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Czasami nie ma innej możliwości
Wycinanie starych, sadzenie nowych drzew

Julek ma szanse na normalne życie. Po wielu staraniach 
udało się. Julek zakwali�kował się na operację do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie lekarze ze szpitala w Stanford 
w Kalifornii zoperują serce Julka i naprawią to, co zepsuli 
polscy lekarze.

Podróż do Stanów 
po zdrowe serduszko

Weganizm w styczniu

Veganuary to zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii mię-
dzynarodowa akcja promująca wypróbowanie diety we-
gańskiej przez 31 dni. Nazwa pochodzi od angielskich 
słów „vegan” i „January” i nie bez powodu korzysta z tra-
dycji noworocznych postanowień. 

Dlaczego później
spłacimy obligacje?

Co takiego się stało, że pod koniec roku 2018 radni 
VIII kadencji pochylają się nad projektem uchwały, 
która zmienia przyjęte wcześniej, przez poprzedni-
ków, zasady zbywania, nabywania i wykupu obligacji? 
O to pytał  Sławomir Miklicz.
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DZIŚ W NUMERZE PODZIĘKOWANIA

Całemu Personelowi 
Oddziału Neurologii w Sanoku

 za wyjątkową opiekę
                                                              

dziękuje  
Renata Sander

Pracownicy i urzędnicy Prokuratury 
Rejonowej w Sanoku dołączają do ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej związa-
nej z podwyższeniem wynagrodzenia. 
Chcą zarabiać o tysiąc złotych więcej 
na rękę.

Strajki 
w 

prokuraturze

Od kilku dni w całej Polsce urzędnicy 
oraz pracownicy administracyjni z pro-
kuratur rejonowych protestują. Doma-
gają się podwyżek oraz nowej ustawy 
o pracownikach sądów i prokuratur oraz 
uchwalenia planu modernizacji prokura-
tury, które zagwarantują im coroczne 
podwyżki wynagrodzeń.

– Mamy jeden główny postulat. Cho-
dzi o podwyższenie naszego wynagro-
dzenia o tysiąc złotych ne�o. Z tego 
względu, że przez blisko 10 lat pobory 
były zamrożone i nie było żadnej walory-
zacji naszych uposażeń – mówi Beata 
Gazdowicz, kierownik sekretariatu Pro-
kuratury Rejonowej w Sanoku.

Najniższe wynagrodzenie w sanoc-
kiej jednostce prokuratury wynosi 1530 
złotych  na rękę. Najwięcej zarabia osoba 
z ponad 25-letnim stażem i ta kwota wy-

W połowie stycznia ruszają ferie zimowe w pierwszych pię-
ciu województwach. Przypominamy terminy dla poszczegól-
nych regionów.

Szanowny Pan Burmistrz To-
masz Matuszewski

Dotyczy: 
utworzenia około 80 no-

wych etatów w jednostkach 
podległych samorządowi 
miasta Sanoka

Uzasadnienie:
W trakcie konferencji pra-

sowej Burmistrza Miasta, Pan 
Burmistrz przekazał informa-
cje o utworzeniu około 80 
nowych etatów w jednost-
kach podległych Burmistrzo-
wi w ostatnich miesiącach 
przed wyborami samorządo-
wymi. W trakcie wypowiedzi 
padła informacja, że Pan Bur-
mistrz będzie wery�kował 
potrzebę tworzenia tych eta-
tów, a także czy na takie dzia-
łania nie miała wpływu kam-

Interpelacja 
Sławomira Miklicza

pania wyborcza, co można 
było odebrać jako działania, 
które nie miały swojego uza-
sadnienia w faktycznych po-
trzebach kadrowych tych jed-
nostek. W związku z tymi in-
formacjami podanymi przez 
Pana Burmistrza składam na-
stępujące pytania:

1.   Ile faktycznie powstało 
nowych etatów w urzędzie 
i jednostkach podległych 
Panu Burmistrzowi w roku 
2018?

2.  W których jednostkach 
powstały nowe etaty i jakie 
jest ich uzasadnienie?

3.  W jaki sposób nowe za-
trudnienia wpłynęły na kosz-
ty bieżącego funkcjonowania 
jednostek, w których ten 
wzrost zatrudnienia nastąpił?

Odpowiedź na pytania 
znajdą państwo na str. 4

Ferie na Podkarpaciu – w lutym

Od 14 do 27 stycznia przerwę 
w lekcjach będą mieli ucznio-
wie z województw: kujawsko-
-pomorskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, świętokrzy-
skiego i wielkopolskiego.

Tydzień później wolne 
rozpocznie się w woj. podla-
skim i warmińsko-mazur-
skim. Tam ferie potrwają od 
21 stycznia do 3 lutego.

Od 28 stycznia do 10 lute-
go wypoczywać będą ucznio-

wie z województw: dolnoślą-
skiego, mazowieckiego, opol-
skiego i zachodniopomor-
skiego. 

Jako ostatni na ferie ruszą 
uczniowie z lubelskiego, łódz-
kiego, podkarpackiego, po-
morskiego i śląskiego. Lekcji 
nie będzie tam między 11 
a 24 lutego 2019 r. 

Źródło: 
Serwis Samorządowy PAP

nie podejmą jakichś kroków, to będą 
zaostrzone formy protestu – mówi nasza 
rozmówczyni.

Obecnie wszyscy pracownicy wrócili 
do pracy i czekają na rozwój sytuacji. 
Wcześniej protestowali pracownicy 
sądów. Domagali się również podniesie-
nia wynagrodzeń. Ministerstwo Spra-
wiedliwości zawarło 18 grudnia porozu-
mienie ze związkami zawodowymi.

– Na takie porozumienie, jakie zawar-
ły sądy, my nie przystajemy zupełnie. Gdy 
dojdzie chociażby do masowych zwol-
nień lekarskich, to wówczas prokuratura 
nie będzie w stanie funkcjonować spraw-
nie. Wiele zależy od urzędników, od ich 
wsparcia i zaangażowania, aby prokurato-
rzy mogli odpowiednio wykonywać swo-
ją pracę – wyjaśnia Gazdowicz.

                                        dcz

Pierwsze wydanie gazety 
w nowym roku, po świętach, 
jest bardzo trudnym zada-
niem, wymagającym od 
dziennikarza mobilizacji 
– ponieważ czasu niewiele 
– i sprawności, ponieważ pliki 
do drukarni trzeba przygoto-
wać bardzo szybko. Dla „Ty-
godnika Sanockiego” to do-
datkowo czas zmian: żegna-
my Edytę Szczepek, witamy 
współpracującą dotąd niezo-
bowiązująco Dominikę Czer-
wińską oraz Edytę Wilk, któ-
ra zobowiązała się przypilno-
wać Tygodnikowy portal. 
Mamy świadomość, że z po-
wodu wyborczego kaprysu 
bezmyślnie zniszczono to, 
w co kiedyś, jako redakcyjny 
zespół,  zainwestowaliśmy. 
Mamy zamiar to nadrobić 
– takie składamy Państwu po-
stanowienie noworoczne.

Piszemy dziś o różnych 
sprawach, o przepisach, które 
w całym kraju zaczynają obo-
wiązywać od 1 stycznia, a któ-
re są przecież istotne także 
dla mieszkancow Sanoka. 
Mieliśmy nadzieję, że poin-
struujemy naszych Czytelni-
ków, jak sięgnąć po środki na 
wymianę starych pieców i do-
cieplenie domów z programu 
„Czyste powietrze”, ale nieste-
ty, program został – podobno 
na krótki okres – zawieszony.

Poczuliśmy się wywołani 
do tablicy przez radnego Sła-
womira Miklicza, który ubo-
lewał, że media nie podjęły się 
wytłumaczenia tematu emisji 
obligacji komunalnych. Nad-
robimy to, chociaż sprawa 
wydaje nam się prosta i zawie-
ra w odpowiedzi na pytanie: 
Co by się stało, gdyby wszy-
scy radni postąpili tak, jak 
Sławomir Miklicz – wstrzy-
mując się lub głosując prze-
ciw uchwale o przesunięciu 
spłaty obligacji?

Irytujące wydaje nam się 
wieszczenie – kto w 2033 
roku nie będzie burmistrzem. 
Ustawa o dwukadencyjności 
może się przecież do tego cza-
su nie uchować...

Podoba nam się pomysł, 
zgłoszony przez przewodni-

czącego Andrzeja Romania-
ka, o usprawnieniu obrad 
Rady Miasta. Ponieważ radni 
upierają się, by czytać na głos 
odpowiedzi na interpelacje, 
gdyż  zamieszczanie tychże na 
BIP-ie, w wersji elektronicz-
nej, to, według radnych, sta-
nowczo za mało, poddajemy 
pomysł: będziemy interpela-
cje wraz z odpowiedziami 
drukować w „TS” i zaczyna-
my od dziś. Co nam to da? 
Przede wszystkim nasi Czy-
telnicy będą mogli ocenić, czy 
dociekliwość radnych ma 
sens. Publikowana interpela-
cja dotyczy wzrostu zatrud-
nienia za czasów poprzednie-
go burmistrza, którego decy-
zje kontrolowali radni VII ka-
dencji. Radnych odpowiedź 
zadowoliła. Nas – nie do koń-
ca, więc pochylimy się nad 
sprawozdaniami dyrektorów 
miejskich szkół, aby do spra-
wy powrócić za tydzień. 

Piszemy o wycinaniu i sa-
dzeniu drzew w mieście, o go-
ściach z zagranicy i ciekawych 
zajęciach w SP 6, o miejskiej 
wigilii i sylwestrze na Rynku. 
Relacjonujemy akcje charyta-
tywne i kibicujemy im. Sporo 
uwagi poświęcamy interwen-
cjom, do których także po-
wrócimy za tydzień, aby 
uczciwie postawić sprawę 
i nie ograniczyć się wyłącznie 

do skarg, jakie przysyłają do 
nas mieszkańcy Sanoka.

Pani Janinie, która napisa-
ła do nas piękny i dowcipny 
list o pozorowanej biedzie, 
dziękuję. W pełni się z Panią, 
droga Pani, zgadzam. Listu 
pani Janiny nie publikujemy, 
zdecydowaliśmy się na publi-
kację innego, który, być może, 
wywoła dyskusję, a dotyczy 
różnego rodzaju osłon socjal-
nych i pytania, czy one moty-
wują do rozwoju członków 
rodzin, czy wręcz przeciwnie.

Wydrukowaliśmy też list, 
który chyba nie powinien 
znaleźć się w druku. Autor od 
wielu miesięcy przynosił do 
naszej redakcji różne „projek-
ty”, myśmy mu grzecznie 
dziękowali, a teksty ostatecz-
nie lądowały u konkurencji. 
Konkurencja się zawiesiła, 
pan przyszedł z życzeniami 
świątecznymi i kontrowersyj-
nym tekstem o podarowaniu 
sąsiadowi starych kapci. Ten 
list to także kulisy naszej re-
dakcyjnej codzienności.

Styczeń to na świecie mie-
siąc propagowania diety we-
gańskiej. Piszemy o tym, wie-
rząc, że re�eksja nad losem 
planety i zdrowym trybem 
życia jest nam wszystkim po-
trzebna.

Miłej lektury i spełnienia 
marzeń w nowym roku.

nosi niespełna 2500 tysiąca złotych net-
to.

– To osoby z wyższym wykształce-
niem oraz odpowiednimi kwali�kacjami. 
Włączamy się do akcji, chociaż nie 
wiemy, jakie będą kolejne posunięcia 
– wyjaśnia kierownik sekretariatu PR.

W prokuraturze w Sanoku pracuje 
siedem osób. Wszyscy przebywali na 
zwolnieniach L4 od 27 do 31 grudnia. 
W Prokuraturze Rejonowej w Krośnie 
oraz Lesku sytuacja była podobna, wszy-
scy pracownicy udali się na zwolnienia. 
Jeżeli urzędnicy i pracownicy prokuratu-
ry dojdą do takiego stanowiska, że nie są 
w stanie nic osiągnąć, to zostaną za-
ostrzone formy protestu.

– Mamy nadzieję, że nasze protesty 
przyniosą jakieś efekty albo chociaż da-
dzą do myślenia rządzącym, że jeśli teraz 
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Radni powiatowi na ostatniej sesji zgodnie przegłosowali kil-
kanaście uchwał. Dotyczyły one wynagrodzenia dla starosty, 
nauki religii zielonoświątkowej, wysokości środków PFRON 
oraz ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek.

Zgodni radni
27 grudnia w Sali Herbowej 
Urzędu Miasta odbyła się III 
sesja Rady Powiatu Sanockie-
go. Poświąteczna aura sprawi-
ła, że radni nie mieli wiele py-
tań i wniosków, a sama sesja 
przebiegła bardzo sprawnie  
i niezwykle szybko.

Sprawozdanie z prac za-
rządu między sesjami i wyko-
nania uchwał Rady Powiatu  
z okresu od 3 do 27 grudnia 
2018 roku przedstawił Stani-
sław Chęć, starosta sanocki. 
Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Sanockiego przyjęto 
trzy uchwały budżetowe, któ-
rych realizacja przedstawia 
się następująco: w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 
powiatu sanockiego na 2018 
rok kwota 60 tysięcy złotych 
jest w trakcie realizacji. 
Uchwała dotycząca zwrotów 
dochodów do szkół jest rów-
nież w trakcie realizacji. Kwo-
ta dwóch tysięcy złotych zo-
stała zrealizowana.

Starosta przedstawił rów-
nież sprawozdanie z działal-
ności Zarządu Rady Powiatu. 
Radny Tomasz Gankiewicz 
dopytywał o realizację zada-
nia dotyczącego remontu na-
wierzchni na drodze Tarna-
wa – Hoczew. Na pytanie od-
powiedział Krzysztof Strzyż.

– Remont drogi na odcin-
ku około 400 metrów został 
przeprowadzony w połowie 
listopada, ponieważ droga 
przed okresem zimowym 
sprawiała spore niebezpie-
czeństwo, dlatego za porozu-
mieniem z gminą Zagórz zo-
stało wykonane to zadanie.  
O remont tej nawierzchni 
apelowali sami mieszkańcy  
– wyjaśnił.

W sprawie podjęcia 
uchwały dotyczącej ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w roku 
2019 na terenie powiatu sa-
nockiego radny Damian Bi-
skup przedstawił stanowisko 
farmaceutów.

– Chodzi o przesunięcie 
terminu rozpoczynania tygo-
dnia pracy apteki jako całodo-
bowy na poniedziałek na go-
dzinę ósmą rano. Takie prze-
suniecie spowoduje to, że jed-
na apteka będzie musiała 
jedną dobę pełnić dyżur dłu-
żej. Komisja zdrowia, rodziny 
i polityki socjalnej pozytyw-
nie zaopiniowała uchwałę.

Podjęcie uchwały w spra-
wie delegowania dwóch rad-
nych do komisji bezpieczeń-
stwa i porządku, działającej 
przy staroście sanockim, to 
kolejna pozycja porządku ob-

rad. Kazimierz Węgrzyn 
przedstawił dwóch kandyda-
tów: Andrzeja Chrobaka oraz 
Jerzego Zubę. Ten pierwszy 
wyraził swoją zgodę, nato-
miast drugi odmówił. Robert 
Pieszczoch, przewodniczący 
rady, zgłosił kandydaturę Sta-
nisława Lewickiego, który 
również wyraził zgodę. 
Uchwała została przyjęta.

Podczas kolejnego punktu 
obrad radni decydowali  
w sprawie powołania składu 
osobowego komisji rewizyjnej 
Rady Powiatu Sanockiego.

– Roman Konieczny nie 
może być członkiem owej ko-
misji, ponieważ jest wiceprze-
wodniczącym, dlatego złożył 
rezygnację z tej funkcji – wyja-
śnił Robert Pieszczoch.

Decyzją radnych Roman 
Konieczny został formalnie 
odwołany. Radny Kazimierz 
Węgrzyn do komisji rewizyj-
nej w miejsce Koniecznego 
zgłosił kandydaturę Jolanty 
Skoczołek, która wyraziła zgo-
dę.

Uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej powia-
tu sanockiego na rok 2018 zo-
stały zaopiniowane pozytyw-
nie, dzięki czemu radni prze-
głosowali pięć uchwał,  
a także uchwałę w sprawie usta-
lenia wykazu niezrealizowa-
nych kwot wydatków zamiesz-
czonych w budżecie powiatu 
sanockiego na 2018 rok.

dcz

W okresie świątecznym i no-
worocznym otrzymaliśmy 
kilka listów w sprawie Szpi-
talnego Oddziału Ratunko-
wego oraz dyżurów aptek. 
Ponieważ czas jest szczegól-
ny, w niedzielę ruszają orsza-
ki Trzech Królów, i trudno  
o szybkie zwery�kowanie na-
desłanych sygnałów, więc je-
dynie informujemy, że uważ-
nie wczytujemy się w opinie 
naszych Czytelników i do te-
matu wrócimy za tydzień.

Po ratunek?
„Jestem zbulwersowana tym, 
w jaki sposób są traktowani 
pacjenci w naszym Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym”. 
„Nie wolno budzić śpiącego 
lekarza, który ma dyżur!”,  
„O godzinie 1 czy 2 w nocy 
nie wolno jechać na SOR, je-
śli się jeszcze nie umiera” – to 
niektóre wyimki z listów 
wzburzonych czytelników. 
Zwróciliśmy się z pytaniem 
do dyrekcji szpitala, czy są w 
ostatnim czasie jakieś proble-
my z obsadą SOR-u i czy rze-
czywiście „nie wolno budzić 
lekarza” pełniącego dyżur. 
Zdajemy sobie sprawę, że na 

Sesja Rady Powiatu Sanockiego

Interwencje

Szpitalny Oddział Ratunkowy i dyżury aptek

Oddział Ratunkowy zgłaszają 
się osoby, które mogłyby sko-
rzystać z porady lekarza  
rodzinnego lub Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Zdrowotnej 
oraz że personel medyczny na-
rażony jest na stresy, dlatego li-
czymy, że w przyszłym tygo-
dniu sprawę funkcjonowania 
SOR-u uda się nam wyjasnić. 
Czekamy na informację od  
dyrekcji SPZOZ, liczymy, że 
uda nam się opublikować ją  
w następnym wydaniu „TS”.

Po leki w święta
Święta to święta i do apteki 
wybierają się w ten czas z całą 

pewnością osoby, które nagle 
leku potrzebują. Nie jest to też 
dla osób prowadzących apteki 
okres pod względem ekono-
micznym najlepszy, ponieważ 
podczas świątecznego dyżuru 
obroty zazwyczaj są niewiel-
kie. Farmacja to jednak służba 
– samo słowo pochodzi od 
staroegipskiego wyrażenia 
„ph-ar-maki” czyli „kto zapew-
nia bezpieczeństwo”...

Harmonogram dyżurów 
aptek i informacja o tym, któ-
ra apteka pełni dyżur to zada-
nie starostwa powiatowego. 
Niestety w święta doszło do 
dezinformacji: dyżur pełniła 

Święta Bożego Narodzenia za nami. Przywitaliśmy hucznie 
Nowy Rok. Teraz przyszedł czas podsumowań. Podkarpacka 
straż pożarna jak co roku miała ręce pełne roboty. Blisko 300 
strażaków w całym województwie czuwa nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców.

Strażacy zawsze 
w gotowości

Raport ogniowy

– W okresie od 24 do 26 grud-
nia podkarpaccy strażacy wy-
jeżdżali 150 razy. 52 przypad-
ki dotyczyły pożarów, w któ-
rych na szczęście nikt nie  
został ranny. Pozostałe inter-
wencje to głównie  zdarzenia  
niezwiązane z ogniem, czyli 
tzw. miejscowe zagrożenia,  
w  większości  chodzi o wy-
padki komunikacyjne, w któ-
rych rannych zostało 44 oso-
by – relacjonuje mł. bryg. 
Marcin Betlej, rzecznik praso-
wy Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie.

Okres noworoczny czyli 
31 grudzień i 1 styczeń 2019 
to 103 interwencje strażaków 
w całym województwie.  
38 interwencji dotyczyło po-
żarów, w których ranne zosta-
ły dwie osoby, natomiast po-

zostałe interwencje to głów-
nie wypadki drogowe,  
w których rannych zostało  
28 osób.

W powiecie sanockim 
strażacy interweniowali 10 
razy. Dwie sprawy dotyczyły 
wypadków drogowych. Jeden 
z nich miał miejsce przy ulicy 
Batorego w Zagórzu, gdzie  
samochód uderzył w słup  
i jedna osoba został poszko-
dowana. Drugi miał miejsce 
w Sanoku przy ulicy Jana 
Pawła II, w którym ucierpiały 
trzy osoby, wszystkie zostały 
przewiezione do szpitala.  
W Wigilię strażacy musieli 
ugasić pożar sadzy w kominie 
w Czaszynie. Reszta zdarzeń 
dotyczyła miejscowych za-
grożeń, głównie pomiarów 
stężenia CO.

dcz

inna apteka, a nie ta, do której 
kierowano pacjentów. 

Próbując dotrzeć do źro-
deł pomyłki, dowiedzielismy 
się o jeszcze kilku innych kwe-
stiach, które warto by było  
– dla dobra pacjentów i apte-
karzy – poprawić. Ponieważ ze 
względu na posiedzenie Za-
rządu Powiatu Sanockiego  
w środę 2 stycznia nie udało 
się nam skontaktować ze sta-
rostą także i do tej sprawy wró-
cimy w wydaniu za tydzień.

Tymczasem – abyśmy 
zdrowi byli w tym nowym 
roku...

msw
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Ad.3 Analiza kosztów związanych ze zwiększeniem 
zatrudnienia w ww. placówkach wskazała, że  

w sposób istotny wzrósł fundusz płac. Porównawczo w analizo-
wanym okresie miesięcznym pomiędzy 01.10. - 31.10.2017  
a 01.10. - 31.10.2018 r. fundusz płac wzrósł o kwotę 577 
358,60 zł, co stanowi wzrost o 13%. Należy jednak wziąć także 
pod uwagę inne koszty pochodne, które wiążą się z zatrudnie-
niem pracowników, tj. m.in. koszty szkoleń, zakupu odzieży  
roboczej, wyposażenia stanowiska pracy itp.

Ad.l   Ilość osób zatrudnionych oraz ilość przeliczo-
na na etaty w urzędzie oraz jednostkach podle-

głych burmistrzowi przedstawia poniższa tabela.

31. 10.2017 r.

Liczba pracowników Liczba etatów

1239 910,87

31.10.2018 r.

Liczba pracowników Liczba etatów

1328 980,38

Analiza danych porównawczych zawartych w powyższej tabeli 
pozwala na stwierdzenie, iż w okresie pomiędzy 31.10 2017 r.  
a 31.10.2018 r. liczba pracowników zwiększyła się o 89 osób, 
natomiast liczba etatów wzrosła o 69,51. W ujęciu procento-
wym wzrost zatrudnienia w liczbie pracowników wyniósł 7,2%, 
a w ilości etatów 7,6%.

