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Abraham Werner.
Urodził się w Sanoku,
mieszkał na Wajnerówce, tu stracił matkę,
ojca i brata. Teraz
powrócił i chce zająć
się rozwijaniem
współpracy między
Kiryat Ono
z Sanokiem.
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BIESZCZADZKIE 6
FORUM ŚWIATOWYM
Dzięki tandemowi: prof. Jarosław
Drzewiecki – Janusz Ostrowski V Forum
Pianistyczne „Bieszczady bez granic”
będzie wydarzeniem na skalę
światową. Z Sanokiem
w roli głównej.

O DWÓCH
TAKICH, CO …

Dwaj sanoczanie: 4-letni Mikołaj
i o rok starszy Mateusz
zagrają w jednym
z odcinków serialu
TVN „Detektywi”.
Czy pójdą w ślady
„dwóch takich,
co ukradli
księżyc”?
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Nie chcemy tu autostrady
Mieszkańcy ul. Biała Góra
protestują przeciw budowie
osiedlowej drogi. Co wcale
nie znaczy, że jej nie chcą.
Krytykują jednak plan, według
którego ma ona powstawać
na zbyt szerokim pasie nieruchomości, co pociąga za
sobą konieczność wykupów
części ich posesji. Obawiają
się też opłat adiacenckich.
Przed kilkoma laty ludzie
z Białej Góry sami zwrócili się do
urzędu z prośbą o zrobienie drogi. Jako że praktycznie nie było
już co remontować, miasto zdecydowało się na budowę nowej
drogi, o statusie publicznej. Gdy
wreszcie przyszła kolej na realizację inwestycji, właściciele przylegających działek zostali mocno
zaskoczeni. Okazało się bowiem,
że do budowy drogi wraz z całą
infrastrukturą potrzebny jest pas
o szerokości 10 metrów, podczas
gdy stara droga jest bardzo
wąska, w niektórych miejscach
ma nie więcej niż 3 metry. Konkluzja była szokująca dla mieszkańców: żeby powstała nowa Przy posesji państwa Patałów droga ma szerokość około 3 metrów. Protestujący mieszkańcy nie wyobrażają sobie,
droga, trzeba będzie poświęcić że w tym miejscu mógłby powstać 10-metrowy trakt.
część swoich posesji. W przypadku niektórych domostw mogą to być nawet pasy
Wykup siłowy
Publiczna lepsza od wewnętrznej?
o szerokości kilku metrów...
Nieruchomość Sidorów nie przylega bezpoCzy koniecznie musi powstać droga, do budowy
średnio do drogi, więc temat ewentualnego wy- której niezbędny będzie pas ziemi o szerokości
Nie chcemy takich prezentów
Część mieszkańców podpisała protest, przygoto- kupu części działki ich nie dotyczy. Ale innym 10 metrów? Czy rzeczywiście musi mieć status drogi
wany przez Wacławę i Mariana Sidorów. To oni zwró- spędza sen z powiek. Jak choćby Eugenii Pata- powszechnej, skoro ludzie uważają, że wystarczyłacili uwagę pozostałych na tzw. opłaty adiacenckie, le, przy której posesji droga jest najbardziej zwę- by droga wewnętrzna – znacznie węższa? I czy nie
wprowadzone niedawno przez Radę Miasta Sanoka. żona. Od ogrodzenia do „skarpy” po drugiej stro- da się zastosować takiego rozwiązania, dzięki które– Doszliśmy do wniosku, że władze chcą zrobić tak nie ulicy jest nie więcej niż 3,5 metra. Zachodzi mu mieszkańcy Białej Góry doczekają się nowej droszeroką drogę po to, by ściągnąć od nas te opłaty. więc obawa, że Patałowie stracą pas gruntu gi, unikając wszystkich „skutków ubocznych”? Z tymi
A mogą to być duże pieniądze. Nie chcemy prezen- o szerokości ponad 6 metrów. No chyba, że in- pytaniami zwróciliśmy się do burmistrza Czernka.
– Jeżeli mamy budować drogę, to porządnie, bez
tów, za które trzeba płacić. Jeżeli miasto wyraźnie westor wyrówna teren po drugiej stronie drogi.
określi, że nie będziemy musieli uiszczać opłat adia- Tyle tylko, że tam stoi budynek należący do in- żadnych półśrodków. Zresztą drogę publiczną warunkują odpowiednie normy, których nie można ominąć.
cenckich, to nie mamy nic przeciw budowie drogi. Ale nych właścicieli...
– Nie rozumiem, po co robić drogę na 10 me- Oczywiście nawierzchnia ma szerokość do 6 metrów,
tylko pod takim warunkiem – argumentuje M. Sidor.
Wiceburmistrz Stanisław Czernek uważa, że nie trów. Przecież to nie jest ruchliwa ulica, w ciągu pozostałe 4 potrzebne są na całą infrastrukturę. Czy
można dziś stwierdzić, czy mieszkańcy Białej Góry dnia samochody przejeżdżają tędy nie więcej niż na ul. Biała Góra można by zrobić drogę wewnętrzną?
mieliby wnosić te opłaty, czy też nie, bo temat każdej kilkadziesiąt razy. W zupełności wystarczyłaby Teoretycznie tak, ale to byłoby złe rozwiązanie, bardzo
posesji musi być rozpatrywany osobno. – Jedni mają droga na 5 metrów, z biegnącą pod spodem ka- koniktogenne. Taka droga musiałaby mieć zaznanieruchomości lepiej uzbrojone, inni gorzej, więc nalizacją deszczową. Nie są potrzebne żadne czony wjazd, nie obowiązywałyby znaki, byłby
trudno wydać jednolitą opinię w stosunku do całej uli- pobocza ani chodniki. Tyle lat nie chcieli zrobić problem z jej utrzymaniem. Nie mówiąc już o tym, że
cy. Myślę jednak, że jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, nam drogi, a jak w końcu się za to wzięli, to pró- w razie sąsiedzkich sporów mogłoby dochodzić do jej
czy obejmie go opłata adiacencka, to na wyraźne ży- bują wszystko powywracać do góry nogami. Nie blokowania. A wtedy wszyscy szukaliby winnych
czenie możemy zrobić odpowiednią symulację chcemy tu żadnej autostrady – podkreśla pani w urzędzie – odpowiada burmistrz Czernek.
Patała.
Bartosz Błażewicz
wartości jego działki, by rozwiać wątpliwości.
AUTOR
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SANOKA
KONTAKTY Z IZRAELEM

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

Dłuższa noc

Przed nami ostatni październikowy weekend, który przyniesie
zmianę czasu. To dobra wiadomość
dla śpiochów, którzy dzięki temu
będą mogli o godzinę dłużej przebywać w objęciach Morfeusza.
Przesunięcie czasu nastąpi z soboty na niedzielę (24/25 bm.)
poprzez cofnięcie wskazówek zegarków z godz. 3 na 2. W ten sposób
przejdziemy z czasu letniego (wschodnioeuropejskiego) na zimowy (środkowoeuropejski). Zyskaną godzinę
„oddamy” pod koniec marca, przeprowadzając operację odwrotną.
Zmiana czasu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie światła
dziennego. Stosuje się ją w około
70 krajach na całym świecie, m.in.
we wszystkich krajach europejskich
(z wyjątkiem Islandii), USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej
Zelandii.

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

CHWALIMY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za konsekwencję w dążeniu do zmian cywilizacyjnych w stanie i wyglądzie zarządzanych obiektów sportowych. Żmudna i niełatwa to droga,
ale zmiany te już widać. Będą dalsze. Uznanie nasze wzbudza
skuteczna akcja o przyznanie dotacji w wysokości 3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę
i modernizację toru łyżwiarskiego „Błonie”. Dzięki niej do 2011
roku dorówna on standardem do „Areny” i podobnych ośrodków
europejskich. I jeśli dziś Sanok szczyci się, że organizowane są
w nim imprezy rangi międzynarodowej, to duża w tym zasługa
skromnej załogi MOSiR-u. Warto mieć tego świadomość. emes

Onkologiczna konferencja naukowa
W dniach 23-24 bm. w obiektach PWSZ przy ulicy Mickiewicza odbędzie się V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa. W tym roku poświęcona ona będzie „Środowiskowym uwarunkowaniom chorób nowotworowych. Opieka,
leczenie i prolaktyka”. Udział w niej wezmą wybitni naukowcy zajmujący się tą problematyką.
Wśród nich znajdą się: prof. dr hab. Anna Ksykiewicz-Dorota, prof. dr hab.
Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. dr hab. Jerzy Mituś, prof. dr hab. Krzysztof
Urbański, prof. dr hab. Bogdan Gliński i grupa naukowców ze Słowacji.
Zainteresowanych tą problematyką organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w sesjach. Uroczyste otwarcie obrad nastąpi dziś
(piątek) o godz. 15 w auli w budynku F.
emes

Podziel się z drugim (32)
Kontynuujemy akcję „TS”, skierowaną z jednej strony do
tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie stać, z drugiej
zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto nasze zgłoszenia;
– Wersalka 3-osobowa – tel. 13 46 40 458
– Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem – 13 46 47 336
– Sofa rozkładana, z szuadą na pościel (mała) – tel. 13 46 30 095
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. Idzie
zima. Ciepłe okrycia, jesienno-zimowe obuwie, mogą mieć wzięcie.
Dzwońcie Państwo pod numer 013-464-02-21! Podzielcie się z drugim!

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

GANIMY: „Kibiców” hokejowych za całkowity brak klasy i niezrozumienie na czym polega rola kibica. Na pewno nie na rzucaniu obelg i fałszywych oskarżeń, na obrażaniu i wyzywaniu zawodników, działaczy i szkoleniowców, na kierowaniu pod ich
adresem chamskich, wulgarnych epitetów oraz przekleństw, na
wygwizdywaniu swojej drużyny, na organizowaniu protestów
w formie bojkotów meczów, na umieszczaniu w sportowych portalach internetowych ordynarnych, obrzydliwych postów obrażających sportowe środowisko Sanoka. Na spotkaniu, na które
„kibiców” zaprosili: zarząd i drużyna, kapitan Ciarko KH prosił:
– Nie wyzywajcie nas, nie stresujcie! Wyjeżdżamy na lód z trzęsącymi rękoma. Kiedy nam potrzebna jest Wasza pomoc, zachowujecie się tak, jak byście byli na pogrzebie. Doprowadziliście do tego, że wolimy grać na wyjazdach, jak u siebie. Jeśli tak
macie nam pomagać, nie przychodźcie na mecze! Zostańcie
w domu! Podpisujemy się pod tymi słowami. Zostańcie
w domu. Przestańcie zajmować się hokejem. Tak będzie lepiej!

Część mieszkańców Strachociny nadal protestuje przeciw budowie tam farmy wiatrowej, zwłaszcza że uchwała
Rady Gminy Sanok w tej sprawie została zakwestionowana
przez organ wyższej instancji. Sprawie poświęcone było
spotkanie zorganizowane przez byłego sołtysa i posła
Mariana Daszyka.

Marian Daszyk (na pierwszym planie) reprezentuje mieszkańców
Strachociny, którzy są przeciwni budowie wiatraków.
W lokalnej siedzibie Prawa
i Sprawiedliwości jeszcze przed
rozpoczęciem dyskusji pojawił
się przedstawiciel gminy, wręczając zebranym urzędowe pismo.
Jego treść zawierała ostrą krytykę, jakiej wójt Mariusz Szmyd
poddawał Mariana Daszyka za
próby torpedowania inwestycji
„niezwykle korzystnej dla gminy”.
Na samym zainteresowanym nie
zrobiło to większego wrażenia,
bo – jak zaznaczył – gminna
uchwała została zakwestionowana przez Sąd Administracyjny.
– Okazało się, że przy tak dużych inwestycjach, o wartości kil-

kudziesięciu milionów złotych,
uchwała nie może być podejmowana w formie bezprzetargowej,
a tak właśnie zrobiła Rada Gminy
Sanok. Jeżeli wójt chce stawiać
wiatraki na mieniu komunalnym,
to musi ogłosić przetarg – zaznaczył M. Daszyk. Przy okazji
przedstawił podobne argumenty,
jak podczas sesji rady gminy.
Mówił więc o tym, że wiatraki powodują hałas, szpecą krajobraz,
zabijają ptaki. Przede wszystkim
jednak wracał wątek znacznego
obniżenia wartości działek budowlanych w pobliżu planowanej
farmy.

– Wieś potrzebuje przestrzeni do życia, tymczasem stale nam
się ją zabiera. Z jednej strony
powstały magazyny gazu sanockiego PGNiG, z drugiej mają być
wiatraki. I Oczywiście kosztem
działek budowlanych. A gdzie
domy stawiać będą nasze dzieci,
jeżeli zechcą zostać w rodzinnej
wsi? Dodać przy tym trzeba, że
grunty znajdujące sie w pobliżu
tzw. strefy ochronnej, która wynosi 500 metrów, niemal z dnia na
dzień stracą na wartości. Jeszcze
do niedawna mieliśmy chętnych
na kupno naszej działki, ale po
informacji o budowie farmy zupełnie stracili zainteresowanie. A kto
da nam gwarancje, że strefa
ochronna nie zostanie zwiększona? – pytała Małgorzata Daszyk.
Obecni na zebraniu przedstawiciele mieszkańców Strachociny podkreślali, że przeciwko
budowie farmy wiatrowej protestować będą do skutku. Marian
Daszyk już zapowiedział kolejne
spotkanie, na które zaproszeni
zostali profesorowie Ryszard
Kozłowski z Politechniki Krakowskiej i Bolesław Fleszar z Politechniki Rzeszowskiej.
– W końcu usłyszymy opinie
fachowców o szeroko rozumianym wpływie wiatraków na środowisko. Bo coraz częściej pojawiają
się informacje, że owo ekologiczne pozyskiwanie energii wcale nie
jest pozbawione skutków ubocznych – mówił były poseł.
(bart)

Zima narozrabiała w parku
Opady mokrego śniegu
i deszczu spowodowały poważne szkody w parkowym
drzewostanie. Pod naporem
ciężaru własnych liści oraz
osiadającego, mokrego śniegu ponad sto drzew zostało
powalonych i wyłamanych.
Zjawisko okiści, czyli osiadania dużej warstwy mokrego, ciężkiego śniegu, najbardziej dotknęło najstarszą część parku.
Wyjątkowo ucierpiały sędziwe
dęby i kasztanowce. Dużą ilość
wyłamanych konarów obserwuje
się także u dojrzałych okazów robinii, klonów oraz młodych lip, topoli i wiązów.
Jak nas poinformował Piotr
Kutiak, specjalista od zieleni miejskiej, podjęte prace w pierwszym
etapie polegać będą na porządkowaniu terenu. Z kolei drugi etap

związany będzie już z samymi
drzewami, gdzie zabiegom pielęgnacyjnym zostaną poddane ich
korony oraz otwarte rany, które

zabezpieczane
będą
przed
szkodnikami owadzimi i grzybami
topatologicznymi.
emes

Zima w październiku? Kto to widział... Nic dziwnego, że wyrządziła duże szkody w drzewostanie parkowym.

Polska – Ukraina w hokeju w ARENIE SANOK
W dniach 6-7 listopada (piątek, sobota) w hali ARENA SANOK rozegrany zostanie towarzyski mecz w hokeju na lodzie
POLSKA – UKRAINA, w którym zmierzą się ze sobą pierwsze
reprezentacje tych krajów.
Tak zadecydował zarząd
PZHL, po rozpatrzeniu ofert
trzech miast: Gdańska, Jastrzębia i Sanoka. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w piątek
o godz. 20, rewanż w sobotę
o godz. 15. Ceny biletów: 12 zł
(normalny) i 8 zł (ulgowy). Obydwa spotkania transmitowane
będą przez TVP Sport.

W ostatnim okresie funkcjonariusze przeprowadzili 160 interwencji, wśród których było
17 kolizji drogowych i 1 wypadek. Do Pomieszczenia dla
Osób Zatrzymanych trafiło 8 delikwentów.

Sanok

* Jedyny groźny wypadek zdarzył się
17 października na ul. Staszica. Kierujący samochodem marki renault
30-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego potrącił pieszego, którym
okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. Poszkodowany
z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Trwają
czynności zmierzające do ustalenia
okoliczności zdarzenia.
* Elektronarzędzia padły łupem złodzieja, który włamał się do piwnicy
jednego z bloków przy ul. I Armii
Wojska Polskiego. Poszkodowanym
był 29-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, który straty wycenił na
170 zł. Do zdarzenia doszło 14 października.
* Przestępstwa komputerowe docierają do Sanoka. W dniu 16 października 30-letni mieszkaniec ul. Kochanowskiego zawiadomił, że oszust
posługując się danymi z jego karty
bankomatowej, dokonał kradzieży
pieniędzy z konta internetowego na
kwotę 274,41 zł.
* W nocy 17 października skradziono
cztery kołpaki z samochodu marki
renault, zaparkowanego na przyblokowym parkingu przy ul. Jana Pawła II.
Pokrzywdzony straty wycenił na 300 zł.
* W trakcie jednej z kontroli drogowych, przeprowadzanych 18 października na ul. Królowej Bony, policjanci złapali jadącego fiatem Józefa
R. z Sanoka. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania samochodem oraz nie stosuje
sie do orzeczeń sądu dotyczących
zakazu prowadzenia pojazdów. Auto
przekazano osobie wskazanej.

Gmina Sanok

* Policja szuka sprawcy włamania do
sklepu spożywczego w Srogowie
Górnym, które miało miejsce 13 października. Złodziej skradł artykuły
spożywcze, papierosy oraz 350 zł gotówki. Trwają czynności zmierzające
do ustalenia łącznych strat.
Gmina Bukowsko
* Do aktu wandalizmu doszło 17 października w Bukowsku. Sprawca uszkodził samochód ciężarowy marki scania,
wybijając przednie reflektory i tylne klosze świateł. Straty zostały oszacowane
przez właściciela na 1100 zł.
PIOTR KUTIAK

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

„Nie” dla wiatraków

ZZ POLICJI...
POLICJI...

