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Urodziwe modelki, piękne
kreacje, muzyka z klimatem
i smakowite jedzonko
– sanoczanie polubili
pokazy mody
organizowane
przez Agencję I.D.
Media w restauracji
„Szklarnia”.

Dom Turysty
do liftingu
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Swoim wyglądem i standardem
nieodparcie kojarzy się z epoką
wczesnego socrealizmu.
Czy ma szansę
przekształcić się
w nowoczesny,
ładny i funkcjonalny
hotel? Ma – i to już
niebawem – zapewnia
dyrektor
Józef Szymbara.
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Precz z alkoholem 3
PSS postawił na swoim, wprowadzając
alkohol do Delikatesów. Wywołało to falę
protestów

Nie róbcie nam z kościoła muzeum!
Ojcowie franciszkanie i wierni alarmują,
że zamknięcie Rynku dla ruchu samochodowego
utrudni
dostęp
do
świątyni.
Korespondencja z urzędem miasta w tej
sprawie trwa już ponad trzy lata. Problem dotyczy nie tylko osób starszych i niepełnosprawnych, ale całej kilkutysięcznej społeczności paraalnej, pielgrzymów przybywających do sanktuarium Maryjnego oraz
osób korzystających z licznych dzieł prowadzonych przez ojców.
– Rozumiem założenia i szanuję pomysł ograniczenia ruchu na Rynku. Jednak jako gospodarz parai muszę zadbać o możliwość dotarcia wiernych do
świątyni. Stąd moje wielokrotne zapytania, jak też petycje mieszkańców kierowane do władz miasta – wyjaśnia ojciec Stanisław Glista, proboszcz parai pw.
Podniesienia Krzyża Świetego i gwardian klasztoru.

Centrum tętniące życiem
Ojcowie przybyli do Sanoka 630 lat temu. To
właśnie im miasto zawdzięcza powstanie pierwszych w mieście szpitali, szkół powszechnych i muzycznych.
Dzisiejsi franciszkanie wspaniale kontynuują
dzieło zapoczątkowane przez poprzedników.
Wśród licznych dzieł ekumenicznych, misyjnych,
charytatywnych i kulturalnych podejmowanych
przez zakonników warto wymienić choćby Ośrodek
Rehabilitacyjny,
Świetlicę
Środowiskową,
Spotkania
Ekumeniczne,
Festiwal
Muzyki
Organowej i Kameralnej „Muzyka Młodych
u Franciszkanów” czy zorganizowany w czerwcu
Ekumeniczny i Międzyreligijny Festiwal „Jeden
Bóg – Wiele Kultur”. Od 2005 roku erygowano przy
parai sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani
Ziemi Sanockiej, której obraz mieszkańcy miasta
i okolic czczą od XVII wieku.
W ciągu roku rytm życia parai odmierzają
nabożeństwa, rekolekcje, odpusty, spotkania.
Praktycznie ciągle coś się dzieje, a z proponowanej
przez ojców „oferty” korzystają tysiące ludzi, również spoza Sanoka.

Bezowocna korespondencja
Odkąd zaczęto mówić poważnie o rewitalizacji
Rynku i zamknięciu go dla samochodów, zakonnicy
występują do urzędu miasta z pytaniem, jak zostanie rozwiązany problem dojazdu wiernych do kościoła. Gwardian kontaktuje się w tej sprawie z władzami już od wiosny 2004 roku.
Ojciec stanowczo protestuje przeciwko argumentowi, że to m.in. z winy zakonników nie powstał
podziemny parking pod Rynkiem, który „rozwiązał-

JOLANTA ZIOBRO

Sanok na wybiegu
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Niedługo takie obrazki na Rynku będą nie do pomyślenia. Dlatego osoby starsze i niepełnosprawne
ogromnie martwią się jak będą docierały do swojego ukochanego kościoła.
by wszystkie problemy”. – Zadaliśmy tylko władzom
miasta pytanie, czy mogą dać nam gwarancję, że nie
wpłynie to negatywnie na stan murów kościoła
i kto weźmie odpowiedzialność, gdyby coś się stało?
O tym, że skarpa, na której posadowiony jest
kościół i klasztor, jest niestabilna wiadomo od dawna. Stąd też problemy z pękającymi murami. Ojcowie
zauważyli, że prowadzone od grudnia ubiegłego
roku prace ziemne i budowlane na Rynku nasiliły

problem. – Zawalił nam się komin w kawiarence
„U Minicha”, który musieliśmy wybudować od nowa,
a na murach pojawiają się coraz to nowe pęknięcia
– opowiada ojciec Glista.
Nowa fala korespondencji ruszyła w tym roku.
W lutym gwardian rozmawiał w urzędzie z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem i jego
zastępcą Stanisławem Czernkiem, a w marcu skierował kolejne pismo.
Dokończenie na str. 6

Miłość polsko-belgijska z piłką w tle
6

Nie milkną echa burzliwych
wydarzeń w sanockim kole
Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta. Zarówno
zwolennicy poprzedniego zarządu, który
nie otrzymał absolutorium, jak i jego przeciwnicy zapewniają o swym
oddaniu albertyńskiej
idei.

Załuż, znany w okolicy „Dom
pod Lipami”. W sobotni wieczór
Danuta i Guido Van Oevelen przyjmują gości, z którymi będą oglądać
mecz Polska – Belgia. I choć w salonie szybko zaczynają dominować
biało-czerwone barwy, jest też belgijska aga z czarnym lwem na
żółtym tle. Tego dnia drapieżnik nie
jest jednak groźny. Tuż przed
przerwą i kilka minut po niej Danka
i goście wydają okrzyki radości,
a Giudo żartobliwie przeklina. Już
wiadomo, że Euro jest na wyciągnięcie ręki. A po ostatnim
gwizdku sędziego zaczyna się nie
tylko fetowanie awansu, ale i
umacnianie przyjaźni polsko-belgijskiej.

– Ta pierwsza połowa Belgia
lepsze okazje mają na bramka.
I ta ostatnia minuta to taki prezent
byłam. Mecz na równo był, ale jak
Polska strzeli ten drugi gol, to już

wiadomo, że przegramy. Nam to nie
przeszkadzaj, bo nie ma już szansa
na Euro. Ja się cieszę, że z naszej
grupa na Euro jedzie właśnie Polska
– mówi Guido, który polskich słów
intuicyjnie uczył się od Danki, więc
często mówi w rodzaju żeńskim.

Życie na dwóch frontach

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Albertyńskie
(ś)cięcia

Od prawie 40 lat mają ten sam dylemat – ona jest za Polską, on za Belgią. I choć
uległ namowom, by na „stare lata” przenieść się do jej rodzinnego kraju, nadal kibicuje swoim. Ale ostatnia porażka rodaków, dająca nam awans do Mistrzostw Europy,
jakoś go nie zmartwiła. Pewnie dlatego, że polsko-belgijski mecz pierwszy raz oglądał w gronie rodaków żony. A nastrój euforii bywa zaraźliwy.

Danka i Guido żyją zgodnie od prawie 40 lat, ale gdy Polska gra z Belgią, gustują
w zdecydowanie odmiennych barwach.

Polsko-belgijskiego małżeństwa
nie byłoby, gdyby nie... dywizja gen.
Maczka. Jeden z jego żołnierzy, pochodzący z Leska, po walkach
o wyzwolenie Belgii został tam na
stałe. To właśnie z jego synem, wówczas kolegą, a obecnie szwagrem,
Guido w 1966 roku przyjechał do
Leska. Przystojny młodzian zakochał się w 16-letniej Dance Reczek.
Miłość na odległość, podsycana
listami, zdała egzamin. Gdy dziewczyna osiągnęła pełnoletność, młody Belg ściągnął ją do siebie. Kilka
miesięcy później zostali małżeństwem.
Dokończenie na str. 5

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Sanok na wybiegu
Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy
GANIMY: Sanockich handlowców za to, że na miesiąc
przed Bożym Narodzeniem w mieście kompletnie nie czuć
zapachu świąt. Nie ma ich ani w witrynach sklepowych, ani
wewnątrz (może poza Kauandem) placówek handlowych.
W innych miastach od dwóch, trzech tygodni panuje już radosny, świąteczny nastrój. Wystawy są roziskrzone kolorowymi lampkami, śmieją się z nich bałwanki, aniołki i w ogóle
jest wesoło. A w Sanoku? Smutek i nędza. Dlatego ganimy
i dzwonimy, a jest to już ostatni dzwonek!

Ze sporym zainteresowaniem spotkał się
drugi pokaz mody zorganizowany przez Agencję I.D. Media w klubie-restauracji Szklarnia.
Najnowsze jesienne trendy prezentowały kolekcje przygotowane przez sanockie sklepy
i projektantki. W roli modelek wystąpiły również sanoczanki – z Iloną Adamską na czele.

CHWALIMY: Portal regionalny eSanok.pl za jego najnowocześniejszy produkt w postaci witryny, ukazującej walory turystyczne naszego miasta. Dzięki niej każdy internauta,
i ten ze Stanów Zjednoczonych i Australii, może odbyć wirtualną wycieczkę po Sanoku. Odwiedzić rewitalizowany Rynek (i porównać go z tym sprzed kilku lat), zatrzymać się
przy fontannie na placu św. Jana, a także bez sapania wdrapać się na platformę widokową w parku i obejrzeć panoramę
miasta. Jak zapewnia twórca wirtualnych wycieczek, Witold
Święch, projekt sukcesywnie będzie się rozwijał. Na pierwszy ogień pójdzie spacer po sanockim deptaku. Zapraszając
do tych wirtualnych wedrówek po Sanoku, gratulujemy portalowi eSanok świetnego pomysłu i konsekwentnej jego realizacji. Brawo, brawo!
emes

„TS” odznaczony

ARTUR KUCHARSKI

W specjalnym dyplomie, stanowiącym załącznik do Odznaki, napisano
m.in.: „Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej składa Państwu szczere podziękowania za wieloletnią współpracę oraz
wspieranie pracy harcerskiej na terenie
Powiatu Sanockiego...”
– Czujemy się naprawdę zaszczyceni i zapewniamy, że przyznana nam
Odznaka, wraz z legitymacją nr 025,
potwierdzającą fakt jej nadania, zawsze będzie zajmowała honorowe
miejsce w redakcji, gdyż wiele dla nas znaczy. Nigdy nie kryliśmy podziwu dla działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, dla wciągania
w nią młodzież. Poświęcając jej miejsce na naszych łamach uważaliśmy, że jest to wspaniała lekcja wychowania i patriotyzmu. I to
właśnie pchało nas do współpracy, z której zawsze byliśmy dumni. Nie
czyniliśmy tego dla odznaczeń i wyróżnień. Jeśli jednak praca nasza
i sympatia dla sanockiego ZHP, jakiej nigdy nie kryliśmy, tak zostały
docenione, radość nasza jest ogromna. Zapewniamy, że chcemy być
z Wami zawsze i nie tylko dlatego, że to nas odmładza. Widzimy w tym
naprawdę głęboki sens.
Marian Struś

KRZYSZTOF SZYLER

Miło nam donieść wszem i wobec, że decyzją Kapituły
i rozkazem Komendanta Hufca ZHP redakcja „Tygodnika Sanockiego” została wyróżniona Honorową Złotą Odznaką
„Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”. Odznakę wręczył
na ręce red. naczelnego „TS” Mariana Strusia przewodniczący
Kapituły hm. Jerzy Kwaśniewicz.

W pierwszej odsłonie zaprezentowano stroje młodzieżowe marki House oraz Passo ze sklepu na sanockim deptaku. Modne, ciepłe, kolorowe i wygodne
bluzy, spodnie oraz kurtki przypadły publiczności do
gustu. Na elegancję postawił sklep Modar, który pokazał pełne wdzięku spodnie, swetry i żakiety. Z uznaniem przyjęto także kolejną prezentację umiejętności
uczennic Technikum Odzieżowego z ZS nr 5, przygotowaną pod okiem Grażyny Węgrzyńskiej. Suknie wieczorowe i koktailowe z ręcznie malowanego naturalnego jedwabiu, koronek i szyfonów zaprojektowane
przez Dagmarę Kardasz i Mariolę Wróbel nie ustępowały wzorom uznanych projektantów.
Ostatnie dwie odsłony wypełniły propozycje sklepu Anna. Modelki zaprezentowały eleganckie garsonki, swetry i spodnie, główną jednak atrakcję stanowił
pokaz sukni wieczorowych. Piękne, długie kreacje,
w najmodniejszych w tym sezonie jesiennych kolorach, zaparły dech w piersiach licznie przybyłym
gościom, wśród których nie brakowało miejscowych
VIP-ów. W wyjściu nałowym wystąpiła także – po długich namowach – szefostwa klubu, Ilona Adamska, co
dodało pokazowi szczególnego blasku.
– Korzystając z okazji chcę podziękować modelkom za trud włożony w przygotowanie pokazu, pani
Grażynie Węgrzyńskiej za pomoc w poszukiwaniu kolekcji, a sklepom za to, że nam zaufały i zgodziły się
udostępnić prezentowaną odzież. Cieszy mnie bardzo
fakt, że ludzie w Sanoku zaczynają coraz bardziej
otwierać się na tego typu imprezy, że z dnia na dzień
przybywa chętnych do prezentowania swoich kolekcji
i oglądania pokazu. Tym razem sala była również wypełniona po brzegi i mam nadzieję, że podobnie będzie w styczniu, na kolejnym pokazie – powiedziała
Ilona Adamska, reprezentująca Agencję I.D. Media.
/jot/

Marzy się nam wodny raj
Choć przed 30 laty plasował się tuż za rzeszowskim, dziś nie wytrzymuje próby czasu. Sanoccy miłośnicy wodnych rozrywek wolą jechać
do Ustrzyk, Gorlic czy Brzozowa, niż korzystać
z rodzimego – dość zgrzebnego – basenu. Jest
jednak szansa, aby to zmienić.

