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Wspaniała muzyka, wielkie gwiazdy,
konkursowe emocje. Od niedzieli
przez pięć dni Sanok
stanie się stolicą
gitary klasycznej.
To już 17 edycja
Międzynarodowych
Spotkań
Gitarowych.

DECYZJA
POLITYCZNA?

7

Ostatnia zmiana dyrektora
w sanockim oddziale
PGNiG wzburzyła
atmosferę w rmie.
Mówi się tam wprost:
to decyzja polityczna!
Czy tak?

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

Kogo tam nie było!
wiosenne czytanie Szubera w Krakowie
„Kogo tam nie będzie! W imprezie pod
hasłem Wiosenne czytanie Szubera w nietypowej dla siebie roli lektorów wezmą dziś
udział wybitne osobistości ze świata sztuki
i nauki” – tak 18 marca krakowska prasa zapowiadała spotkanie z Januszem Szuberem
w siedzibie Wydawnictwa Literackiego.
Promocja tomu „Wpis do ksiąg wieczystych”
stała się w Krakowie kulturalnym wydarzeniem. Do
udziału w niej Wydawnictwo zaprosiło znamienitych
gości: wiersze Janusza Szubera czytali Wisława
Szymborska, Andrzej Szczeklik, Bronisław Maj,
Andrzej Zoll, Zbigniew Mentzel, Jacek Bomba
i Martyna Nowicka „na żywo”; z taśmy, obecni duchem – Ewa Lipska i Bogdan Rymanowski.
Spotkanie prowadził Wojciech Ligęza.
– To było fascynujące: do kogokolwiek zwróciliśmy się z propozycją udziału w prezentacji tomu
Janusza Szubera, nikt się nie wzbraniał.
Zainteresowanie było ogromne, mnóstwo telefonów
z prośbą o zaproszenia – mówiła Magdalena
Smęder z WL-owskiego Działu Promocji.
Nic dziwnego, że poza dostojną Salą
Mehofferowską przygotowano jeszcze jedno pomieszczenie dla publiczności, z ekranem do transmisji. Taką
formą przekazu musieli się zadowolić ci wszyscy, którzy tego wieczoru przyszli punktualnie, kiedy główna
sala była już wypełniona do ostatniego miejsca.
– Takie tłumy ściągał do nas
Czesław Miłosz – wspominał
Krzysztof Lisowski, redaktor tomu,
przyglądający się czujnie rozwojowi akcji. – Budynek jest stary, Sala
Mehofferowska ma specyczne
umocowanie, postanowiliśmy tym
razem się zabezpieczyć i odciążyć
ją, żeby nie pogrzebać żywcem
kultury polskiej – żartował.
Przed ocjalnym spotkaniem
goście w kuluarach omawiają scenariusz. Wisława Szymborska wolałaby nie czytać na początku.
Usiądzie w środku, czytanie rozpocznie ktoś siedzący jako pierwszy z lewej lub prawej strony, najlepiej Bronisław Maj, a ona poczeka
na swoją kolej. Teraz interesuje ją,
czy Janusz Szuber pisząc, używa
komputera. Nie? To zupełnie tak,
jak ja – kwituje z satysfakcją. Kiedy
rozmówcę porywa ekipa telewizyjna, Noblistka bierze do ręki księgę
„Poeta czułej pamięci” i z prowoku-

BARTEK KURBIEL
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Zainteresowanie spotkaniem z Januszem Szuberem w Krakowie jego organizatorzy porównywali jedynie ze spotkaniami z Czesławem Miłoszem. Zadowolenia z udziału w nim nie kryła Wisława Szymborska, która nie tylko czytała wiersze Szubera, ale wdała się z nim w sympatyczną rozmowę (na zdj.).
jącym uśmiechem pyta zebranych, co czuje ktoś,
o kim napisano tak obszerne dzieło.
PotemwszyscyprzechodządoSaliMehofferowskiej,
wiosennie, odświętnie udekorowanej. Rozpoczyna się
czytanie wierszy, tak jak sobie tego życzyła Wisława
Szymborska, „od prawej do lewej”. Interpretacje są ciekawe, podobnie wybór tekstów do czytania. Doskonały
w roli lektora Bronisław Maj, Noblistka – wiadomo, klasa, niezwykłe zdolności recytatorskie odkrywają przed
słuchaczami profesorowie Andrzej Szczeklik i Andrzej
Zoll, świetnie radzi sobie najmłodsza w gronie Martyna
Nowicka, uzdolniona humanistycznie licealistka, laureatka olimpiady polonistycznej.
Potem goście zadają pytania, rozmaite. Wojciech
Ligęza stara się, by spotkanie nawiązywało do konwencji przyjętej w prezentowanym tomie: o sprawach
poważnych mówić z dystansem, także z odrobiną humoru. Bryluje Bronisław Maj, przywołując wszystkie
skojarzenia ze słowem „wieczysty” – także osoby,
znane mu, noszące takie nazwisko. Wisława
Szymborska pyta o bratnią duszę, Andrzej Zoll o galicyjskie klimaty, Andrzej Szczeklik o wyobraźnię medyczną, Zbigniewa Mentzla interesują zdarzenia
z dzieciństwa, opisane w wierszu „Otwarte okno”,
a Martynę Nowicką – opinie o „młodej” poezji.

Janusz Szuber odpowiada cierpliwie. W stosunku do
ludzi jest poligamiczny; najbliższa okolica, dobrze znany
pejzaż to miejsce dla niego najważniejsze – tam poszukuje duchowej strawy. Czy w dzieciństwie był potworem,
terroryzował opiekunów? Prawdopodobnie… Nigdy nie
widział tomografowego obrazu mózgu, „dziury w serze”
to skojarzenie, które ma całkiem inne umocowanie w wyobraźni. Młoda poezja? Obawia się, że jej nie rozumie,
ale wolałby rozróżniać wiersze dobre i wybitne od słabych i niekoniecznych, bez pokoleniowego przydziału.
Po blisko godzinnej rozmowie czas na spotkanie
z czytelnikami, podpisywanie książek. Kolejka – od
drzwi Sali Mehofferowskiej. Organizatorzy muszą
dyskretnie czuwać, by ta ostatnia część, przewidziana w scenariuszu, nie przeciągnęła się ponad miarę.
– To wyjątkowe spotkanie. Ogromna satysfakcja,
wielka radość – podsumowuje Magdalena Smęder,
odpowiedzialna za organizację.
Małgorzata Nycz, szefowa Wydawnictwa
Literackiego, pyta o kolejny tom, ale Janusz Szuber
odpowiada, że jeszcze nie czas, za wcześnie, by o tym
myśleć. Pozwólmy Poecie nacieszyć się „Wpisem do
ksiąg wieczystych”, pogratulujmy mu. Ciąg dalszy, co
do tego nie ma wątpliwości, nastąpi.
Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz

Miasto włączyło
wspomaganie
Powszechnie mówi się, że to żaden interes robić coś za
swoje pieniądze. Dziś cała sztuka polega na tym, żeby robić to,
na co można zdobyć pieniądze. Nie dziwota więc, że cała para
idzie w opracowywanie projektów pod konkretne fundusze. Są
tego efekty. W pierwszym kwartale miasto ściągnęło do siebie
około 9 milionów złotych „zdobycznych” pieniędzy.
Najwyższą dotację stanowi
przyznana w ostatnich dniach
kwota 3,7 miliona złotych na rozbudowę Sanockiego Domu Kultury,
poprzez powiększenie go o salę
tańca. Był to wniosek sporządzony
w ramach europejskiej współpracy
terytorialnej Polska – Republika
Słowacka, a powstały z inicjatywy
Sanockiego Domu Kultury.

Na zbliżoną kwotę (3,2 mln zł)
opiewa projekt dotyczący budowy
dróg osiedlowych na osiedlu
Wyspiańskiego w Olchowcach.
Jest to projekt, który uzyskał
uznanie Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa podkarpackiego.
Dokończenie na str. 7

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

GANIMY: Urząd Miasta za ciągle nierozwiązany problem wywieszania
ogłoszeń. Brakuje słupów ogłoszeniowych i innych wskazanych miejsc
do wywieszania aszy i plakatów. Naszym zdaniem, brakuje rmy, która
zajęłaby się tym tematem, począwszy od ustalenia regulaminu, czyli reguł gry, a więc opłat oraz także kar za umieszczanie ogłoszeń w miejscach niedozwolonych. Firmy, której troską byłby wygląd wszelkich miejsc
ogłoszeniowych. Dopóki nie będzie podmiotu odpowiedzialnego za ten ważny odcinek życia miasta (tak, tak), dopóty będzie
tak jak jest. A jak jest? Tragicznie. Lepi się wszędzie, na każdym murku, płocie, na drzwiach, szybach wystawowych, na plakatach
wywieszanych przez innych. Ale jak można inaczej, skoro kilka słupów
ogłoszeniowych, które są w mieście, puchnie od aszy i plakatów.
A Sanok jest miastem kultury i nie przystoi, aby z tak banalnym, ale jakże
ważnym tematem, nie potrało sobie poradzić. Wstyd!

Pięcioro poszkodowanych
Tragiczny nał mógł mieć wypadek samochodowy,
do którego doszło w poniedziałek rano w Tarnawie Górnej.
Szczęście w nieszczęściu, że żadna z pięciu poszkodowanych
osób nie doznała poważniejszych obrażeń.
Z policyjnych ustaleń wynika,
że Artur F. z powiatu leskiego, jadący samochodem BMW, na łuku
śliskiej drogi stracił panowanie
nad pojazdem. Efektem było zderzenie z volkswagenem golfem,
którym kierował Sylwester K.
z powiatu sanockiego. Ucierpieli
wszyscy uczestnicy wypadku.

Najpoważniej pasażer BMW
– Antoni F., który miał urazy głowy i klatki piersiowej. Z ogólnymi
potłuczeniami ciała do szpitala
w Lesku trały także pozostałe
cztery osoby, jednak po udzieleniu im pomocy zostały zwolnione
do domu. Postępowanie prowadzi KPP Sanok.
(b)

Rubryka pod psem
Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że 24 marca w okolicach ul. Zamkowej znaleziono dorosłego boksera. Pies jest charakterystycznie pręgowany.
Ze względu na trudną sytuację życiową jedna z mieszkanek Sanoka
zmuszona jest oddać psa. To 5-letni mieszaniec o imieniu Bambo
– średniej wielkości, o krótkiej czarnej sierści. Pies jest miły i spokojny.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami tel.
013-464-28-95 013-464-07-42 lub 696-07-77-92.
(b)

ARTUR KUCHARSKI

CHWALIMY: Starostwo Powiatowe za podjęcie się akcji uratowania
23 milionów złotych, które dostanie młodzież szkół średnich wywodząca
się ze środowisk wiejskich z całego Podkarpacia w formie stypendiów.
Dzięki temu ponad 11500 uczniów otrzyma w maju stypendia w wysokości 1750 złotych każdy. Pieniądze te, gdyby nie Starostwo
Powiatowe, albo idźmy jeszcze dalej, gdyby nie grupa ludzi, która z wielkim mozołem realizowała ten projekt przed kilku laty i
teraz oświadczyła „damy radę”, wróciłyby do Brukseli. Dzięki
nim, traą do młodych ludzi z Podkarpacia. Panowie: jesteście wielcy! My
Was dziś w naszej rubryce dostrzegamy i chwalimy. Mamy nadzieję, że
za naszym przykładem pójdą wielcy możni tego województwa i za uratowane 23 miliony dadzą Wam... po bombonierce.
emes

Psu na budę zdadzą się prolaktyczne szkolne pogadanki
funkcjonariuszy Policji o bezpieczeństwie na drodze, gdy przy
samym budynku szkoły przedłużeniem przejścia przez drogę
będzie przydrożny rów, a nie chodnik.

Trzeba naprawdę małej wyobraźni i dużej odwagi, aby przejście
dla pieszych pod budynkiem szkoły podstawowej kończyć poboczem i przydrożnym rowem. Dzieje się to w miasteczku na ruchliwej krajówce. Skandal!
– Drogie dzieci. Najważniej- wstaje i mówi: – Opowiada pan
sze jest bezpieczeństwo. Aby bajki. Jak można to zrobić, skoro
bezpiecznie przejść przez jezd- po drugiej stronie jezdni w ogóle
nię, trzeba to robić wyłącznie na nie ma chodnika!
pasach, po wcześniejszym upewSytuacja ta – wypisz wymaluj
nieniu się czy do przejścia nie – przypomina żart z serii „Jasio
zbliża się jakiś pojazd. Jeśli tak w szkole”. Tymczasem nie ma tu
jest, szybko przechodzimy, a po nic do śmiechu, nie jest to także
pokonaniu jezdni natychmiast bajka. Faktem bowiem jest, że
wchodzimy na chodnik – tłuma- pogadanki na temat bezpieczeńczy dzieciom z podstawówki stwa na drodze przeprowadzane
w Nowym Zagórzu jeden z funk- są w zagórskiej szkole, podobnie
cjonariuszy Policji. A wtedy sie- jak prawdziwym jest to, co powiedzący w ostatniej ławce Jasio dział Jasio. Tak się bowiem skła-

Nowy „król nafty”
Z dniem 23 marca br. nowym dyrektorem sanockiego oddziału PGNiG został mianowany Mieczysław Jakiel. Zastąpił
on na tym stanowisku Zbigniewa Króla, który po miesiącu kierowania oddziałem, zrezygnował z tego stanowiska.
* Jak pan traktuje przejęcie sterów w sanockim Oddziale?
– Jako kolejne wyzwanie.
* Co pan uznaje za swój największy atut?
– Ogromne doświadczenie.
W branży naftowo-gazowniczej
spędziłem niemal całe dotychczasowe życie zawodowe, a jest
to już 35 lat pracy.
* Czy pańskim zdaniem pana
wkroczenie do Sanoka pracownicy Oddziału przyjmą z zadowoleniem czy też z pewnymi
oznakami dezaprobaty?
– Trudno mi powiedzieć. Myślę,
że będą tacy, którzy uznają moją
wiedzę i dotychczasową pracę,
ale pewnie znajdą się i tacy, którzy nie będą z tego zadowoleni.

Przynajmniej na początku. Jest to
chyba zrozumiałe, zwłaszcza że
nie jestem człowiekiem bezbarwnym, jak sam siebie określam.
* Czy ma pan jakieś szczególne
cele, do osiągnięcia których
zechce pan zmierzać?
– Moje zamierzenia związane
z nową pracą są proste i konkretne: wydobywać jak najwięcej
gazu i ropy oraz zapewnić ludziom pracę i płacę.
* Jakie znaczenie ma dla pana
współpraca z zespołem?
– Zasadnicze. Bez niej niewiele można osiągnąć. Dlatego liczę na dobrą
współpracę i wierzę w nią, zwłaszcza że znamy się dobrze. I to od lat.
* Co pan może powiedzieć
o sanockim Oddziale PGNiG?

Zostań mistrzem
ortograi
Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 1
(b. „Ekonomik”) organizuje otwarty konurs
pod nazwą „Sanocki Mistrz Ortograi”, zapraszając do udziału w nim wszystkich tych, którym bliska jest czystość i poprawność języka
ojczystego. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia
br. o godz. 10 w sali 204.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w konkursie, mogą zgłaszać się osobiście, bądź telefonicznie
w terminie do 16 kwietnia w sekretariacie Zespołu
Szkół, tel. (013) 46 38 010.
Na najlepszych czekają nagrody i tytuły,
z tym najważniejszym „Sanockiego Mistrza Ortograi” na czele.
emes

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

da, że przejście przez jezdnię
w postaci zebry prowadzi spod
szkoły dokładnie do przydrożnego rowu. Co gorsze, sytuacja ta
ma miejsce na wyjątkowo ruchliwej drodze krajowej, prowadzącej z kierunku Sanoka w Bieszczady. Zdarza się, że gromadka
dzieci, która wyszła ze szkoły
i potrzebuje przejść na drugą
stronę jezdni, czeka kilka minut,
zanim któryś z kierowców zlituje
się i łaskawie je przepuści.
Pokonanie drogi wcale jeszcze nie oznacza ich pełnego
szczęścia, jako że teraz muszą
poboczem przejść kilkadziesiąt
metrów do drogi prowadzącej
na osiedle. A to oznacza kolejne
duże niebezpieczeństwo, jako że
zwykle nie jest to grupka maszerująca gęsiego skrajem szosy, lecz
rozbrykana gromadka, wcale nieśledząca co na niej się dzieje.
Apelujemy do włodarzy Zagórza: nie czekajcie na dramat.
W trybie super pilnym nawiążcie
kontakt z administratorem drogi
i zadbajcie o zbudowanie w tym
miejscu chodnika. Skoro potrzebę taką potrali dostrzec rodzice
uczniów tej szkoły, niech Wam
też nie brakuje wyobraźni.
Naprawdę lepiej jest zbudować
parę metrów chodnika, niż tablicę
z oznaczeniem czarnego punktu
i liczbą wypadków, jakie wydarzyły się w tym miejscu.
emes

Sanok

* 17 marca doszło do kradzieży
w markecie budowlanym przy
ul. Dworcowej. Złodziej wykorzystał nieuwagę pracowników,
niepostrzeżenie zabierając wózek
platformowy. Straty oszacowano
na ok. 500 zł.
* W bezpardonowy sposób
potraktowany został mercedes, zaparkowany przy ul. Podgórze
(18 bm.). Wandal wybił kawałkiem
betonu tylną szybę, przy okazji
uszkadzając klapę bagażnika.
Właściciel pojazdu – Jerzy M.
– straty wycenił na sumę 2 tys. zł.
* Joanna M. drogo zapłaciła za
chwilę nieuwagi. Nieznany sprawca zabrał pozostawioną bez opieki
torebkę, w której kobieta miała dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację rencisty i 120 zł. Zdarzenie
miało miejsce 21 bm. przy ul.
800-lecia.

