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Sanok się
POstawił

Pozostał ból
i żal nieogarniony...

Pojechali odwiedzić
dziewczynę jednego
z nich. Radośni, pełni życia
i planów – tak, jak potraą
być tylko młodzi, zwłaszcza
u progu wakacji.
Zamierzali wrócić po
południu. Dogadali się ze
znajomym, że ich odwiezie.
Wsiadając do jego
samochodu, nie przeczuwali,
że przy drodze będzie
czekał Anioł Śmierci...
joanna-kozimor@wp.pl

Był czwartek, pierwszy dzień
lipca. Około 18.30. Wczesny wieczór a raczej późne popołudnie.
Na granicy niewielkich Nowosiółek i Zahoczewia,
leżących przy
trasie

JOANNA KOZIMOR - KPP LESKO

JOANNA KOZIMOR
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Starówka
w klimacie
Rynku

str. 9

Śmierć młodego człowieka, w dodatku w tak tragicznych okolicznościach, zawsze prowokuje pytanie: dlaczego? Tym bardziej, jeśli wydaje się przezeń całkiem niezawiniona...
Widok tego, co zostało z samochodu, którym jechał wraz z czwórką znajomych, sprawia,
że głos więźnie w gardle...

Baligród-Lesko,
doszło do
tragedii. Bordowy lanos z pięcioma młodymi ludźmi w środku na ostrym zakręcie wypadł z drogi
i uderzył w betonowy przepust. Na miejscu zginęli 19-letnia Sylwia S. z Baligrodu oraz 18-letni
Mateusz K. z Sanoka. Jego kolega i rówieśnik
18-letni Kamil Z. doznał ciężkich obrażeń ciała.
Przetransportowano go śmigłowcem do szpitala
w Rzeszowie. Siedząca z przodu pozostała dwójka
– kierujący autem 19-letni Wojciech S. z Baligrodu
oraz 18-letni Piotr S. z Bystrego zostali lżej ranni
i trali do szpitala w Lesku.

Palec Opatrzności
Kilka godzin wcześniej Mateusz, Kamil i ich kolega Damian
postanowili pojechać stopem
do Bystrego. Chcieli odwiedzić
dziewczynę Kamila, która po
maturze dostała pracę w miejscowym pensjonacie. Na miejscu spotkali się z Wojtkiem i Sylwią, którzy przyjechali lanosem.
Grupę uzupełniał Piotrek. Posiedzieli, pogadali, pośmiali się.

Chłopaki zamierzali złapać okazję do Sanoka. Wojtek zadeklarował, że ich odwiezie.
Dzięki temu mogli zostać trochę dłużej. Piotr
też chciał z nimi jechać. Ale dla 6 osób nie było
miejsca. Wówczas Damian, któremu zależało na
wcześniejszym powrocie do domu, zdecydował się
wrócić stopem. Dotarł do Sanoka wczesnym popołudniem. Pozostali mieli wyjechać około 18.

Po prostu przyjaciel
– Umówiliśmy się całą paczką na boisku przy
SP3. Wszyscy jesteśmy z Posady. Znaliśmy się od
dzieciństwa. Przez całą podstawówkę i gimnazjum
chodziliśmy do jednej klasy. Potem wybraliśmy
różne szkoły – Mateusz poszedł do Budowlanki, ja
z Kamilem i Damianem do liceum. Ale i tak spotykaliśmy się codziennie – opowiada Agnieszka.
– W czwartek też tak miało być. Czekaliśmy na nich,
ale nie przychodzili. Damian zaczął się niepokoić, bo
nie odbierali telefonu. Siostra Mateusza też dzwoniła, pytając, czy się odzywali. Około 21 wiedzieliśmy, że coś musiało się stać. Skontaktowaliśmy się
z dziewczyną Kamila. Potwierdziła, że mieli wypadek. Tyle tylko wiedziała. Dopiero później dowiedzieliśmy się, jak tragiczny... To był szok. Dzień
wcześniej spacerowaliśmy z Mateuszem, odprowadzał mnie do domu... Zawsze tak zachowywał się
w stosunku do dziewcząt. Kulturalny, ułożony,
grzeczny. Nie znam drugiego tak otwartego i życzliwego człowieka. Z każdym rozmawiał, starał się pomóc, pocieszał... To był przyjaciel. Do dziś nie mogę
uwierzyć, że już go nie ma...

Żegnały go tłumy
Pogrzeb Mateusza odbył się we wtorek. Kościół
na Posadzie nie był w stanie pomieścić wszystkich,
którzy przyszli się z nim pożegnać. Wśród setek
sąsiadów i znajomych dominowali ludzie młodzi
– przyjaciele z podwórka, koledzy z „Budowlanki”
i II LO oraz innych szkół. To do nich ks. Piotr Buk
w przejmującej homilii mówił o życiu, które przypomina jazdę pociągiem – jedni wysiadają, inni wsiadają – każdy gdzieś jedzie, nie wie jednak, gdzie
wypadnie mu ostatnia stacja. I o różnych drogach
życia – autostradach, szosach, ale i polnych dróżkach. Niezależnie od tego, którą człowiek podąża,
powinien wiedzieć, dokąd ona prowadzi – i tak żyć,
by na jej końcu spotkać Boga. Do ilu z tych młodych ludzi, którzy tak tłumnie odprowadzili Mateusza na cmentarz przy ul. Rymanowskiej, dotarły
te słowa? Pokaże czas.

W morzu łez
Co było przyczyną tragedii, która zabrała dwa
młode życia, a wiele innych tak okrutnie okaleczyła, nie tyle zycznie, ile psychicznie? (Stan Kamila,
który w wyniku wypadku doznał ciężkich obrażeń
– urazu wątroby, śledziony, nerki, głowy, złamania
kilku żeber i ręki oraz stłuczenia płuc – jest stabilny.) Okoliczności wyjaśni prowadzone przez
prokuraturę śledztwo. Niezależnie od jego ustaleń,
ogrom bólu, żalu i rozpaczy, jaki przeżywają dziś
najbliżsi oar, długo pozostanie nieogarniony...
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

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

CHWALIMY: Organizatorów III edycji Sanockiego Lata
Podwórkowego. Ktoś hołdujący zasadzie „nie chwal dnia
przed zachodem słońca” może nas oskarżyć, że robimy to
przedwcześnie, jednak będziemy się przed tym bronić.
Chwalimy już dziś, gdyż dostrzegamy, że pani Jadwiga Warchoł ze swą dzielną ekipą dołożyła starań, aby dobrze przygotować się do akcji. Starannie wybrano 22-osobową grupę
wychowawców, przeszkolono ich, zrobiono im sprawdzian,
wprowadzono ważny wymóg w postaci zgody rodziców, zakupiono niezbędne akcesoria. Jeśli ktoś zapyta nas, co to jest organizacja? – odpowiemy, że jest to Sanockie Lato Podwórkowe
i odeślemy po naukę do pani Jadwigi Warchoł. Przez dwa
pierwsze dni obserwowaliśmy reakcję dzieci – uczestników akcji. One są naprawdę szczęśliwe! I o to w tym wszystkim chodzi.
Tylko patrzeć, jak inne dzieci nie będą chciały wyjeżdżać na
kolonie, tłumacząc swoim rodzicom, że wolą uczestniczyć
w Lecie Podwórkowym. Brawo!
emes

Makabryczne odkrycie
Policja ustala okoliczności śmierci mężczyzny, który w miniony
wtorek został znaleziony na brzegu Sanu. Ciało zauważyła
przechodząca tamtędy kobieta.
Do zdarzenia doszło o godz. zgon oary. Ze wstępnych usta15.20 w rejonie ulicy Białogór- leń wynika, że mężczyzna najskiej. Spacerująca nad Sanem prawdopodobniej zsunął się
sanoczanka zauważyła na brze- z brzegu do rzeki. Sekcja wyjagu ciało mężczyzny. Kobieta śni przyczyny jego śmierci. Na
natychmiast zawiadomiła służ- polecenie prokuratora zwłoki
by ratunkowe. Niestety, przyby- zostały zabezpieczone.
ły na miejsce lekarz stwierdził
/k/

Sanocki szpital wzbogacił się o coś, o czym bardzo marzył
od wielu lat. Tym czymś jest karetka specjalistyczna marki
Mercedes dla działu ratownictwa medycznego. To efekt
złożonego wniosku w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – program operacyjny
Infrastruktura i Środowisko.

AUTOR

GANIMY: Wykonawców i służby nadzorujące remont ulicy
Jana Pawła II za niestaranność, brak dbałości o dobre imię
i lekceważenie mieszkańców w kwestii nierównych z nawierzchnią studzienek kanalizacyjnych. Pisaliśmy o tym już
dwukrotnie, czekając na obiecaną reakcję. Okazuje się
jednak, że i wykonawcy i nadzór mają gdzieś krytykę.
A kierowcy jeżdżą i klną, zamiast czerpać radość z jazdy
po gładkiej i równej drodze. Jadą sobie, a w uszach mają
co chwilę: dup-dup, dup-dup, dup-dup. I tak dwadzieścia
trzy razy, jeśli mają do przejechania całą Jana Pawła II.
Jeden z mądrych prześmiewców kiedyś powiedział, że według niego Polska wtedy będzie mogła uważać się za kraj
w pełni europejski, jeśli nasi drogowcy nauczą się budować
studzienki kanalizacyjne równe z drogą. To świadczy o
tym, jaką wagę przywiązywał on i wielu innych Polaków do
tej kwestii. Podzielamy tę opinię i bardzo chcielibyśmy, aby
nasi ukochani drogowcy wzięli się za ul. Jana Pawła II
i udowodnili, że już jesteśmy w Europie.

Mercedesem na ratunek

Nowego „merca” podziwiają: ordynator szpitalnego oddziału ratunkowego lek. med. Joanna Bierawska oraz pielęgniarka oddziałowa
pogotowia ratunkowego mgr Beata Pieszczoch. Obie nie mają wątpliwości, że posiadanie tego pojazdu uratuje niejedno ludzkie życie.
Od 7 lipca 2010 r. mieszkańcy Sanoka i całego rejonu Bieszczadów autentycznie mogą czuć
się bezpieczniejsi. – To karetka
specjalistyczna, która stawi czoła
najcięższym przypadkom. W połączeniu z doborowym zespołem
ratowników medycznych, ich wiedzą, pasją i zaangażowaniem,
jest to ważny i cenny element
bezpieczeństwa
zdrowotnego
mieszkańców – mówi Adam
Siembab, dyrektor szpitala.
Dziękował on swoim pracownikom, którzy opracowali bardzo
dobry wniosek (z z-cą dyr. Rober-

tem Płaziakiem na czele), Starostwu za wkład własny w wysokości
87,5 tys. zł, a także oddziałowi ratunkowemu i zespołom ratownictwa medycznego, dzięki którym
hasło „ratunek” nabiera w Sanoku
coraz wyższej wartości, kojarząc
się z pełnym profesjonalizmem.
Nowy mercedes-ambulans to
coś w rodzaju minioddziału ratunkowego na kołach. Wyposażony
w wysokiej klasy debrylator, respirator oraz szeroki zestaw sprzętu
służącego do transportu pacjentów
(m. in. deski, krzesło kardiologiczne, materac próżniowy) wypełnia

wysokie normy europejskie z zakresu ratownictwa medycznego.
– Marzyliśmy właśnie o mercedesie, ale do końca nie wydawało się
nam, że jest to realne. Dopiero
teraz to do nas dociera – mówi
mgr Beata Pieszczoch, oddziałowa
pogotowia ratunkowego. – Ale to
miłe jak marzenia się spełniają
– dodaje.
Zadowolenia nie kryje szef pogotowia lek. med. Mieczysław Buczek. – Zaczynaliśmy na „Nysach”,
potem przesiedliśmy się na „Łotwy”.
To się nie da porównać z naszym
nowym nabytkiem – mówi.
Maria Skoczyńska, kierownik
wydziału zdrowia w Starostwie
wspomina nie tak odległe czasy
powstania powiatów, które stały się
organami zarządzającymi szpitali.
– Powiedzieliśmy wtedy sobie, że
musimy postawić na ratownictwo
medyczne. I trzeba przyznać, że
zrobiliśmy w tej dziedzinie kolosalny postęp – stwierdza.
– Niedługo, bo jeszcze w tym
roku, nasz system ratownictwa
wzbogaci się o przyszpitalne lądowisko oraz nowy śmigłowiec
Eurocopter. Jest odpowiedni klimat do pracy, są ogromne zmiany, jest też satysfakcja z dokonań
– uzupełnia temat starosta
Wacław Krawczyk.
Nowa specjalistyczna karetka
kosztowała 435 tys. zł, z czego
środki unijne wyniosły 318.750 zł,
wkład starostwa 87.500 zł i udział
SP ZOZ 28.790 zł.
Marian Struś

Run na „Klasztor”

Z Markiem Cyconiem, dyrektorem II LO, rozmawia Joanna Kozimor

* Dobiega końca nabór do szkół
ponadgimnazjalnych – jest pan
z niego zadowolony w tym roku?
– Jestem. Mieliśmy 294 kandydatów na 210 miejsc. To bardzo ładny wynik.
* Po raz pierwszy chyba zdarzyło się, że „Klasztor” wygrał
z konkurencją, czyli I LO – odczuwa pan satysfakcję?
– Miło jest na sercu. Cieszę się,
że tak liczna gromadka dzieciaków zainteresowana jest nauką
w naszej szkole.
Kontynuujemy akcję „TS”, skierowaną z jednej strony do
* Jaki był próg punktowy watych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie stać, z drugiej
runkujący przyjęcie?
zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
– Te progi były różne. Do klasy
Oto nasze kolejne zgłoszenia;
z językiem francuskim przyjmowaliśmy
• Junkers do wody (sprawny, starego typu) – tel. 13 463 03 20
uczniów, którzy uzyskali co najmniej
• Telewizor Funai (kolor), sprawny – tel. 13-463-86-22
128 punktów. W klasie z rosyjskim * A jak wyglądało to „od
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń.
trzeba było mieć ich 119, a w klasach góry” – ile punktów mieli reDzwońcie Państwo pod numer 13-464-02-21! Jeszcze raz przykordziści?
angielsko-niemieckich 112.
pominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane bezpłatnie
i nie można żądać za nie pieniędzy.
ARCHIWUM TS

Podziel się z drugim

– Jak jest laureat, to ma 200
punktów.
* Macie też takich?
– Mamy. Poza laureatami najwyższy wynik wyniósł 184 punkty.
* Pięknie!
– Pięknie. Żeby go uzyskać, trzeba było bardzo dobrze napisać
testy i mieć znakomite świadectwo
– z ocenami celującymi. W klasie
z językiem rosyjskim rekordzista
miał chyba 150 punktów.
* Rosyjski wraca do łask?
– Zdecydowanie tak, z czego się
bardzo cieszę. Przewidywałem to
już kilka lat temu. Młodzież zaczyna rozumieć, że do angielskiego, w którym można porozumieć się na całym Zachodzie,
warto – zamiast na przykład niemieckiego – dołożyć rosyjski. To
otwiera nowe kierunki na świat.

Stracił auto, bo było kradzione

W minionym tygodniu policjanci
sanockiej KPP przeprowadzili
197 interwencji, w tym 22 domowe, 18 publicznych, 6 dotyczących kradzieży, 4 – uszkodzenia mienia, 3 – włamań,
4 związane z wypadkami drogowymi oraz 11 – z kolizjami. W Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych osadzono 17 delikwentów.

Sanok

* Nieznany sprawca uszkodził (29
czerwca) przednią szybę skody zaparkowanej na ul. Kościuszki.
Właścicielka pojazdu – 52-letnia
mieszkanka powiatu leskiego,
oszacowała szkodę na 500 zł.
* Policja ustala sprawcę oraz okoliczności włamania do automatu
do gier, skąd skradziono gotówkę
w kwocie 2 tys. zł. Do zdarzenia
doszło 1 bm. w lokalu gastronomicznym przy ul. 3 Maja.
* Łupem złodzieja padł telefon komórkowy Sony Ericsson o wartości 500 zł, należący do 34-letniego
mieszkańca powiatu sanockiego.
Kradzież miała miejsce 2 bm. również na ul. 3 Maja.
* Nieustalony wandal (5 bm.) wyłamał lewe lusterko zewnętrzne
w fordzie stojącym na parkingu
przy ul. Krasińskiego. Poszkodowana 31-letnia właścicielka pojazdu wyceniła straty na 500 zł.
* W środę (7 bm.) doszło do kolizji
na ul. Przemyskiej. Kierujący fordem 66-latek z bliżej nieokreślonych przyczyn doprowadził do zderzenia ze skodą, za kierownicą
której siedział 52-letni mężczyzna.
W trakcie policyjnej interwencji
okazało się, że sprawca jest
nietrzeźwy – alkomat wykazał
w wydychanym przezeń powietrzu
1,113 promila alkoholu.