Pokłosiem wizyty będzie opracowana i snansowana w 50 procentach przez IAKS Polska koncepcja wybudowania nowego obiektu pn. Wodny świat – termy sanockie o wartości 60-65 mln zł. Ma objąć całość
przedsięwzięcia – od projektu po zarządzanie. – Wiadomo, że miasta nie stać na taką inwestycję, trzeba więc
znaleźć rozwiązanie, które umożliwi jej realizację na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, bezpiecznego
dla nas jako samorządu – wyjaśnia Wojciech Blecharczyk, który na początku grudnia wraz z grupą radnych
wybiera się na zaproszenie IAKS-u do Stralsund w Niemczech, by zwiedzić tamtejszy kompleks wodny, funkcjonujący na takiej zasadzie. W drodze powrotnej delegacja
sanocka zawita do Dąbrowy Górniczej, gdzie niedawno
powstał podobny aquapark. Mamy nadzieję, że dobre
i sprawdzone przez innych wzorce da się przenieść na grunt
sanocki – ku zadowoleniu tubylców i przyjezdnych.
/jot/

Światełkiem w tunelu stała się niedawna wizyta Andrzeja Kraśnickiego – byłego prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, oraz Horsta Hubera – szefa IAKS-u, Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury
Sportu i Rekreacji w Kolonii. Obaj odwiedzili Sanok na
zaproszenie Wojciecha Blecharczyka, który postawił
przed gośćmi niełatwe zadanie wymyślenia sposobu na
stworzenie w mieście aquaparku z prawdziwego zdarzenia. – Jeśli mamy ambicje przyciągać turystów z Polski
i zagranicy, to nie możemy się ograniczać do 25-metrowej niecki z rurą – argumentuje burmistrz.

Autobus z dziećmi wpadł do rowu
Chwile grozy przeżyli gimnazjaliści
z Zespołu Szkół w Strachocinie i kierowca
autobusu PKS Connex, który odwoził ich do
szkoły. Na wąskiej, oblodzonej drodze – mimo
niewielkiej prędkości – pojazd wpadł
w poślizg i zsunął się do rowu. Siódemka
uczniów trała do szpitala. Na szczęście,
poza szokiem, nie doznali innych urazów.

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

Sanok

* Policja próbuje ustalić włamywacza, który w nocy z 14 na 15 bm.
grasował na osiedlu Wojtowstwo.
Sprawca miał dokładnie sprecyzowane zainteresowania – włamał się
do trzech volkswagenów golf,
z których wymontował radioodtwarzacze. Z pojazdu zaparkowanego
przy ul. Gorazdowskiego zabrał
sprzęt o wartości 300 zł, z auta na
Jana Pawła II – o wartości 200 zł,
a z samochodu na ul. Armii Krajowej – o wartości 400 zł.

Gmina Zagórz

* Mieszkaniec powiatu sanockiego
zawiadomił, iż podczas podróży
autobusem nieznany mu sprawca
wykorzystał jego nieuwagę i z kieszeni kurtki wyciągnął telefon komórkowy marki Plusfon. Do kradzieży doszło 15 bm. w Porażu.
* * *
W minionym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego zatrzymano
kolejnych pijanych kierowców. Na
ul. Przemyskiej namierzono kierującego
rowerem
46-letniego
Zdzisława T., u którego stwierdzono 2,121 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W ręce policji wpadli również: na ul.
Dmowskiego – 42-letni Janusz J.
z Przemyśla, fiat CC (0,294);
w Pakoszówce – 19-letni Piotr G.,
fiat 126p (2,121); w Niebieszczanach – 20-letnia Agnieszka G., fiat
126p (1,764).

... I STRAŻY
GRANICZNEJ
Funkcjonariusze placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Łupkowie, pełniący służbę w Sanoku, zatrzymali do kontroli drogowej 37-letniego kierowcę samochodu osobowego, bez stałego miejsca
zamieszkania. – Strażnicy wyczuli,
że mężczyzna jest nietrzeźwy. Dodatkowo nie miał przy sobie prawa
jazdy – być może w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymany wyjaśnił, że samochód pożyczył od znajomego
z Zagórza. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę, po czym
przekazali wraz z pojazdem policjantom z Sanoka – wyjaśnia mjr
SG Marek Jarosiński, rzecznik komendanta KOSG w Nowym Sączu.
Badanie alkomatem potwierdziło
słuszność podejrzeń – w wydychanym przez mężczyznę powietrzu
było 2,2 promila alkoholu.

CZYTELNIKU
ZGŁOŚ SYGNAŁ!

KPP SANOK

Do wypadku doszło w ubiegły piątek (16 bm.)
około godz. 8.30. Kursowy autobus PKS Connex
relacji Raczkowa-Sanok wiózł około 30 dzieciaków
w wieku 13-15 lat do Zespołu Szkół w Strachocinie
(szkoła nie ma gimbusa i korzysta z usług przewoźnika). Kierowca – podobno na prośbę dzieci – pojechał mniej uczęszczaną, gminną drogą. Warunki
były bardzo trudne, więc jechał powoli – twierdzi, że
około 20 km/h – mimo to wpadł w poślizg i zsunął
się do rowu. Przerażeni uczniowie opuszczali
pojazd przez okno. Siedmioro z nich trało do szpitala na obserwację. Na szczęście, nie odnieśli żadnych obrażeń i po kilku godzinach zostali zwolnieni
do domów.
– Dzięki Bogu, że nic się im nie stało. Autobus
jechał powoli, dlatego dzieci nie mają nawet siniaków. Są jednak mocno zestresowane – przyznaje
Andrzej Cecuła, dyrektor szkoły.– Kierowcy z PKS-u
są doświadczeni i nasza współpraca układa się bar-

ZZ POLICJI...
POLICJI...

013-464-27-00
dzo dobrze. Jestem wdzięczny tym ludziom
za troskliwe i pełne wyrozumiałości podejście do
naszych dzieci.
Wszystko wskazuje jednak na to, że kierowca,
choć doświadczony, popełnił błąd. Pojechał drogą,
na której nie powinien się znaleźć. – Ten odcinek jest
bardzo wąski i pochyły – rzadko bywa w zimie używany. Poza tym, tam jest ograniczenie ruchu do
3,5 tony – wyjaśnia wójt Mariusz Szmyd. – Będziemy
badać ten wątek. Na pewno do wypadku przyczyniły
się trudne warunki na drodze. Jeśli kierowca popełnił
jakiś błąd, poniesie konsekwencje – mówi podkom.
Katarzyna Wójtowicz, rzecznik sanockiej KPP.
/jot/

Rubryka
pod psem
W lecznicy przy ulicy Młynarskiej czeka na adopcję pies:
duży, młody, mieszaniec owczarka szkockiego. Jeśli ktoś chciałby
go przygarnąć, Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
prosi o kontakt z lecznicą. Więcej
informacji pod telefonem (013)
464-96-19.
(z)
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BLASKI I CIENIE

Dom Turysty do liftingu

Zmiana warty
W Hufcu ZHP Ziemi Sanockiej nastąpiła zmiana warty. Dotychczasowa komendantka hm. Krystyna Chowaniec – „ikona” sanockiego harcestwa, dowodząca organizacją od kilkunastu lat – została niedawno członkiem Rady Naczelnej ZHP
w Warszawie. Jej miejsce zajął phm Ryszard Stojowski.
W środowisku druh Stojowski
znany jest przede wszystkim jako
twórca Harcerskiego Klubu Wspinaczkowego „Born to climb”.
W 2003 roku, dzięki jego staraniom w Gimnazjum nr 3 powstała
ścianka wspinaczkowa. Razem ze
swoimi podopiecznymi każdego
roku wyjeżdża na obozy. Byli już
na Krymie, Słowacji, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

JOLANTA ZIOBRO

Nowy komendant ma 30 lat.
Pracuje
jako
konstruktor
w Dziale Projektowania Wyrobów w Stomilu. Kawaler (ślub
w planie). Z harcerstwem związany jest od dziewiątego roku
życia. Pozostał mu wierny również podczas studiów na Politechnice Krakowskiej.

– Z moich doświadczeń wynika, że aby zachęcić młodzież do
harcerstwa, trzeba zaproponować atrakcyjne formy spędzania
czasu. Dobrym przykładem jest
właśnie ścianka, gdzie na każde
zajęcia przychodzi cała gromada
entuzjastów wspinaczki, rajdy turystyczne czy atrakcyjne obozy.
W najbliższym czasie planujemy
starszoharcerską „Nockę na luzie” w Komańczy. Chcemy nie
tylko miło spędzić czas, ale również podyskutować na ważne tematy, poznać ciekawych ludzi,
dowiedzieć się czegoś nowego
– mówin nowy komendant.
Jego zstępcą został pwd Paweł Stefański, „w cywilu” dyrektor
Gimnazjum nr 1. We władzach
hufca znaleźli sę także: hm. Krystyna Chowaniec – skarbnik; phm.
Anna Stawarz – namiestnik zuchowy; hm. Ewa Wojtuszewska
– komisja stopni instruktorskich;
phm. Elżbieta Gałązka – zespół
kształcenia; hm. Jerzy Kwaśniewicz – poczta harcerska, wydawnictwa, promocja; hm. Zbigniew
Zielonka – gminne związki drużyn, spisy harcerskie; pwd. Janusz Masłyk – kwatermistrz;
phm. Maciej Gadomski – namiestnik wędrowników; pwd. Dorota Janowska – namiestniczka
harcerzy.
(z)

Pozostaną w pamięci

Pani Liliannie Biega

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci MATKI
składa
Starosta i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku
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skończyć. Oby tylko udało się
znaleźć dobrego wykonawcę
– mówi J. Szymbara.
Józef Szymbara, prezes spółki Bieszczdadzkie
Schroniska i Hotele PTTK: – Na dziś baza hotelowa
Sanoka jest wystarczająca. Dominuje bowiem turystyka tzw. przejazdowa i turyści zatrzymują się tu na dwa,
trzy dni. Stąd duża przepustowość. Jeśli jednak utrzymywał się będzie trend organizowania coraz większej
ilości imprez sportowych, w tym o dużym znaczeniu międzynarodowym, miejsc hotelowych może zacząć brakować. A jeśli włodarzom
Sanoka udałoby się kontynuować proces rozwoju infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i leczniczej (termy sanockie), to należy liczyć się
z potrzebą budowy kolejnych obiektów hotelowych. Zakopane i gmina
tatrzańska dysponują 120 tysiącami miejsc noclegowych i są okresy,
że jest ich za mało.

Takiej awantury dawno już w Sanoku nie było. A wszystko
za sprawą alkoholu, który pojawił się w Delikatesach przy ulicy Piłsudskiego.

Burza w szklance
wódki
Starania PSS o poszerzenie asortymentu towarów o alkohol napotkały na protesty
różnych kręgów, co zrobiło
wrażenie na burmistrzu, który
odmówił wydania zezwolenia.
Wówczas PSS odwołał się do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krośnie
i odwołanie to okazało się
skuteczne. To na jego mocy
przed kilkoma dniami na delikatesowych półkach zagościł
alkohol. Na przeciwników
jego wprowadzenia podziałało to niczym płachta na
byka. W ciągu dwóch dni do
naszej redakcji wpłynęło siedem listów w tej sprawie. Na
forum portalu regionalnego
esanok.pl wybuchła niesamowita polemika, czego dowodzi
około sześćdziesiąt wpisów.
Prezentacja samych tylko
listów, które otrzymaliśmy, zajęłaby kilka stron, na co – ma-

jąc na względzie interesy
wszystkich Czytelników – nie
mogliśmy przystać. Zdecydowaliśmy się wybrać i zamieścić
w pełnej wersji list zatytułowany: „Kpiny z wychowania do
trzeźwości” autorstwa ks. dr.
Andrzeja Skiby, proboszcza
parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Uznaliśmy go za najbardziej reprezentatywny ze
wszystkich otrzymanych.
Autorów wszystkich pozostałych listów pragniemy
uhonorować adnotacją informującą, iż wystąpili z protestem
w tej uznanej za bulwersującą
sprawie. Są to: Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej (Aleksander Roman
i Tadeusz Michalski), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
(Wojciech Pruchnicki), a ponadto: Janusz Mikołajewicz,
Edward Hajduk, Marian Bursztyn i Stefania Piotrowska.
emes
List ks. A. Skiby
zamieszczamy na str. 5

Góra śmieci pod oknami

Taki obrazek nie jest niczym szczególnym w tym miejscu – twierdzą lokatorzy bloku przy ul. Sobieskiego, sąsiadującego z prywatną,
remontowaną obecnie kamienicą i halą targową. – Interweniowaliśmy
w spółdzielni mieszkaniowej i Urzędzie Miasta – nie na wiele się to
zdało. Jak było, tak jest. Przecież to skandal, żeby w centrum miasta
tolerować coś podobnego! Powinien zainteresować się tym sanepid.
Postawili dwa małe kontenery, które w kilka chwil się zapełniają, bo
śmieci wyrzucają tu wszyscy – i z bloku, i z prywatnej posesji, i z hali
targowej. Administratorzy pokazują palcem jeden na drugiego. Nas nie
interesuje, do kogo należy ten teren i kto powinien utrzymywać na nim
porządek. Po to płacimy podatki, żeby żyć w higienicznych warunkach,
a nie w śmietnisku! – mówią zbulwersowani mieszkańcy. – Kiedyś widziałam buszującego tu lisa, innym razem dziecko szukające aluminiowych puszek. Takie śmietnisko pod oknami to ogromne zagrożenie dla
wszystkich wkoło. Czy trzeba wybuchu wścieklizny lub innej epidemii,
żeby ktoś zainteresował się tym problemem? – pyta jedna z mieszkanek. Najwyższy czas zrobić z tym porządek!
/k/

Patriotycznie i religijnie
Bóg, Honor, Ojczyzna – to główne akcenty obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych (11 bm.)
dla mieszkańców Czerteża w miejscowym kościele pw. św.
Antoniego z Padwy.