To miłe, że zarząd PZHL wybrał
ofertę Sanoka. Z pewnością istotnym czynnikiem była odległość,
a także koszt pobytu obu reprezentacji. Z nieocjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że nie bez znaczenia była ocena atmosfery, jaka panuje w „Arenie Sanok” podczas meczów z udziałem reprezentacji Polski. Rzecz bowiem w tym, żeby była

to atmosfera, w której dobrze czują
się zawodnicy, a która przyciągnie
do telewizorów wielu sympatyków
sportu, hokeja na lodzie w szczególności. Niech to będzie dobra propaganda tej dyscypliny sportu.
Oczywiście jest to wyzwanie
dla Sanockiej Republiki Hokejowej, która ma szansę potwierdzić,
że jest najlepszą widownią hokejową w kraju. Jest kilka dni na
przygotowanie się do tej imprezy.
Szykujemy biało-czerwone stroje
i akcesoria, układamy piosenki,
stroimy bębny i do dzieła! emes

Kierowca
na promilach
Trudno powiedzieć, czy to
wpływ artykułu „Jesienna depresja
kierowców” z ostatniego numeru,
dodatkowo opatrzonego znaczkiem
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”,
faktem jednak jest, że policjanci
złapali tylko jednego nietrzeźwego
kierowcę. W dodatku „zaledwie”
rowerzystę, którym okazał się
22-letni Bartosz P. z
powiatu
krośnieńskiego. U młodzieńca
zatrzymanego 18 października
w Besku stwierdzono ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Nie mamy nic przeciwko temu,
by za tydzień w naszej rubryce znów
figurował tylko jeden miłośnik jazdy
na podwójnym gazie. A najlepiej,
gdybyśmy wcale nie musieli pisać
o pijakach za kółkiem...
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Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel./fax 13 464 02 21 lub oddziały „Ruchu” SA.
Adres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 17, tel. 13 464 27 00. Biuro Reklam i Ogłoszeń: tel./fax 13 464 02 21.
Druk:
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MIASTO I LUDZIE

Radni okazali się nie do końca restrykcyjni i nie wprowadzili uchwały nakazującej wyprowadzanie psów na smyczy
i w kagańcu. Uznali, że wymóg ten należy stosować wyłącznie
w stosunku do psów ras uznanych za agresywne.

ARCHIWUM PRYWATNE

– Wbrew pozorom, to nie był
łatwy temat. Mieliśmy świadomość, że musimy zastosować
rozwiązania, które lepiej chroniłyby mieszkańców przed zwieTemat znalazł się
rzętami, ale równocześnie
na forum Rady Miasta
za sprawą jednego
takie, które nie narażałyby
z mieszkańców Sanonas na śmieszność i były do
ka, którego syn został
wyegzekwowania. Pierwszy
dotkliwie pogryziony
projekt burmistrza był zbyt
przez owczarka alzacradykalny, aby go przyjąć.
kiego w miejscu publiczOpracowaliśmy własne wnioski,
nym. W petycji do władz
uznając, że są racjonalniejdomagał się on radykalsze – mówi Beata Wróbel,
przewodnicząca
komisji
nego zaostrzenia obowiązujących w tej kwezdrowia, pomocy społecznej,
ochrony środowiska i porządstii przepisów, poprzez
wprowadzenie nakazu
ku publicznego.
wyprowadzania psów
Generalna zmiana pona smyczy i w kagańdejścia dotyczy zdjęcia obocach.
wiązku wyprowadzania psów
Pierwszy projekt
w kagańcach. Za wyjątkiem
uchwały w tej sprapsów ras uznanych za agrewie, bardzo radykalny
sywne. Nowy przepis mówi
w swych postanowieponadto, że zwolnienie psa
niach, opracował bur- Mały psiak też potra napędzić strachu, ale w ka- ze smyczy jest dozwolone
mistrz. Przeciwna ta- gańcu nie będzie musiał spacerować. Tak posta- tylko w miejscach mało
kim rozstrzygnięciom nowili sanoccy radni i chyba zrobili to rozsądnie.
uczęszczanych i pod warunbyła Krystyna Harna, przewod- cer. Smycz i kaganiec na pewno kiem, że pies ma kaganiec,
nicząca Towarzystwa Opieki nie spełniają tego warunku a właściciel (opiekun) ma możlinad Zwierzętami. – Ustawa – stwierdziła podczas pierwszej, wość sprawowania bezpośredniej
o ochronie zwierząt z 1997 roku wrześniowej sesji. Podzielili jej kontroli nad jego zachowaniem.
mówi, iż psom należy zapewnić opinię radni, którzy postanowili
Inna zmiana dotyczy zakazu
godne
warunki
bytowania, jeszcze raz skierować temat wprowadzania psów do obiektów
a więc także i wybieg, czyli spa- do komisji.
użyteczności publicznej, placó-

wek handlowych lub gastronomicznych, jeśli zakaz taki wynika
z wyraźnego oznakowania. Otóż
według nowego przepisu zakaz
ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i osób
niepełnosprawnych.
I jeszcze jedno bardzo ważne
uzupełnienie przepisu dotyczącego obowiązków właścicieli
psów w kwestii utrzymania
czystości. Otóż właściciele ci
zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do
użytku publicznego, a także na
terenach użyteczności publicznej, takich jak: ulice, chodniki,
parki, skwery, zieleńce i pasy zieleni przy ulicach. Obowiązek ten
nie dotyczy osób niewidomych
korzystających z psów przewodników.
Kolejna zmiana dotyczy rozszerzenia zakazu wprowadzania
psów. Dotychczas obowiązywał
zakaz wprowadzania psów do
piaskownic. Nowy przepis jest
znacznie szerszy i zakazuje
wprowadzania psów na tereny
placów gier i zabaw dla dzieci.
Właścicieli czworonogów prosimy o szybkie przystosowanie się
do nowych przepisów. Jak stwierdził podczas sesji komendant
Straży Miejskiej Jerzy Sokołowski,
strażnicy będą zwracać baczną
uwagę na ich przestrzeganie.
Przypadki ich łamania będą – niestety – karane mandatami.
emes

Kasa chuda, ale pod kontrolą
Pieniądze to zawsze wdzięczny temat do debaty. Zwłaszcza dla opozycji, gdy burmistrz i koalicjanci chcą obciążyć
budżet miasta kredytem na kwotę 7,9 miliona złotych.
Z jednym tylko wszyscy się zgadzali: światowy kryzys nansowy
zdążył dobrać się już do samorządowej kasy, w postaci zmniejszonych
dochodów budżetowych. Z prognozy wynika, że będą one mniejsze od
planowanych o 6,9 mln złotych. Sporo. Z drugiej strony trzeba podnieść
niektóre wydatki, szczególnie na
oświatę, której braknie 4,3 miliona.
Z analizy przeprowadzonej przez
skarbnika Kazimierza Kota wynikało,
że na snansowanie planowanego
decytu budżetowego potrzeba zaciągnąć kredyt długoterminowy
w wysokości 7,9 mln zł. Oznacza to,
że na koniec roku 2009 zadłużenie
miasta wzrośnie do 28 milionów złotych, co stanowi 35 procent dochodów budżetu. Dużo?
Zdaniem burmistrza, skarbnika
i koalicji absolutnie nie. – Jest to minimalnie więcej niż wynosi średnia krajowa, a więc jest dobrze, a na pewno
wszystko pod kontrolą. Całkowicie
odmiennego zdania byli radni z opozycji. Zdaniem Wojciecha Pruchnic-

kiego, sytuacja jest krytyczna, a zadłużenie tragiczne. – Życie z kredytu
prowadzi do bankructwa. Już zresztą
sama konstrukcja budżetu na 2009
rok była niewłaściwa, gdyż można
było przewidzieć niższe wpływy,
a tym samym ograniczyć wydatki
– stwierdził w dyskusji. Tę opinię podzielał Janusz Baszak. – Od kilku lat
mówię o złej sytuacji nansowej
miasta, od wielu miesięcy o fatalnym
budżecie. Nie wolno było dopuścić do
takiego kryzysu nansowego, tak
zadłużyć miasto. Głosom tym wtórowała Maria Skoczyńska mówiąc:
– Brniemy w coraz bardziej kłopotliwą
sytuację. A co będzie w następnym
roku, gdy dochody budżetu będą
jeszcze mniejsze? Czy wszystko będziemy pokrywać kredytem? – pytała.
W rolę krojczego budżetowego wcielił
się Roman Babiak, który oświadczył
na wstępie: – Będę przeciw uchwale
o zaciągnięciu kredytu. Mimo kryzysu,
niektóre wydatki są pod publiczkę np.
na MOSiR i nie powinny się znaleźć
w budżecie.

Koalicjanci zdecydowanie kontrowali. – Chcę wyrazić zadowolenie, że mimo tak trudnego roku,
prawie wszystkie zadania inwestycyjne uda się nam zrealizować. Jeśli
słyszę, że niektórzy radni są przeciwni inwestycjom, które w 70 procentach są nansowane z obcych
funduszy, to ja zupełnie nic nie rozumiem – stwierdził. – Dbamy o rozwój i wygląd miasta, skutecznie
zdobywamy pieniądze z zewnątrz,
a mimo kryzysu w normie utrzymujemy zadłużenie. Czy to nie jest
troska o miasto, której brak nam zarzucacie? – pytała radna Maria
Oberc. Skarbnik Kazimierz Kot prosił o opinie i oceny w oparciu o konkretne liczby. – Fatalny budżet, fatalna sytuacja nansowa... To
czysta demagogia. Jeśli nasze
zadłużenie sięgnie połowy dopuszczalnego, to o jakim tu fataliźmie
mowa. To, że spadły dochody z podatków, to rzecz zrozumiała w kryzysie i ekonomiści powinni to wiedzieć. Jeśli mówią inaczej, to jest to
czysta demagogia i populizm – ocenił wystąpienia przeciwników.
Do większego oszczędzania namawiały: Janina Sadowska i Maria

Skoczyńska. – Są środki zewnętrzne,
potrzeba pieniędzy na wkład własny.
Powiem krótko: projekty – tak, ale
niech dotyczą one zadań, które pomogą miastu i mieszkańcom, a nie
takie, które dają tylko igrzyska – apelowała M. Skoczyńska.
O rozwagę prosił burmistrz
W. Blecharczyk. – Nie demonizujcie.
Nie szukajcie sprawców, bo tu nikt
nie popełnił przestępstwa, nikt nie
doprowadził nansów miasta do ruiny. Działamy odpowiedzialnie, bezpiecznie, myślimy o przyszłości Sanoka, o jego bolączkach. Na jakiej
podstawie Państwo mówicie co się
opłaca, a co nie? O ocenie świadczą
opinie mieszkańców, a oni widzą, co
robimy i jak zmienia się Sanok.
Po burzliwej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą zmieniającą budżet miasta na
rok 2009. Dziesięciu radnych było
„za”, 5 „przeciw” 2 wstrzymało się
od głosu. Przeciw byli: Roman
Babiak, Janusz Baszak, Ryszard
Karaczkowski, Wojciech Pruchnicki i Maria Skoczyńska. Wstrzymali się: Andrzej Chrobak i Janina Sadowska.
Marian Struś

Reprezentacyjna jedenastka
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ośmiu sanockich pedagogów otrzymało „nagrody kuratora”, trzech kolejnych medale KEN. W sumie jedenastu! Tak licznej ekipy wyróżnionych Sanok nie pamięta. Nie może zresztą pamiętać, bo
dotychczas nigdy takiej nie było. Jeszcze nie tak dawno na
listach nagrodzonych i odznaczonych w ogóle nie było reprezentantów Sanoka. I tę zmianę podejścia władz kuratoryjnych
dostrzegamy, nie kryjąc satysfakcji.
Oto skład reprezentacyjnej
jedenastki: „Nagrody Kuratora”
otrzymali: Marek Cycoń (II LO),
Maciej Drwięga (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
Krzysztof Futyma (Zespół Szkół
nr 3), Małgorzata Pietrzycka
(Przedszkole nr 3), Halina Połojko (Studium Medyczne), Maria
Pospolitak (Zespół Szkół nr 1),
Maria Rywka (Gimnazjum nr 4)
i Ireneusz Stawarz (I LO). Medalami Komisji Edukacji Narodowej
odznaczeni zostali: Krzysztof Fu-

tyma (Zespół Szkół nr 3), Marta
Muszyńska (Centrum Doskonalenia Nauczycieli) i Wacław Żuchowski (Centrum Kształcenia
Praktycznego).
Gratulujemy, ciesząc się równocześnie, że Kuratorium Oświaty dostrzegło zasługi nauczycieli
i wychowawców w takich ośrodkach jak Sanok. Mamy nadzieję,
że stanie się to stałą praktyką,
czego sanockim pedagogom
z całego serca życzymy.
(emes)

MARIAN STRUŚ

Smycze obowiązkowe,
kagańce nie dla wszystkich

Kobiety lubią dostawać kwiaty, to widać po uśmiechu Małgorzaty
Pietrzyckiej. A wiadomość o przyznanej „Nagrodzie Kuratora”
pani Małgorzata skwitowała krótko i szczerze:– To jest wyróżniające, nobilitujące i motywujące. Cieszę się!

Elektroniczna gmina
Urząd Gminy Sanok będzie miał nowoczesną sieć komputerową, umożliwiającą ludziom załatwianie wielu spraw bez
wychodzenia z domu. Pieniądze na ten cel udało się zdobyć
z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Nowa e-administracja powinna być gotowa wiosną 2011 roku.
Wójt Mariusz Szmyd podpisał umowę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na realizację
i
wdrożenie
e-administracji
w urzędzie. Przedsięwzięcie jest
w pełni nansowane ze środków
unijnych. Na początku zostanie
opracowane oprogramowanie do
intranetowego portalu informacyjno-komunikacyjnego. Później nastąpi przygotowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi
systemu intranetowego. Dodatkowo wdrożone będą e-usługi tj.
strona www oraz usługi urząd on
line. Gmina usprzętowiona zostanie także w niezbędne serwery
do obsługi systemów.
– Mówimy o klasycznym
e-urzędzie, znacznie bardziej
dostępnym dla mieszkańców.
Wiele spraw można będzie za-

łatwić z domu za pomocą komputera, zwłaszcza jeżeli jeszcze uda
się rozpowszechnić podpis elektroniczny. A przecież coraz więcej
osób ma dostęp do Internetu.
Zmniejszą się kolejki, poprawi
szybkość obsługi. Ludziom ułatwi
to życie, a nam usprawni pracę
– podkreśla wójt Szmyd.
– W ten sposób administracja
staje się bardziej przyjazna dla interesantów, lepiej ich obsługuje
i mniej od nich wymaga. To się
przekłada na efektywność gospodarczą społeczeństwa. Czas niepotrzebnie spędzany przez Polaków w urzędach może być
przeznaczony na odpoczynek
i załatwianie innych ważnych
spraw – dodaje Sebastian Niżnik,
sekretarz Gminy Sanok.
(blaz)

Zdrowe
odchudzanie
Sanocki Klub Nordic Walking zaprasza na spotkanie
pod hasłem „Zdrowe odchudzanie”. Gościem będzie
warszawski lekarz dr Eugeniusz Siwik.
Spotkanie odbędzie się w przyszły czwartek (29 bm.) w Hotelu
„Bona”. Dr Siwik mówić będzie m.in.
o nowej polskiej bezinwazyjnej metodzie oczyszczania jelit. Ponadto
w programie referat na temat korzyści, jakie daje codzienne chodzenie
z kijkami oraz pokaz masażu na bolesne stawy i kręgosłup. Początek
spotkania o godz. 17, wstęp wolny.
Dodatkowych informacji udziela
Marek Klepacki, szef SKNW (tel.
516-30-91-52).
(b)
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SANOK MIASTO KULTURY

Antoni Libera, Bronisław Maj, Bogdan Tosza, Joanna
Szczepkowska i Janusz Szuber – dwóch poetów, dwoje aktorów, dwóch reżyserów, światowej sławy powieściopisarz i tłumacz, ilu felietonistów i eseistów – kto zliczy? Wszyscy pojawili się na scenie w Sanockim Domu Kultury w piątek 16 października. Owego wieczoru mogło się wydarzyć wszystko.
W takim składzie z powodzeniem zagramy „Krakowiaków i górali” – żartował przed spotkaniem Bronisław Maj.

ARCHIWUM SDK

Świetni aktorzy, znakomici pisarze byli „gośćmi Szubera”.
Cudownie, że spotkanie miało charakter publiczny, a nie kameralny, w domu pana Janusza.
Ostatecznie goście zaprezen- ca”. Następnie, zapewne wyczuwatowali przede wszystkim swój doro- jąc pragnienia publiczności, zaprebek literacki – wiersze, fragmenty zentowała się jako aktorka w dowksiążek, felietony i eseje tyle co wy- cipnym monologu początkującej pidane i te dopiero przeznaczone sarki, która nie zna świętości i dla
do druku. Nad całością czuwał swoich potrzeb nie waha się zaBronisław Maj, który na wstępie czerpnąć to i owo, tu i ówdzie, choćwygłosił mowę pochwalną, skiero- by wprost od Mickiewicza.
waną do Janusza Szubera – „ojca
Bogdan Tosza przeczytał dwa
prowincjała”, „mekki” poetów i pisa- niepublikowane jeszcze eseje
rzy. Następnie przedstawiał czytają- podróżne – „W domu Petrarki”
cych, wyznaczał role, komentował i „Lornetka Gombrowicza”. Były to
kolejne prezentacje, a za każdym opowieści o pielgrzymowaniu do
razem w stosownej tonacji – to miejsc, związanych z codziennością
z pełnym dystansu humorem, to wielkich pisarzy, pełne błyskotliznów całkowicie serio.
wych skojarzeń, przywołujące
Zaczęło się od Joanny wspomnienia lektur i spotkań.
Szczepkowskiej. Przyjechałam do
Janusz Szuber zaprezentował
Sanoka, aby osobiście spotkać cztery nowe wiersze: „Stamtąd,
Janusza Szubera, wspaniałego po- z daleka”, „Podwójna herbata z mleetę – oświadczyła, po czym przystą- kiem”, „Ten, który wskazuje na siepiła do czytania felietonów, za- bie palcem” i „Poszóstnie przez
mieszczonych w zbiorze „4 czerw- Bieszczad”. Autorska interpretacja

mogła konkurować z najlepszą aktorską. Usłyszeliśmy Szubera znanego i nieznanego zarazem, bowiem wiersze, osadzone w kontekstach autorowi bliskich, wyraźnie
naznaczone są n o w y m. Bronisław
Maj, skupiony, poważny, kiedy już
wybrzmiała cisza po ostatnim wersie, powiedział tylko, wzdychając:
To był Janusz Szuber.
Ostatnia książka Antoniego
Libery, „Godot i jego cień”, autobiograczna opowieść o fascynacji
twórczością Samuela Becketta, napisana przepiękną polszczyzną,
okazała się wydawniczym hitem.
Dlaczego? Kto jej jeszcze nie zna,
mógł się przekonać, słuchając autora, czytającego jeden z rozdziałów
– o pierwszej wizycie w teatrze na
przedstawieniu „Czekając na
Godota” w reżyserii Jerzego
Kreczmara. Był rok 1957, a bohater-narrator miał zaledwie osiem lat.
Bardziej niż tajemniczym Godotem
przejmował się losem wysłanej
w kosmos Łajki, skazanej na śmierć.
Wyobraźnia dziecka, chłonąca
sygnały ze świata dorosłych, powoli
zaczynała łączyć bezdyskusyjne
fakty: że życie jest podszyte trwogą,
złudzeniami usłane...
Wyborna to była uczta. A po
ocjalnym spotkaniu – rozmowy
z czytelnikami, podpisywanie książek, wywiady. Zadowoleni wszyscy:
i goście, i publiczność.
I jeszcze niespodziewana pointa. Następnego dnia o świcie Joanna
Szczepkowska, kobieta, która dwadzieścia lat temu ogłosiła uroczyście
upadek komunizmu, wyjechała
do Warszawy na sesję z udziałem
Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Wkroczyła do
sali spóźniona, oświadczając: Nie
mogłam stawić się punktualnie, bo
właśnie wracam z Sanoka, ze spotkania z Januszem Szuberem...
(msw)

Festiwal Poświęcony Tomaszowi Beksińskiemu
„Love Never Dies, czyli dlaczego pamiętamy Tomka
Beksińskiego” – to nazwa festiwalu, który odbędzie się
w Sanoku w dniach 12-15 listopada br. Okazją dla zorganizowania takiej imprezy jest przypadająca w tym roku 10. rocznica śmierci Tomka Beksińskiego.
Wystawa poświęcona Tomkowi,
składająca się z instalacji audio-wideo oraz z aranżacji wykonanej
z osobistych pamiątek po Tomku.
Koncerty zespołów, których muzycy osobiście współpracowali i przyjaźnili się z Tomkiem (Closterkeller,
Fading Colours, Quidam).
Spotkania i konferencje, panele dyskusyjne oraz wykłady dotyczące tłumaczeń, prowadzone
m.in. przez wykładowców Instytutu

Zapraszamy organizatorzy

GRATISY! GRATISY! GRATISY!