Besko

* Z urazem kręgów szyjnych trafiła
do szpitala 24-letnia mieszkanka
powiatu krośnieńskiego kierująca
volkswagenem. Kobieta jechała
(30 czerwca) ul. Podkarpacką,
sygnalizując skręt w lewo. Niespodziewanie na tył jej pojazdu najechał mercedes kierowany przez
47-letniego mieszkańca Pabianic.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Gmina Sanok

* Policja ustala przyczyny dość zadziwiającego wypadku, do którego
doszło 5 bm. w Międzybrodziu. Na
łuku drogi wewnętrznej zderzyły
się dwa motocykle jadące w przeciwnych kierunkach. Jednośladami
kierowało dwóch 17-latków z powiatu sanockiego. W wyniku zderzenia jeden doznał złamania podudzia nogi prawej, drugi zaś
załamania prawego uda. Obaj trafili do szpitala. Byli trzeźwi.

Kierowcy
na promilach

Samochodem podróżował 22-letni mieszkaniec
Jabłonek z powiatu bieszczadzkiego.
W trakcie przeprowadzonej kontroli, funkcjonariusze stwierdzili, że pojazd ten jest poszukiwany na
terenie całej Europy, a został zgłoszony jako skra- W ręce policji wpadło kolejnych
dziony na terytorium Belgii. Pojazd zarekwirowano, czterech nietrzeźwych kierowców,
przekazując sprawę policjantom sanockiej KPP. /k/ w tym trzech rowerzystów. Rekordzistą okazał się namierzony w Zagórzu
Wydawca: Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki. Pismo Samorządowe”.
48-letni Robert P., u którego stwierRedaktor naczelny: Marian Struś.
dzono 3,633(!) promila alkoholu.
Redaguje zespół: Bartosz Błażewicz, Joanna Kozimor, Jolanta Ziobro.
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Wojciech D. z Pisarowiec, u którego
Oddział w Kielcach, Drukarnia ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów
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Samochód osobowy Audi 80 o wartości
10 tys. złotych zatrzymali w ubiegły czwartek
funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej
w Sanoku. Okazało się, że auto guruje
w bazie pojazdów skradzionych SIS (Systemu Informacyjnego Schengen).

9 lipca 2010 r.

3

NASZE SPRAWY

Sanok się POstawił
W minioną niedzielę odbyła się druga tura wyborów
prezydenckich. Wygrał ją Bronisław Komorowski, który
o sześć „oczek” pokonał Jarosława Kaczyńskiego,
uzyskując poparcie ponad 53 procent wyborców w całym kraju.
Zaufali mu też sanoczanie, którzy podobnie jak mieszkańcy
Tarnobrzega, Rzeszowa i Przemyśla głosowali w większości
na kandydata PO, dokonując tym samym wyłomu
w podkarpackim bastionie PiS-u.

nie, nie było żadnych incydentów.
Komisje pracowały w nieznacznie
zmienionych składach. Poprzedziliśmy II turę dodatkowym szkoleniem,
żeby usunąć wcześniejsze drobne
niedociągnięcia. Wydaliśmy łącznie
około 500 zaświadczeń o prawie do
głosowania, które umożliwiły wzię-

* Przewodniczy pan komisji, któ- w wyniku zalania ich piwnic. Napłyra kompleksowo zajęła się pro- wają też dalsze. My to komisyjnie
blemem mieszkańców ulic Bema werykujemy, szacując straty.
i II Armii Wojska Polskiego (w tym * Co utracili „powodzianie
bloku komunalnego przy ulicy z Bema”?
borczej nr 3 (SP2 przy ulicy Bema) zalewanych przez Sano- – Z podań wynika, że są to takie
Rymanowskiej), którzy zdecydo- czek. Czy będzie to przełomem przedmioty jak m. in.: telewizor,
wanie poparli Jarosława Kaczyń- w ich powodziowych problemach? pralka automatyczna, lodówka,
skiego. Kandydat PiS-u zyskał tu
zaufanie 54,48 procent głosujących (zdobył 590 głosów – o 97
więcej niż kandydat PO; w I turze
różnica była niemal identyczna
487 : 387).
– Głosowaliśmy na pana Kaczyńskiego, który jest bardzo opanowany i ma rzetelny i uczciwy
Rozmowa z wiceburmistrzem STANISŁAWEM CZERNKIEM
program. Uważamy, że byłby znana temat „powodzi” na ulicy Bema.
komitym prezydentem – stwierdzili Krystyna i Marian Bursztyn.
– To są siły natury. Chciałbym jed– Ja głosowałem na Broninak wierzyć, że te działania, które
sława Komorowskiego, wybierazostaną podjęte, pozwolą ogranijąc mniejsze zło. Żaden z kandyczyć skutki wylewania Sanoczka.
datów nie spełnił moich oczekiwań
Jestem jednak realistą i mam świai nie miał charyzmy, która przy
domość, że ten budynek został
pełnieniu tej funkcji jest potrzebpostawiony na terenie zalewowym.
na. Zdecydowałem się głosować,
W tej sytuacji nikt nie da 100-progdyż uważam, że skoro mam
centowych gwarancji, że nigdy już
taką możliwość, powinienem
nie dojdzie do jego zalania.
z niej skorzystać. To daje mi pra* A jakie działania zostaną podwo do wyrażania później swojej
jęte po ostatnich przykrych
opinii – pozytywnej lub krytycznej.
doświadczeniach?
Kto rezygnuje z głosowania, sam
– Ustaliliśmy, że w szybkim czasie
je sobie odbiera – stwierdził Manależy przystąpić do usunięcia zamrażarka, odzież zimowa, buty,
rek Radwański.
spiętrzenia wody w miejscu brodu zabawki, rower, kosiarka do traWieś za Kaczyńskim
Sanoczka. Trzeba też oczyścić wy, przetwory…
Mieszkańcy
podsanockich i naprawić odcinek kanalizacji bu- * To wszystko trzymali mieszgmin – podobnie jak w I turze – zde- rzowej oraz wykonać klapę burzo- kańcy w swoich piwnicach?
cydowanie opowiedzieli się za Jaro- wą, aby wody z Sanoczka nie cofa- – Tak wygląda z podań, pod któsławem Kaczyńskim. W Besku ły się kanalizacją deszczową. Od rymi się podpisują.
(frekwencja 46,37 procent) kandy- strony ulicy Stankiewicza koniecz- * I wszystko to komisja akcepdat PiS uzyskał ponad 74 procent ne jest wykonanie nowego odcinka tuje, dając temu wiarę?
głosów! Podobnie było w gminie (ok. 15 m) kanalizacji burzowej. – Nie, nie wszystko. Bo trudno spiSanok, gdzie do urn poszło niemal Jego brak powoduje zalewanie wo- sać na straty rower, który przez krót52 procent uprawnionych. Tu rów- dami opadowymi niżej położonych ki czas stał częściowo zanurzony
nież lider PiS pozostawił daleko przedsiębiorstw. Dopilnujemy, aby w wodzie. W wielu przypadkach prow tyle swego konkurenta, zdobywa- to wszystko zostało wykonane.
simy o pokazanie nam tej zniszczonej
jąc uznanie prawie 72 procent wy- * Za poniesione przez miesz- lodówki, pralki, kosiarki czy telewizora.
borców. W Bukowsku (frekwencja kańców szkody gmina wypłaci Okazuje się, że niektóre z tych sprzę52,30), Tyrawie Wołoskiej (frekw. ludziom odszkodowania…
tów już zostały wyrzucone.
47,26) i Zagórzu (frekw. 50,38) – Nie, gmina nie jest ubezpieczy- * I co wtedy robicie?
J. Kaczyńskiego poparło około 63 cielem, aby wypłacać odszkodo- – Szacujemy te faktycznie ponieprocent elektoratu. Wygrał on także wania. Damy natomiast poszko- sione straty.
w gminie Zarszyn (frekw. 49,34), uzy- dowanym zapomogi ze środków * Ile te zapomogi będą kosztoskując ponad 57 procent głosów.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo- wać budżet miasta?
Równie konsekwentnie zacho- łecznej. Komisja określiła zasady – Te dwadzieścia dwa rozpatrzone
wali się wyborcy z gminy Komań- przyznawania tych zapomóg wnioski opiewają na łączną kwotę
cza (frekw. 43,79), którzy – iden- i oszacowała poniesione straty.
ok. 15 tys. złotych, a wartość
tycznie jak w I turze – postawili na * Jak dużo osób obejmie ta po- przyznanych zapomóg waha się od
B. Komorowskiego. Swoje popar- moc?
300 do 2500 złotych. To nie są ostacie dla reprezentanta PO zadekla- – Otrzymaliśmy 22 podania (wnio- teczne dane, jako że jeszcze teraz
rowało tym razem ponad 67 pro- ski), w których mieszkańcy zwraca- traają do nas kolejne podania.
cent głosujących.
/joko/ ją się o pomoc, określając szcze- Akcja jeszcze trwa.
Marian Struś
gółowo, w jaki sposób ucierpieli

Nie płacimy
odszkodowań,

ARCHIWUM TS

bo nie jesteśmy ubezpieczycielem

Nie sprawdziły się obawy, iż
z racji wakacji w II turze wyborów
do urn pójdzie znacznie mniej
głosujących. Frekwencja okazała
się nawet nieco wyższa niż dwa
tygodnie wcześniej i wyniosła
55,31 procent. Bronisław Komorowski wygrał w dziewięciu województwach, Jarosław Kaczyński
w siedmiu. Podkarpacie (frekwencja 55,91 procent) ponownie zdecydowanie opowiedziało się za
kandydatem PiS, który zdobył tu
– najwyższe w kraju – ponad
65-procentowe poparcie. Wygrał
on również na terenie powiatu sanockiego (frekwencja 51,37),
uzyskując ponad 56 procent głosów. Największym zaufaniem
obdarzyli go wyborcy z gmin
Besko i Sanok, najmniejszym
– mieszkańcy gminy Komańcza

i miasta Sanok, gdzie triumfował cie udziału w wyborach poza miejkandydat PO.
scem zamieszkania, oraz 18 pełnomocnictw.

Sanok
za Komorowskim

W II turze do urn wyborczych
w Sanoku poszło 53,85 procent
uprawnionych. Tym razem większość zdecydowała się poprzeć
Bronisława Komorowskiego, który zdobył o 478 głosów więcej
od Jarosława Kaczyńskiego,
uzyskując tym samym poparcie
51,4 procent głosujących. Dwa tygodnie wcześniej 13 głosami wygrał
kandydat PiS. Skąd ta zmiana?
– Myślę, że przyczyniła się do
tego polaryzacja wyborców, którzy
tym razem mieli do wyboru tylko
dwóch kandydatów, a nie dziesięciu
– mówi sekretarz miasta Waldemar
Och. – Wybory przebiegły spokoj-

W zgodzie
z własnym sumieniem
W Komisji Obwodowej nr 2
(G2 przy ulicy Sobieskiego) z głosowania przez pełnomocników
skorzystało 5 wyborców. – Wszystko przebiegło sprawnie, bez żadnych zakłóceń – potwierdza przewodniczący Władysław Owad.
W obwodzie tym – podobnie jak
w I turze – wygrał Bronisław Komorowski, którego poparło ponad
55 procent głosujących (zdobył
606 głosów – o 112 więcej od
swego konkurenta; w I turze stosunek głosów wynosił 434:418).
Odmienne preferencje mieli
wyborcy głosujący w Komisji Wy-

Sanockie Lato Podwórkowe

Nie mogli się doczekać

ARCHIWUM UM

i na szkolnych boiskach. Posada
– ogródek przy ul. Robotniczej
(pon., śr., czw.), Olchowce – boisko
przy ul. Przemyskiej (wt., śr., czw.),
Dąbrówka – boisko przy straży po– Zaczynaliśmy od 4 podwó- cyjnych, która z pewnością stanie żarnej (wt., pt., sob.), Wójtowstwo I
rek, potem było 5, dziś jest już 9. się hitem tego sezonu.
– „Olimp” przy ul. Kwiatowej (wt., śr.
Przez trzy dni w tygodniu między
Zajęcia będą prowadzone czw.), Wójtowstwo II – ogródek jorgodz. 17 a 19 na wszystkich bę- w ogródkach jordanowskich danowski przy JPII (pon., wt., pt.),
dzie kolorowo i radośnie.
Zajęcia poprowadzi 22 wychowawców, którzy mają
dużo nowych i ciekawych
pomysłów na wakacje.
Nad ich prawidłową realizacją czuwać będzie
2 opiekunów – mówi
Jadwiga Warchoł, pełnomocnik burmistrza ds. prolaktyki antyalkoholowej.
Każdy z wychowawców wyposażony został
w żółtą koszulkę z logo akcji, plecak oraz niezbędne
akcesoria – piłki, skakanki,
koła hula-hop, gry. itp.
Miasto dokupiło sporo nowego sprzętu, m.in. chustę
klanza do zabaw integra- Wychowawcy podwórkowi w pełnym rynsztunku.

Od poniedziałku ruszyła III edycja Sanockiego Lata
Podwórkowego. Zainicjowana w 2008 roku akcja okazała się
strzałem w dziesiątkę – sanockie podwórka ożyły, a dzieciaki są
zachwycone. Sanocki pomysł podkupiło już kilka innych miast.

Śródmieście I – boisko SP2 przy ul.
Rymanowskiej (śr., czw., pt.), Śródmieście II – ogródek jordanowski
przy ul. Łaziennej (pon., wt., śr.),
Błonie I – przy SP1 lub tereny zielone nad Sanem (wt., śr., czw.), Błonie II – przy G1 na ul. Kochanowskiego (pon., czw., pt.).
– Wszyscy wychowawcy przeszli specjalistyczne szkolenie, zakończone sprawdzianem. Wypadł
dobrze, więc myślę, że sobie poradzą. Wiedzą, że najważniejsze jest
bezpieczeństwo dzieci, które muszą
mieć pisemną zgodę rodziców na
udział w zajęciach – dodaje
Ewa Mendyka, lider wychowawców podwórkowych.
– Dla wielu z tych
młodych ludzi to pierwsza, bardzo odpowiedzialna praca. Mam nadzieję,
że staną na wysokości
zadania. Ta akcja cieszy
się niesamowitym powodzeniem. Dzieciaki, których co roku przybywa,
wprost nie mogły doczekać się na inaugurację. To
najlepsze potwierdzenie,
jak bardzo potrzebne są
takie zajęcia – podkreśla
wiceburmistrz Marian Kurasz.
/joko/

Święty Mikołaj działa też latem
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który funkcjonuje
przy klasztorze Franciszkanów, wzbogacił się o nowy sprzęt
rehabilitacyjny. Fundusze na zakup zostały zebrane z oar
i loterii fantowej w trakcie Franciszkańskiego Pikniku
Rodzinnego w skansenie.

JOLANTA ZIOBRO

JOANNA KOZIMOR

Pani Maria Kowalska, głosująca w Komisji Obwodowej nr 2, oddała swój głos na Jarosława Kaczyńskiego. – Dlaczego? Bo ma te same poglądy, co ja. Uważam, że sprawdziłby się w roli prezydenta.

Bez dobrego sprzętu ani rusz. Jeśli doda się do tego dobre ręce
i wysokie umiejętności rehabilitantów, sukces gwarantowany!
Jak już informowaliśmy, sanoczanie oarowali 4.450 zł. Dodatkowo pomogły różne rmy
i darczyńcy prywatni, dzięki czemu zakupiono sprzęt za 7.500 zł.
– Są to pomoce do terapii zajęciowej, podwieszki do integracji
sensorycznej, zabawki edukacyjne i logopedyczne, kształtki reha-

bilitacyjne, dodatkowe aparaty
„Therapy Master”, platforma podwieszana – wylicza z satysfakcją
ojciec Adam Klag.
Ojcowie serdecznie dziękują
wszystkim oarodawcom, przywołując znane słowa z Talmudu:
„Kto ratuje jednego człowieka,
ten ratuje cały świat”.
(z)
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Drogo kupują, drogo sprzedają Jak spisali

Tego jeszcze nie było – czereśnie po 20 złotych za kilogram!
Handlowcy rozkładają ręce: drogo kupujemy, drogo
sprzedajemy. A wszystkiemu winna wyjątkowo
deszczowa wiosna i powódź.