Ad.2 Wykaz jednostek oraz ilość nowo powstałych 
etatów przedstawia poniższa tabela. Treść uza-

sadnienia zwiększenia zatrudnienia została zachowana czę-
ściowo w formie oryginalnej – otrzymanej od kierowników  
i dyrektorów placówek.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SPP nr 1 7 5,73

Uzasadnienie: zatrudnienie  zgodnie z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez 
Poradnię Psychologiczną-Pedagogiczną w Sanoku, oraz 
osoba zatrudniona do obsługi sekretariatu i pomoc 
administracyjna intendenta przedszkola.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SPP nr 2 1 0,47

Uzasadnienie:
Od 01.02.2018 r. zwiększony został etat pomocy 
kuchennej zatrudnionej w kuchni obsługującej oddziały 
przedszkolne przy SP-4, z % na l etat.
Od 01.09.2018 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
nauczyciela wychowania przedszkolnego za przebywającą 
na urlopie macierzyńskim.
Od 1.09.2018 r. zatrudniono na czas określony  
3 nauczycieli wspomagających dla dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Od 01.09.2018 r. zgodnie z potrzebami placówki (8/25 et), 
zatrudniono na czas określony do 31.08.2019 r. nauczyciela religii
Od 1.10.2018 r. zatrudniono nauczyciela rytmiki. 
Stanowisko nauczyciela rytmiki zaplanowane zostało  
w projekcie organizacyjnym na rok szk. 2018/19 w celu 
rozwijania zainteresowań u dzieci.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SPP nr 3 16 18,67

Uzasadnienie:
1.   4   etaty   nauczycielskie   na   zastępstwo (zwolnienia 
lekarskie - ciąża;   urlopy macierzyńskie, rodzicielskie)
2.   4 etaty nauczycielskie na utworzenie dwóch nowych 
oddziałów
3.   l etat nauczycielski - zatrudnienie w związku z 
odejściem nauczyciela (rozwiązanie stosunku pracy za 
porozumieniem stron)
4.   4 etaty nauczycielskie (nauczyciel wspomagający) 
- nowe dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego
5.   6/22 etatu - nowe zatrudnienie nauczyciela  
w ramach innowacji pedagogicznej - piłka nożna
6.   l etat - pracownik administracji - zatrudnienie  
z powodu odejścia pracownika na emeryturę
7.   2 etaty - zatrudnienie na stanowisko: woźna - do 
dwóch nowo utworzonych oddziałów
8.   2  etaty - zatrudnienie na stanowisko:  pomoc 
kuchenna -  do  dwóch nowo utworzonych oddziałów

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SPP nr 4 11 9,76
Uzasadnienie:
1.   grudzień 2017 r. - przejście byłego dyrektora na urlop 
na poratowanie zdrowia - zatrudnienie nowego n-la
2.   styczeń 2018 r. - zatrudnienie pielęgniarki - 2 godz. 
tygodniowo
3.   kwiecień 2018 r. - przejście pomocy n-la na 
długotrwałe chorobowe związane z ciążą - zatrudnienie 
pomocy n-la
4.   kwiecień 2018 r. - przejście pomocy n-la na 
długotrwałe chorobowe i przejście na emeryturę - 
zatrudnienie pomocy n-la
5. wrzesień 2018 r. - przejście n-la wspomagającego na 
długotrwałe chorobowe związane z ciążą - zatrudnienie 
n-la wspomagającego
6.   wrzesień 2018 r - zatrudnienie trzech n-li 
wspomagających związku z przyjęciem dzieci 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego (autyzm, niepełnosprawność sprzężona)
7.   wrzesień 2018 r. - przejście n-la na urlop na 
poratowanie zdrowia - zatrudnienie nowego n-la
8.   wrzesień 2018 r. - zatrudnienie logopedy na pełny etat
9.   wrzesień 2018 r. - zatrudnienie n-la rytmiki - 9 godz. 
tygodniowo
10. październik 2018 r. - zatrudnienie katechetki - 4 
godz. tygodniowo (na prośbę księdza zmniejszenie mu 
etatu o 4 godz. tygodniowo)
11. październik 2018 r. - przejście n-la wspomagającego 
na urlop macierzyński - zatrudnienie nowego n-la 
wspomagającego

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SP nr 1 8 6,61

Uzasadnienie: zwiększenie wynika:
1.   Wzrost dzieci objętych pomocą nauczyciela 
wspomagającego (zgodnie z orzeczeniem PPP);
2.    Zwiększenie etatu pracownika pomocy nauczyciela 
ucznia niepełnosprawnego;
3.   Odejściem pracownika na emeryturę; Przyjęcia 
pomocy kuchennej

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SP nr 2 9 9,7

Uzasadnienie: W związku z reformą edukacji, 
przywracającą ośmioklasowy system nauczania  
w szkołach podstawowych liczba uczniów w naszej szkole 
wzrosła w roku szkolnym 2018/2019 do 636 osób, co 
obecnie stanowi 29 oddziałów. Z tych względów liczba 
godzin edukacyjnych również uległa powiększeniu, co  
z kolei spowodowało konieczność zatrudnienia kolejnych 
pracowników. Inną przyczyną wzrostu etatów jest 
dostosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej, wynikających z rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647)

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SP nr 4 21 17,31

Uzasadnienie:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 zgodnie z reformą 
oświaty przekształciła się ze szkoły sześcioklasowej 
na ośmioklasową, co za tym idzie zwiększyła się 
liczba oddziałów, uczniów, nauczycieli, administracji. 
Doszły nowe przedmioty, zwiększyła się liczba zajęć 
rewalidacyjnych, co otworzyło nowe miejsca pracy.
2.   Nauczyciele wspomagania zatrudniani są w 
oparciu o wydane orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.
3.   Szkoła Podstawowa nr 4 jest powierzchniowo 
największą szkołą w Sanoku i jako szkoła podstawowa 
(bez gimnazjum) ma najwięcej uczniów.
4.   Liczba pracowników (w kuchni) zwiększyła się ze 
względu na wzrost liczby uczniów.
5.   Zatrudniono intendenta zgodnie z potrzebami szkoły 
(intendentem nie może być pracownik pedagogiczny, 
jak to było do tej pory).
6.   W stosunku do metrażu powierzchni do sprzątania  
istnieje pilna potrzeba dodatkowego zatrudnienia 
dwóch sprzątaczek oraz jednego konserwatora. W 
obecnym roku ze względu na wzrost liczby oddziałów 
(32), uczniów i nauczycieli zgodnie z Uchwałą Rady 
Miasta w szkole utworzono dodatkowe stanowisko 
wicedyrektora, a istnieje potrzeba utworzenia kolejnego.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SP nr 6 2 3,21

Uzasadnienie:
1. Zwiększona liczbą oddziałów o klasę VIII,
2. Zwiększona liczba godzin w świetlicy szkolnej,
3. Konieczność zatrudnienia nauczyciela 
wspomagającego.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

SP nr 8 5 6,59

Uzasadnienie:
1. Zatrudnienie 5 nauczycieli wspomagających 
zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach o kształceniu 
specjalnym wydanymi przez Poradnię Psychologiczno 
-Pedagogiczną w Sanoku
2.  Zatrudnienie nauczyciela specjalisty na 6/18 na 
realizację zadań związanych z udzielaniem uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie  
z zaleceniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno 
- Pedagogiczną w Sanoku.
3. Zatrudnienie nauczyciela logopedy na pełny etat 
w związku z potrzebą udzielenia uczniom fachowej 
pomocy logopedycznej.
4. Rezygnacja z etatu pomocy kuchennej na poczet 
pracownika administracji w związku ze zwiększeniem 
obowiązków administracyjno-gospodarczych przy 
przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową.
5.  Zatrudnienie nauczyciela informatyki na 6/18 
do zajęć z programowania w związku z innowacją 
pedagogiczną w klasach I - III.

Nazwa jednostki Ilość 
pracowników Liczba etatów

MOSiR Sanok 23 23

Uzasadnienie: uruchomienie działalności Centrum 
Rehabilitacji i Sportu.

Odpowiedź burmistrza 
na inteprelację 

Sławomira MikliczaKo
nty

nu
ac

ja 
ze

 st
r. 2

Przekazuję odpowiedź na pytania zadane w ramach inter-
pelacji przez radnego miasta Sanoka pana Sławomira  
Miklicza.

Przy opracowaniu odpowiedzi jako wyznacznik określający 
porównawczo dane dotyczące zatrudnienia  przyjęto    stan    na 
dzień 31.10.2017 r. oraz stan  na dzień 31.10.2018 r.

W przypadku kosztów przyjęto porównawczo okres jedno-
miesięczny obejmujący 01.10.-31.102017 r. oraz 01.10.-
-31.10.2018 r. Przekazana zbiorcza informacja liczbowa doty-
cząca zatrudnienia oraz kosztów została opracowana na pod-
stawie informacji uzyskanych z 19. jednostek podległych oraz 
wydziałów urzędu miasta wykonujących zadania kadrowe 
oraz �nansowe.
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Na początku roku 2018 radni po-
przedniej, VII kadencji, przyję-
li uchwałą Wieloletnią Progno-
zę Finansową (WPF) w związ-
ku z podjęciem decyzji o emisji 
obligacji na kwotę 48,5 mln zł. 
Jednocześnie ci sami radni zo-
bligowali urzędującego wówczas 
burmistrza, oraz samych siebie,  
do ścisłej dyscypliny �nansowej.
Co takiego się stało, że pod ko-
niec roku 2018 radni VIII kaden-
cji pochylają się nad projektem 
uchwały, która zmienia przyję-
te wcześniej, przez poprzedni-
ków, zasady zbywania, nabywania 
i wykupu obligacji? O to pytał 
na sesji 19 grudnia radny Sławo-
mir Miklicz, a potem w mediach 
społecznościowych skarżył się, 
że ani podczas posiedzenia Rady 
nie uzyskał odpowiedzi, ani 
media nie podjęły tego tematu  
w taki sposób, jak by on sobie tego  
życzył. 

Czerwony wskaźnik zadłużenia
Skarbnik Bogdan Florek wyjaśnił 
podczas sesji, że wskaźniki zadłuże-
nia – przed przeniesieniem wykupu 
obligacji – nie spełniały kryterium 
art. 243 Ustawy o �nansach publicz-
nych, który przesądza o ogranicze-
niach przy uchwalaniu budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
Powtórzyło to kilku radnych repre-
zentujących różne ugrupowania  
w Radzie, między innymi Teresa  
Lisowska i Marek Karaś, chociaż 
każdy zrobił to na swój sposób – nie-
koniecznie tak, jak nauczyciele tłu-
maczą temat w młodszych klasach 
szkoły podstawowej, ale operując 
pewnym skrótem myślowym – na 
przykład kwitując decyzję o głoso-
waniu „za” uchwałą zdaniem; „Nie 
mamy innego wyjścia”. Albo: 
„Wskaźniki �nansowe związane 
z art. 243 są rygorystyczne i obligują 
burmistrza oraz ciała doradcze do 
przestrzegania Prawa o Finansach 
Publicznych”. Wystarczy zerknąć na 
Ustawę, prześledzić artykuł 243  
i, nawet nie podstawiając danych do 
wzoru na wyliczenie wspomnianych 
wyżej wskaźników, zrozumieć, o co 
chodzi oraz dlaczego zaproponowa-
no przesunięcie terminu spłaty obli-
gacji.

Co się wydarzyło
Zapewne radni, którzy w Radzie 
Miasta zasiadają co najmniej od VII 
kadencji, najlepiej potra�liby wytłu-
maczyć radnemu Sławomirowi Mi-
kliczowi, co takiego wydarzyło się 
między styczniem a listopadem 
2018 r., że w grudniu, przed uchwa-
leniem budżetu na rok 2019, należa-
ło pochylić się nad zmianą uchwały, 
przesuwającej w czasie spłatę obliga-
cji. Kuba Sienkiewicz śpiewa, że 
„wszyscy to wiedzą, ale każdy powie 
wiele razy”, więc powiem i ja: ustę-
pujący burmistrz i jego zespół prze-
nieśli część zadań inwestycyjnych na 

Obligacje komunalne

Dlaczego musimy je spłacić później, 
niż pierwotnie założono

rok 2019 – jako kontynuację tych 
niedokończonych lub zapowiada-
nych a niepodjętych do realizacji  
w roku 2018. Za przeniesieniem 
tych zadań nie poszły równolegle 
środki �nansowe.

Wydatki w trybie wyborczym?
Radni VII kadencji przypuszczal-
nie potra�liby  wytłumaczyć Sławo-
mirowi Mikliczowi, dlaczego tak 
się stało. Odpowiedzi domyślają się  
sanoczanie śledzący kampanię wy-
borczą ubiegającego się o reelekcję 
burmistrza. Skąd pieniądze na takie 
„kaprysy”, jak utrzymywanie dwóch 
redaktorów naczelnych samorządo-
wej gazety przez prawie pół roku  
– o czym wspominam, bo o tym 
akuratnie dobrze wiem – na pod-
wyżki i dodatki, miejsca pracy, bez 
których mogłyby się obejść podle-
głe miastu jednostki. Na asfalt, wy-
lewany w różnych zakątkach mia-
sta, w „trybie wyborczym” wyjątko-
wo intensywnie od sierpnia do paź-
dziernika.

Przed nami inwestycje
Jedną z inwestycji, przesuniętych do 
realizacji na rok 2019 jest budowa 
łącznika od ronda Beksińskiego do 
obwodnicy Sanoka. Była o tym 
mowa podczas drugiego posiedze-
nia Rady VIII kadencji. Radni zde-
cydowali o zabezpieczeniu środków 
w budżecie, potrzebnych na tzw. 
wkład własny, aby możliwe stało się 
do�nansowanie przedsięwzięcia
przez urząd marszałkowski w roku 
2019. 

Kosmos 2033
Wskaźniki, o których mowa w arty-
kule 243, nie spełniały kryterium, 
określonego w Ustawie o �nansach
publicznych i dlatego zaistniała ko-
nieczność zmniejszenia obciążenia 
spłaty zobowiązań kredytowych 
wraz z odsetkami – dlatego w pro-
jekcie uchwały na sesji 19 stycznia 
zaproponowano przeniesienie czę-
ści spłaty na okres późniejszy. Padła 
data: rok 2033. Do przeciętnego zja-
dacza chleba mogły tra�ć – i pewnie
tra�ły – populistyczne argumenty 
o „zadłużaniu przyszłych pokoleń”, 
zwłaszcza że głoszący je radny upo-
rczywie powtarza, jak starogrecka 
Kasandra, że „obecny burmistrz nie 
będzie wtedy burmistrzem”. Burmi-
strzowi wypada zajrzeć w PESEL  
– w roku 2033 będzie miał lat 55,  
a więc mniej niż burmistrz, który 
niedawno ubiegał się o reelekcję.  
W tym wieku obywatele mają przy-
wilej podlegać czynnemu i bierne-
mu prawu wyborczemu – dlaczego 
miałby być owego prawa pozbawio-
ny akurat Tomasz Matuszewski? 

W latach 70. minionego stulecia 
powstał serial science �ction, zaty-
tułowany „Kosmos 1999”. Tomasz 
Beksiński szydził z tytułu, mówiąc  
w jednym z wywiadów, że tego ro-
dzaju opowieści powinny mieć dłuż-
szą perspektywę czasową, ponieważ 
łatwo dają się wery�kować. Skoja-
rzenie o luźnym związku ze sprawą 
obligacji. Ot, taki sobie, pseudoeru-
dycyjny, wtręt.

Mówiąc o spłacie obligacji, prze-
suniętej na rok 2033, rzadko wspo-
mina się o tym, że decyzję o wyku-
pie obligacji podjęto w 2017 roku,  

a ostatni pakiet (transzę) do wyku-
pu zaplanowano po upływie 15 lat,  
a więc w roku 2032. W projekcie 
uchwały o zmianie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej wykup obligacji 
przekłada (przesuwa) się o rok, a nie 
o lat kilkanaście, jak to przyswoili 
sobie liczni obserwatorzy transmito-
wanego posiedzenia Rady Miasta  
19 grudnia.

RIO i radni we mgle?
Radny Sławomir Miklicz sugeruje, 
że skarbnik (czytaj: burmistrz) 
wprowadził w błąd Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Rzeszowie, prze-
kazując – w listopadzie – do zaopi-
niowania projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, uwzględniający 
uchwałę podjętą 19 grudnia, a na-
stępnie  pozytywną opinią RIO ma-
mił radnych 19 grudnia! 

Wśród rajców VII kadencji był 
pewien zacny, zasłużony i szczery 
gość, który bez przerwy wykrzyki-
wał, zwłaszcza na sesjach, że „Tygo-
dnik Sanocki” należy zamknąć, a po-
tem tłumaczył, że gdyby chciał za-
mknąć, to by przecież złożył wnio-
sek formalny. Mam świadomość, że 
wojna w polityce to także szermier-
ka prawnymi kruczkami oraz rzuca-
nie słów na wiatr. Tylko – dokąd nas 
to poprowadzi?

Skarbnik ma głos
Skarbnik odpowiada radnemu: „Pan 
radny, mając tak duże doświadcze-
nie jako samorządowiec, nie poznał 
jeszcze podstawowych zasad proce-
dowania projektów uchwał, skorelo-

wanych z np. z uchwałą budżetową. 
Na etapie przygotowywania projek-
tu budżetu uchwała dotycząca zmia-
ny terminów wykupu serii obligacji 
nie była potrzebna, gdyż zmiana ta, 
dotycząca łącznej kwoty przezna-
czonej na obsługę zadłużenia znala-
zła miejsce w samym projekcie bu-
dżetu na 2019 rok, który był złożony 
do RIO 15 listopada. Ponadto zmia-
na ta nie dotyczyła kwestii zwiększe-
nia zadłużenia (a tylko takie zmiany 
opiniuje RIO), lecz sprawy termi-
nów wykupu obligacji, które mają 
wpływ na prognozowane kształto-
wanie się zadłużenia w latach jego 
spłaty. Na sesji 19 grudnia użyłem 
sformułowania, że przedłożone pro-
jekty uchwał dotyczące zmiany ter-
minów obligacji porządkują nam 
sprawy związane z wcześniej podję-
tymi uchwałami dotyczącymi emisji 
obligacji. Porządkują dlatego, że  
w momencie uchwalenia budżetu na 
2019 rok trzeba by było i tak projek-
ty takich uchwał przygotować.  
Zrobiłem to wcześniej ze względu 
na konieczność przedłożenia tych 
uchwał bankom PE�O S.A. i PKO
BP S.A., aby wprowadzić odpowied-
nie zmiany w umowach dotyczących 
emisji obligacji. Pan radny się myli: 
w żaden sposób nie wprowadzałem 
w błąd RIO ani radnych. Potwier-
dzeniem moich słów jest pozytywna 
opinia RIO do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej, w której widać zmia-
nę w latach 2021 i 2022 w porówna-
niu do obowiązującego WPF”.

Kto pyta, nie błądzi?
Każde przeniesienie w czasie spłaty 
zobowiązań generuje dodatkowe 
koszty, jednak bez przeniesienia 
spłat na rok 2033 doszłoby do naru-
szenia Ustawy o �nansach publicz-
nych. Pod tym względem sprawa 
obligacji nie wymaga dodatkowych 
wyjaśnień. Podobno kto pyta, nie 
błądzi. Warto zadbać o to, w jaki 
sposób są formułowane pytania. By 
nie były to zdania pytające w „funk-
cji poetyckiej”, która zanim wskaże 
na sedno sprawy, najpierw uwagę 
koncenruje na wypowiadanej kwe-
stii, a poprzez nią na emocjach i uro-
dzie wypowiadającego się podmio-
tu. Niewtajemniczony obserwator 
może ulec czarowi osobistemu pyta-
jącego i potem nie chcieć już  docie-
kać, w czym naprawdę rzecz.

To będzie trudny budżet
Budżet, który będzie realizowany  
w roku 2019, to tak naprawdę  
budżet poprzednika obecnego bur-
mistrza. Wielu radnych ocenia go 
jako trudny. Urzędujący burmistrz 
będzie musiał wykonać wiele pracy, 
aby ten budżet zrealizować. Nie  
będzie go stać na „igrzyska”. Na pew-
no nie w obecnym, będącym wła-
śnie na starcie, 2019 roku.

msw
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Prawnik radzi

Porad prawnych udziela 
radca prawny Marta Witowska 
z Kancelarii Radcy Prawnego 

Marta Witowska 
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21

tel. 13–46–45–113, 
www.witowska.com

Pytania prawne prosimy
kierować na adres:

tygodniksanocki@wp.p

Kilka dni temu nagle zmar-
ła moja żona. Prowadziła 
działalność gospodarczą 
i była wpisana do CEiDG. 
Teraz przedsiębiorstwo 
praktycznie stoi, bo nie 
wiem, kto może dalej je pro-
wadzić. Oprócz mnie po żo-
nie dziedziczyć będzie tylko 
nasza jedyna córka. 

Jerzy H.

Jeżeli Pana żona nie ustano-
wiła przed śmiercią tzw. za-
rządcy sukcesyjnego, który 
byłby uprawniony do prowa-
dzenia jej przedsiębiorstwa, 
to po jej śmierci zarządcę suk-
cesyjnego mogą powołać na-
stępujące osoby: 

1) małżonek przedsię-
biorcy, któremu przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie 
w spadku, lub

2) spadkobierca ustawo-
wy przedsiębiorcy, który 
przyjął spadek, albo

3) spadkobierca testamen-
towy przedsiębiorcy, który 
przyjął spadek, albo zapisobier-
ca windykacyjny, który przyjął 
zapis windykacyjny, jeżeli 
zgodnie z ogłoszonym testa-
mentem przysługuje mu udział 
w przedsiębiorstwie w spadku.

Do powołania zarządcy 
sukcesyjnego wymagana jest 
zgoda osób, którym łącznie 
przysługuje udział w przedsię-

biorstwie w spadku większy 
niż 85/100. Zgody te muszą 
zostać wyrażone w formie 
aktu notarialnego. Również 
powołanie zarządcy sukce-
syjnego, jak i oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na peł-
nienie tej funkcji muszą mieć 
formę aktu notarialnego. Po-
wołanie zarządcy sukcesyj-
nego notariusz niezwłocznie 
zgłasza do CEiDG. Upraw-
nienie do powołania zarząd-
cy sukcesyjnego wygasa 
z upływem dwóch miesięcy 
od dnia śmierci przedsię-
biorcy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby �zycznej (Dz. U. poz. 1629)

Rządowy program 500+ ruszył ponad dwa lata temu. 
W tym roku zmienia się kryterium dochodowe na otrzyma-
nie świadczenia. Wiąże się to z podniesieniem płacy mini-
malnej, przez co niektóre z rodzin mogłyby stracić świadcze-
nie z powodu zbyt wysokich zarobków.

Zmiany w 500+

Każdy, kto prowadzi małą �rmę i uzyskuje małe przycho-
dy, może skorzystać z płacenia niższych składek na ubezpie-
czenie społeczne. To kolejna ulga, z której mogą skorzystać 
przedsiębiorcy. Czasu jest jednak mało. Jeśli chcemy skorzy-
stać z „małego ZUS”, to do ósmego stycznia  musimy zgłosić 
się do ZUS-u w celu załatwienia wszystkich formalności.

Mały ZUS dla firm, czyli ulga dla przedsiębiorcy

Nowy sposób naliczania przez gminy opłat za przedszkole 
i zmiany w pensum nauczycieli przedszkolnych – to niektó-
re nowości, które będą obowiązywać w 2019 r.

Rekrutacja do przedszkola
Wraz z nowym rokiem wcho-
dzą w życie m.in. przepisy 
Prawa oświatowego, zobo-
wiązujące wójta do wskaza-
nia innego przedszkola dla 
nieprzyjętych dzieci – będzie 
to musiało nastąpić nie póź-
niej niż przed rozpoczęciem 
postępowania uzupełniające-
go.

Ponadto rodzice dzieci, 
korzystających z wychowania 
przedszkolnego w niepublicz-
nym przedszkolu, będą skła-
dać do wójta wniosek o za-
miarze kontynuowania wy-
chowania przedszkolnego 
w terminie 7 dni poprzedzają-
cych termin rozpoczęcia po-
stępowania rekrutacyjnego. 
W takim przypadku wójt bę-
dzie zobowiązany pisemnie 
wskazać rodzicom miejsce, 
w którym ich dzieci będą mo-
gły kontynuować wychowa-
nie przedszkolne.

Opłata za przedszkole
Od września 2019 r. gmina 
będzie mogła pobierać opła-
tę za każdą rozpoczętą godzi-
nę faktycznego pobytu dziec-
ka w przedszkolu. Uchwały 
rady gminy określające 
wysokość opłat, które zostały 
podjęte przed 1 stycznia 
2019 r. zachowują moc do 
dnia wejścia w życie uchwał, 
uwzględniających nowe 
przepisy.

Ocena pracy nauczyciela
Wraz z nowym rokiem uchy-
lone zostaną przepisy Karty 
nauczyciela, zgodnie z który-
mi dyrektor szkoły miał usta-
lać regulamin określający 
wskaźniki oceny pracy na-
uczycieli. Praca nauczyciela 
będzie podlegała ocenie co 
pięć lat pracy w szkole od dnia 
uzyskania stopnia nauczycie-
la kontraktowego, nauczycie-
la mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego (obecnie co 
trzy lata).

Wokół pensum
Od 1 stycznia nauczyciele, 
prowadzący zajęcia bezpo-
średnio z uczniami lub wy-
chowankami w wymiarze nie 
wyższym niż 4 godziny tygo-
dniowo, będą mogli mieć po-
wierzone prowadzenie tych 
zajęć także na innej podsta-
wie niż umowa o pracę.

Od września 2019 r. orga-
ny prowadzące będą decydo-
wać o wymiarze pensum na-
uczycieli przedszkolnych, 
którzy pracują w grupach 
z dziećmi sześcioletnimi 
i młodszymi. Obecnie na-
uczyciele uczący dzieci 6-let-
nie mają 22-godzinne pen-
sum, a ci, którzy pracują 
z grupami dzieci młodszych 
– 25-godzinne. W praktyce 
w przedszkolach i innych pla-
cówkach przedszkolnych 
tworzone są również grupy 
mieszane i w takim przypad-
ku to gmina zdecyduje o wy-
miarze godzin; nie będzie on 

jednak mógł przekroczyć 
25 godzin tygodniowo.