SDK zaprasza
Do kina
Dziś (piątek) o 19 premiera:
„Teraz i zawsze” Artura Pilarczyka. Film o powołaniu, miłości
i wierze. Powołaniu przychodzącym nagle, do tych, którzy się go
nie spodziewają. Miłości, która
będąc początkowo uczuciem do
kobiety, staje się w niezwykły
sposób czymś zdecydowanie
więcej.
Wierze,
potraącej
w swym głębokim wymiarze
zmienić całe ludzkie życie. „Teraz
i zawsze” w Kinie SDK w piątek
i sobotę o 19, w niedzielę o 18
i wtorek o 19.30. Po niedzielnym
seansie – spotkanie z reżyserem Arturem Pilarczykiem i odtwórcą głównej roli Pascalem
Kaczorowskim.
Dla najmłodszych „Gwiazda
Kopernika” – animowana baśń
STR. 4

z edukacyjnym przesłaniem. Wartka akcja, oryginalnie zaprojektowane postaci, humor, no i dodatkowo
to „coś”, co w milusińskich może
obudzić ducha odkrywcy. W Kinie
SDK w piątek i sobotę o 17, w niedzielę o 16, wtorek o 17.30.
Tylko w poniedziałek o 19.30
„Galerianki” – głośny lm, zrealizowany przez Katarzynę Rosłaniec, o wstydliwych problemach młodzieży. Warto obejrzeć
i porównać z „Teraz i zawsze” Artura Pilarczyka.
29 i 30 października – Zaduszki w kinie; prezentacje
dwóch doskonałych lmów, „Persona non grata” Krzysztofa Zanussiego (czwartek godz. 20,
piątek 17.30) i „Ono” Małgorzaty Szumowskiej (czwartek 18,
piątek 20), lmów w których

zagrali, nieobecni już, wielcy aktorzy: Zbigniew Zapasiewicz
i Marek Walczewski.

Na wystawę
W sobotę o 15 w galerii „Na
jaskółkach” wernisaż wystawy
malarstwa Doroty Kazimierczuk.

Na promocję nowej
książki Bartka Rychtera
5 listopada odbędzie się
spotkanie z Bartłomiejem Rychterem i prezentacja książki, zatytułowanej „Złoty wilk”.
Dla czytelników, którzy jako
pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy jedpodwójną
wejściówkę
ną
na „Gwiazdę Kopernika” (w dowolnym terminie) i dwie podwójne wejściówki na „Teraz
zawsze”
na
niedzielę
i
o godz. 18, 25 X (po seansie
spotkanie z twórcami lmu).

niają rolę kultury, gdzie dobro
biblioteki niekoniecznie przegrywa
z budową drogi czy wodociągu.
* A tam, gdzie radni – mimo
wszystko – wybiorą drogę i wodociąg?
– Tam społeczność lokalna winna zadbać o bibliotekę, wywierając presję na radnych.
* Coś jednak musi w nich
tchnąć przekonanie, że biblioteka jest ważną placówką kultury…
– Jest wiele takich inicjatyw. Jedną z nich na pewno będzie organizacja Kongresu Bibliotek Wiej-

Biblioteka to
dostęp do wiedzy…

Rozmowa z ELŻBIETĄ STEFAŃCZYK, przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
podczas konferencji w Sanoku.
* A jaka jest dziś kondycja
bibliotek w Polsce?
– Generalnie mogę ocenić, że
dobra. Niemal każda biblioteka
jest dziś skomputeryzowana,
coraz więcej z nich, wśród nich
sanocka, to biblioteki cyfrowe,
ze znakomitym dostępem do
zbiorów. Współczesne biblioteki
przestały być li tylko wypożyczalniami książek. Są to centra edukacji i kultury, z szerokim dostępem do wiedzy, a ten gwarantuje
dziś lepszą przyszłość. I to jest
ich główna siła.
* Nie sposób przecenić roli
bibliotek gminnych…
– O tak, zwłaszcza w tych środowiskach wiejskich, gdzie nie ma
przedszkoli. Najczęściej to one
są, obok przystanków PKS, jedy-

– Może nie wszystkie, ale
wiele z nich tak. Tu, na
Podkarpaciu, z pewnością
są to biblioteki w Kolbuszowej, Jaśle, Krośnie…
* … i Sanoku…
– Oczywiście! Biblioteka
w Sanoku była krajowym
liderem jeśli chodzi o cyfryzację. Poza tym współpracuje
z instytucjami kultury w regionie,
skupia twórców, jest ośrodkiem
wydawniczym, oddziałując daleko poza Sanok. Daje świadectwo
dobrych praktyk, z których inni
winni korzystać.
* Jak pani ocenia wywiązywanie się samorządów z prowadzenia bibliotek?
– Różnie, generalnie dobrze. Najlepiej tam, gdzie samorządy doce-

skich w 2010 roku, który będzie
obradował w Sali Kongresowej
w Warszawie.
* Jak pani ocenia konferencję
zorganizowaną w Sanoku?
– Bardzo wysoko, gdyż było to
bardzo pożyteczne spotkanie.
Osobiście cieszę się, że miało
ono wyjazdowy charakter, że odbyło się w Sanoku, a nie w Rzeszowie.
Marian Struś

Metalowe szaleństwo w „Kinie”
Do Sanoka w końcu zawitała legenda polskiego metalu
– grupa Kat. A właściwie jedna z jej dwóch reinkarnacji, czyli
Kat & Roman Kostrzewski. Zespół zagrał dobrze przyjęty koncert w Klubie „Kino”.
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Organizatorem festiwalu jest
Fundacja Beksiński przy współudziale Miasta i Powiatu Sanok oraz
Muzeum Historycznego w Sanoku.
Zaplanowane
na te dni wydarzenia to:
Projekcje lmów pełnometrażowych, w których Tomek występuje jako tłumacz i lektor, pokaz
lmów dokumentalnych o nim oraz
zapisów z prywatnych archiwów
jego przyjaciół.

Kultury i Literatury Anglojęzycznej
Uniwersytetu Śląskiego.
Trwałą pamiątką będzie wydawnictwo poświęcone Tomkowi,
czyli album tekstowo-fotograczny,
który w Sanoku będzie miał swoją
premierę.
Imprezie towarzyszyć będą ponadto rockoteki odbywające się co noc
w klubie festiwalowym oraz, mamy nadzieję, wymiana między uczestnikami
festiwalu myśli, wrażeń, wspomnień
oraz powodów, dla których pamiętamy
Tomka Beksińskiego.
Szczegółowy program festiwalu podamy za tydzień.

nym miejscem, gdzie gromadzą
się dzieci i młodzież.
* Rolę ich dostrzega i docenia
Ministerstwo Kultury, kierując
doń programy pomocowe…
– Owszem. Ministerstwo uruchomiło program „Biblioteka +”, skierowany do bibliotek gminnych w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców,
który zakłada przekształcenie gminnych bibliotek w nowoczesne centra
kultury. Warto w niego aplikować,
zwłaszcza tam, gdzie obiekty biblioteczne wymagają modernizacji.
* Takimi centrami są już biblioteki powiatowe. Czy tak?

AUTOR

Wieczór książki i teatru

* Spotykacie się po to, by…
– … konsolidować środowisko
bibliotekarzy, przenosić cenne
praktyki z jednego miejsca w drugie i reagować na to wszystko, co
wokół bibliotek się dzieje.
* A coś się dzieje?
– Owszem. Z kraju dochodzą głosy niepokoju, iż wiele samorządów zabiega o cofnięcie z ustawy
zapisu zakazującego łączenia
bibliotek z innymi instytucjami
kultury. Stawiamy temu stanowczy sprzeciw, bo odebranie samodzielności bibliotekom byłoby
prawdziwym nieszczęściem.

talistów zaprezentowali naprawdę
niezłą formę. Wokalista cały czas
był w ruchu, przy okazji udowadniając, że mimo pięćdziesiątki na
karku formy wokalnej pozazdrościć
mu mogą znacznie młodsi koledzy po fachu. Grupa dała półtoragodzinny koncert z dwoma bisami, grając klasyki z repertuaru
Kata. Były m.in.: „Łza dla cieniów
minionych”, „Ostatni Tabor” czy
„Purpurowe gody”. Publiczność
(przyszło około 150 osób) żywo
reagowała na muzykę, a najbardziej zatwardziali metalowcy robili „młyn” pod sceną.
Kolejną
ofertą
Agencji
Koncertowej „Operis Media” ma
być występ TSA, planowany na
pierwszą dekadę grudnia. Jeżeli
grupa zaprezentuje taką formę, jak
przed rokiem w skansenie, warto
będzie znów zobaczyć ją w akcji.
(bart)

Grupa Kat & Roman Kostrzewski „rozgrzała” metalową publiczność
w Klubie „Kino”.
Kat miał być u nas już trzy lata sista Ireneusz Loth, czyli człontemu, jednak wówczas do koncer- kowie oryginalnego Kata, wspietu nie doszło. Może właśnie dlate- rani przez młodszych instrumengo lider grupy stwierdził, że
w Sanoku wstyd byłoby nie za- Dzisiaj (23 bm.) w „Szklarni” koncerty reggae/ska. Wystąpią: Cała
grać. Po rozgrzewce w postaci Góra Barwinków i Dubska. Początek o godz. 19.30, bilety po 20 zł.
występu trashowej grupy Sacrier W przyszły piątek (30 bm.) w „Panice” wystąpi zespół Power of Trinity.
z Przemyśla gwiazda wieczoru Dzień później w „Ruderze” metalowa impreza „Halloween I”.
wyszła na scenę i zaczęła się Zagrają: Halucynogen i Blasfemia (Rzeszów). Godz. 19, bilety po
ostra jazda. Kostrzewski i perku- 8 zł w sklepie „Sonic”.

Filmowe Podlasie Atakuje z Wehikułu
Już jutro w BWA rusza druga edycja „Filmowego
Wehikułu”. Na dobry początek zaatakuje Filmowe Podlasie.
Ubiegłoroczna impreza okazała się bardzo udana. Filmy wzbudziły duże zainteresowanie kinomanów, którzy w komplecie zapełniali salę BWA. W tym roku może
być jeszcze lepiej, bo druga edycja
to cztery lmowe odsłony. Już jutro
cykl kilkunastu krótkometrażówek
pod hasłem „Filmowe Podlasie
Atakuje!”, w listopadzie „Kino europejskie”, a w grudniu „Kino ukraińskie” i „Kino z całego świata”.

TYGODNIK SANOCKI

– Wierzę, że lmy będą się
podobać, bo pełne są wątków
wielokulturowych.
Zaczynamy
drugą edycję „Filmowego wehikułu”, a już jest plan trzeciej, która
zapowiada się jeszcze ciekawiej.
I znacznie obszerniej, bo obejmować ma aż 10 miesięcy, ruszamy
już w lutym. W programie nie tylko
projekcje, ale też warsztaty lmowe – podkreśla Sławomir Woźniak,
szef BWA.
(b)

Filmowe Podlasie Atakuje! to akcja
popularyzacji kina niezależnego
z północno-wschodniej Polski.
„Artystyczne wrota”, łączące
wszystko, co najlepsze w Europie
Wschodniej i Zachodniej! Lokalne
działanie, zawdzięczające sukces
miejscowej energii oraz poczuciu
humoru. Filmy prezentują m.in.:
poeci, dziennikarze, studenci szkół
artystycznych i lmowych, artyści
plastycy, wykładowcy szkół wyższych oraz lmowcy niezależni.
Projekcja w sobotę w BWA, początek o godz. 18, wstęp 2 zł.
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NASZE SPRAWY

Nie zabrakło ślimaków
i żabich udek

Akcja „TS”– Wymyśl nazwę placu i daj nam znać o tym

Nazwijmy te place

ARCHIWUM TS

Czy plac, na którym stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, winien
przybrać nazwę Wodza Insurekcji? Radni, zanim podejmą decyzję w tej sprawie, na pewno chcieliby znać opinię sanoczan.
Każde szanujące się miasto
ma w swej historycznej części
mniej lub bardziej rozległe place
pokryte brukowaną kostką, otoczone zieleńcami i skwerami, na
których różnokolorowe kobierce
kwiatowe dodają uroku zabudowie miasta. Tego typu miejsca są
jego wizytówką, świadczą o prestiżu i atrakcyjności turystycznej.
Dla jednych mogą być miejscem
odpoczynku, spotkań towarzyskich, dla innych zwyczajnym
punktem orientacyjnym w mieście.
Niezależnie od tego jak byśmy je
nazywali i jaką funkcję im przypisywali, są trwale wpisane w krajobraz każdego miasta.
Są miasta, w których zaniedbane place bardziej odstraszają oko
turysty, niż je cieszą. Na szczęście w Sanoku nie musimy się
wstydzić tych miejsc. Rewitalizacja parku miejskiego podniosła
ich atrakcyjność. Dzięki brukowej
kostce i kwiatom zdobiącym choć-

by pomnik Tadeusza Kościuszki,
na prestiżu i wyglądzie zyskało
otoczenie parku. Stylowe ławki
dodają uroku i pozwalają odpocząć po długim spacerze ulicami
miasta. Zdaje się, że o wszystkim
pomyślano,
za
wyjątkiem...
nazwy dla tych miejsc!
Wciąż czekają na nie bezimienne place. Remont pomnika
Kościuszki i jego otoczenia zakończył się wiele miesięcy temu.
Jeszcze wcześniej ukończone
zostało wejście do parku od strony ulicy Mickiewicza. Wyraźnie
zabrakło kropki nad „i”, zabrakło
determinacji władzy miejskiej
w tym jednym detalu. Te miejsca
nie będą w pełni oddychać
czystym parkowym powietrzem,
nie znajdą należytego miejsca
w świadomości mieszkańców,
póki nie otrzymają własnych
nazw! Obecnie oba place stanowią wrota, do największego
w Polsce parku górskiego usytu-

owanego w centrum miasta. Czy
naprawdę nie zasługują na swoje
nazwy?
W tym roku obchodziliśmy
215 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Czyż nie byłoby należytym uczczeniem postaci wodza
nazwanie w tę okrągłą rocznicę
placu przy pomniku im. Tadeusza
Kościuszki? Jeśliby radzie miejskiej brakowało pomysłów na
nazwy dla tych placów, śpieszę
z pomocą i proponuję nazwę dla
placu przy ul. Mickiewicza placem parkowym, lub im. Marii
Skłodowskiej-Curie (podobnie jak
sąsiadujące II LO noszące jej
imię). Kończąc, chciałbym zaapelować do Rady Miasta o bezzwłoczne nadanie toku sprawie
i włączenie do porządku obrad
najbliższej sesji tematu: „Nadanie
nazw dla ostatnich bezimiennych
placów w centrum Sanoka”.
Tak, aby Święto Niepodległości
– 11 Listopada obchodzić nie pod
pomnikiem Kościuszki, ale na
jego własnym placu.
Z poważaniem
Marcin Węgrzyn
Od redakcji:
A może Państwo macie inne
propozycje dla nazw tych placów? Ogłaszamy konkurs w tej
sprawie. Piszcie do nas, wysyłajcie e-maile (tygodniksanocki@wp.pl), telefonujcie. Wasze
propozycje skierujemy do Rady
Miasta, licząc na to, że zostaną
wzięte pod uwagę. Wśród zwycięzców rozlosujemy dwie nagrody, a będą nimi albumy „SANOK”
autorstwa Ryszarda i Zygmunta
Naterów.
Niestety, tegoroczne święto
11 Listopada będziemy świętować jeszcze na bezimiennym
placu. Do tego czasu nie planuje się bowiem obrad kolejnej sesji Rady Miasta. Nie znaczy to,
że sprawę należy włożyć do
szuady, aby w niej przeleżała
kolejny rok.

