnie pracuje nad
wyjaśnieniem przyczyn tragedii.
/joko/

O otyłości i odchudzaniu

SMIECH
JPG

Przed dwoma laty do Interreg-u złożony został projekt
polsko-słowacki na rewitalizację
parku, opiewający na kwotę
1,6 mln. zł. Niestety, wylądował na
liście rezerwowej. Tymczasem na

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

W ramach tej kwoty park zyskałby 4000 m2 brukowanych alejek,
50 ławeczek i tyle samo koszy na
śmieci, 10 miejsc parkingowych na
rowery oraz nowe wejście od ul. Kościuszki. Wszystkie te prace i urządzenia, wraz z punktem widokowym,
uczyniłyby park bardzo atrakcyjnym
i estetycznym. Radni poparli starania
władz miejskich o dotację Interreg-u.
– Deklarujemy poparcie dla prac
w parku, licząc na to, że wejście od
ul. Kościuszki będzie ładniejsze od
tego od ul. Mickiewicza – stwierdził
w imieniu radnych PiS Wojciech
Pruchnicki. Pozytywną opinię, zawierającą deklarację wniesienia
przez miasto udziału w kwocie
900 tys. zł, złożyli radni z komisji nansowo-gospodarczej.
– Cieszę się z takiej reakcji.
Dzięki temu nasz park stanie się
naprawdę piękny. Liczę na to, że
pieniądze pochodzące z dotacji bardzo szybko wpłyną na nasze konto
i jeszcze w tym roku będziemy
mogli pochwalić się efektami przedsięwzięcia – powiedział wiceburmistrz Marian Kurasz.
emes

Dekada przecierania szlaków
Rozmowa z Jakubem Osiką, redaktorem naczelnym i prezesem zarządu
Radia Bieszczady, które obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia
*Obchody rozpoczęliście przeglądem zespołów rockowych.
Co dalej?
– Był to pierwszy z 8 planowanych przeglądów – następny już
jutro
(sobota,
21
bm.)
w Ustrzykach Dolnych, potem
Lesko, Krosno, Dynów, Strzyżów,
Brzozów i Kolbuszowa. Zespoły,
które w tych miastach zdobędą
nagrodę jury i nagrodę publiczności, spotkają się 16 czerwca
podczas nałowej imprezy na
rzeszowskich Błoniach. Gdzie
gwiazdą będzie Lech Janerka.
* Jak na radio z Sanoka trochę
mało jubileuszowych akcentów
sanockich…
– Spokojnie – tydzień wcześniej,
w niedzielę 10 czerwca, wraz
z Urzędem Miasta organizujemy
plenerówkę pod hasłem „Piknik
pod zamkiem na górze”. Odbędzie
się także na Błoniach, choć tym razem sanockich. Ściągniemy jakiś
znany zespół, są przymiarki do
Szymona Wydry i Carpe Diem.

Będzie sporo różnych atrakcji. m.in.
turniej łuczniczy i pokazy skoków
na desce snowboardowej.

OSIKA
JPG

* 10 lat szybko minęło?
– Szybko i pracowicie. Dla nas
była to dekada nauki i przecierania szlaków. Mało osób wierzyło,
że przetrwamy, tymczasem udało
nam się, i to w czasie, gdy upadło
wiele większych stacji. Z małego
sanockiego radia staliśmy się
największym na Podkarpaciu

– w klasykacji rozgłośni na wspólnym zasięgu technicznym zajmujemy 1. miejsce. Sukcesem jest to,
że trwamy na radiowym rynku, mając w miarę bezpieczną sytuację
i grono wiernych słuchaczy.
* Momentem
przełomowym
było…
– Wejście do Unii Europejskiej.
Udało nam się pozyskać szereg
dotacji, dzięki którym stanęliśmy
na nogi, spłacając zobowiazania.
Dziś jesteśmy stabilną nansowo
rmą, która zatrudnia około
20 osób.
* Jak widzisz przyszłość radia,
które jest twoim „dzieckiem”?
– Jednym z dzieci (Kosma ma już
2 lata, a w drodze są dwojaczki).
A wracając do radia – zastanawiamy się nad kierunkiem dalszego rozwoju. Jest kilka pomysłów strategii. Oczywiście nadal
chcemy być silną podkarpacką
rozgłośnią, promować region i lokalne zespoły.
Rozmawiał Bartosz Błażewicz

Słoneczna przygoda po raz piąty
Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny już po raz piąty
organizuje dwa dwutygodniowe bezpłatne turnusy wypoczynkowe pod sympatycznym hasłem „Słoneczna Przygoda”. Są
one adresowane do dzieci, które z różnych względów nie
mogą wyjechać na kolonię czy obóz.
Aż trudno uwierzyć, że dzięki
tej czysto społecznej inicjatywie
i enzuzjazmowi garstki osób
w latach 2003-2006 z oferty
skorzystało 277 dzieci, głównie
uczniów Szkół Podstawowych nr 1
i 2, a z dwudniowych wycieczek
organizowanych w sierpniu „na pożegnanie wakacji” 105 osób.
W tym roku stowarzyszenie
zorganizuje „Słoneczną Przygodę”
dla 70 dzieci w wieku od siedmiu do
dwunastu lat, zapewniając im posiłki – drugie śniadania oraz dwudaniowe obiady, a ponadto napoje,
owoce i słodycze – i atrakcyjny

WINIETKA

koncie Funduszu znalazły się pieniądze, które ten postanowił
przeznaczyć dla „rezerwistów”.
Postawił jednak żądanie, że
miasto musi dopłacić do pełnej
wysokości, czyli do 1,6 mln. zł.

ARCHIWUM PRYWATNE

Na wykład poświęcony leczeniu otyłości i chorób metabolicznych
zaprasza doktor Paweł Domański. Spotkanie dbędzie się 25 kwietnia
(środa), o godz. 17.30 w Przedszkolu nr 3 na Błoniach.
– Choroby metaboliczne trwają wiele lat, przebiegają bezobjawowo i bezboleśnie. Dlatego też nie są traktowane z taką samą uwagą,
jak schorzenia ostre typu udar czy zawał, choć to właśnie podwyższony poziom cukru czy cholesterolu mogą prowadzić do tego typu powikłań – podkreśla lekarz. W trakcie spotkania słuchacze dowiedzą się
też, jak zgubić zbędne kilogramy. Niestety, w przeciwieństwie do producentów różnych specyków, specjaliści podkreślają, że nie ma cudownych recept na schudnięcie i jest to bardzo trudne.
Podczas spotkania będą wykonywane bezpłatne badania poziomu cukru i cholesterolu. Zainteresowani otrzymają też materiały edukacyjne. (z)
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego gotów jest
dać Sanokowi 722 tys. zł z przeznaczeniem na rewitalizację
parku miejskiego, pod warunkiem, że miasto dołoży do tego
swoje 900 tysięcy. Radni bez większego wahania orzekli:
wchodzimy!

program. Dziennikarze Tygodnika,
którzy każdego roku odwiedzają
małych kolonistów, mogą zapewnić
Państwa, że dzieciaki ani przez
chwilę się nie nudzą! Są wyjścia na
basen, do skansenu, całodzienna
wycieczka autokarowa, połączona
z ogniskiem, konkursy z nagrodami.
Opracowany przez pedagogów
program wypoczynku – dziećmi zajmują się wolontariusze – wspaniale
łączy zabawę i przygodę z wychowaniem. Co więcej, na zakończenie
wszyscy otrzymują wyprawki szkolne: plecaki, zeszyty, przybory szkolne. Dlatego też z czystym sumie-

niem możemy przyłączyć się do
serdecznej prośby organizatorów,
aby wspomóc to szlachetne dzieło
w formie nansowej i rzeczowej.
Drodzy państwo, warto pomóc
społecznkom ze Stwarzyszenia
Heleny Kosiny, którzy od pięciu
lat zupełnie bezinteresownie trudzą się, aby zorganizować wakacje dla kilkudziesięciu małych
sanoczan, wspierają ich rodziny,
a równocześnie skutecznie uzupełniają działalność takich instytucji, jak samorząd i pomoc społeczna.
(jz)
Zainteresowanym podajemy numer
konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 65 8642 0002 20010057 6710
0001. Kontakt z prezesem stowarzyszenia pod tel. 013-463-51-81.

ZZ POLICJI
POLICJI
Sanok

* W klubie Kino przy ul. Mickiewicza
nieznany sprawca ukradł (10 bm.) dowód osobisty należący do mieszkańca
Sanoka Piotra T.
* Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 11 bm. około
godz. 13 na ul. Krakowskiej. Kierujący
oplem vectra 33-letni Jacek B. potrącił
przechodzącego przez przejście dla
pieszych 76-letniego Zbigniewa S.,
który doznał złamania lewej nogi.
Mężczyzna zmarł później w szpitalu.
Osoby mogące udzielić jakichkolwiek
informacji na temat wypadku proszone są o kontakt pod numerami:
013-465-74-08 lub 013-465-73-25.
* Torebkę zawierającą 50 zł, dowód
osobisty, prawo jazdy, dwie karty bankomatowe oraz dowód rejestracyjny
skradziono 50-letniej Barbarze M. z Sanoka. Kradzież miała miejsce 11 bm. na
ul. Konarskiego.
* Nieznany sprawca po wypchnięciu szyby w okienku podawczym kiosku Ruch
przy ul. Żwirki i Wigury zabrał (11 bm.)
znajdujące się w zasięgu ręki słodycze
oraz papierosy o wartosci 25 zł.
* Na 3 tys. zł wyceniono wartość kilkunastu telefonów komórkowych, konsoli
do gier, odtwarzacza płyt kompaktowych i MP3 oraz aparatu fotograficznego skradzionych (12 bm.) z lombardu
Antyk przy ul. Kościuszki. Złodziej
dostał się do środka po wyrwaniu metalowych krat i wyważeniu okna.
* Drogo kosztowała nieuwaga 31-letniego Bogdana B., który po wyjeździe
samochodem z garażu pozostawił obok
laptopa o wartości 2,2 tys. zł. Kiedy
wrócił, sprzętu już nie było. Do kradzieży doszło 16 bm. na ul. Matejki.

Besko

Na 800 zł oszacowano straty spowodowane (16 bm.) przez nieustalonego
wandala, który skopał i porysował karoserię zaparkowanego renaulta.

Gmina Bukowsko

Podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej, kierujący (bez uprawnień)
fiatem 126 p 27-letni Daniel N. nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się
z prawidłowo jadącym volkswagenem
golf, kierowanym przez 24-letniego Artura Z. Ranny został pasażer golfa
50-letni Piotr S., który doznał złamania
żuchwy i ogólnych obrażeń twarzoczaszki. Wypadek miał miejsce 14 bm.
w Karlikowie.

Gmina Sanok

* Policja ustala okoliczności gwałtu dokonanego 13 bm. na 29-letniej mieszkance powiatu sanockiego Jolancie B.
Kobieta była uczestniczką warsztatów
dla osób upośledzonych umysłowo zorganizowanych w Mrzygłodzie. Sprawca
prawdopodobnie wywiózł ją do lasu.
O zdarzeniu powiadomił ojciec ofiary,
który dopiero kilka dni później dowiedział się o zgwałceniu córki.
Tyrawa Wołoska
Z urazem głowy trafił do szpitala 57-letni
Jan J., który na poboczu drogi został
uderzył lusterkiem przejeżdżającego samochodu ciężarowego volvo, kierowanego przez 52-letniego Stanisława T.
z Gdyni.
* * *
Ujawniono kolejnych pięciu pijanych
kierowców. W Bażanówce zatrzymano
kierującego ciągnikiem Ursus 54-letniego Wiesława K., u którego stwierdzono
2,1 promila alkoholu. Mężczyzna nie
dość, że nie posiadał uprawnień, w dodatku spowodował kolizję. W ręce policji wpadli także czterej nietrzeźwi rowerzyści: na ul. Traugutta – 46-letni
Ryszard G. (1,428); na ul. Mickiewicza
– 38-letni Robert F. z powiatu leskiego
(2,751); w Bykowcach – 47-letni Józef
J. (0,945); w Rzepedzi – 41-letni Stanisław K. (1,302).

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: Joanna Kozimor.
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
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Młodzi, którzy
budują dobro

Dzieci zaczepiają mnie na ulicy
Rozmowa z Andrzejem Wanielistą,
prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny,
które od pięciu lat organizuje bezpłatne turnusy
wypoczynkowe dla dzieci
* Skromna inicjatywa, która miała spopularyzować Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny, przerodziła się
w regularną akcję. Nie ma pan czasem dość?
– Nie ukrywam, że czasem jestem zmęczony.
Zorganizowanie turnusu
wypoczynkowego dla
kilkudziesięciorga dzieci
kosztuje mnóstwo czasu i wysiłku. To dziesiątki telefonów, pism,
uzgodnień, a przede
wszystkim wydeptywanie ścieżek do sponsorów, co wymaga naprawdę dużego optymizmu i samozaparcia.
* Udaje się panu znaleźć chętnych do społecznej pracy? Normalnie robotę
taką wykonuje cały sztab urzędników, którzy biorą za to
pieniądze.
– W stowarzyszeniu mamy jeszcze ideowców! W organizację turnusów zaangażowanych jest kilka osób, m.in. Antoni
Malinowski, Krzysztof Boszczar, Maria Skoczyńska,
Katarzyna Irzyk, Jadwiga Iwańczyk, Jerzy Skibiński,
Elżbieta Staszkiewicz, Małgorzata Florian, a także moja
żona Barbara i córka Karolina. Ja zazwyczaj poświęcam
cały swój urlop, a wcześniej kilka tygodni „na dreptanie”.
Dodam, że używamy swoich prywatnych komputerów i samochodów.
* Turnusy wspaniale sprawdziły się, ale czy wystarczy
wam sił i samozaparcia na następnych pięć lat?
– Nawet gdybyśmy nie chcieli ich organizować, dzieci liczą
na nas! Czasem nawet zaczepiają mnie na ulicy, aby zapytać o „kolonie”. Ostatnio otrzymałem kilkanaście telefonów
od rodziców. Czujemy się potrzebni i cieszymy się, że możemy sprawiać komuś radość.
Rozmawiała Jolanta Ziobro

Blisko siedemdziesięciu młodych ludzi z II LO zostało przyjętych w szeregi wolontariatu. Chcą bezinteresowanie pomagać innym: ludziom starszym, samotnym, chorym, dzieciom i podopiecznym różnych placówek.
Szkolne Koło Wolontariatu było pomysłem profesorki Ireny Gil-Storoszczuk, która
na początku roku szkolnego zaprosiła wolontariuszy z ZS nr 1 („ekonomika”), aby opowiedzieli swoim równieśnikom, jak wygląda ich praca. Młodzi przekonali młodych. Najpierw zgłosiło się kilkanaście osób, a potem ci, którzy już działali, przyciągali następnych. Dziś szkolne koło liczy 67 osób! Po blisko rocznej działalności przyszedł czas,
aby otrzymali identykatory i legitymacje. – Jesteście teraz pełnoprawnymi członkami
Powiatowego Centrum Wolontariatu – podkreślała z dumą prezes Czesława Kurasz
podczas środowej uroczystości w II LO. A profesorka Gil-Storoszczuk przypomniała
maksymę Matki Teresy z Kalkuty: „Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to”, zachęcając, aby młodzież zawsze się nią kierowała.
(z)

WANIELISTA
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Dzięki wolontariatowi wielu młodych ludzi odnalazło swoje miejse w życiu.
Ania Ochała, wolontariuszka: – Choć w tym roku zdaję maturę,
również na studiach chcę działać w wolontariacie. Aby zostać wolontariuszem, trzeba mieć trochę wolnego czasu, być dobrym człowiekiem i umieć pracować w grupie. My opiekujemy się dziećmi
w świetlicy ojców franciszkanów. Pomagamy im odrabieć lekcje,
bawimy się, wykonujemy różne prace plastyczne. Dlaczego to robię? Bo fajnie jest pomagać innym i czuję się spełniona.