Urlop na poratowanie zdrowia 
– 7 dni na skierowanie

Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi przepisami dy-
rektor szkoły na pisemny 
wniosek nauczyciela o udzie-
lenie urlopu dla poratowania 
zdrowia wydaje skierowanie 
na badanie lekarskie przepro-
wadzane przez lekarza medy-
cyny pracy. Od września 2019 
r. dyrektor będzie miał na to 
nie więcej niż 7 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku.

Finansowanie
Zmieni się także szereg prze-
pisów dotyczących �nanso-
wania oświaty. Od nowego 
roku wejdą w życie m.in. bar-
dziej rozbudowane przesłanki 
do przekazywania dotacji 
przez organ dotujący. Zmiany 
dotyczą liceów ogólnokształ-
cących dla dorosłych i szkół 
policealnych. 

Źródło: 
Serwis Samorządowy PAP

Od 1 stycznia płaca minimal-
na wyniesie 1634 zł na rękę. 
Oznacza to, że osoba samot-
nie wychowująca dziecko 
i zarabiająca najniższą krajo-
wą przekroczy kryterium do-
chodowe o zaledwie 34 złote. 
Obecnie, aby otrzymać �nan-
sowe wsparcie na tylko jedno 
dziecko, dochód na jednego 
członka rodziny nie może 
przekraczać 800 złotych net-
to. W przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego to 1200 zł. 

Dlatego, aby uchronić osoby 
najmniej zarabiające i samot-
nych rodziców, ministerstwo 
zmienia kryterium dochodo-
we, tak by te osoby nie straci-
ły rządowego świadczenia. 

Pensja minimalna z 2019 
roku będzie brana pod uwagę 
dopiero w kolejnym okresie 
świadczeniowym, czyli do-
piero od października 2020 
roku do września 2021 roku.

dcz

Mały ZUS jest dla osób, któ-
rych przychody za ubiegły 
rok z działalności gospodar-
czej, którą prowadzili przez 
cały ten czas, nie przekroczą 
trzydziestokrotności mini-
malnego wynagrodzenia (63 

tys. zł za rok 2018), wówczas 
będą mogli płacić obniżone, 
proporcjonalne do przycho-
du składki na ubezpieczenia 
społeczne.

Aby skorzystać z „małego 
ZUS„, należy wyrejestrować 

się z dotychczasowego ubez-
pieczenia (formularz ZUS 
ZWUA) i zarejestrować z no-
wym kodem dla „małego 
ZUS”, który zaczyna się od 05 
10, 05 12, jeśli kontynuuje się 
prowadzenie działalności pro-
wadzonej w 2018 roku lub 
zgłoszenie do ubezpieczeń 
społecznych (ZUS ZUA) 
albo  jeśli podlega się wyłącz-
nie ubezpieczeniu zdrowotne-
mu, zgłoszenie do tego ubez-
pieczenia (ZUS ZZA) z ko-

dem tytułu ubezpieczenia roz-
poczynającym się od 05 90 
albo 05 92 (kod tytułu ubez-
pieczenia przewidziany dla 
osób z rentą przyznaną z tytu-
łu niezdolności do pracy).

„Mały ZUS” dotyczy tyl-
ko składek na ubezpieczenia 
społeczne (emerytalne, ren-
towe, wypadkowe, chorobo-
we). Nie obejmuje składki 
zdrowotnej, którą trzeba pła-
cić w pełnej wysokości.

dcz

Oświata 
w 2019

Zmiany w przepisach
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Do redakcji „TS” wpłynął list, który poniżej publikuje-
my bez skrótów. Być może otworzy on dyskusję, do której  
zapraszamy naszych Czytelników. Czy w Sanoku bieda „opła-
ca się” bardziej niż praca? Czy zasiłki, których wysokość  
dorównuje wynagrodzeniom, sprzyja rozwojowi i bogace-
niu się społeczeństwa, czy wręcz przeciwnie – nie motywuje 
do pracy, a może nawet generuje bezrobocie? Pochylmy się 
nad listem pani Magdy...

Listy do 
redakcji  Zawodowi bezrobotni?

Droga redakcjo!
Mieszkam w Sanoku od 

dziecka, tutaj kończyłam 
szkoły i po studiach wróciłam 
do Sanoka. Piszę zaniepoko-
jona działaniem MOPS-u,  
a dokładniej wery�kacji pod-
opiecznych. Mianowicie ob-
serwuję, że z roku na rok przy-
bywa coraz więcej bezrobot-
nych zawodowych.

Podam przykład. Na osie-
dlu, na którym mieszkam, 
mieszka również rodzina  
z czwórką dzieci. Ich matka 
nigdy nie pracowała, a ojciec 
jest „zawodowym” alkoholi-
kiem. Dzięki państwu otrzy-
mują:

500 + x 4 - 2000 zł
dodatek mieszkaniowy 

ok. 700 zł
obiady w szkole dla dzieci 

ok. 400 zł
stała zapomoga to ok. 

1200 zł
zasiłek, tzw. rodzinne 124 

zł x 4 = 496 zł
dodatek do zasiłku rodzin-

nego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodziet-
nej – 2 x 95 zł czyli 190 zł

Nie wiem, czy ojciec ro-
dziny ze względu na chorobę 
alkoholową ma jakiś dodatek.

Rodzina z MOPS łącznie 
dotstaje: 4986 zł plus dodat-
kowo w okresie zimowym 
opał, dzieci dostają prezenty 
na Mikołaja i regularnie otrzy-
mują zasiłki celowe na remont 
mieszkania lub inne cele. 
Dzieci są zwolnione z opłat 
szkolnych na radę rodziców.
MOPS za nie płaci również 
ubezpieczenie. Dodatkowo 
regularnie otrzymują żyw-
ność. Mają kartę Dużej Ro-
dziny i dzięki temu korzystają 
ze zniżek. Kobieta nie ma 
problemu z przyprowadza-
niem i odprowadzaniem dzie-
ci ze szkoły, codziennie nie 

śpiesząc się może ugotować 
obiad i spędza czas zacieśnia-
jąc więzi z mężem, często przy 
smacznych trunkach... Oczy-
wiście mężczyzna dorabia na 
czarno, ale tego dochodu nie 
wykazuje.

Nie wydają na dojazdy do 
pracy, nie stresują się, nie 
uczą, nie robią nic, by zmienić 
swoją sytuację, i mało tego, 
śmieją się nam prosto w oczy, 
że pracujemy za marne pie-
niądze.

Dla porównania podam 
swoje dochody. Ja i mąż pra-
cujemy, wynajmujemy miesz-
kanie i mamy dwójkę dzieci. 
O więcej dzieci się nie stara-
my, bo nas zwyczajnie nie 
stać. Mąż w sanockim zakła-
dzie (jest po studiach, ja rów-
nież) zarabia około 2300 zł,  
ja jestem po studiach pedago-
gicznych, ale ze względu na 
brak znajomości pracuję  
w jednej z sieciówek i zara-
biam 1650 zł (premie są na 
święta i na Dzień Kobiet).

Nasze dochody to: 3950 
zł. plus 500 +.

Czyli 4450 zł to kwota 
którą wydajemy na:

Obiady dla dzieci ok. 200 
zł miesięcznie,

Dojazdy do pracy ok. 500 
zł miesięcznie,

Wynajem mieszkania  
i koszty to ( czynsz 370 zł, 
wynajem 700 zł, prąd, gaz, 
woda, śmieci ok 700 zł) 1670 
zł.

Po odliczeniu tych kilku 
stałych kosztów zostaje nam 
2080 na cztery osoby. Z tych 
pieniędzy musimy się wyży-
wić, opłacić dzieciom zajęcia 
pozalekcyjne, odłożyć na re-
monty, ewentualne wakacje. 
Jest to niewiele ponad 500 zł 
na tydzień dla czteroosobo-
wej rodziny. Kiedy dzieci cho-
rują, nie starcza nam często 

na podstawowe potrzeby, 
wiemy, ile w Polsce kosztują 
lekarstwa. Mało tego, oby-
dwoje pracujemy na zmiany, 
więc musimy się „wymieniać”, 
by dzieci miały zapewnioną 
opiekę (klasy wczesnoszkol-
ne). Często tylko niedziela 
jest dniem, w którym widzi-
my się z mężem.

Biorąc pod uwagę moje 
zarobki – 1650 zł – kiedy bym 
przestała pracować, automa-
tycznie straciłabym pensję, 
ale zyskałabym dodatkowe 
500 +, rodzinne 248 zł, MOPS 
opłacałby obiady dzieciom  
w szkole i zwolnił z opłat, do-
datkowo mogłabym się ubie-
gać o zasiłek mieszkaniowy, 

celowy i stały z MOPS. Mniej 
bym wydała na dojazdy i wię-
cej czasu poświęciłabym ro-
dzinie. Niestety, nie mamy 
zdolności kredytowej, by ku-
pić mieszkanie. Jako „klient” 
MOPS mielibyśmy szansę 
ubiegać się o komunalne, tyl-
ko zapewne doczekalibyśmy 
się tego mieszkania na emery-
turze.

Coraz więcej moich zna-
jomych rezygnuje z pracy ze 
względu na to, że w Sanoku 
nie opłaca się pracować. Praca 
za najniższą krajową lub nie-
wiele więcej jest nieatrakcyj-
na, a wręcz uwłaczająca ludz-
kiej godności. Ludzie, którzy  
w ogóle nie pracują, są bar-

dziej uprzywilejowani, niż 
osoby, które chcą pracować, 
rozwijać się i po prostu god-
nie żyć. Napływ Ukraińców 
spowodował znów zastój pen-
sji, bo sąsiedzi chcą pracować 
za najniższą krajową. To, że 
pracę wykonują niedokładnie 
i o wiele wolnej, to jest inny 
aspekt. Kiedy sanoccy przed-
siębiorcy docenią pracowni-
ków, a MOPS zacznie bar-
dziej rygorystycznie podcho-
dzić do „zawodowych bezro-
botnych” a nie ułatwiać im 
życia? 

Piszę nieco rozgoryczona 
tą sytuacją, bo jesteśmy  
w przededniu decyzji o prze-
prowadzce na zachód Polski, 

gdzie na tych samych stano-
wiskach jesteśmy w stanie za-
robić o wiele więcej, gdzie 
koszty wynajmu i mediów 
pozostają na takim samym 
poziomie. Piękny jest Sanok, 
jednak niepięknie się w nim 
żyje. Młodzi ludzie nie mają 
szans na rozwijanie się, bez 
znajomości nie dostaną lepiej 
płatnej pracy. Ceny mieszkań 
są zawrotne, a komunalnych 
nie ma. Dokąd to wszystko 
zmierza?

Pozdrawiam serdecznie 
redakcję „Tygodnika Sanoc-
kiego”. Wasza stała czytelnicz-
ka Magdalena (nazwisko do 
wiadomosci redakcji „TS”).

Oprac. ew

1 stycznia ruszył rządowy program „Posiłek w szkole  
i w domu”, który zakłada wsparcie dla samorządów m.in. na 
uruchamianie stołówek szkolnych.

Nie tylko 500 plusRządowy 
program

Program składa się z trzech 
modułów; każdy kierowany 
jest do innego adresata. 
Pierwsze dwa dotyczą odpo-
wiednio dzieci i osób doro-
słych z gospodarstw spełnia-
jących kryterium dochodowe. 
Ze środków przekazywanych  
w ramach Programu gminy 
będą udzielać im wsparcia  
w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produk-
tów żywnościowych. 

Celem trzeciego modułu 
jest wzmocnienie opiekuń-
czej funkcji szkoły podstawo-
wej poprzez tworzenie wa-
runków umożliwiających 
spożywanie przez uczniów 
posiłku. W ramach tej części 
programu samorządy będą 
mogły ubiegać się o fundusze 
na wyposażenie stołówek i ja-
dalni. Szczegóły określa przy-
gotowywane w MEN rozpo-
rządzenie.

Zgodnie z projektem do�-
nansowanie będzie mogło 

być przyznane na zorganizo-
wanie nowych stołówek 
szkolnych, doposażenie i ada-
ptację tych działających oraz 
tych, które obecnie nie funk-
cjonują, tak aby mogły zostać 
uruchomione. Na ten cel sa-
morządy mogą pozyskać  
z programu do 80 tys. zł. Moż-
liwe będzie także uzyskanie 
wsparcia na adaptację, popra-
wę standardu i wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych 
do spożywania posiłków (ja-
dalni). W tym przypadku 
maksymalne do�nansowanie
wyniesie 25 tys. zł.

Gmina będzie musiała za-
pewnić 20 proc. wkładu wła-

snego. Każdy z organów pro-
wadzących może otrzymać 
wsparcie �nansowe w odnie-
sieniu do danej szkoły jeden 
raz w czasie realizacji modułu 
3 Programu. Na wystąpienie 
do wojewody z wnioskiem  
o udzielenie wsparcia �nan-
sowego gmina będzie miała 
czas do 30 kwietnia przyszłe-
go roku (do 15 kwietnia będą 
do niej wpływać wnioski ze 
szkół).

Projekt rozporządzenia  
w tej sprawie został w grudniu 
pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. 

SSPAP
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Księgarnia Autorska poleca

AUTORSKA RECENZJA

„Cwaniaki”  Piotr Bojarski

miały „Cwaniaki”. Dla odmiany tu 
do czynienia mamy w większości   
z powieścią historyczną, ale wzbo-
gaconą o sensacyjne wątki. Autor 
mocno skupia się na wykreowanych 
przez siebie postaciach, czerpiąc 
przy tym inspirację wprost ze źródeł 
historycznych. Tłem wydarzeń opi-
sywanych w książce jest moment, 
podczas którego w Wielkopolsce 
podejmowano działania umożliwia-
jące odzyskanie przez nasz kraj nie-
podległości. Bojarski zastosował  
w swojej powieści ciekawy zabieg: 
połączył �kcyjnego bohatera z dwo-
ma autentycznymi postaciami. Sku-
pił się w tym przypadku  na osobach 
Jęczykowiaka i Jacha. Obaj w tych 
trudnych czasach charakteryzowali 
się ogromną odwagą, a ich życie 
samo stworzyło idealny scenariusz 
na książkę. W „Cwaniakach” autor 
postanowił więc nie odbiegać zbyt-
nio od historycznej prawdy. Powieść 
Bojarskiego pozwala nawet laikom 
usystematyzować historyczną wie-
dzę. Jest  to jednak mocno wymaga-
jąca lektura ze względu na  mnogość 
wątków i  gwałtowne przeskoki ak-
cji. Warto jednak poświęcić jej czas, 
bo to zdecydowanie książka,  z którą 
zapoznać powinien się każdy.

Mariola  M.

Bajkał. Tam i z powrotem. – Monika Radzikowska

„Drwal” Michał Witkowski 

A gdyby tak wstać z wygodnego fote-
la, spakować plecak i wyruszyć w da-
leki świat. Hmmm… Autorka wraz  
z grupą przyjaciół postanawia zwie-
dzić nieznane, a dokładnie Bajkał. 
Dlaczego Bajkał? Plan podróży był 
prosty, przez Ukrainę, Rosję koleją 
transsyberyjską, a potem przez Gru-
zję, Turcję, Bułgarię, Węgry i Słowację 
do domu. Głównym środkiem loko-
mocji jest autostop. Książka ta nie jest 
typowym reportażem, czytając ją czu-
jemy się jakbyśmy słuchali opowieści 
przyjaciół, którzy wrócili z długiej wy-
prawy. W książce jest mowa o miej-
scach i ludziach napotkanych po dro-
dze. Znajdziemy w niej dużą ilość 
zdjęć i uwag sympatyków Cejrowskie-
go, Fidlera i Hugo-Badera. Pozycja ta 
w pełni zasługuje na miejsce w Biblio-
tece Poznaj Świat. 

 Renata

Rok 2010. Głównym bohaterem jest 
pisarz o imieniu Michał, który wyru-
sza do małego domku w lesie na za-
proszenie mało znanego sobie męż-
czyzny. Jest to dla głównego bohatera 
okazja do odpoczynku od wielko-
miejskiego gwaru Warszawy. Ma 
również nadzieję, że spokojna, leśna 
atmosfera wpłynie korzystnie na jego 
pracę twórczą. Szukając inspiracji do 
napisania kryminału. Michał wpada 
na trop niewyjaśnionej śmierci męż-
czyzny i zaginięcia kobiety sprzed kil-
ku lat. Postanawia na własną rękę roz-
począć amatorskie śledztwo. Autor 
bawi się w swoisty sposób gatunkiem 
kryminału, co nadaje tej pozycji at-
mosferę absurdu, groteski i ironii.

Karolina

Z twórczością autora na dobre ze-
tknęłam się dopiero w zeszłym roku 
podczas premiery „Biegacza”, czyli 
współczesnej powieści kryminalnej, 
ale z ciekawie poprowadzonym wąt-
kiem historycznym. Książka tak bar-
dzo mi się spodobała, że w chwilę po 
premierze w moje ręce tra�ło „Po-
kuszenie”. W tym samym roku, co 
wspomniany tytuł, swoją premierę 

Skosztujmy wegańskiej kuchni

Weganizm w styczniu
Veganuary to zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii międzynarodowa ak-
cja promująca wypróbowanie diety wegańskiej przez 31 dni. Nazwa po-
chodzi od angielskich słów „vegan” – weganizm i „January” – styczeń  
i nie bez powodu korzysta z tradycji noworocznych postanowień. 

Veganuary to brytyjska organizacja 
non-pro�t, która od 2014 roku pro-
muje weganizm namawiając do wy-
próbowania roślinnej diety w pierw-
szym miesiącu roku kalendarzowego. 
Styczeń – miesiąc postanowień i „no-
wych początków”, czas tłumów na si-
łowni i poświątecznych „diet cud”  
– wydaje się wprost idealny do rozpo-
częcia przygody z weganizmem. 

W pierwszym roku istnienia Ve-
ganuary obietnicę wytrwania 31 dni 
bez produktów pochodzenia zwie-
rzęcego na talerzu złożyło 3300 
osób, z roku na rok ta liczba rosła, 
aby w 2018 roku osiągnąć 168,5 tys., 
a ostateczną liczbę chętnych, którzy 
zapiszą się do końca stycznia 2019  
szacuje się na ok. 300 tys. 

kwaszenie czy eutro�zację (tzw.
„przeżyźnienie” wód, które skutkuje 
powstaniem martwych stref m.in.  
w Morzu Bałtyckim). 

Bez względu na motywacje, 
wszystkim chętnym do wypróbowa-
nia wegańskiej diety Veganuary oferu-
je darmowe wsparcie w postaci moty-
wacyjnych e-maili pełnych przepisów 
kulinarnych, planów zbilansowanych 
posiłków, wskazówek dietetycznych 
oraz faktów na temat wpływu wegani-
zmu na środowisko. W Wielkiej Bry-
tanii, gdzie organizacja powstała, za-
deklarowanym wegetarianinem lub 
weganinem (wegetarianie jedzą na-
biał, weganie unikają wszelkich pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego) 
jest już co ósmy obywatel, a aktywiści 
z dumą przyznają, że 2018 rok był dla 
weganizmu na Wyspach przełomowy, 
bo z niszowej kontrkultury przerodził 
się w ruch głównego nurtu. 

FZ

Popularność diety wegańskiej 
bierze się nie tylko stąd, że zbilanso-
wana dieta roślinna uważana jest za 
zdrową, ale też z rosnącej świado-
mości społecznej o przemyśle prze-
twórstwa mięsnego (m.in. sposobie 
traktowania zwierząt) i jego nega-
tywnym wpływie na środowisko na-
turalne. W maju 2018 r. naukowcy  
z uniwersytetu w Oxfordzie ogłosili, 
że redukcja konsumpcji mięsa i pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
to najlepsza forma zniwelowania ne-
gatywnego wpływu działalności 
człowieka na środowisko. Przemysł 
rolniczy eksploatuje środowisko na 
wielu różnych płaszczyznach, odpo-
wiadając m.in. za wzmożoną emisję 
gazów cieplarnianych, globalne za-

Potrzebujemy:
– dwie średnie cukinie, które ściera-

my na drobnej tarce lub mielimy, na-
stępnie posypujemy solą i odstawiamy 
na pół godziny, niech odcieknie;

– 400 g ciecierzycy, którą najlepiej 
dzień wcześniej zalać wodą (powinna 
moczyć się 12 godzin) i ugotować (go-
tuje się około godziny), a po ugotowa-
niu należy ją zemleć lub zblendować;

– dwie duże cebule, zeszklone na 
oliwie – można je zblendować razem  
z ciecierzycą;

– trzy łyżki mielonego siemienia 
lnianego połączone z łyżką wody (we-
getarianie zamiast siemienia lnianego 
mogą dodać 2 jajka);

– pół główki czosnku – najlepiej  
zemleć z cieciorką;

– po łyżce przypraw: lubczyku,  
bazylii, kurkumy;

– pieprz i sól do smaku.
Wszystkie składniki należy razem 

połączyć, dokładnie wymieszać i piec 
godzinę w 180 stopniach. Porcja na tra-
dycyjną keksówkę. 

Do środka keksówki można włożyć 
ugotowaną marchewkę, wówczas otrzy-
mamy  smaczny i kolorystyczny akcent. 
Kto lubi „ostrzejsze” smaki, może dodać 
do pasztetowej masy łyżeczkę chili.

Smacznego!
Edyta Wilk

Po świątecznych ob�tych kolacjach i śniadaniach tęsknimy
za lżejszymi posiłkami. Czemu by nie skorzystać z przepisów 
kuchni wegańskiej? Bez drakońskich postanowień i ideologii, 
ale z ciekawości – jak smakują potrawy przygotowywane wy-
łącznie ze składników roślinnych. Poniżej przepis na pasztet  
z ciecierzycy i cukinii.

Pasztet z ciecierzycy i cukinii 
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Minął rok 2018, rok niedziel niehandlowych. Nie tylko w Sanoku,  
w soboty poprzedzające taką niehandlową niedzielę, w sklepach dzieją 
się wręcz dantejskie sceny. Klienci nieprzyzwyczajeni do dni wolnych od 
zakupów wrzucają towary do wózka w ogromnych ilościach. Wieczorami 
w większych marketach widać puste półki, zwłaszcza te z napojami i żyw-
nością. Niedziele niehandlowe zarządzono, mając na względzie dobro 
pracowników, by mogli więcej czasu spędzić z rodzinami. Czy rzeczywi-
ście tak się dzieje? 

a kierownicy zostają, by zabezpie-
czyć psujące się szybko towary lub 
dokończyć pracę. 

Aby zapewnić sprawne funkcjo-
nowanie sklepów, a także aby zagwa-
rantować klientom, że w godzinach 
szczytu otwarte będą wszystkie kasy, 
wówczas w te dni w sklepach sieci 
Biedronka w skali całego kraju pra-
cuje kilka tysięcy osób więcej, niż 
podczas weekendów z niedzielą han-
dlową. 

Jedynie Kau�and w związku 
z wprowadzeniem ustawy ograni-
czającej handel w niedziele nie zre-
formował godzin pracy. Niemniej 
kolejki do kas są tam w soboty wy-
jątkowo długie.

Co to oznacza dla pracowników 
większych sieci?
Zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu 
wprowadzono zakaz wolnego dnia 
w soboty dla wszystkich pracowni-
ków. Każdy pracownik musi być  
w pracy przed wolną niedzielą. Do-
datkowo, po takiej sobocie, wszyscy 
pracownicy muszą się stawić do pra-
cy w poniedziałek, by „dotowaro-
wać” sklep. Poniedziałek jest rów-
nież wyjątkowym dniem w większo-
ści sieci handlowych, bo właśnie 
wtedy startują nowe promocje i ga-
zetki promocyjne. – Oprócz zwykłe-
go „dotowarowania” trzeba więc 

przygotować asortyment promocyj-
ny, zrobić rotację towaru na ekspo-
zycjach, zmienić cenówki. Niestety 
w soboty brakuje czasu, by dokonać 
takich zmian – mówi kierownik jed-
nego z marketów.

 W przypadku Lidla pracy jest 
sporo, bo sieć opiera swoją strategię 
na dużej rotacji artykułów promo-
cyjnych. Sytuacja taka ma miejsce, 
chociażby w przypadku tygodni te-
matycznych.

Wolne niedziele dla pracowników 
handlu na... odespanie soboty.
Jednym z głównych argumentów 
pomysłodawców postulujących za-
kaz handlu był odpoczynek. Pra-
cownicy sklepów mieli dostać wolną 
niedzielę, by móc ją spędzić z rodzi-
nami i przyjaciółmi. Niestety, stało 
się inaczej, na razie dla pracowników 
Biedronki i Lidla, ale niewykluczo-
ne, że w większych miastach super-
markety, ale także galerie handlowe, 
będą otwarte do północy.