Z dużym uznaniem przyjęto zaprezentowany przez uczniów
miejscowej szkoły podstawowej program artystyczny pt. „Ta, co nie
zginęła”. Za piękne i wzruszające wystąpienie, ukazujące drogę Polaków do niepodległości, podziękował młodym patriotom m.in. wójt
Mariusz Szmyd. Słów uznania nie szczędzono też Beacie Gratkowskiej i Gabrieli Szydłak oraz ks. Ireneuszowi Karpińskiemu, którzy
przygotowali dzieci do występu.
/k/

Maria Skoczyńska, przewodnicząca komisji zdrowia
rady miasta: – Z powodu liberalnej polityki naszych
poprzedników, Sanok stał się miastem z ogromną
liczbą punktów sprzedaży i spożycia alkoholu. Skutkuje to nie tylko rozpijaniem społeczeństwa, szczególnie młodzieży, ale stawia też w dwuznacznej sytuacji samorząd. Wzrost sprzedaży alkoholu skutkuje
bowiem wzrostem wpływów z tzw. korkowego, które z kolei przeznaczane są na... walkę z alkoholizmem. To czysty absurd! W budżecie miasta na 2008 rok wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewidywane są na poziomie 680 tys. zł.
Musimy zmienić tę prowadzącą donikąd politykę. Potrzebna jest
do tego dobra wola nie tylko radnych, ale całego społeczeństwa.
Dlatego też z taką determinacją prosiliśmy PSS, aby nie uruchamiał dodatkowego punktu sprzedaży w tak neweralgicznym
miejscu. Padło tyle ważkich argumentów, m.in. policji, pedagogów, księży, specjalistów od profilaktyki alkoholowej. Deklarowaliśmy pomoc miasta w sprawach rozwoju firmy. Niestety, ostateczna decyzja zarządu firmy była inna.
(z)
ARCHIWUM TS

hotelarskich, a obiekt zyska
dodatkowo 40 miejsc. Po tych
zabiegach ich liczba wyniesie
180. Przyszły „Dom Turysty”
urośnie też w górę o jedną kondygnację. Zyska przez to na
funkcjonalności, jako że projekt
przewiduje zlokalizowanie w niej
trzech sal konferencyjnych różnej wielkości wraz zapleczem
barowym i sanitarnym.
– Wiemy, co chcemy zrobić
i czynimy przygotowania, aby jak
najszybciej móc przystąpić do realizacji zadania. Mamy już projekt, warunki zabudowy, więc

Oczywiście, zyska na tym
spółka, ale i Sanok. „Dom Turysty” w obecnym, nieco siermiężnym już wydaniu, nie prezentuje
się najokazalej. Po liftingu, wyższy, wyposażony w windę, z nową
stolarką i piękną elewacją, z pewnością wiele zyska. Ale równocześnie poprawi się standard bazy
hotelowej Sanoka, której stanowi
ważny element.
Spółka Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK z uwagą śledzić będzie rozwój ruchu
turystycznego. Jeśli utrzyma się
tegoroczne tempo jego przyrostu,
nie wyklucza, iż nowa część
„Domu Turysty”, wykorzystywana
obecnie do innych celów, a budowana kiedyś dla potrzeb hotelowych, szybko może zmienić swoje przeznaczenie. – Musi być
tylko ekonomiczne uzasadnienie
takiej decyzji – mówi prezes
Szymbara.
emes

JOANNA KOZIMOR

MARIAN STRUŚ (2)

Ostatnie dwa lata przyniosły
wzrost ruchu turystycznego w naszym regionie. Był on także zauważalny w sanockim „Domu
Turysty”, gdzie odnotowano kilkunastopunktowy wzrost liczby
przyjętych gości. I to był sygnał
wysłany do właścicieli obiektu,
aby zająć się modernizacją obiektu. – Procentuje coraz większe
zainteresowanie Polską ze strony
cudzoziemców, jak również
rosnąca atrakcyjność turystyczna
samego Sanoka. Znakomita inwestycja w postaci hali „Arena”
już zaczyna skutkować w postaci
wielu imprez i to najwyższej rangi. I to jest właśnie woda na nasz
młyn – mówi Józef Szymbara,
prezes spółki Bieszczadzkie
Schroniska i Hotele PTTK.
Turyści, zwłaszcza ci z zagranicy, nie zamieszkają w hotelu, który nie ma określonych
standardów. A wielu z nich obecny „Dom Turysty” nie spełnia. Ot,
chociażby powierzchnia większości pokojów, wynosząca zaledwie 9 m kw. Teraz z trzech
pokojów jednoosobowych powstaną dwa dwuosobowe o powierzchni 12 m kw., z łazienką
każdy. Dzięki temu pokoje
mieścić się będą w standardach

faza przygotowań powoli zbliża
się do końca. Chcielibyśmy
wiosną 2008 roku rozpocząć
i najlepiej w tym samym roku

ARCHIWUM SP W CZERTEŻU

Wyraźnie większy ruch turystyczny sprawił, że w sanockim
hotelarstwie coś drgnęło. Budowane są nowe hotele, stare
poddaje się kuracjom modernizacyjnym. Do takiej właśnie szykuje się popularny „Dom Turysty” PTTK przy ul. Mickiewicza.

TYGODNIK SANOCKI
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KULTURA

Laur Rzecha dla Sanoka!
W prezentacjach konkursowych uczestniczyło 35 zespołów
z całej Polski, zakwalikowanych
przez jury na podstawie nadesłanych wcześniej nagrań. Sanoczanie reklamowali się doskonale
znanym rodzimej publiczności
niezwykle widowiskowym krakowiakiem, który – zgodnie z regulaminem festiwalu – obowiązywał
również podczas konkursu. A że
w składzie swoim mieli aż dziewięciu debiutantów, występ ten
przeżywali szczególnie mocno.
– Obawiałem się trochę, jak sobie
poradzą i czy nie zje ich trema,
ale – o dziwo – byli równie swobodni jak ci starsi i bardzo ładnie
się zaprezentowali. Zrobili wrażenie na jurorach oraz konkurentach – i tym że tańczyli w 16 par,
i pięknymi strojami, i wysokim poziomem. Niektórym naprawdę
dech zaparło – mówi zadowolony
z występu swoich podopiecznych
Janusz Podkul. – Najpierw dowiedzieliśmy się, że wystąpimy
w koncercie galowym i to jako
pierwsi. Wiadomo więc było, że
coś zdobyliśmy, nie wiedzieliśmy
jednak co. Że jest to Laur Rzecha
przyznawany jako równorzędna
nagroda kilku laureatom, ogłoszono tuż przed koncertem.
Konferansjer wygłosił przy tym
na moją cześć taki pean, że aż

byłem zaskoczony. Okazało się,
że to Mariusz Zieliński z Radia
Bieszczady, który szczególnie
gorąco nam gratulował. Jestem

Małe i ze smakiem

miała dużą rangę – odbywała się
przy wypełnionej po brzegi hali
na Podpromiu, gdzie nagrody
wręczali prezydent Rzeszowa

SDK zaprasza
Do kina

Do DKF-u

Nie tylko dla najmłodszych animowany lm „Na fali” – przepiękna
wizualnie i dopracowana komputerowo w najdrobniejszym szczególe
opowieść o Codym Mavericku,
mieszkającym w Dreszczydołach na
Antarktyce uroczym pingwinie, któremu marzy się udział w zawodach
surngowych. Piątek o godz. 17,
w sobotę i w niedzielę o godz. 16.
Seanse dla szkół w poniedziałek
i wtorek o godz. 9.
Kto oglądał „U Pana Boga za
piecem”, ten z przyjemnością obejrzy „U Pana Boga w ogródku”.
Jackowi Bromskiemu udało się – co
rzadkie! – stworzyć kontynuację lmu sprzed lat dziesięciu równie
dobrą, a może nawet lepszą od oryginału. Przyjemne kino rozrywkowe,
rodzimej produkcji, rzetelnie zrealizowane. W piątek o godz. 19, w sobotę i niedzielę o godz.18 i w poniedziałek o godz. 19.30

A

GR
Wernisaż nie aż tak bardzo poważny... Na zdjęciu – autor wystawy.
Określany żartobliwie jako jedyna czarno-biała postać tamtejszego środowiska artystycznego.
Grak, linorytnik, autor ilustracji
książek dla dzieci, fotograf,
podróżnik i barman w galerii-pubie „Lokator”, w którym regularnie
organizowane są imprezy literackie, wystawy, pokazy lmów
i promocje książek.
W
Sanoku
prezentuje
„princiPIO” – zestaw grak, będących formą notatek z podróży.
Pełne humoru i dowcipu miniatury

uzupełniają cytaty umieszczone na
ścianach galerii. Przywiózł ze sobą
także swoje unikatowe książki, wydawane w krótkich seriach (które
można nabyć w BWA). – Mam nadzieję, że to początek owocnej
współpracy. Na wiosnę chcemy pokazać wystawę fotograi młodych
artystów z Krakowa, której towarzyszć będzie pokaz animacji – zapowiada Agata Sulikowska-Dejena
z galerii. Dzięki Piotrowi Kalińskiemu
do Sanoka docierać będzie także
(z)
pisemko „Mrówkojad”.

„Dziecko wojny” to dramatyczna opowieść o dwunastoletnim sierocie, który zostaje zwiadowcą
w krytycznym okresie walk na froncie wschodnim w 1943 roku.
Niezwykły
debiut
Andrieja
Tarkowskiego, uwieńczony Złotym
Lwem weneckim. Projekcja lmu
w ramach DKF „Omnibus” w czwartek 29 listopada godz. 18.30.

Na wystawę

Od 23 listopada do 18 grudnia
w galerii „Na jaskółkach” można
obejrzeć wystawę obrazów Izabeli
Rapf-Sławikowskiej, Ariki Madeyskiej
i Hanny Zawa-Cywińskiej. Prace pochodzą ze zbiorów sanockiego
Muzeum Historycznego.
Dla czytelników, którzy zadzwonią do redakcji jako pierwsi
w piątek o godz. 12 mamy
podwójne zaproszenia na każdy
z lmów.

Pejzaże i kwiaty
ODK „Puchatek” SSM zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Marii
Maliczowskiej. Artystka – sanoczanka z wyboru – uprawia malarstwo olejne.
W tematyce jej prac przeważa pejzaż i kwiaty. Wernisaż odbędzie się
w najbliższy czwartek (29 bm.) o godz. 17 w siedzibie ODK „Puchatek”.
/k/

Pozytywne wibracje

Największa polska mistrzyni wiolonistyki Kaja Danczowska
zainaugurowała czwartą edycję Festiwalu „Muzyka Młodych
u Franciszkanów”. Po koncercie melomani byli zgodni, że takiej uczty muzycznej w Sanoku dawno nie było.
Wydawało się, że artystka gra
w natchnieniu. W duecie z gitarzystą Krzysztofem Sadowskim
z Akademii Muzycznej w Krakowie
wykonała utwory najznakomitszych
twórców skrzypcowych, A.Vivaldiego i N. Paganiniego.
Duet skrzypcowo-gitarowy dopełnił Roman Szalaużys z Akademii
Muzycznej w Warszawie, który
zaprezentował utwory J.S. Bacha
i J. Pachelbela. Występy artystów
zostały nagrodzone owacją na
stojąco.
– Inaugurując kolejną edycję
festiwalu, jako gospodarze i franciszkanie, wyrażamy ogromną radość, iż możemy pełnić rolę mecenasa sztuki – powiedział prowadzący koncert o. Jacek Wójtowicz.

Kaja Danczowska przyjechała
do Sanoka na zaproszenie
prof. Wandy Falskiej, dyrektora
artystycznego festiwalu. W rozmowie z dziennikarką „TS” skrzypaczka powiedziała, że bardzo lubi grać
w takich niewielkich wnętrzach, jak
kościół franciszkański, gdyż może
być wtedy bardzo blisko ludzi.
– Czuję wtedy ich oddech, a oni widzą każdy ruch mojej rzęsy. Przy
tak bliskim kontakcie koncert zamienia się w rodzej misterium. Dlatego
jestem szczęśliwa i mam nadzieję,
że moje szczęście dało się słyszeć.
Bo ja bardzo kocham grać. To dla
mnie święty czas. Każdą nutą chcę
coś przekazać, uśmiechnąć się do
was – wyznała.
(jz)

Publiczność doceniła wirtuozowskie wykonanie „Wielkiej Sonaty
A-dur” Paganiniego gorącymi brawami.

Metal w czterech odsłonach

Dobrą frekewncję miały też sobotnie koncerty metalowe
w Olimp Music Clubie, odbywające się w ramach trasy „Rebel Angels Tour 2007”.
Z zapowiadanych wcześniej
zespołów nie zagrał Morior
Axis, co nie przeszkodziło prawie 150-osobowej publiczności
w dobrej zabawie. Krajowe
zespoły Hate, Crionics i Vedonist oraz białoruski Deathbringera zaserwowały kilka godzin
cieżkiego metalu, który spotkał
się z bardzo dobrym przyjęciem.
Z występu przed sanockimi fanami zadowoleni byli zwłaszcza Artyom Serdyuk, gitarzysta
wokaliści zespołów Crionics Deathbringera, przekonał sai Hate, które wystąpiły w roli nockich fanów, że i na Białorugwiazd wieczoru.
(b) si metal ma się nieźle.

Agencja koncertowa Operis Media
dziękuje sponsorom: Firmie SPECTRUM T – księgarnia muzyczna oraz MERLIN – rmie komputerowej
za sponsoring koncertów: REBEL ANGELS TOUR 2007
oraz patronom medialnym: Tygodnik Sanocki,
Miasto Sanok, Portal Sanocki, isanok, Bieszczadzka
Alternatywa, esanok.