Kierowco, pamiętaj o światłach
Od wtorku weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego zobowiązujące kierowców do jazdy na światłach mijania
całą dobę i przez cały rok. Ci, którzy nie podporządkują się im,
popełnią wykroczenie.

SWIATLA

JPG
JOANNA KOZIMOR

Kierowcy niestosujący się do
nowych przepisów, narażą się na
mandat i punkty karne. Ponieważ
nie opracowano jeszcze nowego
tarykatora, zgodnie z zaleceniami
Komendy Głównej Policji, stosowane będą kary obowiązujące dotychczas za jazdę bez świateł od
października do marca. Oznacza
to, że niesforny kierowca może
otrzymać mandat w wysokości od
20 do 500 złotych (w praktyce najczęściej 100 złotych za jazdę bez
świateł w dzień oraz 200 zł
– w nocy) oraz dwa punkty karne.
– To nowe przepisy, z którymi
kierowcy muszą się oswoić.
W pierwszych dniach będziemy raczej upominać, niż karać. Potem
jednak każdy musi liczyć się mandatem i punktami karnymi – mówi

OCHALA
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asp. sztab. Zdzisław Deptuch, naczelnik sanockiej „drogówki”.
Nowe przepisy, które nie
wykluczają używania świateł dziennych, mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nie ulega wątpliwości, że auto na światłach jest
bardziej widoczne nawet w słońcu
niż nieoświetlone. Specjaliści szacują, że dzięki temu liczba zabitych
w wypadkach z udziałem co najmniej dwóch pojazdów spadnie
o około 20 procent.
Przepisy nakazujące jazdę na
światłach przez cały rok na wszystkich drogach obowiązują już w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie, w
Austrii, Szwecji, Słowenii, Słowacji
i w Czechach. Na niektórych drogach – we Włoszech, Portugalii
i na Węgrzech. Na Ukrainie światła
trzeba włączać w okresie jesienno-zimowym.
/joko/

Jak widać nie wszyscy kierowcy pamiętają o obowiązku jazdy na
światłąch mijania przez całą dobę. Za kilka dni kierowca pierwszego audi nie będzie mógł już liczyć na miękkie serce sanockich
policjantow. Zdjęcie zrobiono w środę na ul. Mickiewicza.

Dni Otwarte
w Sanockim Kolegium

Chcesz podjąć legalną
pracę w Norwegii?

Od wczoraj do dziś podwoje sanockiej PWSZ są szeroko
otwarte dla zwiedzających. Władze uczelni i Samorząd Studencki zapraszają wszystkich zainteresowanych, głównie młodzież szkół średnich, do odwiedzenia placówki w godz. 10-16.

Przyjdź do hotelu SANVIT (ul. Łazienna)
w niedzielę 22, 29 kwietnia, bądź 7 maja
o godz. 15 lub 18, na spotkanie informacyjne
z przedstawicielem norweskiej rmy.

„Vital Personell”
• Poszukujemy pracowników budowlanych,
spawaczy, hydraulików, tokarzy oraz z innych
branż.
• Firma zatrudni też kobiety niewykwalikowane do pracy w przetwórstwie rybnym.

Zapraszamy!!!
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Zwiedzający mogą liczyć na
szczegółowe informacje o kierunkach studiów, specjalnościach,
istniejących kołach naukowych
oraz zasadach rekrutacji, a także
pooglądać uczelniane pracownie.
Przewidziane są również pokazy
umiejętności
pielęgniarskich
w zakresie ratownictwa medycznego, w których zaprezentują się
studenci Instytutu Pielęgniarstwa,
oraz prezentacje multimedialne
przygotowane przez studentów
kulturoznawstwa.
W ofercie edukacyjnej PWSZ
na rok akademicki 2007/2008 znalazły się: studia licencjackie – kierunek lologia, specjalności: f. rosyjska, f. słowacka, f. ukraińska

(wszystkie z rozszerzonym j. angielskim); kierunek lologia polska,
specjalności: nauczycielska, komunikacja medialna; kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej; kierunek edukacja
artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych; kierunek kulturoznawstwo, specjalności: kultura
krajów karpackich, kultura regionu
turystycznego; kierunek pielęgniarstwo (w tym również na studiach
pomostowych); studia inżynierskie
– kierunek mechanika i budowa
maszyn, na studiach niestacjonarnych również specjalność informatyka stosowana w technice; kierunek rolnictwo; kierunek leśnictwo
(planowany).
/jot/
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Nie ma żadnej wojny
(tytuł pochodzi od redakcji)

W nawiązaniu do listu dziesięciu radnych zamieszczonego w numerze 14(804) Tygodnika Sanockiego (pod tytułem „Po sesji budżetowej...”) informujemy Mieszkańców Sanoka, że wbrew wielu zawartym tam alarmującym sformułowaniom, dwa miesiące pracy w komisjach nad budżetem miasta nie
zostały zaprzepaszczone.
Większość wniosków przyjęli
wszyscy członkowie komisji, również tych dziesięciu podpisanych
pod wspomnianym tekstem.
Pragniemy zatem uspokoić
Czytelników TS, że nie zostało
wstrzymane nansowanie żadnych
inwestycji istotnych dla miasta, natomiast wymaga wyjaśnienia kilka
quasi-argumentów, wymienionych
w liście:
1) Cokół pomnika w parku nie
został przez „decydentów” ujęty
w projekcie „Trzy sceny” z niewiadomych nam i absolutnie niezrozumiałych względów. Wysokość kosztów
remontu (65 tys.zł.!) również budzi
nasze wątpliwości. Zastanawiamy
się, czy cokół nie został uszkodzony
podczas prac przez wykonawcę,
a jeśli tak, to być może to on powinien snansować jego remont, a nie
budżet miejski. Warto dodać jeszcze
jedną informację: środki z pomnika
zostały przeznaczone na podjazd
i remont toalet w Bibliotece Miejskiej, na co niepełnosprawni czekają już wiele lat.
2) Ulica Lipińskiego, jak również
przylegające do niej chodniki,
pozostają w zarządzie Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad. Jednoznacznie z tego wynika, że nie

jest to zadanie Gminy Miasta Sanoka. Przeznaczenie mimo tego
200 tys.zł z naszego budżetu na ulicę krajową jest i tak bardzo dużym
wysiłkiem nansowym dla miasta.
3) Propozycja radnego Piotra Lewandowskiego dotycząca wzrostu
przychodów budżetu miasta od początku budziła wątpliwości – i jak się
wkrótce przekonaliśmy, całkiem
słuszne, gdyż ostatecznie okazała
się jedynie polityczną demagogią.
Na działce proponowanej przez
radnego do sprzedaży znajduje
się bowiem budynek zamieszkały przez dwie rodziny! Natomiast
decyzją Rady, Przedszkole nr 4
zostanie wyremontowane zgodnie z wnioskiem Henryki Tymoczko, radnej z Posady.
Bardzo byśmy chcieli, aby również podpisana pod tamtym listem
dziesiątka radnych pamiętała, że
jesteśmy wybrani przez Mieszkańców i mamy służyć Im, a nie władzy
wykonawczej. List radnych odbieramy zaś jako przejaw tęsknoty za
nieodległymi czasami, które gwarantowały części z nich sprawowanie określonych funkcji, utraconych
w bieżącej kadencji.
Podpisali
(w kolejności alfabetycznej)
Janusz Baszak, Roman Babiak, Tomasz Chomiszczak,
Andrzej Chrobak, Ryszard Karaczkowski, Józef Krynicki,
Wojciech Pruchnicki, Janina
Sadowska, Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, Henryka Tymoczko, Antoni Wojewoda

Drzewko dla sanoczan
Dziś, w piątek, od godziny 14, przy wejściu do parku od strony ul. Mickiewicza, sanoczanie będą mogli bezpłatnie zaopatrzyć się w drzewka. Odbywać się to będzie w ramach dorocznej akcji „Drzewko dla sanoczan”, organizowanej przez zarząd okręgu Ligi Ochrony Przyrody i Urzędu Miasta.
Do wyboru będą następujące gatunki: kasztanowiec pospolity,
wiąz górski, dąb czerwony i jesion wyniosły.
emes

Sołtysi po staremu
Prawie wszystkie wsie Gminy Sanok są już po wyborach
sołtysów. Pierwszy raz głosowano w sposób tajny.
To wyborcze nowum poprzedziły zmiany w statutach sołectw,
stanowiące odpowiedź gminy na
krytyczne głosy odnośnie wyborów
na zebraniach wiejskich. Podstawowy mankament stanowiła niemożność zachowania tajności. O tym,
że zmiana była właściwa, najlepiej
świadczy wysoka frekwencja.
W opinii wyborców i członków komisji, wybory przebiegły spokojnie.
W większości wiosek sołtysi nie
zmienili się. Te same osoby, co
w poprzedniej kadencji, rządzić
będą w następujacych miejscowościach: Czerteż (wybrany został 43-letni Andrzej Hnat), Dobra (Anna
Dziurdziewicz, 52), Falejówka (Tadeusz Sech, 51), Hłomcza (Janina
Bodziak, 59), Lalin (Marian Błaszczak, 54), Liszna (Stanisław Skiba,
59), Markowce (Maria Ambicka,
47), Międzybrodzie (Anna Hryszko,
58), Mrzygłód (Zbigniew Dąbrowski,
60), Kostarowce (Marian Chrząszcz,
63), Niebieszczany (Marian Czubek, 41), Pakoszówka (Tadeusz
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Kaczmarski, 46), Prusiek (Michał
Długosz, 42), Płowce (Roman Zapotoczny, 34), Pisarowce (Augustyn
Marzec, 65), Raczkowa (Jerzy Szałankiewicz, 58), Srogów Dolny (Mieczysław Zdziarski, 59), Srogów
Górny (Jan Jakima, 49), Strachocina (Robert Kubowicz, 38), Trepcza
(Łucja Kobrzyńska, 60), Wujskie
(Augustyn Talarczyk, 52), Zabłotce
(Stanisław Olejarz, 63) i Załuż
(Anna Kornasiewicz, 41).
Nowych włodarzy będzie miało
tylko 7 sołectw: Bykowce (Zdzisław
Bil, 71), Dębna (Zbigniew Biega,
40), Jędruszkowce (Andrzej Pastuszak, 66), Jurowce (Wiesław Koczera, 62), Sanoczek (Andrzej Wolanin, 48), Stróże Małe Wielkie (Tadeusz Kowalewicz, 57) i Tyrawa
Solna (Elżbieta Smoła, 50).
Ze względu na brak kandytatów wybory nie odbyły się jedynie
w Łodzinie. Prawdopodobnie ponownie przeprowadzone zostaną
w czerwcu.
(b)
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Prezydent się nie powstydzi...
Rozmowa z Iwoną Bodziak, dyrektorem artystycznym
Międzynarodowych Spotkań Gitarowych
* Ponoć festiwali ubywa, a tymczasem
nasz sanocki ma się coraz lepiej. Jak go
pielęgnujecie, że tak pięknie się rozwija?
– To już szesnasta edycja. Nadaliśmy mu pewien kształt i dbamy, aby każda następna była
lepsza. I chyba nam się to udaje, gdyż chcę
powiedzieć, że do Sanoka wszyscy chcą przyjeżdżać i w ogóle źle jest widziane, nie być tutaj. Stąd rok w rok mamy setkę uczestników, co
jest niezrównanym rekordem Polski.
* Spotkałem się z opiniami, że sanocki
festiwal jest najbardziej liczącym się w kraju w kategorii amatorów. Czy tak?
– Bez cienia skromności mogę powiedzieć, że
tak właśnie jest.
* Tegoroczny jest szczególny, gdyż odbywa się w roku jubileuszu 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku
i mija właśnie 20 lat, kiedy odbył się po raz
pierwszy. Jeszcze pod nazwą Sanockie
Spotkania Gitarowe...
– Mam nadzieję, że będzie też wyjątkowy. Zarówno pod względem poziomu artystycznego
uczestników konkursu, jak też koncertów towarzyszących. Myślę, że Prezydent RP, który
wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego objął patronat nad festiwalem, nie
powstydzi się imprezy.
* Podobno Prezydent ufundował także
nagrodę Grand Prix festiwalu. Co nią będzie i kto ją otrzyma?
– To będzie wspaniała gitara klasyczna, dzieło
cenionego krakowskiego lutnika Jerzego Wysockiego. Jej wartość wynosi ponad 8 tys. zł, a otrzyma ją największa indywidualność festiwalu.
* W gronie uczestników wystąpi czwórka
pani podopiecznych. Tym razem będzie to
wyjątkowo młoda reprezentacja. Czego
Pani od nich oczekuje?
– Są to rzeczywiście bardzo młodzi gitarzyści.
W najmłodszej I grupie zagra Marysia Korzeniowska, w kolejnej, II – Michał Dąbrowski
i Kacper Porembski i w następnej, III – moja
córka Ola. Oczekuję od nich dobrej gry i uplasowania się wśród najlepszych.
* Festiwal sanocki przekroczył już granice
Polski. Kogo w tym roku będziemy
gościć?
– W gronie uczestników konkursu wystąpią
reprezentanci: Białorusi, Słowacji, Ukrainy
i Węgier, zaś wśród gwiazd: przedstawicieli
Czech, Francji i Ukrainy.