Brak towaru, dodatkowe kilometry, śrubowanie cen przez producentów przekładają się na cenę końcową. – Klienci narzekają, że towar

się gimnazjaliści

dlowiec, który siedzi w branży od
osiemnastu lat. – Siadła produkcja
w okolicy Sandomierza, uaktywnili
Wyniki egzaminacyjnych potyczek poznali nie tylko
się za to nasi rodzimi producenci.

maturzyści, ale i gimnazjaliści. Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała je na swojej
stronie internetowej w ubiegłym tygodniu.

Gorsze gatunki czereśni można kupić trochę taniej, ale ceny poniżej 8-12 zł nie schodzą. Pomidory
po 6-8 zł za kilogram, kapusta 3,5
zł, truskawki 7,5 zł. – Handluję od
dwudziestu lat, a takiego roku nie
pamiętam. Nigdy jeszcze nie
było, żeby w lipcu np. ogórek
kosztował 3 zł – stwierdza Małgorzata Węgrzyn, właścicielka stoisk w Sanoku i Lesku.
Sanoccy handlowcy tradycyjnie zaopatrywali się w sandomierskim zagłębiu owocowo-warzywnym. Na giełdzie w Sandomierzu,
gdzie towar przywożą bezpośrednio producenci, można było
dostać dosłownie wszystko, od
truskawek i nektarynek po ziemniaki i kapustę. W tym roku, z powodu powodzi, giełda praktycznie
upadła. – Czynna jest tylko połowa, a reszta stoi pusta. Na placu
leży poskładany piasek i żwir
– opowiada pani Małgorzata. Z towarem jest tak kiepsko, że czasem
wraca się pustym autem. – Ostatnio syn przywiózł dosłownie dziesięć pęczków cebuli – wzdycha.
Tamtejsi rolnicy ponieśli ogromne
straty. – Znajomemu producentowi, który ma plantację przy Wiśle,
zalało 3 tysiące sztuk kapusty
– dodaje nasza rozmówczyni.

AUTORKA

Zagłębie utopione

Takich cen na „zielonym rynku” jeszcze nigdy nie było. Na ten rok narzekają wszyscy: klienci,
handlowcy i producenci.

powiedział, że z dziesięciu drzewek zebrał jedną skrzynkę! W Warszawie kupowaliśmy je po 19 zł za
kilogram. Wzięłam cztery skrzynki,
żeby tylko były na stoisku, bo zarabiam po złotówce na kilogramie
– mówi pani Małgorzata. W przypadku owoców sezonowych,
wyprawy po towar przypominają loterię: albo się uda, albo nie. CzaPolowanie na towar
Towaru jest mało i trzeba za sem robi się kilkaset kilometrów
nim jeździć po całym regionie. Do dziennie, aby zaopatrzyć stoisko.
Sandomierza, Mielca, Rzeszowa, – Do Sandomierza i z powrotem to
Tarnowa, Jarosławia, a nawet pod 360 km. Kurs do Rzeszowa i z poWarszawę. – Mieliśmy stamtąd wrotem 150 km. Bywa, że nie rozłatruskawki i czereśnie. Jeśli chodzi duje się nawet auta, tylko zaraz
o czereśnie, na Podkarpaciu w nocy jedzie się drugim w inne miejw ogóle ich nie ma. Kiedy dzwonili- sce. Człowiek drzemnie dwie godziśmy do jednego z sadowników, ny i znów w drogę – dopowiada.

drogi, ale co mamy zrobić? Też musimy z czegoś żyć. Jak kupię 500 główek sałaty po 3 zł za sztukę, muszę
ją sprzedać za 3,5 zł, aby mieć jakiś
zarobek – rozkłada ręce właścicielka
stoiska.
Obecnie głównym miejscem
zaopatrzenia stał się Rzeszów.
Aby dostać dobry towar, niektórzy
jadą na giełdę o drugiej-trzeciej
nad ranem.

Kto zarobi
na powodzi?
Paradoksalnie powódź może
przyczynić się do rozwoju rolnictwa
w Sanoku i okolicy. Tak przynajmniej uważa Kazimierz Szostak, właściciel stoiska i doświadczony han-

A mamy ich całkiem sporo: Korfanty z Grabownicy, Czech z Zagórza,
Michniowski w Olchowcach, Bułdak z Sanoczka, Żyłka z Bażanówki, producenci truskawek w Niebocku – wymienia. Kto wie, może
przyjdą czasy, że z Sanoka będziemy wozić towar do Sandomierza?
– Daj Boże, aby tak się stało. Wiadomo, że rynek nie lubi pustki. Oby
tylko nie zalała nas „chińszczyzna”
– podsumowuje.
Znaczącego spadku cen raczej nie należy się spodziewać.
Po ulewnej, zimnej i spóźnionej
wiośnie, przyroda i producenci
nie dadzą rady nadrobić zaległości. Będzie mało i drogo.
Jolanta Ziobro

Absolwenci szkół gimnazjalnych rozwiązywali test humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy – za każdy mogli uzyskać
maksymalnie 50 punktów. Tradycyjnie już lepiej poradzili sobie
z tym pierwszym. W kraju średni
wynik z części humanistycznej
wyniósł 30,34 pkt, na Podkarpaciu – 31,31, a w powiecie sanockim – 30,75. Na tym tle przeciętny
sanocki uczeń wypadł nieźle,
osiągając 32,19 pkt. Lepiej niż
jego rówieśnik z Jasła (29,91),
ale zarazem gorzej niż gimnazjalista z Krosna (35,14).
Test matematyczno-przyrodniczego okazał się trudniejszy
– krajowa średnia wyniosła tu
23,90 pkt, wojewódzka – 24,28,
powiatowa – 24,20. Sanok z wynikiem 25,24 pkt nie ma jednak powodów do dumy – ustąpił nie tylko
Krosnu (28,01) czy Jasłu (25,74),
ale nawet Bukowsku (25,77)!

Wyniki testu matematyczno-przyrodniczego są bardziej zróżnicowane. Najlepiej rozwiązali go gimnazjaliści z „Trójki”, uzyskując średnią
na poziomie 28,13 pkt. Na drugim
miejscu uplasowało się G4 – 26,11
pkt, które wyprzedziło „Dwójkę”
– 24,66 i „Jedynkę” – 23,81.

W powiecie
Wyniki uzyskane przez gimnazjalistów z podsanockich gmin również dość mocno różnią się między
sobą. Najlepszymi humanistami
okazali się uczniowie z Beska, osiągając średnią – 31,13. Nieźle poradzili sobie też gimnazjaliści z Bukowska – 30,77. W gminie Sanok
było to 29,97 pkt, w Tyrawie Wołoskiej – 29,09, Zagórzu – 29,16, Zarszynie – 29,18. Najsłabiej spisali
się uczniowie z Komańczy, gdzie
średnia wyniosła 27,88 pkt.
Z testem matematyczno-przyrodniczym najlepiej uporali się

Na
poziomie
szkoły
Jak w tych
statystykach
wypadły
poszczególne sanockie gimnazja? Z testem
humanistycznym najlepiej
poradzili sobie
wychowankowie G2 (171 zdających), gdzie średnia osiągnęła
32,81 pkt. Zbliżony wynik uzyskało
G3 (83 zdających) – 32,53, za którym znalazły się: G1 (154 zdających) – 31,68 oraz G4 (94 zdających) – 31,60.

w Bukowsku, uzyskując najwyższą średnią w powiecie – 25,77.
W pozostałych gminach wyniosła
ona: Besko – 25,07, g. Sanok
– 23,91, Komańcza – 22,88, Tyrawa Wołoska – 22,20, Zagórz
– 22,36 i Zarszyn – 22,02. /jot/

Społecznicy z Pisarowiec Pijani kierowcy wiozą śmierć
Kolejnym dokonaniem przypomnieli o sobie znani
ze społecznikowskich pasji mieszkańcy Pisarowiec.
Ich dziełem, na realizację którego potrzebowali jednego roku,
jest piękna kaplica cmentarna wartości około 100 tysięcy
złotych. Nowinką jest katafalk-chłodnia wykonany
z blachy chromoniklowej.

ARCHIWUM PRYWATNE

Oprócz zatrudnionych fachowców,
na budowie pracowali mieszkańcy
Pisarowiec, łącznie 65 osób. Mocnego wsparcia udzielili miejscowi
przedsiębiorcy, którzy wystąpili
w roli sponsorów. Z wielką życzliwością i pomocą pospieszyli:
wójt Mariusz Szmyd oraz miejscowy radny Janusz Wanielista.
W czerwcu br. na budynku kaplicy
pojawiła się wiecha. Koszt budowy wyniósł 80 tys. zł, na 17 tysięcy
wyceniono wkład pracy społecznej. Obiekt posiada 40 m kw. powierzchni, jest bardzo funkcjonalny i estetyczny. Jednorazowo
pomieści 60 osób. Wyposażony
jest w ławki, katafalk – chlodnię
z blachy chromoniklowej, w podpiwniczeniu mieszczą się sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze
oraz rezerwowa chłodnia. Zdobi
go duży żyrandol oraz oświetlenie
kinkietowe.
Takiej kaplicy cmentarnej życzymy wszystkim miejscowościom
27 czerwca nastąpiło urosanockiej gminy. Bierzcie przykład z Pisarowiec!
czyste poświęcenie kaplicy, któPomysł wybudowania kaplicy bowych po ruchliwej drodze krajo- rego dokonał ksiądz proboszcz
padł ze strony trzech mieszkań- wej – mówił o podjętej inicjatywie Wiesław Buszta. Mieszkańcy Piców: Jana Mitrzyka, Edwarda przewodniczący Społecznego Ko- sarowiec są dumni z nowego
Haducha i Mariana Wanielisty. mitetu Budowy Kaplicy Cmentar- obiektu, który – jak twierdzą –
– Zamarzyło się nam godne orga- nej Marian Wanielista, senior – sa- bardzo przybliżył ich do cywilizanizowanie uroczystości pogrzebo- morządowiec, znany w środowisku cji. Ich przykład po raz kolejny
wych, poprzez zlikwidowanie działacz społeczny.
pokazuje, że działania społeczniuciążliwości związanych z czynieNa budowę kaplicy opodatko- kowskie wcale nie wyszły z mody,
niem tego w domach prywatnych, wało się 212 rodzin, w tym 33 oso- że nadal mają wielki sens i często
a także wyeliminowanie zagrożeń by samotne. Dysponując niezbęd- są jedyną szansą, aby doczekać
i utrudnień, jakie niesie ze sobą ną kwotą pieniędzy, w lipcu 2009 się czegoś ważnego, cennego,
poruszanie się konduktów pogrze- roku przystąpiono do dzieła. często niezbędnego.
emes

Dwanaście lat więzienia i utrata prawa jazdy na
zawsze - takie kary grożą młodemu mężczyźnie, który
w niedzielę rano w Zagórzu spowodował wypadek ze
śmiertelnym skutkiem. Zginął jego kolega, pasażer
samochodu, którym 23-latek kierował po pijanemu.
Do tragedii doszło około godziny 8.50 na osiedlu Zasław. Audi, którym jechało 3 młodych mężczyzn,
na ulicy Filtrowej nagle zjechało z
jezdni do rowu i uderzyło w mostek.
Na miejscu zginął 23-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Ustalono, że samochodem kierował jego
rówieśnik z podsanockiej miejscowości. Był pijany, miał ponad 2 promile
alkoholu w organizmie.
W nocy z poniedziałku na wtorek miał miejsce kolejny wypadek
spowodowany przez pijanego kie-

rowcę. Do zdarzenia doszło w Hoczwi. Volkswagenem jetta podróżowało trzech 20-letnich mężczyzn z
Sanoka, Krosna i Sieniawy. Wszyscy byli pijani. W wyniku nadmiernej
prędkości pojazd wypadł z drogi i
wylądował w rowie. Podróżujący
mieli dużo szczęścia – wyszli z tego
bez szwanku. Autem kierował
mieszkaniec Sieniawy, u którego
stwierdzono 0,92 promila alkoholu.
- To dopiero początek sezonu,
a w naszym regionie już doszło do
kilku tragicznych wypadków. Ich naj-

600-lecie Mrzygłodu

częstszą przyczyną jest brawura i
alkohol. Apelujemy do kierowców,
zwłaszcza młodych, o zachowanie
rozsądku na drodze i przestrzeganie przepisów prawa. Nasi policjanci
- przy wsparciu funkcjonariuszy z
Rzeszowa - będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Kierowcy mogą
spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach, zwłaszcza podczas
powrotów z imprez w Solinie, których uczestnicy często wsiadają za
kierownicę po spożyciu alkoholu.
Będziemy dokładnie sprawdzać
trzeźwość kierujących, prędkość,
z jaką się poruszają, oraz stan techniczny pojazdów – zapowiada mł.
asp. Katarzyna Antosz-Ulan, rzecznik prasowy leskiej KPP.
/joko/

norowej WP oraz przedstawicieli lokalnych władz
– w asyście orkiestry przejdą na rynek, gdzie nastąpi
odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Po części ocjalnej
rozpocznie się odpust paraalny i festyn ludowy.
Dwumetrowy monument przedstawia Jagiełłę
Nie lada uroczystość czeka w najbliższą
w ozdobnej szacie, wspartego rękami o miecz grunniedzielę (11 lipca) mieszkańców Mrzygłodu. waldzki. Wzorowany jest na pierwszym pomniku sprzed
Świętować będą 600-lecie swojej parai,
100 lat, usuniętym przez Niemców w 1942 roku.
połączone z odsłonięciem nowego pomnika W 550-lecie Grunwaldu zastąpiono go betonowym odlekróla Władysława Jagiełły na słynnym
wem, który w niczym nie przypominał pierwowzoru i budził wręcz uśmiech ze względu na brak proporcji. Teraz
mrzygłodzkim rynku.
Jubileusz rozpocznie o godz. 14 msza św. koncele- wróci do swej dawnej formy z brązu, wykonanej przez
browana pod przewodnictwem abp Józefa Michalika. odlewnika z Rudnej Małej. Stanie w dawnym miejscu
O 16. uczestnicy uroczystości, wśród których nie za- – na historycznym cokole, który przetrwał wojenną zabraknie parlamentarzystów, wicewojewody Małgorzaty wieruchę, w otoczeniu kutego ogrodzenia odtworzonego
/k/
Chomycz, wysokich rangą wojskowych i kompanii ho- na podstawie przedwojennych fotograi.

Z królem na rynku

9 lipca 2010 r.

KULTURA

Jarmark ikon w Sanoku Bieszczadzkie tourne
uczniów PSM

Podkarpaciu zespołu DŻIDAJLA
KING z Sędziszowa Małopolskiego (17). Tutuł „gwiazdy wieczoru”
przypadł sanockiemu zespołowi
szanty YANK SHIPPERS. Roz- Sześciu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku

ARCHIWUM UM

Wielu artystów i rzemieślników poznało już klimat sanockiego Jarmarku Ikon i co rok chętnie tu
wracają. Ze wstępnych zgłoszeń wynika, że w tym roku padnie kolejny rekord ich obecności.
W godzinach od 10 do 22 Rynek, deptak i okoliczne uliczki starówki wypełnią jarmarczne stoiska. Cóż na nich nie będzie!
Wyroby rękodzielnicze z drewna,
wikliny, wosku, rzeźby i obrazy,
wyszywanki i makatki. Pojawią się
garncarze, kowale, artyści ludowi,
z domowymi wypiekami i regionalnymi daniami stawią się panie
z wielu kół gospodyń wiejskich.
A na estradzie królować
będzie muzyka. I to jaka! Roz-

poczną RUSYCHI z Odessy
(17.45), grający oryginalne
ukraińskie melodie i ich uwspółcześnione wersje. To będzie
folk w najlepszym wydaniu.
A po nich scenę opanuje zespół
OREGGANO z Tarnowskich
Gór (18.45), serwujący muzykę
reggae w szerokim jej brzmieniu. Energetyzującym połączeniem takich gatunków jak: reggae, ska i rock będzie występ
dobrze znanego już nie tylko na

kołysze, rozbawi i wcale niepotrzebna mu do tego będzie
woda.
A zatem, już dziś rezerwujcie
Państwo czas na przyszłą niedzielę, zaproście znajomych i na
naszą odpowiedzialność rozgłaszajcie wielką nowinę, że Sanok
zaprasza na doroczny JARMARK
IKON. Będzie jermarcznie, festynowo i wesoło. My to już wiemy,
Państwo przekonacie się o tym
za tydzień!
emes

Drogę oświetlały
latarki i… robaczki

Co roku przyjeżdżają do Bukowska z różnych stron kraju,
by wziąć udział w Ogólnopolskich Prezentacjach Folkloru
Młodych. Impreza, której tegoroczna, jubileuszowa edycja,
była już 15. z kolei, stanowi mocny atut w życiu kulturalnym
gminy. Ma też gorących fanów i stałych bywalców.
Uczestnicy cenią ją nie tylko ze względu na wysoki poziom
i znakomitą organizację, ale i gościnność gospodarzy.