Rozmawiając z pracownikami 
(kierownictwem) Biedronki i Lidla 
dowiadujemy się, że nie tylko szere-
gowi pracownicy sklepu narzekają na 
wolne niedziele. Kierownictwo ma 
problem ze... zwolnieniami lekarski-
mi. Kiedy zbliża się wolna niedziela, 
liczba  „nagłych zachorowań” wzra-
sta. Pracownicy przynoszą zwolnie-
nia. Trudno oczywiście wyrokować, 
że dzieje się tak nie na skutek choro-
by, lecz ze względu na ogrom pracy, 
jaki trzeba wykonać przed niedzielą 
handlową i żeby rzeczywiście spo-
tkać się z rodziną. Takich problemów 
nie było, kiedy wcześniej pracownik 
był pewien dwóch wolnych całych 
weekendów w miesiącu. 

Drugim problemem są zwięk-
szone ilości promocyjnych towarów 
w piątki i soboty oraz zbyt małe ma-
gazyny. Jeśli towar nie musi stać  
w chłodni, to jeszcze da się przeżyć, 
ale co zrobić na przykład z dwa razy 
większą ilością produktów grillo-
wych, nabiałowych czy z rybami, 
które muszą być magazynowane  
w chłodniach? To, co się dzieje na 
zapleczu, trudno opisać. 

A co z mniejszymi sklepami? Jak 
twierdzą pracownicy, telefon w so-
botę od pracodawcy zaczyna stawać 
się rutyną. Przed wolną niedzielą nie 
można wyjechać za miasto, bo kiedy 
zmianowi pracownicy nie wyrabia-
ją, ściągani są ci, którzy według gra�-
ka mają wolne. Wolny cały weekend 
w handlu odchodzi w zapomnie-
nie…

W roku 2019 tylko ostatnie nie-
dziele miesiąca będą niedzielami 
handlowymi. Jak pokazuje doświad-
czenie, klienci nie nauczyli się i mało 
prawdopodobne jest to, że się na-
uczą robić zakupy w inne dni niż  
soboty. Pracownicy sieciówek oba-
wiają się, że wolny weekend to bę-
dzie tylko ten jeden w miesiącu. 
Ustawa, która miała im zapewnić 
więcej czasu z rodziną, zrobiła zu-
pełnie coś odwrotnego – tak twier-
dzą. 

A co z osobami, które dorabiały 
w weekendy np. w galeriach handlo-
wych? Dorabiają nadal. Niektórzy 
właściciele sklepów w soboty po-
dwajają liczbę sprzedających i dla 
tych, którzy chcą znaleźć pracę, nie 
ma problemu. Problemem są staw-
ki. 

Wielu studentów nie chce praco-
wać w sklepach ze względu na zbyt 

małe zarobki. Zamiast tego wolą po-
święcić czas na dodatkowe kursy czy 
po prostu na naukę. Niewiele ponad 
12 zł na godzinę nie zachęca studen-
tów do „użerania się” z klientami. 
Tak jest w Sanoku. Inaczej ma się sy-
tuacja w większych miastach, gdzie 
pracownicy są w ciągłej rotacji i pra-
codawcy dzięki lepszej pensji chcą 
dobrych, sprawdzonych pracowni-
ków utrzymać jak najdłużej. 

Co nam, klientom dały wolne 
niedziele? Jeśli chodzi o zakupy  
w soboty, to dłuższy czas spędzony 
na szukaniu miejsca parkingowego, 
potrójne kolejki (po pieczywo, po 
mięso i sery, do kasy) i więcej ner-
wów podczas zakupów. Niestety 
przy ilości godzin, jaką trzeba spę-
dzać w pracy, niewielu z nas ma czas 
w piątek wybrać się po zakupy. Zo-
staje sobota. 

W nowym roku przepisy doty-
czące zakazu handlu w niedziele się 
zaostrzają. W 2019 roku handel bę-
dzie się odbywał tylko w jedną nie-
dzielę w miesiącu – ostatnią, a także 
w dwie kolejne niedziele poprzedza-
jące Boże Narodzenie i w jedną nie-
dzielę poprzedzającą Wielkanoc.  
W pozostałe niedziele zamknięte 
będą m.in wszystkie super- i hiper-
markety, dyskonty czy większość 
sklepów w centrach handlowych. 
Pracować będą mogły małe sklepy, 
pod warunkiem, że ich właściciel 
sam stanie za ladą. Zakaz handlu nie 
dotyczy też m.in. cukierni, lodziarni, 
stacji paliw, kwiaciarni, sklepów  
z prasą i kawiarni. Poza niedzielami 
zakaz handlu obowiązuje w święta. 
W 2019 r. tych świąt jest 13, z czego 
10 wypada w inne dni, niż niedziela.

ew

Kto się cieszy z zakazu handlu w niedzielę?
Zakupy w sobotę

Zmiany dla pracowników
Jedna z kierowniczek regionalnych 
dużej sieci relacjonuje: – Przed 
zmianami, przy pełnej ekipie, kie-
rownicy starali się ustalać gra�k dla
pracowników, tak aby co drugą so-
botę i niedzielę mogli mieć wolne. 
Jeżeli ekipa była zgrana i pracownik 
chciał mieć „długi weekend”, wystar-
czyło się dogadać, zamienić, by mieć 
wolne jeszcze w piątek lub w ponie-
działek i wtedy rzeczywiście odpo-
cząć, spędzić czas na wycieczce z ro-
dziną lub zrobić generalne porządki 
w domu lub ogródku. Pracownicy, 
przyzwyczajeni do takiego systemu, 
nie narzekali. Po zmianach dotyczą-
cych zakazu handlu w niedzielę  
w soboty ruch w sklepie jest kilka 
razy większy niż zwykle. Pracownicy 
są zmuszeni do posprzątania po 
klientach, na co często brakuje im 
czasu. Przed północą muszą opuścić 
sklep – zakaz handlu w niedzielę jest 
równoznaczny z zakazem pracy  
w ogóle, przez całą niedzielną dobę. 

 W niektórych marketach usta-
nowiono na przykład nową zmianę, 
która rozpoczyna się o godzinie 
00:15 z niedzieli na poniedziałek.  
W Lidlu, na przykład, wydłużono 
godziny pracy marketów i ponie-
działkową zmianę pracownicy za-
czynają o 5.00 rano.  Czasami tak się 
dzieje, że pracownicy wychodzą,  
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Przez pięć dni w szkole nr 6 
od 17 do 21 grudnia gościli 
studenci z Brazylii, Meksyku 
oraz Chin.

Wolontariusze  
szturmują świat
– W tym roku szkolnym 
po raz pierwszy podjęliśmy 
współpracę z Międzynaro-
dową Organizacją Studencką 
AIESEC – mówi Ewelina 
Krawiec, nauczycielka języka 
angielskiego.

AIESEC powstał na świe-
cie w 1948 roku. W ramach 
odpowiedzi na kon�ikty, które
zostały wywołane przez II woj-
nę światową. Według przedsta-
wicieli państw członkowskich 
AIESEC świat potrzebował 
liderów. To młodzi ludzie mieli 
być odpowiedzialni za lepsze 
jutro. Jest to największa na 
świecie niezależna organizacja 
zrzeszająca studentów, działa-
jąca w 122 krajach. W Polsce 
działa od 1971 roku.

– Celem tej organizacji 
jest wzbudzanie zaintereso-
wanie światem, motywowa-
nie do nauki języków obcych 
oraz budowanie tolerancji 
międzykulturowej – wyjaśnia 
nauczycielka.

Studenci działają na zasa-
dzie wolontariatu. Tak samo 
cała organizacja, która ich 
zrzesza. Siedziby rozsiane są 

ponieważ  mało kto mógł wy-
powiedzieć trudne chińskie 
wyrazy. U Martynki w domu 
zamieszkała właśnie Eva. 
Dziewczynka ma nadzieje, 
że będzie jeszcze raz mogła 
gościć u siebie studentów  
z innych krajów.

– Najbardziej podobają 
mi się Chiny. Pewnie dlatego, 
że jest u mnie Eva i dowie-
działam się o niej, jak i o jej 
kraju, najwięcej ciekawych 
rzeczy – dodaje.

Pomimo że studenci, 
którzy przyjeżdżają do po-
szczególnych szkół na całym 
świecie, oraz cała organizacja 
działają na zasadzie wolon-
tariatu, to jednak muszą 
wywiązać się ze swoich obo-
wiązków. Tygodniowo muszą 
przepracować 25 godzin. Do-
piero po wykonaniu swoich 
zadań mogą poświecić swój 
wolny czas na zwiedzanie 
oraz poznawanie kultury.

– Mamy nadzieję, że takie 
spotkania oraz międzynaro-
dowa perspektywa projektu 
wpłynie na lepszą motywa-
cję do nauki języka angiel-
skiego od najmłodszych lat 
oraz zakorzeni w dzieciach 
postawy akceptacji drugiego 
człowieka – kończy Ewelina 
Krawiec.
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Egzotyczna nauka

Kulturalna  
wymiana 
Jest czas na naukę, jest rów-
nież czas na zabawę oraz 
pokazanie studentom naszej 
kultury oraz miasta.

– Chcemy, by jak najwię-
cej dowiedzieli się o naszym 
mieście oraz o naszej kultu-
rze. Dzięki temu, że był okres 
przedświąteczny,  gdy studen-
ci odwiedzili naszą szkołę, 
mogli uczestniczyć w wigi-
liach klasowych, próbowali 
potraw, jakie królują wówczas 
na naszych stołach oraz byli 
na wspólnej wigilii na sanoc-
kim rynku – opowiada.

– Bardzo się cieszę z pobytu 
studentów. Wszyscy staramy się 
rozmawiać po angielsku, dzięki 
tym spotkaniom przełamuje-
my bariery językowe – mówi 
Martyna, uczennica.

Melissa, Bernardo oraz 
Eva zamieszkali u „szkolnych 
rodzin”. Imię wolontariuszki 
z Chin zostało jej nadane na 
potrzeby pobytu w szkole, 

Chiny, Brazylia i Meksyk zagościły w Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku. Wspólna nauka języka angielskiego poprzez zaba-
wę, poznawanie nowych kultur i obyczajów, a wszystko dzięki studentom z trzech egzotycznych krajów.

na całym świecie. W Polsce 
znajduje się między innymi 
w Rzeszowie. Osoby, które 
przyjeżdżają do danego kraju 
robią to na swój własny koszt. 

Jedynie mieszkają za darmo  
u uczniów lub nauczycieli 
oraz dostają u nich posiłki.

Zajęcia prowadzone są za-
zwyczaj w języku angielskim  
z zachowaniem poziomu umie-
jętności językowych dzieci.

 – Język angielski jest 
podstawową formą komuni-
kacji, dlatego studenci, którzy 
goszczą w różnych szkołach 
z reguły porozumiewają się  
z uczniami właśnie w tym 
języku – kontynuuje.

Podczas lekcji studenci 
pokazują uczniom prezentacje 
multimedialne, które dotyczą  
kultury, zwyczajów ich krajów. 
Opowiadają różne ciekawostki 
na temat jedzenia czy klimatu. 
Uczniowie nauczyli się także 
kilku podstawowych zwrotów 
w rodzimych językach wolon-
tariuszy.
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Z papieru można zrobić nie-
mal wszystko. Wyczarować 
piękne ozdoby, stworzyć de-
koracje do domu, obrazki,  
a nawet biżuterię. Wszyst-
ko za sprawą quillingu, czyli 
niezwykle prostej, choć efek-
tywnej techniki, którą każdy 
może wykonać.

Korzystając ze wspaniałej 
świątecznej atmosfery 28 
grudnia w Bibliotece Gmin-
nej w Pisarowcach przy 
dźwiękach kolęd odbyły się 
prowadzone przez Annę Se-
bastyańską z WBP w Krośnie 
Filia w Sanoku warsztaty quil-
lingu. To technika z rodzaju 
papieroplastyki, nazywana 
także papierowym �ligranem.
Do stworzenia niezwykłych 
rzeczy wystarczą wąskie pa-
seczki papieru, specjalny 
przyrząd do nawijania pa-
sków oraz klej. Eleganckie 
oraz niepowtarzalne rzeczy, 
jakie powstają poprzez zawi-
janie pasków oraz odpowied-
nie formowanie warstw  

Quilling, czyli wariacje na temat papieru

papierów bardzo pochłonęły 
panie z KGW Pisarowce i ich 
zapał do poznawania nowych 
technik dekoratorskich za-

Dlaczego lubię święta Bożego Narodzenia? Odpowiedź znaj-
dziemy zapisaną w pracach uczestników konkursu, zorgani-
zowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku.

Malowane święta

Aż 229 prac zostało zgłoszo-
nych w tegorocznej edycji 
konkursu „Dlaczego lubię 
święta Bożego Narodzenia”. 
Jury musiało, niestety, odrzucić 
18 prac, które nie spełniały 
wymagań zawartych w regula-
minie. Zakwali�kowane prace
zostały ocenione przez spe-
cjalne jury. Uroczysty wernisaż 

odbędzie się 8 stycznia o godz. 
11 w Galerii MDK. Każdy  
z uczestników konkursu musiał 
wykonać pracę plastyczną. 
Techniki, które obowiązywały 
to malarstwo, gra�ka i kolaż.
Uczestnikami byli uczniowie 
szkół podstawowych oraz gim-
nazjów, a także przedszkoli.

dcz

owocował zaplanowaniem 
kolejnego spotkania 22 lute-
go 2019 roku o 17.30, pod-
czas którego poznamy tajniki 

wykonywania decoupage. 
Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy.

oprac. dcz
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Najpiękniejsze polskie kolędy oraz wspaniałe utwory świą-
teczne rozbrzmiały podczas charytatywnego koncertu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku. Uczniowie 
oraz organizatorzy z wielkim sercem przygotowali koncert, 
gdyż jego celem było zebranie pieniędzy dla Julka.

Kolędy lecą 
ogrzać serce 

Julka 

Julek ma szanse na normalne życie. Po wielu staraniach uda-
ło się. Julek zakwali�kował się na operację do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie lekarze ze szpitala w Stanford w Kalifornii 
zoperują serce Julka i naprawią to, co zepsuli polscy lekarze.

Do Stanów po zdrowe serduszko
Julek niedawno skończył dwa 
lata. Tuż po swoich urodzi-
nach chłopiec i jego rodzice 
dostali najlepszy prezent, jaki 
mogli sobie tylko wyobrazić. 
Po wielu trudach i staraniach 
usłyszeli w końcu wspaniałą 
wiadomość. Julek zakwali�-
kował się na operację do Sta-
nów Zjednoczonych.

– Euforia, tak się czuliśmy, 
gdy 14 grudnia dowiedzieli-
śmy się, że nas syn będzie 
mógł mieć szansę na normal-
ne życie – mówi Marcin Świ-
durski, tata chłopca.

Julek, chociaż ma dwa 
lata, to już w swoim życiu 
przeszedł wiele operacji i nie-
ustannie walczy o swoje zdro-
wie. W czasie trwania ciąży 
nikt nie poinformował rodzi-
ców, że mogą być jakieś kom-
plikacje. Po porodzie rodzice 
usłyszeli tragiczną wiado-
mość. Ich dziecko ma atrezję 
zastawki aorty oraz ubytek 
międzykomorowy. Chłopiec 
został przetransportowany do 
innego ośrodka, w którym le-
karze postawili całkiem od-
mienną diagnozę – HLHS – 
pomimo że miał dobrze roz-
winiętą lewą komorę serca. 
Dziecko przeszło pierwszą 

operację – zmody�kowany
Norwood, którą stosuje się  
w przypadku serc jednoko-
morowych. Lewa, sprawna 
komora, została „odłączona”, 
natomiast prawa stała się ko-
morą systemową.

– W bardzo krótkim cza-
sie stan Julka pogorszył się. 
Przez 5 miesięcy był pod re-
spiratorem, wyłączony ze 
świadomości. W tym czasie 
wykonano drugą operację im-
plantacji homogra�u aortal-
nego. W dalszym ciągu serce 
pozostało jednokomorowe, 
mimo anatomicznie dwóch 
komór – wyjaśnia tata Julka.

Rodzice szukali pomocy. 
Dopiero po prywatnych kon-
sultacjach u eksperta w dziedzi-
nie HLHS, okazało się, że 
dziecko nigdy nie powinno być 
leczone w taki sposób, ponie-
waż nigdy nie miało niedoro-
zwoju lewego serca, a operacje 
które przeszedł to zwykłe eks-
perymenty. Świdurscy przed-
stawili te informacje w ośrod-
ku, gdzie leczono ich syna, jed-
nak szpital odmówił kontynu-
owania dalszej terapii.

– Na własną rękę szukali-
śmy nowego ośrodka, który 
podejmie się kolejnych ope-

racji. Jednak nie znaleźliśmy 
takiego – kontynuuje.

– Lekarze po dokonanych 
wcześniejszych operacjach 
wskazywali przeszczep serca 
jako jedyne wyjście. Julek do-
stał kwali�kację do transpla-
ntacji.

Ostatni przeszczep u dwu-
latka miał miejsce 4 lata temu. 
Dzieci takich jak Julian jest w 
Polsce kilkoro. Ponadto nowe 
serce musi być zgodne pod 
względem tkankowym do 
biorcy. Rodzice nie poddali 
się i ciągle szukali pomocy.  
W Polsce i w Europie nikt nie 
był w stanie pomóc Julkowi, 
dopiero lekarze w Stanach 
Zjednoczonych podejmą się 
tego zadania.

– Udało się. W USA,  
w Stanford w Kalifornii, prof. 
Frank Hanley zoperuje serce 
Julka i przywróci dwukomoro-
wy system krążenia. Koszt ta-
kiej operacji to jednak niecałe 
dwa miliony złotych – mówią 
rodzice chłopca.

Rodziny nie stać na pokry-
cie tak kosztownej operacji. 
Dlatego zwracają się o pomoc 
do ludzi o wielkich sercach, 
którzy pomogą w uzbieraniu 
całej sumy i dzięki którym Ju-
lian będzie miał szanse na nor-
malne życie. Na stronie 
h�ps://zrzutka.pl/xzy4j7 ru-
szyła zbiórka pieniężna na 
kwotę 20 tysięcy złotych.

– W tej zbiórce pragniemy 
prosić Was o pomoc w zebra-
niu mniejszej kwoty, która 
potrzebna nam jest na pokry-
cie kosztów związanych z wy-
lotem z Polski, zakwaterowa-
niem w USA oraz powrotem 
do domu. Jeśli uda się zebrać 
potrzebną kwotę na operację, 
a nie będziemy mieli pienię-
dzy na podróż, to nie osią-
gniemy celu. Dlatego z całego 
serca prosimy o wsparcie.  
Pomóżcie nam uratować ser-
ce naszego Julka – mówią ro-
dzice chłopca. 

Termin operacji pojawi 
się dopiero wtedy, gdy zosta-
nie zrealizowany przelew. 
Dlatego liczy się każda zło-
tówka. Rodzice szukają po-
mocy wszędzie. Niebawem 
ruszą zbiórki w kościołach. 
Ponadto na portalu siepoma-
ga.pl ruszy kolejna zbiórka in-
ternetowa, ponieważ nadal 
przebiega proces wery�kacji.

– Naszym głównym  
celem jest zebranie blisko 
dwóch milionów złotych, by-
śmy mogli polecieć do Sta-
nów. Chcemy, aby nasze 
dziecko przeszło jak najprę-
dzej operację, ponieważ im 
szybciej zostanie ona prze-
prowadzona, to tym lepiej dla 
Julka – kończy tata chłopca.
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Tuż przed samymi świętami 
w Klubie Górnika 19 grudnia 
odbył się bożonarodzeniowy 
Koncert Charytatywny „Ko-
lędo leć, by ogrzać serca…”. 
W tym roku szkoła wsparła 
Fundację Czas Nadziei, któ-
rej podopiecznym jest Julek 
Świdurski.

– To już jedenasta edycja. 
Pierwsze początki były bardzo 
nieśmiałe, organizowaliśmy 
koncert głównie w szkole.  
Potem przybrał na sile  
i zaczęliśmy organizować go 
w Klubie Górnika. Z roku 
na rok mamy coraz większą 
publiczność – mówi Anna 
Rolnik, jedna z organizatorek 
koncertu.

Koncert bożonarodzenio-
wy cieszył się dużym zainte-
resowaniem zarówno wśród 

Szkoła od wielu lat an-
gażuje się w pomoc innym. 
Na terenie placówki prężnie 
działa koło wolontariatu,  
z którym osoby odpowiedzial-
ne za organizację koncertu 
charytatywnego współpra-
cują. Koło ma swoje zadania. 
Organizuje zbiórki żywności, 
włącza się w różnego rodzaju 
akcje. W tym roku wolon-
tariusze przygotowali szla-
chetną paczkę. Na koncercie 
uczniowie z koła odpowiadali 
za sprzedaż ciast.

– Atmosfera na koncercie 
była niesamowita. Dzieci po-
kazały siebie w jak najlepszym 
świetle. Dokładnie wiedzą po 
co występują, że koncert jest 
charytatywny, a ich występy 
są po to, by pomóc innym 
– mówi dumna nauczycielka.

rodziców dzieci, które wystę-
powały, jak również wśród 
osób, które zdecydowały się 
przyjść posłuchać kolęd, ale 
także wesprzeć inicjatywę.

– Koncert zawsze jest 
charytatywny. Nawiązujemy 
współpracę z jakimiś ośrod-
kami i wówczas organizujemy 
takie zbiórki, jakie są naj-
pilniejsze – wyjaśnia nasza 
rozmówczyni.

W tym roku zebrane pie-
niądze zostaną przekazane na 
leczenie Julka Świdurskiego  
z Sanoka. Chłopiec choruje na 
artezje aorty. Udało się zebrać 
1346,48 zł. Organizatorów 
cieszy każda zebrana kwota.

– Na scenie występują 
dzieci ze szkoły. Od czwartej 
klasy podstawowej do ósmej, 
gimnazjaliści oraz nasi absol-

wenci. Występy są na bardzo 
wysokim poziomie, szcze-
gólnie naszych absolwentów, 
którzy zaczynali również na 
pierwszych organizowanych 
koncertach dosyć niepew-
nie, jednak teraz stworzyli 
swój własny zespół Chmurki 
– opowiada Anna Rolnik.

Dla dzieci przygotowanie 
występów jest ogromnym 
przeżyciem. Już od wielu dni 
szykują się do tego magicz-
nego wieczoru. Wybierają 
kolędy, stroje tak, aby w tym 
dniu wypaść jak najlepiej.

– Mirosława Dec, nauczy-
cielka muzyki, opiekowała 
się dziećmi, zwłaszcza tymi 
najmłodszymi, które uczyły 
się kolęd oraz pomagała im  
w tworzeniu choreogra�i
– kontynuuje.

Podczas koncertu usły-
szeliśmy najpiękniejsze  
i najbardziej znane kolędy.  
Niektórzy mogli po raz 
pierwszy usłyszeć mało znane 
pastorałki oraz utwory świą-
teczne w wykonaniu solistów, 
zespołów wokalnych oraz 
instrumentalnych. Program 
zawsze jest tak układany, 
by nie powtarzały się żadne 
utwory.

– Czasem zdarza się 
jednak, że dwa razy został wy-
konany ten sam utwór, jednak 
jego aranżacja jest zupełnie 
inna. Oprócz klasyków, za-
wsze ktoś znajdzie i zaśpiewa 
jakąś perełkę. Wykonania 
są niezwykle wzruszające,  
a nawet niekiedy słuchającym 
łezka kręci się oku – mówi 
zadowolona organizatorka.

Anna Rolnik podkreśla, 
że ich uczniowie już od naj-
młodszych lat mają zaszcze-
pianą chęć pomocy innym. 
Poprzez liczne akcje, jakie są 
w placówce organizowane, 
uczniowie dokładnie zdają 
sobie z tego sprawę, że należy 
okazywać wsparcie i udzielać 
pomocy. Gdy stają się już ab-
solwentami i opuszczają progi 
szkoły, to nadal chcą pomagać 
i to czynią.

– Cieszymy się, że właśnie 
w naszej szkole uczymy wo-
lontariatu od najmłodszych 
lat – dodaje.