* Proszę nam zaprezentować
gwiazdy festiwalu...
– Wielką indywidualnością będzie
młody francuski gitarzysta Jeremy Jouve, imponujący muzykalnością, wrażliwością i perfekcją
techniczną. Słuchałam go wielokrotnie i wiem, co mówię.

BODZIAK
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Wygrywa konkursy, koncertuje po
całym świecie, zbiera znakomite
opinie. Równie świetnym będzie
koncert czeskiego gitarzysty
Pavla Steidla. Słuchać go to
naprawdę wielka przyjemność
i niezapomniane wrażenia . Jeździ z festiwalu na festiwal, z koncertu na koncert, jest dosłownie
rozchwytywany. Ogromnie się
cieszę, że będzie gościł w Sanoku. On zresztą też, gdyż już był
na naszym festiwalu i jesteśmy
bardzo zaprzyjaźnieni. W kolejnym dniu zaprezentują się polskie
młode talenty: duet Tomasz Kandulski (zwyciężył na ostatnim XV
festiwalu) – gitara i Sandra Haniszewska (skrzypce). Wydarzeniem muzycznym, wprowadzającym do festiwalu niezwykłe klimaty brzmieniowe, będzie koncert
naszej Matragony, który odbędzie
się w czwartek w kościele
Franciszkanów. A dzieło zwieńczy koncert laureatów, który
– mam nadzieję – pokaże klasę
i poziom tegorocznych laureatów.

Żołnierze wyklęci
Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej zaprasza na otwarcie wystawy
Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r., które odbędzie się dziś (20 bm.) o godz. 12
w Miejsko-Gminnym Ośrdoku Kultury i Sportu w Zagórzu.
Wystawa ukazuje struktury Zrzeszenia WiN,
które powstały na bazie rozwiązanej Armii Krajowej
oraz struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Wyeksponowano na niej sylwetki
członków IV Zarządu Głównego WiN, jak również
działaczy terenowych, zaprezentowano także
fotograe oddziałów NZW: Józefa Zadzierskiego
Wołyniaka, Adama Kusza Garbatego, Stanisława
Pelczara Majki.
Ekspozycję można zwiedzać do 21 maja br.
/k/

O Himalajach,
Nepalu i Indiach
Z nową, ciekawą inicjatywą wystąpiło
Sanockie Biuro Wystaw Artystycznych,
które zaprasza na Spotkania na szlaku.
Pierwsze już w najbliższą środę (25 bm.)
o godz. 17.30.
Gościem Galerii Sanockiej będzie Maciej
Grzesiak, uczestnik wyprawy w Himalaje, do Nepalu i Indii. Z pochodzenia sanoczanin,
z wykształcenia informatyk, z zamiłowania globtroter i podróżnik opowie o ekscytującej eskapadzie, która stała się jego udziałem. Spotkanie
wzbogaci multimedialna prezentacja zdjęć.
/jot/
STR. 4

* Podobno bardzo trudno było powiązać
nansowy koniec z końcem. Pozostawiam pani szansę na zaprezentowanie
głównych sponsorów. Skorzysta pani?
– Bardzo chętnie. Otóż głównymi sponsorami festiwalu są: Bank PEKAO SA, Społeczna Szkoła Muzyczna II st., PGNiG Oddział
w Sanoku, Sanockie Zakłady Przemysłu
Gumowego „Stomil”, Firma Ciarko Sanok,
„Talens Polska” Lesko, Drukarnia Piast Kołodziej Sanok, „Dom Turysty”, Hotel
„Sanvit”. Głównymi fundatorami nagród są:
Prezydent RP, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, PSS Sanok, PB „Toma”, „Automet”, „Buksan-Łyko”, OSM Sanok, „Pass-Pol” Sanok, Piekarnia Jadczyszyn i Księgarnia „Sobótka”.
Marian Struś
Oto program XVI Międzynarodowych
Spotkań Gitarowych;
Niedziela, 22 bm., godz. 18
Koncert
inauguracyjny;
Orkiestra
Kameralna Leopolis ze Lwowa i solista
Jeremy Jouve (Francja)
Poniedziałek, godz. 20
Pavel Steidl (Czechy)
Wtorek, godz. 20
Tomasz Kandulski (gitara) i Sandra
Haniszewska (skrzypce)
Środa, godz. 20
(kościół o. Franciszkanów)
Orkiestra Jednej Góry „Matragona”
Czwartek, godz. 17
Koncert nałowy z udziałem laureatów
XVI MSG.

Z powiewem
wiosny
Informacja ta z pewnością ucieszy
miłośników tańca – w najbliższą sobotę
(21 bm.) o godz. 17 w sali widowiskowej
Sanockiego Domu Kultury odbędzie się
koncert – znanej i lubianej nie tylko
w Sanoku – FTT FLAMENCO. Wystąpią
wszystkie grupy (młodzieżowa i dwie
dziecięce) , które zaprezentują nowe wiązanki tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz nowe stroje. Bilety
w cenie 8 zł do nabycia w kasie SDK. /j/

Habakuka nie było,
będzie Manufactur
Koncertowa karuzela się kręci, ale to też awaryjny „mechanizm”. Nie doszedł do skutku występ grupy Habakuk,
która miała zagrać w Olimp Music Clubie.
– Ocjalnym powodem odwołania przyjazdu zespołu do Sanoka była niedyspozycja perkusisty. Szkoda, bo w przedsprzedaży
poszło aż 250 biletów. Koncert został przełożony na 10 maja, kupione bilety będą ważne na ten termin, choć oczywiście można je
też zwrócić w sklepie Sonic – powiedział Paweł Habko z Agencji
Koncertowej Operis Media.
* * *
Miejmy nadzieję, że problemów nie będzie z kolejnym koncertem w klubie Pani K., gdzie jutro (sobota, 21 bm.) ma zagrać
szwajcarski zespół Manufactur. To jeden z najbardziej oryginalnych
przedstawicieli
tamtejszej
sceny
jazzowej.
O jego muzyce jeden z recenzentów napisał: „Manufactur brzmi
jakby Miles Davis skomponował ścieżkę dźwiękową do Odysei Kosmicznej
Kubrick’a”.
Początek o godz. 20,
bilety po 12 zł.
Na długi weekend
klub planuje imprezę pod
hasłem „Majówka w Pani
K.”. W poniedziałek 30
kwietnia zagra ukraiński
zespół folkowy HAYDAMAKY (bilety po 13 zł),
a w środę 2 maja znany
już w Sanoku jazzowy
PINK FREUD (15 zł).
Koncerty
tradycyjnie
o godz. 20.
(b)
MANUFACTUR

MANUFACTUR

JPG

TYGODNIK SANOCKI

Ekspozycję wypełnia kilkadziesiąt zdjęć prac wykonanych przez
autora w różnych miastach, w tym
również w Sanoku, gdzie artysta
przez dwa dni realizował swe twórcze pomysły. Nie zdradzając miejsca prac, podpowiemy tylko, że jedna ulokowana została w Rynku,
a dwie kolejne w zaułkach deptaka.
– Tworzę po to, aby zmusić widza do zastanowienia nad tym, co go
otacza. Nie każde miejsce się do tego
nadaje, ale w sanockich zaułkach
wręcz się zakochałem. Moje prace
wywołują różne reakcje – czasem ludzie patrzą z podziwem, a czasem
odrywają ze ścian. Nie irytuje mnie to.
Uważam, że im więcej jakichś ciekawych zdarzeń, tym te prace nabierają
większej wartości – stwierdził artysta,
który – urzeczony Sanokiem – obiecał niebawem ponownie zawitać do
naszego miasta.
/joko/

Truth w Sanoku

Pod takim tytułem otwarto w piątkowy wieczór w BWA wystawę prac młodego, związanego z wydziałem wzornictwa wrocławskiej ASP,
artysty ulicznego specjalizującego się w instalacjach na murach miejskich budynków.

TRUTH

JPG

Na chwałę Zmartwychwstałego

Z kotłami, trąbką i organami
Już po raz piąty w tym sezonie sanoccy melomani cieszyć się będą koncertem w ramach festiwalu Muzyka Młodych u Franciszkanów. W menu zaplanowanej na najbliższą sobotę o godz. 19.15 uczty pn. Triumf Syna Bożego
znajdzie się angielska muzyka orkiestrowa, XVII-wieczna „hiszpańszczyzna”
oraz Bachowskie chorały wielkanocne.
W roli wykonawców wystąpi trójka młodych, ale utytułowanych już muzyków, związanych ze środowiskiem krakowskiej Akademii Muzycznej. Jasnym i triumfalnym dźwiękom
trąbki znakomitego wirtuoza Tomasza Ślusarczyka towarzyszyć będzie rytm kotłów „pod
pałkami” równie wspaniałego Ryszarda Haby oraz organowe interpretacje zauważonego
już na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej Daniela Prajznera.
/jot/

Radiowy metal w „Górniku”
Koncert w rozpoczął cykl przeglądów lokalnych kapel, organizowanych na
10-lecie Radia Bieszczady. Choć wystąpiły tylko 4 grupy, publiczność raczej nie
narzekała na brak wrażeń. Jury najwyżej oceniło TENSION z Rzeszowa, a nagrodę
publiczności zdobył sanocki PRYZMAT.
Na przegląd zgłosiło się siedem zespo- ną biegłość muzyków TENSION i niebałów, później jednak dwa zrezygnawały, nalną strukturę ich kompozycji. Oczywiście
a STILL LIFE z Brzozowa nie dojechał przez zespół z Rogóżna, podobnie jak i grupa
awarię samochodu. Oprócz wcześniej wy- z Haczowa, nadal mają szanse na zakwamienionych w „Górniku” zaprezentowały się likowanie się do nału w Rzeszowie
także: LAST TIME z Haczowa i DWA TRZY – powiedział J. Osika.
SŁOWA z Rogóżna. Każdy zespół zagrał
Po ogłoszeniu wyników rzeszowiadwa własne utwory i jeden cover. Zdaniem nie zagrali ponownie, do tego inne utwotworzących jury Jakuba Osiki i Daniela ry niż podczas części konkursowej, czym
Biłasa z Radia Bieszczady oraz sanockiego chyba ostatecznie przekonali wszystkich
perkusisty Piotra Rogało, zdecydowanie naj- o słuszności wyboru jury.
lepiej wypadły TENSION (progresywny mePubliczność najmocniej kibicowała
tal) i DWA TRZY SŁOWA (rock).
heavymetalowcom z PRYZMATU (na
– Walka między tymi grupami była za- zdjęciu), w czym oczywiście sporo było
cięta, ale ostatecznie doceniliśmy technicz- lokalnego patriotyzmu.
(bart)

PRYZMAT

JPG
Zaśpiewaj i zatańcz w „Gagatku”
ODK „Gagatek” zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do
udziału w konkursach wokalnych i tanecznych.
Uczestnikami konkursu Zaśpiewaj (druga edycja), który odbędzie się 26 kwietnia,
mogą być soliści lub grupy do 5 osób. Każdy z wykonawców zaprezentuje się w dwóch
utworach wykonanych do podkładu muzycznego lub a capella. Karty uczestnictwa
(dostępne w ODK „Gagatek”) przyjmowane są do 23 kwietnia.
Konkurs Zatańcz, którego tegoroczna edycja jest już szóstą z kolei, zaplanowano na
16 maja. Uczestnicy – soliści oraz grupy od 2 do 6 osób – przedstawią jeden lub dwa
układy taneczne przygotowane samodzielnie do dowolnego podkładu muzycznego. Na
zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 maja.
/k/

Spektakl i wystawa
W najbliższy czwartek (26 bm.) o godz. 11 ODK Puchatek zaprasza na premierę
spektaklu dla dzieci Legenda o warszawskim Bazyliszku Wandy Chotomskiej w wykonaniu miejscowego teatru Gapiszon. Po przedstawieniu – otwarcie wystawy prac z Przeglądu Plastyki Dziecięcej (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu sanockiego)
połączone z wręczeniem nagród.
/k/
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MIEJSKIE KLIMATY

Indeks dla olimpijczyka
Stanisław Barański, uczeń Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1, został
nalistą XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której centralny etap odbył się w Jachrance koło
Warszawy. To osiągnięcie zagwarantowało mu indeks wybranej uczelni ekonomicznej.

BARANSKI

JPG
ARCHIWUM

Najważniejszą i najbardziej
oczekiwaną przez uczniów chwilą
było ogłoszenie werdyktu i wręczanie nagród. Najwyższe uznanie jurorów zdobyła Klaudia Pieszczoch z II LO. Drugie miejsce
przypadło w udziale Barbarze Zarotyńskiej z I LO i Magdalenie
Gawlak z ZS nr 1, trzecie Marcinowi Hydzikowi z II LO, a wyróżnienia Justynie Cyparskiej i Michałowi Czarneckiemu (oboje z II LO).
Autorzy mieli okazję zaprezentować swoje utwory licznie zgromadzonej publiczności, która przyjęła
je niezwykle ciepło i nagrodziła
gromkimi brawami.
Konkurs został zorganizowany przez biblioteki I i II LO, które
zachęcone jego popularnością
wśród młodzieży planują następne edycje.
(z)

Z okazji 600-lecia urodzin
Grzegorza z Sanoka oraz
216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja sanocki Oddział
PTTK zaprasza na XVII Rajd
Rodzinny, który odbędzie się
w przyszły wtorek, 1 maja.