Nuda się nie uda!

Niech żałują ci, którzy nie byli! Nocna wędrówka po lesie,
poszukiwanie kwiatu paproci, a na koniec ognisko i puszczanie wianków na wodę. Trzeci już nocny rajd – Noc Kupały
– zorganizowany przez PTTK i Domki Turystyczne CAMP
Biała Góra, na długo zostanie w pamięci uczestników.

Z polskim folklorem
i lwowską rewią

raż” ze Lwowa – barwne, muzyczno-taneczno-rozrywkowe show
z elementami iluzji, clownady, żonglerki i kabaretowymi skeczami. Publiczność bawiła się znakomicie, cierpliwie oczekując na werdykt jury, które
postanowiło przyznać po trzy nagrody
główne w każdej z czterech kategorii,
kilka nagród specjalnych oraz wyróżnień. Jedyną rodzimą laureatką została
– grająca na skrzypcach – Beata Zielonka z Posady Zarszyńskiej, która
w kategorii solistów instrumentalistów
zajęła 3. miejsce. Komisja podkreśliła
wysoki poziom prezentacji oraz dobrą
organizację imprezy, wyrażając nadzie- Panie nie znalazły kwiatu paproci, za to świetnie się bawiły, „wiję na jej kontynuację w przyszłości.
jąc wianki i rzucając je do falującej wody”. Brawa dla organizato/jot/ rów za pomysł oryginalnej Nocy Kupały!

JANUSZ KUSIAK

Tym razem na plenerowej scenie przy Zajeździe „Pod Bukowicą”
zaprezentowało się 25 wykonawców z 4 województw – Podkarpacia,
Małopolski,
Świętokrzyskiego
i Łódzkiego. Zanim stanęli do konkursowych przesłuchań, przemaszerowali w uroczystym korowodzie, dając tym samym sygnał do
ocjalnego otwarcia imprezy. A ta,
z uwagi na jubileuszowy charakter,
miała wyjątkowo bogatą oprawę.
Prezentacjom towarzyszyły warsztaty rękodzieła przygotowane przez
ULRA w Woli Sękowej, wystawa i kiermasz prac twórców ludowych, loteria
fantowa i wesołe miasteczko. Największą atrakcję stanowiła rewia „Viva Mi-

Dla większości ze zgromadzonych w świetlicy więźniów był to
pierwszy w życiu tak zachwycający kontakt ze sztuką. Osadzeni nie
kryli zauroczenia możliwością
Młodzi artyści, grając na róż- R. Handermander, wcielając się wysłuchania na żywo różnych utworów muzycznych i kunsztem artynych instrumentach, wykonywali w rolę wodzireja imprezy.
utwory z kilku epok. Czarowali wiNastępnie młodzi muzycy stycznym młodych wykonawców.
Po koncercie wielu z widzów
dzów Mozartem i Bachem, wal- przemieścili się kilkadziesiąt kilocem, tangiem i sonatą, ale też metrów dalej – do Łupkowa, gdzie wypowiadało się, że żałują, iż do tej
bluesem i rockiem. Wykonawca- zostali zaproszeni na koncert dla pory szerokim łukiem omijali plami byli: Rafał Pałacki i Aleksan- skazanych z tamtejszego zakła- cówki kulturalne, gdzie w wartościoder Materniak (akordeon), Alek- du karnego. W organizacji zajęć wy sposób można spędzić wolny
sandra Bodziak (gitara), Gabriela kulturalno-oświatowych Zakład czas. Niektórzy z nich deklarowali,
Pisiak i Adam Orłowski (fortepian Karny w Łupkowie od wielu lat że jak znajdą się na wolności, poelektryczny) oraz Oskar Hander- współpracuje z Państwową Szko- starają się nadrobić zaległości i ze
swoimi dziećmi zechcą uczestnimander (perkusja). Menagerem łą Muzyczną w Sanoku.
artystów był p. Robert HanderWystęp młodych wirtuozów czyć w różnych formach kontaktu ze
mander, jak nietrudno zgadnąć gitary, akordeonu, instrumentów sztuką. Wygląda na to, że ziarno zoojciec Oskara, ale przede wszyst- klawiszowych i perkusji spotkał stało zasiane.
Henryk Antoniewicz
kim nauczyciel PSM oraz wykła- się z bardzo gorącym przyjęciem.
dowca PWSZ w Sanoku.
Pierwszy swój koncert zespół zaprezentował w czaszyńskim
przedszkolu, w ramach
zajęć z rytmiki. Maluchy
nie
kryły
zachwytu
w związku z wizytą
niecodziennych gości,
w czasie której zapoznawane były z budową
i brzmieniem poszczególnych instrumentów.
Podczas trwania utworów reagowały bardzo
żywiołowo;
klaskały,
a
nawet
tańczyły – My też będziemy uczyć się grać na instrumentach – mówiły dzieci
ze sobą, do czego ser- z Przedszkola w Czaszynie. Wizyta instrumentalistów ze Szkoły Mudecznie namawiał ich zycznej bardzo ich w tym przekonaniu upewniła.

odbyło niecodzienną trasę koncertową, w której w jednym dniu
odwiedzili przedszkole w Czaszynie, a następnie wystąpili
z recitalem dla skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie.

AUTOR

Już za tydzień (18 lipca) impreza, która z roku na rok staje
się coraz bardziej popularna, przyciągając do siebie gości
z wielu stron kraju. Największą pokusą są ikony, wystawiane
przez kilkanaście uznanych już pracowni, a także wyjątkowy
klimat tej imprezy, taki jarmarczno-festynowy.
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Osiemnastoosobowa grupa
odważnych – i pies – przejechała autokarem „Ciuchcią” do Lisznej, skąd ruszyła na czerwony
szlak pod przewodnictwem Sabiny Pelc-Szuryn i Jerzego Tomaszkiewicza. – Wędrówka przy
świetle latarek przez Orle Skałki
i Studzienkę Królowej Bony na
Białą Górę trwała trzy godziny.
Po drodze szukaliśmy legendarnego kwiatu paproci, ale niestety, nie udało się nikomu go znaLaureatki I miejsca w kategorii zespołów śpiewaczych – „Działo- leźć – relacjonuje pani Sabina.
Rekompensatą był widok na
szanki” z Działoszyc.

Centrum Rozrywek Różnych w „Bazarze Sztuki” (przy Klubie
„Pani K.”, ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich 1) zaprasza
dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty rękodzieła.
Galeria przygotowała alternatywne formy spędzania czasu dla
tych, którzy wakacje spędzają
w mieście. Cotygodniowe spotkania ze sztuką rozmaitą skierowane
są do osób w wieku od 6 do 16 lat.
– To nie tylko sposób na dobrą zabawę, ale możliwość kreatywnego
i twórczego rozwoju – zapewniają
organizatorzy, którzy zapraszają
chętnych w każdy wtorek

w godz. 15-18. Koszt jednodniowych zajęć wynosi 10 złotych
i obejmuje również materiały.
Na lipiec zaplanowano: 13 bm.
– Frotagge/wydrapywanki, 20 bm.
– Małe kino edukacyjne, 27 bm.
– Rytmika/ruchowe zabawy integracyjne. Zapisy o dowolnej
porze – tel. 503 374 929, e-mail:
bazarsztuki1@gmail.com
/jot/

Do kina

cieństwie. Na „Wenecję” można
„Książę Persji: Piaski czasu” także spojrzeć jako na wielką ga– to efektowny przykład kina roz- lerię cudownie wyczarowanych
rywkowego w pięknych kostiumach obrazów, do czego Kolski przyi oryginalnych dekoracjach. Fanta- zwyczaił swoich widzów od lat.
styczna rozrywka dla widzów w każ- Film, który nikogo nie pozostawia
dym wieku, nie tylko tych, którzy lm obojętnym. W Kinie SDK od piątpotraą skojarzyć z popularną kom- ku do wtorku o 19.30.
Od następnego piątku w Kiputerową grą... W Kinie SDK od
nie SDK „Saga Zmierzch: Zapiątku do wtorku o godz. 17.
„Filmy bywają smutne, bywa- ćmienie”.
Do kabaretu
ją historyczne, bywają nudne,
17 lipca (sobota) o godz. 16
niektóre wzruszają, inne uczą.
Ten jest niesamowity” – napisał w Sanockim Domu Kultury wystąkrytyk. O jaki lm chodzi? O „We- pi słynna „Neonówka”. Cena binecję”, najnowsze dziecko Jana letu 40 zł.
Jakuba Kolskiego, polskiego czaNa wystawę
rodzieja kina. Opowiada przede
Od 8 lipca w holu SDK można
wszystkim o marzeniach i tęskno- oglądać wystawę fotograi Marcitach, ale też o wojnie i jej okru- na Kudły.

oświetlony Sanok oraz niezwykły
klimat spaceru nocą po lesie
przy świetle robaczków świętojańskich. Przed północą na
terenie CAMP-u Biała Góra
zapłonęło ogromne ognisko
świętojańskie. Żeby tradycji stało się zadość, panie uwiły wianki
– ze specjalnie zebranych ziół:
mięty, szałwii, rumianku i liści
paproci – symbolizujące szczęście, zdrowie, pomyślność i powodzenie w miłości, które
następnie puściły Sanem.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek
(z) o godz. 12, mamy po jednej podwójnej wejściówce na każdy z lmów.
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Rozrywkowa niedziela
w Zagórzu

Koncert zespołu PECTUS, swojskie jadło, teatrzyk dla dzieci,
pokaz akrobacji rowerowych... To tylko niektóre z atrakcji
jakie czekały na uczestników imprezy plenerowej „Gmina
Zagórz zaprasza”. W niedzielę, 4 lipca, na zagórskim
Zakuciu, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Artur Rudnicki, dyrektor MGOKiS
i pomysłodawca „pikniku”.
W ramach XII Przeglądu Kapel Ludowych sześć zespołów
z okolicznych miejscowości wykonało różnorodne utwory. Nawiązując do staropolskich tradycji, panie z Kół Gospodyń
Wiejskich przygotowały swojskie
jadło, a regionalni artyści zaprezentowali swoje rękodzieło.
Spore zainteresowanie wzbudził występ Krystiana Herby, jednego z najbardziej utytułowanych
polskich zawodników w trialu rowerowym. Sportowiec miał świet-

ANGELIKA WYRWAS

Organizatorzy zadbali także o najmłodszych uczestników imprezy. Dzieci z radością bawiły się
w „wesołym miasteczku”, gdzie wielką atrakcją były kolorowe zjeżdżalnie.

Eurobudka 2012

ARCHIWUM TS

W tym roku, po raz pierwszy
Przegląd Kapel Ludowych, który
do tej pory istniał jako samodzielne wydarzenie, połączony został
z „piknikiem rodzinnym”. Organizatorami byli Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu oraz
burmistrz Bogusław Jaworski.
– Przygotowania rozpoczęły
się już w listopadzie. Wtedy też
odbyły się wstępne rozmowy dotyczące całego przedsięwzięcia.
Być może w przyszłym roku uda
się rozszerzyć zakres imprezy.
Chciałbym zorganizować ponadpowiatowy zjazd kapel – mówi

ny kontakt z publicznością, która
żywo reagowała na wykonywane
przez niego akrobacje.
W międzyczasie do występu
przygotowywała się grupa Redlin.
Zagrali przeboje muzyki folkowej
z różnych zakątków świata.
Publiczność otrzymała sporą
dawkę energii płynącą z dźwięków radosnej muzyki.
Najwięcej ludzi zgromadziło
się tuż przed występem gwiazdy
wieczoru – zespołu PECTUS.
Mimo niesprzyjającej pogody,
uczestnicy wytrwali do ostatniego
bisu.
Przy okazji koncertów trwała
zbiórka pieniędzy na leczenie
Adriana Szarka, ciężko chorego
dziewięciolatka. Dzięki kwestującym wolontariuszom uzbierano
1.127 zł.
AW

TOMASZ CHOMISZCZAK
Miałem już zostawić piłkę
w spokoju, ale nie da się! A przynajmniej muszę od niej zacząć,
bo jak przejść obojętnie obok takiej informacji?
Oto w jednym z miast na
Ukrainie zaproponowano możliwość zwiedzania... no, nie wiem
czego, ale ważna jest nazwa:
„Śladami Euro 2012”. Tak, to nie
pomyłka: dokładnie taką właśnie
futurologię zafundowali sobie
nasi wschodni sąsiedzi i przyszli
– potencjalnie, bo wciąż grozi się
możliwością odwołania decyzji
– partnerzy w zorganizowaniu
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
Ja wiem, że Charków – bo to
tam ktoś wpadł na oryginalny pomysł – jest ponoć najbardziej zaawansowany w przygotowaniach
do rozgrywek, ale mimo wszystko... Zwiedzanie przyszłych
obiektów (w tym także projektowanego szpitala dla sportowców)
jest ideą, która musiała zrodzić

się w niejednej tęgiej głowie.
Oby tylko rzeczywiście nie skończyło się na oglądaniu śladów,
a dokładniej – śladowych ilości
obiektów, sprzętów i, co za tym
idzie, sukcesów sportowych...
Oczywiście, poza wszystkim,
uważam, że tworzenie takich wirtualnych oprowadzeń po zamierzonych inwestycjach ma – w dobie rozwijającej się technologii
informatycznej – kolosalną (i równie wirtualną) przyszłość.
Teraz zaś coś pozornie z innej beczki. W centrum Łodzi
postawiono na początku czerwca
kilka budek telefonicznych rodem
z czasów PRL-u. Nie po to jednak, by telefonować, lecz aby się
nagrać. A co konkretnie? Otóż
nagrać opinię o mieście, o jego
rozwoju, o działaniach władz
– które to władze mają nadzieję,
iż tym sposobem mieszkańcy
włączą się w budowę strategii
marki miasta. Na razie nie ujawniono zapisu nagrań ani wniosków z nich płynących, więc nawet nie sposób się domyślić, jakie
słowa do aparatu zostały przez
wdzięczną społeczność lokalną
skierowane...
I tak sobie, czytając tę informację, pomyślałem: jakby pięknie
to było, gdyby w Charkowie
postawiono takie właśnie budki...
I gdyby w dodatku nie trzeba było
się w nich produkować, lecz odwrotnie – wysłuchiwać gotowych
nagrań. Jakich? To oczywiste: relacji z przyszłych meczów...
No? Nie mówiłem, że to tylko
pozornie coś z innej beczki? Bo
w końcu beczka okazuje się jedna i ta sama. Beczka śmiechu.

Biskupski, Karolak, Nadolny w Sanoku

Trzeba zobaczyć i posłuchać!
Kultowe dokumenty lmowe, Polskie Kroniki Filmowe z lat 60.
i 70. oraz muzyka na najwyższym poziomie, z udziałem gwiazd
polskiej sceny jazzowej – to wakacyjna oferta „NoBo cafe”,
która ma ambicje stać się sanocką „Piwnicą pod Baranami”.

Wymyśl hasło – zachętę do czytania
Jak zachęcić do czytania najmłodszych? Co zrobić, żeby
książki nie przegrywały z komputerem i Internetem? Miejska
Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie
na najciekawsze hasło promujące czytelnictwo.
Zwycięskie propozycje pojawią się na materiałach promocyjnych MBP
– reklamówkach, długopisach, parasolkach, kartkach pocztowych, kalendarzykach, zakładkach i zakładkach magnetycznych. Na propozycje – mailowe, ale i składane osobiście w Dziale Wydawnictw i Promocji MBP (II piętro, pokój nr 39) – organizatorzy konkursu czekają do
końca wakacji. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody
– oczywiście książkowe. Zapraszamy do zabawy!
/k/

Biskupski, Nadolny, Szrom grali już w „NoBo cafe” w maju. Obecnie właściciele postarali się, aby przy okazji wizyty w Sanoku
poprowadzili także warsztaty muzyczne w PSM.
młodzieży! Projekcje rozpoczną
się o 21. Wstęp wolny.
A we wtorek 13 lipca zagrają
w „NoBo cafe” mistrzowie polskiej

Serdeczne podziękowania dla
Pani Dyrektor Anny Męcińskiej-Śmigiel
i dla pracowników sklepu „Kaufland” w Sanoku,
którzy z wielką wyrozumiałością przyjmują do chłodni
sklepu w Sanoku sery i masło z programu PEAD – 2010,
które wydajemy dla ubogiej ludności
Miasta i Gm. Zagórz i Gm. Komańcza
składa
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Zagórzu

kwartecie Tomasza Szukalskiego i
w Trio Wojciecha Karolaka; Grzegorz Nadolny, wszechstronny basista i kompozytor z jednakowym
powodzeniem grający na gitarze
basowej jak i kontrabasie; Janusz
Szrom, najlepszy jazzowy wokalista
roku 2009, nauczyciel śpiewu w telewizyjnych programach muzycznych „Jak oni śpiewają” oraz „Fabryka Gwiazd”. Początek o 20. Wstęp
na koncert gwiazd polskiego jazzu
wolny, ale – ze względu na możliwości lokalowe – warto zarezerwować
stolik, tel. 13 46 42 400.
(jz)

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”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
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, informacja godzin
otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych tel. 13-463-16-60
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h

Wszystkim, którzy okazali dobre serce,
udzielili wsparcia i pomocy w przygotowaniu
pogrzebu oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Mateusza Kikty,
serdeczne podziękowania
składa

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.