Takiej frekwencji na koncertach grup Paprika Korps
i Vavamufn nie spodziewał się chyba nikt. Klub Pani K.
dosłownie pękał w szwach!
Po słabym zainteresowaniu występami Jacka Lachowicza i Piotra
Barona zachodziła obawa, że na kolejnych koncertach może być jeszcze gorzej, bo konkurencję stanowił mecz Polska – Belgia. Nic bardziej mylnego! Na zespoły grające reggae przyszło do „Paniki” prawie
200 osób! Choć ścisk był niesamowity, a duchota okropna, muzycy
z nawiązka zrewanżowali się publiczności. Po bardziej stonowanym
występie grupy Paprika Korps, sceną zawładnęła wesoła ósemka
z Vavamufn (na zdjęciu obok). Zespół nawiązał świetny kontakt z fanami, w czym zasługa głównie trójki wokalistów, szalejących na scenie
„Paniki”. Ich żywe reggae skutecznie porwało publiczność do wspólnej
zabawy.
Na samych koncertach oczywiście się nie skończyło – wspólne
jamowanie muzyków obu grup trwało do późnych godzin nocnych.
Baaardzo późnych...
Kolejne koncerty w Klubie Pani K. już dzisiaj (23 bm.). Zagrają
Ondra Smeykal (Czechy) i The Poise Rite (Wielka Brytania).
Początek o godz. 20, bilety po 15 zł.
(bart)

W intencji kochających muzykę
Przypadające na 22 listopada wspomnienie św. Cecylii – patronki
muzyki kościelnej – stało się przyczynkiem religijno-artystycznej uczty,
na którą zapraszają w najbliższą sobotę (24 bm.) oo. franciszkanie.
Rozpocznie ją msza św. o godz. 18.30 odprawiona w intencji
wszystkich muzyków Sanoka. Franciszkanie zachęcają do wspólnej
modlitwy wszystkie chóry naszego miasta, muzyków, jak również
wszystkich kochających dobrą muzykę. Po mszy św. odbędzie się
koncert w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II st. oraz studentów edukacji muzycznej PWSZ.
/j/
STR. 4

Piękno w czystej postaci

/joko/

TI
SY

Kto kocha artystyczny klimat Krakowa, koniecznie powinien wybrać się do BWA (jeśli nie był na wernisażu), aby obejrzeć graki Piotra Kalińskiego, utalentowanego twórcy i barwnej postaci krakowskiego Kazimierza.

dumny z moich tancerzy, bo pokazali się z jak najlepszej strony.
Tym bardziej, że konkurencja
była bardzo mocna, a impreza

!!!

Wielki sukces odnieśli tancerze ZTL „Sanok”, którzy znaleźli się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Festiwalu
Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, który przed kilkoma
dniami zakończył się w Rzeszowie.

i podkarpacki kurator oświaty.
O wrażenia z festiwalu zapytaliśmy również jednego z debiutantów: – Miałem nadzieję,
że dobrze wypadniemy, choć
kiedy zobaczyłem, jak wysoki
poziom
reprezentują
inne
zespoły, zwątpiłem. Przed
wyjściem na scenę byłem trochę zdenerwowany, czułem, że
nogi mi się trzęsą, ale potem
opanowałem się. Kiedy ogłosili
wyniki, wszyscy się cieszyli
– była wielka radość, piski,
wrzaski – relacjonuje Kamil
Ziarko. – W zespole tańczę od
kilku miesięcy. Należeli tu moi
koledzy i kuzyni, więc kiedy pan
Janek przyszedł do szkoły, żeby
zrobić nabór, postanowiłem też
spróbować. Jestem zadowolony
z podjętej decyzji. Teraz siostra
chce się zapisać.
W
najbliższy
weekend
tancerzy ZTL „Sanok” czeka
wyjazd na Słowację. Razem
z innymi zespołami SDK – FTT
„Flamenco”, PRO.GRES i zespołem wokalnym wystąpią
w niedzielnym koncercie Sanok
bawi Humenne zorganizowanym w ramach partnerstwa
miast. – Sukces sukcesem, ale
nie możemy usiąść na laurach.
Tym bardziej, że w przyszłym
roku
obchodzić
będziemy
15-lecie zespołu i musimy przygotować się do tego jubileuszu.
Czeka nas więc sporo pracy,
ale najważniejsze, że jest z kim
pracować – mówi z uśmiechem
Janusz Podkul.
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OD ŚWIĘTA I NA CO DZIEŃ

Kpiny z wychowania do trzeźwości Miłość polsko-belgijska
z piłką w tle

Do zabrania głosu skłonił mnie artykuł p. Doroty Mękarskiej jaki ukazał się w „Nowinach” z dnia 15 listopada 2007
roku. Tytuł artykułu jest bardzo trafny i wymowny, a brzmi:
„Jak prezes nabił miasto w butelkę”. Chcąc lepiej zrozumieć
istotę problemu, warto wspomnieć, że z wielu dostojnych gremiów przy dość licznych okazjach, szczególnie gdy chodzi
o wychowanie dzieci i młodzieży, brzmią głosy o wychowaniu
do trzeźwości. To dobrze. Jednak musimy powiedzieć, że są
i tacy, którzy nic sobie z tego nie robią. Sami przykładają rękę
do rozpijania młodego pokolenia. Do przekonania nie traają
żadne argumenty. Liczy się zysk materialny, dochód, kasa.
Szóstego marca 2007 roku jako
proboszcz parai, gdzie obok
kościoła znajdują się Delikatesy,
skierowałem pismo do Rady Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka,
do Burmistrza Miasta Sanoka do
Przewodniczącej Rady Miasta Sanoka, do Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sanoka,
argumentując bezzasadność udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu
w tym sklepie, tuż przy kościele.
Opinia wszystkich instytucji była negatywna, a więc nie udzielać koncesji na alkohol.
Trzydziestego maja 2007 roku,
w Sali Herbowej naszego Miasta,
odbyło się spotkanie w sprawie
ewentualnego przydziału koncesji
na sprzedaż alkoholu dla Delikatesów, które są prawie wprost drzwi
naszego kościoła czyli Przemienienia Pańskiego. Na to spotkanie było
zaproszonych wiele osób różnych
specjalizacji, stanów i zawodów,
a nawet różnych opcji politycznych.
Wszyscy byli przeciwni udzieleniu
koncesji na sprzedaż alkoholu, gdyż
punkt ten jest za blisko kościoła.
Argumentowaliśmy, że w pobliżu jest Gimnazjum nr 2, jest Ochronka, gdzie uczęszczają dzieci przedszkolne, jest Przychodnia Zdrowia,
Młodzieżowy Dom Kultury na
wprost kościoła i w najbliższym sąsiedztwie Delikatesów i wreszcie
sam kościół! Negatywną opinię wydała także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kościele zebraliśmy ponad
czterysta podpisów przeciwnych
sprzedaży alkoholu. Z wielu środowisk posypały się protesty. Jak się
później okazało, nic to nie znaczy!
Głos społeczeństwa został zlekceważony! A tyle mówi się o demokracji, o współrządzeniu.
Za udzieleniem pozwolenia na
sprzedaż alkoholu był tylko Prezes
Powszechnej Spółdzielni Spożywców i jego Zastępca. Wylewał on
łzy, że kilka osób straci pracę, że
przecież Spółdzielnia działa charytatywnie. Przekazał on swoje stanowisko, które jednak nikogo nie przekonało. W naiwności swojej myślałem, że jednak nasze argumenty są
na tyle mocne, że przekonają pana
Prezesa.
Nic bardziej mylnego. W tym
bowiem momencie zainteresowani
sprzedażą alkoholu i rozpijaniem
młodocianych zastosowali faryzejski wybieg. Spółdzielnia zrobiła
boczne wejście, wywieszając nad
drzwiami informację: „Wejście główne”. Klienci i tak wchodzą do owych
Delikatesów najczęściej od strony
kościoła, a więc w nieprzepisowej
odległości. Dziś dowiadujemy się,
że na sprzedawaniu piwa się nie
skończyło w myśl zasady: podaj palec, to wciągną ci całą rękę. Sprzedawane będą trunki mocniejsze.
Czytam w artykule p. Doroty Mękarskiej: „Burmistrz, wiedząc po historii
z piwem, że sprawa jest z góry
przegrana, wydał sam zezwolenie
na handel mocniejszymi trunkami”.
Ósmego czerwca 2007 roku,
p. Jolanta Ziobro, w „Tygodniku Sanockim” zamieściła artykuł zatytułowany „Wprowadzili alkohol tylnymi
drzwiami”. Napisała m. in.: „Działa23 LISTOPADA 2007 R.

Na temat sprzedaży alkoholu:
piwa, wina i wódki, 14 czerwca 2007
roku na łamach „Nowin” wypowiedziała się p. Dorota Mękarska,
w artykule „PSS chce sprzedawać
wódkę od tyłu”. Nadtytuł brzmi: „SANOK Protestują mieszkańcy Śródmieścia”. I znowu głos pana wiceprezesa Artura Drwięgi: „W Delikatesach chcemy sprzedawać cały
asortyment alkoholu; od piwa do
wódki”.

Alkohol musi stąd zniknąć – uważają przeciwnicy.
niom rmy (Powszechnej Spółdzielni
Spożywców – A.S.) towarzyszy ostry
społeczny protest. Kościół, policja,
rada dzielnicy, organizacje i osoby
zajmujące się prolaktyką alkoholową apelują do Zarządu PSS-u: nie
róbcie tego. Przedstawiciele rmy
odpowiadają: musimy jakoś przeżyć
i utrzymać się na rynku”.
A dalej: „Normy Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych mówią, iż 1 punkt
sprzedaży powinien przypadać na
1200 mieszkańców. W naszym
mieście jest to 455 osób. Pedagodzy i policja alarmują: coraz więcej
młodych ludzi sięga po piwo, wino
i wódkę. – Musimy zatamować tę
falę – mówi wielu radnych. Jednym
ze sposobów jest ograniczenie
dostępności do alkoholu”. W tym
miejscu stawiam pytanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie: dlaczego Kolegium
nie przestrzega powyższych norm?
Dlaczego Kolegium przez swoje decyzje nie szanuje głosu obywateli,
którzy widzą ten problem zupełnie
inaczej? Jakimi racjami kieruje się
Kolegium?
Czytam dalej w artykule „Wprowadzili alkohol tylnymi drzwiami”:
„Artur Drwięga uważa, że protesty
są podsycane przez garstkę osób.
Dziwi się, że nikomu nie przeszkadza, również księżom z fary i paraanom, nielegalna sprzedaż alkoholu na hali, prowadzona przez obcokrajowców”. Owa „garstka osób”
to przeszło czterysta podpisów, które zostały zlekceważone, to protest
kupców prowadzących działalność
w okolicach Delikatesów to opinie
przedstawicieli Policji, Radnych oraz
wielu osób, którym drogie jest wychowanie młodego pokolenia w duchu trzeźwości. Dlaczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krośnie nie wzięło tego pod uwagę? To zastanawiające!
Od progu kościoła do drzwi Delikatesów jest 34 m! To dziwne, że
daje się wiarę różnego rodzaju kruczkom prawnym, wybiegom, aby oszukać prawo, obejść, wykorzystać luki.
Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie kieruje się dobrem
obywateli i troską o wychowanie
młodego pokolenia w trzeźwości?
Proszę przyjechać czy przyjść pod
Delikatesy i zobaczyć, którymi
drzwiami wchodzą ludzie do Delikatesów. Dlaczego nie przestrzegają
normy owych 54 metrów, tylko
34 metrów? Czy wywieszka nad
drzwiami wszystko załatwia? Czy to
jest obywatelska postawa? Jest to
instrukcja jak obejść prawo, jak go
łamać w majestacie przepisów.

Także opinia p. Burmistrza
została zlekceważona, który był
przeciwny nawet sprzedaży piwa,
ale tylko do czasu. Czy za PSS stoi
tylko samo kulejące prawo? Takie
wątpliwości muszą się zrodzić.
29 czerwca 2007 roku, w „Tygodniku Sanockim” ukazał się artykuł pt. „Rentowność ponad wszystko?”, który podpisał „W imieniu
kupców prowadzących działalność
w okolicach „DELIKATESÓW”, którzy złożyli protest przeciwko sprzedaży alkoholu w w/w placówce Janusz Mikołąjewicz”. I co? I nic? Ten
głos też został zlekceważony!
Kiedy wszystkie miejscowe opinie co do udzielenia koncesji na alkohol były przeciwne, to wtedy PSS
odwołała się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krośnie, gdyż została tak „okrutnie”
potraktowana. Wydało ono wielce
kontentujący wynik dla PSS: można
handlować piwem bez żadnej koncesji. Mało tego: została udzielona
koncesja na sprzedaż wódki i wina!
Jest to skandal i kpina z wychowania do trzeźwości. Trudno zrozumieć jakimi argumentami kieruje się
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie, którego opinia w tym
miejscu ma charakter wręcz
dogmatyczny. W tym miejscu już
słyszę: za nami przemawiają przepisy! Pytam: kto tworzył takie przepisy? Jakich argumentów należy
użyć, aby przemówiły one do owego Naczelnego Gremium, które jest
wyrocznią dla PSS Społem i Miasta.
Wypowiedź Pana Prezesa: „Byłem
pewny takiego rozstrzygnięcia”, jest
wielce zastanawiająca. Pani Dorota
Mękarska, która odważnie naświetliła ten problem, pisze o „kpinach
z prawa”. Po raz kolejny powtórzę:
to są także kpiny z wychowania do
trzeźwości. Dziesięć lat temu
w mieście było 40 punktów sprzedaży alkoholu. Pisał o tym p. Marian
Struś w „Nowinach” z dnia 10. 09.
1997 roku. W roku 2006 takich
punktów sprzedaży alkoholu jest
116!. Czy to jest mało? Czy
o taki postęp chodzi PSS i Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Krośnie?
Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że „sumienie ruszy”,
jak pisał ks. Jan Twardowski. Myślę,
że przyjdzie czas na trzeźwe, mądre myślenie, myślenie odpowiedzialne. Nie wystarczy tylko zainstalować monitoring w sklepie, ale także trzeba go zainstalować we
własnym, dobrze ukształtowanym
sumieniu.
Z poważaniem
Ks. Andrzej Skiba

Danka szybko zaaklimatyzowała się w nowej ojczyźnie,
jednak zostawiła sobie podwójne obywatelstwo i nazwisko
(Reczek-Van Oevelen). Nauczyła się amandzkiego i zaczęła
pracować w rmie odzieżowej.
Nadal utrzymywała bliski kontakt z rodziną w Polsce.
Praktycznie co roku przyjeżdżali tu na wakacje, które spędzali
głównie w Zawozie nad Soliną.
W połowie lat osiemdziesiątych,
wraz z siostrą Danki i i jej mężem, zdecydowali się na kupno
działki w Załużu i budowę
domu-bliźniaka. – Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy przeniesiemy się do Polski na stałe.
Decyzję podjęliśmy kilka lat
później, gdy stwierdziliśmy, że
już nie będziemy mieli dzieci
– mówi Danka.
W Belgii czekało ich jeszcze
kilkanaście lat pracy. Od momentu, gdy ich kariery zawodowe dobiegły końca, większość
czasu spędzają już w Załużu.
Za jakieś 3 lata zamieszkają tu
na stałe. Oczywiście nasuwa
się pytanie, czy dla Giuda decyzja o wyjeździe z kraju w wieku
60 lat nie była trudna? – Ja nie
ma problem. Wszystko ludzi zna
na ten Załuż, bo przyjeżdżamy
tu od dawna. Lubi tu być, dobrze żyje – mówi Guido. Choć
przyznaje też, że brakuje mu
trochę starych kolegów oraz...
belgijskiego majonezu i piwa.