Rodzinnie
na rajdowym
szlaku
Uczestnicy dojadą autobusem
MKS (bilety we własnym zakresie)
do Olchowiec, gdzie zwiedzą drewnianą cerkiew (obecnie kościół)
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
z 1884 r., a następnie przejdą Szlakiem Ikon przez Mały Kamień na
Granicką (575 m) oraz szlakiem
zielonym (spacerowym) przez
Duży Kamień do Bykowiec – tam
odwiedzą
mogiłę
żołnierzy
Września oraz Izbę Pamięci. Trzygodzinną wędrówkę zakończy
ognisko. W ramach wpisowego,
które wynosi 5 złotych, organizatorzy zapewniają przewodnika, ubezpieczenie NNW oraz drobne upominki dla rodzin (kiełbaski i wyżywienie we własnym zakresie).
Zbiórka uczestników pod Miejską Biblioteką Publiczną (ul. Lenartowicza 2), obok pomnika Grzegorza,
o godz. 8. Powrót do Sanoka w godzinach popołudniowych. Zapisy
w biurze Oddziału do 27 bm.
/j/


CZYTELNIKU
ZGŁOŚ
SYGNAŁ!

013-464-27-00
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W eliminacjach szkolnych wzięło udział
11 tysięcy uczniów z całej Polski. Do nału
zakwalikowali się reprezentanci 62 szkół. Główny temat olimpiady „Kapitał ludzki i innowacyjność
w gospodarce polskiej” obejmował wiedzę z ekonomii, nansów, rachunkowości, statystyki, rynku
kapitałowego, prawa i ubezpieczeń.
Sanoczanin wygrał eliminacje okręgowe
w Rzeszowie, co zapewniło mu status nalisty,
w konsekwencji zaś indeks na wybraną uczelnię
oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalikacje zawodowe.
Warto podkreślić, iż w eliminacjach okręgowych
startowało 14 uczniów ZS nr 1, z których – poza Stasiem – laureatami zostało troje: Anna Sośnicka,
Agnieszka Grządziel i Wioleta Wojtowicz. Z sukcesu
wszystkich podopiecznych cieszy się Ewa Starego
– opiekunka Koła Młodych Ekonomistów, która przygotowała młodzież do olimpiady.
Aneta Jarosz

Wyrażali siebie
Dużym przeżyciem dla młodych poetów było rozstrzygnięcie
IV Międzyszkolnego Konkursu Twórczości. Uroczystość odbyła się
w „Galerii D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

MLODZI
JPG

INFORMA TIF

Sygnały Czytelników
Błędne koło
Jeden z czytelników opisał nam kłopoty, jakie napotyka przy
próbach uzyskania odszkodowania za uszkodzony samochód.
– Na drodze w Wolicy była
taka dziura, że uszkodziło mi zawieszenie. Policja zjawiła się dopiero po moich usilnych naleganiach. Sporządzili notatkę, ale
aparatu nie mieli, więc zdjęcia zrobił mój syn. Następnie PZU zażądało numeru polisy ubezpieczeniowej drogi. W Zarządzie Dróg
powiedzieli, że absolutnie mi go
nie podadzą. A PZU znów swoje.
Błędne koło, a efekt jest taki, że
od tygodnia mam niesprawny samochód i nie mam czym jeździć
– mówi rozżalony mężczyzna.

Zadzwoniliśmy na infolinię
PZU. Z uzyskanych informacji
wynika, że do odszkodowania
niezbędna jest seria i numer polisy ubezpieczeniowej danej drogi.
Jeżeli zarządca nie chce jej podać, to poszkodowany powinien
zwrócić się do swego załadu
ubezpieczeń o ustalenie tych danych. Miejmy nadzieję, że Zarząd
Dróg wykaże więcej dobrej woli
i w końcu udzieli naszemu czytelnikowi informacji niezbędnych do
uzyskania odszkodowania.
(b)

Folia nie zakryje
– To wstyd spierać się o coś, co nie powinno podlegać żadnej
dyskusji. A tak jest w przypadku potrzeby dokończenia
remontu pomnika w parku – twierdzi jeden z mieszkańców,
który zatelefonował do „TS” w tej sprawie.
– Jeśli park ma być miejscem, które przyciąga ludzi, a robi się takim, to
nie można na samym wejściu pozostawić zniszczonego cokołu
pomnika. Po pierwsze, to wstyd dla włodarzy miasta wobec historii,
a konkretnie ludzi, którzy kiedyś za to miasto zginęli, po wtóre jest to
niebezpieczne. Otóż pomnik został niechlujnie zabezpieczony
niebieską folią, która nie w pełni zakrywa zniszczoną jego podstawę.
Poza tym, rzucone są na nią deski, z których sterczą duże, zardzewiałe
gwoździe. Sam widziałem biegające tam dzieci. Wystarczy, że ktoś
skoczy na taką deskę i wypadek gotowy. Dlatego dziwię się radnym,
którzy ściągnęli z budżetu kwotę 65 tysięcy zł przeznaczoną na
dokończenie remontu pomnika. Pytanie – komu chcieli tym zrobić na
złość? – pozostawiam im samym. Imię i nazwisko znane redakcji
emes

Kolejka dla wszystkich

Miejmy nadzieję, że w gronie młodych twórców znajdą się talenty
na miarę Janusza Szubera.

Granica, która nie dzieli
Gmina Sanok zdobyła prawie 400 tys. zł na uruchomienie
transgranicznego centrum młodzieżowego, które ma służyć
polsko-ukraińskiej integracji oraz likwidowaniu historycznych
uprzedzeń i stereotypów.
Celem jest nawiązanie współpracy między młodzieżą, samorządami
i organizacjami pozarządowymi z obu krajów. Przez ponad rok trwać będą
comiesięczne szkolenia. Weźmie w nich udział 60 młodych ludzi w wieku
10-25 lat. O wszystkim ma informować własna strona internetowa.
– Budżet wynosi 495 tys. zł, z czego aż 75% udało nam się zdobyć.
Centrum będzie dysponować miejscami noclegowymi i salami konferencyjnymi. Mamy nadzieję, że pomoże we wzajemnym poznawaniu się i przełamaniu barier językowych, obyczajowych i religijnych. – mówi Sebastian
Niżnik, sekretarz Urzędu Gminy.
(bart)

Chyba każdemu zdarzyło się stać w kolejce, którą ktoś
próbował omijać, podchodząc od razu do kasy. Niestety, ekspedientki często obsługją takich klientów, tym samym ignorując pozostałych.
Jeden z czytelników pyta, jaka
powinna być właściwa reakcja kasjerki w tego typu sytuacjach?
O odpowiedź poprosiliśmy prezesa
PSS „Społem” Wiesława Kenara.
– Jest to dopuszczalne tylko
w przypadku niektórych osób, jak
inwalida czy kobieta z dzieckiem
na ręku. W innych sytuacjach
kasjerka powinna poprosić klienta, by stanął na końcu kolejki.
Ewentualnie, jeżeli rzeczywiście
chce kupić jakąś drobnostkę, za-

Wyznając zasadę, że nikt nie jest nieomylny i ja również, zrobiłem zdjęcie ronda sanockiego i wysłałem je do Ministerstwa Transportu wraz z zapytaniem: czy na takim rondzie o jednym pasie ruchu należy sygnalizować
zamiar zmiany kierunku ruchu podczas skrętu w lewo i zawracania?
Otrzymaną odpowiedź przedstawiam poniżej, chociaż wiem, że
niektórzy przeciwnicy włączania kierunkowskazów odpowiedzą, że
całe Ministerstwo Transportu na czele z Dyrektorem Departamentu
Dróg i Transportu Drogowego jest również niedouczone i również namawia do nieprzestrzegania prawa.
Niewstydzący się podpisać
egzaminator Janusz Terefeńko

Panu Zygmuntowi Żyłce

Radnemu Rady Powiatu Sanockiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają

Rada i Zarząd Powiatu Sanockiego

Serdeczne podziękowania
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. inż. Zdzisława Suwały

PISMO
JPG

składa

Rodzina

W imieniu Rodziny, Rodzeństwa i swoim własnym,
pragnę w tym miejscu najserdeczniej podziękować
za obecność wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowej

śp. Jerzego Kecka

Wyrażamy naszą wdzięczność dzielenia z nami bólu
po utracie kochanego męża, syna, ojca i brata.
Małgorzata Keck

TYGODNIK SANOCKI

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
20 IV godz 16.30 – Dzień Ziemi, w programie
ciekawostki ekologiczne i zabawy plastyczne. Zapraszamy dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.

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

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

Postój taxi bagażowych

Pozostaną w pamięci

Egzaminator pyta – Ministerstwo Transportu odpowiada

Na rondzie zawsze
z kierunkowskazem

pytać innych, czy nie mają nic
przeciwko temu.
Czasem jednak trudno dziwić
się biernej postawie kasjerek. Gdy
pijak chce kupić przysłowiowe „pół
litra”, zwykle obsługują go dla
świętego spokoju, bo inaczej
mogłyby usłyszeć porcję wulgaryzmów. Wydaje się, że w takich
przypadkach uwagę natrętowi powinni zwrócić ludzie stojący w kolejce, najlepiej mężczyźni.
(b)

Miejska Biblioteka Publiczna

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

20-23 IV – apteka prywatna mgr M. Mądry,
ul. Kościuszki 31
23-30 IV – apteka prywatna „PANORAMA”,
ul. Krakowska2

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.
23 IV – dyżur pełni (w godz. 18-20)
Maciej Drwięga

LESKO

Ośrodek Wsparcia SOS

tel. 013-492-72-53 (całodobowo)

ZAGÓRZ

Kino „Sokół”

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

GORĄCE TEMATY

Doktor to ma klawe życie
Dokończenie ze str. 1
W trakcie rozmowy jego komórka dzwoni nieustannie. Doktor
jeździ samochodem z 1994 roku.
Nie pamięta, kiedy był na dłuższym odpoczynku. – Niech go
pani zapyta o te mityczne wczasy
w Egipcie, na które ponoć jeżdżą
bogate doktory – żartują koledzy
z oddziału.

GLADYSZ

JPG
Artur Gładysz: – Każdy pacjent
chce, aby leczył go świetnie
wyszkolony lekarz.

Propaganda
a nie podwyżki
Ubiegłoroczne podwyżki dla
lekarzy to według nich propaganda
i kłamstwo. – Minister Religa mówi,
że dostaliśmy po 1,2 tys. zł, a ja
całych poborów mam 1,3 tys. zł
– denerwuje się Artur Gładysz.
Nie jest też prawdą, że pobory sanockich lekarz wzrosły o 27 procent. – To, co dostaliśmy, nie tylko
my, ale wszyscy pracownicy
SP ZOZ, to dodatki do pensji,
a nie podwyżki. Mój wyniósł około
200 zł – wyjaśnia Beata Bałon,
specjalista ginekolog. Lekarze są
oburzeni „kolportowaniem przez
dyrektora wyssanych z palca” informacji na temat ich poborów.
Uważają, że to zabieg propagandowy, który ma zdyskredytować
ich w oczach opinii publicznej,
jako chciwej i niedbającej o kondycję szpitala grupy zawodowej.
– Gdybym dostał w tej chwili pobory na poziomie średniej krajowej, byłaby to dla mnie naprawdę
znacząca podwyżka – podkreśla
Gładysz.

Jak murzyni i niewolnicy
Lekarze, owszem, mogą dorobić całkiem ładne pieniądze.
Jednym ze sposobów są dyżury.
Nikt jednak nie zastanawia się, jakim kosztem.
Jednym z takich dorabiających
jest Paweł Gorczyński. – Chce pani
wiedzieć, jak to się robi? Prosto.
Spędza się w domu dziesięć dni
w miesiącu, a resztę w szpitalu,
przez około 300 godzin. Gorczyński
„ciągnie” po 10-12 dyżurów miesięcznie. Zazwyczaj jego dzień
wygląda tak: od 7.30 do 15 praca na
oddziale; od 15 do 7.30 dyżur w ambulatorium lub pogotowiu i od 7.30
do 15 znów na oddziale. W szpitalu
spędza 32 godziny. Czasem tak się
składa, że ma kilka trudnych zabiegów, potem całą noc jeździ karetką,
a potem znów operuje. – Pracuję na
3,5 etatu. Może ktoś jest ciekaw, ile
zarabiam na godzinę? Z ubiegłorocznego PIT-u wychodzi 4 zł, czyli
około 1 euro. Pracuję jak murzyn
i zarabiam jak niewolnik – komentuje wzburzony.

Prywatna praktyka?
Dziękuję.
Kolejną „żyłą złota” są prywatne praktyki. Tak przynajmniej uważają pacjenci. Dziesięciominutowe badanie i 50 albo 100 zł proszę. Sami zainteresowani widzą to
inaczej. Do gabinetu idą po całym
dniu pracy, a nierzadko dyżurze.
–
Kto
chciałby
chodzić
z pracy do pracy? Naprawdę wo-

KIELAR

JPG
Jacek Kielar: – Specjaliści dostają grosze, choć dzięki nim szpitale zarabiają duże pieniądze.

lałabym jeden etat za godziwe
pieniądze – przekonuje Beata
Bałon, która często wraca do
domu po 22. – Mam trzy gabinety,
ale nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że zmusza mnie do tego sytuacja. Do Leska i Ustrzyk muszę
dojeżdżać, zapłacić kilkaset złotych za wynajem pomieszczeń,
a czasem przyjedzie 3-4 pacjentów – twierdzi Jacek Kielar.

Patologia z denicji
Lekarze mają dość systemu,
który jest tak skonstruowany, aby
zmusić ich do pracy na kilku etatach. Dlaczego nie muszą tego
robić sędziowie, policjanci czy
urzędnicy?
– To oczywiście kwestia wyboru. Pytanie tylko, z czego miałbym utrzymać rodzinę i podnosić
kwalikacje zawodowe? – zastanawia się Paweł Gorczyński.
Teoretycznie mógłby poprzestać
na kilku dyżurach, problem
w tym, że przez kilka lat spłacał
kredyt zaciągnięty na remont
domu. – Jeżdżę dwunastoletnią
„astrą”, która co chwilę się psuje.
Przez siedem lat nie byłem nigdzie na wczasach. Tak właśnie
wygląda życie „bogatego” lekarza
– ironizuje.
Chory system prowokuje patologie w postaci szarej strefy.
Lekarze niechętnie o tym mówią.
– Nie mam mentalności kelnera
i nie interesują mnie napiwki – to
cytat z profesora Religi. Lekarze
nie chcą kopert, tylko godziwych
zarobków – podkreśla Artur
Gładysz.