Tele TAXI tel. 194-77 – 24h

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
ARCHIWUM NOBOCAFE

Już w ten piątek (9 lipca) właściciele zapraszają na pierwsze
spotkanie z lmem w „NoBo cafe”.
– W związku z odbywającymi się
Mistrzostwami Świata w piłce
nożnej wyświetlimy lm „POLSKA
GOLA” z 1975 roku w reżyserii
Jana Kidawy. Jest to dokument
o polskiej reprezentacji na
mistrzostwach świata w piłce
nożnej w 1974 roku, z udziałem
aktorów Zdzisława Maklakiewicza, Kazimierza Rudzkiego
– zdradza Maciej Haduch. Filmy
pochodzą ze zbiorów Tomasza
Szwana, fana i znawcy kina oraz
właściciela imponującej lmoteki.
Projekcja odbędzie się w ogródku
restauracji, z kultowego projektora analogowego 16 mm. Tomek
pokaże również Polskie Kroniki
Filmowe z czasów PRL, które
szczególnie gorąco polecamy

sceny jazzowej: Piotr Biskupski
– jeden z najlepszych perkusistów
w kraju, który występował ze Zbigniewem Namysłowskim, grał w

Uwaga, konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna
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 (od 1.07 do 31. 08):
pon.,wt., czw., pt.– 9-15, środa, sobota – nieczynne.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.

Rodzina

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
dla Janusza Kikty
w związku z tragiczną śmiercią

Syna Mateusza
składają
Dyrekcja i Pracownicy
PGNiG SA – Oddział w Sanoku

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
9-12.07 – apteka PANORAMA
ul. Krakowska 2
12-19 – apteka VIOLA
ul. Lipińskiego 56
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
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.
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
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„Solidarność” jak malowana

Drugie miejsce w Polsce to nie byle co! Sanoczanka
Karolina Handermander, uczennica 1 klasy Niepublicznego
Liceum Plastycznego w Lesku, wywalczyła je w konkursie
plastycznym pt. „Polska moja Ojczyzna – XXX rocznica
powstania NSZZ Solidarność, owoc nadziei, wiary i tęsknoty
pokoleń Polaków ku niepodległości”.
Organizatorem konkursu była
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania „S”. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbyło się
w czerwcu w Gdańsku. Karolina
nie uczestniczyła w tych wydarzeniach, ponieważ dyplom
i nagrody przysłano do jej szkoły,
a otrzymała je podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Jak wyglądała jej praca konkursowa? Obraz w formacie A3,
namalowany pastelami olejnymi,
przedstawiał trzy ważne dla naszej historii postaci: Lecha Wałę-

uważałam za spory sukces,
a o 2. miejscu w kraju, w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych, nawet nie śniłam – mówi młoda plastyczka.
Sanocka laureatka pierwsze
sukcesy odnosiła już jako
sześciolatka. Nic więc dziwnego,
że z wiekiem rozwinęła swój talent. A co planuje w przyszłości?
– Z pewnością
moje życie związane
będzie z malarstwem.
Uważam jednak, że na
wybór kierunku studiów mam jeszcze
czas. Na tych wakacjach
chciałabym
stworzyć swoją pierwszą ikonę, o którą poprosił
mnie kolega – zdradza.
awyr

sę, Jana Pawła II i ks. Jerzego
Popiełuszkę. Całość dopełniał
symboliczny krzyż oraz orzeł
ze złotą koroną. Trud włożony w wykonanie pracy
opłacił się – oprócz dyplomu Karolina otrzymała odtwarzacz MP3 i cztery
tomy ilustrowanych książek edukacyjnych.
– Byłam bardzo zaskoczona tym, że moja praca
została tak wysoko oceniona! Już zajęcie 1. miejsca na etapie wojewódzkim

Nasi znów najlepsi

ARCHIWUM ZESPOŁU

kiestra Dęta OSP z Jaćmierza, już
pojawiła się nowa atrakcja
– XVI Ogólnopolskie Spotkania
Zespołów Artystycznych OSP. Tu
Ledwo przebrzmiały echa również reprezentanci naszego reKrynica Zdrój upodobała sobie strażackie popisy
przeglądu
orkiestr dętych, w którym gionu nie mieli sobie równych.
artystyczne, zwłaszcza w wykonaniu podsanockich
Na estradzie przy Pijalni Główtriumfy święciła Młodzieżowa Orzespołów, które zdobywają tu laur za laurem.
nej zaprezentowało się 25 zespołów z całej Polski, a wśród nich
– działający pod patronatem OSP
w Nowosielcach – Regionalny
Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka”.
Wykonane przezeń (grupa młodzieżowa i starsza) trzy wiązanki taneczne regionu rzeszowskiego podbiły
serca jurorów i krynickiej publiczności, dostarczając widzom wielu radosnych doznań i świetnej zabawy.
Satysfakcji i dumy z popisu
swych podopiecznych nie kryli Joanna Gomułka i Edward Litwin, którzy przygotowali obie grupy do
występu. Podczas podsumowania
Spotkań Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” znalazł się na
pierwszym miejscu, otrzymując
wielkie owacje oraz nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku
OSP RP, który wraz z burmistrzem
Najmłodsze pokolenie tancerzy udanie kontynuuje tradycje RZL „Ziemia Sanocka”, który w swoim Krynicy był organizatorem imprezy.
/joko/
bogatym dorobku ma wiele nagród i wyróżnień.

Piętnastoletnia jubilatka

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony na stanowisku zastępcy kierownika sklepu.
Firma, w której pracuję, posiada sieć sklepów na terenie Podkarpacia. Kilka dni temu otrzymałem wypowiedzenie warunków pracy – pracodawca zmienił mi miejsce pracy na sklep w innej miejscowości, pozostałe warunki pracy pozostały bez zmian.
Chciałbym wiedzieć, jakie przysługują mi uprawnienia, gdy nie
zgadzam się z taką decyzją pracodawcy, gdyż codziennie będę
musiał dojeżdżać do pracy ok. 20 km.
Marek Z. z Sanoka.
Odpowiadając na pana pytanie, po pierwsze, trzeba wskazać, że mamy w tym przypadku
do czynienia z tzw. wypowiedzeniem zmieniającym uregulowanym w art. 42 Kodeksu pracy.
I tak pana pracodawca ma prawo zmienić panu warunki pracy
i płacy; jeśli zaistnieją takie
potrzeby. Musi jednak spełnić
szereg wymagań formalnych dla
skuteczności takiego wypowiedzenia; a to: oświadczenie
wypowiadające dotychczasowe
warunki musi być sporządzone
na piśmie, musi określać konkretnie, które warunki umowy
o pracę ulegają zmianie oraz
powinno wskazywać przyczyny
dokonania takiego wypowiedzenia np. zmiany organizacyjne
lub inne uzasadnione potrzeby
pracodawcy.
Ponadto w piśmie tym powinno znajdować się pouczenie,
iż w razie odmowy przyjęcia
przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub
płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, a także, że jeżeli pracownik przed
upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa
się, że wyraził zgodę na te nowe
warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub
płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Bardzo
ważne jest też to, że w razie
braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu
wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia
zaproponowanych
warunków
– ale w takim przypadku wypo-

Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Sienkiewicza 10
tel. 13-463-39-49
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres
internetowy redakcji:
tygodniksanocki@wp.pl
wiedzenie takie z mocy prawa
stanie się denitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę.
Jeżeli nie zgadza się pan
z takim wypowiedzeniem zmieniającym, przysługuje panu prawo do wniesienia odwołania do
Sądu Rejonowego Sądu Pracy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma o wypowiedzeniu
warunków pracy lub płacy.
Otrzymane przez pana pismo
powinno również mieć wzmiankę o możliwości dochodzenia
tych roszczeń przed sądem.

ze szkołą zespołu tańca irlandzkiego „Keraan” z Rzeszowa.
I choć ostatnie dwa lata nie nale- Podstawa prawna:
żały do łatwych – „8 Plus”, poSzkoła Języków Obcych „8 Plus” istnieje już od 15 lat! Była to
– a w r. 2002 drugą – nagrodę dobnie, jak inne placówki oświa- Podstawa prawna art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks
jedna z pierwszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się
podczas Festiwalu Teatrów Ob- towe odczuwa skutki kryzysu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r., nr 21 poz.94 z późn. zm).
szkół językowych w naszym mieście. Właściciele, Agnieszka
cojęzycznych w Rzeszowie. Tra- i niżu demogracznego – pracy
i Piotr Jungiewiczowie, przygotowali na jubileuszowe spotkanie dycją szkoły stały się także bale nie brakuje. Bo angielski – co
w SDK wiele niespodzianek: spektakl teatralny w języku
karnawałowe, konkurs kolęd an- z kolei podkreślił burmistrz WojPOZOSTANĄ W PAMIĘCI
angielskim, pokaz tańca irlandzkiego, lm i wystawę o szkole.
gielskich oraz warsztaty i pokazy ciech Blecharczyk – jako najpopularniejszy w świecie
Szkoła
powstała
język międzynarodowy
w 1995 roku, w czasach,
jest też najchętniej wyPanu Prezesowi
kiedy powszechny boom
bierany jako język podna naukę języka angielstawowy przez uczniów
skiego dopiero się zaczywszystkich typów szkół
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
nał. Podobne placówki
w Sanoku. – Akurat dziś
działały właściwie tylko
uczestniczyłem w PWSZ
śmierci
w dużych miastach. Dziew międzynarodowej akcji
ci i młodzież z mniejszych
malarskiej „Sztuka poskładają
miejscowości korzystały
maga
w
leczeniu”
Zarząd i Pracownicy
głównie z prywatnych koz udziałem konsula USA
STOMIL SANOK S.A.
repetycji. Od korepetycji
w Krakowie. I z prawdzizaczynała też Agnieszka
wą satysfakcją zauważyJungiewicz, dyrektorka
łem, że większość młoszkoły. Dziś kierowana
dych ludzi nie miało
przez nią placówka może
problemów ze rozumiePanu
poszczycić się tysiącami
niem przemówienia i poMarkowi Łęckiemu i Rodzinie
absolwentów. W ostatrozumiewaniem się po
Zwieńczeniem wieczoru była sztuka „The secret diary of Adrian Mole, aged 13
nich latach naukę w szkoangielsku – podkreślił
wyrazy głębokiego współczucia
3/4” , oczywiście po angielsku. Młodzi artyści (na zdjęciu z Agnieszka Jungiele pobierało około 500
gospodarz miasta, wręwicz) znakomicie wywiązali się z tego zadania.
z powodu śmierci Mamy
osób rocznie! Ponieważ
czając – w towarzystwie
wielką pasją pani Agnieszki jest zyka poprzez zajęcia teatralne. tańca irlandzkiego – podczas Macieja Bluja, szefa komisji kultuskłada
teatr, zawsze starała się ona, aby Pomysł sprawdził się znakomicie jubileuszowego spotkania goście ry – na ręce Agnieszki i Piotra JunPersonel
oprócz zwykłych zajęć młodzież – w latach 2001 i 2006 uczniowie mieli okazję zobaczyć znako- giewiczów pamiątkowy puchar.
Zakładu Medycyny Pracy
(jz)
miała okazję do doskonalenia ję- „8 Plus” zdobyli pierwszą mity występ zaprzyjaźnionego

Markowi Łęckiemu
Matki
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GORĄCE TEMATY

W ramach modernizacji drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
przymierza się do budowy obwodnicy Sanoka. Wyczekiwana
od lat przez sanoczan inwestycja – która wyprowadzi uciążliwy
ruch tranzytowy poza miasto – pociągnie jednak za sobą społeczne
koszty. Największe emocje budzi perspektywa wyburzeń domów
i wybudowania ruchliwej drogi praktycznie pod oknami wielu posesji

rozwagę. Szeroki głos społeczny traktujemy jako chęć wypowiedzenia się nad
różnymi wariantami, a zgłaszanych uwag
nie traktujemy jako potencjalnego źródła
koniktów między społecznościami.
* Do końca lipca jest także możliwość składania uwag pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

Sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro
Wrocław ul. Muchoborska 6, Wrocław
54-424, przesłać faksem na nr (71)
71 96 855, bądź pocztą elektroniczną
naadres:stesII.sanok@arup.comzdopiskiem „Akcja informacyjna”. Przesłane
uwagi – podpisane i zaopatrzone
w adres zwrotny – będą przeanalizowa-

Uważnie słuchamy ludzi
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM KOWALSKIM z rmy Ove Arup&Partners International Limited Sp. z o.o,
która na zlecenie GDDKiA opracowuje „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe”
tów, a co za tym idzie odpowiedzieć na postawione
pytanie.
* Który wariant niesie
ze sobą najmniejsze społeczne koszty? Co przemawia „za” i „przeciw”
jego realizacji?
– Warianty są porównywane
między sobą pod wieloma
względami. Porównanie ich
będzie zawarte w „Analizie
wielokryterialnej”, której zadaniem jest przedstawienie plusów i minusów poszczególnych rozwiązań. Do analizy
przystąpimy po zakończeniu
akcji informacyjnej i powstaniu
raportu. Wcześniej nie można
tego zrobić, ponieważ analiza
musi uwzględniać głos społeczeństwa.
* Czy istnieje coś takiego
jak konikt interesów między miejscowościami – jedna wersja odpowiada np.
mieszkańcom Pisarowiec,
ale z kolei budzi sprzeciw w Sanoku?
– Zgłaszane jest poparcie dla różnych
wariantów i jednocześnie uwagi w stosunku do nich. Każda będzie wzięta pod
AUTORKA

* Jakie dokumenty prezentują państwo mieszkańcom Sanoka i podsanockich miejscowości podczas tej
akcji informacyjnej?
– Są to dokumenty z etapu drugiego
„Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego” nazywanego w skrócie
„steś”. Prezentujemy wszystkie warianty przebiegu obwodnicy: 1A, 4A,
5A, 5B i 7A, 7B i 7C, które wybrano do
dalszej realizacji – analizy, prezentacji
i rozmów z mieszkańcami.
* O co ludzie najczęściej pytają, czego się obawiają?
– Najczęściej padają pytania na temat
wyburzeń. Są to największe koszty, jakie
dotykają społeczeństwo. Pragnę podkreślić, że staramy się tak projektować
drogę, żeby koszty te były najmniejsze.
* Co z uwagami, które wnieśli mieszkańcy?
– Wszystkie będą komentowane w raporcie z akcji informacyjnej.
* Czy wiadomo, ile budynków musiałoby ulec wyburzeniu? Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt?
– Dopiero po zakończeniu akcji informacyjnej oraz rozpatrzeniu uwag, spostrzeżeń, które otrzymaliśmy od mieszkańców
będzie można ostatecznie zakończyć
pracę związaną z przebiegami warian-

– Owszem, wszelkie wnioski, uwagi,
zastrzeżenia odnośnie planowanego
przedsięwzięcia można składać na
adres: Ove Arup & Partners Int. Ltd.

Po Ilonie Adamskiej następna sanoczanka próbuje swoich sił w modelingu.
Izabela Głogowska, bo o niej mowa, ma już za sobą pierwszy pokaz
u polskiego projektanta Macieja Zienia oraz występ w nale programu
„Supermodelki” wyemitowanego na antenie TVP1.