W klimacie piłki
Wracając do meczu Polska
– Belgia: Guido komplementuje
Artura Boruca. Wie co mówi, bo
sam ćwierć wieku był bramkarzem w drużynie z rodzinnego
Kallo, grającej w lidze regionalnej, z czego dobre 15 lat bronił
w drużynie seniorów. – Był
naprawdę dobry. Uważali go za
najlepszego bramkarza w całym
okręgu. Już jako trampkarza
chciał go ściągnąć klub z pobliskiego Beveren, grający wówczas w II lidze, ale jego ojciec się
na to nie zgodził. Później też miał
propozycje z wyższych lig, ale nie
chciał zmieniać pracy zawodowej
na piłkę. Bardzo ważne było też,
że w naszym klubie w Kallo panowała wspaniała, przyjacielska
atmosfera – opowiada Danka.
Piłkę lubią oboje. Każdego
tygodnia kilka wieczorów spędzają przed telewizorem, oglądając
mecze na belgijskich kanałach.
Oczywiście podczas lat spędzonych w Belgii Danka była w innej
sytuacji niż Guido ostatnio, bo na
obczyźnie kibicowała Polsce.
– W Kallo do dzisiaj pamiętają
Mistrzostwa Świata w Hiszpanii
i trzy bramki Bońka. Ja nie pozwalam im o tym zapomnieć – mówi
z uśmiechem. A Guido nie chowa
juz żadnej urazy o tamten mecz.
Został nawet sponsorem piłkarzy
Szarotki Uherce, którym kupił
komplet strojów.
Bartosz Błażewicz

Miejska Biblioteka Publiczna

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

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Kiczury 16, tel. 013-463-21-82
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek
– 9-18, środa – nieczynne, czwartek, piątek– 9-18, sobota – 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.skansen.mblsanok.pl, 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.

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Rynek 14 tel. 013-464-45-33 lub 013-463-60-60, e-mail: citsanok@um.sanok.pl
Czynne: 1.05.-15.10. i ferie zimowe.
dni robocze: 9-17, soboty, niedziele i święta:
9-13, pozostałe dni robocze w roku: 9-17.

Telewizja Sanok

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

Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku

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

Dom Kultury „Caritas”

ul. Kościelna, tel. 013-464-31-44

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

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 013-464-50-50

Osiedlowy Dom Kultury
„Puchatek”

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

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

Sanocki Dom Kultury

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

MOSiR w Sanoku

Basen kryty czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 21, w weekendy 10 - 18
możliwość korzystania przez klientów indywidualnych według harmonogramu,
tel. 013-465-91-55
Postój taxi tel. 013-463-03-33
Po meczu Guido założył szalik w biało-czeronych barwach, razem z zaproszonymi gośćmi fetując awans Polski do przyszłorocznych Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii.

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

Liga Ochrony Przyrody

Sygnały Czytelników

Zanim dojdzie do wypadku
Jeden z mieszkańców ul. Słowackiego zwraca uwagę na
niebezpieczne parkowanie samochodów, które może doprowadzić do wypadku.
– Na górce w rejonie Domu
Julii chodnik jest zwężony przez
stojący tu słup energetyczny.
Choć poniżej znajduje się zakaz
zatrzymywania pojazdów, wielu
kierowców, zwłaszcza dostawczych busów i ciężarówek, nie
przestrzega go i parkuje na
szczycie wzniesienia, blokując
prawą stronę jezdni. Kiedy jedzie
autobus, to niemal ociera się
o człowieka idącego chodnikiem.
To stanowi bardzo duże zagrożenie i kiedyś dojdzie tu w końcu do
tragedii. Dwukrotnie interweniowałem w tej sprawie w Starostwie
Powiatowym, ale bezskutecznie.
Nie wiem, do kogo mam się jesz-
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cze zwrócić. Może „Tygodnik”
pomoże rozwiązać ten problem?
Wystarczy postawić jeszcze
jeden znak zakazu na górze i kierowcy przestaną w tym miejscu
parkować, a przechodnie będą
czuli się bezpieczniej.
Od redakcji: Przychylamy się do
prośby Czytelnika. Sami również
byliśmy świadkami opisanej sytuacji, kiedy autobus omijający zaparkowaną na górce ul. Słowackiego furgonetkę o mało nie
zahaczył lusterkim idącego chodnikiem mężczyznę. Temat ten
polecamy uwadze Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
/k/

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

Nocne dyżury aptek

23-26 XI – apteka prywatna mgr J.
Śmietana, ul. Jana Pawła II 31a.
26 XI - 3 XII – apteka „PANORAMA”,
ul. Krakowska 2.

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.
Alkoholowy telefon zaufania: 013-463-01-00.

LESKO

Ośrodek Wsparcia SOS

tel. 013-492-72-53 (całodobowo)
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Ostre (ś)cięcie u albertynów
Nie milkną echa wyjątkowo burzliwego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w sanockim Kole Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta, podczas którego nie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze. Dla jednych to naturalna konsekwencja nabrzmiewającego od dłużego czasu koniktu między zarządem a komisją rewizyjną, wymuszającego przeprowadzenie zmian. Dla innych – przejaw zwycięstwa „złego nad
dobrym” i próba zszargania dobrego imienia i dorobku prezes
Wandy Wojtuszewskiej, która przez 16 lat kierowała kołem.
Po publikacji artykułu „Wrzenie w albertyńskim ko(t)le”, który ukazał
się w poprzednim wydaniu „TS”, na zabranie głosu zdecydowała się sama
zainteresowana, której obszerną wypowiedź publikujemy poniżej. O ustosunkowanie się do ostatnich wydarzeń w sanockim Kole poprosiliśmy
również dr. hab. Bohdana Aniszczyka, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu, który uczestniczył
osobiście w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wypowiedzi te uzupełnia list, jaki przesłała do redakcji jedna z mieszkanek Sanoka, poruszo/joko/
na zaistniałą sytuacją.

Zabrakło zrozumienia
Dr hab. Bohdan Aniszczyk, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu:
– Jestem poruszony sytuacją, jaka
ujawniła się w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego naszego
Koła w Sanoku. Z jednej strony
oczywiste sukcesy w działalności –
stabilne prowadzenie wielu różnych
placówek – docenione chociażby
przez przyznanie pierwszej nagrody
w konkursie „Pro Publico Bono”, a z
drugiej strony zdecydowanie niepozytywna ocena wyrażona w głosowaniu nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
Już dość dawno docierały do
nas sygnały o różnej ocenie stylu pracy władz Koła – Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. Badaliśmy je wnikliwie – sam byłem dwa razy w Sanoku
w ostatnim półroczu – i ocenialismy je jako „konikty w rodzinie” niewymagające interwencji. Przecież po obu stronach sporu są zacni, uczciwi i bezinteresownie zaangażowani członkowie Towarzystwa – niejednokrotnie
jego założyciele. Przy tak rozległej działalności i tylu trudnościach na co
dzień, przy dużej inwestycji – adaptacja otrzymanego budynku na Dom
Opieki spełniający standardy, na którą Koło się zdecydowało – muszą
występować różnice zdań, co robić w pierwszej kolejności i jak robić. Najważniejsze, by starać się wzajemnie rozumieć i wychodzić wzajemnym
oczekiwaniom naprzeciw – tego chyba zabrakło. Zebranie Koła jest najwyższą władzą i jego decyzje zgodne ze Statutem musimy szanować. Mimo
dużych emocji dochowano wymaganych procedur i wyników wyborów
– moim zdaniem – nie sposób kwestionować. Pogłębionej reeksji Zarządu
Głównego, który zbierze się za dwa tygodnie we Wrocławiu, wymaga uchwała o nieudzieleniu absolutorium. Samo Zebranie Koła było jakby niekonsekwentne, bo podjęło jednocześnie przez aklamację uchwałę o przyznaniu
godności Honorowego Prezesa pani Wandzie Wojtuszewskiej. Może głosowanie byłoby inne, gdyby ustępujący Zarząd potwierdził na samym początku,
że nie będzie kandydował do nowych władz, jak się zdeklarował w listach do
Zarządu Głównego. Zastosowano skalpel, bo nie znaleziono laparoskopu.
Dziś trzeba dać szansę nowemu Zarządowi, który musi wyciszyć spory i pokazać, że wie, jaką odpowiedzialność wziął na siebie.

Nie jest się prorokiem
we własnym kraju...
Pani Wanda Wojtuszewska otrzymała 11.11. 2007 roku w Krakowie
prestiżową nagrodę „Pro Publico Bono”. Została doceniona przez ogólnopolską Kapitułę, która bada osiągnięcia benecjentów bardzo wnikliwie.
Pieniądze zostaną zapewne przeznaczone na ostatnie, ukochane dzieło
pani Wandy, nową siedzibę Domu Opieki na terenie dawnych koszar.
Niemal równocześnie rodzinny Sanok pozbawił panią Wandę prezesury Towarzystwa, a Zarządowi nie przyznano absolutorium.
Trzeba zrobić wszystko, żeby wokół tej sprawy nie rozgorzała
„pyskówka” i obrzucanie się argumentami za i przeciw. Dość już plotek,
intryg i oszczerstw, które doprowadziły do takiego a nie innego przebiegu
wydarzeń w dn. 10.11. br. Teraz ważne jest, by pani Wojtuszewska
uzyskała rzetelne, naukowe opracowanie swojego ogromnego wkładu
w historię naszego miasta. Znajdzie się na pewno historyk czy socjolog,
który spojrzy na to obiektywnym okiem.
Natomiast ja, pozostając poza działalnością Towarzystwa i rozmawiając z panią Wandą raz na kilka lat, mam głębokie przekonanie, że jest
to osoba niezwykła, „boży człowiek”, prawdziwy Brat Albert rozdający siebie jak chleb. Chora, żyjąca skromnie, w obejściu może szorstka i uparta,
przez 16 lat wstawała o 5 rano, by pełnić swoją służbę wśród najbiedniejszych, głodnych, ogarniętych nałogami. Oni sami często nie szczędzili jej
przykrości. Może teraz uświadomią sobie, że zawsze przy nich stała. A ci,
którzy celowo lub przypadkowo wzięli na siebie poprzez głosowanie i komentowanie odpowiedzialność za odsunięcie pani Wandy i innych zasłużonych członków Zarządu, niech zdadzą sobie sprawę, jak ogromne obowiązki tym samym wzięli na siebie. Dotychczasowi albertyni z powołania
zakładali coraz to nowe placówki dobroczynne. Jeżeli osoby, które teraz je
przejmą, dały się zwieść wizji, że uczynią z nich dochodową nowoczesną
rmę z dobrymi zarobkami, to prawdopodobnie zejdą ze ścieżki
św. Brata Alberta.
Joanna Banach
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Nie róbcie nam
z kościoła muzeum!
Dokończenie ze str. 1

Życiowe realia

Podczas ubiegłorocznego jubileuszu 15-lecia sanockiego Koła
pani Wanda odbierała same gratulacje i wyrazy uznania.