Nie wyślę dziecka
na medycynę
Największą cenę za styl życia lekarzy płacą ich rodziny. Jak
wychowywać dziecko, które widzi
się późnym wieczorem albo
w weekendy? – Żona też pracuje
w szpitalu, i też dyżurowała.
Nasze życie to ciągła szarpanina,
przekazywanie sobie dzieci w samochodzie na parkingu albo tele-

fonicznie. I wielka radość, gdy
tata pojawi się wreszcie w domu.
W identyczny sposób żyje tysiące
rodzin lekarskich. Te dzieci to półsieroty – mówi Gorczyński, ojciec
dwóch maluchów.
Artur Gładysz, odkąd przyszła na świat jego córka, ograniczył liczbę dyżurów. Ale i tak
według czteroipółletniej dziś
dziewczynki za rzadko jest
w domu. Nieraz dzwoni do niego
do pracy, szlochając do słuchawki: „Tatusiu, kiedy wrócisz?
Kocham cię”. – Żona też jest lekarzem. Przez ostatnie sześć lat
spędziliśmy po dwadzieścia miesięcy na stażach wyjazdowych
w klinikach akademickich. Kiedy
wróciłem z Belgii, moja córka
mnie nie poznała i rozpłakała się
na mój widok – opowiada.

GORCZYNSKI

JPG
Paweł Gorczyński: – Oczekiwania społeczeństwa wobec
systemu są zbyt duże.
Jego kolega z chirurgii,
Janusz Sobkiewicz, mówi wprost:
– Nigdy nie wyślę dzieci ma medycynę. Na własnej skórze przekonałem się, jaki to miód.

Dyrekcja zapomniała
o ludziach
Sanoccy lekarze chcą przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu nie tylko dlatego, aby
wywrzeć presję na polityków.
Chodzi im także o zmiany na naszym
lokalnym
podwórku.
– Jesteśmy dumni, że mamy
szpital, który się rozwija, że dyrekcja troszczy się o remonty
i wyposażenie, że otwarto piękny

Głosowania, w których wszyscy radni byli „za”, były na porządku dziennym.

Bez iskrzeń, bez wyładowań
X Sesja Rady Miasta była bardzo pracowita. Ale nie z tego powodu przejdzie do historii obecnej kadencji. Jej wyróżnikiem
była merytoryczna dyskusja i brak podziałów na dwa zwalczające się obozy. Większość głosowań kończyło się wynikiem:
20 „za”, zero „przeciw” i zero „wstrzymujących się”, co
uczestniczący w sesji goście przyjmowali z ulgą i zadowoleniem. – Inny duch. Aż chce się żyć! – skwitowała ten fakt jedna
z radnych dzielnicowych.
Jednomyślnie podjęto uchwałę zmieniającą budżet miasta
na 2007 rok. Zmiany dotyczyły
zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 590 tys. zł (pochodzących ze zwiększenia subwencji oświatowej – 402 tys. zł, środków na projekt „Eko-Sanok”
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 77 tys. zł oraz
środków pozyskanych z Interreg-u na projekt „Histurban”
– 99 tys. zł.) oraz wydatków
o kwotę 2 mln. 637 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone są głównie
na
kontynuowanie
zadania
inwestycyjnego pn. „Sanocki
Park Dziedzictwa Kulturowego”
– I etap: Rewitalizacja Rynku
i placu św. Jana. Zmiana wynika
z przesunięcia na rok bieżący robót planowanych do realizacji
w roku 2008. Będzie to wymagało zaciągnięcia kredytu w wysokości 722,9 tys. zł. Wniosek burSTR. 6

mistrza w tej sprawie komisja nansowo-gospodarcza, a następnie rada rozpatrzyła także jednomyślnie. – A co ze środkami
zewnętrznymi na realizację tego
zadania? – pytał radny Andrzej
Chrobak. W odpowiedzi wiceburmistrza Marian Kurasza usłyszał,
że prowadzone są intensywne
starania o nie, a rzecz idzie o niebagatelną kwotę 1 mln. 960 tys. zł.
– Są poważne obietnice, jest nadzieja, wszystko rozstrzygnie się już
w kwietni – zapewniał M. Kurasz.
Radni pozytywnie odnieśli się
do wniosku burmistrza w sprawie
zadeklarowania kwoty 190 tys. zł
na
zadanie
inwestycyjne
pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe w Ogródku Jordanowskim.
Będzie ono współnansowane ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w tej samej wysokości. I tu też należy odnotować
wynik głosowania: 20 - 0 - 0.

Stać nas na dobre
uchwały
Nowym nabytkiem miasta
jest uchwała w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków. Była ona
niezbędna, aby m.in. miasto
mogło wspomóc ojców franciszkanów przy działaniach zabezpieczających klasztor. – Uchwała
ta została przygotowana przy autentycznej współpracy pracowników Urzędu Miasta. Życzyłbym
sobie, aby w takiej atmosferze
przebiegała praca nad wszystkimi projektami – podkreślał Janusz Baszak, przewodniczący
komisji nansowo-gospodarczej.
Uchwała ta stwarza posiadaczom

zabytku możliwość ubiegania się
o dotację celową z budżetu
miasta przy prowadzeniu prac
restauratorskich i konserwatorskich. – Zabezpiecza ona interesy miasta i pozwala czuwać nad
realizacją prac – ocenił uchwałę
Roman Babiak, przewodniczący
komisji budownictwa i infrastruktury miejskiej. A w głosowaniu
znów wynik: 20 do zera.
Nie wszędzie współpraca na
linii: rada – urząd wygląda tak
przykładnie. Janusz Baszak
zwrócił uwagę na fakt, iż nie
otrzymał odpowiedzi na szereg
zadanych pytań. Podkreślając,
że obowiązek takowy wynika
z obowiązujących przepisów prawa, oświadczył: proszę się zastanowić nad udzieleniem mi odpo-

RYSUNEK

JPG

SOBKIEWICZ

JPG
Janusz Sobkiewicz: – Pacjentom wydaje się, że powinniśmy
być w szpitalu przez całą dobę.
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Trzeba jednak pamiętać, że
o standardzie szpitala decydują
nie tylko pomieszczenia i sprzęt,
ale przede wszystkim ludzie.
A tutaj o ludzi się nie dba – stwierdza Beata Bałon.
Najlepszym dowodem są
odejścia wysokiej klasy specjalistów. Niedawno z pracy zrezygnowała Agnieszka Siwek, specjalista chirurg, jedyny w SP ZOZ
onkolog. Jej odejście do Brzozowa
poskutkowało m.in. likwidacją
Poradni Chorób Sutka, co wywołało niezadowolenie i rozgoryczenie pacjentek. Do Rzeszowa odszedł dr Daniel Popiel, specjalista
anestezjolog. – Lekarze ci nie
wyjechali do Irlandii ani Niemiec,
tylko pracują w ościennych szpitalach, gdzie widocznie zaproponowano im bardziej godziwe warunki pracy – podkreśla Artur
Gładysz. Odejściem grozili też
inni lekarze, m.in. specjaliści urolodzy, Jacek Kielar i Krzysztof
Reiss. – Chcieliśmy przejść na
podkontrakty w Poradni Urologicznej, co pozwoliłoby nam na
większe zarobki, ale nie udało
nam się dojść do porozumienia
z dyrekcją – kwituje doktor
Kielar.
– Czujemy się zaniedbani
i nieważni. Mamy dość tekstów
typu: „Trudno, najwyżej odejdziecie i szpital ograniczy świadczenia”, bo jest to wbrew pacjentom.
My wcale nie chcemy odchodzić
– zapewnia Beata Bałon. Rzecz
nie rozbija się tylko o pieniądze,
ale także o atmosferę. Lekarze
mają dość ciągłego chandryczewiedzi. Proszę o to po raz ostatni.
W przeciwnym razie będę wiedział co z tym zrobić.

Program to nie wszystko
Obniża się wiek inicjacji alkoholowej, zwiększa sprzedaż alkoholu.
Tym isotniejszą staje się działalność jednostek zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i promowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Podczas
sesji przyjęto Gminny Program
Prolaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Sanoka na rok 2007. Przedstawiła
go p. Jadwiga Warchoł, pełnomocnik burmistrza do tych spraw.
Zyskał wysokie oceny. – To
dobry
program.
Ambitny,
wartościowy i dający możliwość
realizowania się instytucjom oraz
stowarzyszeniom służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych – oceniła go Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy

nia się o drobiazgi typu szczypce.
– Łatwiej kupić sprzęt za setki tysięcy złotych, bo to dobrze sprzedaje się medialnie i dziennikarze
mają o czym pisać – zauważa
gorzko Kielar.
Szpital, owszem rozwija się,
ale kosztem personelu. Lekarze
uważają też, że za bardzo rozrosła się administracja, na utrzymanie której pracuje biały personel. – Dyrekcja od niepamiętnych
czasów opowiada, że nie ma dla
nas pieniędzy. Każdego roku
okazuje się jednak, że kondycja
nansowa zakładu jest niezła
– mówi Artur Gładysz. – My przestajemy się identykować z naszą „Alma Mater”. I to jest chyba
największy problem – podsumowuje Beata Bałon.

Nie pudrujmy tego trupa
Lekarze mówią, że nie po to
spędzili młodość nad książkami,
skończyli trudne, elitarne studia
i nieustannie dokształcają się,
aby przez całe życie zabijać się
dla pieniędzy. Chcą pracować na
jednym etacie i godziwie zarabiać. Satysfakcjonują ich zarobki
w wysokości trzech średnich krajowych dla lekarza specjalisty
i dwóch dla lekarza bez specjalności (średnia wynosi mniej więcej
2,5 tys. zł brutto). W wymiarze lokalnym chcą doprowadzić do lepszego gospodarowania pieniędzmi
i kadrą w SP ZOZ. – Nie wiemy, jak
uzdrowić system. Nie znamy się na
ekonomii, tylko na leczeniu ludzi.
Protest 300 szpitali w kraju ma
zmusić decydentów do działania.
Przestańmy wreszcie pudrować
trupa opieki zdrowotnej – apelują.
Jolanta Ziobro
Stare powiedzenie mówi: „Punkt
widzenia zależy od punktu siedzenia”. Problem zarobków lekarzy na
pewno inaczej widzą pielęgniarki
czy pacjenci, a jeszcze inaczej dyrekcja SP ZOZ. Faktem jest, że zarabiają skandalicznie mało i pracują
w chorym systemie. W takiej sytuacji trudno o współpracę i dobrą
atmosferę. W przyszłym numerze
postaramy się przedstawić stanowisko dyrekcji, której nie można
odmówić dokonywania wręcz cudów, jeśli chodzi o rozwój, kondycję
i przyszłość szpitala.

społecznej, ochrony środowiska
i porządku publicznego. Nic dziwnego, że głosowali za nim niemal
wszyscy radni. Jedna osoba
wstrzymała się od głosu.

Urząd otwarty na współpracę
Inną bardzo ważną uchwałą było
przyjęcie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Ich aktywność i rozwój jest bowiem istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe aktywizują społeczność lokalną, pomagają rozwiązywać
szereg
ważnych
problemów społecznych. Przyjęty
program nadaje właściwą rangę
tej współpracy, określając szczegółowo jej obszary. Są to m.in.:
pomoc społeczna, upowszechnianie kultury zycznej i sportu,
przeciwdziałanie
patologiom,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży,
ochronę i promocję zdrowia, promocję wolontariatu. I ten program
oceniono wysoko, dyskusji nie
wzbudził. Głosowano jednomyślnie: 20-0.

Wybory obudziły
podziały w radzie
Jedność w gronie radnych
skończyła się w momencie, gdy
przystąpiono do wyboru członków
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespo
Dokończenie na str. 7
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W CENTRUM UWAGI

Nie chcieli być gorsi
Szybko pozazdrościli im sukcesów przedstawiciele innych
instrumentów. Z Paryża i Rouen
z tytułami laureatów wracali młodzi pianiści, z austriackiego Liezen – utalentowana wiolonczelistka, a w krajowych festiwalach
sukcesy odnosili: ecistka, klarnecista, saksofonista, trębacz
i skrzypaczka. Tych sukcesów
było tak wiele, że chcąc je zliczyć, ograniczono się do konkursów i przesłuchań ogólnopolskich
i międzynarodowych. I wtedy
okazało się, że w ostatnich piętnastu latach uczniowie sanockiej
PSM wygrali 85 imprez, zdobywając ponadto 120 drugich i trzecich nagród oraz wyróżnień.

Zgłosili festiwalowe
ambicje
Sanocka szliernia nie chciała być tylko znanym warsztatem
rzemieślniczym. Jej ambicje
sięgnęły wyżej. Postanowiła odkryć Sanok jako miejsce organizowania imprez o randze festiwali. Dziś Międzynarodowe Spotkania Gitarowe i Międzynarodowe
Spotkania Akordeonowe są jednymi z najbardziej znanych festiwali muzycznych w kraju, ściągającymi do grodu Grzegorza
uczestników z wielu państw. Od
roku 2003 jednemu z nich towarzyszą Międzynarodowe Konkursy Kompozytorskie na kompozycję akordeonową. Najmłodszą
imprezą rmową są Międzynarodowe Warsztaty Pianistyczne organizowane w cudownej scenerii
bieszczadzkiej. Ich druga edycja,
(zakończona w styczniu br.), odniosła ogromny sukces, wprawiając w podziw znakomite grono
wybitnych światowych pianistów.