Gmina Sanok

* Dwa dni później ujawniono kradzież w Jędruszkowcach. Po wyrwaniu skobli w drzwiach złodziej dostał
się do sklepu, z którego wyniósł
część towaru – wina, piwa i inne
artykuły spożywcze. Straty wyniosły
ok. 2,5 tys. na szkodę zgłaszającej
zdarzenie Ireny S.

Gmina Tyrawa Wołoska

* Podobne zdarzenia miały miejsce
w Tyrawie Wołoskiej, gdzie w nocy
23 bm. złodzieje obrabowali dwa
sklepy. W pierwszym wyłamali zamek w drzwiach zaplecza, kradnąc
alkohol, papierosy i inne artykuły
o łącznej wartości ponad 13 tys. zł
na szkodę Mariusza B. Do drugiego sklepu dostali się po wyrwaniu
metalowej kraty i wybiciu szyby
w oknie. Tu zabrali papierosy i bilon o łącznej wartości prawie
200 zł na szkodę Ireny B.

Zagórz

AUTOR

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy:

Tam czyha śmierć

ZZ POLICJI...
POLICJI...

– To rma z dużym potencjałem,
ciesząca się w branży bardzo
dobrą marką.
* I tak już zostanie?
– Oczywiście. Wszędzie tam, gdzie
pracowałem, zostawiałem coś po
sobie. Chciałbym i tutaj coś dobrego
zostawić. Rozm. Marian Struś

Mieczysław Jakiel, ur. w Haczowie, lat 60, absolwent Technikum Naftowego w Krośnie, a następnie
wydziału wiertniczo-naftowego krakowskiej AGH.
Ponadto ukończył studia podyplomowe w dziedzinie
zarządzania w SGH w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Krośnieńskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, gdzie do 1978 r. pracował jako kierownik kopalń: Roztoki i Jaszczew.
W latach 1978-1986 zajmował stanowisko wojewódzkiego inspektora w Inspektoracie Gospodarki
Energetycznej w Krakowie. Od 1986 do 1999 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Krośnieńskim
Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. W latach
1999-2002 był dyrektorem Oddziału PGNiG
– Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. W marcu
2002 r. powołany do Zarządu PGNiG, gdzie pełnił
funkcję wiceprezesa ds. techniczno-produkcyjnych.
Ostatnie 3 lata przepracował w Karpackiej Spółce
Gazowniczej w Tarnowie.

* Sukcesem policji okazała się interwencja na zgłoszenie Marcin R.
z powiatu sanockiego, któremu
21 marca skradziono rower author
impulse SX o wartości ok. 2500 zł.
Szybko ustalono dwóch sprawców,
którymi okazali się dwaj mieszkańcy powiatu sanockiego – Marcin R.
i Konrad N. Rower odzyskano.

Kierowcy
na promilach
W ostatnim czasie było dość
spokojnie, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców. Policjanci złapali
zaledwie 4 amatorów jazdy pod
wpływem alkoholu: w Sanoku
wpadło dwóch mieszkańców naszego miasta – kierujący polonezem
Wojciech K. (2,2 promila alkoholu)
i jadący mitsubishi Maciej D. (0,86).
Ponadto w Trepczy zatrzymany
został Stanisław J. z powiatu sanockiego, rower (1,9), a w Załużu Józef
H. z Sanoka, ford fiesta.


CZYTELNIKU
ZGŁOŚ
SYGNAŁ!

013-464-27-00
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NASZE SPRAWY
Sanok ratuje pieniądze na stypendia dla młodzieży

Rusza system stypendialny

W Biurze Projektu Stypendialnego (biurowiec przy ul. Kościuszki, V piętro, pokój nr 501) już w pierwszym dniu jego funkcjonowania pojawili się pierwsi zainteresowani. I pomyśleć, że gdyby
nie sanocka inicjatywa pieniądze na stypendia dla niezamożnych
ludzi wsi wróciłyby do Brukseli.
na stronie www.powiat-sanok.pl
szef projektu stypendialnego.
– Tempo operacji będzie szaloW dniu 24 marca, a więc w ekspressowym tempie, w budynku Urzę- ne, mamy tego świadomość, jeddu Gminy przy ul. Kościuszki 23 nakże uznaliśmy, że musimy pod(V piętro, pokój 501) otwarto Biuro jąć wyzwanie. Dlaczego to robimy?
Projektu Stypendialnego. Poinformo- To proste. Gdybyśmy orzekli, że
wano wszystkie szkoły o projekcie. tego się nie da zrobić, pozbawiliWieść rozeszła się błyskawicznie, byśmy młodzież szkolną wywodzągdyż jeszcze tego samego dnia cą się ze środowisk wiejskich styw biurze rozdzwoniły się telefony. – pendiów. Obliczyliśmy, że skorzysta
Pytania były w zasadzie te same: z nich ponad 11 tysięcy uczniów
gdzie można pobrać formularz, jakie ze szkół średnich całego Podkarkryteria trzeba spełniać, żeby otrzy- pacia. Myślę, że warto było podjąć
mać stypendium i jaki jest termin wysiłek – mówi Marek Stabryła.
Cieszymy się, że dzięki powiaskładania wniosków. Odpowiadamy
na pytania, wyjaśniamy, przyjmujemy towi sanockiemu, całe województwo
pierwszych potencjalnych stypen- nie zmarnuje środków unijnych pochodzących
z
Europejskiego
dystów – dowiadujemy się w biurze.
Wyjaśnijmy więc, że o sty- Funduszu Społecznego. Zainterependia mogą ubiegać się ucznio- sowanych odsyłamy do Biura Prowie szkół średnich kończących jektu Stypendialnego mieszczącego
się egzaminem maturalnym, za- się w biurowcu przy ul. Kościuszki
mieszkujących tereny wiejskie, 23 (V piętro, pokój 501), tel.
o dochodach nieprzekraczają- (013) 464 19 71. Wszelkie informacych 504 zł na 1 członka rodziny. cje są dostępne na stronie
Formularze wniosków można po- www.powiat-sanok.pl
Marian Struś
bierać w Biurze Projektu Stypen-

Na zgłoszoną przez zarząd
potrzebę redukcji zatrudnienia
o 90 osób, działające w Autosanie
związki zawodowe odpowiedziały
stanowczo: „nie”. – Trzeba szukać
innych, mniej restrykcyjnych roz-

wie. – Nie możemy zgodzić się na
obniżkę i tak nienajwyższych wynagrodzeń załogi. Cóż byłby to za
związek, gdyby na to przystawał.
Propozycję zarządu przyjęliśmy jedynie do wiadomości, uznając, że

wiązań – brzmiało związkowe
oświadczenie. Dla zarządu tym
mniej restrykcyjnym posunięciem
stało się obniżenie wynagrodzeń
załogi o 10 procent. Zarząd proponował, aby czasokres tej obniżki
obowiązywał do końca 2009 roku,
jednakże pod naciskiem związkowców skrócił ten czas do 6 miesięcy. – Oczywiście w przypadku
poprawy koniunktury na rynku
powrócimy do wcześniejszych wynagrodzeń. Bardzo byśmy pragnęli
to uczynić i to jak najszybciej – mówi
Wiesław Wyżycki, prezes zarządu.
Działające w Autosanie związki zawodowe nie podpisały z zarządem porozumienia w tej spra-

jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż redukcja zatrudnienia
– mówi Tadeusz Żołnierczyk, przewodniczący związku zawodowego
Metalowców.
Mimo braku pełnego porozumienia, w fabryce rozpoczęto
aneksowanie umów z pracownikami, zmieniającego ich warunki płacy. – Każdy musi to sam ocenić
i podjąć decyzję osobiście, za siebie – dodaje szef Metalowców.
Kryzys gospodarczy w Europie już w pierwszej fazie objął
branżę motoryzacyjną. Szybko
dotarł również do Polski.
W przypadku Autosanu najbardziej uwidocznił się w branży

autobusowej, gdzie spadek
sprzedaży sięgnął 50-60 procent.
Dotknął on zwłaszcza autobusów, których odbiorcą jest sfera
tzw. budżetówki. Wcześniej ich
udział w wartości sprzedaży autobusów ogółem przekraczał
30 procent. – To jest katastrofa,
zwłaszcza że cięcia w budżetówce stały się faktem i trudno nawet
łudzić się, że w ciągu roku coś

Niższe pensje
zamiast zwolnień

ARTUR KUCHARSKI

W lutym kraj obiegła informacja, że Polska nie wykorzysta środków unijnych przewidzianych na
stypendia
dla
niezamożnych
uczniów szkół średnich pochodzących ze wsi. Padło wówczas pytanie: czy są województwa, gotowe
podjąć się przeprowadzenia akcji
wypłaty stypendiów, z rozliczeniem
jej do końca maja 2009 roku? Na
tak postawione pytanie większość
województw odpowiedziała przecząco, uznając to za nierealne. Ale
nie wszystkie. W gronie odważnych,
które oświadczyły: „tak, damy radę!”
znalazło się województwo podkarpackie. Uznano, że szkoda byłoby
stracić 23 miliony złotych, bo taką
właśnie kwotę potwierdziło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na stypendia dla Podkarpacia.
W Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie przypomniano sobie,
że kilka lat temu powiat sanocki prowadził już taką machinę stypendialną, dzielnie sobie z tym radząc.
Stąd pierwsze pytanie powędrowało od razu do Sanoka. Odpowiedź
była pozytywna, choć ze zrozumiałych względów nieco asekuracyjna:
„spróbujemy!”
– Nie da się ukryć, że realizacja tak dużego projektu w ciągu
niespełna trzech miesięcy jest
operacją bardzo skomplikowaną.
Nie dziwię się więc wcale, że
większość województw nie podjęło wyzwania. My, na szczęście,
jesteśmy zaprawieni w tym boju,
mamy jeszcze kontakty z ludźmi
z całego województwa, z którymi
współpracowaliśmy przy wcześniejszej operacji „stypendia”. Błyskawicznie montujemy zespół, organizujemy szybkie szkolenie i do
dzieła – mówi Marek Stabryła,

dialnego (czynne od poniedziałku
do piątku od godz. 8 do 16, w sobotę od 9 do 13, w terminie składania wniosków – od 1 do 8
kwietnia – do godz. 18), bądź

GRZEGORZ ŁYBYK

Niezamożna młodzież z całego Podkarpacia, ucząca się
w szkołach średnich, a wywodząca się ze wsi, w maju otrzyma
stypendia uczniowskie. Ich wysokość wyniesie 1.750 złotych
na osobę. Realizacji projektu umożliwiającego wypłacenie
stypendiów podjął się powiat sanocki.

Do zapowiadanych w Autosanie zwolnień 90 pracowników
nie dojdzie. Zamiast zwolnień zastosowana będzie obniżka
wynagrodzeń o 10 procent. Na jak długo? Mówi się o 6 miesiącach.

Mieszkańcom Sanoka nazwa Autosan kojarzy się z autobusem,
albo z tym budynkiem. Niespełna tysięczna rzesza pracowników
wolałaby, aby im kojarzyła się z pewną pracą i przyzwoitym wynagrodzeniem.

może się tu zmienić – mówi prezes Wyżycki.
Na szczęście, kryzys nie
sięgnął dwóch innych dziedzin produkcyjnych, które w ostatnich latach
rozwinął Autosan, a jest to produkcja na rzecz kolejnictwa oraz wojska. W dziedzinie kolejnictwa dynamika produkcji wykazuje ponad
3-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2008, zaś w produkcji wojskowej nie notuje spadku. Wszystko to
jednak nie zrekompensuje obniżenia dochodów spowodowanego
znacznym ograniczeniem sprzedaży autobusów. To właśnie ono
doprowadziło do poważnych turbulencji, które uderzyły w załogę.
– Niewątpliwie, są to wyrzeczenia,
czego wszyscy jesteśmy świadomi.
Zrobimy wszystko co tylko w naszej
mocy, aby pozyskać jak najwięcej
zleceń, umożliwiających osiąganie
jak najlepszych wyników – zapewnia Wiesław Wyżycki.
Jednakże zapowiedzi te nie
są w stanie poprawić nastrojów
wśród załogi. Czasowe obniżki
wynagrodzeń jeszcze jakoś by
przełknęli, gdyby ktoś dał im zapewnienie, że począwszy od
przyszłego 2010 roku wszystko
wróci do normy. A w tej kwestii nawet wśród wybitnych ekspertów
panują diametralnie rozbieżne
opinie. Łącznie z tymi naprawdę
dramatycznymi.
Marian Struś

„Orły” odstrzeliły „Orlika” Marszałek o pieniądzach
Ul. Okulickiego
doczeka się remontu
Przed kilkoma dniami Starostwo Powiatowe otrzymało pozwolenie na przebudowę drogi Sanok – Bukowsko. Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, odcinek od przejazdu kolejowego do
mostu na Markowce powinien być gotowy do końca września.

Radni z Zagórza nie okazali się miłośnikami przyrody. Po
dość kiepskiej debacie „odstrzelili” Orlika, choć sądząc po atmosferze na sali, najchętniej zrobiliby to z burmistrzem. Do polowania na drugiego „Orlika”, który chciał się zagnieździć przy
I Liceum Ogólnokształcącym, przystąpili ponoć członkowie Zarządu Powiatu. W Ogólniaku zawrzało.

Na sesji nadzwyczajnej w Zagórzu opozycyjni radni nie dali się przekonać,
że budowa „Orlika” w Tarnawie Dolnej to naprawdę dobry pomysł. Gdyby nie
był on akceptowany i popierany przez burmistrza Jaworskiego, to kto wie, czy
nie daliby się namówić. Bo z przebiegu obrad wcale nie wynikało, że tak
naprawdę chodzi o troskę o budżet gminny. Zagłosowali bowiem przeciwko
„Orlikowi” (7, 3 było „za”, 2 wstrzymało się), po czym opowiedzieli się za budową
dwóch boisk sportowych w Tarnawie Dolnej i Nowym Zagórzu, przeznaczając
na ten cel 600 tys. złotych z budżetu na rok 2009. „Orlik” kosztowałby gminę
484 tys. zł, przy 666 tys. zł dotacji, którą utracono. Desperacka próba ratowania
„Orlika” przez burmistrza – zróbmy Orlika za 484 tysiący i dajmy 200 tysięcy na
boisko w N. Zagórzu – w ogóle nie została wzięta pod uwagę.
emes
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Oczywiście największe zainteresowanie wzbudził temat popularnych „Orlików”, szczególnie medialny po ostatnich decyzjach
radnych z gminy Zagórz. Marszałek zapewnił, że pieniądze na ten
cel są i mają być sukcesywnie wydawane. – W tej chwili na tapecie
jest „Orlik” w Prusieku, zobaczymy,
jak rozwinie się temat Zagórza. Na
pewno powstaną też kolejne
w gminie Sanok – zapewniał.
Pytany o inne pieniądze dla
lokalnych samorządów, marszałek powiedział, że Regionalny
Program Operacyjny zatwierdzany był półtora roku temu, gdy nikt
nie myślał jeszcze o kryzysie.
Zaznaczył jednak, że mimo
wszystko Urząd Marszałkowski

stara się wspierać Sanok. – Były
pieniądze na Rynek, szpital i muzeum. Teraz są na szkoły średnie,
a w kolejnych latach będą na podstawowe i gimnazjalne. I jeszcze
informacja dosłownie z ostatniej
chwili – są środki na „Salę tańca”
w Sanockim Domu Kultury.
Na zakończenie Bogdan
Rzońca zaznaczył, że już w maju
przeprowadzony będzie konkurs
na podział pieniędzy dla przedsiębiorców, w czym upatruje szansę
dla Sanoka. – Wasze miasto od
dawna słynie z kapitalnych inicjatyw. Widać, że ludzie mają tu
dobre pomysły i chcą pracować.
Warto się postarać, bo walka idzie
o naprawdę konkretne środki
– zaznaczył marszałek.
(b)

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Dziś ul. Okulickiego jest w fatalnym stanie, ale jeżeli wszystko
pójdzie planowo, za pół roku będzie jak nowa.
Informacja ta cieszy szczególnie nie z Regionalnego Programu Opew kontekście osławionej już ulicy racyjnego. Pozostałe 1,1 mln zł trzeOkulickiego. Od dobrych kilku lat ba pokryć z budżetu, choć są
otrzymujemy sygnały czytelników, wstępne deklaracje miasta, że
„grubym” słowem opisujących uroki współnansować będzie sanocki
jazdy tym traktem. Na szczęście ko- odcinek. Planujemy remont komniec udręki już widać. Do 17 kwietnia pleksowy, ze wzmocnieniem podbustarostwo ma termin na złożenie dowy, odwodnieniem i zmianą nakompletnej dokumentacji w Urzędzie wierzchni. Niestety, na razie plan nie
Marszałkowskim, a zapewne po- obejmuje chodników, bo jeszcze nie
czątkiem czerwca ogłoszony zosta- są uporządkowane wszystkie spranie przetarg. Gdyby prace ruszyły wy własnościowe przydrożnych paw lipcu, będzie szansa, że zamknięte sów – zaznacza Zenon Stryjak,
zostaną do końca września.
naczelnik Wydziału Rozwoju, Komu– Koszt inwestycji to 3,7 mln zł, nikacji, Transportu i Dróg Starostwa
mamy 70-procentowe donansowa- Powiatowego.
(bart)

W Sanoku gościł marszałek Bogdan Rzońca. W biurze
Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z dziennikarzami, mówiąc
m.in. o pomocy, jakiej nasz region może oczekiwać od województwa.