Służyliśmy innym
Jako były 16-letni prezes, z ogromnym smutkiem czytam
art. pt. „Wrzenie w albertyńskim ko(t)le”, zamieszczony w „Tygodniku Sanockim”. Chcę powinszować fantazji wypowiadających się w nim. Jak się nie ma argumentów, to trzeba fantazjować, wymyślać, kłamać i twierdzić, że „białe” to „czarne”
a „czarne” to „białe”. Te kłamstwa, pomówienia, insynuacje
doprowadziły do zniesławienia sanockiego Koła Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta.
Koło to powstało 16 lat temu
i miało na celu pomoc ludziom biednym, chorym, bezdomnym i niepełnosprawnym. Cel został osiągnięty
wielkim trudem i ciężką pracą wielu
aktywnych członków Towarzystwa,
przy wsparciu społeczności lokalnej, Kościoła, darczyńców, instytucji życia publicznego oraz władz
samorządowych. Otwierając kolejne placówki: Jadłodajnię (1991),
Punkt „Dar Serca” oraz Prysznic
(1992), Schronisko - Dom Inwalidy
Bezdomnego (1993), Dom Opieki
Społecznej (1997) oraz realizując

programy „Wyprowadzić na prostą”
(2005), „Rozjaśnić lata naszej starości” (2006), zatrudnialiśmy kolejnych pracowników, zmniejszając
poziom bezrobocia. Zarząd nie
obiecywał im wysokich zarobków.
Miałam odwagę mówić, że jeżeli
znajdą lepiej płatną pracę, zawsze
mogą odejść. Nie stawiałam
przeszkód, a wręcz pomagałam
– wielu z nich zdobywało w tym czasie doświadczenie i podwyższało
swoje kwalikacje. Wierzyłam, że
są uduchowieni, otwarci na potrzebujących pomocy i zdecydowani na
posługę naszym podopiecznym.
Przez 16 lat nieraz występowały trudności w zdobyciu środków na
utrzymanie placówek, a szczególnie
na płace. Pracownicy zatrudnieni
w Towarzystwie – poza kadrą kierowniczą i księgową – mieli najniższe wynagrodzenie. Ja, pracując
przez 16 lat jako prezes, nie brałam
żadnego wynagrodzenia, w co
niektórym trudno uwierzyć. Dlatego
też mile byli widziani wolontariusze,
nawet ze sobą skoligaceni (statut
tego nie zabrania). Dziś Zarządowi
zarzuca się nepotyzm – chcemy
znać argumenty, bowiem krewnym
nie nadawano żadnych godności,
ani lepiej płatnych stanowisk – raczej przybywało im obowiązków
i pracy. W naszym Kole nie „wrzało”, ale ciężko się pracowało.
Byliśmy postrzegani jako Koło wzorowe (a może to zazdrość?).

Pisaliśmy projekty na kolejne
zadania (w tym roku aż 8 i wszystkie
zakończyły się umową), zdobywając w ten sposób środki pieniężne,
które musiały być ściśle rozliczone.
Przykładem niech będzie I nagroda
za dzieło „Towarzyszenie i rozjaśnianie życia choremu przy łóżku”
w konkursie „Pro Publico Bono” – to
wielkie wyróżnienie i 45.000 złotych
dla naszego Koła.
Moim zadaniem było przeniesienie mieszkańców Domu Opieki Społecznej przy ul. Rymanowskiej 88
do remontowanego budynku przy
ul. Korczaka, gdzie wiele robót wykonaliśmy systemem gospodarczym, wykorzystując pracę wolontariuszy i podopiecznych schroniska
oraz Darczyńców, którzy oarowali:
wykładzinę, płytki, farbę, wanny,
cegłę, piasek.
Zarzucanie zarządowi niewypełniania zaleceń Komisji Rewizyjnej,
np.: przeniesienie Domu Opieki Społecznej do Schroniska, zatrudnienie
tam dodatkowej pielęgniarki, zwiększenie powierzchni użytkowej punktu „Dar Serca”, wprowadzenie dyżurów nocnych pielęgniarek w Domu
Inwalidy Bezdomnego, jest niesłuszne. Wszystko to zwiększałoby koszty. Na to nie można było pozwolić
przy dotkliwym braku środków.
Nieudzielenie absolutorium było
bezpodstawne i szokujące dla całego zarządu. Przekonana jestem, że
połowa zebranych na sali nie znała
działalności zarządu, dlatego nie
mogła prawidłowo i sprawiedliwie
ocenić jego pracy. Nie odpowiadam
za atmosferę i uwagi członków
w stosunku do mnie podczas zebrania – swoją postawą i pracą nie dałam im powodu do takiego zachowania. Czuję się zawstydzona
i zażenowana.
Praca ludzi, którzy 16 lat temu
rozpoczynali to dzieło albertyńskie,
jest tak samo ceniona jak praca ludzi, którzy je kontynuowali i kontynuują. Członkowie ustępującego
zarządu też wnieśli w nie swój
wkład. Mniemam, że zasłużyli na
sprawiedliwą ocenę. Dlaczego stało
się inaczej? Odpowiedzi szukajmy
w samych sobie. Zastanówmy się,
czy oceniając, znaliśmy prawdę
i nie pomyliliśmy się w ocenach.
Na koniec pozwolę sobie zacytować myśl św. Brata Alberta:
„Wszystkie sprawy zdawać na
Opatrzność Boską, która obmyśliła
i najdrobniejsze szczegóły.”
Z pozdrowieniem – Pokój i Dobro.
Wanda Wojtuszewska
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Sygnalizowane przez urząd
rozwiązania, jak choćby parkowanie przy placu św. Michała (gdzie
również znajduje się kościół,
w którym w niedzielę odprawia się
kilka mszy świętych) czy jednorazowe zezwolenia na wjazd na
Rynek „celem dowiezienia paraan na uroczystości” wynikają,
zdaniem ojców, z nieznajomości
realiów. – Świątynia jest ulokowana w takim miejscu, że wielu
mieszkańców dociera do niej komunikacją miejską lub prywatnymi
samochodami. Dotyczy to nie tylko ludzi młodych, ale starszych
i chorych oraz rodziców z małymi
dziećmi. W soboty odbywają się
śluby, a kilka razy do roku jest organizowane spotkanie dla chorych, których trzeba podwieźć pod
sam kościół. Organizujemy też
wiele imprez i spotkań, nie wspominając o tym, że każdej niedzieli
we mszach świętych uczestniczy
blisko cztery tysiące osób. Jak to
wszystko ma „hulać” bez parkin-

paraalna, która zwróciła uwagę,
że „do tej pory nie ma precyzyjnej
informacji, jak będzie rozwiązany
problem”.

Jak dzieci we mgle
Franciszkanom jest przykro,
że od ponad trzech lat nie otrzymali żadnej konkretnej informacji
w tak żywotnej dla nich i paraan
sprawie. Jeśli był pomysł
zamknięcia ruchu w Rynku, równocześnie powinna się pojawić
koncepcja, co z tym fantem zrobić.
– Teraz ludzie się denerwują, pytają, spekulują, a ja nie wiem, co
mam im powiedzieć – tłumaczy
niezręczną sytuację ojciec Glista.
W swojej korespondencji
z wiceburmistrzem gwardian
mocno podkreśla, że wierni mają
prawo mieć normalny dostęp do
świątyni paraalnej. „Pan, jako
burmistrz, i ja, jako kapłan, jesteśmy po to, aby służyć społeczeństwu, aby pomagać i wychodzić naprzeciw ich potrzebom.
Proszę się nie gniewać, ale mam
obawy, że całkowite zamknięcie
Rynku utrudni praktykowanie na-

Prace na Rynku nie służą klasztorowi ojców franciszkanów. Na
murze pojawiają się coraz to nowe pęknięcia.
gu, przystanku autobusowego
i możliwości swobodnego dojazdu? – martwi się proboszcz.
Obawy te podzielają paraanie, którzy jeszcze w czerwcu
wystosowali prośbę do burmistrza,
aby pozostawić przystanek autobusowy na Rynku, motywując, że
był dużym udogodnieniem dla seniorów. Autorzy zakończyli swoje
pismo słowami: „Wierzymy, że
bliska jest panu burmistrzowi myśl,
że stosunek do osób starszych
i chorych jest miarą naszego człowieczeństwa”.
We wrześniu pismo – tym razem do przewodniczącej Janiny
Sadowskiej – skierowała rada

szym wiernym wiary, co gwarantuje Konstytucja i Konkordat”
– napisał w kwietniu..
Członkowie rady paraalnej
idą jeszcze dalej, stwierdzając,
że poprzez „odcięcie” od ludzi,
franciszkańska świątynia zamieni
się w placówkę muzealną.
– To niepojęte, że do tej pory
nikt nie chciał spotkać się z nami
i porozmawiać, nie mówiąc
o przedyskutowaniu proponowanych rozwiązań. Gospodarze tej
parai i my, mieszkańcy, zostaliśmy zignorowani – stwierdza
Zbigniew Krystyński, członek
rady paraalnej.
Jolanta Ziobro

Stanisław Czernek, wiceburmistrz ds. komunalnych: – Przygotowaliśmy propozycję, którą konsultujemy z fachowcami. Rynek, zgodnie z planami,
jest przeznaczony dla pieszych i nie będzie tam
parkowania. W pobliżu chcemy zlokalizować
przystanek autobusowy. Zmotoryzowani mogą korzystać z parkingów przy placu św. Michała i przy
ulicy Zamkowej. Osoby, które zamierzają wjechać na Rynek, aby wziąć
ślub, powinny wystąpić do wydziału komunalnego o stosowne zezwolenie.
Janina Sadowska, przewodnicząca rady miasta:
– Wszyscy chcemy rozwiązać problem. Dziś, to
znaczy we wtorek, dostałam od pana burmistrza
Czernka projekt zmiany organizacji ruchu w centrum, w związku z wyłączeniem Rynku z ruchu
samochodowego. Jest w nim propozycja, aby autobus dojeżdżał do placu św. Michała. Myślę, że to
bardzo dobre rozwiązanie, gdyż stąd jest już bardzo blisko do kościoła
franciszkańskiego. Nie będzie to chyba też problem dla nowożeńców,
aby przejść ten kawałek. W Sanoku większość świątyń jest w pewnej
odległości od przystanku autobusowego, również w mojej parai na
Wójtowstwie, gdzie osoby przyjeżdżające na mszę świętą muszą pokonać pewną odległość.
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SPORT

Najpierw była Sanoczanka, potem Elcom, teraz jest Gryf.
Bez względu jednak na szyld podnoszenie ciężarów cieszy się
u nas sporym powodzeniem. Obecnie na siłowni MOSiR-u trenuje ponad 30-osobowa grupa młodzieży. I robi naprawdę
duże postępy.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Krzysztof Kostecki w ciągu roku poprawił się w dwuboju o prawie 40 kg. Wiceprezes Ryszard Wojnarowski jest pod wrażeniem
postępów młodego szatngisty.
Gdy rma Elcom ostatecznie zy został Krzysztof Kostecki,
wycofała się ze wspierania zwycięzca wagi do 69 kg. Medale
sztangistów, grupa zapaleńców zdobyli też Szymon Skrijka i depostanowiła nie składać broni. biutant Michał Tomasiak, zajmuWiosną założyli klub Gryf, które- jąc dwa pierwsze miejsca w kat.
go prezesem został Marian Woj- ponad 94 kg. Złoci medaliści potas. Młodzież trenująca pod jechali następnie do Mroczy na
okiem Romana Mierzwy zaliczy- Mistrzostwa Polski do lat 17.
ła już trzy starty.
Skrijka zajął 10. miejsce, a KoPierwszym były Mistrzostwa stecki 12.
Makroregionu do lat 16, rozegraW ostatni weekend Gryf był
ne w Sędziszowie Małopolskim. gospodarzem Mistrzostw Okręgu
Najlepszym zawodnikiem impre- Rzeszowskiego do 17 i 23 lat.

Strzelali, aż miło
W zawodach strzeleckich w Jedliczu, odbywających się
w ramach II Memoriału im. Bogusława Dziury (9 bm.), brylowały
ekipy Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, zajmując pierwsze miejsca.

W Sanockiej Lidze Unihokeja jednego dnia rozegrano dwa
spotkania z udziałem czołowych drużyn. W starciu o fotel lidera Znamiwesele.pl karnymi pokonało Football Club.
Pojedynek drużyn z kompletami punktów był klasycznym meczem walki. W regulaminowym
czasie padły zaledwie 2 gole. Prowadzenie dla Football Clubu zdobył Tomasz Mermer, minutę przed
końcem wyrównał Kacper Sawicki. W serii rzutów karnych więcej
zimnej krwi zachowali „Weselnicy”, wygrywając 2-1 po strzałach
Mariusza Zacharskiego i Sawickiego. Równie ciekawie zapowiadające się spotkanie Papenów
z Energy&Electric Systems było
mniej zacięte. Ci pierwsi zagrali
bez zmieników i zwyczajnie
brakło im sił. Po dwóch tercjach
prowadzili 2-1, w ostatniej stracili
5 bramek… Choć poniedziałkowe mecze rozgrywano późnym
wieczorem, na trybunach Zespołu Szkół nr 2 zasiadło około
100 osób.

Najważniejsza jest drużyna
– mówi Michał Kobylarski, zdobywca 15 goli dla Znamiwesele.pl w meczu z MiBM
* Jak się strzela 15 goli?
– Co 2 minuty.
* To chyba rywale grali bez
bramkarza…
– Bramkarz grał, tyle że nie za
bardzo.
* Ze studentami 15 traeń,
z Football Clubem już żadnego,
nawet nie podchodziłeś do karnych. Maszynka do strzelania
goli ci się zacięła?
– Inny rywal, inna gra. Nie ma co
porównywać. Miałem zaledwie
kilka okazji.

* Wierzyliście, że uda się wyrównać? Gol padł minutę przed
końcem.
– Zawsze gra się do ostatnich sekund. Wyrównać można nawet
równo z końcowym gwizdkiem.
* Rozumiem, ze idziecie na
mistrza, a ty na króla strzelców.
Z jakim dorobkiem planujesz
zakończyć sezon?
– Tytuł króla strzelców nie jest dla
mnie celem. Ważniejsze jest
dobro drużyny – mogę już nic nie
strzelić, bylebyśmy wygrali ligę.
Rozmawiał Bartosz Błażewicz

Faworyci po dziesięć
Kilka drużyn jakby się umówiło, by dociągnąć wynik do pułapu
dwucyfrówki. Różniło je jednak

Dziewczętom z ZS nr 2 udało się ustrzelić dublet. Wygrały drużynowo, a Ania Bochnak okazała się najlepszą w kategorii indywidualnej.