• Sygnały czytelników • Sygnały czytelników •

Poczta złodziejka
– To już trzecia przesyłka w tym roku, która zginęła na poczcie
– skarży się zdenerwowana mieszkanka Sanoka. Dziwi się przy
tym, że urzędnicy poczty-złodziejki bezradnie rozkładają ręce.
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Tak, chcielibyśmy mieć zaufanie do Poczty Polskiej, której jakże
często powierzamy ważne sprawy. Tymczasem życie nie daje ku
temu podstaw.
– Przesyłkę w formie pakietu
wysłałam do adresata w Warszawie priorytetem. Uiściłam opłatę
5.90 zł. Miała dotrzeć już na drugi
dzień, nie dotarła wcale. Kiedy
poszłam do urzędu pocztowego
z zażaleniem, dowiedziałam się,
że to mój błąd, gdyż powinnam
była wysłać przesyłkę rejestrowaną, wtedy mogłabym dochodzić
odszkodowania. Moje tłumaczenie, że przesyłka nie miała dla
mnie tak dużej wartości, aby ją re23 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

jestrować i płacić dodatkowo ponad 4 zł, spotkało się jedynie ze
wzruszeniem ramion urzędniczki
i zdawkowym: „nic pani nie mogę
pomóc”. Oburzyłam się. Jak to
jest, że pobierając opłatę za usługę, Poczta Polska nie bierze na
siebie żadnej odpowiedzialności
za jej doręczenie. Przecież to jest
idealny grunt dla szerzenia się
złodziejstwa, raj dla nieuczciwych
pracowników PP. Z drugiej strony,
jest to prawie wymuszanie świad-

czenia usług droższych, bo kto
będzie wysyłał coś, co bezkarnie
może zginąć. A jeśli tak już musi
być, to uważam, że urzędniczka
w Urzędzie Pocztowym winna
przestrzegać klientów, żeby liczyli
się z tym, że przesyłka może zginąć. Oczywiście, pachniałoby to
jakąś paranoją, gdy rma przewozowa mówi swoim potencjalnym
klientom: „Korzystajcie z naszych
usług, choć nic Wam nie możemy
zagwarantować!”
(Imię i nazwisko
znane redakcji)
Od redakcji: Opowieść ta brzmiała tak nieprawdopodobnie, że
postanowiliśmy to sprawdzić.
I rzeczywiście. Naczelnik UP
w Sanoku potwierdziła, że los
przesyłek nierejestrowanych jest
pewną niewiadomą i to, co może
Poczta Polska zrobić w przypadku ich zaginięcia, to tylko przeprosić klienta. – Takich przesyłek
są takie ilości, że nie bylibyśmy
w stanie ich znakować, a następnie pilotować – stwierdziła. A jednak… Skoro tak, to proponujemy
o umieszczenie w Urzędach
Pocztowych ostrzeżeń: „Nie wysyłaj przesyłek nierejestrowanych, bo część z nich ginie”, albo
„Zabezpiecz się! Nie żałuj kilku
złotych na przesyłkę rejestrowaną. Da Ci to gwarancję na dotarcie do adresata, bądź odszkodowanie.”
emes

W ramach wymiany z Liceum Monge 10-osobowa grupa
uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku spędziła
9 dni ( 6-14.10) w Chambery, we wschodniej Francji.
Zarówno młodzież jak i opiekunowie gościli u francuskich rodzin. To najlepszy sposób doskonalenia języka, poznawania
realiów kraju i nawiązywania autentycznych przyjaźni. Gospodarze zadbali o atrakcyjny program
pobytu: zwiedzanie Chambery
(historyczna stolica Sabaudii)
oraz Lyonu, drugiego lub trzeciego co do wielkości miasta Francji,
w zależności od tego, czy rozmawia się z kibicem Olympique de
Lyon czy Olympique de Marseille. Ważnym punktem była wycieczka do Chamonix i wjazd kolejką na wysokość 2317 m. n.p.m.
Z powodu silnego wiatru i oblodzenia lin kolejki, nie można było

wym wyzwaniem: przygotowywanie katamaranów do żeglugi,
a w czasie rejsu wykonywanie
manewrów, zgodnie z poleceniami francuskiej instruktorki, która
przy naszej grupie zdawała swój
egzamin zawodowy. – Zostaliśmy
rzuceni na naprawdę głęboką
wodę, ale bawiliśmy się doskonale – dzielą się swymi wrażeniami
uczestnicy rejsu. Nie zabrakło
oczywiście wyjść do kina, dyskoteki, a także smacznych kolacji
ze ślimakami i żabimi udkami.
W ostatnim dniu pobytu
polską ekipę przyjął mer miasta
Chambery. – Usłyszeliśmy wiele ciepłych i miłych słów o Polsce i Polakach oraz zapewnie-

ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia),
13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob. – 9.30-14.

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
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. 13-463-04-44.
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. 13-463-09-04, 13-463-09-34 (dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81, tel. 13-463-16-72 (skansen), www.skansen.mblsanok.
pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub 13-463-60-60, 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. 13-464-34-15,
– 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. 13-463-09-15

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
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Potrzeba nazewnictwa głównych placów miejskich Sanoka znalazła swoje odbicie w artykule zamieszczonym w „Tygodniku Sanockim” jakiś czas temu. Ponieważ nie zyskał on
należytego dla sprawy rozgłosu wśród władz miasta, koniecznym wydaje się przypomnienie o projekcie nazewnictwa bezimiennych placów w centrum miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna

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

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”

Pamiątkowe zdjęcie pod jednym z ciekawszych pomników
Lyonu.
niestety dotrzeć do Aiguille du nia o chęci kontynuowania
Midi ( 3842 m n.p.m. ) – platformy wymiany – komentują tę wizytę
widokowej, z której podziwia się jej polscy uczestnicy, którzy teraz będą czekać na przyjazd
Mont Blanc.
W trakcie pobytu w Chambe- grupy francuskiej, a nastąpi to
ry sanoczanie uczestniczyli w za- w kwietniu 2010 roku.
jęciach lekcyjnych i sportowych.
Małgorzata Zarych
Ewelina Pacholska
Te ostatnie okazały się prawdzi-

Pozostaną w pamięci

ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15

Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42

MOSiR w Sanoku
Basen odkryty czynny: pon.-nied. 10-19
tel. 13-465-91-55

Postój taxi tel. 013-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 13-463-16-60

Panu Bogusławowi Rajtarowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają

Zarząd i Zawodnicy
SHLPN EKOBALL

Radio TAXI tel. 196-66
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.

Nocne dyżury aptek

Panu Bogusławowi Rajtarowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają

Starosta i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku

Pani Agnieszce Mitadis
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają
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Starosta i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku

23-26 X – apteka „CEFARM”, ul. Daszyńskiego 3
26 X - 2 XI – apteka „MALWA”, ul. Kościuszki 27

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro),
sekretariat – tel. 13-463-16-71,
rejestracja pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

Masz kłopot, zmartwienie,
coś Cię niepokoi…
– zadzwoń do Fundacji „Zanim nadejdzie
jutro” – tel. 607 566 136

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów Lekarskich),
tel. 13-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20,
wt., śr. , pt. 11.30-19.30.
Dyżur członków MKRPA poniedziałki (16-18).
Dyżur pełni: 26.10.2009 r.
– Ewa Podraza
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.

Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
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Sanoka kontakty z Izraelem
Być może Sanok znajdzie się w gronie 85 polskich miast,
które utrzymują partnerskie kontakty z miastami w Izraelu.
Pierwsza kilkudniowa wizyta delegacji 32-tysięcznego
KIRYAT ONO w Sanoku upłynęła w wyjątkowo serdecznej
atmosferze.

Werner, doktor zyki medycznej,
urodzony w Sanoku przed 82
laty. Jego opowieść o latach młodości, przedstawiona ładnym,
polskim językiem, była jedną

AUTOR

Zarówno przedstawiciele izraelskiego miasta Kiryat Ono (na zdj.) jak i Sanoka byli zgodni, że główny ton współpracy winna nadawać młodzież.
Impuls do nawiązania partnerskich kontaktów wyszedł od
ambasadora Izraela Dawida Pelega, który przed rokiem gościł
w Sanoku z ocjalną wizytą. Jej
pokłosiem było pismo burmistrza
Wojciecha Blecharczyka skierowane do kompetentnych władz

Izraela, a konsekwencją odpowiedź włodarzy miasta Kiryat
Ono, do których ono trało. Kolejnym krokiem stała się właśnie
wizyta jego przedstawicieli w Sanoku.
W składzie delegacji izraelskiej znalazł się m.in. Abraham

z wielu tragicznych historii, jaka
dotknęła naród żydowski. Miał 16
lat, jak uciekł z sanockiego getta.
Jemu się udało, pozostałym
członkom rodziny, niestety, nie.
Matka, ojciec i brat zostali rozstrzelani na cmentarzy żydowskim przy ulicy Kiczury. Został

Wkraczamy
w wielki świat
V Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” (30 stycznia – 7 lutego 2010) będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Euroregionie Karpackim. Zainauguruje
Międzynarodowy Rok Chopinowski w Polsce, Słowacji i na
Ukrainie, zaprosi 150 młodych wykonawców do udziału w zimowej akademii muzycznej, w której zajęcia poprowadzi
12 Mistrzów światowego formatu oraz zaprezentuje wielkie
kreacje znakomitych pianistów, którzy wystąpią w 14 miastach
Polski południowo-wschodniej, Słowacji i Ukrainy.
Jestem pewien, że tak jak
Festiwal „Chopin i Jego Europa”
opanował w sierpniu Warszawę,
tak i my początkiem roku 2010
wypełnimy muzyką Chopina południowo-wschodnią część Polski
– mówi: prof. Jarosław Drzewiecki, przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum Pianistycznego, a od
niedawna również prezes zarządu Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury.
Przed pięciu laty przyjechał
w Bieszczady na zaproszenie
organizatorów warsztatów pianistycznych, którzy koniecznie

chcieli mieć na nich gwiazdę
i rozkochał się w nich. A także
w ludziach, którzy mocowali się,
aby wielka muzyka i wielcy jej
mistrzowie nie omijali tego zakątka. Tak zaczął funkcjonować tandem: Jarosław Drzewiecki – Janusz Ostrowski, który kilka lat
później uruchomi wspaniałą machinę pod nazwą: Podkarpacka
Fundacja Rozwoju Kultury.
Na przestrzeni tych kilku lat
skromne warsztaty pianistyczne
„Bieszczady bez granic” stały się
międzynarodowym
projektem,
jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Euroregionie

AUTOR (2)

Współpraca młodych ludzi w duchu tolerancji, przyjaźni i wspólnych
muzycznych wartości to jedna z głównych idei Forum Pianistycznego. Na zdj. prof. J. Drzewiecki z jedną z uczestniczek IV Forum.
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Karpat, wspieranym przez unijny
program o współpracy zagranicznej, władze samorządowe Sanoka
i Podkarpacia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gdy przed rokiem uczestnicy
i goście Forum rozpływali się
z zachwytów, oceniając rozmach,
poziom i klimat festiwalu, wydawało się, że trudno będzie organizatorom jeszcze podnieść
poprzeczkę. Widać, nie znali,
bądź nie doceniali ambicji i fascynacji przedsięwzięciem ze strony
prof. Jarosława Drzewieckiego
i Janusza Ostrowskiego. Ci bowiem, tworząc przez blisko rok
program V jubileuszowej edycji
Forum, postanowili podnieść jego
rangę o kolejnych kilka pięter.
Uznali, że skoro ma być międzynarodowo, niech będzie światowo.
I wymyślili, że inauguracja
V MFP odbędzie się 30 stycznia
o godz. 17 jednocześnie w trzech
stolicach: Bratysławie, Kijowie
i Warszawie, co już samo w sobie
będzie wydarzeniem bez precedensu. Następnego dnia wszyscy
spotkają się na inauguracji w Sanoku. – Czynimy starania, aby doprowadzić do spotkania ministrów kultury tych trzech państw i ich udziału
w debacie nad umacnianiem kultury pogranicza, wspieraniem „małych
ojczyzn” oraz rozwojem edukacji
muzycznej młodzieży – mówi prof.
Jarosław Drzewiecki.
Forum złoży hołd pamięci Fryderyka Chopina w dwusetną rocznicę jego urodzin, inaugurując Międzynarodowy Rok Chopinowski
koncertami w Sanoku, Krośnie, Stalowej Woli, Mielcu, w słowackim
Humennem i we Lwowie. Czynione
są starania, aby galę z Filharmonii
Lwowskiej powtórzyć w Kijowie.

sam. Wyjechał do Izraela, gdzie
zdał maturę, ukończył studia,
gdzie pracował całe życie.
– Jestem dumny, że urodziłem
się i wychowałem w Sanoku. Tu
przeżyłem szczęśliwe lata mego
dzieciństwa. Cieszę się, że znów
mogę tu przebywać. Dziękuję za
iście królewskie przyjęcie. Jestem
przekonany, że współpaca naszych miast zbliży nas do siebie.
Mam pełne zaufanie do obydwu
stron – mówił wzruszony.
Z klimatu powitania bardzo
zadowolony był także Doron
Karp, były burmistrz, obecnie
przewodniczący samorządu miejskiego Kiryat Ono. – Jak wylatywaliśmy, w Izraelu było 35 stopni,
po wylądowaniu w Polsce było
zero. Niemniej serdeczność
waszego powitania rozgrzała
nas, nie pozwalając zmarznąć.
Jesteśmy pod wrażeniem waszego pięknego miasta i mieszkańców nakierowanych na przyjaźń
– ocenił na gorąco atmosferę
podczas spotkania w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Prezentując
swoje miasto, powiedział, że Kiryat Ono jest młodym miastem,
w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 70-lecie. Położone
zaledwie 10 kilometrów od Tel
Awiwu, liczy 32 tys. mieszkańców, wywodzących się z różnych
stron świata. Wśród nich liczną
jest grupa z polskimi korzeniami.
– Przyjechaliśmy do Sanoka po
naukę, jak rozmawiać i jak rozwijać współpracę z miastem z inne-

go państwa. Jesteśmy pełni wiary, że to się nam uda, przy czym
największe oczekiwania wiążemy
ze współpracą młodego pokolenia. My mu tylko torujemy drogę
– stwierdził.
Od Rebeki Gliner, odpowiadającej w swoim mieście za
współpracę
międzynarodową,
można było się dowiedzieć, że
Kiryat Ono jest miastem ludzi
młodych. Jego kulturalną wizytówką jest Młodzieżowa Orkiestra
Dęta oraz Chór Młodzieżowy.
Z zainteresowań sztuką, które
przyniosły miastu znaczące sukcesy, wymieniła lm, działają też
zespół teatralny i balet. W sporcie
dyscypliną wiodącą jest piłka
ręczna dziewcząt, popularnością
bije ją tylko piłka nożna. Z innych
dyscyplin najlepsze wyniki osiągają pływacy, tenisiści i koszykarze.
Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury, sportu, oświaty, a także grupa samorządowców
z Rady Miasta. Była więc znakomita okazja, żeby zaprezentować
sanocką ofertę do współpracy
z Kiryat Ono. Wypadła bardzo
okazale, bo też taka ona jest.
Gospodarze zadbali też o kilka niespodzianek, które zrobiły
na izraelskich gościach niemałe
wrażenie. Od dr. Tomasza Chomiszczaka dowiedzieli się o kilkuletnich działaniach sanockiego
środowiska literackiego zmierzających do odkrycia na nowo uro-

dzonego w Sanoku wielkiego
pisarza żydowskiego Kalmana
Segala. Historię o nim, opowiedzianą piękną angielszczyzną,
wysłuchali z zapartym tchem,
a wydaną ostatnio książkę o Segalu („Archiwariusz z zabitego
miasteczka”) przyjęli niczym relikwię. Innym prezentem był pokazany Abrahamowi Wernerowi
przez dyrektora biblioteki Leszka
Puchałę przewodnik po Sanoku
z 1936 roku, w którym znajdował
się numer telefonu jego ojca. Inny
przewodnik, z lat 80., autorstwa
Stefeana Stefańskiego, z opisem
kamienicy zwanej Wajnerówką,
w której przed wojną mieszkała
żydowska rodzina Wernerów,
dostojny gość otrzymał już w prezencie.
Spotkanie w Sali Herbowej
Urzędu Miasta wszyscy jego
uczestnicy uznali za bardzo sympatyczne i udane. Miłym jego akcentem, o jaki zadbała zawsze
niezwykle aktywna Państwowa
Szkoła Muzyczna, był występ
duetu skrzypcowo-akordeonowego, którego światowy repertuar,
z akcentami muzyki żydowskiej,
zrobił na wszystkich duże wrażenie. Tego samego dnia (wtorek)
izraelscy goście oglądali jeszcze
obiekty sportowe Sanoka, środę
przeznaczyli na kulturę, m.in.
na wizytę w dwóch sanockich
muzeach.

Niezwykle bogaty, wręcz unikatowy w skali światowej, jest program V MFP, łączący w sobie
pełny zakres wiedzy potrzebnej
młodemu muzykowi. Na usługach
jego uczestników pozostawać będzie 12 Mistrzów światowego for-

wych” wystąpi popularny pianista
Waldemar Malicki, a w koncertach
fortepianowych Chopina i Czajkowskiego zaprezentuje się znany
artysta młodego pokolenia Stanisław Drzewiecki. Wydarzeniem
Forum będzie Gala Finałowa

nagradzanym „Złotymi Parnasami”, a także o nagrody im.
prof. Zbigniewa Drzewieckiego
i nagrody specjalne Związku
Kompozytorów Polskich.
Międzynarodowe Forum Pianistyczne wniesie w życie miesz-

Marian Struś

Jarosław Drzewiecki zamierza nie tylko „sprowadzać” kulturę przez duże „K” na Podkarpacie.
W swojej misji planuje także pokazywać piękno i wartości bezcennej kultury pogranicza w stolicy.
matu, m.in.: Tatiana Shebanova
i Viera Nosina z Rosji, Zuzana
Paulechova ze Słowacji, Irina Rumianceva z Rosji – USA, Philippe
Giusiano z Francji, Andrzej Jasiński i Jarosław Drzewiecki z Polski,
którzy poprowadzą lekcje pokazowe i zajęcia indywidualne. Program przewiduje także minikursy
specjalistyczne
rozszerzające
wiedzę o elementy niedostępne
w cyklu nauki akademickiej.
Festiwalowi towarzyszyć będą
koncerty symfoniczne i recitale
m.in.: Philippe Giusiano „Od Żelazowej Woli do Nohant”, „Muzyka
trzech kultur” w wykonaniu uczestników Forum oraz koncert „Pianista
to kameralista” w wykonaniu
uczestników Forum z Kwartetem
Lwowskim. Z prawdziwym show
na temat „Improwizacji fortepiano-

TYGODNIK SANOCKI

pt. „Od Chopina do wspólnej Europy” na fortepian, chór i orkiestrę
ze słynną „Odą do radości” w wykonaniu Mistrzów i Uczestników.
Symboliczne zakończenie Forum
nastąpi 19 lutego na Jasnej Górze, kiedy to laureaci „Złotych Parnasów” z 2008 i 2009 roku zagrają
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej utwory
koncertowe Chopina.
Zanim to nastapi, około 150
młodych muzyków z całej Polski,
a także z Bratysławy, Koszyc,
Humennego, Moskwy, St. Petersburga, Rygi, Dniepropietrowska,
Kijowa, Lwowa i Charkowa wstąpi do festiwalowej akademii muzycznej, aby czerpać od wielkich
Mistrzów wiedzę muzyczną i rywalizować w konkursie na najciekawszą osobowość pianistyczną

kańców Podkarpacia mnóstwo
wrażeń muzycznych, przybliży
doń wielki świat artystyczny,
sprawi, że zawitają w ten uroczy
skądinąd zakątek wybitne postaci
kultury. Ale to jeszcze nie wszystko. Za sprawą Podkarpackiej
Fundacji Rozwoju Kultury, sztuka
z pogranicza kultur tra na salony
artystyczne stolicy. Cyklicznie
prezentować się będą wybitni artyści z różnych dziedzin. Przygotowywane są koncerty, wystawy,
pokazy i warsztaty. Dojdzie więc
do prawdziwej ekspansji kultury
z Podkarpacia na Warszawę, co
może okazać się znakomitą promocją południowo-wschodniego
zakątka Polski. Szefowie Fundacji nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości.
Marian Struś
23 PAŹDZIERIKA 2009 R.