Ciągle głodni sukcesów
Kto stoi za
sukcesami
uczniów sanockiej PSM? Odpowiedź może być tylko jedna: znakomity zespół nauczycieli i pedagogów. Dyrektorowi Andrzejowi
Smolikowi, który od 1990 roku
pełni tę funkcję, należałoby przyznać tytuł nie tylko wybitnego nauczyciela, który już ma, ale także
tytuł wybitnego selekcjonera.
W ciągu kilkunastu lat stworzył
Dokończenie ze str. 6.
le Podstawowej Opieki Zdrowotnej na kadencję 2007-2011. Zgłoszono 12 kandydatów, z których
należało wybrać 9 członków. I tu
kandydaci zgłoszeni przez radnych z grupy tzw. dziesiątki otrzymywali po 10 głosów (w dwóch
przypadkach po 9), podczas gdy
kandydaci „jedenastki” w granicach od 14 do 17. W ten sposób
w pierwszym podejściu wybrano
osoby: Dariusz Wanielista (17),
Maria Skoczyńska i Henryka Tymoczko (po 16), Joanna Hydzik
(14) i Dorota Mierzwa (11). O pozostałe 4 miejsca pięciu kandydatów, którzy uzyskali po 10 głosów,
musiało stoczyć pojedynek barażowy. Jednakże nie doszło do niego, gdyż jeden z nich, Marian Kurasz postanowił zrezygnować
z kandydowania.– Jeśli fachowość
przegrywa nie wiem z czym, wycofuję swoją kandydaturę – oznajmił. Poproszony o zinterpretowanie określenia „nie wiem z czym”,
odparł: „z koniunkturalizmem”. Za
sprawą jego rezygnacji, grono
członków rady powiększyło czterech kandydatów z „dziesiątkami”
w pierwszym głosowaniu. Byli to:
Stanisław Dzimira, Piotr Lewandowski, Robert Najsarek i Wiesław
Pyrcak. Do składu społecznej
rady weszli ponadto, bez głosowania, burmistrz Wojciech Blecharczyk, jako jej przewodniczący
oraz Jan Wydrzyński, jako przedstawiciel wojewody.
20 KWIETNIA 2007 R.

Szlierze diamentów

(git.), Marta Podulka
Rozjechani po świecie
(et) i Grzegorz MiszA potem był koncert jubileuszoczyszyn (akordeon).
A w sobotę w Sanoc- wy pn. „Przeżyjmy to jeszcze raz”.
kim Domu Kultury od- Jak zwykle piękny, urozmaicony,
była się wielka gala. z udziałem solistów, duetów,
Wystąpienia, odzna- orkiestry szkolnej i młodzieżowej orczenia, nagrody, kwia- kiestry dętej. Czekaliśmy, że pojawią
ty. Dużo kwiatów. się w nim ci, których znamy
Z przepięknym ko- z ekranów telewizyjnych, z prasy
szem z 35 czerwonych muzycznej, tych, którzy przysporzyli
róż od wdzięcznych Jubilatce najwięcej laurów i splendorodziców. Potem pod- ru. Zabrakło ich. Z różnych przyczyn.
niosła chwila i ogło- Głównie z powodu innych zajęć. Roszenie przyznanej dy- berta Gierlacha, słynnego już sanocrektorowi Andrzejowi kiego basa, dzień jubileuszu zastał
Smolikowi I Nagrody na występach na Florydzie, gitarzyMinistra Kultury i Dzie- stę Damiana Kurasza w trasie kondzictwa Narodowego certowej w USA, klawiszowca Domiza wybitne osiągnięcia nika Wanię na stypendium w Bostodla kultury narodowej. nie, wiolonczelistkę Joannę Kielar na
Potem nagrody I st. studiach w Helsinkach, a jej siostrę
dyrektora
Centrum Agatę, ecistkę, na koncertach
Edukacji Artystycznej w Niemczech, śpiewaczkę Teatru
W koncercie „Przeżyjmy to jeszcze raz” wystąpiły przyszłe gwiazdy szkoły Ministerstwa Kultury Muzycznego w Gdyni Monikę
jubilatki. Na zdjęciu duet fortepianowy: Natalia Dziok i Michał Gurgacz.
dla: Iwony Bodziak, Fedyk-Klimaszewską na koncertach
zespół, który wystawiony na gieł- czymś zwyczajnym, ich marzenia Iwony Hartman i Tomasza Tar- w swoim teatrze, Kamila Bartnika na
dzie, osiągnąłby dziś niebywały skierowały się gdzie indziej. nawczyka i II st. dla: Lukrecji zajęciach w swojej Szkole Muzycznej,
sukces. – Oni nie potraą być Chcieliby kolejny jubileusz odbyć Brudek i Grażyny Dziok. I wresz- zaś Macieja Kandefera i Tomasza
przeciętni. Muszą być najlepsi. we własnej sali koncertowej, któ- cie odznaki Zasłużony dla Kultu- Holiznę z Warszawskiego Kwintetu
I tym bakcylem zarażają swoich rej brak tak bardzo odczuwają. ry Polskiej dla: Lukrecji Brudek, Akordeonowego na wcześniej zakonpodopiecznych – ocenił profesu- Już mają jej projekt. Mają ambicje Piotra
Grabonia,
Janusza traktowanych koncertach w kraju.
rę PSM w Sanoku Krzysztof ulokować go w programie opera- Ostrowskiego, Grzegorza Perko- Czy nie piękny to bukiet gwiazd drogiej Jubilatki? Najpiękniejszy.
Szczepaniak, przedstawiciel Mi- cyjnym Ministerstwa Kultury. łupa i Monika Śliwki.
Marian Struś
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Wiedzą, że dysponują mocnymi
Narodowego, od 18 lat sprawują- argumentami, ale czy to wystarcy nadzór nad tą placówką.
czy? Bardzo na to liczą. Mają też
I jest jeszcze coś, co wyróż- pomysł na prezent jubileuszowy,
nia to wyjątkowe grono Jubilatki: jaki marzyłby się im od miasta.
atmosfera. Nie jest dziełem przy- Za znakomitą jego promocję, za
padku, że z 40-osobowego skła- wszystkie koncerty, za blisko tydu kadry, aż połowa to absolwen- sięczną rzeszę absolwentów (820
ci sanockiej szkoły. Łcznie absolwentów PSM I st i 120 II st.),
z główną księgową. Coś musi którym poświęcili swój czas i serwięc być w tej szkole, skoro po ca. Teraz chcieliby, aby miasto
studiach do niej wrócili. A dyrek- odwdzięczyło się im koncertowym
tor Smolik jest dumny, że jego fortepianem. Nowa, piękna sala
drużyna to wychowankowie, a nie koncertowa, w niej nowy fortepian.
zaciąg z transferów za ciężkie To dopiero byłby jubileusz...
pieniądze.
Zasłużone zaszczyty
Dobiją się sali koncertowej
Na 35-lecie zorganizowali
Jubilaci nie boją się marzyć. zjazd absolwentów. Rozpoczęli
Są bowiem nauczeni, że aby go już w piątek, normalnie, czyli
dojść do czegoś, trzeba mieć ma- od muzyki. Stworzyli zespół ka- Nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej wręcza przedrzenia. Teraz, kiedy sukcesy meralny w składzie: Rafał Ra- stawiciel Ministerstwa Kultury Krzysztof Szczepaniak. Na zdj. od
swoich podopiecznych stały się chwał (sax), Katarzyna Kiełbasa lewej: Grażyna Dziok, Lukrecja Brudek i Tomasz Tarnawczyk.

DUET

JPG

NAGRODY

JPG

W ogniu pytań
Ten punkt obrad sesji zawsze
cieszy się największym zainteresowaniem. Zazwyczaj radni są
przekaźnikiem życzeń i postulatów swoich wyborców. Ale też
podejmują tematy ogólne, ważne
dla całej społeczności.
Józef Krynicki zasypał włodarzy miasta wnioskami porządkowymi. Chodziło o połatanie dziur na
ul. Okulickiego i posprzątanie
przydrożnych rowów, wyczyszczenie chodników na ul. Krakowskiej,
uporządkowanie ul. Lisowskiego

ło go również, kto wydaje zezwolenie na sprzedaż namiotową na parkingu pod „Kauandem” i jakie
miasto czerpie z tego korzyści.
Radny Janusz Baszak ponownie apelował o wgląd do dokumentacji związanej z przetargiem na lokal, w którym funkcjonuje „Karczma”
w rynku. Był także ciekaw kto
i w jakim celu prowadzi pomiary
gruntów na Błoniach pomiędzy
MOSiR-em, a mostem i co jest planowane na tym terenie.
W sferze zainteresowań Romana Babiaka był teren czołgo-

SESJA

JPG
Po twarzach widać, że obrady prowadzone są w spokojnej atmosferze, bez iskrzeń i wyładowań. Cwszyscy zadają sobie pytanie: czy
program sesji miał mało ognisk zapalnych, czy też gorączka minęła
i tak już będzie zawsze

i uruchomienie na niej oświetlenia
ulicznego, zabetonowanie tablicy
reklamującej
„Kauand”
przy
ul. Królowej Bony oraz uprzątnięcie
okropnie zabałaganionych działek
przy ul. Heweliusza. Zainteresowa-

wiska, który stał się ujeżdżalnią dla
amatorów rajdów motocyklowych.
Prosił także władze miasta o interwencję w sprawie sklepu-ruiny przy
ul. Wyspiańskiego na Olchowcach,
który stwarza zagrożenie dla osób

tam kręcących się.
Do tematu składowiska materiałów budowlanych przy obwodnicy
na ul. Dmowskiego, w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego, powrócił Andrzej Chrobak, ciekaw, dlaczego tak długo trwa proces jego
wyprowadzenia stamtąd.
Radny Tomasz Chomiszczak
zainteresowany był jak władze
miasta zamierzają rozwiązać problem braku miejsc w przedszkolach.
Dużo było wniosków dotyczących braku porządku i estetyki
w mieście. Maria Skoczyńska wskazała teren klombu zamienionego
w jeden wielki śmietnik przed szpitalem na ul. Konarskiego, skarżąc się
generalnie na zbyt małą ilość koszy
na śmieci. Wyraziła także zaniepokojenie otoczeniem platformy widokowej w parku, które wygląda tragicznie.
Kazimierz Olender z rady dzielnicy Wójtowstwo apelował o kosze
w obrębie „Kauandu” i wykoszenie
trawy na terenach przylegających
do lotniska. Zaproponował umieszczenie dwóch tablic w okolicach
Sanu, informujących, że w czasie
wojny tędy przebiegała granica między walczącymi stronami.
W ramach wolnych wniosków
i zapytań radni dopuścili do głosu
gości, którzy przybyli na sesję,
chcąc być wysłuchani. I tak nestor
sanockich tenisistów Eugeniusz
Czerepaniak uskarżał się na traktowanie po macoszemu SKT przez
MOSiR i władze miasta. – Pozba-
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wiono nas dochodów, jakie
mieliśmy z dzierżawy obiektów, nie
dając w zamian nic. Z kwoty 3 mln. zł.,
jaką MOSiR przeznacza na utrzymanie obiektów, my nie dostajemy ani
grosza. To wszystko zmierza do
wymazania z mapy sportowej Sanoka tenisa – skonstatował.
Z kolei Wacław Drwięga i Stefan
Tarapacki wystąpili z propozycją,
aby obiekt „Torsanu” przy ul. Mickiewicza, po niezbędnej adaptacji,
przeznaczyć na całoroczny obiekt
sportowy dla dzieci i młodzieży.

Radni pytają, burmistrz
odpowiada
Tym razem, pod nieobecność burmistrza, odpowiedzi na
pytania udzielali dwaj jego
zastępcy: Stanisław Czernek
i Marian Kurasz.
Z wypowiedzi M. Kurasza wynikało, że udało się rozwiązać
problem braku miejsc przedszkolnych. – Na wstępie zwerykowaliśmy
listy chętnych, po czym zdecydowaliśmy się utworzyć dwa dodatkowe
oddziały w przedszkolach nr 2 i 3.
Dzięki temu każde dziecko będzie
przyjęte – zapewniał wiceburmistrz.
W sprawach nieporządków
w mieście wypowiadał się St. Czernek. Wyjaśniał, że większość wskazanych miejsc należy do prywatnych właścicieli (np. działki przy
ul. Heweliusza) czy też zarządów
dróg (ul. Okulickiego – powiatowa,
ul. Krakowska – krajowa, tereny
przyległe do lotniska – powiat. Kry-