Podczas konferencji marszałkowi towarzyszyli przedstawiciele
lokalnego PiS-u. Od lewej: Andrzej Chrobak, Piotr Uruski, Bogdan Rzońca i Leszek Ciepły.
TYGODNIK SANOCKI
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Jubileuszowy Proletaryat

Festiwal czas zacząć
Już od tej niedzieli, aż do najbliższego czwartku Sanokiem
zawładną gitary. To czas XVII Międzynarodowych Spotkań
Gitarowych, jednego z największych w Polsce wydarzeń kulturalnych z dziedziny gitary klasycznej. Wydarzenia, o którym
coraz głośniej w Europie. W konkursie, stanowiącym najważniejszą pozycję festiwalu, wystąpią przedstawiciele sześciu
krajów: Białorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski.

Czy Marysia Korzeniowska powtórzy swój piękny sukces sprzed
dwóch lat, kiedy zwyciężyła w I kategorii sanockich Spotkań
Gitarowych? Trzymamy kciuki!
Jak na prawdziwy festiwal nie? Naszą PSM reprezentować
przystało, konkursowi towarzyszyć będzie bardzo młoda ekipa skłabędą koncerty z udziałem wielu dająca się z piątki uczestników.
gwiazd gitary klasycznej, lekcje Są to: Ola Gorgoń, Marysia
mistrzowskie, wykłady, prezenta- Kozimor i Zuzia Kopiec (grupa I,
cje instrumentów, a nawet wystawa najmłodsza), Maria Korzeniowska
malarstwa o znamiennym tytule (grupa II) i Aleksandra Bodziak
„Wokół muzyki”. Nie jest dziełem (grupa III). – Każdego roku traaprzypadku, że patronat nad my do grona laureatów, myślę, że
„Spotkaniami” objął minister kultury w tym także sięgniemy po nagroi dziedzictwa narodowego Bogdan dy i zaszczyty – przewiduje
Zdrojewski, a swój przyjazd za- p. Iwona Bodziak. Pozostaje tylko
anonsowali uznani krytycy mu- trzymać kciuki. W konkursowe
zyczni oraz liczne media. – To już szranki stanie 87 uczestników.
siedemnasta edycja festiwalu, wyKoncerty
pracowaliśmy pewną jego formułę,
z udziałem gwiazd
dbając o rangę i poziom – mówi
Zawsze dbano, żeby koncert
Andrzej Smolik, dyrektor festiwalu.
inauguracyjny robił wrażenie. Tak

Zjedzie pierwsza liga

Wystarczy prześledzić nazwiska uczestników konkursu, aby
zorientować się, że do Sanoka
zawita I liga młodych polskich gitarzystów, z których wielu już ma
na swym koncie sukcesy w międzynarodowych
festiwalach.
Mocni będą także reprezentanci
spoza naszego kraju. Jak w tej
konkurencji wypadną sanocza-

będzie i tym razem, jako że wystąpi w nim światowej sławy polski
gitarzysta Marcin Dylla, po którego koncercie znana sanoczanom
z festiwalu Muzyka Mlodych
u Franciszkanów Wanda Falk powiedziała: „to objawienie!” W latach 1996 – 2007 19-krotnie zwyciężał w najbardziej prestiżowych
międzynarodowych konkursach
gitarowych w Europie i USA.

Soliście towarzyszyć będzie
Municypalna Orkiestra Kameralna
LEOPOLIS ze Lwowa pod dyrekcją Wiktorii Zhadko. W programie
usłyszymy m.in. „Concierto de
Aranjuez” Joaquina Rodrigo, najbardziej znany i lubiany koncert na
gitarę z orkiestrą.
Wydarzeniem muzycznym
będzie również koncert międzynarodowego kwartetu gitarowego GUITAR 4MATION w składzie: Martin Schwarz, Martin
Wesely (Austria), Michał Nagy
(Polska) i Petr Saidl (Czechy).
Koncertują z powodzeniem po
całej Europie, ciesząc się ogromną sympatią widzów.
W dwóch kolejnych koncertach dominować będzie młodość.
W pierwszym klasę zechce zaprezentować świetna „katowicka
szkoła”, której reprezentację będą
tworzyć: sanoczanka Emilia
Szeruga, zdobywczyni Grand Prix
Spotkań 2007 oraz Marcin Maślak
i Piotr Mesjasz. Emilia wystąpi
solo oraz w zespole. Z pewnością
w pełni zaprezentuje swoje olbrzymie możliwości, które doceni
i nagrodzi sanocka publiczność.
Bardzo ciekawie zapowiada się
koncert młodych muzyków – studentów i absolwentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. I tu kolejny sanocki akcent. W zespole
pn. „Eclectic Trio” wystąpi kolejny
absolwent
sanockiej
PSM
Wojciech Lubertowicz (darabukka), a obok niego: Mateusz
Szemraj (gitara klas.) i Grzegorz
Szczepaniak (lutnia arabska).
Etniczne brzmienia darabukki oraz
lutni arabskiej spotkają się ze

Wszystko zaczęło się od
szkolnej akademii, podczas której
Paweł Kociszewski grał na gitarze,
a Łukasz Podulka na basie. Wyszło
na tyle ciekawie, że postanowili założyć kapelę. Szybko znaleźli pozostałych muzyków i przed rokiem
grupa zadebiutowała na scenie,
oczywiście w murach macierzystego II LO (gdzie grała jeszcze kilka
razy). W międzyczasie na stronie
internetowej szkoły ogłosili konkurs
na nazwę. Najbardziej spodobało
się Futro z Bobra, choć wiele osób
używa skrótu, mówiąc po prostu
„Futrzaki”.
W ciągu roku grupa dała kilkanaście koncertów. Poprzedniej
wiosny grali na Dniach Beska i
na Dzień Dziecka w Tarnawie
Dolnej, a w skansenie poprzedzali występ Skaldów na 80-lecie II LO. Najmilej wspominają
jesienny koncert w klubie
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współczesną harmonią gitary klasycznej, tworząc kapitalny efekt.
To koniecznie trzeba posłuchać.
A na koniec ogłoszenie wyników, czego dokona tradycyjnie
Piotr Zaleski, przewodniczący
międzynarodowego jury, wręczenie cennych nagród, z tą główną,
jaką jest wspaniała gitara lutnicza
– dzieło Jerzego Wysockiego
i koncert laureatów. W imieniu organizatorów zapraszamy na koncerty, a także na przesłuchania,
życząc niezapomnianych wrażeń
i chwil spędzonych przy dźwiękach gitary. Dodajmy, że festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa
malarstwa „Wokół muzyki” artystów krakowskich: Miry SkoczekWojnickiej, Doroty Pietrzyk oraz
Iwo Birkenmajera. Wernisaż
wystawy odbędzie się 30 marca
(poniedziałek) o godz. 17 w salach
Zajazdu
Muzeum
Historycznego.
Marian Struś

Tydzień wcześniej w „Szklarni”
zagrały trzy inne grupy o dużym
bagażu doświadczeń scenicznych. Zwłaszcza WC z Pomorza,
którego początki sięgają roku
1981. Także Baba Yaga Oyo
(’85) i OSC (’94) nie reprezentowały pokolenia debiutantów.
Publiczność bawiła się całkiem
nieźle, zwłaszcza przy utworach
WC, które dało perfekcyjny show.
Frekwencja była jednak dużo
słabsza niż zwykle, co dowodzi,
że koncerty w niedziele nie są
dobrym pomysłem.

Potwierdziła to ostatnia sobota, gdy na koncert ściągnęło 160
osób. W roli suportu wystąpił
zespół Get Break z Jarosławia,
grający alternatywnego rocka.
Potem przyszła kolej na gwiazdę
wieczoru, czyli świętujący jubileusz
20-lecia Proletaryat. Publiczność
odśpiewała grupie „100 lat”, były
szaleństwa pod sceną i kilka bisów.
Zespół dał blisko dwugodzinny
występ, grając utwory z większości
swoich płyty. Było punkowo, momentami nawet metalowo, choć
nie zabrakło i ballad.
bart

Mimo 20 lat na scenie muzycy Proletaryatu nadal zachowują młodzieńczą energię.
Dzisiaj (27 bm.) w Klubie Pani K. zagra jazzowe trio Trzaska/
Gasser/Zerang. To najnowszy projekt saksofonisty Mikołaja
Trzaski, który do współpracy zaprosił Clementinę Gasser – wiedeńską awangardową instrumentalistkę, grającą na 5-strunowej
wiolonczeli oraz znakomitego perkusistę Michaela Zerangiema.
Początek o godz. 20, bilety po 18 zł.
Kolejne koncerty w „Szklarni” 4 IV – wystąpią Hunter, Separated
i Requiem. Przedsprzedaż biletów w sklepach Sonic i Violin po 18 zł.

Wielkopostne Requiem

31 marca (wtorek) godz. 20 – Emilia Szeruga – gitara (Polska) oraz
zespół w składzie: Emilia Szeruga, Marcin Maślak i Piotr Mesjasz

Paraa pw. Przemienienia Pańskiego zaprasza na Koncert
Wielkopostny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę
(29 bm.) o godz. 19 w kościele. Wystąpią w nim: Chór Mieszany
ECHO działający przy Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Krośnie, Zespół Dziecięcy SOULIKI Sanockiego Towarzystwa
Muzycznego, Zespół Wokalny SOUL z parai Przemienienia
Pańskiego oraz Orkiestra złożona z uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej w Sanoku.

1 kwietnia (środa) godz. 20 – Eclectic Trio w składzie: Mateusz
Szemraj, Wojciech Lubertowicz i Grzegorz Szczepaniak.

We wspólnym wykonaniu Chórzystów i Orkiestry usłyszymy m.in.
fragmenty REQUIEM Mozarta.
emes

2 kwietnia (czwartek) godz. 17 – Koncert nałowy z udziałem laureatów XVII MSG Sanok 2009.
Koncerty odbywać się będą w Sanockim Domu Kultury. Karnety do
nabycia w PSM, bilety przed koncertami w SDK. Szczegóły: www.sanockiespotkaniagitarowe.republika.pl

Lamentacje jazzowe

29 marca (niedziela) godz. 18 – Koncert inauguracyjny – Municypalna
Orkiestra Kameralna Leopolis (Ukraina), solista Marcin Dylla
(Polska)
30 marca (poniedz.) godz. 20 – Kwartet gitarowy Guitar 4mation
(Martin Scwarz, Martin Wesely, Michał Nagy i Petr Saidl.

małą trasę po Podkarpaciu, potem zaprezentują się podczas
„Dni Otwartych II LO”. Być
może
wystąpią
też
na
Juvenaliach.

Futro z Bobra podczas koncertu w „Szklarni”.
„Szklarnia” gdzie supportowali
Radio Bagdad i Totentantz.
W tym roku wystąpili już
w Lesku i w Krośnie. Początkiem
kwietnia mają zagrać z zespołami No Właśnie i Diffusion

Piotr Zaleski (na zdj.) od wielu
lat przewodniczy jury sanockiego festiwalu. Czyni to wybornie, co jest jednym z przyczynków, że o tym konkursie
mówi się w samych superlatywach. I w ogóle jest dobrym
duchem festiwalu.

Program koncertów:

„Futro” w rockowym wydaniu
Nazwę mają dziwną, ale grają całkiem nieźle. Futro z Bobra to
szkolny zespół rockowy z II Liceum Ogólnokształcącego, który
coraz lepiej radzi sobie na scenie. Większość składu stanowią tegoroczni maturzyści, ale całkiem możliwe, że po ich wyjeździe
na studia grupa działać będzie w nowym składzie.

Czyżby klub „Szklarnia” przerzucił się na koncerty punkowe? Ostatnio wystąpiło tam kilka zespołów grających tę muzykę, z Proletayatem na czele.

Podczas koncertów Futro
z Bobra gra głównie covery
(m.in. piosenki Iry, Dżemu, Guns
‘N’ Roses i The Cranberries), ale
także dwie własne piosenki.
Obecnie szlifują nowe utwory autorskie, które mają zostać zaprezentowane podczas najbliższego koncertu w szkole. – Czy szykujemy materiał na płytę? Raczej nie, bo ten
skład „Futra” istnieć będzie jeszcze
tylko kilka miesięcy, potem czekają
nas studia. Choć z drugiej strony
warto byłoby to nagrać w jakiejś
przyzwoitej jakości, by zostawić po
sobie ślad w szkolnych archiwach
– mówi Paweł Kociszewski.
Chociaż większość składu
stanowią tegoroczni maturzyści,
Futro z Bobra być może przetrwa
jako zespół szkolny, bo następców ponoć już widać. – Byłoby
fajnie, gdyby ktoś kontynuował
to, co my zaczęliśmy. Zwłaszcza,
że w młodszych klasach są osoby z talentem muzycznym – podkreśla wokalistka Anna Myszkal.
B. Błażewicz

Futro z Bobra:
Obecny skład: Anna Myszkal – wokal, Tomasz Sądelski – wokal,
Paweł Kociszewski – gitara, Szymon Franczak – gitara, Łukasz
Podulka – bas, Maciej Białas – perkusja.
Byli członkowie: Kamila Malewska – klawisze, Marcin Baraniecki – gitara, Paweł Bulwan – perkusja.
TYGODNIK SANOCKI

W kościele Franciszkanów znów wystąpi Piotr Baron, czołowy polski saksofonista jazzowy.
W piątek 3 kwietnia, podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej
(godz. 19.15) P. Baron wykona specjalnie przygotowany program „Via
Crucis – Lamentacje Jazzowe”. Przypomnijmy, że muzyk grał już
u franciszkanów w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Jazz Bezz
2008”, prezentując własne interpretacje pieśni maryjnych.
(b)

GRATISY! GRATISY!

Bilety na Budkę Suflera!
Już niewiele ponad miesiąc dzieli nas od koncertu legendy polskiej sceny muzycznej, który występem w Hoczwi
k. Leska 1 maja br. zainauguruje trasę koncertową na jubileusz 35-lecia swej działalności artystycznej.
W związku z tym organizatorzy imprezy przygotowali dla Czytelników
„Tygodnika Sanockiego” niespodziankę w postaci 10 pojedynczych
wejściówek, które zostaną rozdysponowane dla tych, którzy jako pierwsi
dodzwonią się do redakcji naszego tygodnika, podając hasło „Budka
Suera”. Nasz redakcyjny telefon 013-464-27-00 będzie czynny w tej
sprawie od godziny 12 w piątek 27 marca. Tym, którym nie dopisze
szczęście w naszym konkursie telefonicznym, polecamy zakup biletów
za pośrednictwem strony internetowej www.hoczew.pl , bądź też bezpośrednio w pensjonacie „W Starym Piecu” (tel. 013) 46-898-80
w Hoczwi. Mieszkańcy Sanoka i Zagórza mogą zamawiać bilety z bezpłatną dostawą do domu, dzwoniąc pod numer: 507 116 478.

SDK zaprasza
Dziś, 27 marca, o godzinie 19. spektakl Teatru im. Wandy
Siemaszkowej zatytułowany „Miło szaleć, kiedy czas po temu”. Opowieść
o życiu w dawnej Polsce, okraszona humorem, oparta na wyśmienitych
wzorcach literackich. Bilety (jeszcze!) do nabycia w kasie SDK. Warto.
Dla czytelnika, który jako pierwszy zadzwoni do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl.
27 MARCA 2009 R.