O TYM SIĘ MÓWI

Załoga MOSiR-u ma ambicje, aby jej ośrodek był na miarę ośrodka klasy europejskiej. Ma już nawet wzorzec, do którego zmierza, a jest nim ośrodek sportu w niemieckim Erfurcie. I choć wie, że droga do niego daleka,
konsekwentnie do tego dąży. Pierwszym krokiem była hala ARENA SANOK, teraz przyszła kolej na tor lodowy BŁONIE, który wkrótce czeka rozbudowa i modernizacja. W planach pozostaje jeszcze AQUAPARK, a może
także STADION MIEJSKI.
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Sanocki tor Błonie na pewno ma najpiekniejsze widoki wokół. Teraz podjęto
działania, aby sam był równie piękny. Drżyj Erfurcie!
Sukcesem zakończyło się złożenie
projektu na realizację zadania pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa toru lodowego
Błonie w Sanoku” w ramach programu:
„Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”.
Jest nim dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. podkarpackiego na lata 2007-2013
w kwocie 3 mln złotych. Wkład własny budżetu miasta wyniesie 1,3 miliona.
– Dwa lata przygotowywaliśmy ten projekt, ale wysiłek się opłacił. W silnej konkurencji 65 zgłoszonych projektów, nasz uplasował się na wysokim 13 miejscu – mówi
dr Damian Delekta, dyrektor MOSiR-u.
Projekt przewiduje szereg zadań,
m.in. przebudowę trybun oraz budowę ciągów komunikacyjnych i rekreacyjnych wokół toru. Na co dzień służyć będą zawodnikom oraz spacerowiczom, zaś w czasie
dużych imprez np. w ice speedwayu jako
dodatkowe miejsca dla widzów.
Pomyślano też o uatrakcyjnieniu całego obiektu, wpisując we wnętrze toru
dwa korty tenisowe o dobrej, sztucznej
nawierzchni. Oświetlenie toru pozwoli wy-

korzystywać je nawet w godzinach wieczornych czy nocnych. Uzupełnieniem tej
oferty będzie kolejny kort tenisowy
umieszczony w hali pneumatycznej (tzw.
balon) o wymiarach 36x17 mb. Też ze
sztuczną nawierzchnią. W projekcie zlokalizowano go między budynkami toru
i maszynowni. – To będą korty przeznaczone zarówno dla sanoczan, jak i gości
ośrodka. Zapotrzebowanie na aktywną
rekreację stale rośnie, musimy wyjść mu
naprzeciw – mówi dyr. D. Delekta. Nie wyklucza, że we wnętrzu toru, obok kortów,
z czasem mogą pojawić się także boiska
do kosza i siatkówki. Z myślą o ślizgawkowiczach w projekcie uwzględniono zakup
200 par łyżew i 100 par rolek do wypożyczalni, tak, aby każdy miał możliwość pojeżdżenia, jeśli przyjdzie mu na to ochota.
Nowy, wyższy standard przybierze
całe zaplecze socjalno-sanitarne. Sauny,
kabiny prysznicowe, ubikacje, szatnie, to
wszystko zostanie zmodernizowane. Projektując je, udało się wygospodarować
miejsce na siłownię, niezbędną na takim
obiekcie. – Niestety, reguły programu,
z którego nansowany będzie nasz pro-

Zagrają w „Detektywach”
Dwaj mali sanoczanie, Mikołaj (4 lata) i Mateusz (5 lat) Gawlewiczowie,
wystąpią w jednym z odcinków serialu TVN „Detektywi”. Chłopcy wpadli w oko
„łowcom twarzy” podczas zakupów w jednym z krakowskich supermarketów.
– To było dwa lata temu. Podszedł do
nas fotograf, pytając, czy może zrobić chłopcom zdjęcia. Wszystko trwało dwie minuty.
Na koniec poprosił o numer telefonu – wspomina Krystyna Gawlewicz, mama. Rodzina
dawno zapomniała o epizodzie, kiedy podczas tegorocznych wakacji zadzwonił ktoś
z agencji zajmującej się poszukiwaniem aktorów, statystów i modeli. – Zaproszono nas na casting. Chłopcy
chyba nieźle wypadli, bo zaproponowano im udział w jednym z odcinków serialu – relacjonuje.

Rola nie była trudna, gdyż mieli
wcielić się w rozhukane rodzeństwo,
z którym nie radzi sobie tata po zniknięciu mamy. Biegać po domu w piżamach,
rzucać klockami, wybrzydzać przy śniadaniu. Mateusz wygłaszał np. kwestię
„Bleee, nie lubię papryki”, co wyszło bardzo naturalnie, bo rzeczywiście jej nie

były takie atrakcje jak samochód-garderoba i darmowa „restauracja” z różnymi
pysznościami. Chłopcy jednak najbardziej upodobali sobie kontener dźwiękowców, z którymi błyskawicznie się
zaprzyjaźnili. W przerwach siadali przy
konsoli ze słuchawkami na uszach i podsłuchiwali, co dzieje się na planie.

Ale fajna zabawa!

ARCHIWUM PRYWATNE

Biorąc udział w zdjęciach, nie do końca zdawali sobie sprawę, że „będą w telewizji”. Zresztą, nie ma to dla nich znaczenia. Po prostu przeżyli kolejną ciekawą
przygodę. – Fajnie radzili sobie na planie,
gdyż od małego są
przyzwyczajeni
do
bywania w różnych
miejscach i kontaktów
z ludźmi. Dzięki temu
dobrze sobie radzą
Skumplowali
w każdych okoliczsię z ekipą
nościach
i mają otwarMikołaj i Mateusz spędzili
te spojrzenie na świat
w Krakowie tydzień. Same zdję– podsumowuje lmocia trwały dwa dni. Kręcono je
wą przygodę swoich
w jednym z domów w Tyńcu.
pociech mama.
Dla malców było to dość męFabularno-dokuczące zajęcie, gdyż sceny
mentalny serial „Depowtarzano i nagrywano wiele
tektywi”, emitowany
godzin. Pierwszego dnia pracow TVN od poniedziałwali do późnego wieczora!
ku do piątku o 18.25,
– Musiałam ich nawet trochę
oparty jest na faktach.
przekupić, obiecując, że za za- Ufff, ciężka jest praca gwiazdy lmowej... Mateusz i Mikołaj na
Doświadczeni polirobione pieniądze, nawiasem schodkach samochodu dźwiękowców.
mówiąc symboliczne, będą mogli kupić lubi. Tekstów uczyli się z mamą wcześ- cjanci prowadzą biuro detektywistyczne,
wymarzone zabawki – wspomina pani niej, w hotelu.
zajmując się sprawami różnego kalibru.
Krystyna. Na szczęście pogoda dopisyMłoda ekipa świetnie dogadywała Odcinek, w którym wystąpią sanoczanie,
wała i w przerwach między ujęciami się z dzieciakami. Na planie oprócz ope- będzie
emitowany
prawdopodobnie
mogli bawić się i hasać po okolicy.
ratorów, reżyserów, oświetleniowców w grudniu.
(jz)
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TYGODNIK SANOCKI

80 lat zorganizowanej

turystyki w Sanoku

Od lutego 2005 roku obowiązki prezesa przejął Krzysztof Prajzner,
a w trakcie tej kadencji zaszły wydarzenia, które w istotny sposób wpłynęły
na funkcjonowanie Oddziału. Nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej, otwarto granice, tym samym obalone zostały bariery, które dzieliły
państwa i izolowały narody. Zaczęto budować nowe relacje, w których turystyka zaczęła odgrywać rolę dominującą.
Tym nowym wyzwaniom musieliśmy
wyjść naprzeciw. W turystyczne działania wprzęgliśmy znaczną ilość szkół,
praktycznie z terenu całego powiatu sanockiego. Prowadziliśmy nadal obrosłe
wieloletnią tradycją imprezy, a rajdy: „Witaj Wiosno”,„Dzień Dziecka z PTTK” czy
też najstarszy – „Młodzieżowy Rajd po
Ziemi Sanockiej” cieszą się taką renomą,
że coraz trudniej jest nam obsłużyć
wszystkich chętnych. Wiosnę 2008 roku
w Komańczy witało aż 760 uczestników,
co już samo w sobie jest wydarzeniem
w 80-letniej historii Oddziału niebywałym.
Wprowadzono także nowe, a już cieszące się sporym zainteresowaniem, doroczne imprezy turystyczne, takie jak:
„Rajd Papieski”, „Noc Kupały”, „Odpust
w Łopience”, „Dzień Ziemi”, czy rajd
z okazji Dni Sanoka”. Od 2006 roku zainicjowana została nowa oferta turystyczna, a skierowana do wszystkich mieszkańców o nazwie „W niedzielę za miasto
z przewodnikiem PTTK”. Sprawdziła się
znakomicie. Mieszkańcy i turyści odwiedzający nasze miasto w lipcu i sierpniu
poznają piękne i urokliwe okolice Sanoka, a i przewodnicy mogą zaprezentować
pełną gamę swoich umiejętności.
W 2006 roku, w 100-lecie Turystyki
Akademickiej, założony został przy PWSZ
w Sanoku Akademicki Klub Turystyczny,
który aktywnie rozwija swą działalność.
U podnóża Chryszczatej, w Huczwicach,
jego członkowie remontują swoją bazę
studencką, organizują ciekawe wyprawy,
zarówno w polskie góry, jak też na Ukrainę, do Rumunii, Gruzji iTurcji.

sze działania. Wszystkim im składamy serdeczne podziękowania.
Ciągle zmieniał się skład osobowy naszych członków. Jedni się do Oddziału wpisywali i ich witaliśmy życzliwie, inni po wielu
latach pracy odchodzili, często na zawsze, i
ich żegnaliśmy ze smutkiem, zachowując
ich nazwiska w naszych sercach i pamięci.
Posiadamy liczną i dobrze wyszkoloną
kadrę oddanych turystyce działaczy: przewodników, pilotów wycieczek, znakarzy,
przodowników Górskiej Odznaki Turystycznej, organizatorów turystyki, instruktorów
krajoznawstwa i przewodnictwa. Liczni
turyści, którzy zawędrują na nasz teren, są
zawsze sprawnie obsłużeni oraz poinformowani przez kompetentnych i życzliwych
pracowników biura. A w naszym sklepie
„Wędrowniczek” mogą oni zaopatrzyć się
w niezbędny sprzęt turystyczny oraz mapy,
przewodniki, plecaki.
Mamy świadomość, że to co czyni
w sferze turystyki i krajoznawstwa Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
jest ważne dla naszego miasta, regionu
i kraju z wielu względów: społecznych,
kulturowych, socjalnych i gospodarczych.

JANUSZ KUSIAK

Kierunek Erfurt

jekt, nie pozwalają na objęcie nim modernizacji bazy hotelowej, która jest w stanie
podobnym jak cały obiekt. Znając wagę
tego tematu, podjęliśmy się jego realizacji
sami, rozpoczynając od III piętra. Nie
mogliśmy pozwolić sobie na dalszą zwłokę – wyjaśnia Damian Delekta.
Tor zyska nowe, estetyczne ogrodzenie, a cały obiekt będzie monitorowany.
Z myślą o dużych imprezach w projekcie
uwzględniono zakup rozkładanej trybuny
na 828 miejsc, która będzie mogła być
wykorzystywana zarówno na torze, jak
i w „Arenie”. Jest także dobra wiadomość
dla sędziów obsługujących zawody. Otóż
zakupione zostaną budki sędziowskie
odpowiadające współczesności. Będą
dwupoziomowe, a przede wszystkim
ogrzewane.
Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych. Przygotowując projekt modernizacji toru, uwzględniono w nim ich
potrzeby. Na widowni będą wyznaczone
miejsca dla wózków inwalidzkich, oczywiście z dojazdem, zaś obiekty sanitarne
i socjalne także będą przystosowane dla
tych osób. Czynione są również zabiegi,
aby poszczególne kondygnacje budynku
głównego, wraz z hotelem, obsługiwała
winda.
O wizji ośrodka „Błonie” dyskutowano
podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy to radni musieli wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez burmistrza zobowiązania
na zabezpieczenie wkładu własnego na
realizację projektu. Generalnie akceptowali działania zmierzające do generalnego liftingu starzejącego się wyraźnie
obiektu, jak również skuteczne starania
o środki z zewnątrz. Jednego tylko z radnych nie przekonała lokalizacja kortów
tenisowych we wnętrzu toru. Nie wpłynęło
to jednak na wynik głosowania, w którym
14 radnych było „za”, nikt „przeciw”,
a 2 osoby wstrzymało się od głosu.
Faza wykonawcza projektu rozpocznie
się wiosną 2010 roku, zakończenie zadania
zaplanowane jest na koniec 2011 roku.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat
ośrodek MOSiR „Błonie” bardzo zmienił
się na korzyść, a co najważniejsze, kierownictwo ośrodka, mając sojusznika we
władzach miasta, nie poprzestają na tym,
co już zrobili. Konsekwentnie dążą do dalszych zmian, których metę wyznaczyli na
Erfurcie. – Jeśli dorównamy Erfurtowi, powiemy, że osiągnęliśmy cel. A wtedy cała
Europa będzie do nas przyjeżdżać. No,
może pół Europy – mówi z uśmiechem
dyrektor Damian Delekta.
Marian Struś

Zawsze staraliśmy się uczestniczyć
w wydarzeniach, które tak na szczeblu
krajowym, regionalnym, jak też miasta
czy powiatu, były ważne i miały nie tylko
charakter turystyczny. Wychodzimy bowiem z założenia, że powinniśmy być
wszędzie tam, gdzie coś ciekawego się
dzieje. Uczestniczyliśmy w centralnych
obchodach Dnia Turystyki, setnej rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. To myśmy poddali myśl
uczczenia 100 rocznicy powstania Jeziorek Duszatyńskich, podejmując się organizacji Zlotu Jubileuszowego. Zorganizowaliśmy rajd dla upamiętnienia 600
rocznicy urodzin Grzegorza z Sanoka.
Odbudowaliśmy wzajemnie życzliwe
relacje pomiędzy Zarządem a członkami
Koła, zintegrowane zostało sanockie
przewodnictwo, utworzono nowe koła terenowe w Dydni i przy Bieszczadzkich
Schroniskach i Hotelach PTTK.
Nie byłoby tylu osiągnięć i tak owocnej
pracy, gdyby nie niezliczone grono oddanych pracy społecznej działaczy. To oni
przez 80 lat kształtowali wizerunek naszego
oddziału i dzięki im za to. W naszej pracy
mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie i przychylność władz samorządowych miasta
i powiatu, a wiele instytucji, banków, rm, jak
również osób prywatnych, wspomaga na-

Jesteśmy Towarzystwem o zasięgu ogólnopolskim i skupiamy w 317 Oddziałach
ponad 70 tysięcy miłośników aktywnej turystyki i krajoznawstwa. To my wyznaczamy i sprawujemy opiekę nad ponad
62 tysiącami kilometrów szlaków: górskich, nizinnych, kajakowych, rowerowych, narciarskich, konnych. To my rokrocznie organizujemy ponad 22 tysiące
imprez turystycznych, w których bierze
udział ogółem ponad 600 tysięcy uczestników, w tym 300 tysięcy młodzieży szkolnej. I to w naszych schroniskach i bacówkach nocują turyści, prowadzeni też przez
naszych przewodników.
Zmieniały się czasy i ludzie, zmieniały się ideologie i systemy, ale my
przez te wszystkie dziesięciolecia
zawsze byliśmy i nadal jesteśmy wierni
głównej maksymie naszego Towarzystwa, jaką jest niezmiennie: UKAZYWANIE WSZYSTKIM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM I MŁODZIEŻY PIĘKNA I HISTORII NASZEGO MIASTA,
REGIONU I KRAJU POPRZEZ TURYSTYKĘ I KRAJOZNAWSTWO.
NIE SIEDŹ W DOMU! WĘDRUJ
Z PTTK – NAPRAWDĘ WARTO!
Krzysztof Prajzner
STR. 7