Kolejnym startem judoków Pantery był międzynarodowy, IX Memoriał Maćka Nawrockiego w Rzeszowie. Medal zdobyła młodziczka Daria Mysińska.
Podopieczna Tomasza Bobali wywalczyła srebro
w wadze do 40 kg. W nale uległa reprezentantce Waltera
Rzeszów. W kategorii do 13 lat tuż za podium uplasowała
się Maria Puchała (do 38 kg), a 5. miejsca zajęli Jędrzej
Kikta (32 kg) i Hubert Popiel (66kg). W turnieju uczestni(b)
czyło około 250 zawodniczek i zawodników.

Komplet Forysia
Ping-pongiści SKT SP3 pokonali 10:6 sąsiada
z tabeli, Reg-Benz II Mielec.
Bohaterem spotkania był Arkadiusz Foryś, zwycięzca
wszystkich 4 gier singlowych. Trzy punkty zdobył Mariusz
Nastyn, dwa Dawid Witka, wygraną w deblu dorzucili jeszcze
Zbigniew Wajda i Paweł Lorenc. Był to rozegrany awansem
mecz 7. kolejki, po którym SKT umocniło się na 3. pozycji,
którą atakowali właśnie tenisiści z Mielca.
(b)

Wyniki młodzieży KH
Trzy drużyny KH Sanok rozgrywały
wyjazdowe mecze z Sabinovem w ramach II ligi wschodniosłowackiej. Juniorzy doznali porażki, młodzicy zremisowali, a żacy odnieśli rekordowe zwycięstwo. W kraju pozostali tylko żacy
młodsi, przywożąc cenne punkty z Nowego Targu.
Juniorzy: MHK VTJ Sabinov – KH Sanok 8-5
(6-0, 1-2, 1-3); Maślak i Kowalski po 2, Wadas.
Młodzicy: MHK VTJ Sabinov – KH Sanok 3-3
(0-0, 2-1, 1-2); Pawlus, A. Mielniczek, Miękina.
Żacy: MHK VTJ Sabinov – KH Sanok 1-24
(0-11, 0-7, 1-6); Kornecki i P. Mielniczek po 5,
R. Sawicki 4, Olearczyk i Bielec po 3, R. Mielniczek 2, Warchoł i Ćwikła.
Żacy młodsi: Podhale II Nowy Targ – KH Sanok 4-8 (0-2, 2-2, 2-4); Dębiński 3, Naparło 2,
Guła, Lorenc i Przetacznik.
(b)

mieli znacznie więcej kłopotów
z Wulkanexem, zwłaszcza na początku spotkania, ostatecznie
jednak wygrali różnicą 4 bramek.
Podobny scenariusz miał pojedynek outsiderów, w którym Galileo
Komputery ograło Obrys Team.
Wysoką formę potwierdził Paweł
Łakus, znów zdobywając 6 goli.

Dla niektórych drużyn rozgrzewką były wcześniejsze potyczki ze słabszymi rywalami.
Znamiwesele.pl rozgromiło MiBM
aż 26-2, a wyjątkową skutecznością popisał się Michał Kobylarski, strzelec 15 goli! Papeni
Wulkanex – U Papena CLJ 4-8 (2-2, 1-3, 1-3); Polański 2, Dorotniak,
Hajnus – Drwięga 3, Mołoń i Ambicki po 2, Czapor. Galileo Komputery
– Obrys Team 7-2 (2-2, 3-0, 2-0); Łakus 6, Pabich – Listek, Dziewiński,
MiBM – Znamiwesele. pl 2-26 (1-6, 1-10, 0-10); Buczek, Hydzik – Kobylarski 15, Zacharski 6, Sobolak 3, Padiasek, Tarnawski. Znamiwesele.pl
– Footbal Club 1-1 (0-0, 0-1, 1-0), k. 2-1; Sawicki – Mermer; karne: Zacharski, Sawicki – Rudy. U Papena-CLJ – Energy&Electric Systems
2-6 (0-1, 2-0, 0-5); Czapor, Drwięga – G. Popek 3, Janik 2, Grudz.
Tabela: 1. Znamiwesele.pl (20, 80-21), 2. Football Club (19, 58-19),
3. Energy&Electric Systems (18, 59-19).
Strzelcy: 1. Michał Kobylarski (Znamiwesele.pl) - 30 goli, 2. Paweł
Łakus (Galileo Komputery) - 23, 3. Piotr Karnas (Football Club) - 20.
Następne mecze: sobota: SKOK Stefczyka - Galileo Komputery (14),
Smyrlandia - MiBM (14.45), Wulkanex - KU AZS PRz SU (15.30); poniedziałek: Obrys Team - KU AZS PRz SU (21.30), Smyrlandia - Energy&Electric Systems (22.15).
(blaz)

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej wznowiła rozgrywki.
Większość faworytów zdobyła po 10 goli. Niespodzianką był
tylko remis Football Clubu z Trans Gazem. Tomasz Koczera
z Kingsów wrócił na czoło klasykacji strzelców.

Srebro dla Darii
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Gratulując osiągnięć odnotujmy, że ekipy strzeleckie ZS nr 2
przygotowywali: Daniel Pałys
i Kazimierz Niżnik, prowadzący
zajęcia w ramach koła strzelecemes
kiego UZI.

ARCHIWUM TS

W rywalizacji wzięło udział 13
drużyn dziewcząt oraz 16 chłopców, reprezentujących szkoły
z całego Podkarpacia. W klasykacji zespołowej dziewcząt zwyciężyła ekipa ZS nr 2 w Sanoku
w składzie: Izabela Adamska, Julianna Bednarczyk, Anna Bochnak
i Gabriela Strach. Obie drużyny
z Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku
zajęły pierwsze miejsca w klasykacji drużynowej. W jej ślady
poszli chłopcy, którzy także
wygrali rywalizację w swojej kategorii. Sukces ten wywalczyli: Paweł Ciepiela, Tomasz Dygoń,
Andrzej Podolak i Hubert Wróbel.
Nie zabrakło sukcesów indywidualnych. O największy postarała się Anna Bochnak, która
w pokonanym polu pozostawiła
48 zawodniczek i zwyciężyła.
Gabriela Strach uplasowała się na
8 miejscu. Wśród chłopców znakomite 4 miejsce zajął Tomasz
Dygoń, a tuż za nim, na 5 pozycji
uplasował się Hubert Wróbel.
Startowało 64 zawodników.

Startowało prawie 40 osób
z 4 klubów. Nasi sztangiści po
ostrej walce wygrali klasykację
drużynową, minimalnie wyprzedzając Lechię Sędziszów. Indywidualnie zdobyli 9 złotych medali – w młodszej grupie obok Skrijki
(kat. + 105 kg) także Mateusz Milczanowski (kat. do 56 kg), Marek
Sabramowicz (85 kg) i Miłosz Tomasiuk (105 kg), w starszej zaś
Paulina Płońska (63 kg), Gracjan
Komarski (62 kg), Arkadiusz
Płoński (69 kg), Konrad Komarski
(77 kg) i Robert Siwarski (94 kg).
– Trzeba przyznać, że praca
trenera Mierzwy przynosi efekty.
Największe
postępy
zrobili
Kostecki i Sabramowcz, w ciągu
roku poprawiając się w dwuboju
o ok. 40 kg każdy. Tym bardziej
więc szkoda, że już drugi sezon
nie startujemy w III lidze – byłaby
szansa na dobrą lokatę. Oczywiście dzieje się tak ze względu
na brak środków, ale mam nadzieję, że sytuacja wkrótce się
poprawi – zaznacza Ryszard
Wojnarowski, wiceprezes Gryfu
i Podkarpackiego Okręgowego
Związku Podnoszenia Ciężarów.
Miło widzieć, że młodzież
garnie się do sportu – nie tylko
tego najbardziej popularnego.
Reprezentantom Gryfa wypada
pogratulować zapału i życzyć, by
nadal robili tak błyskawiczne
postępy. Sztangi w górę!
Bartosz Błażewicz

„Wesele” na szczycie

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Młodzi chcą dźwigać

konto strat: Magistrat oddał
4 bramki drużynie Dario Futbol,
Słodki Domek 3 gole Wirowi,

Magistrat – Dario Futbol 10-4 (4-2); P. Patronik 3, Markowski,
W. Patronik, Mazur, Rychlicki, Stec, Śnieżek – Kot 2, Tutak, Grzyb.
Harnaś Błonie – Media Market 6-1 (3-0); Hodyr 3, Bukowski, Niemiec, Walankiewicz – Szczerkowski. Football Club Elmi Team
– Trans Gaz 4-4 (1-1); Żuchowski, Biłas, Spaliński, Bindas – Piecuch 2,
Klepacz, Haduch. Kings Horn – Transbud 10-2 (3-1); Koczera 4, Dobosz, Bukowski i J. Sieradzki po 2 – Koczera i Słysz. Słodki Domek
– Wir 10-3 (4-1); Pałysz 5, Bryndza i Buczek po 2, Gołda – Śmiszkiewicz 2, Pietrzkiewicz.
Tabela: 1. Kings Horn (18, 50-21), 2. Słodki Domek (18, 52-33),
3. Harnaś Błonie (16, 47-21).
Strzelcy: 1. Koczera (Kings Horn) – 15, 2. Zięba (Słodki Domek) – 13,
3. Podstawski (Ekoball) i Hodyr (Harnaś Błonie) – po 12.
Dzisiejsze mecze: Kings Horn – Wir (16.30), Trans Gaz – Transbud
(17.20), Magistrat – Football Club (18.10), Media Market – Dario Futbol
(19), Ekoball – Harnaś Błonie (19.50).
(bart)

a jak na mistrzów przystało
najmniej stracili Kingsi, których
bramkarz tylko dwa razy skapitulował w meczu z Transbudem.
Cztery traenia dla obrońców tytułu zaliczył Koczera i znów jest
liderem rankingu. Najskuteczniejszym zawodnikiem kolejki był
jednak Tomasz Pałysz ze Słodkiego Domku, strzelec 5 goli.
Znacznie ciekawsze były
dwa pozostałe pojedynki. Choć
Harnasie wygrali z Mediami różnicą 5 goli, to wynik fałszuje obraz meczu. Okazałe zwycięstwo
drużyny z Błoni to w dużej mierze
zasługa świetnie broniącego Artura Mańkowskiego, który tylko
raz musiał wyciągać piłkę z siatki.
Remis w meczu z Football Clubem na pewno był sukcesem
Trans Gazu. Nie dość, że są niżej
w tabeli, to zdołali odrobić
dwubramkową stratę. A gdyby lepiej potrali strzelać rzuty karne,
zdobyliby komplet punktów.

TSV na fali, Sanoczanka na zero

Kibice siatkówki są na huśtawce nastrojów, bo zwiększa
się dysproporcja między wynikami mężczyzn i kobiet. W III lidze TSV gra coraz lepiej, a Sanoczanka coraz gorzej.
O siatkarzach TSV Mansard śmiało można powiedzieć,
że złapali właściwy rytm. Po
pokonaniu w Krośnie rezerw
Karpat, kolejne punkty przywieźli z Jasła, ogrywając
MOSiR. Ten wprawdzie rozpoczął od zwycięstwa w I secie,
ale w kolejnych wyższość gości
nie podlegała dyskusji. Skutecznie punktowali zawodnicy,
będący filarami TSV – Maciej
Wiśniowski i Grzegorz Wolanin.
Oczywiście dzielnie wspierali
ich pozostali: Krzysztof i Kamil
Kocurowie, Wojciech Kornecki,
Mateusz Marszałek oraz libero
Tomasz Sokołowski.

TYGODNIK SANOCKI

Niestety, o siatkarkach Sanoczanki PBS Bank nie da się
napisać nic dobrego. W trzech
meczach nie ugrały nawet
seta... W ostatnim spotkaniu
uległy u siebie Sanowi Jarosław, praktycznie nie podejmując walki z nisko notowanym
rywalem. Cóż, zespół z zaledwie dwoma nominalnymi seniorkami (Ewelina Dymińska
i Dorota Radwańska) ma spore
kłopoty z grą na odpowiednim
poziomie. Trener Ryszard Karaczkowski nie traci jednak nadziei, że zawodniczki zaczną
spisywać się lepiej.
(blaz)

MKS MOSiR Jasło – TSV Mansard
Sanok 1:3 (19, -18, -17, -20). Tabela: 1. AZS Uniwersytet Rzeszów
(22, 23:7); 3. TSV (19, 21:9).
Sanoczanka PBS Bank Sanok
– San Jarosław 0:3 (-17, -20, -19).
Tabela: 1. Karpaty Krosno (9, 9:0);
6. Sanoczanka (0, 0:9).
Wyniki drużyn młodzieżowych:
Juniorzy: TSV Sanok – Bartosze
Tarnobrzeg 1:3. Błękitni I Ropczyce – TSV Sanok 3:0. Tabela: 1. Błękitni I (12, 18:3); 8. TSV (6, 3:18).
Juniorki: Sanoczanka PBS Bank
Sanok – Stal Mielec 0:3. Tabela: 1.
Stal Mielec (20, 29:8); 7. Sanoczanka (16, 14:23).
Kadetki: Sanoczanka PBS Bank
Sanok – UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (22, 17). Tabela: 1. Siarka
Tarnobrzeg (3, 3:2); 5. Sanoczanka
(2, 2:0).
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TKH TORUŃ – KH 4-2 (1-1, 3-1, 0-0), KH – UNIA OŚWIĘCIM 6-3 (3-3, 1-0, 2-0)