Z MIASTA I POWIATU

Turyści powitali wiosnę
I chociaż aura bardziej przypominała zimę, turyści spod
znaku PTTK tradycyjnie powitali wiosnę na szlaku. 20 marca,
w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, wzięli udział
w VIII Rajdzie pn. „WITAJ WIOSNO!”
Rajd adresowany był główwnie do młodzieży szkolnej, jako
forma przyjemnego i pożytecznego spędzenia tzw. „dnia wagarowicza”, który tradycyjnie przypada
na pierwszy dzień wiosny.
Gospodarzem tegorocznego Rajdu
była gościnna gmina Dydnia, na
której terenie wytyczono trzy trasy. Pierwsza wiodła „Szlakiem
Ikon” z Witryłowa do Ulucza, a jej
zwieńczeniem było zwiedzenie
cerkwi greckokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Pańskiego, wzniesionej w 1659 r. na wzgórzu
Dębnik (344 m n.p.m.). Druga prowadziła z Jabłonki do galerii malarstwa „Kopaniska” autorstwa
Pani Doroty Wasylewicz-Krynickiej. I wreszcie trzecia, połączona
była ze zwiedzeniem drewnianego kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Jabłonce,
wzniesionego w stylu narodowym
w latach 1936-39 oraz neogotyckiego kościoła pw. św. Michała
Archanioła i św. Anny w Dydni,
konsekrowanego w 1882 roku.
Mimo niesprzyjającej pogody,
w rajdzie udział wzięło 180 osób
(w tym 147 uczniów i 16 nauczycieli) z pięciu szkół powiatu sanockiego (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Besku oraz SP w Długiem, w Srogowie Górnym i SP nr
2 w Zagórzu, a także z pięciu
szkół gminy Dydnia (Gimn. w
Dydni oraz SP w Grabówce,
Jabłonce, Wydr- nej i Zespół Szkół
w Końskiem).

Dydnia. Podkreślono znaczącą
pomoc w zorganizowaniu Rajdu
ze strony wójta gm. Dydnia
– Jerzego Adamskiego, Urzędu
Miasta w Sanoku, Powiatu

Na trasie było zimno, śnieżnie i wietrznie, choć miło i przyjemnie.
Za to na zakończenie, w szkole w Dydni, atmosfera była gorąca
i radosna. Nowe Koło sanockiego PTTK „Pogórze” zdało swój
pierwszy egzamin na piątkę.
Fachowe i nad wyraz bez- Sanockiego i Podkarpackiego
pieczne prowadzenie Rajdu za- Banku Spółdzielczego. Szczególne
pewnili doświadczeni przewodnicy: podziękowanie za pomoc w orgaZbigniew Brzozowski, Grzegorz nizacji Rajdu otrzymał prezes
Fal, Sabina Pelc-Szuryn, Wiesław Krzysztof Prajzner.
Sternik, Jerzy Tomaszkiewicz
A potem odbyła się zabawa
i Maria Więcławska z Koła integracyjna, podczas której
Przewodników działającego przy uczniowie szkół z gminy Dydnia
Oddziale PTTK w Sanoku.
zaprezentowali swoje osiągnięZakończenie VIII Rajdu „Witaj cia.
Następnie
zaproszono
Wiosno” odbyło się w Gimnazjum wszystkich do wspólnego śpiew Dydni. Z tej okazji w szkole przy- wania piosenek młodzieżowych
gotowano wystawy rękodzieła i turystycznych, któremu przewoartystycznego mieszkańców gminy dził znakomity zespół muzycznoi uczniów. Opiekunom, którzy przy- -wokalny z Gimnazjum w Dydni.
byli z dziećmi na rajd, wręczono Rozstanie miało charakter wspólpodziękowania, natomiast szkołom nych zapewnień o potrzebie
upominki przygotowane przez kolejnego spotkania grup tuZarząd Oddziału PTTK, przewod- rystycznych zorganizowanych pod
niczącą Koła „Pogórze” Małgorzatę egidą PTTK na terenie pięknej
Zarzykę-Ciporę oraz Urząd Gminy i gościnnej gminy Dydnia. emes

Przedszkolaki przygotowały dla członków zarządu przedstawienie „Taneczne pożegnanie zimy”.
Liczące 4500 członków Towarzystwo może pochwalić się
57 kołami działającymi na terenie miasta i podlegających mu
gmin. W minionym roku 50 opiekunów TPD otoczyło opieką ponad 700 dzieci z 408 rodzin,
udzielając pomocy w nauce,
zmniejszając kłopoty wychowawcze, niosąc pomoc materialną. Na tą ostatnią TDP wydatkowało kwotę bliską 15 tys. zł.
Koła TDP w powiecie sanockim były organizatorami
niezliczonych akcji, których
przewodnią myślą była pomoc
dzieciom. Wyjazdy na wycieczki, udział w spektaklach teatralnych, wspomaganie dożywiania
w szkołach, organizacja świąt
okolicznościowych, konkursów,
prelekcji, zbiórek na cele chary27 MARCA 2009 R.

tatywne, wypłacanie stypendiów, przygotowania paczek
mikołajowych, spotkania z ciekawymi postaciami lokalnej
społeczności, programy prolaktyczne to tylko nieliczne
z osiągnięć, jakimi mogą
pochwalić się członkowie TDP.

Konkursy, warsztaty, pokazy związane z Dniami Otwartymi Gimnazjum nr 3 w Sanoku przebiegały pod hasłem
„Z uśmiechem do gimnazjum”.
Uczniowie sanockich szkół
podstawowych mogli sprawdzić
swoje umiejętności, zarówno matematyczno-przyrodnicze, jak i językowe, sportowe czy artystyczne.
Odbyła się też V edycja cieszącego się niesłabnącą popularnością wśród czytelników
książek J. K. Rowling konkursu
„Potteromania 2009”. Bezkonkurencyjni okazali się w nim uczniowie SP 4 i SP 2.
Konkurs „British or American?”
został przeprowadzony w języku
angielskim i dotyczył kultury krajów
anglojęzycznych. Liczyła się tu nie
tylko znajomość języka, ale przede
wszystkim szeroka wiedza i umiejętność obserwacji otaczającego
nas świata.
Po raz pierwszy gimnazjaliści
zorganizowali dla młodszych kolegów turniej szachowy, który przyciągnął liczne grono miłośników
tak specycznych zmagań intelektualnych. W „Zabawach matematycznych” brali udział uczniowie
klas 5 i 6.

Uczestnikom szczególnie podobała się część, w której rywalizowały ze sobą zespoły, układając
puzzle, grając w „Państwa-miasta”
i tworząc krzyżówkę o Układzie
Słonecznym. Tu również prym
wiedli uczniowie SP 4.
W przerwie zmagań goście
brali udział w warsztatach plastycznych. Kto czuł się na siłach, mógł
zostać gwiazdą piosenki karaoke.
Naukowy klimat nadali Dniom
Otwartym nauczyciele przedmiotów
ścisłych, którzy wraz z asystentami,
przeprowadzili ciekawe doświadczenia, dowodząc, że przedmioty
matematyczno-przyrodnicze to nie
abstrakcja. Uczniowie klasy sportowej zafascynowali publiczność
swoją sprawnością zyczną, prezentując gury akrobatyczne i układy gimnastyczne. Sportową część
pokazów zakończono meczem
siatkówki.
Należy podkreślić, że konkursy, turnieje i prezentacje to nie tylko
rywalizacja, ale wspaniała zabawa
i wszechstronny rozwój.
(s)

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

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 013-463-21-82
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek
– 9-18, środa – nieczynne, czwartek, piątek
– 9-18, sobota – 9-15.

Miejski Ośrodek
Europejskiej

Informacji

ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 013-463-04-44.
Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15, wt. i śr.
9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe:
ikony, malarstwo Z. Beksińskiego

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

BWA Galeria Sanocka
tel. 013-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.

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

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

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

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”

Dobro najmłodszych
na pierwszym miejscu
W ubiegłym tygodniu w Przedszkolu nr 4 zebrał się Zarząd
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku, by podsumować swoją działalność w 2008 roku. W tym roku
instytucja będzie obchodziła 90-lecie swojego powstania.

Z uśmiechem
do gimnazjum

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

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 013-464-61-35

Ponadto grupa 127 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
pozostających w szczególnie
ciężkiej sytuacji materialnej,
skorzystała z kolonii zdrowotnych zorganizowanych przez
krośnieński oddział TPD.
– Chcemy przede wszystkim pomagać dzieciom i rodzinom o niższym standardzie życiowym, nie zawsze w wymiarze
materialnym. Staramy się wskazywać władzom i odpowiednim
instytucjom
na
problemy
i potrzeby takich ludzi. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, PFRON.
Bardzo aktywnie działamy
w szkołach – mówi Roman Daszyk, prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego TDP w Sanoku.
W czasie spotkania wyróżnieni zostali za szczególnie aktywne zaangażowanie społeczne: Irena Penar, Halina Połojko
oraz Henryk Kozak. Wiele osób
w ciągu roku zostało uhonorowanych odznakami „Przyjaciel
Dziecka” oraz medalami im. dr.
Henryka Jordana.
Fabian Miszkiel

Przyszli gimnazjaliści, którzy uczestniczyli w „Drzwiach Otwartych” Gimnazjum nr 3 nie mieli wątpliwości, że właśnie tutaj chcą
kontynuować naukę. Byli tacy, którzy w ogóle nie chcieli już wracać do swoich szkół, tak podobały im się gry, zabawy, warsztaty
i konkursy, w jakich wzięli udział.

Dzieci z Zahutynia
potrzebują pomocy
Dwójka dzieci, 14-letnia Zuzia i 9-letni Kubuś, zamieszkała
w Zahutyniu, jest ciężko chora. Ich rodzice, którzy podjęli heroiczną walkę o ich ratowanie, potrzebują wsparcia. Prosimy
o nie. Nie pozostańcie Państwo obojętni na ich błagania.
Zuzia ma lat 14. Kilka tygodni
temu przeszła operację onkologiczną. Obecnie poddawana jest
co jakiś czas chemioterapii
w Centrum Zdrowia Dziecka
w Międzylesiu k. Warszawy. Jej
rodzice nie są w stanie udźwignąć
nansowego ciężaru leczenia
Zuzi, proszą o wsparcie. Jeśli możecie Państwo im pomóc, prosimy
o przekazanie dowolnej kwoty na
konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Sanok 1686 42 11
8420 1800 1214 4400 01.
Kubuś ma 9 lat. Urodził się
w bardzo ciężkim stanie i jest
dzieckiem niepełnosprawnym. Nie

mówi, nie porusza się samodzielnie, nie zgłasza swoich potrzeb zjologicznych. Cierpi na ciężką
postać padaczki lekoodpornej. Wymaga stałego leczenia i rehabilitacji. Jego rodzice proszą osoby,
którym nie jest obojętny los skrzywdzonego dziecka, o przekazanie
1 % swojego podatku, bądź dowolne wsparcie nansowe na rehabilitację Kubusia. Pieniądze można
przekazać na konto 411240 1037
1111 0010 1321 9362 Fundacja
Dzieciom – Zdążyć z Pomocą,
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
. Z dopiskiem: dla Jakuba Bogaczewicza. KRS 0000037904.
emes

Łącząc się w bólu
z Wojciechem i Agnieszką Stawarczykami
składamy najszczersze wyrazy
współczucia z powodu śmierci

Żona, Dzieci i Wnuki
TYGODNIK SANOCKI

ul. Podgórze 25, tel. 013-464-53-15

Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 013-463-10-42

MOSiR w Sanoku
Basen kryty czynny: pon.-pt. 7-21, sobota
8.30-18, niedziela 10-18, tel. 013-465-91-55

Postój taxi tel. 013-463-03-33
Postój taxi bagażowych
tel. 013-463-16-60

Radio TAXI tel. 96-66
Tele TAXI tel. 94-77
San-TAXI tel. 96-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 013-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.

Nocne dyżury aptek
27-30 III – apteka „OMEGA”, ul. Kościuszki 22
30 III - 6 IV – apteka M. P. Szul, ul. Jagiellońska 68.

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

Masz kłopot, zmartwienie,
coś Cię niepokoi…
– zadzwoń do Fundacji „Zanim nadejdzie
jutro” – tel. (0607) 566 136

Pozostaną w pamięci

Wszystkim, którzy łączyli się z nami
w żalu i uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego kochanego Męża, Taty, Dziadzia
śp. lek. med. Rajmunda Mrozowskiego
najserdeczniejsze podziękowania składają

Państwowa Szkoła Muzyczna

Mamy i Teściowej
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów Lekarskich),
tel. 013-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20,
wt., śr. , pt. 11.30-19.30.
Dyżur członków MKRPA poniedziałki (16-18).
Dyżur pełni: 30 III – Janina Kopecka
Alkoholowy telefon zaufania: 013-463-01-00.

Straż Miejska
tel. 013-463-23-31.
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O TYM SIĘ MÓWI

Ziemia Sanocka dla szpitala
Sanocka Orkiestra Szpitalnej Pomocy już stroi instrumenty. Ustalono, że koncertować będzie w dniach 25-26 kwietnia,
a ozdobą tegorocznej akcji będzie występ Zespołu Pieśni
i Tańca ŚLĄSK, który wystąpi w „Arenie” w sobotę (25.) Hitem
drugiego dnia będzie wschodząca gwiazda polskiej piosenki
zespół PECTUS z sanoczaninem Damianem Kuraszem
w składzie.

towe Centrum Wolontariatu,
wspierać ją będą nauczyciele
wszystkich szkół. Pełnej obsługi
nansowej akcji podjął się Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Do
sztabu płyną meldunki z gmin,
z deklaracjami zorganizowania
akcji na swoim terenie. Prawdopodobnie wezmą w niej udział
wszystkie gminy powiatu sanockiego.

Szpital też się włączy

Połączyć piękne
z pożytecznym

Loterie, kiermasze, a wszystkie zebrane na nich pieniążki wypełniały puszki wolontariuszy. Stwarzały przy tym sympatyczny klimat dorocznej akcji „Ziemia Sanocka dla szpitala”. Tak będzie
też w tym roku.
Gwiazdy gwiazdami, z pew- w postępie geometrycznym. Jednością nie przysłonią one wspa- ne napędzają drugie. Teraz najniałej idei akcji, której nazwa: pilniejszą stał się nowy Oddział
„Ziemia Sanocka dla szpitala” Kardiologii. I to właśnie rok 2009
stała się już dość popularną. Od ma być rokiem kardiologii. Stąd
kilku lat co rok sanoczanie otwie- wszystkie wysiłki i starania podrają serca, aby wspomóc swoją porządkowane są temu zadaniu.
lecznicę. Gestem tym podkreśla- Z pewnością więc akcja „Ziemia
ją, jak ważną rolę odgrywa w ich Sanocka dla szpitala” nie pożyciu, chcąc wspomóc ją, aby zostanie wobec niego obojętną.
była coraz piękniejsza i nowo400 puszek.
cześniejsza. Nie zawodzą się,
Oby pełnych po brzegi
gdyż w sanockim szpitalu dokonują się dynamiczne przemiany.
W dniach 25-26 kwietnia (soSpowszedniały już nam nieco bota, niedziela) na ulice Sanoka
takie urządzenia jak: rezonans i całego powiatu wyruszy około
magnetyczny i tomograf kompu- 400 wolontariuszy. Będzie to
terowy, przyzwyczailiśmy się też młodzież ze szkół średnich i gimdo nowego Oddziału Ratunko- nazjów, studenci Państwowej
wego. Rewelacją ostatnich mie- Wyższej Szkoły Zawodowej oraz
sięcy stał się nowo otwarty harcerze ZHP Hufca Ziemi SaOddział Kardiologii Inwazyjnej, nockiej. Wyposażona w puszki
żywy symbol nowoczesności będzie zbierać datki z przeznai wiedzy medycznej.
czeniem na szpital. Zbiórką poZmiany zachodzące w sa- kieruje Fundacja Zdrowia na
nockim szpitalu dokonują się rzecz Szpitala w Sanoku i Powia-

Akcja „Ziemia Sanocka dla
szpitala” nie będzie ograniczać się
do zbiórki pieniędzy. – Chcemy,
aby tak jak w poprzednich latach,
była ona radosnym świętem
mieszkańców miasta i powiatu.
Stąd przygotowujemy dużo imprez kulturalnych i sportowych,
do udziału w których zaprosimy
wszystkich – mówi szef sztabu akcji wiceburmistrz Marian Kurasz.
Niewątpliwie perłą, która
nada blasku tegorocznej akcji,
będzie koncert Zespołu Pieśni
i Tańca ŚLĄSK pn. „W Europie ze
Śląskiem”. – Zaprezentujemy
w nim nie tylko najpiękniejsze nasze tańce narodowe, ale także
słynne tańce innych krajów europejskich. Będą to m.in. hiszpańskie amenco, czeska polka, węgierski czardasz, a także grecka
zorba – mówią przedstawiciele
zespołu. Można więc sobie
wyobrazić, jakie to będzie wspaniałe wydarzenie kulturalne. Kto
w ubiegłym roku oglądał w „Arenie” występ Mazowsza, ten niewątpliwie czuje jego smak. Koncert Śląska odbędzie się
w sobotę, 25 kwietnia. Ceny biletów zostały tak skalkulowane,
aby umożliwić udział w koncercie
jak największej rzeszy widzów.
Oczywiście, dochód z ich sprzedaży wpłynie na konto akcji.
W niedzielę impreza przeniesie się na sanocki Rynek. Od południa sceną zawładną rozliczne
zespoły muzyczno-wokalne i taneczne, prowadzone będą licytacje a także loteria fantowa z cennymi fantami. Wieczorem na

Nie było Orkiestry Jurka Owsiaka, będzie Wielka Orkiestra Szpitalnej Pomocy. Przed rokiem zebrano 100 tysięcy złotych. A teraz? Proponujemy 150...
estradzie pojawi się zespół
z
podkarpackim rodowodem,
o którym ostatnio jest bardzo
głośno. To rzeszowski PECTUS,
którego hity podbijają wszystkie
krajowe listy przebojów. On
dostąpił zaszczytu miana „Gwiazdy wieczoru”, co zapewne spotka
się z akceptacją i uznaniem sanockich miłośników muzyki. Będzie to o tyle dla nas miłe, że liderem muzycznym zespołu jest
jeden z najlepszych gitarzystów
w kraju, sanoczanin, Damian Kurasz. Będzie więc dodatkowy lokalny akcent. A po koncercie
w niebo wystrzelą race ogni
sztucznych, wieńcząc dwudniową akcję „Ziemia Sanocka dla
szpitala”.