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie bezczynszowe
58,90 m2 oraz 69,27 m2,
w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 50,73 m2, w centrum Sanoka, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503 -72-13-66.
 Mieszkanie 63 m2, w Sanoku, przy ul. Kościuszki,
Biuro Nieruchomości R&R,
tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 62,30 m2,
w Sanoku, osiedle Błonie,
Biuro Nieruchomości R&R,
tel. 503 -72-13-66.
 Mieszkanie 48,50 m2,
w Sanoku, osiedle Wójtowstwo, Biuro Nieruchomości
R&R, tel. 503 -72-13-66.
 Mieszkanie 49,90 m2, po
kapitalnym remoncie, przy
ul. Jana Pawła II, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie M-4 (parter),
po kapitalnym remoncie, na
osiedlu Słowackiego, tel.
661-92-43-60.
 Mieszkanie 3-pokojowe
(parter), przy ul. Stróżowskiej, tel. 604-44-98-07.
 Mieszkanie 48,3 m2, po
remoncie, nowe okna, niski
czynsz, dobra cena, na Wójtowstwie, tel. 605-24-36-60.
 Mieszkanie 48,8 m2, 3-pokojowe, osiedle Posada, tel. 693-87-41-21 lub 663-40-04-33.
 Mieszkanie 32 m2 (I piętro), po remoncie, niski
czynsz, blok ocieplony,
w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 12, cena 3.000 zł/m2,
tel. 13-464-15-21.
 Mieszkanie 36,55 m2,
2-pokojowe (II piętro), Sanok-Posada, tel. 666-18-44-25.
 Mieszkanie 62,3 m2, 3-pokojowe (II piętro), na osiedlu
Błonie, tel. 792-04-21-24.
 Mieszkanie 3-pokojowe
(IV piętro), po remoncie,
w Sanoku przy ul. Kochanowskiego, tel. 13-494-01-28 lub 606-76-13-97.
 Mieszkanie 37,4 m2, ul.
Kopernika, tel. 606-45-35-18.
 Mieszkanie 57 m2, w nowych blokach, Nowy Łupków, gmina Komańcza, tel.
663-74-00-60.
 Mieszkanie 39 m2, na
osiedlu Słowackiego, tel.
697-59-09-19.
Do wynajęcia nowy lokal handlowo-usługowy 175 m2 z parkingiem,
w Ustrzykach Dolnych przy ul.
29 Listopada 47, przy drodze krajowej.

tel. 693-781-547

 Mieszkanie 40 m2, przestrzenne,1 pokój, w Sanoku
przy ul. Traugutta, tel. 727-51-22-36.
 Mieszkanie własnościowe
44 m2, w Sanoku przy ul.
Dworcowej, tel. 691-09-56-03.
 Mieszkanie 3-pokojowe
(II piętro), na Wójtowstwie, cena
3.500 zł/m2, tel. 668-62-19-29.
 Atrakcyjny nowo wybudowany dom z działką 8,39 a,
w Sanoku-Olchowcach, Biuro Nieruchomości R&R, tel.
503-72-13-66.
 Dom murowany po remoncie z działką 5,91 a
w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 1/2 budynku mieszkalnego, w Sanoku, blisko centrum, Biuro Nieruchomości
R&R, tel. 503 -72-13-66.
 Dom w Zahutyniu, tel.
662-60-57-40.
 Dom murowany, na Olchowcach, przy ul. Przemyskiej, zdjęcia na ww.geo-tom.
pl, tel. 501-36-91-61.
 Dom drewniany po remoncie, Sanok-Posada, zdjęcia
na ww.geo-tom.pl, tel. 501-36-91-61.
 Dom drewniany na działce 49 a, w Pobiednie, cena
130.000 zł, tel. 663-03-13-20
lub 665-75-49-74.
 Dom murowany, piętrowy
100 m2, Wójtowstwo, cena
390.000 zł, Nieruchomości
VIS-A-VIS, tel. 13-464-34-74.
 Halę produkcyjno-magazynową w Sanoku, tel. 13-494-01-28 lub 606-76-13-97.
 Halę magazynową konstrukcji metalowej oraz murowanej, położoną w Ustjanowej, tel. 13-494-01-28 lub
606-76-13-97.
 Teren 1,36 ha, z halą, tel.
691-84-54-45.
 Działkę budowlaną 15 a,
w Czerteżu, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dwie działki budowlane
w Kostarowcach, ważne warunki zabudowy, tel. 500-26-15-63.
 Bardzo ładną działkę budowlaną 1122 m2, przy ul.
Szczudliki w Sanoku, tel.
694-53-94-36.
 Działki budowlane, Zabłotce – Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę budowlaną uzbrojoną, w Sanoku (ładna okolica), tel. 601-91-04-94.

 Superatrakcyjne działki
budowlane 6 a i 12 a, blisko
Śródmieścia, zdjęcia na
www.geo-tom.pl, tel. 501-36-91-61.
 Działkę budowlaną 35 a,
przy ul. Konopnickiej, za torami, przeznaczenie: budownictwo
mieszkaniowe
lub usługi, tanio, zdjęcia na
www.geo-tom.pl, tel. 501-36-91-61.
 Działkę budowlaną 15 a,
media,
na
wzniesieniu,
z pięknym widokiem, dojazd
drogą asfaltową, w Płowcach, 3 km od centrum Sanoka, tel. 43-675-30-27.
 Działkę budowlaną 7,34 a,
w Stróżach Małych, tel. 510-28-34-71.
 Działkę budowlaną 10,5 a,
przy ul. Konarskiego, tel.
604-20-64-94.
 Działkę budowlaną 40 a,
położoną w granicy Sanoka,
tel. 13-494-01-28 lub 606-76-13-97.
 Działkę orną 92 a, w Zahutyniu, tel. 663-74-00-60.
 Działki 8 a; 9 a; 17 a,
w Bykowcach, koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający, Nieruchomości VIS-A-VIS, tel. 13-464-34-74.
 Działkę budowlaną ok. 8 a,
w Sanoku, cena 60.000 zł,
Nieruchomości VIS-A-VIS,
tel. 13-464-34-74.
 Działkę budowlaną 23 a,
w Pisarowcach, cena 87.000 zł,
koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający, Nieruchomości VIS-A-VIS, tel. 13-464-34-74.
 Działkę budowlaną 39 a,
w Jurowcach, koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający,
Nieruchomości VIS-A-VIS,
tel. 13-464-34-74.
 Działkę budowlaną 11 a,
w Sanoku – Olchowce, cena
90.000 zł, koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający,
Nieruchomości VIS-A-VIS,
tel. 13-464-34-74.
 Działkę rolną 3,66 ha,
w Markowcach, cena 89.000 zł,
koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający, Nieruchomości VIS-A-VIS, tel. 13-464-34-74.

6 tygodni

Termin zapłaty:

ADAPTACJA PODDASZY

Żaluzje

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Wykończenia wnętrz

WYPOŻYCZALNIA ZASTAWY STOŁOWEJ
tel. 721-610-054, 600-574-030

malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426

tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918
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 Mieszkanie 58 m2, tel. 13-462-66-33.
 Mieszkanie 42 m2, tel.
662-22-53-85.
 Mieszkanie 2-pokojowe, w Sanoku, tel. 509-79-96-09.
 Pokój do 30 czerwca 2010 r.,
tel. 605-95-31-04.
 Pokój 1 i 2-osobowy,
z używalnością kuchni, tel.
697-57-00-33.
 Mieszkanie, tel. 723-41-67-62.
 Pokój dla studentów, 13-463-41-60.
 Pokój, obok kuchnia i łazienka, tel. 667-11-10-98.
 Poszukuję współlokatorki
do mieszkania, tel. 783-22-86-09.
 Ostatnie lokale: 28,14 m2,
73,99 m2, 75,02 m2, w Pawilonie „Wersal”, przy ul. Traugutta, Biuro Nieruchomości
R&R, tel. 505-04-41-02.
 Lokal na parterze w Śródmieściu oraz lokal biurowy na
II piętrze, tel. 501-36-91-61.
 Lokal handlowy 71 m2,
przy ul. Jagiellońskiej 66, tel.
668-03-41-89.
 Lokal na gabinety lekarskie, w centrum Sanoka,
przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd,
parking), tel. 793-02-68-89.
 Lokal 25 m2, w Sanoku
przy ul. Słowackiego 41,
w sąsiedztwie Delikatesy
„Centrum” i Restauracja „Xavito”, tel. 502-53-80-93.
 Bar 80 m2 lub tanio sprzedam wyposażenie, tel. 696-01-31-93.
 Powierzchnie magazynowe, handlowe, biurowe,
w Sanoku przy ul. Kolejowej,
tel. 13-494-01-28 lub 606-76-13-97.
 Pomieszczenie na parterze na cele handlowe lub
usługowe, wym. 1.70 x 6,
wc, c.o., tel. 13-463-33-92.
 Odstąpię bar piwny przy
ul. Lipińskiego, tel. 691-13-84-09.

Rok założenia 1990

tel. 507-101-978

Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg,
lakierowanie, renowacje,
tel. 506-356-210

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:
w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00
w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16

tel. 13-463-78-98
www.warex.prawojazdy.com.pl

cena kursu:

TYGODNIK SANOCKI

 Lokal użytkowy 210 m2,
atrakcyjna lokalizacja, przy
głównej drodze, Nieruchomości VIS-A-VIS, tel. 13-464-34-74.

AUTO-MOTO

Czas trwania kursu:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
– Instalacje elektryczne
– kompleksowe remonty mieszkań
tel. 13-464-90-52
lub 785-207 555

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

Posiadam
do wynajęcia

„WAREX”

remontowo-wykończeniowe,
instalacje elektryczne i alarmowe

WESEL – 100 zł/osobę,
IMPREZ U KLIENTA

 Zdecydowanie kupię
mieszkanie na osiedlu Słowackiego, tel. 501-36-91-61.

Centrum szkolenia
kierowców

Prace budowlane

konstrukcje drewniane,
drobne pokrycia dachowe,
tel. 510 495 584

Kupię

WA

KRYZYSO

Sprzedam
 Forda modeno kombi TDCI,
130 KM (2002), ciężarowy, wersja TREND, zielony metalik,
cena + VAT, tel. 691-76-56-60.
 Fiata CC 700, cena do
uzgodnienia, tel. 692-79-79-84.
 Seata Toledo (1992) oraz vw
golfa III (1994), synchro, benzyna + LPG, tel. 600-29-72-10.
 Felgi z oponami volvo S/V 40,
oryginalne, tel. 502-23-42-75.

RÓŻNE
Sprzedam
 Trak tarczowy poziomy,
stan bardzo dobry, tel. 506-35-62-10.
 Szczenięta rasy labrador,
biszkoptowe, cena 550-600 zł,
tel. 503-95-88-75.
 Drewno opałowe bukowe
i brzozowe, tel. 604-98-10-03.
 Stemple budowlane 200
szt., cena 7 zł/szt. Oraz 3 kubiki
deski calówki, dł. 400-500 cm,
deska leżakowana w tunelu
powietrznym, 3-letnia, cena
750 zł/kubik, tel. 500-05-02-50.
 Pustak porotherm, wymiary: 24 x 24 x 44 – 750 szt.;
18 x 24 x 44 – 50 szt.; 9 x 24 x
44 – 50 szt., tel. 500-05-02-50.
 Piecyk elektryczny, kołdrę puchową dużą oraz inhalator, wszystko nowe, tel. 516-49-01-93.
 Plazmę Samsung 42 cale,
tel. 691-13-84-09.
 Komputer PC, Pentium 4
(3 GHhz), 1024 MB ram,
HDD 250 GB, nagrywarka
DVD, monitor 17 cali oraz
drukarkę HP, cena do uzgodnienia, tel. 502-21-11-29.
 Dębowe meble pokojowe,
tel. 667-03-16-19.

PRACA

 Dziewczynę w wieku 24-30 lat, bez zobowiązań, prawo jazdy kat. B, do pracy zycznej, tel. 795-41-99-10.
 Hotel Sanvit zatrudni szefa
kuchni z wykształceniem średnim
gastronomicznym i doświadczeniem w rozliczaniu imprez. Podania – Sanok, ul. Łazienna 1 (obok
hali targowej), tel. 13-465-50-88.
 Hotel Sanvit zatrudni recepcjonistów z wykształceniem
średnim, doświadczeniem i dobrą znajomością języka angielskiego. Podania – Sanok, ul.
Łazienna 1 (obok hali targowej), tel. 13- 465-50-88.
 Hotel Sanvit zatrudni kucharzy z doświadczeniem.
Podania – Sanok, ul. Łazienna 1 (obok hali targowej), tel.
13-465-50-88.

Poszukuję pracy
 Prawnik ze znajomością
j. niemieckiego, tel. 609-06-41-76.
 Tokarz – stolarz meblowy,
tel. 697-75-38-62.
 W sklepie do układania
towaru lub jako sprzątaczka,
tel. 514-44-96-89.
 Tokarz z własną tokarką,
tel. 697-75-38-62.

Korepetycje
 Matematyka, tel. 600-04-51-29.
 Angielski do matury,
tel. 50 60 80 353.
 Chemia, tel. 502-28-95-80.
 Angielski – dzieci (od 4 lat),
młodzież, dorośli, matura, egzaminy, tel. 601-25-75-42.
 Matematyka, wszystkie
poziomy, tel. 509-46-62-64.
 Angielski, matematyka,
tel. 507-14-08-64.
 Geograa, tel. 13-464-44-85.
 J. angielski, tel. 514-63-35-14.
 Język niemiecki, tel. 793-19-79-78.
 Angielski, niemiecki, historia, polski, tel. 513-18-43-24.

Zatrudnię
 Szwaczki, „Regis”, ul. Cegielniana 56, tel. 13-463-22-08.
 Barmankę z doświadczeniem, z terenu Sanoka, tel.
694-66-88-13.
 Instruktora tańca z Sanoka, tel. 17-852-48-23, rzeszow@cel.com.pl

NOWE OPONY
LETNIE I ZIMOWE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, BUSÓW, TERENOWYCH ORAZ CIĘŻAROWYCH
W DOBRYCH CENACH

MONTAŻ W CENIE OPONY
AGRO-SAN
Długie 65 k. Zarszyna
tel. kom. 601-419-597 tel/fax: 13-467-10-09
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ŻALUZJE

O
KAR
ul. Jagiellońska 48 ROLETY
tel. 13-464-19-12
TA
DUCEN
od 9.00 do 16.00 CENY PRO

DRZWI Z DREWNA
zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

NADOLANY 80

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl

OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń
P.W. „Prol”, ul. Okulickiego 8
tel. 13-463-20-09

F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary
i doradztwo gratis,
ceny konkurencyjne,
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

Studio Profesjonalnej
Kosmetyki
Ewa Borczyk
Sanok, ul. Grunwaldzka 16
tel. 13-463-48-67
www.kosmetyka-borczyk.pl

Znamy wszystkie
zastosowania
ipl-a/lasera.
Najwyższa moc 60J/cm
zobowiązuje

2

Najszersze, najskuteczniejsze
spektrum zastosowania:
– trwałe usuwanie owłosienia
– zamykanie naczynek
– fotoodmładzanie
(IPL+RF Matrix System)
– likwidacja przebarwień
– leczenie trądziku pospolitego
– leczenie trądziku różowatego i rumieni
Fale radiowe RF:
– THERMA LIFTING TWARZY
– THERMA LIPOZA CIAŁA
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ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW

SANOK, UL. WITOSA 76
tel. 13-464-00-69,
609 99 92 68

ZA KAŻDY KOMPLENTY
POJAZD – PŁACIMY!

USŁUGI BUDOWLANE

– wykończenia wnętrz
– hydraulika – elektryka
– płytki
– dachy
WYKONANIE SZYBKO
I SOLIDNIE
tel. 693-639-070,
723-127-722

PRZYJDŹ
OBSTAW
WYGRAJ
TIPSPORT ZAKŁADY
BUKMACHERSKIE
„U PAPENA” ul. Mickiewicza 29
czynne w godz. otwarcia lokalu

TYGODNIK SANOCKI

STR. 9

DYŻURY

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

W RADZIE POWIATU

26 października (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Tomasz Dańczyszyn
godz. 16-17

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

29 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Roman Babiak
w godz. 17-18

26 października (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radny
Roman Konieczny
w godz. 15.30-16.30

Burmistrz Miasta Sanoka
zwraca się z prośbą do organizacji kombatanckich, stowarzyszeń społecznych, partii politycznych oraz wszystkich chętnych
do złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem „Synom Ziemi
Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę” lub pod pomnikiem poległych na cmentarzu w dniu Narodowego Święta Niepodległości 10 i 11 listopada – o zgłoszenie się w Urzędzie
Miasta, pokój nr 63, lub telefonicznie: 13-465-28-23.

Komunikat
Urząd Miasta w Sanoku informuje, że w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” we Lwowie
organizowana jest zbiórka funduszy na zakup zniczy.
Wpłat można dokonywać na konto Kredyt Bank S.A. Filia
Nr 6 w Otwocku VIII o/Warszawa nr: 44 1500 1878 1218
7007 8259 0000 z dopiskiem Akcja „Światełko dla Lwowa”.

KRZYŻÓWKA NR 43

Rozwiązania(wystarczyhasło)należynadsyłać napocztówkach w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł Tygodnik Sanocki. II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do
odebrania w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody jest wypożyczalnia płyt DVD Video i Blu-Ray Disc „APIS” – ul. Traugutta
9 (pawilon „Alfa”). Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.

Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Rozwiązanie krzyżówki nr 41:

ŻADEN DWOMA ŁYŻKAMI NIE JE
1. Gabriela Ogarek, ul. Cegielniana, 2. Maria
ul. Krzywa, 3. Marzena Sumara, ul. Cegielniana.
STR. 10

Ćwiąkała,

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku
informuje uprzejmie Podróżnych, że w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców odwiedzających cmentarze z okazji Dnia
Wszystkich Świętych zostają uruchomione dodatkowe linie autobusowe
w komunikacji miejskiej:
1. Linia kursująca pod numerem „2” w dniach od 30 X do 2 XI na trasie:
• ul. JANA PAWŁA II – ul. Traugutta – ul. Królowej Bony
– ul. Lwowska – ul. Jagiellońska – ul. Kościuszki – ul. Rymanowska
– ul. KONOPNICKIEJ (CMENTARZ POŁUDNIOWY).
Powrót:
• ul. KONOPNICKIEJ (CMENTARZ POŁUDNIOWY) – ul. Rymanowska – ul. Kościuszki – ul. Podgórze – ul. Królowej Bony
– ul. Traugutta – ul. Sadowa – ul. JANA PAWŁA II.
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. JANA PAWŁA II (SPGK):
9.05 – 10.25 – 12.05 – 13.30 – 14.25 – 15.55
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. KONOPNICKIEJ (CMENTARZ POŁUDNIOWY):
9.50 – 11.10 – 12.50 – 13.55 – 15.15 – 16.20
2. Dodatkowa linia autobusowa kursująca w dniu 1 XI na trasie:
• ul. RYMANOWSKA – ul. Kościuszki – ul. LIPIŃSKIEGO (Cmentarz).
Powrót:
• ul. LlPIŃSKIEGO (Cmentarz) – ul. Jagiellońska – ul. Kościuszki
– ul. RYMANOWSKA.
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. RYMANOWSKIEJ:
9.40 – 10.20 – 11.00 – 11.40 – 12.20 – 13.05 – 13.45
– 14.25 – 15.05 – 15.45 – 16.20 – 16.55
Godziny odjazdu autobusu z przystanku
przy ul. LIPIŃSKIEGO (Cmentarz):
9.40 – 10.20 – 11 – 11.40 – 12.20 – 13.05 – 13.45
– 14.25 – 15.05 – 15.45 – 16.20 – 16.55

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 23 października 2009 r.
Na podstawie art. 21 ust 1 i 2 pkt.8 , art. 29, art. 30, art. 31,
art. 32,art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35, art.37 w związku z art.
79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.
1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r.
Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
Informuje się wszystkich zainteresowanych, że zostało
wydane Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa garażu wielopoziomowego”, na działkach Nr 583/1, 583/2, 569, 582/2, 594/1, 581, 582/4, 579/4,
572/12, 572/9 położonych w rejonie ul. Łaziennej i Placu
Św. Michała, obręb Śródmieście w mieście Sanok.
Organem właściwym do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji jest
Burmistrz Miasta Sanoka.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
1. Starosta Powiatowy w Sanoku (lub Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku (lub
Wojewódzki Inspektor Sanitarny)
Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy
oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 6.11.2009 r.
Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego – Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1,
pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz.
zm.) na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl
Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.