Albo będzie dobrze, albo będzie źle…
W sanockim hokeju możliwe są dwa scenariusze; albo
w drużynie nastąpi przełom i zacznie wygrywać z potencjalnie
silniejszymi zespołami, albo przegra rywalizację z Naprzodem
i Polonią i pozostanie jej walka z Unią o utrzymanie się w ekstraklasie. Obserwując grę sanoczan na tle ich rywali, zachodzi
obawa, że ziści się ten drugi scenariusz. Obyśmy się mylili.
Nie było miłej niespodzianki
w Toruniu, choć nadzieje na
wygraną rozbudził w nas Naprzód
Janów, który kilka dni wcześniej
ośmieszył wprost torunian, pokonując ich 6-0. My przegraliśmy
4-2, choć chcąc realnie myśleć
o miejscu w szóstce, trzeba było
ten mecz wygrać. Oceny, że tanio skóry nie sprzedaliśmy, że
przegraliśmy po walce, to za
mało, aby się cieszyć. Zwłaszcza, że była to szósta z kolei porażka KH, druga taka sama
w tych rozgrywkach.
Passę tę przerwaliśmy w minioną niedzielę w meczu z „latarnią tabeli” – oświęcimską Unią,
pokonując ją 6-3. Każda wygrana
cieszy, jednak ta nie poprawiła
diametralnie nastrojów wśród kibiców. Zobaczyli bowiem drużynę, która w meczu z outsiderem
męczy się, aby udowodnić nad
nim swą wyższość. Wynik po
I tercji 3-3 i nikłe prowadzenie 4-3
po dwóch tercjach
mówią same za siebie. Nadal gramy
słabo w obronie, popełniając szkolne

Ondrej Lauko – król strzelców
sanockich hokeistów.

nia. Po zaciętym meczu przegrała z Cracovią 1-3 i ostatnio
z Naprzodem 2-0. Przeciwnicy
komplementowali jej grę i postępy, jakie poczyniła. Na
pewno będzie groźna i już za-

Sześć bramek strzelonych oświęcimskiej Unii niech będzie dobrym prognostykiem i celem hokeistów KH w trudnych meczach wyjazdowych w Janowie i Bytomiu.
błędy, nadal nasze ataki nie
mają szybkości, siły i nezji,
aby przełamać obronę przeciwnika. Nawet takiego, jakim
jest Unia. Dobrze, że po I tercji
poprosił o zmianę niedysponowany Krzysztof Zborowski, choć wolelibyśmy, aby
formę i postawę bramkarza
w meczu potrał ocenić
i w odpowiednim czasie zareagować trener, a nie sam
zawodnik. Dokonując indywidualnych ocen, w ataku mogli
się podobać: waleczny i twardy Maciej Mermer oraz szybki
i dobry technicznie Ondrej
Lauko. Próbowali im dorównać: Michał Radwański i Pavol
Melicherczik i momentami
nawet się im to udawało. Pozostali, z Lubomirem Cabanem, Wojciechem Milanem
i Robertem Kosteckim na
czele, daleko z tyłu. Wśród
obrońców wybija się
jeden: Roman Guriczan,
choć i on w meczu z Unią
nie ustrzegł się błędu,
czego konsekwencją była

Wygrana na Stegnach
Panczeniści Górnika rozpoczęli też krajową
rywalizację. Podczas inauguracji na warszawskich Stegnach świetnie wypadł Kamil Bodziak,
zdecydowanie najlepszy zawodnik Ogólnopolskich Zawodów Klasykacyjnych.
Podopieczny Marka Drwięgi wygrał wyścigi na 500
i 1000 metrów, był też 2. na 1500 m. Startował również
w wygranym przez Górnik biegu drużynowym, gdzie
partnerowali mu Michał Dobosz i Kamil Ziemba. Zawodnicy ci także zaliczyli dobre starty indywidualne, zajmując 2. miejsca – Dobosz na 500 m, Ziemba na 1000 m.
Cała trójka na większości dystansów poprawiała swoje
rekordy. Nieźle spisały się też dziewczęta – Katarzyna
Sołtysik wygrała na 500 m i była 3. na 1000 m, a Katarzyna Koźma zajęła na tych dystansach odpowiednio
4. i 5. pozycję.
W Pucharze Polski żaden z górników nie wywalczył
miejsca na podium. Najwyżej był Piotr Bluj, 5. na 1000 m
z czasem 1:19.67. Dwa razy w pierwszej dziesiątce plasował się Maciej Biega – 6. na 1500 m (2:02.20) i 8. na
3000 m (4:25.0). Warto wspomnieć jeszcze o 9. lokacie
Mateusza Habko na 1000 m (1:23.23). Startowali także:
Mateusz Janas, Szymon Sarna i Krzysztof Raksyk.
(b)
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stracona druga bramka. Pozostali grają gorzej, a noty Piotra
Ciepłego i Bogusława Rąpały
dodatkowo obniża duża ilość
kar, która mści się na drużynie
okrutnie. Trudno jest ocenić po-

stawę bramkarzy. U Zborowskiego, który jest wystawiany
głównie w meczach w Sanoku,
nie jest to forma najwyższych
lotów, do jakiej nas przyzwyczaił. Adam Kubalski, broniący zazwyczaj na wyjazdach, na ogół
jest chwalony przez obserwatorów. W Sanoku, w meczu
z Unią, zachował czyste konto,
ale też nie miał za wiele pracy.
Może warto wypróbować go
w meczu z silniejszym rywalem…
Przed nami dwa niezwykle
ważne mecze wyjazdowe.
W piątek z Naprzodem w Janowie i w niedzielę z Polonią
w Bytomiu. Ogromną stawkę
będzie miał mecz w Janowie,
jako że rywal nasz złapał wiatr
w żagle i poczuł szansę na
miejsce w doborowej szóstce.
Pokonał TKH Toruń 6-0, następnie rozprawił się z Unią
w Oświęcimiu 6-2, a ostatnio
poradził sobie w Bytomiu z Polonią, wygrywając 2-0. Zajmuje
6 m. w tabeli, wyprzedzając
o 1 punkt TKH Toruń. Coraz
lepiej spisuje się także Polo-

powiada walkę z KH o 8 pozycję w tabeli.
Wyjeżdżamy więc nas
Śląsk na ciężką wyprawę. Dwie
wygrane wyzwoliłyby w naszym
zespole siły i dodały wiary
w zwyciężanie. Z każdym przeciwnikiem. Z pewnością nie zapewni nam zwycięstw taka gra
jak w meczu z Unią. To za
mało. Czy potrafimy grać lepiej? Wydaje się, że tak. Namawiałbym do przekonania się o
tym. Jedna wygrana, z Polonią,
choć i o nią będzie trudno, pozwoli nam odeprzeć atak na
zepchnięcie nas z 8 miejsca.
Dwie porażki niechybnie prowadzą do zarysowanego na
początku czarnego scenariusza: wylądowaniu KH na 9
miejscu i skazaniu go na walkę
o utrzymanie się w ekstraklasie. I dlatego ta wyprawa na
Śląsk jest taka ważna dla losów
sanockiego hokeja. Trzymamy
kciuki!
Marian Struś

Zaczęli w Kanadzie
Ruszył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Na początku sezonu
bardzo dobrą formę prezentują obecni i byli reprezentanci Górnika – Robert Kustra bije rekordy życiowe,
a Katarzyna Wójcicka rekordy kraju.
Pierwsze dwie imprezy rozegrano
w Kanadzie, gdzie Kustra startował w grupie
B. W Salt Lake City 5000 metrów przejechał
w czasie 6.33,41, ustępując m.in. krajowym
rywalom – Sławomirowi Chmurze i Sebastianowi Druszkiewiczowi. W Calgary ścigał się na 1500 m, uzyskując wynik 1:49.29.
To jego rekord życiowy, poprawiony aż
o 4 sekundy (w zawodach kontrolnych pobił
się też na 500 m wynikiem 38,2). Zawodnik
Górnika startował także w biegu drużynowym, który Polska zakończyła na 5. pozycji
z czasem 3:44.75.
Znakomicie jeździ Wójcicka, bijąca
własne rekordy Polski. Podczas inauguracyjnych zawodów PŚ dystans 1500 m przejechała w czasie 1.56,78, a tydzień później
na 3000 m uzyskała czas 4:04.08.
(b)

Doceniono sport szkolny
Sukcesy w sporcie są nie mniej ważne niż w nauce. Takie
odczucia nasuwały się podczas spotkania władz powiatu
z bohaterami Licealiady Młodzieżowej, w której Sanok okazał
się jednym z najlepszych w województwie. Już samo spotkanie, zorganizowane po raz pierwszy w historii powiatu, było
docenieniem sportowych osiągnięć.
W sali herbowej stawili się czołowi sportowcy, medaliści Licealiady
2006/2007, ich nauczyciele – trenerzy oraz dyrektorzy szkół. Z grona
organizatów spotkania przybyli:
przewodniczący rady powiatu Waldemar Szybiak i radny Wojciech
Pajestka, a także naczelnicy wydziałów: oświaty – Zoa Krzanowska oraz kultury – Piotr Mazur.
Można rzec, iż w roku szkolnym
2006/2007 Sanok zawojował Licealiadę. O największy sukces postarała się młodzież II Liceum Ogólnokształcącego, sięgając po zwycięski
tytuł. Na bardzo dobrym 6 miejscu
uplasował się Zespół Szkół nr 2 (Mechanik), a na 23. – I LO. 55 m. zajął
Zespół Szkół nr 4 (Budowlanka),
a 77. Zespół Szkół nr 1 (Ekonomik).
Dodajmy, że do rywalizacji stanęło
140 szkół z całego Podkarpacia.
W punktacji powiatów sanocki uplasował się na znakomitym 2 miejscu,
za powiatem dębickim, a przed
mieleckim.
W gronie uczestników spotkania znaleźli się złoci medaliści Licealiady z II LO (indywidualnie i drużynowo): pływacy – Marcelina Matwiej,
Jan Babiarz i Tomasz Wójcik, złote
piłkarki ręczne z II LO m.in. Paulina
Augustyn, Joanna Kuzio i Justyna
Kardasz. Wszystkie trzy sięgnęły
również po srebrne medale w ko-

Zespołu Szkół nr 4, zwróciła uwagę, że nie byłoby tych osiągnięć,
gdyby nie zaangażowanie nauczycieli wychowania zycznego. – Nie
ograniczają się do zajęć wynikających z obowiązków służbowych.
W swoim wolnym czasie prowadzą
mnóstwo dodatkowych zajęć, jeżdżą na zawody. Bardzo wiele im
zawdzięczamy – stwierdziła.
Z kolei Marek Cycoń, dyrektor
II LO, najbardziej usportowionej szkoły średniej w województwie, z dumą
mówił o sukcesie swojej szkoły, podkreślając prymitywne warunki, w jakich ćwiczy młodzież. – Przystąpiliśmy do wielkiego dzieła, jakim jest
budowa z prawdziwego zdarzenia
sali gimnastycznej, mamy już gotowe
plany. Jest więc nadzieja, że już
niedługo będziemy męczyć się w naszym małym i ciasnym „kurniku” – powiedział. – Dobrze byłoby, gdyby
władze wojewódzkie, planując szkolne inwestycje sportowe, brały pod
uwagę wyniki osiągane w sportowej
rywalizacji – dodał. Wyraził także życzenie, żeby młodzież szkolna uprawiająca sport była chętniej wpuszczana do miejskich obiektów sportowych,
takich jak: basen, siłownia czy hala. –
Marzą mi się czasy, że mecze nałowe w koszykówce, siatkówce czy
unihokeju będą rozgrywane w hali
„Arena” przy kilkutysięcznej widowni.

Dyplom odbiera Joanna Kuzio, złota medalistka Licealiady w piłce ręcznej i srebrna w koszykówce i unihokeju.
szykówce i brązowe w unihokeju.
– Cieszmy się z sukcesów, ale
Nie zabrakło także srebrnych me- nie patrzmy tylko na najwyższe
dalistów w piłce ręcznej z ZS nr 2 osiągnięcia. Zachęcajmy także młooraz brązowych medalistów w piłce dzież do samego uczestnictwa
siatkowej i piłce ręcznej z II Ogólnia- w sporcie – stwierdziła Kazimiera Fuka i unihokeja z „Mechanika”.
tyma, dyrektor Zespołu Szkół nr 5.
Zwracając się do nauczycieli
Miłym i podniosłym momentem
Waldemar Szybiak powiedział: – uroczystości było wręczenie dyplokształtujecie młodych ludzi, czyniąc mów olimpijczykom, ich nauczycieto poprzez sport. Szczególne uzna- lom i dyrektorom szkół, a najlepszym
nie budzi fakt, że osiągacie piękne szkołom
nagród
pieniężnych
sukcesy, mimo trudnych warunków przeznaczonych na zakup sprzętu
do jego uprawiania.
sportowego.
Halina Konopka, dyrektor
emes

Konkurs „TS” i MOSiR
Ślizgamy się i pływamy gratis

Robert Kustra rozpoczął sezon od rekordów życiowych, co dobrze rokuje.

TYGODNIK SANOCKI

Dla naszych Czytelników interesujących się sportem mamy prezenty w postaci bezpłatnych podwójnych biletów na ślizgawkę w hali „Arena” oraz na basen. Aby stać się ich posiadaczami trzeba w piątek
(23 bm.) o godz. 13 (nie wcześniej) zadzwonić do nas na nr (013)464 27
00 i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: Które aktualnie miejsce
w ekstralidze zajmują hokeiści KH? Drugie, szóste, czy ósme?
Dni i godziny ślizgawek w „Arenie”: niedziela, 25 bm. godz. 18-19 i 20-21.
Przypomnijmy, że w dniach 23 - 25 bm. w „Arenie” odbędą się międzynarodowe zawody w short - track’u. Europa Junior Cup z cyklu Danubia Open Series. Blisko 200 zawodników z krajów takich jak: Austria,
Białoruś, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Polska wystartuje w tej
imprezie. To trzeba zobaczyć! Wstęp wolny.
Oto program zawodów: piątek godz. 14.30 – 20, sobota: godz. 10.30
– 19, niedziela: godz. 9.30 – 15, po czym nastąpi ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród.
Basen zaprasza: poniedziałek: 18 – 20.45, wtorek, czwartek: 18.10 – 18.55
i 20 – 20.45, piątek: 20 – 20.45, sobota: 10 – 16, niedziela: 10 – 17. emes
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