Ukłony dla Jubilatki
Ewa Draus, wojewoda podkarpacki: Jestem pełna uznania dla
oarnej pracy wszystkich Nauczycieli i Wychowawców, którzy
z taką troską i zaangażowaniem
dbają o edukację muzyczną rozwój intelektualny i moralny sanockiej młodzieży.
Marian Kurasz, zastępca burmistrza Sanoka: Kariery krajowe
i międzynarodowe, dziesiątki, setki koncertów na bardzo wysokim
poziomie artystycznym, to tylko
niektóre osiągnięcia Szkoły - Jubilatki. To efekt pracy i zaangażowania
dyrektora,
człowieka
niezwykłego,
nieprzeciętnego
oraz znakomitego zespołu nauczycieli i wychowawców, jaki placówka ta zgromadziła. Dziś dziękujemy im za serce, za ich życiową misję, jaką wypełniają, gratulujemy uczniom za to, że nie boją
się marzyć i marzenia te spełniają.
PSM to wizytówka miasta, a zarazem jego najlepsza promocja.
Krzysztof Szczepaniak, przedstawiciel Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego: To
jubileusz bardzo znaczący dla kultury województwa, gdyż Jubilatka
to szkoła niezwykła. Jest w niej
coś wyjątkowego, coś, że nie wypada być przeciętnym, lecz
zawsze najlepszym. A dotyczy to
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Stąd takie jej sukcesy. Jest też
coś w Sanoku, co pozwala mu
znaczyć w kulturze tak wiele, choć
położony jest z dala od centrów
kultury.Jakiś genius loci. W tym
bogatym dorobku kulturalnym grodu Grzegorza wielki wkład ma Jubilatka, przed którą chylę dziś czoła. Nie zawaham się stwierdzić, że
jest to jedna z najlepszych szkół
muzycznych w Polsce.
Damian Kurasz, muzyk, jeden
z najlepszych gitarzystów w kraju, absolwent: Jubilatce wdzięczny jestem za rozbudzenie we mnie
milości do muzyki. Dzięki niej wybrałem ją najpierw jako przygodę
mego życia, potem jako kierunek
studiów, wreszcie jako profesję.
Lata spędzone w mojej szkole
w Sanoku zawsze będę wspominał
z wielkim sentymentem.
emes
tykę obszaru w parku wokół platformy widokowej uznał za przedwczesną, jako że miejsce to pozostaje
jeszcze terenem budowy, która
trwa. Sprawa składowiska materiałów budowlanych przy ul. Dmowskiego jeszcze jest nierozstrzygnięta. Jego właściciel złożył odwołanie
do Sądu Administracyjnego, co odsunęło w czasie likwidację składu.
W przedmiocie sklepu – ruiny przy
ul. Wyspiańskiego burmistrz zwracał się już do Nadzoru Budowlanego, jednak mimo zagrożenia katastrofą, reakcji nie widać. Według
wyjaśnień wiceburmistrza Czernka,
na Błoniach prowadzone są badania geologiczne dotyczące nośności
gruntów. Czyni to prawdopodobnie
jeden z developerów. – Tereny te
mają pozostać terenami zielonymi
i takie stanowisko przekazujemy
wszystkim
zainteresowanym
– twierdzi wiceburmistrz.
W sprawie nansowania SKT
głos zabrał radny Maciej Bluj, nie
podzielając słuszności oczekiwań
korzystania z dzierżawy pomieszczeń. – To tak, jakby Międzyszkolny Klub Pływacki, któremu szefuję, oczekiwał od władz miasta
przekazania mu zespołu basenów, z możliwością czerpania
z niego korzyści. Życzyłbym tak
sobie – stwierdził.
Do propozycji zamienienia dachu nad „Torsanem” w zamknięty
obiekt sportowy powrócimy w kolejnym numerze.
Marian Struś
STR. 7
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Obecnie symbolem naszego klubu jest bocian na szarym tle.
– W ostatnim czasie dochodziły do nas głosy, że logo należy zmienić.
Zdajemy sobie sprawę, że głos kibiców jest w tej kwestii najważniejszy, postanowiliśmy to uczynić. Ponieważ jednak nie chcielibyśmy nic
narzucać, dlatego bardzo liczymy na wasze propozycje – mówi Jan
Oklejewicz, prezes KH. Zachęcając do ruszenia głową, jesteśmy przekonani, że zarząd klubu w tym czasie też głową poruszy i wymyśli,
jaką nagrodę przyznać temu, kto zwycięży w tej rywalizacji.
Swoje zdanie na temat zmiany logo można wysyłać do 27 kwietnia na
adres mailowy klubu: khsanok@op.pl – Oprócz opinii mówiących czy w ogóle warto zmieniać logo, prosimy o nadsyłanie wstępnych projektów gracznych – mówi prezes KH. Ewentualna zmiana logo musi nastąpić przed walnym zebraniem członków klubu, które zaplanowane jest na maj br.
(bw)

Mistrzostwa Sanoka
w Badmintonie

Urząd Miasta zaprasza wszystkich do udziału w V Otwartych
Mistrzostwach Sanoka w Badmintonie, które odbędą się w najbliższy weekend (21-22 bm.) w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3.
W sobotę rywalizować będą
zawodniczki i zawodnicy w wieku
szkół podstawowych i gimnazjów.
Początek rozgrywek – godz. 10.
Zapisy najpóźniej 30 minut przed
rozpoczęciem gier.
W niedzielę o godz. 10 rozpoczną się gry w kategorii „open”
kobiet, a następnie mężczyzn,
a następnie do walki przystąpią
panie i panowie w kategorii wiekowej do lat 35, po czym wystartują
seniorzy powyżej 35 lat. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę

systemu rozgrywek w zależności
od liczby zgłoszeń. Osoby niepełnoletnie winny posiadać zgodę
rodziców lub przebywać pod opieką osób dorosłych. Uczestnicy we
własnym zakresie zabezpieczają
sobie sprzęt do gry (rakietki).
Najlepsi (miejsca 1-3) oprócz
tytułów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast ci, którzy zajmą
miejsca 1-6 pamiątkowe dyplomy.
Gorąco namawiamy państwa do
udziału w V Mistrzostwach Sanoka w Badmintonie.
(emes)

Harnasie z paterą
Choć w ostatniej kolejce ligi halowej Harnasie tylko zremisowali z Policją, to formę potwierdzili na Turnieju „O Srebrną
Paterę” z okazji drugich urodzin Football Clubu.
W spotkaniach grupowych
rozgromili 5-1 Kings Horn, pokonali
2-1 Beerland i ulegli 0-2 drużynie
Robotnicza Team. Dwa ostatnie
mecze turnieju bezbramkowo remisowali, wygrywając jednak
w rzutach karnych – 5-4 w półnale
z Hamburgiem i 3-0 z Robotniczą.
Tym samym wzięli rewanż za jedyną porażkę w turnieju. Harnasie

grali w składzie: Tomasz Słomiana
– Marcin Bukowski, Mariusz Stec,
Dawid Folta, Daniel Walankiewicz,
Daniel Hodyr i Konrad Steliga.
Następnie w Football Clubie odbył się turniej futbolu stołowego, stanowiący przymiarkę do Grand Prix
Sanoka. Udział wzięło 7 drużyn. Najlepszy okazał się duet, który tworzyli
Piotr Spaliński i Robert Kostecki. (b)

Pół godziny
z mistrzem świata
Do tej pory tylko marzyli o tym, by na żywo zobaczyć
w akcji najlepszych pływaków świata. Spełniło się w poprzedni czwartek, gdy młodzież MKS-u pojechała do Dębicy na
pierwszy dzień Mistrzostw Polski.
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Pamiątkowe zdjęcie z Otylią Jędrzejczak z pewnością zajmie
szczególne miejsce w albumach sanockich pływaków.
Trener Czesław Babiarz wy- wiali z nimi, zbierali autografy.
najął autobus, zabierając na za- – Najbardziej sympatyczny okazał
wody grupę około 30 swoich wy- się mistrz świata, Mateusz Sawrychowanków. Na pięknym basenie mowicz. Z moimi podopiecznymi
w Dębicy mieli okazję obejrzeć pa- spędził dobre pół godziny – posjonujące wyścigi, m.in. obydwa wiedział trener Czesław Babiarz.
Młodzież MKS wracała do
nałowe na 200 metrów motylkiem, w których złote medale zdo- Sanoka pełna wrażeń. Ale także
że
sukcesy
bywali Otylia Jędrzejczak i Paweł przekonania,
Korzeniowski. Nasi młodzi pływa- w sporcie muszą być poparte
(b)
cy podziwiali idoli z bliska, rozma- ciężką pracą.
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Łyżka dziegciu do beczki miodu
Beczka miodu już była. Organizacja i przeprowadzenie
Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie do lat 18 oceniona
została została bardzo wysoko, czym nie omieszkalismy się
podzielić z Czytelnikami na gorąco. Ale czy wszystko naprawdę było tak idealnie, że nie mogło być lepiej? Na pewno nie.
A zatem włóżmy do tej beczki łyżkę dziegciu, z prośbą o spokojne przyjęcie.

z Danii i Norwegii. Jedynie
Japończycy zdali się na siebie
i najchętniej grali w piłkę z polskimi przyjaciółmi na ogródku
jordanowskim. Dawnymi laty
nawet krajowym imprezom towarzyszyły koncerty i spotkania

Największy rwetest podniósł
się pierwszego dnia, kiedy na kilkanaście minut przed inauguracją
Mistrzostw do kasy ustawiła się
ok. stuosobowa kolejka. Złość wyładowali na organizatorach, zarzucając im, iż otwarcie jednej
kasy na imprezę o takiej randze to
jakaś paranoja. Tłumaczenia, że
od kilku dni bilety były w przedsprzedaży, tylko ich rozsierdziły.
Nie dziwota. Jedna kasa, w dodatku ulokowana na I piętrze budynku usytuowanego obok hali to rzeczywiście krok nieprzemyślany.
Dziennikarze skarżyli się na
kiepsko funkcjonujące biuro prasowe. I mieli ku temu powody.
Sami musieli uganiać się za trenerami i zawodnikami, gdyż obsługa prasowa była nijaka, albo
żadna i nie było komu zorganizować konferencji prasowych po
zakończonych meczach. W tym
przypadku nie można mieć pretensji do gospodarzy, lecz do
PZHL, który obstawił stanowisko
szefa biura prasowego jakimś zasłużonym działaczem, który czasy, gdy chciało mu się działać,
miał już daleko za sobą. Plama.
A teraz uderzmy się już w
nasze sanockie piersi i odpo-

integracyjne, które tu były bardzo potrzebne, a ich brakło.
Szkoda.
Co do samej atmosfery
w „Arenie”, było nieźle. Ale też
można by pogrymasić. Nie pokuszono się, aby zaangażować
spikera, który utrzymywałby
stały kontakt z widownią, informował ją o wynikach wcześniej
rozegranych spotkań, zabawiał
ploteczkami i ciekawostkami.

HANDEL
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wiedzmy na pytanie: czy zrobiliśmy wszystko, aby zagranicznym ekipom pokazać nie tylko
miasto, ale także zaprezentować jego np. kulturalną wizytówkę? Naprawdę byłoby czym
się pochwalić, a z rozmów
z przedstawicielami ekip wynikało, że chętnie by coś pooglądali. O program imprez kulturalnych
towarzyszących
Mistrzostwom pytali też kibice

Bezkonkurencyjna
„dwójka”!

Król Artur
Finałowa kolejka fazy zasadniczej Sanockiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej dała odpowiedź na dwa ostatnie pytania:
kto zdobędzie tytuł króla strzelców oraz które drużyny zajmą miejsca 2. i 8. Wypadło na Artura Wojtowicza z Policji
oraz Harnasi i Trans Gaz.
Jeżeli chodzi o lokaty, to
wbrew pozorom istotniejsza
była obsada tej niższej, bo
skład strefy medalowej znany
był już wcześniej. Nasza teza
z poprzedniego numeru, że
drużyny z miejsc 7.-9. mogą
zrównać się punktami, okazała
się trafiona – Trans Gaz i Magistrat wygrały, a No Logo
doznało porażki. Potrzebna
była tzw. mała tabela, w której
najlepszym bilansem legitymowali się ci ostatni. Pozycja 8.
przypadła piłkarzom Trans
Gazu, którzy tym samym
osiągnęli cel, jakim było wygranie z urzędnikami walki o ostatnie miejsce w drugiej czwórce.
„Spudłowaliśmy” natomiast
z przypuszczeniem, że wiceliderzy klasyfikacji strzelców
zechcą rzutem na taśmę
wydrzeć koronę prowadzącemu w rankingu Arturowi Wojtowiczowi. Piotra Spalińskiego

(No Logo) i Grzegorza Piotrowskiego (Media) w ogóle nie było
w wykazie strzelców. Zresztą nie
pomogłoby im nawet skopiowanie wyczynu Janusza Stachyry
ze Słodkiego Domku (7 goli), bo
policyjny snajper ustrzelił hat-tricka. Przy okazji przekraczając
granicę 50 goli w sezonie.
Czołówka
potraktowała
ostatnią kolejkę wyjątkowo luźno. Punkt zdobyli jedynie Harnasie, którym przypadło 2.
miejsce w tabeli. Football Club
i RTV AGD Media doznały porażek, a Kingsi pauzowali. Natomiast
najlepsza
ekipa
poprzedniego sezonu, czyli
Geo-Eko, finisz miała wręcz
znakomity. Tym razem w dwucyfrowych rozmiarach rozgromiło No Logo i naprawdę szkoda, że obrońców pucharu
zabraknie w ostatecznej walce
o miejsca podium.

GEO-EKO – NO LOGO 11-2 (3-2); Tarapacki 4, Fineczko, Błażowski i Bil po 2, Kot – Ząbkiewicz i Kondyjowski. SŁODKI DOMEK – FOOTBALL CLUB 12-7 (5-3); Stachyra 7, Lisowski 3, Zięba i Bednarczyk – Karnas 4, Żuchowski, Bindas i Długosz. MAGISTRAT – RTV AGD MEDIA 4-1 (2-0); Zagórda 2, Szymko i Mazur
– Biskup. POLICJA – HARNAŚ BŁONIE 6-6 (3-2); Wojtowicz 3,
Niemiec 2, Haduch – Stec 2, Hodyr, Folta, Krężel i Pietryka.
TRANS GAZ – WIR 8-4 (3-1); Pogorzelec 4, Sobolak, Piecuch,
Zacharski i Żurawski – Warchoł 2, Błażowski i Haduch.
Tabela: 1 Kings Horn (43, 146-80), 2. Harnaś Błonie (41, 130-86),
3. RTV AGD Media (40, 130-96), 4. Footbal Club (36, 122-92).
Ostateczna klasyfikacja strzelców: 1. Wojtowicz (Policja) – 51,
2. Spaliński (No Logo) i Piotrowski (RTV AGD Media) – po 43.
Dzisiaj pierwsze mecze fazy play-off: Geo Eko – No Logo
(godz. 17), Kings Horn – Footbal Club (17.45), Harnaś Błonie
– RTV AGD Media (18.30); Trans Gaz – Słodki Domek (19.20),
Policja – Wir (20.10).
(bart)
TYGODNIK SANOCKI

A bez takiej osoby, bywało
sztywno i zbyt zwyczajnie. A powinno
być
niezwyczajnie
i szczególnie.
Ale i tak było dobrze, a może
nawet bardzo dobrze. Widać jednak, że mogło być jeszcze lepiej.
Chwaląc w poprzednim numerze
organizatorów, ci zapomnieli
o rmie, która bardzo zaangażowała się, aby uczestniczące ekipy wszędzie mogły zdążyć na
czas. Mowa o „Autosanie”, który
zabezpieczał autobusy. Był to
niewątpliwie duży wysiłek, za który z opóźnieniem w ich imieniu
dziękujemy.
Napisaliśmy też, że brakowało nam telewizji. Oczywiście adresowalismy to konkretnie do
„Polsatu”, dysponującego wyłącznością do pokazywania
imprez IIHF. Nie zdecydował się
na to. Nie zlekceważyła w ten
sposób
swoich
telewidzów
TV Rzeszów, która była w „Arenie” każdego dnia, zapewniając
im bieżące serwisy informacyjne.
Nawet nie wyobrażaliśmy sobie,
że mogłoby jej zabraknąć. I tym
telewizyjnym akcentem kończymy
nasze
podsumowanie
Mistrzostw Świata w Hokeju na
Lodzie. Dobrych, udanych, co nie
oznacza, że z poprzeczką
umieszczoną na najwyższym poziomie. Jeszcze można by ją
dźwignąć, ale zostawmy to sobie
na kolejne Mistrzostwa.
Marian Struś

Dobiegła końca liga Szkół Podstawowych o Mistrzostwo
Sanoka w Unihokeju. Z kompletem punktów zwycięstwo odniosła drużyna SP2, końcowy sukces zapewniając sobie już
w przedostatnim turnieju.