TYGODNIK SANOCKI

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY
CYWILNEJ POWIATU SANOCKIEGO

W związku z ćwiczeniami obrony cywilnej na terenie powiatu sanockiego
w piątek 23 października 2009 r. w godz. 17-17.40 zostanie przeprowadzona
głośna próba syren alarmowych.
Za pomocą syren ogłoszone zostaną następujące rodzaje alarmów:
1. Alarm Powietrzny – godz 17 – ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty
2. Alarm o skażeniach – godz. 17.20 – przerywany modulowany dźwięk syreny
3. Odwołanie alarmów – godz. 17.40 – dźwięk syreny ciągły trwający 3 minuty
Przekazane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których nie należy wykonywać praktycznie.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 23 października 2009 roku o wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
2003 r.), oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z późn. zm.)
Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 23.10.2009r.
na wniosek G.V.M. CARINT Sp. z o.o., ul. Miechowska 5b/6, 30 – 055
Kraków, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa
fundamentu żelbetonowego pod agregat prądotwórczy wolnostojący”, przewidzianego do realizacji na części działki nr: 829/4,
położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Stawiska.
W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje
się do wgląduw Urzędzie Miasta Sanoka, w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego w Sanoku, pok. nr 54, parter w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania
się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy
ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni wykazy w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagórz położonych w miejscowości:
– Poraż oznaczonych nr działek: 2139/1, 934
– Zahutyń oznaczonej nr działki: 689
– Łukowe oznaczonej nr działki: 94/9
Wykaz umieszczony jest również na stronie internetowej urzędu: www.zagorz.pl
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr. 36. (fax: (013) 46-22-062 wew. 67

Zapraszamy na bezpłatne badania
w kierunku wykrycia zakażeń
wirusami HCV i HBV
Na badania powinny się zgłosić przede wszystkim osoby z grup
podwyższonego ryzyka zakażenia:
• osoby wielokrotnie hospitalizowane;
• pacjenci, u których wykonywane były zabiegi chirurgiczne, dializy,
badania endoskopowe;
• pracownicy służby zdrowia, straży pożarnej, policji, którzy zranili
się i mogli mieć kontakt z krwią zakażoną HBV lub HCV;
• osoby przyjmujące narkotyki drogą dożylną;
• osoby korzystające z usług salonów tatuażu, piercingu;
• osoby, u których przetaczano krew bądź preparaty krwiopochodne
przed lipcem 1992 roku;

Bezpłatne badania diagnostyczne odbywają się
w terminie 2-6 listopada 2009 r. w:
Poradni Chorób Zakaźnych
ul. 800-lecia 26 tel. 13 465 62 42
godziny: 15-18
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SPORT

TSV z kompletem punktów! Porażki czołówki
Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”, V kolejka.
Świetna seria spotkań, w większości niezwykle zaciętych.
Jedyne drużyny z kompletami punktów przegrały po 3-4:
Kingsi z Harnasiami, a Trans-Gaz z Mediami.

TOMASZ SOWA

Piotr Sokołowski (w wyskoku) zakończył mecz
dwoma efektownymi atakami.
– W meczu z AZS-em naszą najmocniejszą bronią był atak. Po spotkaniu w Rakszawie chwaliłem
chłopaków za grę blokiem, który teraz nie funkcjonował tak dobrze, miałem też zastrzeżenia do
zagrywki i przyjęcia. Świadczy to jednak o tym, że
drużyna ma rezerwy i może grać lepiej. Wierzę, że
tak będzie, bo wkrótce czekają nas mecze
z MOSiR-em Jasło i zapleczem Resovii. Te spotkania pokażą naszą prawdziwą wartość – powiedział
trener Wiesław Semeniuk.
(blaz)
TSV Mansard Sanok – AZS UR Rzeszów 3:1 (-23, 15,
25, 21). Tabela: 1. MOSiR Jasło (9, 9:1), 2. TSV (9, 9:2).

Pierwsza trójka na plus
Sanocka Liga Unihokeja „Blast Floorball”, IV kolejka.
Równy krok czołówki, która ucieka rywalom. Wysokie zwycięstwo Fahera, ciężka przeprawa Energy&Electric Systems.
Faher dwucyfrowo pokonał za- li kontaktową bramkę, jednak odpowodników Wulkanexu, choć głów- wiedzią „Papenów” był decydujący
nie dzięki skutecznej końcówce. gol Damiana Popka. Trzeci zespół
Podobnie wyglądał wygrany przez z czołówki, czyli InterQ, pewnie
Cleanstar24 mecz z esanok.pl. ograł Iwoniczankę. Najwięcej bra„Elektrycy” wysoko prowadzili mek padło w meczu Czeski Team
z El-Budem, który jednak ruszył – Galileo Komputery. Tych drugich
w pościg. Prawie skuteczny do zwycięstwa poprowadził Marcin
– w końcówce „Budowlańcy” zdoby- Wołoszczak, autor 8 goli. (bart)
Interq – Iwoniczanka 7-3 (2-1); Janik 3, Grzesik 2, Solon, Zadylak –
Milczanowski 3. Faher Automatyka – Wulkanex 10-4 (4-2); Mołoń 4,
Maciej Ambicki 3, Michał Ambicki 2, Vogel – Buczkowicz 2, Pasierbowicz,
Radożycki. Energy&Electric Systems – El-bud 9-7 (6-2); Kobylański
i D. Popek po 3, G. Popek, Rąpała, Mermer – Sobkowicz i Hydzik po 2,
Zacharski, T. Dorotniak, Stawicki. esanok.pl – Cleanstar24 4-9 (2-3);
W. Milczanowski, Sobolak, Ziemba, Wojdyła – Węgrzyn 4, Mermer i
Karnas po 2, Barć. Czeski Team – Galileo Komputery 6-11 (4-5);
Cybuch 4, Chudzik, Stabryła – Wołoszczak 8, Milczanowski 2, Gładysz.

Bo do podium trzeba trojga
Koniec walki kolarzy górskich w Cyklokarpatach. Miejsca na
podium zajęli weterani Jerzy Żuber i Jerzy Haduch z Autosanu
oraz junior młodszy Mateusz Nagaj z UKS MTB MOSiR.
Ostatnią rundę Cyklokarpat rozegrano w Jaśle. Podchorowany
Nagaj – mając już pewną 2. pozycję
w klasykacji dystansu mini – pojechał tylko po odbiór pucharu.
Weterani jednak walczyli. Opłaciło

się zwłaszcza Haduchowi, który
dzięki 4. lokacie wskoczył na najniższy stopień podium dystansu mega.
Żuber pewnie utrzymał 2. miejsce,
w nałowych zawodach zajmując
analogiczną lokatę.

ARCHIWUM PRYWATNE

Od lewej: Jerzy Haduch, Mateusz Nagaj i Jerzy Żuber.



Piłkarski festiwal młodzików

Fundacja „Ekoball” organizuje Międzynarodowy Festiwal
Piłkarski młodzików. Turniej odbędzie się jutro na Orliku.
Zagra 8 drużyn, w tym 2 zagraniczne, gwiazdą będzie Cracovia.
Rywalizacja rozpocznie się w dwóch
grupach, potem zaplanowano pół23 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

nały i nały. Pozostałe ekipy powalczą o miejsca 5.-8. Początek
o godz. 9.30, zakończenie ok. 16.
Szczegóły imprezy na str. 10. (b)

Prowadzący
w
tabeli
„Królowie” byli faworytem meczu
ze „Zbójnikami”, którzy dotąd
szukali formy. I chyba w końcu ją
znaleźli – choć przegrywali już
0-3, to z nawiązką odrobili straty,
a decydujące bramki zdobył
Adam Świder. Mecz Tras-Gazu
z Mediami miał dwóch bohaterów. Dla „Czarnych koszul” strzelał Grzegorz Piotrowski, ale
o bramkę lepszy okazał się
Michał Pęcak. Nie tylko poprowadził „Medialnych” do zwycięstwa,
ale i umocnił się na czele klasykacji snajperów.
Porażki czołowych drużyn
wykorzystały broniące tytułu Multi
Okna Lesko, obejmując pozycję
lidera. Po ostrej walce – drużynę

Handlowców, która dotąd nie zdobyła punktu, pokonali tylko 5-4.
Niewiele mniej zacięty okazał się
mecz Dom-Elbo z Agendą 2000.
„Policjanci” głównie gonili wynik,
by w końcówce rozmontować rywali. Aż 5 bramek zdobył król
strzelców sprzed trzech sezonów
Artur Wojtowicz. Dużo emocji było
też w jedynym remisowym spotkaniu Magistratu z Wisbudem.
Tylko dwa mecze miały jednostronny przebieg. Ciężko przebiega aklimatyzacja beniaminka
z Dar-Medu, któremu tym razem
aż 13 goli wbił HTP Brzozów. Na
miarę potencjału zaczyna grać
Geo-Eko. „Łosie” pewnie pokonały Transbud, cały czas kontrolując przebieg gry.
(bb)

Handlowcy – Multi Okna 4-5 (2-1); M. Jastrzębski 2, Smiszkiewicz,
Sobolak – Gembuś 3, Biesiada, Pałysz. NZOZ Dar-Med – HTP Brzozów
3-13 (3-6); Skalko 2, Rozel – Ryba i Paszkaniak po 3, Dariusz Barański,
Szewczyk i Damian Barański po 2, Biega. Geo-Eko – Transbud 7-3
(3-1); Kuzio 3, Matuszewski 2, Dąbrowiecki, Florek – Kalityński,
Kowalczyk, Warchoł. Harnaś-Błonie – Kings-Horn 4-3 (2-3); Świder 2,
Hodyr, Bukowski – Bąk 2, Wójcik. Trans-Gaz Karchery – Media Market
3-4 (2-3); Piotrowski 3 – Pęcak 4. Agenda 2000 – Dom-Elbo 6-9 (3-3);
Adamski 3, Podstawski 2, Pietrzkiewicz – Wojtowicz 5, K. Malik 2,
Walankiewicz, Biskup. Magistrat – FC Wisbud 3-3 (1-2); Biłas,
Romerowicz, Popowicz – Zajdel, Tabor, Steliga.
Tabela: 1. Multi Okna (13, 49-19), 2. Media (13, 38-15), 3. Kings (12, 31-17).

SLU w „grupie śmierci”
Drużyna juniorów SLU Sanok rozpoczęła grę
w Ogólnopolskiej Lidze Unihokeja. Inauguracja nie przyniosła
punktów, ani wstydu – oba mecze z Szarotką Nowy Targ
kończyły się porażkami 3-6.
Nasi unihokeiści trali do „grupy śmierci”, w której są też dwa
zespoły nowotarskie, typowane do
mistrzostwa – Szarotka i Górale.
Pojedynki beniaminka z kandydatem do tytułu mają jasnego faworyta i widać to było na parkiecie.
Zwłaszcza na początku pierwszego meczu, gdy gospodarze wyraźnie dominowali. Potem jednak zawodnicy SLU zaczęli radzić sobie
coraz lepiej, wygrywając 3. tercję.
Mecz rewanżowy okazał się bardziej wyrównany, w drugiej tercji
był nawet remis.
– Nie było źle, zwłaszcza że
mieliśmy tylko 8 zawodników
w polu, podczas gdy rywale grali na
dwie piątki. W pierwszym meczu od
wyższej porażki uchronił nas świetnie broniący Daniel Kamiński.
Drugiego dnia mogliśmy się poku-

sić o korzystniejszy wynik – na początku 3. tercji graliśmy w przewadze i były okazje do strzelania kontaktowej bramki – powiedział
Dariusz Dorotniak, prezes SLU. (b)

Szarotka Blast Nowy Targ
– SLU Sanok 6-3 (2-1, 3-0, 1-2);
Kobylarski 2, Zadylak. Szarotka
Blast Nowy Targ – SLU Sanok
6-3 (1-0, 2-1, 3-2); Zadylak,
Tołcz, Zacharski.
Tabela gr. C: 1. Szarotka (4); 3. SLU
(0, 6-12). Kolejne mecze w połowie
listopada u siebie z Góralami.

AUTOMOBILIZM

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski. Złoty medal Arkadiusza
Borczyka w klasie H-1600, i to bez
„finałowej walki”. Ostatnie eliminacje
w Limanowej kierowca Automobilklubu Małopolskiego odpuścił, bo
zgłosiło się tylko kilku zawodników:
przy tak słabej obsadzie główny rywal Borczyka nie był w stanie zdobyć
potrzebnej liczby punktów. Ostatecznie Borczyk zakończył sezon z dorobkiem 40 punktów i przewagą aż
15 nad zawodnikiem z 2. miejsca.

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Zawody kontrolne, Niemcy. U progu sezonu obiecująca forma panczenistów Górnika. W Berlinie
świetne starty zaliczył Maciej Biega.
Najpierw był 3. na 500 i 1500 m,
uzyskując czasy 36,83 i 1.52,13.
Tym drugim poprawił się aż o 3 sek.
Następnie zajął 2. miejsca na 500
i 1000 m z wynikami 36,77 i 1.12,16.
Na 1 km pobił nie tylko „życiówkę”,
ale i rekord klubowy. W Erfurcie
swoje kategorie wygrywali: junior
Mateusz Chabko i junior młodszy
Kamil Ziemba. Na 500 i 1500 m
pierwszy miał 38,93 i 1.58,55, drugi
zaś 40,39 (jego rekord) i 2.05,37.

LEKKOATLETYKA

X Poznań Maraton. Wśród prawie
5000 startujących szóstka naszych
reprezentantów. Najszybciej pobiegł Jerzy Nalepka z Sanockiej
Grupy Miłośników Maratonu, czas
3.35,55 dał mu 47. miejsce w kategorii 55-59 lat. Jego podopieczna
Katarzyna Węgrzyn (4.08,52) była
27. w kat. do 30 lat. W tej samej
grupie 66. pozycję wywalczyła
Agnieszka Pelc-Wanielista. Pozostali
sanoczanie – Andrzej Ryniak, Grzegorz Hydzik i Paweł Sawicki – zajmowali dalsze lokaty.
Jerzy Nalepka zaliczył też tzw. „bieg
dobowy” w Katowicach. Pokonał
dystans 150 km (50 pętli po 3 km),
poprawiając swój najlepszy wynik
o kilkanaście kilometrów. Zajął 20.
miejsce w stawce 80 startujących.

ŻEGLARSTWO

WWW.MYFLOORBALL.PL

SIATKÓWKA. Rok temu były zapowiedzi walki
o II ligę i wzmocnienia składu, teraz TSV Mansard
gra bez „ciśnienia” i praktycznie tylko własnymi
zawodnikami. Mimo tego początek sezonu pokazuje, że szanse na udział w barażach są większe.
Mamy trzecie zwycięstwo, do tego nad zawsze
groźnym AZS UR Rzeszów.
Paradoksalnie było to najsłabsze z dotychczasowych spotkań, nasi siatkarze długo szukali rytmu gry.
W pierwszym secie mieli już 8 punktów straty, i choć
zdołali ją odrobić, to decydujące słowo należało do rywali. Potem jednak TSV zaczęło grać swoje, głównie
w ataku, z bardzo skutecznym Grzegorzem Wolaninem
(miał też kilka asów serwisowych). Inna sprawa, że na
rozegraniu świetnie radził sobie najmniejszy na parkiecie junior Grzegorz Krochmal. Jedyny moment dekoncentracji nastąpił pod koniec trzeciej partii, gdy prowadząc 24-21 drużyna zmarnowała trzy setbole: na
szczęście bez konsekwencji. Czwarta partia była dość
wyrównana, gospodarze rozstrzygnęli ją dopiero
w końcówce. Dwa ostatnie punkty efektownymi atakami zdobył Piotr Sokołowski.
W pierwszych trzech kolejkach siatkarze TSV zdobyli komplet 9 punktów, tracąc tylko 2 sety. Świadczy to
o potencjale drużyny, która walczyć ma o zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc, dających prawo gry
w barażach o awans do II ligi. Optymalnie byłoby wywalczenie 1. pozycji, bo wówczas bonusem jest prawo
organizacji turnieju na własnym terenie. Wszystko
wskazuje na to, że o dwie czołowe lokaty powalczą
3 drużyny – oprócz TSV także MOSiR Jasło i rezerwy
Resovii (w bezpośrednim meczu tych zepołów MOSiR
wygrał 3:1). W tym sezonie grupa jest o tyle łatwiejsza,
że nie ma już w niej Wisłoka Strzyżów, który awansował do II ligi. Czy TSV pójdzie w jego ślady? Droga do
tego daleka, ale już udział w turnieju barażowym będzie sukcesem. Trzymamy kciuki.

KRÓTKA PIŁKA

Juniorzy SLU (jasne stroje) często atakowali bramkę rywali.