Organizatorkami tego 
przedsięwzięcia były Joanna 
Marć, Anna Rolnik, Joanna 
Warchoł-Żuchowska, Tomasz 
Krawczyk oraz Mirosława 
Dec. 
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Warto 
pomagać

Koncert dla Julka Świdurskiego
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Byłam ostatnio na zebraniu 
mieszkanców kilku bloków 
na Wójtostwie, z ulicy Kra-
sińskiego. Kłócono się za-
żarcie o to, czy wyciąć kilka 
drzew, które jednym zasła-
niają widok z okna, a dla in-
nych są barierą dla zanie-
czyszczeń powietrza. Jakie 
są procedury wycinania 
drzew?

Wszystkie kwestie, zwią-
zane z wycinaniem drzew 
reguluje Ustawa o ochronie 
przyrody. Jako organ gminy, 
który wydaje zezwolenie na 
wycięcie, działamy na pod-
stawie tej właśnie ustawy. 
W przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
wielomieszkaniowymi czy 
wielorodzinnymi procedura 
jest taka: zarządca lub właści-
ciel powinien poinformować 
wszystkich, którzy mieszkają 
w danym budynku o tym, że 
zamierza wystapić z wnio-
skiem o usunięcie konkretne-
go drzewa, podając przyczy-
nę. Taka informacja powinna 
się znaleźć w miejscu ogól-
nodostępnym, najczęściej 
jest wywieszana na klatkach 
schodowych, co najmnie 
na 30 dni przed złożeniem 
wniosku. Do wniosku, jaki 
wpływa do burmistrza, są 
dołączone oświadczenia. 
Osoba, która reprezentuje 
spółdzielnię czy wspólnotę 
mieszkańców podpisuje sto-
sowne oświadczenie, biorąc 
na siebie odpowiedzialność 
za dopełnienie procedur, 
poprzedzających złożenie 
wniosku. Za każdym razem 
sprawdzamy, czy wniosek 
jest komplety. Jeżeli nie jest, 
wówczas prosimy o uzupeł-
nienie. 

Każde drzewo, proponowa-
ne do wycięcia, podlega 
oględzinom?

Tak. Urządzamy wizję  
w terenie, podczas której 
pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska dokonują 
oględzin drzewa. Jeżeli mamy 
wątpliwości co do przyczyn 
usunięcia drzew, wskazanych 
we wniosku, wówczas od-
mawiamy wycinki. Niekiedy 
prosimy biegłego o sporzą-
dzenie opinii na temat stanu 
danego drzewa, zwłaszcza gdy 
drzewo ma szczególne walory 
przyrodnicze.

Co najczęściej jest powo-
dem składania wniosków  
o wycinkę drzew?

Przy zabudowie wielo-
mieszkaniowej jest to zacie-
nienie mieszkań lub kolizja 
z instalacjami. Zdarza się, że 
zdrowe drzewo powoduje 
poważną awarię instalacji, 

Wycinanie starych, sadzenie nowych drzew

Czasami nie ma 
innej możliwości
– o wycinaniu i sadzeniu drzew na terenie Sanoka z Anetą Kończak-Kucharz, naczelnikiem Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

ostanio mieliśmy taki przypa-
dek na ulicy Dembowskiego, 
natychmiast została podjęta 
interwencja z zakładu cie-
płowniczego i trzeba było 
wyciąć dwa zdrowe drzewa, 
które uszkodziły ciepłociąg. 
Nie było innego wyjścia.

Jak jest na prywatnych pose-
sjach?

Na prywatnych posesjach, 
jeżeli nie jest to związane  
z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wystarczy zgło-
szenie. Organizujemy wizję, 
spisujemy protokół i po 14 
dniach od dnia wizji, jeżeli od 
nas nie zostanie skierowana in-
formacja z zastrzeżeniem, wła-
ściciel może dokonać wycinki. 
Ma na to pół roku, po upływie 
tego czasu musi ponownie 
zgłosić zamiar wycinki. W tego 
typu sytacjach nie zglaszamy 
zastrzeżeń, nie przypominam 
sobie, by takie były. Z reguły 
chodzi o drzewa posadzone 
blisko domu, na niewielkich 
działkach, które po latach 
zaczynają być kłopotliwe lub 
stanowią zagrożenie.

Podczas jednej z ostarnich 
sesji Rady Miasta zajmowa-
no się drzewem rosnącym 
obok cerkwi przy ulicy Zam-
kowej.

Chodziło o pozbawienie  
drzewa statusu pomnika  
przyrody.  Taką uchwałę 
podejmuje organ gminy. 
Drzewo, którym mówimy, 
jest w fatalnym stanie. Mamy 
opinię na temat stanu wszyst-
kich drzew pomnikowych  
w Sanoku. Jesion na Zamko-
wej jest w stanie agonalnym. 
Nie ma walorow ani estetycz-
nych, ani przyrodniczych,  
w środku jest puste. Stanowi 
zagrożenie. Uchwała została 
podjęta, drzewo zapewne 
zostanie wycięte.

Ile mamy takich pomniko-
wych drzew w Sanoku?

Mamy tzw. Zagajnik Mic-
kiewicza czyli grupę pięciu 
drzew rosnących w pobliżu 
Sanockiego Domu Kultury, 
na ulicy Ogrodowej rosną 
dwie lipy o imionach „Dziad” 
i „Baba”, na prywatnym te-
renie przy ulicy Rybackiej 
także mamy dwie lipy, przy 
ulicy Tysiąclecia rośnie stary 
Dąb, przy Płowieckiej – dwie 
lipy. Co dwa lata biegły bada 
drzewa i sporządza opinię  
o ich kondycji, wskazuje, jakie 
zabiegi muszą być wykonane. 
Żeby cokolwiek zostało zro-
bione z zabytkowymi drzewa-
mi, żeby można było dokonać 
potrzebnych zabiegów, musi 
zostać podjęta stosowna 
uchwała Rady Miasta.

Gdy wycinane są drzewa, 
wówczas mówi się o nasa-
dzeniach. Jakie tu obowią-
zują procedury?

Jeżeli przedsiębiorca zwra-
ca się z wnioskiem o wycinkę 
na terenie pod inwestycję, 
wówczas – bez litości – tyle 
nasadzeń, ile wyciętych drzew, 
sztuka za sztukę, a czasami 
nawet parę sztuk więcej, gdy 
wiemy, ze jest na to miejsce. 
Jeżeli chodzi o spółdzielnie 
mieszkaniowe, to zastępcze 
nasadzenia dajemy na ogół 
wówcas, gdy wycinane są zdro-
we drzewa, kiedyś bezmyślnie 
posadzone, zacieniające lub 
stwarzające zagrożenie. Na 
działkach, które są powierzc-
niowo duże sadzimy wierzby 
i lipy. Zwłaszcza płaczące 
wierzby są przez mieszkańców 
lubiane. W miejscach o ogra-
niczonej powierzchni, wzdłuz 
alejek sadzimy klony, jarzebiny 
– drzewa, które zrekompensu-
ją utrate wyciętego drzewa, 
jednak nie będą w przyszłości 
stwarzały zagrożenia. Nie są 
wysokie, ale maja swoją masę 
liściową i będą produkować 
tlen. Nie sadzimy świerków, 
one mają słaby system korze-
niowy, są podatne na wywroty. 
Na osiedlu Błonie upadły dwa 
duże świerki, na szczęście mię-
dzy blokami i nikt w związku  
z tym nie ucierpiał. W mieście 
należy bardzo roztropnie pla-
nować nasadzenia.

Mieszkańcy przywiązują się 
do widoku starych drzew. 
Do redakcji zadzwoniła kie-
dyś kobieta, która, patrząc 
na wycinkę drzewa mówiła, 
że czuje się, jakby jej ampu-
towano płuco. Coraz czę-
ściej postrzegamy drzewa 
jako naturalną ochronę 
przed zanieczyszczeniami 
powietrza.

Uczulam prezesów spół-
dzielni, żeby sadzili drzewa, 
zanim będą składali wnioski 
o wycinkę, żeby mieszkańcy 
widzieli, że coś się w tym 
względzie dzieje. Jeżeli chodzi 
o miejskie zasoby, to zapew-
niam, że sadzimy dużo drzew, 
rocznie około 200. Oczywiście 
w miejscach do tego odpo-
wiednich, w parku miejskim  
oraz na innych działkach mie-
nia komunalnego. Po trzech 
latach dokonujemy kontroli 
nasadzeń. Wymagamy od in-
nych, sami staramy się dawać 
przykład. Staramy się sadzić 
drzewa. One się przyjmują, 
rosną, za kilka lat będzie to 
widać. Wzdłuż Schodów 
Balowskich posadziliśmy sto 
lip na stulecie niepodległości. 
Jeżeli przyjmą się i urosną, 
to za kilka lat efekt powinien 
zadowolić mieszkańców. 
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Że różowy, to widać na do-
łączonym do tego tekstu 
jego zdjęciu, podobnie 
jak i na drugim, przed-

stawiającym w tym samym 
kolorze utrzymaną pracownię 
architektoniczną w Londynie, 
mieszcząca się nad brzegiem 
Tamizy w adaptowanym na ten 
cel dawnym magazynie porto-
wym. Powiedziałem mu nawet 
coś o tej kolorystyce, co przy-
jął z uśmiechem. A że baron,  
to już zasługa królowej Elż-
biety,  a może jej syna, księcia 
Karola, który chciał mecenaso-
wać architekturze brytyjskiej.  
A ona z kolei oprócz wzboga-
cenia jego nazwiska – podob-
nie jak J. Stirlinga i N. Fostera 
–  dodatkiem „Sir”, nadała mu 
również tytuł dożywotniego 
barona „of Riverside”. Nieza-
leżnie od tego wszystkiego 
architektoniczna twórczość 
Richarda Rogersa – bo o nim 
tu mowa – i moje spotkanie  
z nim warte są przedstawienia 
na tych stronach. 

Richard George Rogers 
(1933- ) urodził się we Wło-
szech, w jednym z najpiękniej-
szych architektonicznie miejsc 
tego kraju, we Florencji.  
Architekturę studiował jednak 
w Londynie w renomowanej 
uczelni AA School (1953)  

a następnie w USA na uni-
wersytecie Yale w New Haven 
(1962). Przez pewien czas 
pracuje w USA w znanej �rmie
architektonicznej  Skidmore, 
Owings, Merrill w Nowym 
Jorku (1962-1963). W roku 
1963 razem z N. Fosterem 
– jednym z późniejszych lide-
rów architektury brytyjskiej 
– tworzy w Londynie zespół 
Team 4, który działa tam do 
1967 roku. W roku 1969 wią-
że się z kolei z Renzo Piano 
(1937- ), włoskim architektem 
i inżynierem konstruktorem, 
wygrywając razem z nim  
w roku 1971 głośny konkurs 
na Centrum Pompidou  
w Paryżu (1971-1977), ale 
już w roku 1976 rezygnuje 
z tej współpracy, tworząc  
w Londynie własną pracownię. 
Najbardziej ciekawe projekty 
opracowane w niej to wieżo-
wiec Lloyda w City Londynu 
(1978-1986), gmach Sądu 
Praw Człowieka w Strasburgu 
(1989-1995) i tzw. ”Millenium 
Dome” w Londynie (1994). 
Wszystkie one noszą wyraźne 
cechy nurtu wykorzystującego 
w architekturze nowoczesne 
zdobycze techniki, zwanego 
„high tech”.

Rogers powitał mnie 
bardzo serdecznie, w czym 

dzieło Centrum Pompidou  
w Paryżu stało się kamieniem 
milowym w rozwoju tego 
nurtu, wyrzucając na zewnątrz 
wszystkie elementy konstruk-
cji – również instalacyjnych 
– wykorzystując je do kształ-
towania fasady budynku.  
W podobny wyraźny sposób 
podchodzi R. Rogers – już  
samodzielnie – do traktowania 
elementów konstrukcyjnych 
jako nowoczesnej formy  
architektury w swym sław-
nym wieżowcu Lloyda  
w Londynie. Godnym uwagi 
natomiast jest to, że w roz-
wiązaniach tych poszukiwana 
jest też forma, co w czasach 
postmodernizmu ją kultywu-
jącego było bardzo istotne. 
Parafrazuje tu znane po-
wiedzenie Sulllivana „Form 
follows funcion” na „Form 
follows pro�t”, a samą archi-
tekturę traktuje z dystansem. 
Oceniamy ją patrząc na jej 
historię, budujemy natomiast 
dzisiaj, myśląc o tym, jakie 
będzie jutro. To było cieka-
we spotkanie z „Baronem 
of Riverside”, którego tytuł 
– niezależnie od jego powagi 
– kojarzy mi się z faktem, że 
jego pracownia położona jest 
nad Tamizą.

TB

RÓŻOWY
wyczułem nie tylko cechy 
zwykłej gościnności, ale  
i zainteresowanie przybyszem 
z ciągle jeszcze – mimo wyraź-
nych już zmian politycznych 
– izolowanego od świata kraju. 
Zanim przystąpiliśmy do 
zasadniczej rozmowy, opro-
wadził mnie po całej bardzo 
dużej pracowni, wyposażonej 
już w komputery. W Polsce 
– w tamtym czasie – takich 
możliwości jeszcze nie mieli-
śmy, co z jednej strony było dla 
mnie pewnego rodzaju lekcją, 
a z drugiej strony stwarzało 
sytuację, że pewnych rzeczy 
po prostu nie rozumiałem.  
Nie dając po sobie tego 
oczywiście poznać, przystąpi-
liśmy w końcu do omawiania 
tematu, dotyczącego jego po-
glądów na architekturę, który 
był głównym powodem mojej 
wizyty. Uważany już wówczas 
– a i dzisiaj również  – za głów-
nego przedstawiciela nurtu 
„high-tech” R. Rogers od po-
czątku swej kariery wiązał się 
z ośrodkami w tej dziedzinie 
bardzo zaawansowanymi, jak 
wspomniana już tu pracownia 
Skidmore, Owings, Merrill, 
sławna w USA  czy też R. Pia-
no, edukowany nie tylko jako 
architekt, ale i wybitny inży-
nier konstruktor. Ich wspólne 

Tadeusz Barucki
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 Londyn. Pracownia R. Rogersa. Fot. T. Barucki Paryż. Centrum Pompidou. Fragment fasady. Fot. T. Barucki 

Londyn. Millenium Dome. Fot. T. Barucki Strasburg. Gmach Trybunału Praw Człowieka. Fot. Wikipedia    

Czasami nie ma 
innej możliwości
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Przedświąteczne spotkanie miesz-
kańcow Sanoka na Rynku zorgani-
zowano w czwartek 20 grudnia. 

Przybyli na nie m.in. JE ks. biskup 
Stanisław Jamrozek, biskup pomoc-
niczy Archidiecezji Przemyskiej, ks. 
prałat Artur Janiec – dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej, ks. 
dziekan dr Roman Froń (dziekan 
dekanatu sanockiego, proboszcz sa-
nockiej fary), ks. prałat dr Andrzej 
Skiba, Honorowy Obywatel Miasta 
Sanoka. Gospodarzami spotkania 
byli burmistrz Sanoka Tomasz Ma-
tuszewski i przewodniczący Rady 
Miasta Andrzej Romaniak.

Śpiewano kolędy, oglądano zwie-
rzęta w szopce, kosztowano wigilijne 
potrawy, kupowano drobiazgi, które 
były ozdobą świątecznych stołów. 
Składano sobie życzenia. Występowa-
ły zespoły Soul i Souliki oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Avanti. Harcerze ob-
darowywali światełkiem z Betlejem.

Podziękowania należą się insty-
tucjom zaangażowanym w organiza-
cję miejskiej wigilii. Są to: Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej (współorga-
nizator), Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta w Sanoku, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (przygo-
towanie posiłków), para�e sanockie,
Nadleśnictwo Baligród, harcerze 
Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. 

 FZ

W jednym z ostatnich grudnio-
wych głosowań Senat przyjął usta-
wę wprowadzającą pakiet rozwią-
zań, których celem jest utrzymanie 
wysokości cen energii elektrycznej 
dla �nalnych odbiorców na nie-
zmienionym w stosunku do 2018 
roku poziomie.

W 2018 roku znacząco wzrosły ceny 
energii na hurtowym rynku termi-
nowym. Aby zobrazować skalę 
wzrostów wystarczy porównać cenę 
energii kontraktów kwartalnych dla 
III kwartału 2017 i III kwartału 2018 
– kształtowały się one w zakresie od-
powiednio 180 zł/MWh i 300 zł/
MWh (megawatogodzinę). Pod-
wyżka rzędu 60% w hurcie wywoła-
ła presję na podwyżkę cen dla od-
biorców końcowych przez spółki 
dostarczające energię. 

Powodem wzrostów hurtowych 
cen energii na rynku terminowym 
jest głównie wzrost cen praw do 
emisji CO2. Prawa do emisji dwu-
tlenku węgla to instrument Europej-
skiego Rynku Emisji (EU ETS), jed-
na jednostka daje posiadaczowi pra-
wo do emisji jednej tony gazu. Każ-
dy kraj członkowski posiada pewną 
pulę praw, które może w drodze au-
kcji sprzedać spółkom, a te z kolei są 
zobowiązane do „zapłaty za emisję 
CO2”.  Brak wystarczającej liczby 
praw wiąże się z dotkliwymi karami 
�nansowymi.

Z założenia ten rynkowy mecha-
nizm powinien zachęcać do redukcji 
emisji szkodliwych gazów w pierw-
szej kolejności tam, gdzie jest to naj-

Ceny, które nie chcą spadać

tańsze. System nie działał jednak 
efektywnie, uważano, że na rynku 
dostępna była zbyt duża ilość praw 
do emisji, a cena jednostek była zbyt 
niska – długo utrzymywała się na 
poziomie 5 euro – a tym samym nie 
stanowiła wystarczającej zachęty do 
redukcji emisji szkodliwych gazów  
i transformacji przemysłu energe-
tycznego w stronę bardziej ekolo-
gicznych rozwiązań. Dlatego w 2017 
roku Unia Europejska postanowiła 
przyjąć szereg reform, m.in. zdecy-
dowano się wprowadzić rezerwę sta-
bilności rynku (MSR), która zacznie 

obowiązywać od 2019 roku i zdej-
mie z rynku nadmiarowe prawa do 
emisji CO2. W odpowiedzi na te 
działania cena praw do emisji CO2 
na rynku poszybowała w górę do 
poziomu blisko 30 euro – spółki za-
częły masowo nabywać jednostki, 
aby zapewnić sobie ich odpowied-
nie ilości na przyszłe lata. 

W Polsce ponad 80% energii wy-
twarzają elektrownie węglowe, a ich 
działanie wiąże się z emisją blisko 
tony CO2 na 1 MWh energii. Stąd 
bardzo proste przełożenie wzrostu 
cen jednostek praw do emisji na 

cenę energii w hurcie a tym samym 
na podwyżki dla końcowego odbior-
cy. Prognozy analityków nie są zbyt 
optymistyczne: cena praw do emisji 
CO2 w najbliższych latach w najlep-
szym wypadku utrzyma się pozio-
mie zbliżonym do 30 euro, niewy-
kluczone, że jeszcze wzrośnie.

W 2019 roku wzrostu cen ener-
gii elektrycznej nie odczujemy dzię-
ki pakietowi doraźnych rozwiązań 
przyjętych w końcówce 2018 roku. 
Minister Krzysztof Tchórzewski 
podczas debaty zapewniał, że obni-
żenie podatku akcyzowego z 20 do  

5 zł za 1 MWh czy obniżenie tzw. 
opłaty przejściowej, która stanowi 
element rachunków za prąd to roz-
wiązania, które nie mają daty końca 
obowiązywania. Nie wiadomo jed-
nak, jak długo będzie funkcjonował 
fundusz rekompensat za poniesione 
straty dla spółek energetycznych, 
który ma zwracać dla końcowych 
odbiorców utracone przychody z ty-
tułu zaniżonej ceny,  nie pokrywają-
cej wyższej ceny energii na rynku 
hurtowym. 

Za przyjęciem ustawy opowie-
działa się zdecydowana większość 
obecnych na sali posłów, był to więc 
z pozoru konsensus ponadpartyjny-
mi podziałami – trudno jednak  
o inny wynik w roku wyborczym, 
nawet krytycy rozwiązania nie chcie-
liby zostać przez wyborców rozlicze-
ni za 50% wzrost cen prądu. A kryty-
ków nie brakuje, poza podkreśla-
niem czasowości obowiązywania 
wprowadzonego ustawą pakietu, 
część analityków obawia się, czy te 
przepisy nie zostaną uznane przez 
UE za formę niedozwolonej pomo-
cy publicznej, która w dodatku stoi 
w sprzeczności z celami polityki 
energetycznej UE. Bez względu na 
polityczne sympatie analitycy na 
najbliższe lata prognozują zarówno 
wzrost cen węgla, jak i wzrost  
(a w najlepszym wypadku utrzyma-
nie na nowym wysokim poziomie) 
cen praw do emisji CO2.  Bez roz-
sądnych zmian strukturalnych  
w sektorze energetycznym ceny pol-
skiego prądu raczej nie będą spadać.

ows

Ile kosztuje energia elektryczna?

Spotkanie 
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Wybuch walk zbrojnych wywołał 
ogromne poruszenie także poza 
imperium rosyjskim. Na objęte 
zrywem tereny przebijała się mło-
dzież z innych zaborów, przyby-
wali ochotnicy zagraniczni. 
W powstańczych szeregach nie 
brakowało ludzi z Sanoka i ziemi 
sanockiej, od 1772 roku znajdują-
cej się pod panowaniem Habs-
burgów. Warto przypomnieć syl-
wetki niektórych z nich.

Powstańcza lista
Pół wieku po wybuchu Powsta-
nia, w 1913 roku, lokalny „Tygo-
dnik Ziemi Sanockiej” opubliko-
wał na swych łamach listę uczest-
ników, związanych z Sanokiem. 
Redakcja zastrzegała, że to lista 
zapewne niepełna. Niektórzy 
z nich wówczas jeszcze żyli. Poni-
żej część biogramów w oparciu 
o dane „Tygodnika”.

Adolf Amort, urodzony 
w Sanoku w 1831 roku, porucz-
nik 9 (Stryjskiego)  Pułku Pie-
choty. W powstaniu walczył jako 
major pod ps. „Murdelio”. Pełnił 
służbę naczelnika i organizatora 
wojskowego oddziału „Ćwieka”. 
Brał udział w bitwach pod Kowa-
lami, Lublinem, Wirem, Puława-
mi. W bitwie pod Wirem został 
ciężko ranny w lewą rękę. 

Franciszek Bem, ur. w 1839 
w Samborze, podo�cer w oddzia-
łach Kurowskiego i Krukowiec-
kiego, brał udział w bitwach pod 
Miechowem i Glanowem, gdzie 
został ranny. Po wojnie był sekre-
tarzem sanockiej Rady Powiato-
wej.

Wincenty Butrymowicz, ur. 
w 1838 roku, był o�cjalistą go-
rzelni. W Powstaniu walczył 
w korpusie Kurowskiego w Ojco-
wie, potem w batalionie rzeszow-
skim Popiela. Ciężko ranny 20 
czerwca 1863 roku pod Komaro-
wem, tra�ł do szpitala w Stopni-
cy. Zesłany do Archangielska, 
później do guberni tobolskiej, 
ułaskawiony, w 1868 roku wrócił 
do Galicji. 

Marceli Detkiewicz, ur. 
w 1846 roku w Sanoku, walczył 
w oddziale Lelewela m.in. pod 
Panasówką i Batorzem.

 Jan Ergiutowski, ur. w 1846 
w Korczynie. Student, służył pod 
Langiewiczem, Miniewskim i Cza-
chowskim. Walczył pod Grocho-
wiskami, w lasach olkuskich, Krzy-
kawką, Chęchłami, Rybnicą. Pod 
Jurkowicami dostał się do niewoli 
rosyjskiej. Przez pięć lat przebywał 
na zesłaniu w guberni tomskiej. Po 
powrocie służył 12 lat w armii au-
striackiej, później pracował jako 
urzędnik podatkowy.

Antoni Strzemieńczyk Goł-
kowski do Powstania tra�ł jako 
student uniwersytetu we Lwowie. 
Był kurierem i żołnierzem w od-
działach Czechowskiego i Wy-
sockiego. Jego zasługą było od-

krycie i ujęcie rosyjskiego 
szpiega, kpt. Rykowa. Kil-

kakrotnie jeździł w misjach organi-
zacyjnych. Po Powstaniu był profe-
sorem geogra�i w sanockim Gim-
nazjum. 

Ferdynand Heldt, ur. 1843 
w Sanoku, do partii powstańczej 
Komorowskiego tra�ł, uciekając 
z wojska austriackiego. Ośmiokrot-
nie ranny, pojmany przez Rosjan 
i odbity przez współtowarzyszy, de-
kretem Rządu Narodowego miano-
wany za waleczność porucznikiem.