Na dwóch dniach
się nie skończy
Jak uczy tradycja , akcja nie
ograniczy się do weekendu i do
imprez, które wymieniliśmy. Na
ten czas uaktywnią się wszystkie
placówki kulturalne oraz stowarzyszenia sportowe. Już zresztą
pracują nad scenariuszami imprez, które chcieliby zorganizować, aby w ten sposób dorzucić
do puszek trochę „złota”. Wkrótce
je poznamy i z satysfakcją
umieścimy w programie. Jak dowiedzieliśmy się z wiarygodnych

Czy ryby popełnią samobójstwo?
Ekolodzy biją na alarm – San niesie coraz brudniejszą wodę:
w ostatnich latach ma ona u nas zaledwie III klasę czystości. Tak
przynajmniej wynika z badań Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Gdy niektórzy już zastanawiają się, jak jednej z najpiękniejszych polskich rzek przywrócić dawny blask, inni z rezerwą podchodzą do tych wyników.
Sygnowany przez WIOŚ ra- ne przy Sanie oczyszczalnie
port
pod
nazwą
„Stan ścieków nie są odpowiednio
Środowiska w Województwie wydajne.
– Z raportu wynika, że wody
Podkarpackim w latach 2000-2007” narobił sporo zamiesza- Sanu pogorszyły się w ciągu
nia. Zwłaszcza w sanockiej kilku ostatnich lat. Oczywiście
Lidze Ochrony Przyrody. No bo trudno liczyć na powrót do staprzecież logika podpowiada, że rych czasów i I klasy czystości,
powinno być odwrotnie. Mamy ale jeszcze całkiem niedawno
XXI wiek, oczyszczalni przyby- mieliśmy II, która też była
wa i to coraz nowocześniej- niezła. Niestety, teraz mamy
szych, więc woda musi być III klasę, a to już wynik zupełnie
czystsza. Tymczasem podobno przeciętny – chyba nieprzystający rzece, na której w przyszłym
jest coraz brudniejsza...
roku mają być rozgrywane
Solina na ratunek
Mistrzostwa Świata w WędkarZdaniem Ryszarda Rygliszy- stwie Muchowym. Myślę, że
na, wiceprezesa zarządu biesz- jednym ze sposobów na popraczadzkiego LOP, powodem wienie czystości Sanu mogłaby
tego stanu rzeczy były słabe być lepsza współpraca z Zespoprzednie zimy oraz niskie sta- połem Elektrowni Wodnych
ny wody, co zmniejszyło zdol- Solina-Myczkowce. Gdyby puszność samooczyszczania się czali więcej wody, rzeka na
rzeki. Do tego dochodzi nowo- pewno lepiej by się oczyszczaczesna chemia domowa, jak ła. A rezerwy na pewno są, bo
choćby silne w działaniu deter- w ostatnich latach na Zalewie
genty do zmywarek naczyń, któ- Solińskim stan wody jest wyżre stosuje coraz więcej osób. szy niż wcześniej – uważa
Wydaje się też, że zlokalizowa- R. Rygliszyn.
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Stare rowery
i przymykanie oka
Czy oczyszczalnie faktycznie
nie radzą sobie z odpowiednim
„przerobieniem” wszystkich ście-

potrzebne są nowoczesne technologie. Można zażartować, że
jeździmy na starych rowerach,
podczas gdy przydałyby się nowe
skutery. Nie da się ukryć, że po

źródeł, odbędzie się tradycyjny
kostiumowy Bal dla Dzieci i to
w dwóch odsłonach, gdyż jeden
nie byłby w stanie pomieścić
wszystkich chętnych. Postanowiono więc zorganizować dwa,
dzień po dniu. O innych imprezach będziemy donosić na
bieżąco.

Zróbmy to po sanocku
Sanok, to miasto wrażliwe na potrzeby wszystkich ludzi. Jego mieszkańcy niejednokrotnie dawali wymierny dowód niesienia pomocy dotyczącej różnych dziedzin życia. Taka postawa przejawia się w wielu bezinteresownych akcjach, organizowanych spontanicznie na terenie naszego grodu,
bez względu na to, czy były to działania regionalne czy ogólnopolskie.
W naszym regionie jest wiele potrzeb, na rzecz których warto działać. Takim wspólnym działaniem jest modernizacja i rozbudowa sanockiego szpitala. Jest to sprawa priorytetowa dla miasta i całego powiatu. Kierując się tą ideą zapraszamy do wzięcia udziału w szerokim
przedsięwzięciu pod nazwą „Ziemia Sanocka dla Szpitala”. W ciągu
dwudniowej imprezy połączonej z występami artystycznymi, uatrakcyjnionej licznymi pokazami, planowanej w dniach 25-26 kwietnia 2009
roku, chcemy przeprowadzić zbiórkę środków pieniężnych na rzecz
sanockiego szpitala.
Jesteśmy przekonani o tym, że akcja ta spotka się ze zrozumieniem
i szeroko pojętą akceptacją społeczną. Pragniemy, aby wzięła w niej
udział jak największa rzesza mieszkańców Miasta Sanoka i Gmin powiatu sanockiego.
Zwracamy się też z uprzejmą prośbą o pomoc w formie rzeczowej
lub nansowej z przeznaczeniem na organizację akcji.
Kierując się zasadą „razem możemy zrobić więcej”, prosimy o Państwa
niezawodną pomoc i wsparcie. Własne propozycje udziału w imprezie prosimy kierować na adres: Fundacja Zdrowia na rzecz Szpitala w Sanoku,
ul. Konarskiego 26, Tel. 013-46-41-333 w godz. 8-16.
związany z tzw. świadomością
ekologiczną. – Co z tego, że
w Zagórzu wybudowano oczyszczalnię, skoro część miasta nadal
nie ma sieci kanalizacyjnej
i do Osławy traają odpady nieoczyszczone. Co z tego, że ludzie widzą, gdzie do rzeki wpadają ścieki, skoro tego nie zgłaszają. A gdy już zgłoszą, to
okazuje się, że odpowiednie instancje niewiele
mogą zrobić, bo przepisy
są martwe. Wszyscy jakoś
na te sprawy przymykają
oko, brak jest odwagi
cywilnej. W tej sprawie
potrzebne jest kompleksowe działanie. Zamiast
z klapkami na oczach
wycinać drzewa, niektórzy
powinni wziąć się za uzdrawianie Sanu – mówi szef
sanockiej oczyszczalni.

Oglądając San z mostu na Białą Górę, można powiedzieć, że „woda,
jaka jest, każdy widzi”, ale dopiero specjalistyczne badania są w stanie
określić jej czystość. U jednych wyniki wzbudzają poważne obawy, inni
nieco je bagatelizują.
ków? Czy rzeczywiście technologicznie zostały w tyle za postępem cywilizacyjnym? Wydaje się,
że to także jeden z głównych powodów spadku czystości wody
na Sanie. Zwłaszcza, gdy tezę tę
potwierdza Wojciech Petryk, szef
sanockiej oczyszczalni. – Do odpowiedniej ochrony środowiska

modernizacji obiektu do Sanu
zrzucalibyśmy znacznie lepiej
oczyszczoną wodę. Chemia jest
wszechobecna, do tego do rzeki
przedostaje się coraz więcej zanieczyszczeń z dróg i z dzikich
wysypisk śmieci.
Wojciech Petryk zwraca też
uwagę na inny aspekt sprawy,

TYGODNIK SANOCKI

Praktyką ostatnich dwóch lat
było włączanie się lekarzy i personelu szpitala do akcji. Tak będzie i w tym roku. Jak wynika ze
wstępnych ustaleń, w jednym
z dwóch dni prowadzone będą
bezpłatne badania lekarskie,
w tym również badania tomograczne i rezonansowe. W swoich
gabinetach przyjmować będą
specjaliści różnych dziedzin. Jacy
i w jakich godzinach, jak również
kto będzie mógł skorzystać z badań i porad, napiszemy w jednym
z kolejnych numerów „TS”.
Dziś
tylko
anonsujemy:
w dniach 25-26 kwietnia solidaryzować się będziemy ze swą lecznicą,
uczestnicząc w dorocznej akcji „Ziemia Sanocka dla szpitala”. Apelujemy do przedsiębiorców i handlowców o jej wsparcie. Zadbajcie
o obtość fantów, nie odsyłajcie organizatorów akcji z kwitkiem, jeśli ci
zwrócą się do Was. Pomóżcie im.
Niech to będzie nasz wspólny interes. Dobrze pojęty interes.
Marian Struś

Ryby nie
umieją czytać

O
dziwo,
raport
WIOŚ-u nie zrobił większego wrażenia w krośnieńskim zarządzie okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego.
Jego przedstawiciele do tego
typu badań podchodzą z dużą
dozą rezerwy. Dyrektor Piotr
Konieczny nie uważa, by czystość wody w Sanie zmieniła się
aż tak, jak to sugerować mogą
wyniki badań.

– Gdyby ryby mogły zapoznać się z tymi wynikami, to
pewnie musiałyby popełnić zbiorowe samobójstwo. Z raportu
wynika, że np. na zbiorniku
Sieniawa woda nie nadaje się do
bytowania ryb, a tymczasem
jeszcze niedawno traały się tam
sieje, czyli jeden z gatunków najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia. O ile mi wiadomo,
to dawniej WIOŚ robił badania
w cyklu kwartalnym, wyciągając
średnią, a teraz próbki biorą kilkanaście razy do roku, najgorsze
wyniki uznając za najważniejsze.
Dlatego też nie demonizowałbym
tego raportu, z Sanem nie jest tak
źle. Inna sprawa, że Zalew
Soliński po ponad 40 latach istnienia znacznie stracił swoje
„zdolności odnawialne”. Dawniej
przetrawiał cały fosfor i azot,
a teraz bardzo wiele tego oddaje
do rzeki.
* * *
Jakkolwiek nie ocenimy raportu WIOŚ-u, jedno jest pewne;
trzeba dążyć do modernizacji
oczyszczalni ścieków i bardziej
skutecznej walki z tymi, którzy
niszczą środowisko. Jeżeli ten
cel zostanie osiągnięty, nie będziemy już zastanawiać się, czy
San utrzyma dotychczasową
II klasę czystości, tylko jak szybko wróci do „pierwszej ligi”.
Bartosz Błażewicz
27 MARCA 2009 R.

W CENTRUM UWAGI
* Panie prezesie, Sanok jest wzburzony
decyzją zarządu PGNiG powołującą
na stanowisko dyrektora Oddziału PGNiG
w Sanoku Mieczysława Jakiela. Zaledwie
przed miesiącem powierzyliście państwo
to stanowisko Zbigniewowi Królowi.
– Po części rozumiem to wzburzenie, chociaż po rozmowach z pracownikami sanockiego oddziału i atmosferze, w jakiej się one
odbywały, nie odnoszę takiego wrażenia.
W tym miejscu przywołam sytuację sprzed
kilku lat, kiedy wieloletniego dyrektora Benedykta Oleksego zastąpił na stanowisku naczelnego Waldemar Wójcik. Mało znany,
przybyły do Sanoka z kopalni gazu w Przemyślu. Też mówiono o wzburzeniu, nawet
o szoku. A w krótkim czasie wybór ten przyjęto z dużą aprobatą, wręcz sympatią. Dziś
Waldemar Wójcik jest wiceprezesem zarządu PGNiG ds. górnictwa naftowego.

– Nie zgadzam się. Gdybyśmy stanowisko dyrektora powierzali komuś z innej
branży, powiedzmy osobie kierującej
hutą szkła czy fabryką zapałek, a różne
tego typu przypadki życie gospodarcze
zna, wówczas można byłoby stawiać taki
zarzut. Tymczasem do osoby Mieczysława Jakiela nie można mieć żadnych
zastrzeżeń. Jego całe życie zawodowe
wiąże się z tą właśnie branżą, w której
przeszedł niemal wszystkie szczeble.
Proszę mi wierzyć, to nie jest nominacja
polityczna.
* Jak – według pana – przyjmie go
zespół pracowniczy?
– Liczę na to, że dobrze, że dadzą sobie
wzajemnie szansę na dobrą współpracę.
Spodziewam się, że pracownicy, zwłaszcza
ci z grona kierowniczego, z którym będzie
miał bezpośredni kontakt, nie będą ścianą
niechętnych mu ludzi.

To nie była
decyzja polityczna
Rozmowa
z MICHAŁEM SZUBSKIM,
prezesem Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A.
* Czy tak szybka zmiana szefa Oddziału
w Sanoku oznacza, że był to nietraony
wybór?
– Nie. Zbigniew Król to świetny fachowiec,
człowiek bardzo zdolny, pracowity i skuteczny, z ogromną wiedzą, zwłaszcza
w dziedzinie techniki i eksploatacji złóż.
Z kolei Mieczysław Jakiel jest człowiekiem
niezwykle doświadczonym w kierowaniu
przedsiębiorstwami branży naftowej i gazowniczej, mającym także szerokie spojrzenie na całość, gdyż przez kilka lat pełnił
funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG. Stąd
ta zmiana. Myślę, że takie rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Oddziału w Sanoku.
* Jakie rozwiązanie ma pan na myśli?
– Z Mieczysławem Jakielem jako dyrektorem naczelnym i Zbigniewem Królem jako
jego zastępcą ds. eksploatacji złóż. Jestem
przekonany, że obaj panowie stworzą bardzo dobry tandem, gdyż posiadają wzajemnie uzupełniające się cechy, ambicje zawodowe i dużo szacunku dla siebie. Uważam
również, iż Zbigniew Król w roli zastępcy dyrektora ds. eksploatacji złóż jest najlepszym
rozwiązaniem.
* Czy nie można było tak pomyśleć przed
miesiącem?
– Może rzeczywiście zgrzeszyliśmy szybkością działania, powołując przed miesiącem
na stanowisko dyrektora Oddziału Zbigniewa
Króla. Nie daliśmy sobie szansy na głębszą
analizę konsekwencji tej decyzji.
* Ma pan zapewne świadomość, iż wielu
ludzi mówi wprost: to decyzja polityczna. Tak nagła zmiana nie może oznaczać
nic innego…

* Awansowanie Zbigniewa Króla na stanowisko dyrektora naczelnego spowodowało, że dokonano kilku innych awansów. Czy też padnie komenda „w tył
zwrot” i wszystko wróci do stanu sprzed
miesiąca?
– Nie, doszliśmy do wniosku, że doprowadzenie do efektu domina nie byłoby dobrym
posunięciem. Zdecydowaliśmy o utworzeniu nowego stanowiska zastępcy dyrektora
ds. inwestycyjnych, powierzając go Janowi
Zawadzkiemu. Jest taka potrzeba. PGNiG
w swojej strategii na najbliższe lata ma duży
zakres zadań inwestycyjnych. Tylko w tym
roku na inwestycje przeznaczymy ok. 5 miliardów złotych. Stąd pion inwestycyjny musi
mieć odpowiednią rangę. I taką mu nadaliśmy.
* Przyjechał pan do Sanoka nie z Warszawy, lecz z Czarnej, gdzie odbywa się
jedna z wielu konferencji. Nad czym debatujecie?
– Właśnie nad zamierzeniami inwestycyjnymi. Obecnie mamy do czynienia z pewnym kryzysem w sferze poszukiwań. Musimy przełamać ten impas, który – moim
zdaniem – ma charakter intelektualny. Musimy pilnie odpowiedzieć sobie na pytanie:
które złoża perspektywicznie warto odkryć? Przed zakładami, m.in. sanockim,
stoi odpowiedź na inne pytanie: czy zwiększenie wydobycia jest możliwe? A jeśli tak,
to kiedy i jakimi nakładami? To właśnie
zakłady PGNiG winny być motorem postępu w poszukiwaniach. I to jest ich wielkie
wyzwanie.
Marian Struś