Jest kozak
Ma niespełna 14 lat i w swojej grupie
wiekowej jest jednym z najlepszych skoczków narciarskich w kraju. Michał Milczanowski z ZTS „Zakucie” zajął II miejsce
w Mistrzostwach Polski UKS rozegranych
w Zakopanem.
Mistrzostwa poprzedziły zawody Letniego
Pucharu LOTOS-u, w których skoczek nasz zajął
dobre III miejsce, oddając skoki na odległość
64 i 71 m.
Na następny dzień, już w zawodach Mistrzostw
Polski, Michał oddał dwa bardzo dobre skoki
(66 i 68,5 m), z których ten drugi był najdłuższym
skokiem mistrzostw, zdobywając tytuł wicemistrza
Polski UKS. Również II miejscem zakończył on swój
występ w dwuboju, potwierdzając, że równie dobrze
biega jak skacze.
Michał Milczanowski jest uczniem 1 klasy gimnazjalnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Jego trenerem jest znany kiedyś czołowy polski
skoczek narciarski Tadeusz Pawlusiak. – Michał to
naprawdę zdolny skoczek. Wierzę w niego i jestem
przekonany, że wyrośnie z niego najlepszy polski
skoczek – powiedział po udanym występie swego
wychowanka w Zakopanem Adam Kiszka, trener
i prezes ZTS „Zakucie”.
emes
TYGODNIK SANOCKI

Ligi młodzieżowe
SIATKÓWKA. Juniorki: UKS Tęcza Żołynia –
Sanoczanka PBS Bank Sanok 0:3 (-21, -16, -17).
Tabela: 1. Karpaty Krosno (8), 4. Sanoczanka (5,
6:3). Juniorzy: Resovia I Rzeszów – TSV Mansard
Sanok 3:0 (20, 21, 9). Tabela: 1. Resovia (8);
6. TSV (4, 5:12). Kadetki: Sanoczanka PBS Bank
Sanok – UKS MOSiR Jasło 2:0 (16, 15),
Sanoczanka PBS Bank Sanok – Wisłoka Dębica
2:0 (20, 20). Pozostałe mecze w Sanoku: Karpaty
Krosno – Wisłoka Dębica 2:0. Karpaty Krosno
– MOSiR Jasło 2:1. Tabela: 1. Sanoczanka (13,
12:4). Młodzicy: TSV Mansard Sanok – UKS
Gimnazjum Dębowiec 2:0 (10, 14), TSV Mansard
Sanok – MKS MOSiR Jasło 2:0 (20, 14). Tabela:
1. TSV (8, 8:0).
HOKEJ. Żacy: KTH KM Krynica Zdrój – Ciarko
KH Sanok 3-0 (0-0, 3-0, 0-0). Żacy młodsi: KTH KM
Krynica Zdrój – Ciarko KH Sanok 8-0 (2-0, 3-0,
3-0). Młodzicy: Ciarko KH Sanok – Cracovia
Kraków 10-4 (5-0, 3-2, 2-2); R. Mielniczek 3, Bielec 2,
Guła, Naparło, Sawicki, P. Mielniczek, Bar.
PIŁKA NOŻNA. Juniorzy starsi: Wisłoka Dębica
– Stal Sanok 2-4 (1-1); Kuzio 2 (32, 90), J. Florek
(63), Sobolak (80). Tabela: 1. Stal Mielec (28);
3. Stal S. (24, 31-18). Juniorzy młodsi: Wisłoka
Dębica – Stal Sanok 3-1 (1-0); Herbut (55). Tabela:
1. Stal M. (31); 7. Stal S. (15, 17-20).
(bb)

Regaty dla wytrwałych, Polańczyk.
Mimo ataku zimy tradycyjna impreza
na pożegnanie sezonu z dobrą
frekwencją, aż 17 załóg. Rozegrano
jeden bieg z Polańczyka wokół wyspy
Zajęczej do Soliny i z powrotem. Nasi
żeglarze wygrali obie klasy. W sportowej zwyciężył Wiesław Pietryka
z Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego przed Markiem Sawickim
z Naftowca, 5. Jerzy Kusiak (niezrzeszony). W turystycznej najlepszy okazał się Maciej Moczany (Naftowiec),
5. lokata dla Grzegorza Bąka (BTŻ).

TENIS STOŁOWY

III liga podkarpacka. Fatalnie rozpoczęli sezon ping-pongiści SKT SP3
i to mimo wzmocnienia składu Szymonem Gołdą. Pierwsze trzy mecze
to komplet porażek – 6:10 z Strzelcem II Frysztak, 4:10 z Kontapem III
Krosno (wyjazdy) i 7:10 z Iskrą Iskrzynia (u siebie). Efektem ostatnie miejsce
w tabeli (prowadzi Strzelec). – Poziom III ligi bardzo się podniósł, bo
przyszło sporo zawodników z wyższych klas rozgrywkowych, są nawet
Chińczycy. Na razie nam nie idzie, ale
będzie lepiej, drużyna ma potencjał
– powiedział kierownik Adam Nędza.

Sanocka Amatorska
Liga Piłki Siatkowej
– zapraszamy na zapisy
na sezon 2009/2010!
Spotkanie organizacyjne:
wtorek 27.10.09, godz. 20,
Winner Pub, ul. Kopernika 10.

Tel. kontaktowy:
602 792 196 lub 604 630 493
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Sam jad to za mało

UNIA NOWA SARZYNA – STAL DOM-ELBO SANOK 2-3 (1-1)
1-0 Radawiec (21, głową), 1-1 Borowczyk (29, rz. karny), 2-1 Juda (61),
2-2 Łuczka (84, z podania Borowczyka), 2-3 Borowczyk (90, rz. karny).

To zwycięstwo
dla Trenera!

Nie da się wygrać meczu,
grając dobrze tylko dziesięć minut. Do pierwszej straconej
bramki sanoczanie byli równo-

rzędnym przeciwnikiem dla
„górali”. Grali mądrze, szybko
i odpowiedzialnie, stosując
pressing na tafli. Po stracie

CIARKO KH SANOK
– STOCZNIOWIEC GDAŃSK
3-4 (0-2, 2-1, 1-0, 0-1)
0-1 Jankowski – M. Wróbel (19), 0-2 Rzeszutko – Skutchan – Kostecki (19), 1-2 Cacho (31), 2-2 Rąpała – Kostecki – Mermer (32), 2-3
Vitek – B. Wróbel – Odrobny (34), 3-3 Sekacz – Milan (47), 3-4 Jankowski (64).

W drugiej tercji trwała wymiana ciosów, aż w 31. min, gdy
gospodarze grali w przewadze,
strzał Demkowicza odbił Odrobny, a sprytny Cacho ulokował
krążek w siatce. Niespełna 2 min
później, też podczas gry w przewadze, jak z armaty celnie huknął
Rąpała i mecz zaczął się od

nowa. Gdy sanoczanie poszli
za ciosem i Ćwikła mógł dobić
gości, poszła kontra i Vitek
zaskoczył Jańca. Po tym golu trener wprowadził do bramki Rockiego i chyba miał nosa, jako że
w 40. min bramkarz ten dwukrotnie
wybronił dwie 100-proc. bramki.
W III tercji na tai panował
już tylko jeden zespół, a byli to
gospodarze. Szansy na zdobycz
bramkową nie wykorzystali: Ćwikła i Biały. Na szczęście w 47. min
napastników wyręczył obrońca
Sekacz i mecz znów zaczął się
od nowa. Wydawało się, że kolejne gole mogą strzelić tylko sanoczanie. Bliscy szczęścia byli:
Ćwikła (dwukrotnie) i Milan, ale
przegrali pojedynki z Odrobnym.
W normalnym czasie skończyło
się 3-3, chociaż jak wynikało
z obliczeń, w III tercji Ciarko KH
miał 16 sytuacji bramkowych,
goście zaledwie 3. W dogrywce,
mimo kary Ćwikły na samym początku, nadal przeważali gospodarze. Idealną sytuację miał
w 64. min Mermer, jednak zdecydował się na strzał, zamiast podać do stojącego przy pustym
rogu bramki Schneidera. Jego
strzał wylądował na ciele Odrobnego. Zemściło się to okrutnie
kilka sekund później. Poszła kontra i Jankowski ograł Rockiego,
zdobywając zwycięskiego gola.

TOMASZ SOWA

nie kopać leżącego i wykazał
się wielkim taktem, mówiąc:
„Po dobrym meczu sanoczan
z Tychami wiedzieliśmy, że
stać ich na dobrą grę, co
potwierdziło się w pierwszej
tercji. Był to ciężki mecz.
Na pewno pomogły nam wykorzystane dwie gry w przewadze, które wyprowadziły nas
na 4-0.

Dużą „dziurę” w bramce dostrzegł napastnik Stoczniowca i właśnie tam skierował krążek, który
wylądował obok bezradnego Wojciecha Rockiego.
Miała być rehabilitacja po najwyższej przegranej (6-1 w N. Targu), skończyło się na kolejnej porażce. Tym razem ze Stocznią. To,
że doznanej dopiero w dogrywce,
tylko w niewielkim stopniu osłabia
krytykę, jako że ten mecz można
i trzeba było wygrać. Zaczęło się
źle, od ataków gości, którzy już
w 6. min mogli prowadzić 2-0.
W pierwszym przypadku strzał Vitka w 5. min z bliskiej odległości

obronił Janiec, w drugim po błędzie
Schneidera dwaj napastnicy Stoczniowca zmarnowali „setkę”. W rewanżu dwukrotnie mocno strzelali
Biały i Strzyżowski, ale Odrobny
był jak skała. Pod koniec tercji po
wygraniu wznowienia z daleka
huknął Jankowski i szybki krążek
wylądował w sanockiej bramce.
31 sekund później chwila nieuwagi
sanockich obrońców kosztowała
ich drugą bramkę.

Mecz w ocenie trenera JOZEFA SKOKANA:
Szkoda mi zawodników, choć z drugiej
strony jestem wściekły. Najpierw dwa indywidualne błędy, bezlitośnie wykorzystane przez przeciwnika, potem przez dwie
kolejne tercje gonitwa za dogonieniem
wyniku. A gdy cel ten został osiągnięty,
mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, potem w dogrywce błąd i przegrana. Inna
rzecz, że Odrobny bronił świetnie. Myślę,
że przegrała nasza psychika.

Niedźwiadki w formie

Turniej w „Arenie” nasza hokejowa młodzież zaczęła od
zwycięstwa nad Unią Oświęcim 7-0, po czym pokonała Polonię Bytom 6-3 i awansowała tym samym do półnału. Tam
natknęła się na faworyta turnieju zespół z Jastrzębia, ulegając mu 3-6. (choć prowadziła już 2-0). W meczu o III miejsce
Niedźwiadki jeszcze raz wysoko pokonały Polonię Bytom 8-1.
Aż pięć bramek strzelił w tym meczu Konrad Filipek, najskuteczniejszy napastnik Niedźwiadków, który w czterech
meczach zdobył 7 goli.
O jedną bramkę mniej strzelił Szymon Fus.
Teraz sanoczanie szykują się do kolejnego turnieju, który 24 bm. rozegrany
zostanie w Toruniu. Ich rywalami będą w nim: Sielec
Sosnowiec, HUKS Warszawa, Cracovia, Unia Oświęcim i Sokoły Toruń. Pokażcie
przeciwnikom, że bieszJeden z „Niedźwiadków” w akcji. Na jego widok bram- czadzkie Niedźwiadki jeszkarz rywali doznał prawdziwego szoku. Oby tak było na cze nie śpią!
turnieju w Toruniu...
emes

W rozegranym w sanockiej „Arenie” I Turnieju Mini-Hokeja Uczniowskich Klubów Sportowych w kategorii 9-10-latków dobrze wypadli gospodarze – zespół
UKS Niedźwiadki MOSiR, zajmując III miejsce. W turnieju wystąpiły drużyny z Nowego Targu, Jastrzębia,
Bytomia, Krynicy, Oświęcimia i Sanoka.
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TOMASZ SOWA

Był to pierwszy z cyklu czterech turniejów, będących nowym
pomysłem PZHL na rozwój polskiego hokeja na lodzie. – Tylko
przyklasnąć inicjatywie hokejowej centrali, zwłaszcza że identyczne turnieje organizowane
będą też dla 7-8-latków. Do tej
pory sami musieliśmy umawiać
się na mecze kontrolne z innymi
klubami, bądź wyjeżdżać na
Słowację, ponosząc pełne tego
koszty. Teraz PZHL opłaca nam
transport. Naprawdę wielka
sprawa – ocenia prezes sanockich „Niedźwiadków” Tomasz
Florczak.

TYGODNIK SANOCKI

Marcin Borowczyk (na zdj.) w wyjazdowym meczu z Unią strzelił
dwa karne i z determinacją walczył o zwycięstwo.
Miało być zwycięstwo ze Stalą Mielec dla Trenera Ryzszarda
Pytlowanego, nie wyszło. Wtedy powiedzieli sobie: wygrana
z trzecią w tabeli Unią będzie cenniejszą dla Niego. Dotrzymali
słowa. Po dobrym, ciekawym widowisku sanoczanie zwyciężyli
w Nowej Sarzynie Unię 3-2, będąc zespołem lepszym, groźniejszym i waleczniejszym. O zwycięstwo walczyli dosłownie do
ostatniej minuty, bo to właśnie w 90. min po strzale Marcina
Borowczyka piłka trała w rękę jednego z piłkarzy Unii i sędzia
– Gerard Żurawski z Mielca nie miał wątpliwości, że mecz zakończy się rzutem karnym. Na zwycięskiego gola zamienił go sam
Borowczyk, a był to drugi gol z rzutu karnego strzelony przez tego
zawodnika w tym spotkaniu. Pierwszy przyniósł stalowcom wyrównującą bramkę na 1-1 w 29. min meczu.
Otworzyli mecz w 21. min gospo- bita od któregoś z piłkarzy Stali tradarze, piękną główką Radawca ła pod nogi Judy, a ten skorzystał
z 10 m, po dośrodkowaniu Kocura. z prezentu i z 12 m nie dał szans
Odpowiedzią był gol z rzutu karnego, Psiodzie. Kilka minut później szybpodyktowany za faul Gacy na ką, indywidualną akcją popisał się
Borowczyku, zamieniony na wyrów- Tabisz, jednak jego strzał obronił
nującą bramkę przez samego po- Zastawny. W 75. min zakotłowało
szkodowanego. W 41. min stalowcy się pod bramką Unii. Strzelali z bliska:
powinni byli objąć prowadzenie. Łuczka i Spaliński, ale piłka dziwnie
Pięknym podaniem na 11 metr przed nie trała do bramki. Wyrównanie
bramką Zastawnego popisał się padło w 84. min. Centra Borowczyka
Mariusz Sumara, piłkę przepuścił idealnie na głowę Łuczki, a ten piękBorowczyk, dopadł ją Rafał Nikody, nym strzałem w lewy róg z 10 m
strzelając… ponad poprzeczkę. To pokonał Zastawnego. Stal atakowabyła jedna z ładniejszych akcji tego ła do końca, co przyniosło efekt.
meczu. Minutę później mogli prowa- W 90. min po strzale Borowczyka
dzić gospodarze. Ostry strzał w górny piłka trała w rękę obrońcy Unii,
róg oddał Juda, jednak kapitalną pa- a rzut karny na zwycięskiego gola
radą popisał się Łukasz Psioda, wybi- zamienił najlepszy na boisku
jając piłkę na rzut rożny.
„Boro”.
Od wymiany ciosów zaczęła
W sobotę o godz. 14 na
się też II połowa. W 55. min Juda „Wierchach” stalowcy podejmować
z 7 metrów strzelił prosto w bramka- będą 4. drużynę rozgrywek Izolatora
rza, zaś 4 minuty później, po rzucie Boguchwała. W ostatnim swym sporożnym, Piotr Łuczka z 8 m głową tkaniu „Izolacja” rozgromiła mocny
oddał strzał ponad poprzeczkę. zespól Tomasovii 5-1. Na swym konW 61. min szczęście uśmiechnęło cie ma 17 p. (4 zwycięstwa, 5 remisię do gospodarzy. Po strzale sów i 2 porażki). Mecz zapowiada się
Radawca z rzutu wolnego, piłka od- niezwykle interesująco.
emes

Jak laleczki
Nie ma to jak dobrzy przyjaciele. Dzięki nim drużyna hokejowa KH młodzików prezentuje się niczym zespół z NHL. Jeśli ładny wygląd połączy z taką
samą grą, Sanok będzie miał pociechę.
Ci przyjaciele to Józef
Leśniak, szef znanej nie
tylko w Sanoku rmy „AUTOMET” i Jerzy Torma,
kierujący rmą „TRANS
NG”. Pierwszy zakupił drużynie piękne koszulki meczowe i getry, drugi okazałe kurtki. A działacze klubowi, wdzięczni za prezenty, postarali się o niespodziankę, w wyniku której
koszulki z numerem „1”
otrzymali sami darczyńcy.
Młodzi hokeiści wręczyli
je swoim „sponsorom”,
Automet i Trans NG to dwie sanockie rmy najmilsze
zadbali też o zdjęcie.
sercom hokejowej drużyny młodzików Ciarko KH.
Niestety, zabrakło na nim
p. Jerzego Tormy. Jest za to p. Józef Korneckim. W ich imieniu dziekujemy i zaLeśniak wraz z trójką hokeistów: Radkiem pewniamy, że jeszcze trochę, a odwdzięczą
Sawickim, Bartkiem Hućką i Krystianem się za ten sympatyczny gest.
emes
TOMASZ SOWA

1-0 Zapała – Baranyk (9), 2-0 Bryniczka – Sroka (12), 3-0 Bakrlik
– Voznik (34), 4-0 Voznik – Baranyk (40), 5-0 Sulka – Neupauer (43),
6-0 Voznik – Kapica, 6-1 Kostecki – Mermer (59).

drugiego gola, stracili ochotę
do gry, wyhamowali, zaczęły
się błędy, kary (3. i 4. gol padł
przy grze w osłabieniu), a dotyczyło to całej drużyny. Bez wyjątków. Trener Jozef Skokan
ocenił mecz krótko: „Był to najsłabszy mecz od początku sezonu, a każda formacja zagrała
poniżej możliwości”. Trener gości Milan Jancuska postanowił

ARCHIWUM TS

WOJAS PODHALE NOWY TARG
– CIARKO KH SANOK 6-1

TOMASZ SOWA

Nadal nie wiedzie się naszym hokeistom. Przegrywają mecz za meczem, a jeden punkcik w meczu
ze „Stocznią” to za mały wyczyn, aby się nim podniecać. Zwłaszcza, że stoczniowcy byli do ogrania jak mało
kto. Szkoda!

23 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