Stanisław Jan Jodłowski, ur. 
1841 w Sierpowie, członek przed-
powstaniowej konspiracji, Porucznik-
-adiutant w oddziałach  Bończy, Pa-
dlewskiego i Taczanowskiego.  Mia-
nowany kapitanem za waleczność. 
Wielokrotnie ranny w rękę, szczękę, 
prawy bok. Zesłąny przez Rosjan do 
gubernii jenisejskiej. W 1870 roku 
przybył do Galicji, gdzie pracował 
jako lekarz w sanockim szpitalu.

Maksymilian Kamiński, ur. 
w 1845 r. w Bochni. Przed Powsta-
niem był uczniem gimnazjum. Wal-
czył jako szeregowiec w piechocie. 
Służył w oddziale Łopackiego 
u Dionizego Czachowskiego, brał 
udział w bitwach pod Stefankowem, 
Mniewem, Glinianami, Ostrowem, 
Rzeczniowem, Kamieniem, Blisi-
nem, Bobrzą. Po Powstaniu kilka 
miesięcy spędził w austriackim wię-
zieniu, później pracował w sanoc-
kim Towarzystwie Zaliczkowym.

Stanisław Karnas, ur. w 1839 
roku w Zarszynie. Był z zawodu 
szewcem, walczył jako szeregowy 
u boku Lelewela. Kilka miesięcy 
spędził w austriackim więzieniu.

Michał Kawalerski, ur. w 1844 
roku w Sanoku. Służył w oddziale 
Wysockiego, po jego rozbiciu pod 
Radziwiłowem, brał udział w wy-
prawie Komorowskiego na Poryck 
jako strzelec 2 kompanii żuawów. 
Po Powstaniu wcielony do armii au-
striackiej, póżniej sekretarz Rady 
Powiatowej w Sanoku. 

Teodor Kurc, ur. w 1839 roku 
w Nielowicach. Był zarządcą dóbr. 
W Powstaniu podo�cer  w oddziale 
Czachowskiego. Walczył pod Ryb-
nicą i Jurkowicami. Ranny w prawą 
nogę. 

Sebastian Łuczyński, ur. 
w 1838 roku szewc z Sanoka, kosy-
nier w oddziale Lelewela. Ranny 
pod Panasówką. 

August Mroczkowski, ur. 
w 1845 roku w Zatwarnicy. Walczył 
w oddziale Horodyńskiego pod Ra-
dziwiłowem i Komorowskiego pod 
Poryckiem. Po Powstaniu przez 
prawie 40 lat uczył historii natural-
nej i języka polskiego w sanockim 
Gimnazjum, działał w tutejszym 
„Sokole”, był wiceprezesem Towa-
rzystwa Upiększania Miasta. Dożył 
wolnej Polski, zmarł w 1920 roku.  

Ludwik Lewandowski, ur. 
w 1846 roku w Warszawie, uczest-
nik przedpowstaniowych manife-
stacji, aresztowany. W Powstaniu 
walczył w oddziale Żychlińskiego 
pod Inowłodzem i Żelazną. Po wy-
leczeniu rany znalazł się w oddziale 
Nadmilera. Schytany przez Rosjan 
został zesłany do guberni tomskiej. 
Po zwolnieniu pracował w Galicji 
jako urzędnik.

Listę „Tygodnika Ziemi Sanoc-
kiej” zamyka Feliks Ruczka, uro-
dzony w 1845 roku. Do Powstania 
tra�ł jako student II roku krakow-
skiego Instytutu Technicznego. 
Walczył początkowo w oddziale Ło-
packiego. Uczestniczył w przemycie 
broni z Galicji do Królewstwa Pol-
skiego. W partii Czachowskiego 
uczestniczył w potyczkach pod Ry-
bicą i Jurkowicami. Był kilkakrotnie 
ranny. Schwytany przez austriac-
kich huzarów spędził kilkanaście 
miesięcy w tarnowskim więzieniu. 
Po uwolnieniu był o�cerem au-
striackiej armii, później urzędni-
kiem Towarzystwa Zaliczkowego 
w Sanoku.

Bracia Kahane
Wśród licznych sanockich ochotni-
ków nie brak było rodzeństw  i ro-
dzin. Niezwykłym, opisywanym 
także na łamach „Tygodnika Sanoc-
kiego”, przypadkiem byli bracia Ka-
hane, których cała czwórka ruszyła 
do Powstania. Byli synami lekarza, 
austriackiego Żyda Ignacego, który 
przyjechał do Sanoka wraz z falą 
przybywających tu urzędników, 
mających germanizować Galicję. 

Bracia różnymi drogami szli do 
Powstania. Filip i Maurycy tra�li do 
dużego zgrupowania Apolinarego 
Kurowskiego, formującego się pod 
Ojcowem. Najprawdopodobniej ra-
zem przekraczali granice pozostali: 
Leon i Zygmunt. Leon Kahane zde-
zerterował w tym celu z jednostki 
wojskowej w Rzeszowie. Stamtąd 
na powstańczy front wyruszał rów-

nież Zygmunt, o którego udziale 
w zrywie najmniej dotychczas 
wiedzieliśmy. Dotarłem jednak 
do archiwów rzeszowskiego gim-
nazjum, z których wynika, że 
uczeń Zygmunt Kahane został 
dyscyplinarnie relegowany ze 
szkoły właśnie za ruszenie do Po-
wstania.

Najbarwniejszą i najbardziej 
znaną postacią  jest niewątpliwie 
Filip Kahane, urodzony w 1838 
roku w Ratzendorf. Pozostawił on 
po sobie cenne wspomnienia 
z walk. Filip pisze w nich,  że był 
„łakomym kąskiem” dla dowód-
ców poszczególnym oddziałów. 
W przeciwieństwie do wielu in-
nych ochotników, którzy zjawili 
się bez żadnego wyposażenia, on 
zabrał ze sobą 8 sztuk broni palnej 
i dwa pałasze. Sam jeden dyspo-
nował większą siłą ognia niż nie-
jedna powstająca, powstańcza 
„partia”. Zdecydował się wstąpić 
do doborowego oddziału Żu-
awów Śmierci, dowodzonego 
przez francuskiego o�cera, ochot-
nika, Franciszka Rochebrune, 
jednej z najlepszych powstań-
czych formacji. 

18 marca 1863 roku pod Gro-
chowiskami Filip Kahane stracił 
rękę. Zyskał natomiast przydo-
mek Sanbra, od francuskiego sans 
bras „bez ramienia”. Po pobycie 
w szpitalu w Tarnowie i kilkumie-
sięcznej rehabilitacji w Sanoku 
pod okiem rodziców znów po-
wrócił do powstańczej partii. Wal-
czył m.in. pod Poryckiem. Wzięty 
do niewoli, zbiegł z więzienia 
w Sokalu. Przedostał się do Lwo-
wa, gdzie niestety został zadenun-
cjowany i tra�ł znów na pół roku 
za kraty. 

Filip Kahane po uwolnieniu 
znalazł pracę w ordynacji Potoc-
kich w Łańcucie. Bardzo aktyw-
nie udzielał się w życiu społecz-
nym, był szefem miejscowego 
„Sokoła”. Zbudował w Łańcucie 
okazały dom, w którym mieści się 
dzisiaj znany pensjonat „Pałacyk”. 
Kahane spisał swe powstańcze 
przeżycia w książce „Dzieje żu-
awa”. Zmarł 25 listopada 1915 
roku. Zdołał jeszcze zobaczyć ma-
szerujących ochotników Legio-
nów Polskich, którzy szli na bój, 
by zrealizować jego marzenie 
o wolnej Polsce.  

Inny z braci, Maurycy, walczył 
kolejno pod dowództwem Apoli-
narego Kurowskiego, Mariana 
Langiewicza i Antoniego Jezio-
rańskiego. W bitwie pod Mało-
goszczą 24 lutego 1863 roku zo-
stał dwukrotnie ciężko ranny, 
później walczył w maju w dwóch 
kolejnych bitwach pod Kobylan-
ką. Zagrożony aresztowaniem 
przez władze austriackie siedem 
lat spędził na emigracji w Rumu-
nii. Po powrocie osiadł w Tar-
nopolu, pracował jako 
urzędnik �lii Banku Hipo-
tecznego, angażował 
się w działalność lo-

Powstańcy styczniowi 
z ziemi sanockiej

Powstanie, które wybuchło w styczniu 1863 roku w zaborze rosyjskim było jednym z największych 
zrywów narodowych w historii Polski. Zarówno pod względem liczebności uczestników (szacuje 
się, że przez powstańcze szeregi przewinęło się ok. 200 tysięcy osób), jak i zasięgu. Walki i potycz-
ki rozlały się nie tylko po całej „kongresówce”, ale daleko za nią, na terenach niemal całej, włączo-
nej w skład Rosji, przedrozbiorowej Polski, a nawet i poza jej granicami.

Bitwa pod Miechowem, w której brali udział bracia Kahane
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Urodzili się 

6.01.1881 w Jaszczwi koło Sanoka urodził się Edward Du-
banowicz. Od 1904 działacz Ligi Narodowej

i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, porucznik Wojska Pol-
skiego, w latach 1919–1927 poseł na Sejm Ustawodawczy I kadencji. 
W 1921 zakładał Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe, 
miał duży udział w tworzeniu Konstytucji Marcowej 1921 roku. 
W 1940 roku deportowany przez Sowietów do Kazachstanu, skąd zo-
stał zwolniony po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między 
Związkiem Radzieckim a rządem emigracyjnym. Pozostał na emigracji 
w Londynie. 

Zmarli 

4.01.1963 w Sanoku zmarł Jan Świerzowicz, doktor �lolo-
gii, polonista, historyk i krytyk literatury, nauczy-

ciel, działacz społeczny. Dyrektor szkół m.in. w Ostrogu i Trzemesznie. 
Po wybuchu II wojny światowej organizator tajnego nauczania Sanoku 
i okolicach oraz w Strzyżowie i Rzeszowie, po zakończeniu działań wo-
jennych  brał udział w odtwarzaniu sanockiego Gimnazjum. Represjo-
nowany przez UB.

5.01.2017 zmarł Jerzy Pietrzkiewicz – wieloletni piłkarz, 
trener i działacz Stali Sanok, legenda klubu, zdo-

bywca 273 goli dla sanockiej drużyny.

6.01.1958 w Stanach Zjednoczonych zmarł Marian Kister. 
Wydawca, współzałożyciel i współwłaściciel wraz 

z Melchiorem Wańkowiczem Towarzystwa Wydawniczego „Rój”. Uro-
dzony w Mościskach, ukończył Gimnazjum Męskie w Sanoku. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1924 osiadł w Warszawie 
i wraz z Wańkowiczem założył Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. W wy-
dawnictwie tym zajmował się sprawami �nansowymi i technicznymi, 
podczas gdy Wańkowicz sprawował kierownictwo literackie. Wojna za-
stała go w Londynie. Na emigracji kontynuował działalność wydawni-
czą, prowadząc wielce zasłużoną dla propagowania polskiej literatury 
o�cynę Roy Publishers. 

8.01.1916 zmarł Aleksander Mniszek Tchorznicki, ziemia-
nin, właściciel wielu dóbr na ziemi sanockiej, 

prawnik, działacz społeczny. W swej karierze był m.in. wicesekretarzem 
Ministerstwa Sprawiedliwości w austriackim rządzie, prezydentem 
Sądu Okręgowego w Kołomyi i prezydentem Sądu Krajowego we Lwo-
wie. W 1909 roku zapisał miastu Sanok północną część góry Stróżni 
z przeznaczeniem na park imienia Chopina, pod jego patronatem po-
wstał też specjalny fundusz pomocy chorym prawnikom. Zasłynął jed-
nak przede wszystkim prowadzeniem głośnej sprawy sporu graniczne-
go między ówczesną Galicją a Węgrami, w wyniku czego Morskie Oko 
udało się utrzymać w granicach prowincji, a w konsekwencji przyszłego 
państwa polskiego. 

Wydarzyło się

5.01.2013 w Sanoku i w miejscowym Muzeum Budownic-
twa Ludowego rozpoczęto kręcenie zdjęć do �l-

mu „Als der Tod ins Leben wuchs” („Kiedy śmierć wrosła w życie”), 
niskobudżetowej produkcji niemieckiej osadzonej w realiach wojen-
nych na okupacyjnym pograniczu niemiecko-radzieckim. 

8.01.2009 ksiądz Feliks Kwaśny otrzymuje tytuł Honoro-
wego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta 

Sanoka za długoletnią działalność duszpasterską oraz tworzenie od po-
czątku istnienia sanockiej para�i Chrystusa Króla. 
9.01.2013 w Międzybrodziu w pobliżu starej cerkwi znalezione zostaje 
ciało 29-letniego Krystiana L. Policjanci podejrzewają o zbrodnię 32-
-letniego Andrzeja B., wspólnika zabitego w narkotykowych interesach. 
Gdy następnego dnia usiłują go zatrzymać, ten barykaduje się razem 
z 17-letnią dziewczyną i ostrzeliwuje funkcjonariuszy. Gdy po kilkuna-
stu godzinach do mieszkania wkraczają antyterroryści znajdują na miej-
scu dwa ciała. Andrzej B. najpierw zastrzelił dziewczynę, później sie-
bie.

10.01.1872          Rada Miasta Sanoka nadaje na wniosek burmi-
strza Jana Okołowicza tytuł Honorowego Oby-

watela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka staroście mieleckiemu 
Romanowi Zdankiewiczowi w dowód „uznania prawości obywatelskiej 
i szczególnych zasług dla miasta położonych”.

10.01.1928 burmistrzem Sanoka zostaje wybrany Jan Pora-
jewski, lekarz i działacz społeczny pochodzenia 

żydowskiego. Przed objęciem funkcji włodarza miasta był m.in. dyrek-
torem tutejszego szpitala. Był autorem wprowadzanych w następnych 
latach w życie planów zmian w sprawach sanitarnych, kanalizacyjnych, 
budowlanych i oświatowych. Po ponad rocznym sprawowaniu funkcji 
złożył rezygnację, której rada nie chciała przyjąć. 10 maja 1929 niespo-
dziewanie popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z rewolweru. 
Przyczyną tego desperackiego kroku była nieuleczalna choroba. 
       sj

kalnego „Sokoła”. Napisał sztukę 
teatralną „Szpieg”, osadzoną w re-
aliach powstania. Zmarł pod ko-
niec 1895 roku. Najwyższą cenę 

za marzenia o wolnej Polsce zapła-
cił Leon. Przed wybuchem Po-
wstania był żołnierzem austriac-
kim stacjonującym w Rzeszowie. 
Wojskowe wyszkolenie sprawiło, 
że został adiutantem słynnego puł-
kownika Karola Kality, „Rębajły”. 
W czasie bitwy pod Radkowicami, 
23 stycznia 1864 roku, niemal 
w pierwszą rocznicę wybuchu 
Powstania, został ciężko ranny 
w pierś, osłaniając swego dowód-
cę. Przeniesiony do szpitala w Bo-
dzentynie zmarł tam 25 lutego. 
W Powstaniu wziął udział również 
najmłodszy z braci – Zygmunt.  Po 
powrocie do Galicji studiował  me-
dycynę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, później ukończył Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Dublanach koło 
Lwowa, studiował zoologię pod 
okiem słynnego chemika Rudolfa 
Leuckerta. Był wziętym zoologiem 
i znawcą hodowli zwierząt. W 1889 
roku, z nieznanych nam przyczyn, 
popełnił samobójstwo strzelając 
do siebie. 

Powstaniec, który został świętym
W walkach brał udział także póź-
niejszy święty, ksiądz Zygmunt 
Gorazdowski, urodzony w Sano-
ku 1 listopada 1845 roku. W mo-
mencie wybuchu zrywu był 
uczniem VII klasy gimnazjum 
w Przemyślu. Wychowany w  bar-
dzo patriotycznej rodzinie, mimo 
słabego zdrowia (był chory na 
nieuleczalną wówczas gruźlicę), 
ruszył do boju. 

Po paru miesiącach wojowania 
Gorazdowski powrócił w rodzinne 
strony. Wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego we Lwo-
wie, w 1871 roku w katedrze lwow-
skiej przyjął święcenia kapłańskie. 
Początkowo pracował jako wika-
riusz i administrator w Tartakowie, 
Wojniłowie, Bukaczowcach, Gród-
ku Jagiellońskim i Żydaczowie. Za 
życia zyskał przydomek „księdza 
dziadów” i „ojca ubogich”, gdyż 
poświęcił się działalności charyta-
tywnej. Założył dom pracy dla że-
braków, kuchnię ludową, wydającą 
600 posiłków dziennie, zakład dla 
nieuleczalnie chorych, internat 
oraz zakład dla samotnych matek i 
porzuconych dzieci. Zorganizował 
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, 
niosące posługę w szpitalach, 
ochronkach i sierocińcach. Zmarł 
1 stycznia 1920 roku we Lwowie 
w opinii świętego. Beaty�kowany 
został w 2001 roku we Lwowie 
przez Jana Pawła II, kanonizowany 
zaś cztery lata później przez Bene-
dykta XVI. Od 2006 roku jest jed-
nym z patronów Sanoka.

Powstanie Styczniowe nie mia-
ło większych szans na powodzenie, 
jego uczestnicy byli najczęściej źle 
uzbrojeni, niedostatecznie wy-
szkoleni, walczyli w rozproszeniu 
przeciw zaprawionym w bojach 
i zdyscyplinowanym wojskom ro-
syjskich. Przeszło jednak do legen-
dy, która była bardzo żywa w kolej-
nych pokoleniach polskiej mło-
dzieży. Pamięć o Powstaniu i świa-
dectwa jego naocznych świadków 
były niezwykle istotne w kształto-
waniu narodowej świadomości 
i tworzeniu kolejnych szeregów 
bojowników, którzy – tym razem 
skutecznie – mieli zawalczyć 

o wolną Polskę w XX już wieku. 

Filip Kahane

Franciszkek Rochebrune 

Dom Filipa Kahane z jego gospodarzem przed wejściem w początkach XX wieku

Gorazdowski
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Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

Tel.795-933-263
www. meble-forniro.pl

Osuszanie 
budynków

- wypożyczanie 
osuszaczy

tel. 503 780 989

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

10 stycznia 2019 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna

Agnieszka
Kornecka-Mitadis

w godz. 1700–1800

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam 
■ Dom piętrowy murowany  
w Sanoku przy ul. Lwowskiej 
(przy oś. Błonie). Budynek  
o pow. 109 m2, plus działka 814 
m2, dwa garaże na samochód 
osobowy i dostawczy, tel. 601 
558 811
■ Sprzedam działkę budowlaną 
w dzielnicy Olchowce pow. 30 
ar. z możliwością podziału, nr 
działki 733/6, cena 9000 zł za 
ar. Kontakt 696 155 536
■ Sprzedam mieszkanie 76 m2, 
ul. Sikorskiego, 2 piętro, tel. 883 
542 658

Posiadam do wynajęcia
■ Pokój z używalnością kuchni 

dla 2 osób pracujących. Tel. 512 
220 202
■ Posiadam do wynajęcia dwa 
pokoje lub mieszkanie w Sano-
ku, tel. 606 689 819

AUTO MOTO
Kupię 
■ Auto zabytkowe kupię tel. 
530 999 662
■ Kupię auta za gotówkę tel. 
602 476 137

PRACA
Korepetycje
■ Korepetycje – matematyka 
szkoła średnia, gimnazjum, 
podstawowa. Fizyka – gimna-
zjum, tel. 516-032-448
■Chemia, tel. 665-854-866
■ Niemiecki, tel. 506-900-373

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza rokowania na sprzedaż dz. 
115,  położonej w m. Rozpucie, gm. Tyrawa Wołoska, zabudowanej 
dwoma budynkami; pow. 0,04 ha, nr KW: KS1S/00034269/0. Działka 
położona w obszarze, dla którego brak jest MPZP, w SUiKZP figuruje
jako obszar zabudowy - strefa osadnictwa, budownictwo wielofunk-
cyjne mieszkalno-usługowe, istniejące i potencjalne.
Przeprowadzone przetargi: I - 14.09.2018 r. , II - 06.11.2018 r.
Cena wywoławcza: 35 284,60 zł
Wysokość zaliczki: 7 056,00 zł płatne do 04.02.2019 r. 
Data i miejsce przetargu: 08.02.2019 r. godz. 1100 Urząd Gminy Tyra-
wa Wołoska, pok. 31, II p. (sala narad). 
Szczegółowe informacje pod nr.  tel. 13 46 56 929,  hnatj@tyrawa.pl.

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

7 stycznia 2019 r. 
(poniedziałek) pokój nr 67

dyżur pełni 
wiceprzewodniczący

Grzegorz Kozak
w godz. 1600–1700

Burmistrz Miasta Sanoka
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, w terminie od 
dnia 04.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r., zostaną wywieszo-
ne do publicznego wglądu wykazy nieruchomości przezna-
czonych do zbycia. Przedmiotowe wykazy obejmują:

1. Nieruchomość gruntową położoną w Sanoku, obręb  
Wójtostwo, przy ul. Jana Pawła II, oznaczoną jako działka  
nr 261/2 o pow. 0,0024 ha – sprzedaż w trybie bezprzetargo-
wym.

2. Nieruchomości gruntowe położone w Sanoku, obręb Wój-
towstwo, oznaczone jako działki: nr 394/43 o  pow. 0,0102 ha 
przy ul. Młynarskiej  oraz nr 494/1 o pow. 0,0041 ha przy  
ul. Rucianej - sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagó-
rzu przy ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni tj. od 04.01.2019 
do 25.01.2019, wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 29 w budyn-
ku przy ul. Wolności 30  o pow. użytkowej 47,61 m2 wraz z przy-
należną piwnicą o pow. użytkowej 5,60 m2, z którym związany 
jest udział wynoszący 5321/237730 części, w prawie użytkowa-
nia wieczystego działki nr 22/23 o powierzchni 0,2812 ha poło-
żonej w Zagórzu i częściach wspólnych budynku, związany z lo-
kalem nr 29, oraz udział wynoszący 2321/472765 części w pra-
wie użytkowania wieczystego działek nr 71/6 i 3316/1 o łącznej 
powierzchni 0,0226 ha w Zagórzu i częściach wspólnych budyn-
ku jako udział w kotłowni związany z lokalem nr 29. 
Informacja o wywieszeniu wykazu umieszczona jest również 
na stronie internetowej urzędu:www.zagorz.pl

Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr. 36. (fax: 
(013) 46-22-062 wew. 67

Usługi
■ USŁUGI PARKIECIARSKIE
- cyklinowanie
- układanie parkietu, paneli
- podłogi drewniane
KONKURENCYJNE CENY,   TEL 
786 230 231
■ KARO ŻALUZJE, Rolety, Plisy, 
tel. 600-297-210

Nikomu nie powinno być obojętne niesienie pomocy lu-
dziom w potrzebie. Ci drudzy powinni umieć ją przyjąć  
z wdzięcznością w każdej postaci, nawet tej najskromniej-
szej. W tym reportażu zdarzyło się na odwrót, ponieważ lu-
dzie stali się wymagający, oczekując zdecydowanie nowych 
prezentów.

podarowałem mu swoje futrza-
ne panto�e  w tym samym roz-
miarze w bardzo dobrym stanie. 
Po pewnym czasie zdziwiony 
zauważyłem, że całą zimę prze-
męczył w płytkich szłapkach. 
Kiedy wiosną poruszyłem temat 
dlaczego tak się stało, to gospo-
dyni pobiegła do boiska mó-
wiąc, że może mi je oddać. Wra-
cając stamtąd zrobiła lament, że 
z panto�i nic nie zostało, bo zja-
dły je myszy. Byłem zdegusto-
wany. Innym razem zapropono-
wałem koledze, że podrzucę mu 
reklamówkę butelek na sprze-
daż. Ten po naradzie z mamusią 
wysłał sms-a,  abym był tak miły 
i wcześniej zamienił je na pie-
niążki. Ta zuchwała oferta nie 
przypadła mi do gustu, tym bar-
dziej że gość nigdzie nie praco-
wał i był dysponentem dużej 
ilości wolnego czasu. Zbieranie 

butelek w jego branży było kom-
fortowe, ponieważ gość nie faty-
gował się w ich poszukiwaniu. 
Metoda była prosta i wygodna, 
taka mianowicie, że ościenni są-
siedzi po ugaszeniu pragnienia 
w postaci browaru odkładali 
wygodnemu panu butelki na za-
robek. Pewnego dnia koledze 
strzelił ostatni pas od spodni, 
więc niepocieszony pożalił mi 
się, że chyba teraz zgubi spodnie, 
bo liche fundusze nie pozwalały, 
aby temu zapobiec. Na to ja bez-
zwłocznie zaoferowałem, że  
z chęcią kupię mu w szmateksie 
porządny prezent w postaci 
pasa. Ten się obruszył, że nie po-
trzebuje używanych rzeczy ze 
szmateksu i że stać go jeszcze na 
nowy, więc odpuściłem. Teraz 
nawiążę do tytułowej roli tego 
reportażu, który opowie nam 
krótką, lecz zwariowaną historię, 

której niefortunnym obiektem 
niezgody stanie się nic niewinne 
krzesło. Na Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych posiadałem 
używany komplet plastikowych 
krzeseł, ale dysponując dosta-
teczną ilością tego rodzaju wy-
posażenia postanowiłem się po-
dzielić z tymi, którzy odczuwają 
ich brak. Z wcześniejszej rozmo-
wy z kolegą wiedziałem, że bra-
kuje mu pod domem czegoś do 
siedzenia.  Więc pewnego wie-
czoru, wracając z ogrodów, 
wziąłem  im na próbę jedno ta-
kie krzesełko. Zatrzymując się 
na chwilę pod ich domem, po-
stawiłem je na podwórzu. Było 
już ciemno, więc nie chciałem 
przeszkadzać, ale następnego 
dnia rano wyjaśniłem w smsie 
mój skromny podarunek. Po-
dziękowano, ale po tygodniu 
napłynęła wiadomość, abym je 

Historie czytelników

FERALNE KRZESŁO

Celem mojego opowiadania jest 
zainteresowanie czytelnika nie-
zwykłą treścią zabawnych wyda-
rzeń, które niestety są kiepskim 
wzorem do naśladowania. Na 
wstępie zaznaczę, że nie zali-
czam się do grona osób zamoż-
nych, ale nie jest to przeszkodą, 
aby chociaż sporadycznie wy-
ciągnąć rękę w kierunku ludzi  
o wiele uboższych. Co najmniej 
zaskakujące jest to, że druga 
strona może nosić w sobie wy-
sokie oczekiwania, odrzucając 
o�arowaną pomoc w postaci
niezbędnych i potrzebnych jej 
rzeczy, tylko dlatego, że były  
w dobrym, lecz używanym sta-
nie. Zachodząc się z pewną ro-
dziną z okolic Sanoka przez sze-
reg lat nie byłem całkowicie 
obojętny na ich problemy, aż do 
momentu bulwersującego zaj-
ścia, które zmieniło dobre rela-
cje między nami, dając mi tym 
samym wiele do życzenia. Bo-
haterowie tej historii, a są nimi 
razem zamieszkujący syn z mat-
ką, mogą spokojnie spać, ponie-
waż moje perypetie związane  
z nimi opisuję z daleko zacho-
waną dyskrecją, tak aby nie 
ucierpiały ich dobra osobiste. 