Skończyło
się na nominacjach
Sportowego Oskara – Gminess 2008 Sanok nie dostał, ale przyznane trzy
nominacje do tego tytułu stawiają nasze miasto wśród krajowej czołówki w obszarach aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.
Była to pierwsza edycja konkursu, na
który składało się siedemnaście kategorii.
Spośród 300 zgłoszeń z całej Polski, kapituła nominowała do każdej z nich po trzech
kandydatów. Sanocki MOSiR znalazł uznanie aż w trzech kategoriach: „Sportowa gmina”, „Sport dzieci i młodzieży” oraz „Gminne
inwestycje sportowe”.
– Nad prezentacją pracowaliśmy cztery
miesiące. Zespół w składzie: Jarosław
Szczupak, Krzysztof Gładysz i Piotr Łakus,
pod moim kierownictwem, przygotował ciekawy materiał pokazujący Sanok od strony
zainteresowań sportowych oraz klimatu, jaki
roztaczają nad tą sferą władze miasta.
Przyznanie nam trzech nominacji z czterech
złożonych projektów już świadczy o dużym
sukcesie i potwierdza, że idziemy dobrą
drogą – mówi dr Damian Delekta, dyrektor
MOSiR.
Wśród nominowanych nie znalazła się
tylko jedna kategoria: „Gminne wydarzenie
sportowe”, z którym autorzy projektu wiązali
duże nadzieje na sukces. Za wydarzenie
takie uznali oni Mistrzostwa Europy w Ice
Speedwayu. Tymczasem kapituła wyżej
oceniła wojewódzką inaugurację Dni Olimpijczyka w Kobylnicy, która ostatecznie
otrzymała Oskara.
Oceniając sanockie szanse na Oskara, najbardziej liczono na kategorię: „Sport
dzieci i młodzieży”. Hokejowe „Niedźwiadki”, short track MOSiR, doroczne
wyścigi wrotkarskie, to dyscypliny, którymi
Sanok autentycznie może się pochwalić.
Jednak kapituła wyżej oceniła Poznań
i to on sięgnął po Oskara, a nawet dwa
Oskary, jako że wygrał też rywalizację

W środę, 25 marca w Sali Senatu RP
w Warszawie, z udziałem wszystkich nominowanych, odbyła się uroczystość zakończenia I edycji konkursu Oskary Sportowe
Gminnes. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata sportu i kultury m.in. wybitny
kompozytor, zdobywca lmowego Oscara
Jan Kaczmarek, Andrzej Supron, Izabela
Dylewska, Grażyna Rabsztyn, Teresa Sukniewicz, wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski, minister sportu i turystyki Mirosław
Drzewiecki i wielu innych znakomitych
gości. W składzie reprezentacji Sanoka znaleźli się: wiceburmistrz Marian Kurasz oraz
dyrektor MOSiR dr Damian Delekta.
– Wracamy bez Oskara, a mimo to
szczęśliwi, gdyż w doborowym towarzystwie godnie reprezentowaliśmy nasze
miasto. Na ekranie telebimu aż trzykrotnie
pojawiała sią nazwa Sanok i sympatyczne
obrazki z naszego miasta, dające nam wizytówkę miasta młodego, aktywnego i kolorowego. Zewsząd zbieraliśmy gratulacje i pytania: kiedy najlepiej odwiedzić Sanok i czy
to prawda, że w kwietniu i sierpniu można
już u was jeździć na łyżwach. Uważam, że
udział w Oskarach Sportowych był świetną
promocją Sanoka. A kiedy powrócimy
z Oskarem? Może już za rok... – prosto
z Warszawy relacjonuje Marian Kurasz.
Nieco markotną minę ma dyrektor
MOSiR Damian Delekta. Liczył na Oskara
w kategorii „Sport dzieci i młodzieży”,
bądź w kategorii „Gminne Inwestycje
Sportowe”. – Tyle znakomitych imprez
sportowych,
od
międzynarodowych
turniejów
maluszków, czyli
„Niedźwiadków”,
po wielkie międzynarodowe imprezy
w wielu dyscyplinach. Myślałem,
że to naprawdę
mocne
atuty.
Niestety.
Choć
idee
Oskarów
Sportowych Gminnes uważam za
Puchar Sanoka na wrotkach był tylko jedną z masowych szczytne, to ich
imprez, która miała punktować na rzecz Oskara dla nasze- reguły już zdecygo miast w Ogólnopolskim Konkursie Gminnes. Niestety, dowanie
mniej.
skończyło się na nominacji. Oskara zgarnął Poznań.
Ale to dopiero
z Sanokiem w dziedzinie „Gminne pierwsza edycja. Może druga będzie
Inwestycje Sportowe”. Sanocka „Arena”, poprawiona, może w większym stopniu
która broniła barw Sanoka w tej kategorii, porównywane będzie to, co jest porównyprzegrała rywalizację z poznańskim sta- walne – komentuje dr Damian Delekta.
dionem miejskim.
emes

Miasto włączyło wspomaganie
Dokończenie ze str. 1
Pełnym sukcesem zakończyły się
też starania o przyznanie dotacji z Funduszu Norweskiego na realizację projektu pn. „Eko-Sanok”, którego celem jest
zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców. Kwota, jaka została
przyznana na ten projekt, wynosi ponad
1,3 mln zł.
Wśród ulic, które otrzymają donansowanie w ramach tzw. schetynówek,
znalazła się ul. Łany w dzielnicy Posada.
Jej budowę zasili zastrzyk nansowy
wielkości 464 tys. zł.
Mocno punktowała także Miejska
Biblioteka Publiczna. Jej wniosek, polegający na rozszerzeniu oferty edukacyjnej, a dotyczący utworzenia „zielonej
czytelni”, otrzymał donansowanie w wysokości 250 tys. zł.
Niewykluczone, że najbliższe dni
przyniosą jeszcze jedną dobrą wiadomość dla Sanoka. Byłoby nią przyznanie
dotacji w wysokości 666 tys. zł na budo27 MARCA 2009 R.

wę zespołu boisk sportowych „Orlik” przy
Szkole Podstawowej nr 1.
A wspomnieć by należało, że miasto
jest partnerem zwycięskiego projektu Starostwa Powiatowego dotyczącego przebudowy ulicy Jana Pawła II. Jest to projekt z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, opiewający na kwotę
2,2 mln złotych. Miasto partycypować będzie w koszcie tej inwestycji w jednej
czwartej jej wartości, a więc w kwocie
562 tys. zł. Być może miasto stanie się
partnerem w innej jeszcze inwestycji drogowej Powiatu Sanockiego, jaką jest
przebudowa ul. Okulickiego. Wkład w tę
inwestycję wyniósłby ok. 500 tys. zł.
Trwają w tej sprawie rozmowy.
– Pozytywne efekty w staraniach
o środki pomocowe są zespołowym sukcesem autorów projektów, do których należą np. SDK czy MBP, pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy Pomocowych
naszego Urzędu oraz służb inwestycyjnych, które wspierają nas od strony pro-

Dobra promocja
w dobrym towarzystwie

jektowej – mówi zastępca burmistrza Marian Kurasz. – W przygotowaniu mamy
szereg dalszych projektów, które będziemy składać z nadzieją, że zyskają uznanie komisji oceniających. Jak wynika
ze wstępnych zapowiedzi, rok 2010 winien przynieść dużo naborów – dodaje.
Wiele z przygotowywanych projektów
związanych jest z podnoszeniem atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawy
bazy sportowo-rekreacyjnej. Myśli się tu
o modernizacji toru lodowego, budowie
wielopoziomowego parkingu w pobliży starówki, rewitalizacji placu św. Michała, budowie przyszkolnych i osiedlowych boisk
sportowych i placów zabaw. – Osobiście
bardzo żałuję, że wśród przewidywanych
programów nie dostrzegam żadnego,
w którym szansę na wsparcie miałby projekt budowy kładki przez San. Szkoda –
ubolewa burmistrz Wojciech Blecharczyk.
Oczywiście, obok projektów tzw. twardych, związanych z inwestycjami, wiele instytucji pozarządowych złożyło i nadal bęTYGODNIK SANOCKI

dzie składać projekty miękkie. Dotyczą
one m.in. wymiany sportowej i kulturalnej
z zagranicą, organizacji imprez itd.
Dobry I kwartał 2009 roku, który zaowocował skutecznymi aplikacjami o środki pomocowe z różnych programów, daje nadzieję, że może to być bardzo dobry rok
w tym względzie. – Myślę, że uzyskanym
wynikiem udowadniamy, iż stać nas na
opracowywanie dobrych wniosków. Nie
brakuje nam ciekawych pomysłów, coraz
lepiej potramy koordynować prace związane z przygotowywaniem projektów. Wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe, staramy się
lobbować na rzecz naszych zamierzeń. Nie
wstydzimy się prosić o ich wspieranie. Ciesząc się z dotychczasowych efektów, cały
czas jednak pamiętamy, że wyzwaniem
tego roku będą decyzje w sprawie projektu
numer jeden dla Sanoka, jakim jest modernizacja gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita jego wartość sięga 130 tys. złotych,
z czego donansowanie może wynieść
70 milionów. Rozstrzygnięcia spodziewamy
się w sierpniu br., licząc na pełny sukces
– mówi burmistrz W. Blecharczyk.
Marian Struś

Sonda „TS”

Czy poczuliście
wiosnę?
Tym razem, na przekór niesprzyjającej
aurze, postanowiliśmy zapytać sanoczan,
czy czują spóźniającą się wiosnę i kiedy
spodziewają się jej przyjścia na dobre.
Małgorzata Dereń: Bardzo wyczekuję wiosny,
jestem
zmarzluchem
i nienawidzę zimy. W niedzielę miałam ochotę
szukać wiosny, ale było
tak zimno, że nic z tego
nie wyszło. Chociaż dzisiaj słońce chwilami wygląda zza chmur.
Zawsze mam dużo planów, mam działkę, już
chcę popracować w ogródku, sadząc ozdobne krzewy, kwiaty i warzywa.
Andrzej Sudoł: Dzisiaj
rano nie było zbyt ciekawie. Prognozy pogody
zapowiadały aurę bardziej zimową niż wiosenną. Ale za to wychodząc
z domu do pracy, zauważyłem w moim ogrodzie
przebiśniegi – to pewny zwiastun rychłego
nadejścia wiosny. Myślę, że już najbliższy
weekend przyniesie ładną pogodę i właśnie
wtedy wybiorę się ze znajomymi w góry.
Ania Bobak: Patrząc na
dzisiejszą pogodę, wiosna raz jest, raz jej nie
ma, ale mam nadzieję, że
już w tym tygodniu ociepli się i zrobi pogodnie.
Poczekam, aż przychodząca wiosna sama przyniesie mi pomysły na miłe spędzenie wolnego
czasu. Chociaż muszę przyznać, że bardziej
lubię lato, bo wtedy są wakacje.
Elżbieta Wilk: Zbliżającej
się wiosny nie widziałam,
bo niedawno wróciłam
z Zakopanego, a tam jest
zima na całego. Ale tutaj
wiosenną aurę można już
poczuć, widziałam krokusy i przebiśniegi, słychać pięknie śpiewające ptaki. Myślę, że tak
na dobre wiosna zawita do nas dopiero na
Wielkanoc.
Jerzy Kołodziej: Na razie wiosny nie widać,
mamy kalendarzową, od
soboty, a według tego
co mówią prognozy pogody, rozpogodzi się
u nas dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Jestem zmarzluchem. Chciałbym, żeby
wiosna już była.
Joanna
Januszczak:
W kwiaciarni zawsze jest
wiosna. W zimie króluje
róża, na wiosnę sprzedaję więcej żonkili, tulipanów. Tej wiosny chciałabym odpocząć, wyjechać
w góry, pochodzić po
szlakach, wolę aktywny odpoczynek. Przyleciały już żurawie, ale bocianów jeszcze nie
ma, a na Sanie nadal pływają łabędzie, więc
trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale myślę, że
niedługo, góra półtora tygodnia.
Łukasz Drwięga: Wydaje
mi się, że wiosna się zbliża, u mnie w ogrodzie
pojawiły się szpaki. Mam
nadzieję, że zawita do
nas jak najszybciej,
myślę, że do świąt rozpogodzi się na dobre.
Chciałbym jak najszybciej pojechać w góry,
pochodzić po szlakach – mam dosyć zimy.
Ryszard Kozimor: Na
wiosnę mam zamiar wyjechać, planuję kilka wypadów, chcę odpocząć.
Wydaje mi się, że słońce
na dobre zaświeci za tydzień. Jest coraz więcej
ciepłego
powietrza,
chmury szybciej się przesuwają, już dzisiaj
widać, że wiosna powoli się zbliża. Większość z nas na nią czeka i oby przyszła jak
najszybciej.
Przygotował Fabian Miszkiel
STR. 7

• INFORMACJE •
DYŻURY

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

W RADZIE POWIATU

30 marca (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Tomasz Dańczyszyn
godz. 16-17

27 marca (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Marian Kawa
w godz. 12-14

2 kwietnia (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Wojciech Pruchnicki
w godz. 17-18

30 marca (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radny
Bogdan Struś
w godz. 15.30-16.30

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 27 marca 2009 r.
Na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z póź. zm.), w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) informuje
się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 19 marca 2009 r.
została wydana decyzja administracyjna znak: TG.A.III.73311/13/
2008 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa
i przebudowa kotłowni, budowa dwóch silosów, elektroltru,
komina na potrzeby przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
hali montażowej autobusów „Autosan” na zakład produkcji
drzewnej”, przewidzianej do realizacji na działce Nr: 2584/69 położonej
w Sanoku przy ulicy Lipińskiego.
Każdy ma prawo do zapoznania się z treścią wydanej decyzji
w Urzędzie Miasta Sanoka 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 pok. 54
w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 17 kwietnia 2009 r.

KRZYŻÓWKA NR 13
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy
nadsyłać na pocztówkach w terminie
do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – usługa
do 30 zł ufundowana przez Salon

Fryzjerski Neos, ul. Traugutta 11.

SALON
FRYZJERSKI
NEOS
ul. Traugutta 11

(obok „Soprano”)
II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczetel. 0503 966 024,
nie 3 płyt DVD (do odebrania w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody
013-464-88-72
jest wypożyczalnia kaset i płyt DVD
www.neos.sanok.pl
Video „APIS” – ul. Traugutta 9 (pawilon
„Alfa”), ul. Kochanowskiego 23. Przed Litery z ponumerowanych pól,
odebraniem nagród prosimy o pobranie
uszeregowane w kolejności,
z redakcji zaświadczenia o wygranej.
utworzą ostateczne rozwiązanie.

TO I OWO

Wiosna. Do porządków!
Każdy chciałby mieszkać w ładnym i czystym mieście,
w schludnych, ukwieconych jego dzielnicach. Każdy lubi, gdy
wokół niego panuje czystość i porządek. Ale czy każdy o to
dba? Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem nie tylko władz gminnych, ale i mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, obowiązująca od 1996 roku.
Patrząc na otoczenie niektórych dzielnic czy na poszczególne
posesje, widać. że nie każdy z nas wie, jaki obowiązek spoczywa na właścicielach nieuchomości.
Przygotowując się do wiosennych porządków, postawmy
sobie kilka pytań, które uświadomią nam nasze podstawowe
obowiązki.
W jaki sposób zapewnić
porządek i czystość na terenie
posesji? Co musimy zrobić?
Przede wszystkim zobowiązani jesteśmy wyposażyć swoją
posesję w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych.
Urządzenia te winny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Podobnie jak w urządzenia do
zbierania odpadów, właściciel
nieruchomości
zobowiązany

jest podłączyć posesję do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli
jest to niemożliwe, wówczas nieruchomość musi być wyposażona w szczelny, bezodpływowy
zbiornik na nieczystości ciekłe
tzw. szambo lub przydomową
oczyszczalnię ścieków.
Czy wystarczy dbać o porządek wyłącznie na terenie
własnej nieruchomości?
Na pewno nie. Zgodnie
z ustawą również uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników leżących bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy do
jej właściciela.