Supermodelka
z Sanoka
– Chciałam poznać ten odległy, nieosiągalny dla wielu ludzi świat mody. Przy
moim wzroście (180 cm) i szczupłej sylwetce sporo osób mówiło mi, że powinnam
zostać modelką. Nie brałam jednak tego na
poważnie – mówi Izabela.
Udział w programie także był zbiegiem
okoliczności. Wysłane zgłoszenie, przypadkowy udział w castingu. I tak przechodziła
kolejne etapy. Jury programu zachwycało
się Izą. Jak mówi sanoczanka, podczas
kręcenia „Supermodelek” panowała bardzo
miła atmosfera, a z wieloma uczestniczkami do dziś utrzymuje kontakt.
– Szkoda, że program już się skończył.
Bardzo lubiłam jeździć do Warszawy, gdzie
odbywały się nagrania do kolejnych odcinków. Zawsze działo się coś ciekawego.
Ogromnie cieszyłam się również z dodatkowej możliwości chodzenia po wybiegu
na pokazie u Macieja Zienia oraz na Warsaw Fashion Street 2010 – dodaje.
Praca modelki to nie tylko sukcesy,
lecz także spore wyrzeczenia. Szczególnie, jeśli chodzi o utrzymanie zgrabnej sylwetki. Iza – z natury szczupła – nie musi
przestrzegać specjalnej diety. Jedynym
poświęceniem podczas pierwszego wyjazdu do Mediolanu było diametralne skrócenie włosów. Efekt mile ją zaskoczył.
Gdyby miała wybierać, czy woli pozować do zdjęć, czy chodzić po wybiegu, nie
umiałaby podjąć decyzji. Uwielbia pracę
modelki i zapowiada, że w najbliższym czasie nie zamierza z niej rezygnować. Z pewnością jeszcze nieraz o niej usłyszymy!
AWyr

Pilnujemy
obwodnicy
– mówi burmistrz
WOJCIECH BLECHARCZYK
Przebieg obwodnicy jest od początku przedmiotem naszego najwyższego zainteresowania.
Pilnie śledzimy proces przygotowywania tej inwestycji na każdym jej etapie, zgłaszamy swe uwagi
i zastrzeżenia. I tak będzie do końca. Do każdego
z opracowanych przez projektantów wariantów
mamy uwagi, z niektórymi z nich kategorycznie
się nie zgadzamy. Ostatnia akcja informacyjna
pokazała, że wiele zastrzeżeń mają także mieszkańcy. Podzielamy większość z nich. Rozmawialiśmy o tym z projektantami. Mówiliśmy im wprost,
że nam zależy na tym, aby trasa obwodnicy omijała duże rmy przy ul. Okulickiego (wśród nich
CIARKO) i aby mogła być w nią włączona ulica
Stróżowska. Od początku jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami wariantu przejścia drogi
przez San, co pozwoliłoby ochronić osiedle domków jednorodzinnych na Sowiej i Rysiej.
Uważamy, że GDDKiA winna zerwać z doktryną, która mówi, że obwodnica musi być w ciągu drogi krajowej nr 28, czyli zaczynać się i kończyć na tej drodze. Nam zależy, aby zaczynała
się na drodze nr 28, przejmowała ruch z drogi
wojewódzkiej z Rzeszowa i łączyła się z drogą
krajową nr 84 Sanok – Krościenko. I to będziemy
mocno akcentować w dalszych rozmowach.
Co dalej? Przeprowadzona akcja informacyjna sprawi, że projektanci ograniczą liczbę wariantów do dwóch. Potem z tych dwóch wybiorą
jeden. I tu pojawią się już strony, rozpoczną się
konsultacje społeczne, a następnie postępowanie administracyjne, prowadzone przez wojewodę
podkarpackiego. Bo to właśnie wojewoda, nie kto
inny, wydaje zezwolenie na realizację inwestycji.
Przez cały czas będziemy towarzyszyć temu procesowi i zapewniam, że będziemy mieć oczy szeroko otwarte, broniąc interesów mieszkańców.
emes

Bat na pijanych kierowców
Od 1 lipca zaostrzono sankcje wobec osób prowadzących pojazdy
w stanie nietrzeźwym. Pijany kierowca, który spowoduje poważny
wypadek, straci prawo jazdy na zawsze. Alkoholowi recydywiści
mogą trać za kratki nawet na pięć lat.

nietrzeźwym lub „na haju”, nie wyłga się
już mandatem czy grzywną. Nowelizacja
wprowadza bowiem wyższy wymiar kary
– od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności – dla alkoholowych i narkotykowych reDotychczas sądy mocydywistów. Taka kara
gły pozbawić prawa jazdy
grozi również wtedy, gdy
na zawsze, ale nie były do
kierowca zostanie przyłatego zobowiązane. Od tej
pany na „podwójnym gapory sąd będzie orzekał
zie” w trakcie orzeczonego
dożywotni zakaz prowaprzez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
dzenia pojazdów. Jak wymechanicznych, jeżeli nienika z przepisów, zasadą
trzeźwy kierowca spowodupowinno być stosowanie
je katastrofę komunikacyjną
kary pozbawienia wolności
lub wypadek, którego
bez warunkowego zawienastępstwem jest śmierć inszenia. Sąd będzie mógł
nej osoby lub ciężki uszczerjednak
zawiesić
jej
bek na jej zdrowiu. Tak
wykonanie w przypadku
samo będą karani sprawcy
wypadków znajdujący się Kierowcy tego audi grozi 12 lat więzienia i dożywotnia utrata pra- nieznacznego przekroczepod wpływem narkotyków. wa jazdy. Po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginął nia stanu nietrzeźwości
i gdy winę za wypadek poDotyczy to również osób, jego 23-letni kolega, jeden z pasażerów auta.
nosi inna osoba.
które spowodowały wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odu- cjami. Kierowca zostanie bowiem dożywotUderzą po kieszeni
rzających i uciekły z miejsca zdarzenia.
nio umieszczony w rejestrze skazanych
Nowelizacja niesie też ze sobą utwoZgodnie ze znowelizowanymi przepi- – szczególne okoliczności mogą jedynie za- rzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
sami sąd będzie mógł odstąpić od dożywot- wiesić wykonanie kary.
i Pomocy Postpenitencjarnej, który ma niego pozbawienia uprawnień kierowcy tylNawet 5 lat za kratami
nansować pomoc dla pokrzywdzonych
ko w szczególnych okolicznościach. Co
Ostrzej karani mają być też kierowcy w wypadkach oraz ich rodzin, a także dla
może być taką okolicznością? Sytuacja, pijani lub odurzeni narkotykami, którzy odbywających karę pozbawienia wolności,
w której osoba pod wpływem alkoholu siadła wcześniej zostali skazani za takie zwalnianych z zakładów karnych oraz ich
za kierownicą w celu ratowania ludzkiego ży- przestępstwo prawomocnym wyrokiem. rodzin. Zasilany będzie z orzeczonych
cia – na przykład, aby zawieźć kogoś do Do tej pory za prowadzenie pojazdu przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieszpitala – lub mienia o dużej wartości. Sąd w stanie nietrzeźwym kodeks karny prze- niężnych, potrąceń w wysokości 20 proc.
może także łaskawiej potraktować kierowcę, widywał karę grzywny, ograniczenia wol- wynagrodzenia przysługującego za pracę
który jest jedynym żywicielem rodziny i dla ności lub więzienia do lat dwóch. skazanych, wykonania kar dyscyplinarktórego prawo jazdy jest niezbędne w celach Od 1 lipca każdy, kto po raz kolejny nych oraz innych źródeł. Przepisy te wejdą
zarobkowych. Argumentem przeciwko doży- zostanie przyłapany na jeździe w stanie w życie w lipcu 2011 roku.
/joko/
wociu może być także nieposzlakowana opinia, jaką cieszy się kierowca. Każde odstąMimo zaostrzonych sankcji, w pierwszy lipcowy weekend padł kolejny niechlubny rekord
pienie od wymierzenia surowej sankcji sąd
– w ciągu zaledwie dwóch dni podkarpaccy policjanci zatrzymali 90 nietrzeźwych kierujących.
będzie musiał odpowiednio uzasadnić. Na- W sobotę prawo jazdy straciło 43 kierowców, w niedzielę 47. Przed sądem stanie 50 rowerzywet z pozoru łagodniejsza decyzja sędziów stów, 33 kierujących samochodami, 3 motorowerzystów oraz 4 motocyklistów. Będą odpozaowocuje jednak poważnymi konsekwen- wiadać za przestępstwo, gdyż stwierdzono u nich ponad 0,5 promila alkoholu.
ESANOK.PL

Gala nałowa „Supermodelek” odbyła się 27 czerwca w Warszawie. Iza była
jedną z trzech nalistek. Pokonała wiele
kandydatek, które z pewnością chciałyby
znaleźć się na jej miejscu. Główną nagrodą
był kontrakt z nowojorską agencją modelek, którego wartość wynosiła 150 tysięcy dolarów.
Choć nie udało jej się
wygrać i tak odniosła
spory sukces.
Iza swoją karierę rozpoczęła w 2008
roku. Chęć zostania
modelką pojawiła się
u niej spontanicznie.
Stwierdziła, że nie
zaszkodzi spróbować i wysłała zdjęcia
do kilku
agencji.
Jak się okazało – właściciele byli
zainteresowaniwspółpracą.

ne i w przypadkach uzasadnionych, tj.
możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i nansowych, uwzględnione w opracowywanej
dokumentacji. Gotowy raport zostanie
podany do publicznej wiadomości.
* Jak po zakończeniu drugiego etapu studium będzie wyglądał dialog
ze społeczeństwem?
– Akcja informacyjna kończy się
na drugim etapie „steś”. Na dalszych etapach procesu projektowego
przeprowadzone zostaną konsultacje
społeczne”.
* Na czym będą polegały i kiedy
można się ich spodziewać?
– Zgodnie z „Ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydająca
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych,
polegających na upublicznieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko. Prawdopodobnym terminem konsultacji może być pierwsza
połowa 2011 roku.
Rozmawiała Jolanta Ziobro

9 lipca 2010 r.

9 lipca 2010 r.
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W CENTRUM UWAGI

Starówka w klimacie Rynku
Czy sanocka starówka dorówna stylem do deptaka 3 Maja
i Rynku? Działania włodarzy miasta zmierzają właśnie w tym
kierunku, gotowa jest dokumentacja, ale wszystko zależeć
będzie od rozstrzygnięć, jakie zapadną w Urzędzie Marszałkowskim przy rozdziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego priorytet 7.1 „Rewitalizacja miast”.

ny te będą polegać na zwiększeniu
powierzchni traktów pieszych. Pozostanie natomiast układ komunikacyjny łączący ulicę Grzegorza
z Łazienną w kierunku przyszłego
parkingu samochodowego w zagłę-

AUTOR (2)

Jeśli ktoś myśli, że tak turyści odwiedzający nasze miasto wyobrażają sobie starówkę Sanoka, to
jest w wielkim błędzie.
Jeszcze trwały końcowe prace
przy rewitalizacji Rynku, jak włodarze miasta przystąpili do przygotowań zmierzających do podobnych
przeobrażeń placu św. Michała
i uliczek do niego przylegających.
Postanowiono zrobić to profesjonalnie i z głową, decydując się na
formułę konkursową. Do udziału
w konkursie przystąpiło kilku oferentów, z których wybrano projekt
jednej z pracowni krakowskich.
Zakres opracowania obejmuje:
plac św. Michała oraz przylegające
do niego ulice: Grzegorza i Piłsudskiego, a także ulicę Wałową.

Upodobnią się
do Rynku i deptaka

bieniu ulicy Żydowskiej, z powrotem na plac św. Michała i wjazd
w ulicę Piłsudskiego. Na placu św.
Projekt przewiduje całkowitą Michała zachowany zostanie nieprzebudowę infrastruktury komu- wielki, dosłownie kilkumiejscowy,
nalnej (w tym sieci wodociągowej postój taxi. Zwężona do jednego
i sanitarnej oraz kanalizacji burzo- pasa ruchu będzie ulica Grzegowej), urządzeń teletechnicznych, rza, a wygospodarowane powykonanie nowej nawierzchni dróg wierzchnie posłużą na poszerzenie
i traktów spacerowych, a także traktów pieszych. Przebudowany
małą architekturę (ławeczki, latar- zostanie placyk przy Klubie Górninie, kosze na śmieci) oraz zieleń. ka. Dużo powierzchni spaceroJak wynika z projektu, zniknie wych, ławeczki, wokół zieleń, ładz placu św. Michała parking samo- ne, stylowe oświetlenie, to wszystko
chodowy, zmieni się nieco układ stworzy zupełnie inny klimat, nieco
komunikacyjny. – Generalnie zmia- zbliżony do tego, jaki mamy na

Chrupek i collage
czyli historia z plakatu
Na dziesięciolecie działalności Fundacja „Archiwum Ziemi
Sanockiej” wydała jubileuszowy, dziesiąty już „zeszyt”
pod tytułem „Życie społeczne Sanoka w latach 1989-2009
na plakacie”. Choć tytuł brzmi poważnie i naukowo, publikacja
jest ciekawa i wciągająca, gdyż pokazuje kawałek historii
Sanoka w nietypowej formie – poprzez plakat. Zamieszczone
w niej reprodukcje są właściwie białymi krukami, ponieważ
żadna instytucja, oprócz Archiwum, nie gromadzi tak ulotnych
nośników informacji, jak właśnie plakaty, asze, ulotki.
Są wśród nich np. historyczne plakaty „Solidarności” z 1989
roku, zachęcające obywateli do głosowania na Pawła Chrupka...

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl

Czekanie
na ogłoszenie naboru

Sanok czeka na rewitalizację
deptaku czy na Rynku – opisuje w niedługim czasie bardzo popra- starówki, władze miasta na sygnał
planowane zmiany zastępca bur- wią estetykę tych miejsc – dodaje o ogłoszeniu naboru wniosków do
mistrza Stanisław Czernek.
burmistrz.
Regionalnego Programu OperacyjStarówka z budami?
Ważne to je, co je moje... nego – Priorytet 7.1 „Rewitalizacja
Myliłby się ten, kto wiązałby
Okazuje się bowiem, że znacz- miast”. – Jesteśmy w pełni przygoplanowaną rewitalizację starówki na część działki, na której znajdują towani do złożenia takiego wnioze zmianami w jej zabudowie. I to się budki, jest własnością prywatną sku, jednakże termin ogłoszenia
najbardziej nurtuje sanoczan, którzy i właściciel musiałby sam chcieć naboru z tego priorytetu był już wienie mogą wprost uwierzyć, że pierze- zmieniać zabudowę, bądź sprze- lokrotnie przesuwany. Pierwotnie
ja placu św. Michała z budami i bud- dać komuś innemu, kto starając się miało to nastąpić końcem 2009
kami pozostanie taką, jaka jest. – Czy o warunki zabudowy, dostałby wy- roku, potem pojawiła się informawidzieliście państwo w miastach tyczne nawiązania do sąsiedniej cja, że będzie to sierpień 2010 r.
i miasteczkach ze starą zabudową stylowej zabudowy. A niestety, pró- Miejmy nadzieję, że tym razem
takie ohydne rewiry, jak ten nasz na by skłonienia go do takiej decyzji zostanie on dotrzymany – mówi
placu św. Michała? Aż prosi się, żeby skończyły się niepowodzeniem. Konrad Białas, naczelnik Wydziału
to wyburzyć i zaprojektować coś ład- Nie ma też miasto prawnych możli- Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
nego, stylowego. I wtedy dopiero wości, aby nakazać właścicielowi Urzędu Miejskiego.
można by mówić o rewitalizacji tego obiektu ze sklepikami uczyPozostaje oczekiwanie i na– stwierdza stanowczo jeden ze zna- nienia cokolwiek, używając argu- dzieja, że projekt zyska uznanie
nych, starszych sanoczan.
mentu: bo nam się on nie podoba. tych, którzy będą decydować
W pełni podzielamy tę opinię. Nie dotyczy to nietrwałych obiek- o jego losie. Bo wartość realizacji
Okazuje się jednak, że są to tylko tów kwiaciarni i barakowozu gastro- projektu, sięgająca ok. 6,5 mln zł
pobożne życzenia, których wcale nomicznego, których dzierżawę moż- wskazuje, że bez wsparcia unijnełatwo nie będzie spełnić. – Wpraw- na wypowiedzieć ich użytkownikom. go, miasto samo nie udźwignie tadzie projekt przewiduje, że powin- I to zapewne kiedyś nastąpi.
kiego ciężaru. A bardzo chcielibyna tu powstać zabudowa dorównuJedno jest pewne, patrząc na śmy mieć starówkę w klimacie
jąca sąsiadującym kamieniczkom, obecną zabudowę pierzei placu św. deptakowo-rynkowym. To zupełnie
jednakże zabudowa architektonicz- Michała od strony deptaka 3 Maja, inny świat. To „nowy świat”.
na nie jest przedmiotem projektu można stwierdzić, że nie tak powinMarian Struś
rewitalizacyjnego. To są dwie różne
rzeczy. Oczywiście, ja też byłbym
zwolennikiem wyburzenia niepasujących do otoczenia obiektów,
sprzedania działek i wybudowania
na nich czegoś stylowego i funkcjonalnego, jednakże napotykamy tu
na przeszkody wynikające z prawa
własności – wyjaśnia St. Czernek.
– Tak, jak to niebawem stanie się
z budynkami, w których mieści się
apteka i sklep spożywczy „Delia”.
Zostały one sprzedane przez
miasto w przetargu za naprawdę
dobre pieniądze, a ich właściciele
są w końcowej fazie starań o uzyskanie pozwoleń na budowę i za- O tym co można zrobić z rudery, która w obecnym stanie może
pewne wkrótce przystąpią do bu- być tylko powodem do wstydu, przekonamy się niebawem. Władowy. Jestem przekonany, że ściciel tej „ruinki” z pewnością zechce nam to udowodnić.