Dodam jedynie, że w najśmiel-
szych snach nie odgadłbym, że 
powodem sporu będzie właśnie 
głupie i niewinne krzesło. Mając 
przychylne nastawienie do tych 
osób, starałem się w miarę mo-
ich możliwości im sprzyjać. 
Dysponując samochodem przy-
woziłem im należne dary z po-
mocy społecznej oraz większe 
zakupy po wypłacie. Też co jakiś 
czas zawoziłem uskładane bu-
telki na sprzedaż. Czasem fun-
dowałem samochodową wy-
cieczkę w atrakcyjne miejsca lub 
w rodzinne strony, aby mogli 
odpocząć innym klimatem  
i choć przez chwilę zapomnieć  
o trudach życia. Bywało, że pod 
jedne i drugie święta w roku do-
łożyłem jakieś pieniążki, aby się 
cieszyli, że ludzie dobrej woli nie 
zapominają o nich w potrzebie. 
Tymczasem naświetlę tylko kil-
ka wydarzeń, które jak nie roz-
bawią, to zdziwią czytelnika. 
Kilka lat temu zimą zapukałem 
do drzwi wyżej wymienionej 
rodziny, gdzie panowały skrom-
ne warunki bytowe niedogrza-
nego mieszkania, koleś trząsł się 
z zimna, mając nietęgą minę, po-
nieważ marzł w stopy. Wtedy to 

zabrał, ponieważ stać ich na 
nowe. Uznałem to za niegospo-
darność, ponieważ doskonale 
znałem ich sytuację materialną, 
dlatego wysłałem im wiado-
mość, aby zachowali się odpo-
wiedzialnie stawiając veto. Wła-
ściciele niepocieszającego na-
bytku nie dawali za wygraną po-
nad miesiąc, maglując mnie do 
tego czasu dziesiątkami sms-ów, 
abym ten prezent uprzątnął,  
w tym szantażując, jeśli tego nie 
uczynię, to będą chodzić po 
mojej rodzinie i znajomych, 
skarżąc na mnie, że nie są zado-
woleni z moich używanych pre-
zentów, skoro sobie kupuję na 
internecie drogie rzeczy. Byłem 
w szoku. W  końcu przestałem 
reagować na ich zaczepki, aż 
pewnego ranka otrzymałem 
wiadomość, że pod blokiem 
gdzie mieszkam, a ściślej mó-
wiąc na dzierżawionej przez 
mojego ojca prywatnej działce 
czeka na mnie niespodzianka. 
Mają ludzie tupet, niespodzian-
ką tą okazał się mój niechciany 
prezent, który nocą wylądował 
na ogrodzonej nieruchomości 
tylko dlatego, że nie był nowy. 
Od tamtego wydarzenia minęło 
dwa lata. Między nami gniewu 
dziś nie ma, ale po dziś dzień się 
nie zachodzimy. Przyjaźń to 
bezcenny dar, który warto całe 
życie pielęgnować, ponieważ 
nierzadko nawet jeden błąd 
może spowodować, że utracimy 
ją na bardzo długo, jak nie bez-
powrotnie.

Z wyrazami szacunku  
i podziękowania dla Redak-
cji i Czytelników sanocza-
nin Janusz Rogowski

INFORMATOR 
MEDYCZNY

■ Gabinet psychiatryczny lek. 
Aleksandra Mazur specjalista 
psychiatra, ukończony kurs te-
rapii psychodynamicznej CM 
UJ w Krakowie. Przyjmuje 
w Sanoku ul. Pogodna 1, po-
niedziałek 15.30 – 20.00. 
Przemyśl ul. Św. Jana 32, wto-
rek 15.30 – 18.00, piątek 15.30 
– 18.00. Rejestracja telefonicz-
na, wizyty domowe tel. 602-
-733-424.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie krzyżówki. Prawidłową odpowiedź można przesłać listownie na adres  redakcji 
„Tygodnika Sanockiego”  (ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). Do wygrania nagroda niespodzianka. Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania. 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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II liga słowacka 

Ligi młodzieżowe 

Play-offy nie dla nas... 
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA – CIARKO KH 58 SANOK 6-3 (1-0, 4-2, 1-1)
Bramki: Škantár (13), Moroz (27), Dmitriev (27), Šagát (36), Luchnikov (40), Zorvan (59) – Demkowicz (23), 
Filipek (36), Rąpała (50). 
Ciarko KH 58: Hućko – Rąpała, Fus, Witan, Kondraszow, Dobosz – Demkowicz, Glazer, Biały, Majoch, Ćwikła – 
Mazur, Bednarz, Bielec, Wilusz, Filipek. 

Karpacka Liga Żaków Starszych 

I Memoriał Piotra Milana 

Dublet, 1. miejsce i dwucyfrówka 
Juniorzy młodsi Niedźwiadków wygrali w Bytomiu trzeci turniej elimi-
nacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, pieczętując 1. miejsce 
w grupie B. Nie zawiedli też żacy starsi, których dwucyfrowe zwycię-
stwa są już na „porządku weekendowym”. 

Juniorzy młodsi 
ŁKH ŁÓDŹ – NIEDŹWIADKI SANOK 1-6 (1-1, 0-3, 0-2) 

Bramki: Rogos 2 (29, 38), Sanocz 2 (52, 52), Miccoli (16), Dulęba (34). 
Mecz z najsłabszą drużyną miał być łatwy i przyjemny, a wynik sugeruje 

pewne wykonanie planu. Pierwsza tercja okazała się dość wyrównana,  
ale później  zespół Krzysztofa Ząbkiewicza rządził już na lodzie. Po dwie 
bramki strzelili Mateusz Rogos i Maksymilian Sanocz (oba tra�enia w jednej
minucie), a po jednej 1 Louis Miccoli i Marcin Dulęba. 

POLONIA BYTOM – NIEDŹWIADKI SANOK 3-7 (0-3, 1-2, 2-2) 
Bramki: Miccoli 2 (13, 19), Łyko (14), Karol Biłas (30), Piankrat (32), 
Rogos (50), Dulęba (51). 

Zapowiadał się zacięty pojedynek z gospodarzami o 1. miejsce w grupie, 
tymczasem Niedźwiadki wygrały nad wyraz łatwo. Spotkanie zostało  
ustawione już po pierwszej tercji, gdy dwa gole strzelił Miccoli, a jednego  
Łukasz Łyko. Potem drużyna gości spokojnie kontrolowała wynik, a kolejne 
bramki zdobyli: Karol Biłas, Yahor Piankrat, Rogos i Dulęba. 

Żacy starsi 
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA 11-0 (2-0, 4-0, 5-0) 

Bramki: Lisowski 5 (13, 21, 32, 41, 49), Burczyk (8), Słomiana (23), Karnas (27), 
Sawicki (41), Czopor (51), Rocki (54). 

Opisywanie gry podopiecznych trenera Wolanina staje się już nudne,  
bo niemal wszyscy rywale odprawiani są w dwucyfrowych rozmiarach. Tym 
razem bohaterem spotkania był Krystian Lisowski, autor aż pięciu bramek, 
czyli... prawie połowy. Pozostałe zdobyli: Sebastian Burczyk, Jakub Słomiana, 
Marcel Karnas, Adam Sawicki, Maciej Czopor i Kacper Rocki. 

Niedźwiadki nadal wiceliderem 
Drugi turniej rozegrano w Trebiszowie na Słowacji, gdzie drużyna 
Niedźwiadków wypadła nieco poniżej oczekiwań, zajmując dopiero  
4. miejsce. Mimo wszystko podopieczni Tomasza Wolanina utrzymali 
2. pozycję w tabeli. 

Nasi zawodnicy rozpoczęli i zakoń-
czyli w swoim stylu, odnosząc dwu-
cyfrowe zwycięstwa, odpowiednio 
nad Debreceni Hoki Klub i MŠKM 
Trebišov. Niestety, w międzyczasie 
już tak różowo nie było, a w starciu  
z Sokołem Kijów sami mogli się 
przekonać, jak bolą takie baty.  

W pozostałych pojedynkach udało 
im się wygrać tylko raz, po zaciętym 
boju z Kryzhynką Kijów. 

Mimo słabszego występu, niż 
podczas inauguracji, nasza drużyna 
nadal jest wiceliderem tabeli.  
W �nałowym turnieju celem będzie
utrzymanie miejsca na podium. 

NIEDŹWIADKI SANOK – DEBRECENI HOKI KLUB 11-2 
Bramki: Prokopiak 2, Burczyk 2, Niemczyk 2, K. Stabryła, Czopor, Słomiana, 
Sawicki, Miszczyszyn. 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 0-2
NIEDŹWIADKI SANOK – SOKIL KYIV 2-10 
Bramki: Prokopiak, Słomiana. 
NIEDŹWIADKI SANOK – GLADIATORS SELECT TEAM 2-4 
Bramki: K. Stabryła, Śnieżek. 
NIEDŹWIADKI SANOK – KRYZHYN� KYIV 2-1 
Bramki: K. Stabryła, Słomiana. 
NIEDŹWIADKI SANOK – MŠKM TREBIŠOV 14-2 
Bramki: Prokopiak 4, Czopor 2, Karnas 2, Sawicki 2, Tymcio 2, K. Stabryła, 
Burczyk. 

Wysokie zwycięstwo nad MHK Keżmarok dawało nadzieje na to, że  
drużyna Ciarko KH 58 pójdzie za ciosem, ale na własnym lodowisku  
lider okazał się za mocny. Porażka ta przekreśliła szanse na awans  
do fazy play-off i w efekcie nasz zespół z powodu braków kadrowych 
odpuścił wyjazd na zaległy pojedynek do Liptowskiego Mikulasza.  
Jutro ostatni akcent sezonu zasadniczego. 

Już przed meczem szanse na miejsce  
w czołowej czwórce grupy wschodniej 
były raczej matematyczne, ale przecież 
nadzieja umiera ostatnia. Tyle tylko, 
że nasi hokeiści nie wypełnili planu 
minimum, jakim było zdobycie kom-
pletu punktów. Już po pierwszej tercji 
musieli odrabiać straty, bo gospoda-
rzom prowadzenie dał Jakub Škantár. 

Losy pojedynku rozstrzygnęły się 
w drugiej odsłonie. Wprawdzie dość 
szybko wyrównaliśmy za sprawą  
Huberta Demkowicza, jednak odpo-
wiedzią Sowaków były 2 gole w odstę-
pie... 12 sekund, które zdobyli Denis 
Moroz i Artem Dmitriev. A gdy na 4-1 
podwyższył Michal Šagát, było prak-
tycznie „pozamiatane”. Nie pomogło 
tra�enie Konrada Filipka, zwłaszcza
że minutę przed syreną miejscowi  
odzyskali trzybramkową przewagą  
po strzale Demida Luchnikova. 

W ostatniej tercji padły już tylko  
2 gole. Najpierw tra�ł Bogusław 
Rąpała, przywracając resztki nadziei 
na odrobienie strat, jednak rywale nie 
dali już sobie wydrzeć zwycięstwa. 
Chwilę przed końcem meczu ich wy-
graną przypieczętował Ivan Zorvan. 

Jutro w „Arenie” ostatni mecz  
sezonu zasadniczego – hokeiści 
Ciarko KH 58 zagrają z HK Sabinov. 
Spotkanie będzie jedną z atrakcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy. 

Trzy dni zmagań w międzynarodowej stawce 
Turniej kat. U12, organizowany przez sanocką Fundację Rozwoju Hokeja, 
zakończył się zwycięstwem HC Brest, która w �nale pokonała HC Kosice. 
Miejsce 5. zajął Poland Select, mający w składzie dziewięciu Niedźwiadków. 

Aż wierzyć się nie chce, że minęło już 
blisko ćwierć wieku od pamiętnego 
wypadku autobusu z hokeistami  
w Gniewoszówce, gdzie zginęły trzy 
osoby, w tym Piotr Milan. Pamiętają 
o nim nie tylko zawodnicy i kibice, 
ale również działacze, stąd pomysł 
organizacji memoriału, do udziału  
w którym zaproszonych zostało sześć 
drużyn młodzieżowych. 

Przez większość turnieju wszyst-
kie zespoły grały w jednej grupie, 
systemem „każdy z każdym”, a osta-
teczna kolejność ustaliła zestaw par  
w decydujących pojedynkach. Choć 
zespół Poland Select, prowadzony 
przez naszych trenerów Mateusza 
Kowalskiego i Krzysztofa Ząbkiewi-
cza, nie radził sobie najlepiej, to  
w starciu o 5. pozycję nie dał szans 
ekipie Dinamo Mińsk. Brązowe  
medale wywalczyły Tyskie Lwy, pew-
nie pokonując Mogo Riga. I wreszcie 
wielki �nał, w którym ekipa HC Brest
okazała się lepsza od HC Kosice,  
sięgając po turniejowe zwycięstwo. 

W drużynie Poland Select wystą-
piło aż dziewięciu graczy Niedźwiad-
ków: Karol Marczak – Szymon 
Klucznik, Jakub Izdebski, Miłosz 
Bąk, Bartosz Marczak, Adrian Woj-
nar, Arkadiusz Orzechowski, Kajetan 
Kulikowski i Oliwier Wolanin. 

Mecze grupowe: Tyskie Lwy – Mogo Riga 4-4, HC Brest – Poland Select 9-0, 
Dinamo Mińsk – Tyskie Lwy 2-3, Mogo Riga – HC Kosice 3-7, Poland Select –  
Dinamo Minsk 5-2, HC Kosice – HC Brest 2-2, Dinamo Mińsk – HC Brest 1-6, 
Mogo Riga – Poland Select 6-2, Tyskie Lwy – HC Kosice 4-6, HC Brest – Mogo 
Riga 4-1, Poland Select – Tyskie Lwy 2-8, HC Kosice – Dinamo Mińsk 5-2, Mogo 
Riga – Dinamo Mińsk 4-2, HC Brest – Tyskie Lwy 5-4, Poland Select – HC Kosice 
6-6. Mecz o 5. miejsce: Poland Select – Dinamo Mińsk 7-2. Mecz o 3. miejsce: 
Tyskie Lwy – Mogo Riga 4-1. Finał: HC Brest – HC Kosice 4-2. 

Dwa miesiące wcześniej w „Arenie” górą byli nasi hokeiści, ale na własnym  
lodowisku lider II ligi słowackiej wziął pewny rewanż 

Kadr z �nałowego meczu, w którym HC Brest (jasne stroje) pokonał HC Kosice

Mimo słabszego startu na Słowacji gracze Niedźwiadków nadal są wiceliderem 
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PIŁKA NOŻNA
Finały Wojewódzkie Licealiady Starty Akademii Piłkarskiej 

Ekstraliga 

Złoto chłopców, brąz dziewcząt 
Jak przed rokiem decydujące turnieje uczniowskich mistrzostw Podkarpacia rozegrano 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Drużyny II Liceum Ogólnokształcącego znów 
potwierdziły klasę – chłopcy pewnie obronili tytuł, przy okazji zapewniając sobie kwali�-
kację do �nałów ogólnopolskich w Elblągu, a dziewczęta wywalczyły brązowy medal. 

Męska rywalizacja toczyła się 
pod zdecydowane dyktando za-
wodników „Zakonu”. Pod-
opieczni Marty Szerszeń zakoń-
czyli zmagania z kompletem 
zwycięstw i bilansem bramek 
26-2. Najwięcej goli zdobyli 
Konrad Filipek (najlepszy za-
wodnik turnieju) i Maciej Witan 
– po 5. W miarę wyrównana 
okazała się jedynie potyczka  
z ekipą ZS2 Dębica, której  

ponownie przypadło wicemi-
strzostwo. Na najniższym stop-
niu podium uplasowali się uni-
hokeiści ZSEl.iO Przemyśl. 

Zwycięski zespół IILO  
wystąpił w składzie: Mateusz 
Buczek, Kacper Cęgiel, Szymon 
Dobosz, Konrad Filipek, Tymo-
teusz Glazer, Piotr Gomułka, 
Jakub Najsarek, Dominik Pie-
lech, Filip Pielech, Wojciech  
Pisula, Mateusz Rogos, Bartło-

miej Skrabalak i Maciej Witan. 
Zwycięstwo w �nale wojewódz-
kim Licealiady dało im awans 
do planowanych na początek 
czerwca zawodów krajowych  
w Elblągu, gdzie z pewnością 
będą jednymi z głównych kan-
dydatów do walki o medale. 

Po zakończeniu zmagań 
chłopców rozegrano turniej 
dziewcząt. Niespodziewanie 
najlepsze okazały się zawodnicz-
ki ZSZ Dynów, oddając rywal-
kom zaledwie jeden punkt. Bro-
niące tytułu IIILO Rzeszów 
musiało zadowolić się wicemi-
strzostwem. Brąz przypadł pro-
wadzonym przez Grzegorza Pa-
stuszaka unihokeistkom IILO, 
które jako jedyne nie przegrały  
z dynowiankami (remis 0-0). 

Skład IILO: Amelia Adam-
ska, Karolina Bigos, Martyna 
Bigos, Joanna Czyż, Wiktoria 
Husak, Zuzanna Lubas, Julia 
Ostrowicka, Edyta Rzyman, 
Oliwia Sobczyk, Izabela Stabry-
ła, Wiktoria Suchyna, Patrycja 
Wiejowska, Martyna Zagórska  
i Paulina Zagórska. 

Turniej chłopców 
ZSZ Dynów – IILO Sanok 0-4, ZS2 Dębica – 
IILO Dębica 5-0, IILO Krosno – ZSEl.iO  
Przemyśl 0-3, ZSZ Dynów – ZS2 Dębica 0-2, 
IILO Sanok – IILO Krosno 6-0, IILO Dębica – 
ZSEl.iO Przemyśl 1-3, ZSZ Dynów – IILO Dębi-
ca 2-1, IILO Sanok – ZSEl.iO Przemyśl 6-1, ZS2 
Dębica – IILO Krosno 1-0, ZSZ Dynów – ZSEl.
iO Przemyśl 1-1, IILO Sanok – ZS2 Dębica 3-1, 
IILO Dębica – IILO Krosno 1-0, IILO Sanok – 
IILO Dębica 7-0, ZSZ Dynów – IILO Krosno 
0-1, ZS2 Dębica – ZSEl.iO Przemyśl 1-1. 

Turniej dziewcząt: 
ZSZ Dynów – IILO Sanok 0-0, IILO Dębica – 
ZSEk. Dębica 1-0, ZSP4 Krosno – IIILO  
Rzeszów 0-1, ZSZ Dynów – IILO Dębica 1-0, 
IILO Sanok – ZSP4 Krosno 2-1, ZSEk. Dębica – 
IIILO Rzeszów 0-2, ZSZ Dynów – ZSEk. Dębica 
2-0, IILO Sanok – IIILO Rzeszów 3-4, IILO  
Dębica – ZSP4 Krosno 2-1, ZSZ Dynów – IIILO 
Rzeszów 1-0, IILO Sanok – IILO Dębica 3-0, 
ZSEk. Dębica – ZSP4 Krosno 0-2, ZSZ Dynów – 
ZSP4 Krosno 2-0, IILO Sanok – ZSEk. Dębica 
2-0, IILO Dębica – IIILO Rzeszów 0-4. 

Z Tychami w PWSZ 
Już w najbliższy weekend drużyna Travel.PL Wilki zagra  
u siebie dwumecz z Pionierem Jadberg Tychy, zapewne 
kluczowy w kontekście walki o 3. miejsce w grupie A. 

Pierwotnie spotkania te miały 
zostać rozegrane w październi-
ku, ale wówczas odwołano je  

z powodu wypadku Kamila 
Dudka. Miejmy nadzieję, że  
w pierwszy weekend 2019 r. 

„Wataha” powetuje sobie 
ostatnie porażki z drużynami 
nowotarskimi – Szarotką  
i Góralami. Sobotni pojedynek  
z Pionierem o godz. 18, a nie-
dzielny o 10. Rewanże dwa  
tygodnie później w Tychach, 
na zakończenie fazy grupowej. 

Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

III Międzynarodowy Turniej o Puchar Sławomira Peszki 

Mecze grupowe 
Ekoball Sanok – Karpaty Krosno 0-1 
Ekoball Sanok – Na�a Splast Jedlicze 2-1
Bramki: Mateja, Król. 
Pół�nał: 
Ekoball Sanok – Beniaminek Krosno 1-2 
Bramka: Nowak. 
Mecz o 3. miejsce: 
Ekoball Sanok – Białe Orły Łanowice 8-1 
Bramki: Król 3, Mateja, Podstawski, Andrzejewski, A. Filipczak, 
F. Filipczak. 

Trzecie miejsce młodzików Ekoballu 
Zawody w Jedliczu okazały się udane dla młodzików młod-
szych Ekoballu, którzy wywalczyli 3. miejsce. W meczu  
o brązowy medal podopieczni Tomasza Matei rozbili  
Białe Orły Łanowce z Ukrainy, będąc blisko dwucyfrówki. 

Jak przed rokiem nasz klub 
otrzymał zaproszenie na tur-
niej, którego patronem jest 
były reprezentant Polski, 
uczestnik ostatnich Mi-
strzostw Świata w Rosji. Zma-
gania grupowe ekoballowcy 
rozpoczęli od minimalnej po-
rażki z Karpatami Krosno, 
czyli późniejszym zwycięzcą 
całej imprezy. Potem było 
zwycięstwo nad miejscową 
Na�ą, wywalczone klasycz-
nym rzutem na taśmę, po 
bramkach zdobytych w samej 
końcówce. W pół�nale lepszy
okazał się Beniaminek Kro-
sno, za to mecz o 3. miejsce 
był już popisem sanoczan. 
Dość powiedzieć, że rówie-
śnikom z Ukrainy zaapliko-
wali aż 8 bramek, a hat-tricka 
ustrzelił Konrad Król.

– Trzecie miejsce bardzo 
cieszy, choć mogło być za-
równo lepiej, jak i gorzej. 
Chłopaki na własnej skórze 
przekonali się, że o końco-
wym wyniku decydują nie 
szczegóły, ale szczególiki  
w podejmowaniu decyzji,  
a mecze wygrywa się i prze-
grywa nie tylko na boisku,   
ale i w głowach – podkreślił 
trener Mateja. 