Lubelszczyzna otwarta na pacjentów z Podkarpacia

Kolana i biodra od ręki
W Ponadregionalnym Ośrodku Ortopedycznym na protezę
kolana lub biodra nie trzeba czekać w długich kolejkach.
A przy tym opieka jest najwyższej jakości, operują najlepsi lekarze kliniczni z Lublina. Pacjenci z Podkarpacia dostają darmowy transport z domu i do domu karetką sanitarną. Za leczenie
płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kierunkiem podróży medycznych mieszkańców Podkarpacia
jest często Lublin, gdzie mieści się
Uniwersytet Medyczny oraz szpitale
kliniczne. Niestety, w Lublinie czeka
się miesiącami, a nawet latami na
wszczepienie protezy kolana lub
biodra. Nie lepiej jest w Rzeszowie.
Zapisy są na 2011 rok.
Dobra wiadomość. Teraz będzie łatwiej dostać się do lekarzy
z najwyższej półki, a to dzięki Poniatowej, urokliwemu miasteczku na
Lubelszczyźnie. Poniatowa, kiedyś
znana w Polsce z fabryki „Eda” produkującej sprzęt gospodarstwa domowego, teraz ze szpitalnego
ośrodka ortopedycznego, gdzie lu-

belscy lekarze ze szpitali klinicznych
nastawili się na wszczepianie protez. – Takie czasy. Wraz z rozwojem
cywilizacji coraz częściej i wcześniej
zapadamy na zwyrodnienia stawów
kolanowych i biodrowych – mówi
dr Jarosław Kłębukowski, szef poniatowskiego oddziału ortopedycznego. – Wszczepianie protez staje
się powoli zjawiskiem masowym.
W Poniatowej operujemy na najwyższym poziomie. Używamy najlepszych protez, sprzętu, kadry.
Już teraz nie brakuje im pacjentów z różnych stron Polski. O poniatowskim szpitalu położonym w parku, wysokim standardzie leczenia
i kameralnej, przyjaznej atmosferze

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie wydania postanowień
w związku z toczącym się postępowaniem
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozwiązanie krzyżówki nr 11:

WIZYTA U STOMATOLOGA
1. Krzysztof Winnicki, Pakoszówka, 2. Jerzy Kalinowski, ul. Robotnicza, 3. Janusz Anyszewski, ul. Dworcowa.
STR. 10

Na podstawie art. 31, 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm) w związku art.153 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) informuje się wszystkich zainteresowanych o wydaniu postanowień
przez:
− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
24 września 2008 r. znak: PSNZ. 465-43/08
− Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada
2008 r. znak: RŚ.VI.AJ.7665-66/08
dotyczących wyrażenia opinii co do obowiązku sporządzenia
raportu i jego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie kotłowni, budowie dwóch silosów, elektroltru, komina na potrzeby przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania hali montażowej autobusów „Autosan” na zakład produkcji drzewnej”,
przewidzianego do realizacji na działce Nr: 2584/69 położonej
w Sanoku przy ulicy Lipińskiego.
Każdy ma prawo do zapoznania się z treścią wydanych postanowień w Urzędzie Miasta Sanoka 38-500 Sanok, ul. Rynek 1
pok. 54 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od daty
ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 17 kwietnia
2009 r.
TYGODNIK SANOCKI

Sposób zbierania odpadów
komunalnych oraz gromadzenie w
zbiornikach bezodpływowych nieczystości gminy określają w „Regulaminach utrzymania czystości
i porządku”. Regulamin taki jest
aktem prawa miejscowego uchwalonym przez radę gminy.
Co nas czeka, gdy nie wywiążemy się ze swoich obowiązków?
Straż miejska ma prawo
sprawdzić, czy właściciel nieruchomości posiada aktualną umowę
z rmą wywozową i opłacone rachunki za usługę. W przypadku
braku takiej umowy i rachunków
istnieje podejrzenie, że właściciel
nieruchomości pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy, inny
niż to jest określone w ustawie i regulaminie gminnym. Wobec takich
właścicieli zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, w którym
zostaje on zobowiązany do uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnienia
zbiorników
bezodpływowych.

Niestety, takim właścicielom grozi
też kara grzywny, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.
Mamy wiosnę, sezon na porządki. Apelujemy do mieszkańców
o wzmożenie troski o estetykę naszych posesji, a do włodarzy
miasta i administratorów naszych
osiedli o większą dbałość o czystość
i porządek. Opornych pragniemy
przestrzec, iż brud i niechlujstwo
nie będą tolerowane. W najbliższych dniach akcję „porządek” zainicjuje Straż Miejska. Będzie prosić, zwracać uwagę, dopominać
się, a w konsekwencji karać.
W roku 2008 nałożyła na mieszkańców 117 mandatów karnych na
kwotę 5.850 zlotych za zanieczyszczanie miasta m.in. za podrzucanie
śmieci pod pojemniki i kontenery
osiedlowe. Miejmy nadzieję, że
w tym roku będą to już sporadyczne przypadki. Ale o jednym pamiętajmy, pobłażania nie będzie! I z tą
myślą zabierajmy się do wiosennej
akcji „porządek”. Radość i satysfakcja, kiedy wokół nas jest czysto
i schludnie, jest ogromna. Spróbujmy się o tym przekonać, wszak
zależy to tylko od nas!
emes

dowiadują się najczęściej pocztą
pantoową.
Elżbieta Pływacz z Siedlec
myślała, że dla niej oraz dla jej męża
został już tylko wózek inwalidzki
i kule. – Ja zachorowałam na kolano,
mąż na biodro, w tym samym czasie
– opowiada dziś. – W Siedlcach
wyznaczono nam operacje za 5 lat,
w Warszawie za 2 lata. Dzięki kuzynce z Opola Lubelskiego dowiedzieliśmy się o Poniatowej. Jak usłyszałam, żeby za miesiąc przyjechać na
operację, popłakałam się ze szczęścia. Dziś obydwoje czujemy się
teraz doskonale, normalnie się poruszamy.
Oddział pracuje, jak szwajcarski zegarek. Wszystko jest zapięte
na ostatni guzik.
Lekarze dbają o ośrodek, ponieważ wzięli go we własne ręce.
Doktor Kłębukowski zrezygnował
z pracy w szpitalu w Lublinie na
rzecz niepublicznej spółki Orto-Medical prowadzącej ortopedię w Poniatowej. Od 2006 roku współpracuje z kilkoma lekarzami z Lublina
dojeżdżającymi do Poniatowej na
zabiegi. Ponieważ ośrodek ortopedyczny jest jednym z oddziałów

szpitala publicznego mającego kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia, pacjenci za nic nie płacą.
Ortopedia w Poniatowej specjalizuje się w planowych zabiegach
wstawiania protez kolanowych
i biodrowych. Innych schorzeń tam
nie leczą. – Na oddziale przebywają
pacjenci z jedną grupą schorzeniową, czują się więc ze sobą dobrze,
rodzinnie – śmieje się dr Kłębukowski. – Przychodzą do szpitala dzień
przed operacją, są szybko operowani, nie mają powikłań. Jeżeli jest
potrzeba, przechodzą na oddział rehabilitacji, którego może szpitalowi
pozazdrościć niejedno sanatorium.
Ośrodek w Poniatowej wyrasta
na giganta wstawiania protez.
Według danych NFZ z 2007 roku
na 256 ośrodków zakładających protezy kolana i biodra w Polsce, Poniatowa była na 20 miejscu.
W ubiegłym roku wszczepiono
tam 136 protez kolan oraz 303 bioder.
To więcej niż w niejednym szpitalu
wojewódzkim, a nawet klinicznym.
Szczegółowe informacje dla
pacjentów na oddziale ortopedycznym szpitala w Poniatowej,
tel. 723 002 000

Jak pozbyć
się odpadów?

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie wydania postanowień
w związku z toczącym się postępowaniem
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 31, 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm) w związku art.153 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)
informuje się wszystkich zainteresowanych o wydaniu postanowień przez:
− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z dnia 06 stycznia 2009 r. znak: SNZ.460-34/08
− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25
lutego 2009 r. znak: RDOŚ-18-WOO-7048-1-18/09/ah
w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie kotłowni, budowie dwóch silosów,
elektroltru, komina na potrzeby przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania hali montażowej autobusów
„Autosan” na zakład produkcji drzewnej”, przewidzianego do realizacji na działce Nr: 2584/69 położonej w Sanoku
przy ulicy Lipińskiego.
Każdy ma prawo do zapoznania się z treścią wydanych postanowień w Urzędzie Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul.
Rynek 1 pok. 54 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21
dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do
dnia 17 kwietnia 2009 r.
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SPORT

Mansard po raz szósty
W przedostatnim meczu Mansard pokonał 3:1 zespół TSV I, jednak bez względu na wynik o końcowym sukcesie decydować miał
pojedynek obrońców tytułu ze
Stomilem. Emocje zapowiadano
spore, tym bardziej, że „Guma”
ostro szykowała się na detronizację mistrza. Potwierdzał to pierwszy set, w którym jej siatkarze
długo utrzymywali prowadzenie.
I choć pod koniec trochę się pogubili, przegrywając tę partię, to
kolejna była pokazem siły Stomilu
– wynik 25:8 nie wymaga komentarza. Wydawało się, że dalsza
część meczu będzie formalnością, jednak Mansard wziął się
do roboty. W dwóch ostatnich odsłonach mniej miał prostych błędów i przede wszystkim wzmocnił
blok, co z kolei wprowadzało coraz większą nerwowość w grze
rywali. Od połowy ostatniego seta
Mansard zaczął uzyskiwać coraz
większą przewagę i kolejny nał

Zawodnikom Mansardu puchar wręczył Adam Nędza, człowiek-orkiestra Sanockiej Ligi Siatkówki.
SLS skończył się tak, jak prawie jak to miało miejsce w zakończowszystkie wcześniejsze.
nym właśnie sezonie.
Po meczu odbyło się wręcze- Finał SLS: Mansard – Stomil 3:1
nie pucharów i nagród. Prezes (22, -8, 20, 17)
TSV Krzysztof Sokołowski wyra(bart)

Niedźwiadki walczą
Skończył się sezon hokejowy w wydaniu ekstraklasy, ani
myślą natomiast kończyć go najmłodsi. Korzystając z tego, że
lodu im nikt nie żałuje, trenują ostro, przygotowując się do
turniejów, które ich czekają. A wybierają się jeszcze do
Krakowa (4.04), Krynicy (19.04) i Warszawy (25-26.04.)
W niedzielę natomiast jedna
grupa (roczniki 1999/2000) powróciła z turnieju w Dębicy, druga
(rocznik 2001/2002) walczyła
na turnieju w Nowym Targu.
W Dębicy „Niedźwiadki” przegrały trzy mecze, jeden remisując,
ale na usprawiedliwienie tych wyników trzeba powiedzieć, że nasze „Niedźwiedziątka” grały
z drużynami starszymi, z rocznika 1998. To niewątpliwie miało
wpływ na wyniki. Oto one:
z HUKS Warszawa przegraliśmy
4-0 (w rz. karnych zwycięstwo
4-2), z KTH Krynica 9-0 ( w karnych zwycięstwo 5-3), ze Śnieżką
Dębica 5-1 (w karnych wygrana
4-3) i remis z Cracovią 0-0 (w karnych 3-3).

ził nadzieję na kontynuację rozgrywek – oczywiście w nieco liczniejszej obsadzie niż 4 drużyny,

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI

Roczna przerwa w rozgrywkach Sanockiej Ligi Siatkówki
nie zmieniła układu sił. Nadal najlepszą jest drużyna rmy
Mansard, której zwycięstwo było już szóstym z rzędu!

Lepiej poszło podopiecznym
trenera M. Doleżalika (rocznik
2001/2002) w Nowym Targu,
gdzie „Niedźwiadki” pokonały
Cracovię 6-2 (w karnych wygrana
2-1) i minimalnie przegrały
z Podhalem 3-2 (w karnych zwycięstwo 3-2).
Proszę się nie martwić
przegranymi – apeluje prezes
Tomasz Florczak. – Graliśmy
młodszymi rocznikami, całkiem
dzielnie sobie radząc. Zdaniem
moim i szkoleniowców, nasi
chłopcy zrobili ogromny postęp.
Zaczynamy ilość zamieniać
w jakość. W przyszłym roku te
drużyny, które dziś jeszcze
z nami wygrywają, nie będą
miały szans na równą walkę.

Przyszłość będzie należeć do
nas – mówi.
Naszych młodych hokeistów
czekają jeszcze trzy ważne turnieje; w Krakowie, Krynicy
i na koniec turniej Polsatu
w Warszawie. – Tu już zagramy
o prestiż. Będziemy chcieli powalczyc o jak najlepszy wynik,
zagramy tym samym rocznikiem
co rywale i zechcemy się pokazać – stawia sprawę uczciwie
prezes Florczak.
W trosce o poziom naszych
najmłodszych klub prowadzi negocjacje ze Słowackim Związkiem
Hokeja na Lodzie o dopuszczenie naszych zespołów do rozgrywek młodzieżowej ligi słowackiej.
Ma w tym pełną przychylnośc
Związku. Teraz rzecz rozbija się
o to, aby wszystkie kluby słowackie wyraziły zgodę na uczestnictwo sanoczan w lidze. Wiązać się
to będzie z nieco dalszymi wyjazdami Słowaków na mecze ligowe do Sanoka. Ale bądźmy
dobrej myśli.
emes

Mistrza pokaz siły
Sanocka Liga Unihokeja „Blast Floorball”, ostatnie
spotkania fazy zasadniczej. Wydarzeniem był kolejny mecz na
szczycie, w którym Cleanstar24 brutalnie przerwał świetną
passę Interq. W poniedziałek pierwsze ćwierćnały.
Ostatnie wyniki Interq zapowiadały ostrą walkę, scenariusz
sprawdzał się do przerwy. To, co
nastąpiło później, przypominało
rzeź niewiniątek – 11 goli obrońców tytułu, żadnych strat. Aż
6 bramek dla Clenastaru24 zdobył Robert Kostecki, co dało mu
nie tylko miano najskuteczniejszego zawodnika ostatniej kolejki, ale i tytuł króla strzelców całego sezonu (klasykację zakończono po fazie zasadniczej).
Pozostałe drużyny grupy A
walczyły o jak najlepsze pozycje
przed fazą pucharową. Oprócz
Interq szanse na 2. miejsce miały
też Energy&Electric Systems
i esanok.pl, rozgrywające bezpośredni mecz. Po zaciętej walce
zwycięstwo odnieśli „Elektrycy”,
przewagę uzyskując w drugiej
połowie. Natomiast w pojedynku
decydującym o 5. pozycji
Zakopianka pewnie pokonała
Papenów.

W grupie B wszystko było już
jasne, zabrakło więc walki. I tu mieliśmy pojedynek najlepszych drużyn, też z dwucyfrówką – El-Bud
rozgromił Wulkanex. W drugim
meczu Merlin udzielił lekcji młodzieży z unihokej.com. Ciekawostka
– wszystkie bramki dla przegranych zdobył Dawid Pasierbowicz,
co nie udało się żadnemu z „komputerowców” – hat-tricki zaliczyli
Krzysztof
Tołcz,
Szymon
Milczanowski i Patryk Polański.
Fazę pucharową czas zacząć,
ruszają ćwierćnały. W walce
o medale Cleanstar24 zagra
z Wulkanexem, Energy&Electric
Systems z El-Budem, Interq
z
Papenami,
a
esanok.pl
z Zakopianką. W grupie spadkowej
PWSZ zmierzy się z unihokej.com,
a Merlin z Galileo Komputery (zwycięzcy grać będą o 9. miejsce,
a przegrani o 11.). Zakończenie rozgrywek – rewanżowe mecze nałowe – planowane jest na 11 maja. b

El-Bud – Wulkanex 10-1 (6-0); Polański 3, Sobkowicz i T. Dorotniak
po 2, Stasicki, D. Dorotniak, samobójcza – Buczkowicz. unihokej.com
– Merlin 4-11 (2-6); Pasierbowicz 4 – Tołcz, Sz. Milczanowski
i Polański po 3, Mataczyński, Tylko. Energy&Electric Systems – esanok.pl 7-4 (2-2); M. Mermer 3, D. Popek i G. Popek po 2 – Wojdyła,
Sobolak, W. Milczanowski. Interq – Cleanstar24 3-15 (3-4). Solon 2,
Maciejko – Kostecki 6, Karnas 5, Barć 3, T. Mermer. Papeni
– Zakopianka 7-12 (3-5); Biały 3, Dmitrzak i Drwięga po 2 – Vogel
i Kobylański po 4, Padiasek 3, Zacharski.
Tabela: grupa A – 1. Cleanstar24 (45, 168-100), 2. Energy&Electric
Systems (39, 144-115), 3. Interq (38, 118-107); grupa B – 1. El-Bud
(34, 109-89), 2. Wulkanex (28, 98-113), 3. PWSZ (26, 91-138).
Klasykacja strzelców: 1. Kostecki (Cleanstar24) – 59, 2. D. Popek
(Energy&Electric Systems) – 54, 3. Maciej Ambicki (Papeni) – 53.
Poniedziałkowe mecze: Interq – Papeni (godz. 16.10), Energy&Electric
Systems – EL-Bud (16.55), Cleanstar24 – Wulkanex (17.40), esanok.
pl – Zakopianka (18.25), PWSZ – unihokej.com (19.10).

Siatkówka z „Kulturą”
Drużyna kierunku „Kultura Krajów Karpackich” wygrała
II Międzyrocznikowy Turniej Siatkówki Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej.
W zawodach uczestniczyło 5 ekip, reprezentujących poszczególne wydziały uczelni. W nałowym pojedynku „Kultura” okazała się lepsza od broniącego tytułu „Rolnictwa”, wygrywając 3:1.
b

Daria w Pucharze Żacy, do boju!