śnikowi teatru zapewne zakręci się
łza w oku na widok asza z programem Collage Teatralnego – wspaniałej międzynarodowej imprezy
realizowanej przez dziewięć lat
w SDK przez Sławomira Woźniaka
– a przedsiębiorcom na wspomnienie popularnych niegdyś wystaw
„Dom i ogród”, organizowanych na

Zeszytów Archiwum Ziemi Sanockiej, wydawnictwa rmowanego
przez Władysławę i Franciszka
Oberców, założycieli istniejącej od
2000 roku Fundacji „Archiwum Ziemi Sanockiej”. – Nazwa „archiwum”
jest może trochę myląca, gdyż mąż
zbiera przede wszystkim dokumenty współczesne, począwszy od pla-

laryzowanie wydarzeń, osób, miejsc
związanych z historią i życiem społecznym Sanoka. Stąd też imponujące dzieło: dziesięć tomów cyklicznego
wydawnictwa nazywanego skromnie
zeszytami, a w rzeczywistości obszernych i starannie wydanych publikacji,
poświęconych m.in. Januszowi Szuberowi, Sanowi, Nafcie, „Solidarności”, sanockiemu sportowi, samorządowi miejskiemu. Ich współautorami
są różne osoby, których państwo
Obercowie zarazili swoim entuzjazmem, dzięki czemu powstało dziesiątki ciekawych i nierzadko unikalnych opracowań, zamieszczonych
w poszczególnych tomach.
Ostatni jest szczególnie bliski
panu Franciszkowi, gdyż pomysł pokazania plakatów urodził się już kilka
lat temu. Na realizację przyszło jednak trochę czekać, głównie z powodów nansowych. – Była to nasza
najdroższa publikacja – nie ukrywa
pani Władysława. Wydanie prawie
130-stronicowej książki formatu A4
w twardych okładkach, z kolorowymi
reprodukcjami, kosztowało, bagatela, 16 tys. zł. Na szczęście znalazły
się życzliwe osoby i instytucje, przede
wszystkim Marszałek Województwa
Władysława i Franciszek Obercowie. Łączy ich wspólna pasja i coś, co nazywa się społeczniko- Podkarpackiego, dzięki którym niestwem. Założona przez nich fundacja jest jedną z najbardziej mobilnych prywatnych instytucji możliwe stało się możliwe (swoją
w mieście, a seria „zeszytów” czymś unikalnym w skali kraju. Czy Sanok potra to uszanować drogą, czy tego typu działania nie
i wykorzystać?
powinien wspierać obiema rękami
szek Oberc posiadacz imponujące- lodowisku przy ulicy Mickiewicza, katów, a skończywszy na doku- samorząd miejski?).
go zbioru, gromadzonego przez które przeszły do historii wraz mentach wytwarzanych przez
Wydanie kolejnego tomu to
ponad dwadzieścia lat. A że życie z likwidacją „Torsanu”...
różne instytucje, kroniki, fotograe, zawsze wielkie święto w domu,
społeczne to nie tylko polityka,
znaczki, wycinki z prasy lokalnej choć prawdę mówiąc, pan FranciUkochane dziecko
w publikacji znajdziemy też plakaty
– wyjaśnia pani Władysława.
szek, zanim zdąży się nacieszyć
pana Franciszka
z innych dziedzin, jak kultura, eduPasją jej męża – w czym wiernie najmłodszym „dzieckiem”, już myśli
„Życie społeczne Sanoka w la- mu pomaga, pełniąc funkcję prezesa i o kolejnym. – Bo to prawdziwy
kacja, życie religijne, sport, gospodarka, święta narodowe, czas tach 1989-2009 na plakacie” to – jak menedżera Fundacji – jest nie tylko pasjonat i szaleniec – kwituje
wolny, zabawa. Niejednemu miło- już wspomnieliśmy – kolejny tom zbieranie dokumentów, ale też popu- z uśmiechem małżonka.
AUTORKA

Kim był Paweł Chrupek? Rolnikiem z Haczowa i miejscowym kandydatem do sejmu, którego zatwierdził komitet działający przy Lechu
Wałęsie. Plakaty z przywódcą „S”,
po ojcowsku trzymającym rękę na
ramieniu uśmiechniętego Chrupka,
rozwieszali w Sanoku działacze
Komitetu Obywatelskiego, którego
członkiem był także Franciszek
Oberc – pomysłodawca, autor i redaktor publikacji. Kandydatami do
senatu w naszym okręgu byli natomiast przedstawiciele elity kulturalnej i to nie byle jacy, bo sam Gustaw
Holoubek i Andrzej Szczypiorski.
Przypomina o tym asz informujący
o spotkaniu w SDK, w dniu 7 maja

1989 roku, z udziałem Haliny Kunickiej i Lucjana Kydryńskiego (jak
widać „honorowe komitety poparcia” mają długą tradycję!).
Równie ciekawe są plakaty
z wyborów samorządowych. Bo kto
dziś pamięta, że istniał np. Komitet
Wyborczy Wyborców „Porozumienie”, którego kandydatami do rady
miasta byli Joanna Hydzik, Eugeniusz Chytła, Antoni Malinowski,
Tomasz Przystasz, Marek Cycoń,
Antoni Kotulski, Piotr Mazur, Jan
Wydrzyński, Władysław Różycki?
Albo, że do urzędu burmistrza aspirował Jan Biega, rekomendowany
przez Polską Unię Gospodarczą,
a Piotr Lewandowski ubiegał się
o mandat posła? – Plakaty są również nośnikami informacji i to takich,
której nie znajdzie się w żadnych
innych źródłach – uważa Franci-

no wyglądać miasto w jego historycznym, wielowiekowym centrum.
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z daszkiem z gontu, idealnie
wkomponowuje się w otoczenie.
Jej głównym elementem jest
płaskorzeźba dłuta regionalnego
artysty Franciszka Mikołajczyka

AUTOR

Uroczysty moment poświęcenia kapliczki. Księżom: Eugeniuszowi Dryniakowi (z lewej) i Stanisławowi Kudle asystuje prezes „Jarząbka” Wiesław Górski.
gicznej, burmistrzem Sanoka
Wojciechem
Blecharczykiem,
przedstawicielami duchowieństwa
z ks. Eugeniuszem Dryniakiem,
duszpasterzem myśliwych, prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej
Franciszkiem Mareszem, szefami
kilku nadleśnictw oraz brać myśliwską z zaprzyjaźnionych kół
łowieckich: „Żubr” (Stanisław Dzimira), „Bieszczady” (Jerzy Kmiotowicz), „Świstak” (Hubert Kaszycki)
i „Sęp” (Henryk Sokół).
Kapliczka jest piękna, wykonana z kamiennych głazów,

z Zagórza. Przedstawia postać
Matki Bożej otoczonej wilkami,
trzymającej w ręku zapaloną
świecę. – Matka Boża jest znakiem, symbolem chronienia ludzi,
w tym przypadku myśliwych, od
wszelkiego zła, a światło z gromnicy ma wskazywać im bezpieczną drogę – mówił ks. E. Dryniak.
Na kapliczce umieszczona jest
jeszcze tablica o treści: „Pamięci
Kolegów z Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Sanoku, aby zmarłym
knieja wiecznie szumiała, a żyjących Matka Boska otaczała opie-

ką. Płonna 2010”. Głównymi budowniczymi kapliczki byli: Jan
Popiel i Piotr Popiel, wspierani
przez członków koła.
Uroczystego aktu odsłonięcia kapliczki dokonali: prezes
Okręgowej Rady Łowieckiej Franciszek Maresz, burmistrz Wojciech Blecharczyk oraz prezes
Koła „Jarząbek” Wiesław Górski.
Poświęcił ją ks. Stanisław Kudła,
proboszcz parai w Bukowsku.
Oryginalną oprawę odprawionej
na samym szczycie Kopca mszy
świętej zapewnili sygnaliści
myśliwscy. Zadbano także, aby po
uroczystości odsłonięcia kapliczki
został jeszcze żywy ślad. Było
nim posadzenie dwóch dębów,
o co poproszono uczestniczących
w niej honorowych gości.
A potem rozpoczęła się biesiada myśliwska. Zanim jednak
na stołach pojawił się wspaniały
bigos i pyszna dziczyzna, wyróżniającym się myśliwym wręczono
odznaczenia i nagrody. Brązowym medalem „Za zasługi dla
Polskiego Związku Łowieckiego”
wyróżniony został Dawid Zabłotny, natomiast dyplomy i nagrody
za świetne wyniki w zawodach
strzeleckich otrzymali: Wacław
Pielech, Witold Kubiak, Tadeusz
Kwolek, Tadeusz Sieczkowski,
Janusz Zamorski i Józef Krok.
Wszyscy bawili się wspaniale.
Jeśli będziecie w tamtych
stronach, mijając Karlików, dojedziecie do Płonnej, tam skręćcie
w lewo w kierunku bacówki „Jarząbka”, aż dotrzecie do maleńkiej rzeczki o nazwie Płonka.
Zostawcie przy niej samochód
i wyruszcie w górę. Po 2-kilometrowym marszu dotrzecie do
kapliczki „Matki Bożej z wilkami”,
skąd roztacza się wspaniały widok na Bieszczady i Beskid Niski.
Wrażenia cudowne.
Marian Struś

Międzybrodzie Już umówili się na następne!
zaprasza

Na Szlak Ikon i ...imprezę
Następna wycieczka, trasą
Liszna-Góra – Moczarki – Tyrawa
Solna – Mrzygłód, odbędzie się
11 lipca. Zbiórka na dworcu autobusowym „Okęcie” o 11.45. PrzeNa pożegnanie turyści, bawiący pod studencką chatką, już uma- jazd (ok. 10 zł), ubezpieczenie
i wyżywienie we własnym zakresie.
wiali się na kolejne „niedziele za miastem”!
JERZY SZLACHCIC

Obchody
rozpoczną
się
o godz. 18.30 modlitwą ekumeniczną w świątyni, a następnie na
położonym tuż obok niej cmentarzu. Potem w procesji wszyscy
udadzą się do kapliczek międzybrodzkich. Święty Jan Nepomucen
jest patronem tej najstarszej z zachowanych, pięknie odrestaurowanej na jubileusz. Ostatnio powstała
nowa kapliczka Jezusa Frasobliwego, będzie więc znakomita
okazja do jej poświęcenia. Uroczystości zakończy zapalenie jubileuszowego ogniska, podczas którego
dyrektor MBL, a jeden z najnowszych mieszkańców Międzybrodzia, Jerzy Ginalski wygłosi wykład
„Historyczne osobliwości Międzybrodzia”. Nie zabraknie kapeli ludowej i wspólnego biesiadowania.
Też tam będziemy, do czego i Państwa zachęcamy.
emes

paniamencie gitary słynnego
„Kija”, czyli Wojtka Gosztyły
– śpiewano turystyczne piosenki.
Tego samego dnia odbyła się
również wycieczka rowerowa
w której wziął udział co prawda
niewielki, ale mocny zespół pod
wodzą Wiesława Sternika. Grupa
pokonała w sumie 48 km (okolice
m.in. Zagórza, Tarnawy, Czaszyna, Niebieszczan), zwiedzając
najciekawsze zabytki oraz podziwiając piękne widoki Beskidu
Niskiego i doliny Osławy.

Trasa wycieczki pieszej
– prowadzonej przez Grzegorza
Fala – biegła z Bystrego koło Baligrodu, doliną Rabiańskiego Potoku, która słynie z unikalnych
walorów przyrodniczo-krajoznawczych. Docelowym punktem była
dopiero co otwarta „Chatka Studencka” w Huczwicach, której
opiekunem jest Akademicki Klub
Turystyczny przy PWSZ w Sanoku. Gospodarze przygotowali
ognisko, na którym upieczono
kiełbaski, a później – przy akom-

MACIEJ SKOWROŃSKI: Zapraszam na przejście odcinkiem „Szlaku Ikon” z miejscowości Liszna na widokowy szczyt Moczarki, skąd roztacza się wspaniała
panorama Bieszczad, Beskidu Niskiego i Pogórza Dynowskiego. Następnie udamy się do Tyrawy Solnej
– źródłami solnymi słynącej – gdzie obejrzymy między
innymi: polichromię oraz ikonostas w drewnianej cerkwi, a także wczesnośredniowieczne grodzisko datowane na X-XIII w. Na koniec zwiedzimy Mrzygłód
z jego architekturą „małego miasteczka” oraz z gotyckim kościołem, jednym z najstarszych w całej Ziemi Sanockiej. Zakończenie naszej wędrówki związane będzie z uroczystymi obchodami
600-lecia parai oraz samego Mrzygłodu. W programie m.in. odsłonięcie i poświęcenie pomnika Władysława Jagiełły i występy artystyczne.
ARCHIWUM PRYWATNE

Najmniejsza miejscowość
Ziemi Sanockiej obchodzi
wielki jubileusz swego
500-lecia. To sprzed pięciuset
lat pochodzi najstarsza
wzmianka o Międzybrodziu,
a dotyczy ona miejscowej
parai. Uroczystości nazwane
500 LAT DOBREJ NOWINY
odbędą się w sobotę (10 bm.).
Na pewno będą miały swój urok.
Taki, jaki ma Międzybrodzie.

Sezon wycieczek „W niedzielę za miasto z przewodnikiem
PTTK” zainaugurowany. W ubiegłą niedzielę na szlaki
– pieszy i rowerowy – wyruszyło ponad 50 osób!
Na tegoroczne wakacje PTTK zaplanował dla miłośników
wędrówek dziewięć wspólnych wypraw.

Letnie festyny w Nowosielcach mają długoletnią tradycję
i liczne grono miłośników. Nie inaczej było w ubiegłą
niedzielę, kiedy za sprawą strażaków miejscowej
OSP wesoło bawili się mieszkańcy i sporo przyjezdnych.
Przyczynkiem festynu „Pod
Lipami” stało się poświęcenie samochodu gaśniczego jelcz (po
karosażu). Gwóźdź programu
stanowiły jednak zawody oldbojów strażackich Strong Man o puchar Naczelnika OSP. Rywalizowano
zarówno
na
torze
przeszkód, jak i w ćwiczeniach
„prawie bojowych”. Najwięcej
emocji i zabawy dostarczyło skakanie w workach, przeciąganie
strażackiego węża oraz wyścig
na taczkach. Zwyciężyła ekipa
OSP Pielnia, za którą na kolej-

nych miejscach uplasowały się
Nadolany, Długie i Nowosielce.
Oprawę artystyczną zapewniły orkiestra dęta „Lutnia”, kapela RZL „Ziemia Sanocka” oraz
słowacka „Porubl’anka”. Milusińscy mogli poszaleć na dmuchanej
zjeżdżalni i ozdobić twarz kolorowym malunkiem, dorośli zaś
spróbować wojskowej grochówki
i szczęścia w loterii fantowej.
Festyn zwieńczyła zabawa pod
chmurką przy muzyce zespołu
„Nie ma mocnych”.
/jot/

I dla „powożącego”, i dla pasażera wyścig w taczkach stanowił
nie lada wyzwanie...

Dwa czterotysięczniki
w osiem dni
Łukasz Łagożny, sanocki „pogromca gór”, rusza
na następną wyprawę, której „Tygodnik Sanocki”
oczywiście patronuje.
Tym razem celem są dwa
czterotysięczniki: Mont Blanc
(4810 m n.p.m.), najwyższy
szczyt Alp i naszego kontynentu
potocznie zwany Dachem Europy, oraz Matterhorn w Alpach Zachodnich (4478 m n.p.m.), góra
symbol, jeden z najpóźniej zdobytych szczytów alpejskich, głównie ze względu na odstraszający
wygląd.
Łukaszowi towarzyszyć będzie troje sanoczan: Sabina Pelc-Szuryn, Tomasz Piecuch i Tomasz Januszczak. Ambitny plan
„2 x 4 = 8” zakłada zdobycie
dwóch czterotysięczników w ciągu ośmiu dni. – Wbrew pozorom
jest to spore wyzwanie. Mont
Blanc będziemy zdobywać drogą
włoską, czyli trudniejszym wariantem niż standardowa francuska trasa z Chamonix. Jest tam
więcej niebezpiecznych szczelin
lodowych i łatwiej się zgubić
– mówi Łukasz, który będzie sze-

ARCHIWUM PRYWATNE

Myśliwi z sanockiego koła „Jarząbek” ubogacili tradycje
myśliwskie, budując w swoim obwodzie, w Płonnej
k. Bukowska, piękną kapliczkę i nadając jej nazwę
„Matki Bożej z wilkami”. W sobotę, 3 lipca dokonali
jej poświęcenia, organizując piękną uroczystość.