Podwójne podium orlików młodszych 
W ostatni weekend 2018 roku zespół prowadzony przez trenerów Wojciecha Koguta  
i Sylwestra Kowalczyka zaliczył aż dwa występy, za każdym razem plasując się na podiach. 
Najpierw było 3. miejsce w Krośnie, a dzień później 2. w Jarosławiu. 

TURNIEJ W KROŚNIE 
Mecze grupowe 
Akademia Piłkarska Sanok – Orlik Przemyśl 1-2
Akademia Piłkarska Sanok – Orzełki Brzozów 1-1
Akademia Piłkarska Sanok – Koniczynka Krosno 3-2
Akademia Piłkarska Sanok – Kolejarz Zagórz 3-0 
Mecz o 3. miejsce: 
Akademia Piłkarska Sanok – AP Jasło 1-0

TURNIEJ W JAROSŁAWIU 
Akademia Piłkarska Sanok – JKS 2009 Jarosław 4-0
Akademia Piłkarska Sanok – AP Stalowa Wola 2-3
Akademia Piłkarska Sanok – Wólczanka Wólka Pekińska 3-0
Akademia Piłkarska Sanok – JKS Niebiescy Jarosław 5-0
Akademia Piłkarska Sanok – JKS Czarni Jarosław 3-1
Akademia Piłkarska Sanok – Stal Rzeszów 4-2
Akademia Piłkarska Sanok – FA Lubaczów 1-0 

Zmagania w Hali Krosno nie 
rozpoczęły się zbyt dobrze 
dla akademików, którzy  
w pierwszych meczach zano-
towali porażkę z Orlikem 
Przemyśl i remis z Orzełkami 
Brzozów. W kolejnych spo-
tkaniach było już znacznie  
lepiej – wygrane z Koniczyn-
ką Krosno i Kolejarzem  
Zagórz. Efektem 2. pozycja  
w grupie, dająca prawo walki 
o 3. lokatę w turnieju, gdyż 
ten rozgrywany był bez  
zwyczajowych pół�nałów. 
W „małym �nale” AP poko-
nała imienniczkę z Jasła.  
Najlepszym zawodnikiem  
naszej drużyny wybrany  
został Krzysztof Koczera. 

Nie było czasu na odpo-
czynek, bo już dzień później 
piłkarze Akademii pojechali 
na turniej do Jarosławia. Tym 
razem rywalizacja toczyła się 
w jednej grupie, systemem 
„każdy z każdym”. Zespół sa-
nocki odniósł aż 6 zwycięstw, 
pokonując trzy składy miej-
scowego JKS-u oraz Wólczan-
kę Wólka Pekińska, Stal Rze-
szów (2 gole w ostatniej mi-
nucie) i FA Lubaczów. Jedy-
nie pojedynek z najlepszą AP 
Stalowa Wola zakończył się 
porażką, choć walka o wygra-
ną trwała do ostatnich se-
kund. Koczera znów wybrany 
został najlepszym zawodni-
kiem, tym razem już nie dru-
żyny, ale całego turnieju. 

Maciej Witan zdobywa gola w stylu lacrosse, który jednak nie został uznany za zbyt wysoko uniesiony kij

Drużyna Ekoballu wraz ze Sławomirem Peszko 

W jeden weekend drużyna AP 2009 zaliczyła dwa udane turnieje 

Drużyna brązowych medalistek z IILO 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Mistrzostwa Polski w Wieloboju Sprinterskim 

BADMINTON 

Ogólnopolskie Zawody Dzieci 

13 lat: 7. Roch Maliczowski (trzy razy 8. na 500 m i 7. na 1000 m). 
12 lat: 1. Szymon Hostyński (cztery razy 1. na 500 m), 4. Patryk Kudła  
(2., 3., 4. i 7.). 
11 lat: 8. Jagoda Kopczak (7. i 9. na 300 m oraz dwa razy 8. na 500 m),  
18. Maja Rysz (m.in. 10. na 300 m). 
10 lat: 1. Julita Krawiec (dwa razy 1. na 300 m oraz 2. i 3. na 100 m), 5. Maja Pytlo- 
wany (4. i 7. na 300 m oraz 7. i 10. na 100 m), 14. Emilia Zając (m.in. 9. na 100 m). 

Zwycięstwa Hostyńskiego i Krawcówny 
Drugą rundę rozegrano w Warszawie, gdzie Górnik miał ośmioro repre-
zentantów. Do wygrywającego zawsze i wszędzie Szymona Hostyńskiego 
tym razem dołączyła Julita Krawiec, najlepsza w kat. do 10 lat. 

Nasza zawodniczka rozpoczęła spokoj-
nie, od 3. miejsca w wyścigu na 100 m 
(czas 13,53), ale potem były wygrane 
na 300 m (34,44 i 33,71) oraz 2. pozy-
cja w drugim starcie na krótszym  
dystansie (13.27). Ostatecznie wyniki 
te wystarczyły Krawcównie do zwycię-
stwa w wieloboju. Tym bardziej cenne-
go, że w tej grupie ścigało się blisko  
50 zawodniczek. Raz bliska podium 
była też Maja Pytlowany, ostatecznie  
4. w jednym z dłuższych biegów. 

W kategorii 12-latków Hostyński 
znów jeździł jakby we własnej lidze, 
pewnie wygrywając wszystkie cztery 
starty na 500 m. Jego czasy – 49,69, 
49,64, 48,15, 48,97 – warto wymienić, 
tym bardziej że tylko on uzyskał wyniki 
poniżej 50 sekund. Tuż za wielobojo-
wym podium uplasował się Patryk  
Kudła, w poszczególnych wyścigach 
m.in. 2. (50,94) i 3. (51,87). 

W pozostałych grupach nasi  
zawodnicy zajmowali dalsze lokaty  
w czołowych dziesiątkach. Wśród  
13-latków 7. był Roch Maliczowski,  
a w dziewczęcej kat. 11 lat pozycja  
8. przypadła Jagodzie Kopczak. 

W klasy�kacji klubowej panczeni-
ści Górnika uplasowali się na 6. miej-
scu. Punktacja szkół: 5. SP3, 11. SP4. 

Michalski obronił tytuł
Świetny występ Piotra Michalskiego, który podczas championatu  
na krytym torze w Tomaszowie Mazowieckim pewnie obronił tytuł, 
wygrywając trzy z czterech wyścigów. Bardzo dobrze wypadł też  
Piotr Nałęcki, któremu przypadła pozycja w czołowej dziesiątce  
wieloboju. Barwy Górnika reprezentowali jeszcze Klaudia Lorenc, 
Szymon Zegarowicz i Mateusz Tokarski. 

Michalskiemu było o tyle łatwiej 
walczyć o tytuł mistrzowski, że do 
zawodów nie przystąpili najgroź-
niejsi krajowi rywale, czyli Artur 
Waś i Artur Nogal z Marymontu 
Warszawa (ich strata – nawet przy-
słowie mówi, że nieobecni nie mają 
racji). Już w pierwszym biegu na  
500 metrów odniósł zdecydowane 
zwycięstwo z czasem 35,78 i prze-
wagą aż 0,73 nad Sebastianem Kło-
sińskim ze Stoczniowca Gdańsk.  
To dało świetną pozycję wyjściową  
i nawet zamiana miejsc na 1000 m 
(Kłosiński – 1.11,57, Michalski – 
1.12,24) nie odebrała naszemu łyż-
wiarzowi prowadzenia po pierw-
szym dniu zmagań. A nazajutrz był 
już najszybszy na obydwu dystan-
sach, uzyskując rezultaty 36,19  
i 1.11,19. Ostatecznie wychowanek 
Marka Drwięgi obronił tytuł z wy-
raźną przewagą nad rywalami. 

Miłą niespodzianką była posta-
wa Nałęckiego, bo tak należy ocenić 
9. miejsce w klasy�kacji łącznej mi-
strzostw. Rozpoczął przeciętnie, bo 
od 15. pozycji na 500 m (38,25), ale 
potem była 9. na 1000 m (1.14.92)  
i w efekcie 10. lokata na półmetku 
mistrzostw. Drugiego dnia pod-
opieczny Grzegorza Kudły jeździł 
niemal identycznie, jeżeli chodzi  
o rezultaty (38,17 i 1.14.94), ale le-
piej w kontekście lokat (9. i 8.), co 
ostatecznie dało mu 9. miejsce w wie-
loboju. Pozostała dwójka plasowała 
się w drugich dziesiątkach: general-
nie 14. Lorenc, a 18. Zegarowicz. 

Górnicy startowali też w biegach 
drużynowych. W sprincie na 3 okrąże-
nia przypadło im 4. miejsce z czasem 
1.28,47. Natomiast na 8 okrążeń –  
Michalskiego zastąpił Tokarski – była 
5. pozycja. 

SIATKÓWKA 

Wygrana na boisku wicelidera 
W okresie świątecznym grali tylko juniorzy TSV, za to ze znakomitym 
skutkiem. Ekipa Macieja Wiśniowskiego pokonała wicelidera z Ropczyc, 
do tego na wyjeździe i bez straty seta. 

BŁĘKITNI ROPCZYCE – TSV SANOK 0:3 (-17, -27, -21) 
Rewanż z nawiązką za porażkę 2:3 na własnym boisku. Doskonałe  

spotkanie siatkarzy TSV, którzy świetnie zaprezentowali się w hali przeciw-
nika, pewnie wygrywając w trzech setach. Dla Błękitnych była to dopiero 
druga porażka w sezonie. Właściwie tylko w środkowej partii trwała zażarta 
walka, ostatecznie wygrana przez gości na przewagi. Po tym zwycięstwie 
nasi zawodnicy umocnili się na 3. miejscu w tabeli. 

SZACHY 

Trzech w dziesiątce 
Ostatnim startem Komunalnych w 2018 r. był X Turniej Gwiazdkowy  
o Mistrzostwo Leska. Najlepiej wypadł Rafał Pałacki, zajmując 5. miej-
sce mimo identycznego bilansu punktowego, jak zawodnik z 2. pozycji. 

W dziewięciu partiach nasz szachista 
zdobył 6,5 pkt za 5 zwycięstw i 3 remi-
sy. Taki sam dorobek mieli gracze skla-
sy�kowani na pozycjach od 2. do 6. 
Jedynej porażki Pałacki (na zdjęciu) 
doznał z bezkonkurencyjnym Danie-
lem Kopczykiem z Sanovii Lesko.  
W czołowej dziesiątce blisko 50 graczy 
było jeszcze dwóch Komunalnych –  
9. Karol Zając, 10. Aleksander Mater-
niak (po 6 pkt). Startowali też: Jan  
Zając, Marek Kielar, Adam Antolak, 
Elżbieta Stodolak i Krzysztof Krzyw-
dzik, a w kat. młodzieżowych – Oliwia 
Padiasek i Wojciech Matiaszowski. 

PIŁKA RĘCZNA 

Wygrana 
i awans
Drużyna chłopców z Zespołu Szkół 
nr 3 wygrała pół�nał wojewódzki  
w Krośnie, kwali�kując się do decy-
dujących zmagań o mistrzostwo 
Podkarpacia. 

Szczypiorniści „przyzakładówki” przy-
stępowali do walki z zaliczonym zwy-
cięstwem 17-12 nad ZSO Brzozów  
z zawodów rejonowych. W kolejnych 
pojedynkach pokonali 11-5 ILO Kro-
sno i 11-7 ZS Iwonicz, pieczętując  
turniejowe zwycięstwo i awans do  
�nału wojewódzkiego.

Czaszyn tuż za podium 
Koniec wojewódzkiej rywalizacji szkół. Podczas �nałów w Straszęcinie naj-
lepiej wypadli młodsi chłopcy z Czaszyna, plasując się tuż za podium. 

W grupie zawodnicy z podzagórskiej 
wioski wygrali jeden z dwóch pojedyn-
ków, co dało im 2. miejsce i awans do 
ćwierć�nału. W tym było zwycięstwo
nad SP4, jednak w pół�nale Czaszyn
musiał uznać wyższość Medyki,  
a w meczu o 3. miejsce – Korzeniowa. 
Pozostałe drużyny, czyli „czwórka”  
i „jedynka”, wygrywały po dwa mecze  

w grupach, kończąc walkę na ćwierć�-
nałach. Podobnie jak drużyny SP4  
i  Łukowego  w  zmaganiach dziewcząt. 

Analogicznie było w kat. Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, gdzie awans do 
ćwierć�nałów uzyskały zespoły chłop-
ców z Łukowego (startowały także  
SP9 i Tarnawa Dolna) oraz dziewcząt  
z Tarnawy (grała jeszcze SP1). 

Piotr Michalski już drugi raz w tym sezonie wywalczył tytuł mistrza Polski 

Julita Krawiec (w środku) okazała się najlepsza w stawce blisko 50 łyżwiarek 
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PIOTR GEMBALIK 
Kolarstwo, Syndrome Racing 

EMMA MAZUR 
Short-track, MOSiR 

MAREK NOWOSIELSKI 
Lekkoatletyka, niezrzeszony 

PATRYK SAWULSKI
Podnoszenie ciężarów, Gryf 

Wycięte z gazety kupony należy dostarczać – osobiście lub drogą pocztową 
– na adres  redakcji („Tygodnik Sanocki”, ul. Rynek 10, 38-500 Sanok). 
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Plebiscyt „TS”XIV Plebiscyt „Tygodnika Sanockiego” na Najpopularniejszych Sportowców Sanoka „ZŁOTA DZIESIĄTKA 2018” 

Znów będziemy głosować 

Ponownie zdobył 
zjazdowy Puchar 
Polski w kat. Ma-
sters 2, dokładając 
do tego zwycię-
stwo podczas mi-
strzostw kraju. 

Nasza czołowa 
zawodniczka, jed-
na z najlepszych 
polskich młodzi-
czek. Niedawno 
uzyskała II klasę 
sportową. 

Dla naszego we-
terana był to ko-
lejny udany sezon, 
w którym odniósł 
szereg zwycięstw 
w kategorii sześć-
dziesięciolatków. 

Najlepszy sanocki 
sztangista młode-
go pokolenia, brą-
zowy medalista 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mło-
dzieży. 

AR�DIUSZ BORCZYK 
Automobilklub Małopolski 

JOANNA GŁOWAC� 
Kolarstwo, Roweromania Team 

ANDRZEJ MICHALSKI 
Nordic walking, Idmar 

MARTYNA POSADZ� 
Gimnastyka, Spartanie 

SEBASTIAN SOBOLAK 
Piłka nożna, Ekoball Stal 

�CPER CĘGIEL 
Unihokej, Travel.PL Wilki 

Nasz rajdowiec, 
mający na koncie 
pięć tytułów mi-
strza kraju, tym 
razem zdobył 
srebrny medal 
w kl. A/PL-1600. 

Zawodniczka za-
ledwie 15-letnia 
wygrała klasy�ka-
cje łączną Cyklo-
karpat na kobie-
cym dystansie 
Hobby. 

Weteran z kijkami 
ani myśli zwalniać 
tempa – w ubie-
głym sezonie 
znów zdobył pu-
char i mistrzo-
stwo Europy. 

Mała mistrzyni 
świata, która pod-
czas zawodów 
rozgr y wanych 
w Gdańsku zdo-
była złoty medal 
w kat. do 8 lat. 

Najlepszy snajper 
zespołu w rundzie 
jesiennej, z do-
robkiem 11 goli 
jest wiceliderem 
klasy�kacji strzel-
ców IV ligi. 

Młody bramkarz 
nabiera doświad-
czenia i z każdym 
kolejnym sezo-
nem będzie co-
raz pewniejszym 
punktem zespołu. 

MACIEJ CZOPOR 
Szachy, Polonia Wrocław 

ARTUR G�TKOWSKI 
Tenis stołowy, SKT SP3 

PIOTR MICHALSKI
Łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

TADEUSZ REK
Kajakarstwo, niezrzeszony 

JAKUB SUJKOWSKI
Unihokej, Travel.PL Wilki 

MICHAŁ AMBICKI 
Unihokej, Travel.PL Wilki 

Jeden z najlep-
szych polskich za-
wodników mło-
dego pokolenia. 
Formę potwier-
dza w prestiżo-
wych turniejach. 

Pewny punkt dru-
żyny, która wio-
sną wywalczyła 
awans do IV ligi, 
a obecnie jest jej 
zdecydowanym 
liderem. 

Jeden z najlep-
szych polskich 
sprinterów zaliczył 
olimpijski debiut, 
a w tym sezonie 
ma już dwa tytuły 
mistrza kraju. 

W poprzednim 
sezonie dorobek 
naszego weterana 
powiększył się o 
kolejne medale 
mistrzostw świa-
ta, w tym złoto. 

Czołowy bom-
bardier „Watahy”, 
a zarazem nasz je-
dyny kadrowicz.  
Uczestnik gru-
dniowych mi-
strzostw świata. 

Doświadczony 
napastnik „Wata-
hy”, który potra� 
strzelać zaskaku-
jące gole, do tego 
w ważnych mo-
mentach. 

WIKTORIA DEMKOWICZ 
Siatkówka, Sanoczanka 

PIOTR KRZANOWSKI 
Piłka nożna, Ekoball Stal 

JACEK MOCZARNY 
Żeglarstwo, Na�owiec 

�MIL ROŚCIŃSKI 
Kick-boxing, Samuraj Trans-San 

ŁU�SZ TABISZ 
Piłka nożna, Ekoball Stal 

WOJCIECH PISULA 
Unihokej, Travel.PL Wilki 

Kapitan i liderka 
zespołu, grająca 
na pozycji przyj-
mującej. Świetna 
technicznie za-
wodniczka, która 
robi stałe postępy. 

Jeden z �larów 
zespołu, przez 
wielu fachowców 
uważany za naj-
lepszego bramka-
rza IV ligi podkar-
packiej. 

Pływanie to u nie-
go rodzinna tra-
dycja. Udanie ści-
gał się w klasie la-
ser standard, zdo-
bywając Puchar 
Soliny. 

Kolejny sezon 
sukcesów naszego 
�ghtera, z których 
największy to z 
pewnością wy-
walczenie Pucha-
ru Europy. 

Doświadczony 
defensywny po-
mocnik, który 
słynie z twardej 
walki. Gole strze-
la raczej rzadko, 
za to kluczowe. 

Kolejny nastola-
tek w drużynie, 
obrońca. Mimo 
drobnej postury 
potra� radzić so-
bie z dużo więk-
szymi rywalami. 

�FAŁ DOMA�DZKI
Piłka nożna, Ekoball Stal 

TOMASZ KUSIOR 
Siatkówka, TSV 

PIOTR NAŁĘCKI 
Łyżwiarstwo szybkie, Górnik 

PATRYK RYCYK, 
Wędkarstwo, Koło nr 1

W rundzie jesien-
nej 19-latek był 
jednym z moto-
rów napędowych 
drużyny, strzela-
jąc kilka efektow-
nych bramek. 

Środkowy bloku, 
w drugiej części 
poprzedniego se-
zonu I ligi był je-
dynym wycho-
wankiem w skła-
dzie drużyny. 

Najlepszy junior 
młodszy w kraju. 
Podczas Ogólno-
polskiej Olimpia-
dy Młodzieży 
zdobył aż 7 zło-
tych medali. 

Najpierw zdobył 
tytuł muchowe-
go mistrza Polski 
juniorów, a na-
stępnie – na Sanie 
– drużynowe mi-
strzostwo świata . 

TYMOTEUSZ GLAZER
Hokej, Ciarko KH 58

Nastoletni obroń-
ca coraz śmielej 
wchodzi do se-
niorskiej drużyny, 
nieźle radząc so-
bie w II lidze sło-
wackiej. 

�MIL OLEARCZYK
Hokej, Ciarko KH 58 

Pomimo młode-
go wieku już 
dośw iadczony 
obrońca, który 
dość często wpi-
suje się na listę 
strzelców. 

BOGUSŁAW RĄPAŁA 
Hokej, Ciarko KH 58 

Po kilku latach 
rytynowany de-
fensor wrócił do 
macierzystego 
klubu, będąc 
pewnym punk-
tem obrony. 

MACIEJ WITAN 
Hokej, Ciarko KH 58 

Młody napastnik, 
który braki w wa-
runkach �zycz-
nym nadrania 
walecznośc ią . 
Skuteczny pod 
bramką rywali. 

Startujemy z kolejnym plebiscytem, drugim po jego ubiegłorocznej reak-
tywacji. Już dzisiaj pierwszy kupon i pełna lista 30 kandydatów, reprezen-
tujących większość dyscyplin sportu, które funkcjonują w naszym mie-
ście. Głosowanie tradycyjnie potrwa do przełomu lutego i marca. 

Rok 2018 ob�tował w wiele sportowych suk-
cesów, nawet na arenie międzynarodowej. 
Mieliśmy medalistów Mistrzostw Świata, Eu-
ropy i Polski. Unihokeiści walczyli w super�-
nale ekstraligi, hokeiści w II lidze słowackiej, a 
piłkarze mają realne szanse na awans do III 
ligi. Doczekaliśmy się kolejnego olimpijczyka, 
bo panczenista Piotr Michalski z Górnika wy-
startował na igrzyskach w Pjongczang. A na-
stępnie pewnie wygrał XIII Plebiscyt „TS”. W 
tym roku także wydaje się głównym fawory-
tem do zwycięstwa, ale rzeczywistość już nie-
raz przekonała nas, że plebiscytowe zmagania 
rządzą się swoimi prawami... 

Zasady głosowania od lat są niezmienne – 
na kuponie wpisujemy dziesięciu wybranych 
przez siebie kandydatów, przydzielając im 
odpowiednie miejsca. I tak za 1. pozycję jest 
12 punktów, za 2. – 10, a za lokaty od 3. do 10. 
– od 8 do 1 pkt. Wyniki wpisywane są do pro-
gramu komputerowego, który dokładnie zsu-
muje wasze typy. 

Głosowanie zwyczajowo trwać będzie dwa 
miesiące, a potem ogłosimy wyniki na imprezie 
podsumowującej plebiscyt. Nie zabraknie na-
gród dla sportowców, jak i czytelników najbliż-
szych wytypowania „Złotej Dziesiątki”.         (b) Laureaci ubiegłorocznego plebiscytu, który wznowiliśmy po długiej przerwie 
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ODK PUCHATEK

KINO
Pech to nie grzech
Czas trwania: 92 min. 
Produkcja: Polska , 2018 
Gatunek: komedia / romans 
Reżyseria: Ryszard Zatorski 
04.01.2019 godz. 19.15
05.01.2019 godz. 19.15 
06.01.2019 godz. 19.15
07.01.2019 godz. 19.45
08.01.2019 godz. 19.45

Królowa Śniegu: Po drugiej stronie 
lustra
Czas trwania: 80 min. 
Produkcja: Rosja , 2018 
Gatunek: animacja / familijny
Reżyseria: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 
04.01.2019 godz. 15.00
05.01.2019 godz. 15.00 
06.01.2019 godz. 15.00
07.01.2019 godz. 16.00 
08.01.2019 godz. 16.00

Mary Poppins powraca / 2D dubbing
Czas trwania: 130 min. 
Produkcja: USA , 2018 
Gatunek:  musical
Reżyseria: Rob Marshall
05.01.2019 godz. 16.45 2D
07.01.2019 godz. 17.30 2D
09.01.2019 godz. 16.00 2D

SDK

Legendy polskiego rocka 
19 stycznia o godz.18.00 w SDK wystąpi Marek Pie-
karczyk z zespołem. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w 
kasie SDK. Sprzedaż biletów od 2 stycznia 2019 r.

Piotr Machalica
26 stycznia 2019 r. o godz.18.00 w SDK wystąpi Piotr 
Machalica w koncercie pt. „Mój ulubiony Młynarski na 
dwie gitary, trąbkę i akordeonik”.

Bilety w cenie 30 zł.

Dla osób, które zadzwonią do redakcji   
w piątek 4 stycznia  o godz. 12.00  i  od-
powiedzą na pytania dotyczące bieżące-

Konkurs dla modelarzy
W Osiedlowym Domu Kultury Pu-
chatek odbędzie się 33 Podkarpacki 
Konkurs Kartonowych i Plastyko-
wych Modeli Redukcyjnych. Przyj-
mowanie modeli od 26 stycznia  
w godz. od 10.00 do 13.00 w ODK 
Puchatek. Wystawę zgłoszonych 
modeli będzie można oglądać od  
31 stycznia do 9 lutego. W ostatnim 
dniu wystawy (9 lutego) o godz. 
11.00 odbędzie się uroczyste wrę-
czenie nagród.