Ubiegłoroczna młodziczka zmieniła nie tylko
grupę wiekową, ale i wagową – obecnie walczy już
w kategorii do 44 kilogramów. Podczas mocno obsadzonych eliminacji strefowych podopieczna
Tomasza Bobali stoczyła cztery pojedynki, odnosząc dwa zwycięstwa. Dało jej to 5. miejsce i awans
do nału Pucharu Polski, na który Daria w najbliższy
weekend jedzie do Piły.
b

Podwójnie drugi

ARCHIWUM PRYWATNE

Damian Dziewiński (na zdjęciu poniżej) zajął
2. miejsce w rozgrywanym po raz pierwszy biegu w miejscowości Ptičie na Słowacji.
Dystans 7 kilometrów
reprezentant Zespołu Szkół
nr 3 pokonał w czasie 22.03.
Lepszy wynik uzyskał tylko
Słowak Marcel Matanin i taka
też była kolejność w kategorii
wiekowej 20-39 lat. Ponadto
w tej grupie 7. był Grzegorz
Fedak z Sanockiej Grupy
Miłośników Maratonu (rezultat 25.09), generalnie sklasykowany na 13. pozycji.
Startowało prawie 40 osób.
(bb)
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Dziś w Hali „Arena” rozpoczyna się trzydniowy turniej półnałowy Mistrzostw Polski
Żaków w Hokeju na Lodzie. O awans walczyć
będą 4 drużyny, w tym KH Ciarko Sanok.
Oprócz podopiecznych Jerzego Hućki w imprezie wystąpią zespoły: Unia Oświęcim, Sielec
Sosnowiec i JKH GKS Jastrzębie. Dwa najlepsze
kluby uzyskają awans do nału Mistrzostw Polski.
Jest o co walczyć! Nasi żacy nie są bez szans, co
udowodnili dobrą grą w tym sezonie – zarówno
w krajowych rozgrywkach, jak i na Słowacji.
Wesprzyjmy ich gorącym dopingiem, który chłopcom na pewno się przyda.
bart

Program turnieju:
27 marca (piątek)
Unia Oświęcim – JKH GKS Jastrzębie (godz. 14)
Sielec Sosnowiec – KH Ciarko Sanok (godz. 17)
28 marca (sobota)
JKH Jastrzębie – KH Sanok (godz. 11)
Unia Oświęcim – Sielec Sosnowiec (godz. 14)
29 marca (niedziela)
Sielec Sosnowiec – JKH GKS Jastrzębie (godz. 11)
Unia Oświęcim – KH Sanok (godz. 14).

Hokej młodzieżowy
Młodzicy: KH Sanok – MHK Sabinov 2-5 (0-1, 1-3,
1-1); R. Mielniczek, A. Mielniczek.
Żacy: KH Sanok – MHK Sabinov 13-1 (5-0, 3-1,
5-0); Sawicki 7, Bielec 2, Olearczyk, Bar, Mielniczek,
Ćwikła.
b

ARCHIWUM PRYWATNE

Judoczka Daria Mysińska dobrze rozpoczęła sezon. Podczas zawodów w Bytomiu
wywalczyła awans do Pucharu Polski Juniorek
Młodszych.

SPORT SZKOLNY
Koszykówka

Dziewczęta z II LO wywalczyły
awans do finału wojewódzkiego.
Podczas zawodów półfinałowych
w Krośnie podopieczne Krzysztofa
Czecha zdecydowanie wygrały wszystkie mecze, w każdym zdobywając
przynajmniej 60 punktów. Nasze koszykarki rozpoczęły od zwycięstwa
60-13 z ZSL Ustrzyki Dolne, następnie
pokonały 68-15 ZS Iwonicz, a na koniec 61-26 II LO Krosno.
* * *
W półfinale wojewódzkim zagrają
chłopcy z SP1. Podczas zawodów rejonowych we własnej hali „jedynka”
pokonała Hoczew i NSS Ustrzyki
Dolne, zapewniając sobie awans.
Podczas meczu o 1. miejsce drużyna
Marka Drwięgi musiała uznać wyższość koszykarzy z Jasionowa, którzy
wysoko wygrali wszystkie spotkania.
Wyniki: SP1 – Hoczew 10-9, Jasionów
– NSS 25-6, Jasionów – Hoczew
21-8, SP1 – NSS 6-5, NSS – Hoczew
19-12, SP1 – Jasionów 7-33.
Do „rejonu” SP1 awansowała
z zawodów powiatowych w Tarnawie
Dolnej, gdzie nikt nie dawał jej szans
przed finałowym spotkaniem z SP3,
bo ta grupowy wygrała aż 30-11. Ale
w decydującym pojedynku lepsza
okazała się „jedynka”, pokonując
„trójkę” 13-12.
– Pierwszy mecz rywale wygrali
tak zdecydowanie, że przed finałem
zastanawialiśmy się, czy nie zaliczyć
tamtego wyniku, bo było już późno.
Ostatecznie jednak zapadła decyzja,
że trzeba grać. I opłaciło się, bo to
my wywalczyliśmy awans. Jeszcze
na 7 sekund przed końcem przegrywaliśmy jednym punktem, ale udało
się wykorzystać rzuty osobiste i rywale nie odrobili strat – powiedział
Roman Lechoszest, prowadzący
w tym turnieju drużynę SP1.

Drużyny SP1, SP3 i SP4
dziękują firmie
AUTOSAN
za dowóz na zawody.
Unihokej

Trwa VII edycja Ligi Unihokeja
Szkół Podstawowych o Mistrzostwo
Sanoka. Mecze po raz pierwszy rozgrywane są na duże bramki (w ramach
przygotowań do przyszłorocznej zmiany
przepisów). Pierwsze turnieje odbyły się
w SP6 i SP4. W obydwu najlepsza była
prowadzona przez Dariusza Fineczkę
drużyna SP1. Inauguracyjne zawody
wygrała przed SP3 i SP4, w drugiej kolejce drużyny te zamieniły się miejscami.
Najskuteczniejszym zawodnikiem obydwu turniejów był Jakub Sujkowski
z SP4, zdobywając po 9 goli.
Turniej w SP6: SP6 – SP1 1-8, SP4
– SP2 3-2, SP6 – SP3 0-1, SP2 – SP1
2-2, SP3 – SP4 2-1, SP2 – SP6 3-1,
SP1 – SP 4 1-0, SP3 – SP2 2-2, SP4
– SP6 5-1, SP1 - SP3 4-0.
Turniej w SP4: SP4 – SP6 5-0, SP3
– SP1 1-5, SP4 – SP2 2-0, SP1 – SP6
7-1, SP2 – SP3 1-4, SP1 – SP4 4-0,
SP6 – SP3 0-3, SP2 – SP1 2-3, SP3
– SP4 1-5, SP6 – SP2 1-4.

Siatkówka

Zwycięska drużyna „Kultury Krajów Karpackich”. Stoją od lewej:
Michał Pyszke, Łukasz Stróżowski, Jan Wołk i Kamil Potok, poniżej: Dawid Witka, Piotr Stróżowski, Karol Stareńki, Tomasz Jurasz
i Tomasz Bal (skład uzupełniali Mateusz Tabiś i Piotr Borys).

Słowackie srebro sztafety

Short-trackowcy MOSiR-u startowali w zawodach Olympic
Hopes Bardejov. Dobrze spisała się łączona sztafeta juniorów
C i D, zajmując 2. miejsce.
W biegu na 2000 metrów drużyna w składzie: Mateusz Bobko,
Hubert Staruchowicz i Sebastian
Hydzik ustąpiła tylko Węgrom
(w imprezie uczestniczyli też reprezentanci Czech i Słowacji). Z wymienionej trójki najwyżej uplasował
się 5. w wieloboju Bobko, którego
najlepszym biegiem było 1000 m
– 4. pozycja. Jeszcze lepiej wypadła Angela Miccoli, 4. w klasykacji łącznej tej samej kategorii wieko-
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wej dziewcząt. Ponadto 10. był
Staruchowicz, 12. Patryk Wieszczek,
a 14. Hydzik. Natomiast w juniorach
E miejsce 6. zajęła Anna Jasik,
8. Gabriela Miccoli, 9. Julia
Skrzeszewska, 10. Kamil Drwięga.
– Było to ciekawe podsumowanie sezonu, padło kilka rekordów
życiowych. Najlepiej zaprezentowali
się Angela Miccoli i Mateusz Bobko
– powiedziała trenerka Małgorzata
Baran.
(bart)

W pierwszych szczeblach rywalizacji podstawówek najlepiej radzą sobie
reprezentanci SP4. Obydwie drużyny
– dziewczęta i chłopcy, z kompletem
zwycięstw wygrywały we własnej sali
turnieje miejskie i powiatowe. Siatkarki
prowadzone przez Aleksandrę Czech
w sześciu meczach nie straciły nawet
seta, podopieczni Roberta Ćwikły tylko
raz do zwycięstwa potrzebowali tie-breaka. Oczywiście obydwie ekipy awansowały do zawodów rejonowych, które
także rozegrane zostaną w „czwórce”.
* * *
W zmaganiach gimnazjalistów nadspodziewanie dobrze radzi sobie drużyna
G1 Zagórz. Podczas zawodów rejonowych w Lesku podopieczni Macieja
Błażowskiego pokonali gospodarzy oraz
zespoły z Brzozowa i Ustrzyk Dolnych,
wszystkie mecze wygrywając do zera.
Do półfinału wojewódzkiego siatkarze
z Zagórza przystąpią z zaliczonym zwycięstwem nad drużyną z Leska.
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STR. 11

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”, rewanżowe
półnały. Sensacja stała się faktem – Policja znów pokonała
Trans-Gaz, tym razem do zera! W nale „Mundurowi” zagrają
z broniącymi tytułu Multi Oknami Lesko, które wywalczyły
awans mimo porażki z Kingsami.

większej historii. Harnasie
wprawdzie zrewanżowali się
drużynie Media Market za porażkę sprzed tygodnia, ale jednobramkowe zwycięstwo nie

Pierwszy mecz „Królowie”
przegrali 4-8, właściwie tracąc
szanse na odrobienie strat, ale
mieli coś do udowodnienia. Ich
ostatnie potyczki ze „Słodkimi”
kończyły się bowiem porażkami, z których dwie bolały szczególnie – ubiegłoroczny nieformalny finał i niedawne dwucyfrowe lanie. Ale rewanż rozpoczęli bojowo i gdy jeszcze
przed przerwą objęli prowadzenie 5-2, Lesko zaczęło się bać.
I kto wie, czy Kingsi nie powtórzyliby „cudu” z meczu przeciwko Harnasiom, gdyby nie świetna gra Jacka Zięby (4 gole).
Ostatecznie wygrali tylko 7-6,
kończąc półfinałową rywalizację z honorem.

wystarczyło do odrobienia
strat. Agenda 2000, grająca już
bez
stalowca
Piotra
Spalińskiego, znów pokonała
HTP Brzozów, mimo że do
przerwy górą byli rywale.
W grupie spadkowej tym razem bez dwucyfrówek, choć
wszystkie zwycięskie drużyny
strzelały po 9 goli. Najbardziej
emocjonujący był mecz Geo-Eko
z Magistratem, w którym „Łosie”
wzięły rewanż za poprzednie porażki. Pozostałe spotkania kończyły się wynikami 9-3. O ile wygrana Transbudu z Dario Futbol
była do przewidzenia, to rozmiary porażki Nafty-Gaz z WIR-em
są naprawdę zaskakujące. Ci
ostatni potwierdzili wzrost formy,

W finale Policja z Leskiem
Znacznie gorzej wspominać
ją będzie Trans-Gaz, zdecydowany faworyt konfrontacji z
Policją. Nie zmieniła tego nawet
minimalna porażka w pierwszym
meczu, bo w drugim „Czarnym
koszulom” wystarczało jakiekolwiek zwycięstwo. Ale do wygranej potrzeba przynajmniej jednego gola, a tego dnia bramkarz
Józef Steliga miał przysłowiowy
„dzień konia”. Bronił jak w transie, wzbudzając podziw kibiców.
Dodatkowo w ataku bardzo skutecznie zagrali Bogdan Buczek
z Kamilem Malikiem i skończyło
się wynikiem 5-0 dla „Funkcjo-nariuszy”!
Półfinałowe mecze grupy
walczącej o miejsca 5.-8. bez

Wreszcie ruszą?
Od pucharowego meczu z Legią minęło już półtora tygodnia, a piłkarze Stali nadal nie rozpoczęli wiosennych rozgrywek IV ligi. Oby udało się w sobotę, gdy podejmować będą
Sokoła Nisko.

Piłkarze Stali rwą się do gry. Oby w sobotę wreszcie zasmakowali walki o ligowe punkty.
Namieszała ta zima, oj na- ną kolejkę (mecz u siebie
mieszała. Z jednej strony stalow- z Czuwajem Przemyśl), potem
cy się cieszą, bo wyciąg drugą (wyjazdowy z Lechią
w Karlikowie nadal działa, z dru- Sędziszów Małopolski), wreszcie
giej jednak klną w żywy kamień. planowany na ostatnią środę druNajpierw przełożono inauguracyj- gi termin spotkania z Czuwajem.

Ale może to i dobrze, by gdyby
w takich warunkach przyszło grać
na „Wierchach”, stadion mógłby
zostać zwyczajnie zaorany.
W momencie oddawania numeru
do druku była decyzja, że mecz
zostanie rozegrany, choć oczywiście gwarancji nie dajemy. Bo
jeżeli sprawdzą się zapowiedzi
synoptyków…
Sobotni mecz Stali z Sokołem
ma się rozpocząć o godz. 15,
obecność kibiców oczywiście
obowiązkowa. Znane już są terminy zaległych spotkań, które
przełożono na środy. Z Czuwajem
będziemy grać 1 kwietnia (to nie
żart!) o godz. 16, natomiast
z Lechią 15 kwietnia o godz. 17.
W międzyczasie, oczywiście, rewanżowy pojedynek z Legią, którym zainteresowanie jest ogromne. Podobno bilety na miejsca
siedzące rozeszły się dzień po
pojedynku w Warszawie. Oby
w spotkaniach ligowych stalowcy
zdołali złapać właściwy rytm
i postraszyli utytułowaną drużynę
„wojskowych”.
bart

Medale jak przed rokiem
Stefan Tarapacki (na zdjeciu obok) nadal w formie. Podczas
Halowych Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie skopiował
sukces sprzed roku, zdobywając złoto w singlu i srebro w deblu.
W Chorzowie nestor Sanoc- (kat. +65), gdzie jego partnerem
kiego Klubu Tenisowego wywal- był Zygmunt Ćwiąkała z Bytomia.
czył tytuł w grze pojedynczej ka- Dotarli do nału, w którym jednak
tegorii powyżej 75 lat. Wygrał musieli uznać wyższość rywali.
wszystkie trzy mecze, nałowy
– Dodatkową nagrodą za
6/3, 6/3 ze Stanisławem Nowa- zwycięstwo w singlu był okazały
kiem z Rybnika. Nieco gorzej puchar „Skrzydła sokoła” – podposzło mu w grze deblowej kreślił Tarapacki.
bb
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W rozmiary zwycięstwa nad Trans-Gazem nie mogli uwierzyć nawet sami policjanci. Ze zdziwienia aż
łapali się za głowy, zwłaszcza bramkarz Józef Steliga, wybrany przez kibiców bohaterem meczu.
Półnały rewanżowe: Policja – Trans-Gaz 5-0 (3-0); Buczek 3,
K. Malik 2. Kings – Multi Okna Lesko 7-6 (5-3); J. Sieradzki 2, Dobosz,
Burczyk, D. Sieradzki, Bąk, Piotrowski – Zięba 4, Dydek, Gołda.
Mecze o miejsca 5-8: Harnaś-Błonie – Media Market 5-4 (2-1);
Pielech 2, Hodyr, Folta, Krężel – Biskup 2, Majer, Ryniak. Agenda
2000 - HTP Brzozów 3-1 (0-1); Adamski 2, Ząbkiewicz – Barański.
Mecze o miejsca 9-14: Magistrat – Geo-Eko 7-9 (4-4); Śnieżek 3,
Miklicz 2, Mazur, samobójcza – Matuszewski 3, Błażowski 2,
Żuchowski, Tarapacki, Warchoł, samobójcza. Nafta-Gaz – WIR 3-9
(1-4); Kogut, Wójtowicz, Zatwarnicki – M. Jastrzębski 3, Ziemiański 2,
Śmiszkiewicz, Szymko, Bernat, samobójcza. Dario Futbol – Transbud
3-9 (2-1); Mackiewicz 2, Ropel – Siwik 4, Pałys i Fil po 2, Adamski.
Tabela grupy spadkowej: 1. Geo-Eko (17, 35-15), 2. WIR (12, 25-20), 3. Magistrat (10, 35-15).
Dziś kolejne 4 mecze: Nafta-Gaz – Transbud (godz. 18), HarnaśBłonie – HTP Brzozów (18.50 – spotkanie o 7. miejsce), Geo-Eko –
Dario Futbol (19.40), Magistrat – WIR (20.30).
Za tydzień pojedynki nałowe o 5., 3. i 1. miejsce.

STR. 12

a w ostatnim meczu grają
o utrzymanie z „urzędnikami”.
Wystarczy im remis.
Rywalizacja strzelców wydaje się rozstrzygnięta. Zdobywając kolejne 3 gole Tomasz
Matuszewski z Geo-Eko objął
prowadzenie i chyba już go nie
odda. Bo można zakładać, że
w ostatnim meczu ze słabymi
„Dariuszami” zapewne znów tra
kilka razy. Trudno przypuszczać,
by straty mogli obrobić Tomasz
Pałysz z Multi Okien (2 bramki
mniej) czy Sylwester Kowalczyk
z Transbudu (4), których czekają
trudniejsze mecze.
Bartosz Błażewicz
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