UNI
JPG
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Choć do rozpoczęcia sezonu hokejowego pozostało jeszcze sporo czasu, sanoccy kibice mogą aktywnie uczestniczyć
w przygotowaniach do nowych rozgrywek. Zarząd KH Sanok
zaprasza wszystkich do tworzenia klubowego logo.

MARIAN STRUŚ

Nowe logo?

Zdjęcie uczestników ligi wraz z opiekunami. U dołu zwycięska
drużyna SP2. Od lewej: Przemysław Dębiński, Piotr Bar, Maciej
Bielec, Przemysław Chudziak, Szymon Dziedzic i Kacper Rębisz.
Sądzono, że walka toczyć
się będzie między „dwójka”
i „czwórką”, tymczasem dominacja tej pierwszej szkoły nie
podlegała dyskusji. Drużyna
prowadzona przez Wojciecha
Mermera wygrała wszystkie turnieje i prawie wszystkie mecze
(jeden remis z „czwórką”).
Po przedostatnim turnieju wiadomo już było, że ligę wygra
SP2 przed SP4 i SP1.
Finałowy turniej w „dwójce”
przypieczętował sukces gospodarzy. Przy tym przyniósł sporo
emocji – padły 72 bramki. Aż 20
goli, z czego 11 w meczu z SP6,
zdobył Kamil Olearczyk z SP
– król strzelców nie tylko turnieju, ale i całych rozgrywek
(57 goli). Pozostałe wyróżnienia
indywidualne przypadły zawodnikom SP2 – najlepszym bramkarzem znów wybrany został

Kacper Rębisz, a zawodnikiem
Piotr Bar. Po ostatnim meczu
nastąpiło rozdanie pucharów
i nagród (sprzęt sportowy).
– Celem ligi było przede
wszystkim przygotowanie się do
przyszłorocznych
zawodów
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Myślę, że „dwójka” prezentuje
poziom, który pozwala upatrywać w niej jednego z faworytów.
Ze swojej strony dziękuję zawodnikom i opiekunom drużyn
za udział w rozgrywkach i udzieloną pomoc – powiedział Dariusz Fineczko, organizator ligi
i opiekun SP1.
(b)
Sponsorzy Mistrzostw Sanoka
Szkół Podstawowych w Unihokeju:
Burmistrz Miasta Sanoka, Starosta Powiatowy, PGNiG o/Sanok, Geo-Eko, Mansard,
Trans Gaz, Trans NG, Pol-Buk, SPGK.
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Pomylili Stale?
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku został sponsorem piłkarzy Stali. Tyle, że tej rzeszowskiej, nie sanockiej.
Kibice spekulują nad przyczyną tej decyzji.
Po informacji nowin, stosowna notka pojawiła się także na
ocjalnej stronie naszego klubu.
Kończy ją zdanie: „Klub Stal
Sanok, borykający się z trudnościami nansowymi i cierpiący
na brak sponsorów, gratuluje drużynie z Rzeszowa sponsora”.
Wprawdzie prezes klubu Józef
Konieczny nie chciał odnieść się
do całej sytuacji, ale cytowane
zdanie samo w sobie jest najlepszym komentarzem.
Sanoccy kibice zachodzą
w głowę, dlaczego PBS zdecydował się sponsorować Stal rzeszowską, a nie tę z własnego
miasta, choć grają w tej samej lidze. O odpowiedź poprosiliśmy
prezesa banku Lesława Wojtasa:
– Jesteśmy bankiem regional-

nym, więc musimy dbać o cały
rynek. W Rzeszowie mamy w sumie 8 placówek, które chcemy
nieco „rozruszać”. Na sponsorowanie piłkarzy tamtejszej Stali
zdecydowaliśmy się także dlatego, że nasze reklamy będą widoczne i na meczach piłkarskich,
i żużlowych. Dodam, że Stal
Rzeszów wsparliśmy w sumie
symboliczną kwotą, która nie stanowi nawet 10 procent tego, co
dajemy na sanocki hokej.
Polityka banku to wyłącznie
jego sprawa, ale odczuciom kibiców trudno się dziwić. Obydwie
Stale grają w tej samej grupie,
więc sponsoring sanockiego banku może przyczynić się do spadku tej sanockiej do IV ligi…
(b)

Niech im Korona
z głowy spadnie
Stróże, wysiadać – mówi kolejarskie porzekadło. Tymczasem stalowcy nie wysiedli. Z jednym z pretendentów do awansu w szeregi II-ligowców zremisowali bezbramkowo, co było jedną z większych niespodzianek ostatniej kolejki. A niewiele brakowało, aby sięgnęli po komplet
punktów.

Kibice czują bluesa
Radość zapanowała w całej Polsce na wieść, że pokonaliśmy Włochów i Węgrów i to my, wespół z Ukrainą, będziemy
gospodarzami Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Gdy tylko opadła fala euforii, kibice zaczęli główkować. Do tej
swoistej burzy mózgów włączyli się także sanoczanie. Oto
próbka ich talentu.
Najwięcej
„ugrają”
na
Mistrzostwach miasta, w których
rozgrywane
będą
mecze
(Gdańsk, Warszawa, Poznań
i Wrocław), ale czy tylko? Może
i nam skapnęłoby coś z tego piłkarskiego stołu – proponuje jeden
z kibiców, tak kombinując:
– Z pewnością drużyny będą
przemieszczać się między Polską
a Ukrainą np. udając się z Wrocławia do Lwowa. Oczywiście ich
marszruta prowadziłaby przez
Sanok. Co zatem Sanok powinien zrobić? Zaproponować im
wypoczynek w grodzie Grzegorza, oczywiście połączony z lek-

kim treningiem. Gdzie? Na jednym ze stadionów, a najlepiej na
obydwóch. Skoro tak, to obiekty
te należy odpowiednio do tego
przygotować, na co potrzebne są
pieniądze. A, jak wiadomo, na
przygotowanie się do Mistrzostw
Europy nie może ich zabraknąć.
Już sam prezydent to powiedział.
A zatem, do roboty. Siadajmy do
wniosków, projektów, a jak się
wszystko uda, to przy okazji
Mistrzostw, będziemy mieć w Sanoku Wembley. Albo dwa. Za frico.
No, no, kombinujcie dalej...
emes

„Czternastka” wrotkarska
w Dębnie
Sanoczanin Piotr Bluj - „Ambra Sprandi Rollsport” wygrał wyścig wrotkarski na 14-kilometrowej trasie w Dębnie.
Po dobrym występie w Bratysławie jest to kolejny sukces naszego
reprezentanta. Zwyciężył pewnie i efektownie kilometrowym niszem,
wyprzedzając drugiego na mecie Marka Szymańskiego o 13 sekund
i trzeciego Pawła Milewskiego o 16 sek. Reszta dojechała do mety
z 3-minutową stratą do zwyciężcy.
W zawodach nie wystarował jeden z liderów „Ambry” Witold Mazur.
emes

Na najwyższym podium Piotr Bluj. Oczekujemy na jego pojedynek z Witoldem Mazurem.
STR. 12

Kibice bardzo liczą na to, że w meczu z Koroną przełamie się Paweł Kosiba i zdobędzie zwycięską
bramkę. Jesteśmy „za”.

Sanoczanie
dotrzymują
słowa w jednym, że nie bacząc na miejsce w tabeli, będą
walczyć o każdy punkt. I walczą. Satysfakcja z tego jest
z pewnością niepełna, gdyż
nam wszystkim, i im także, marzą się duże punkty i szybkie
odrabianie strat, które są ogromne. Tymczasem w czterech meczach zdobyli zaledwie 3 punkty, co jest marnym dorobkiem,
nie dającym cienia nadziei na
żaden cud.

Nie zdziwiłbym się jednak
wcale, gdyby remis w Stróżach
okazał się przełomowym dla stalowców. Może wreszcie uwierzą,
że jeśli potrali napędzić strachu
mierzącemu w II ligę Kolejarzowi
i to w jego domu, to niby dlaczego
nie mieliby wygrać z każdym innym
przeciwnikiem... Na razie chyba
uwierzyli, że można nie przegrać.
To już dużo, ale chcąc opuścić
ostatni wagon, trzeba zacząć
wygrywać. I w to należy uwierzyć.
Kibice Stali mówią z wyrzutem: po-

winniśmy wygrać z Wisłą II, Sandecją, Kolejarzem i co najmniej
zremisować z Orlętami. Ile punktów mielibyśmy więcej? Siedem!
Czyli już wyprzedzibyśmy Busko
i zabierali się do Hetmana i Sandecji. Naprawdę mogło tak być!
Walczmy dalej. Oby szczęśliwiej, oby skuteczniej. Korona, zajmująca 6 m. w tabeli, ze stratą
zaledwie 3 p. do wicelidera z Wieliczki, z pewnością nie przyjedzie do
Sanoka, aby bronić remisu. Będzie
atakować, nie zagęszczając defen-

sywy. I to trzeba wykorzystać. W tej
rundzie kielczanie nie spisują się
najlepiej. Przegrali już dwa mecze
(w Lublinie z Motorem 3-2 i w Zamościu z Hetmanem 2-1). Wygrali
natomiast tylko raz z Okocimskim
(3-0) i ostatnio zremisowali u siebie z Hutnikiem 1-1. Jak z tego
widać, na wyjeździe jeszcze nie
zdobyli ani punkcika i oby do niedzieli nic się tu nie zmieniło. W jesiennej rundzie w meczu w Kielcach stalowcy zremisowali 2-2, co
też powinno ich podbudować
przed sobotnim meczem.
Z sygnałów, jakie dotarły do
Sanoka ze Stróż wynika, że łapie
formę Dawid Pietrzkiewicz i dość
pewnie zaczyna grać defensywa.
W meczu z Koroną oczekujemy natomiast lepszej gry całej linii pomocy, a szczególnie Marcina Borowczyka, który jeszcze nie przekonał
sanockich kibiców, że był to udany
transfer. W swojej najwyższej formie chcielibyśmy zobaczyć wreszcie Pawła Kosibę. Ogląda się go
wtedy z największą przyjemnością.
Przebudzić się powinien atak. W jakim składzie grający? Na pewno
z walecznym Danielem Niemczykiem i chyba jednak Rafałem Nikodym. Gości trzeba zaskoczyć szybkością akcji, a ten zawodnik potra
zasiać zamęt na przedpolu rywala.
Życzymy stalowcom, aby nie
sprawdziło się porzekadło: „Korona im z głowy nie spadnie”.
Właśnie niech im spadnie. Niech
na własnej skórze kielczanie przekonają się, dlaczego to warszawska Legia w Sanoku przegrała.
A poza tym, na zwycięstwo czekają kibice, czeka cały sportowy Sanok. Zróbcie nam i sobie tę przyjemność. A potem już pójdzie...
Marian Struś

Brązowy kolor porażki…
Czy można pokonać
okonać mistrza świata i nie zdobyć krajowego czempionatu? Okazuje się, że można. Waldemar Wiszyński długo będzie rozpamiętywał Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin. Zwłaszcza, że startował niemal przed własną, podkarpacką publicznością, do tego perfekcyjnie przygotowany…
Na turnieju w Rzeszowie zawodnik Sanockiego Klubu Karate był podkarpackim jedynakiem wśród faworytów, toteż
też od razu zdobył sympatię widowni. Dobrą formę potwierdził już w pierwszej walce (waga do 80 kg), pewnie
pokonując
konując Tomasza Piskulaka z Kielc. W ćwierćfinale trafił na o rok młodszego Piotra Sawickiego zBiałegostoku, chyba najbardziej utytułowanego
wanego
zawodnika polskiego kyokushin. Były mistrz świata i czterokrotny mistrz
Europy był oczywiście faworytem, ale to jeszcze nie daje zwycięstwa.
Zwłaszcza, że Wiszyńskiemu
w końcu nadarzyła się okazja do rewanżu za finał Pucharu Polski z 1995
roku. Pojedynek był ozdobą rzeszowskich mistrzostw – obustronnie ofensywna walka, cios za cios. Po regulaminowych trzech minutach wszyscy
sędziowie typowali remis. W dogrywce Sawicki nieco zwolnił tempo i
Wiszyński wygrał 3:1!
Dramat popularnego „Wiery” rozegrał się w półfinale. JózefaRudnickiego
z Wrocławia zmuszał do ciągłej obrony, ale pół minuty przed końcem, odpierając kolejny atak, cofający się rywal na odczepnego wyprowadził kopnięcie, trafiając w bok głowy sanoczanina. Zdobył wasari, a że czasu było
już bardzo niewiele, pewnie utrzymał punktową przewagę nad nieco jeszcze
oszołomionym zawodnikiem SKK.
– Długo będę „trawił” tę porażkę. Do mistrzostw przygotowywałem się
od kilku miesięcy i uzyskałem naprawdę świetną formę. Walka z Sawickim
to potwierdziła. Niestety, w półfinale zawiodło to, co powinno być moim
największym atutem – doświadczenie. Mając wyraźną przewagę, poczułem
się chyba zbyt pewnie i drogo mnie to kosztowało. Gdyby nie ta chwila nieuwagi, w finale trafiłbym na Michała Krzaka, który ostatecznie zdobył mistrzostwo. Złoto było w zasięgu, bo z Michałem już wygrywałem. Szkoda…
Brązowy medal nie dał mi satysfakcji. Spróbuję to sobie powetować na
Pucharze Polski.
Bartosz Błażewicz
TYGODNIK SANOCKI
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