Strażacy w workach
i na taczkach

KRZYSZTOF MAŁEK

Matka Boża z wilkami

– Nasza doroczna biesiada
sobótkowa w tym roku ma wyjątkowo odświętny charakter. Dziś
bowiem uroczyście odsłonimy
i poświęcimy kapliczkę „Matki Bożej z wilkami”, która stanęła tu, na
Kopcu, w miejscu często uczęszczanym przez watahy wilków. Ma
chronić myśliwych przed spotkaniami z nimi i prowadzić bezpiecznymi szlakami – mówił prezes Koła
Łowieckiego „Jarząbek” Wiesław
Górski. Powitał on przybyłych na
uroczystość gości z wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Ekolo-

9 lipca 2010 r.

WAKACYJNE WĘDRÓWKI

fem wyprawy. Dlaczego wspinacze wybrali najpierw Mont Blanc
i trudniejszą drogę na wyższy
szczyt? – Bo jest on i tak łatwiejszy niż Matterhorn, a przejdziemy
niezbędną aklimatyzację – wyjaśnia.
Podróżnicy wyruszają dziś,
a jutro zaczynają akcję górską.
Trzymamy mocno kciuki i życzymy pogody!
(jz)

Rubryka pod psem

Pomóżcie!
W ubiegłą sobotę (3 bm.) podczas spaceru w okolicach Stróży zaginął
pies rasy cocker spaniel – rudy, z brązową obrożą na szyi. Mimo usilnych starań właścicieli, którzy bardzo tęsknią za swym pupilem, nie
udało się go odnaleźć. Jeśli ktoś z naszych Czytelników widział gdzieś
wspomnianego psiaka i może pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu,
proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 13-464-76-05.
/k/

9 lipca 2010 r.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy
Olchowce miasta Sanoka, o nazwie „CHROBREGO - IV”.
Projekt planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr XLI/309/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar
położony w Sanoku w dzielnicy Olchowce, po wschodniej stronie ulicy Chrobrego, pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu, terenem „Adidasa” od północy, terenami rolnymi i zadrzewionymi od wschodu, ulicą Wylotową i terenami rolnymi od południa.
Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku gracznym do wyżej wymienionej uchwały. Powierzchnia obszaru objętego uchwałą wynosi ok. 14,05 ha.
Celem planu będzie między innymi wprowadzenie w tym obszarze funkcji mieszkaniowej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem gracznym, na którym oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekozjogracznym dla obszaru objętego uchwałą,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, złożonymi na
etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, w godzinach pracy urzędu.
Dane o opracowaniu ekozjogracznym dla obszaru objętego uchwałą zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 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 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., na piśmie
do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka
Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 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 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, o nazwie „SZCZUDLIKI - I”.
Projekt planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr XLVIII/363/09 Rady Miasta
Sanoka z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar
położony w Sanoku w dzielnicy Dąbrówka, po wschodniej stronie ulicy Marii Konopnickiej pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej od zachodu i północy, ulicą Szczudliki od wschodu i projektowaną ulicą zbiorczą typu „Z” od południa.
Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku gracznym do wyżej
wymienionej uchwały. Powierzchnia obszaru objętego uchwałą wynosi ok. 2,28 ha.
Celem planu będzie między innymi wprowadzenie w tym obszarze funkcji mieszkaniowej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem gracznym, na którym oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekozjogracznym dla obszaru objętego uchwałą,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, złożonymi na
etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, w godzinach pracy urzędu.
Dane o opracowaniu ekozjogracznym dla obszaru objętego uchwałą zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 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 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., na piśmie
do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

DYŻURY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W RADZIE POWIATU
9 lipca (piątek) pokój nr 33
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Marian Kawa
w godz. 12-14

Wójt Gminy Sanok ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w Międzybrodziu oznaczonej działką nr 148/70
o powierzchni 0,6589 ha, księga wieczysta nr 46611.
• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 73 341 zł.
• Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2010 roku o godz. 9
w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 302.
• Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu, w wysokości 8 000 zł, w kasie Urzędu Gminy Sanok, lub na konto Urzędu nr: 691240234011
11000031913038, w terminie do 9 lipca 2010 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, pierwsze piętro pokój 108, tel. 13-465-65-86, oraz
na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sanok.

12 lipca (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radny
Stanisław Lewicki
w godz. 15.30-16.30

DYŻURY

RADY MIASTA SANOKA
12 lipca (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Antoni Wojewoda
w godz. 16-17
15 lipca (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Wojciech Wydrzyński
w godz. 17-18

KRZYZÓWKA nr 27
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł
„Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka),
III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do odebrania
w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody
Choroba
Wojtyła,
nerpapie
wowa

Chodzi
w infule
Dawny
atrament

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.
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Rozwiązanie krzyżówki nr 25:

NIE MA GENIUSZU BEZ ZIARNA SZALEŃSTWA
1. Maria Stefanowska, ul. Daszyńskiego, 2. Elżbieta Wrona, ul. Armii Krajowej,
3. Ryszard Skałbowski, ul. Mickiewicza.

12
LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 50,7 m2, 2-pokojowe (IV piętro), loggia, Posada,
cena 3.000 zł/m2, tel. 509-97-32-83.
 Mieszkanie M-4 (parter), po
kapitalnym remoncie, przy ul.
Kościuszki, tel. 661-92-43-60.
 Mieszkanie 36,7 m2 (I piętro),
z wyposażeniem, po remoncie,
z garażem, przy ul. Wolnej,
cena 3.000 zł/m2, w cenie
mieszkania działka z domkiem i
altaną, tel. 602-77-29-72.
 Mieszkanie własnościowe
49 m2, SM „Autosan”, tel. 720-45-18-69.
 Mieszkanie 2-poziomowe (3-4
piętro), 84 m2, oddzielne wejścia,
własność, przy ul. Kochanowskiego, tel. 13-440-81-05.
 Mieszkanie 53 m2, w Sanoku,
Wójtowstwo, tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie 52 m2, w Sanoku
przy ul. Zamkowej 3, tel. 601-98-22-46.
 Mieszkanie 47 m2, 3-pokojowe, stan techniczny bardzo dobry, w Nowym Zagórzu, cena
155.000 zł do negocjacji, tel.
13-462-30-93 (14-20).
 Mieszkanie 38 m2 (II piętro),
przy ul. Lwowskiej 16, tel. 501-47-17-83.
 Mieszkanie 58 m2, tanio lub
zamienię na mniejsze, tel. 13-464-73-76 lub 694-51-72-09.
 Lub wynajmę mieszkanie 74 m2
(I piętro), w Sanoku, tel. 509-35-16-78.
 Mieszkanie 48,40 m2 (I piętro), osiedle Błonie, tel. 605-85-27-56.
 3 mieszkania bezczynszowe, po kapitalnym remoncie,
przy ul. Błonie, tel. 604-52-23-35.
 Mieszkanie 39,8 m2, 2- pokojowe, w Sanoku przy ul. Traugutta, tel. 783-82-83-48.
Biuro Tłumaczeń PAROLA

40 języków. Możliwość wykonania
tłumaczenia bez wizyty klienta w biurze.
www.parola.com.pl
tel. 607 24 20 06, tel./faks 12-429-49-11
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 Mieszkanie 49 m2 (II piętro)
w Sanoku na osiedlu Błonie, tel.
609-69-57-91.
 Mieszkanie 38,6 m2 (II piętro), ul. Sadowa, tel. 13-464-88-89.
 Budynek mieszkalny piętrowy,
w Prusieku k. Sanoka, cena do
negocjacji, Biuro Nieruchomości
BWiON, tel. 606-76-13-97.
 Budynek mieszkalny murowany, w Dydni, cena 125.000 zł do
negocjacji, Biuro Nieruchomości
BWiON, tel. 606-76-13-97.
 Dom w Sanoku, tel. 13-463-86-15.
 Dwa domy lub osobno, na
23 a działce, tel. 13-462-60-55.
 Dom murowany na działce
6,5 a, w Sanoku przy ul. Konarskiego, tel.13-463-18-93 lub
512-25-39-95.
 Dom murowany i budynek
gospodarczy na działce 11 a,
w Sanoku, tel. 697-94-21-34.
 Dom w stanie surowym 140 m2,
w Sanoku, tel. 692-87-99-20.
 Lokal na działalność handlową, gastronomiczną lub inną,
dobra lokalizacja, tel. 601-98-22-46.
 Halę do produkcji 400 m2 na
działce 50 a, tel. 692-87-99-20.
 Budynek baru na działce 10 a,
w Teleśnicy Oszwarowej, nad
Soliną, cena 135.000 zł,
ReBORN, tel. 692-26-93-43.
 Działkę budowlaną, w Łączkach k. Leska, w atrakcyjnym
położeniu i cenie, Biuro Nieruchomości BWiON, tel. 606-76-13-97.
 Działkę budowlaną ok. 60 a,
w Sanoku, obręb Dąbrówka,
cena 300.000 zł. ReBORN , tel.
692-26-93-43.
 Pilnie działkę budowlaną
1236 m2 w Płowcach, cena
95.000 zł, ReBORN, tel. 692-26-93-43.
 Działkę 15 a, na terenie Sanok – Olchowce, po atrakcyjnej
cenie, tel. 695-94-78-74.

 32 a budowlanej + 42 a rolnej, w Pakoszówce, tel. 609-88-16-64.
 Działkę budowlaną 10 a,
Biała Góra, tel. 606-82-63-11.
 Działkę, tel. 609-79-40-82.
 Działkę 25 a, blisko granicy
Sanoka, tel. 664-97-36-91.
 Działkę przemysłową, z budynkami, w Sanoku przy ul.
Okulickiego, tel. 604-98-10-03.
 Działkę budowlaną 15, 46 a,
w Sanoku przy ul. Konopnickiej,
tel. 13-463-43-06 (19-21).
 Działkę budowlaną 25 a, Wujskie, cena 2.400 zł/a , tel. 507-60-42-67 lub 665-87-75-74.
 Działka 9 ha, w Cisowcu,
gm. Baligród, tel. 788-27-59-35.
 Działki z możliwością zabudowy kubaturowej, o pow. do
uzgodnienia, atrakcyjnie położone w Sanoku nad Sanem, za
„Sosenkami”, tel. 606-88-21-58,
606-40-95-65.
 Atrakcyjną działkę budowlaną 30 a, w Tyrawie Solnej, tel.
508-09-09-91.

Żaluzje

Sanok, ul. Lipińskiego 109
tel. 781 600 611
WYPRZEDAŻ – likwidacja sklepu

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

Kupię

 Lokal 100 m2, przy ul. Lipińskiego, obok Inter-Marche, tel.
504-29-50-17.
 Lokal 40 m2, 2 pomieszczenia + łazienka, (parter), stan
bdb., na działalność handlowousługową, przy ul. Jagiellońskiej 57, wejście od ulicy, tel.
509-35-16-36.
 Dwa lokale 30 m2 i 60 m2,
w Sanoku przy ul. 3 Maja 17
(deptak, nad apteką), na cele
usługowe lub biurowe, tel. 13-464-04-39.

AUTO-MOTO
Sprzedam
 Citroena C-2, 1.4 HDi (2006),
kolor czarny, metalik, cena
23.000 zł, tel. 501-48-75-92.
 Motorower Simson SR-50,
tel. 602-87-68-87.
 Opla astrę hatchback 1.2,
16V (1998), ABS, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, przeb.
136 tys. km, w bardzo dobrym
stanie, tel. 663-37-47-84.

RÓŻNE

 Lokal lub mieszkanie do Sprzedam
40 m2, w centrum lub okolicy,
 Drewno opałowe, tel. 504może być do remontu, tel. 505-37-24-04.
-01-78-60.
 Kebab elektryczny + frytkowPosiadam do wynajęcia nica 230V-400V, nieużywany,
 Mieszkanie 57 m2, dla stu- tel. 606-35-37-17.
dentów, przy ul. Jagiellońskiej,  Pustak porotherm 24 x 24 x
44, 500 szt. Cena 4 zł/szt., tel.
tel. 668-03-41-89.
 Pięcioosobowe, samodziel- 500-05-02-50.
ne, w pełni wyposażone miesz-  Trak tarczowy poziomy, stan
kanie (70 m2 – 2 pokoje, kuch- bardzo dobry, tel. 506-35-62-10.
nia, łazienka), w centrum mia-  Jesion 6 szt. w klocach, cena do
sta, dla studentów, doskonałe uzgodnienia, tel. 513-12-55-57.
warunki, konkurencyjna cena,  Wełnę2 mineralną knauf 17 cm,
tel. 606-97-41-16 (wieczorem). rolka 8 m , 76 zł, tel. 788-27-59-35.
 Mieszkanie, tel. 503-80-29-90.
 Mieszkanie 70 m2, 3-pokoje,
łazienka, kuchnia, w Sanoku,
tel. 605-43-95-82.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.

 Traktoro-kosiarkę Husqvarna na gwarancji, stan b. dobry,
cena 4.200 zł oraz przyczepkę
samochodową, cena 500 zł, tel.
13-465-24-22.

 Wynajmę stemple budowlane,
metalowe, regulowane oraz rusztowanie 100 m2, tel. 13-464-35-02.

Kupię

Korepetycje
 Język angielski, tel. 609-08-71-57.
 Hiszpański, francuski, tel.
601-25-75-42.
 Angielski, włoski, tel. 601-25-75-42.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Matematyka, wszystkie poziomy, tel. 600-04-51-29

ZGUBY

 Kopaczkę konną, tel. 13-463-73-88.
 Silnik s 7, tel. 13-462-63-76.  Zgubiono legitymację studencką wydaną przez PWSZ
Sanok, tel. 723-45-94-55.
 Zgubiono legitymację stuZatrudnię
dencką, nr 19957.
 Szwaczki, „Regis”, ul. Cegielniana 56 a, tel. 13-463-22-08.
Cyklinowanie – bezpyłowe,
 Przyjmę uczniów I klasy w zawodzie fryzjer, tel. 697-58-75-05.
układanie podłóg,
 Pracowników ogólnobudowlakierowanie, renowacje,
lanych z doświadczeniem, tel.
tel. 506-356-210
883-94-99-64.
 Osoby do pracy przy montażu bram, wymagane prawo jazF.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
dy oraz umiejętność czytania
poleca meble
schematów elektrycznych, tel.
na zamówienie klienta,
600-87-01-76.

PRACA

Poszukuję pracy
 Podejmę się koszenia ogrodów, działek, tel. 603-99-08-73.
 Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 609-33-72-27.

pomiary
i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

,,Pass-Pol” – Sp. z o. o.
w Sanoku, ul Reymonta 19
zatrudni osobę na stanowisko: Kierownik Działu Kontroli Jakości
• wymagania: wykształcenie wyższe techniczne,
• dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
• znajomość systemów zarządzania jakością ISO (TS-16949, 14001)
• analiza problemów jakościowych i opracowywanie działań korygujących/ zapobiegawczych celem ciągłego udoskonalania (FMEA)
Kontakt: tel. 13-465-47-81, e-mail: biuro@pass.com.pl

REMONTY

sufity podwieszane,
montaż drzwi i okien
tel. 510 495 584

AKCESORIA SKLEP

DACHY konstrukcje,
krycie 28 zł/m2
tel. 693 639 070

tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918

DOMiX solidnie i tanio

Usługi transportowe
osobowe – 9 miejsc
towarowe – 2 tony
tel. 603 944 679

Usługi

Usługi stolarskie

Wykończenia wnętrz: gładzie, stiuk,
malowanie, regipsy, płytki, panele,
tapety natryskowe, sztukateria, itp.
tel. 603 443 982

remontowo-budowlane
od A do Z – Zagórz
tel. 665 913 551

szafy wnękowe,
garderoby, komody,
kuchnie na wymiar
tel. 501 067 124

„Bezpieczny
wyjazd na
wakacje”
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTOSAN S.A.
w ramach promocji „Bezpieczny wyjazd na wakacje”
w dniach 01-31.07.2010 oferować będzie dla
prywatnych posiadaczy samochodów osobowych:
• Wykonanie badań okresowych pojazdu,
w cenie badań dodatkowo odgrzybianie
układu klimatyzacji.
• Dla stałych Klientów wykonujących u nas badania
okresowe, oferujemy kontrolę: amortyzatorów, układu
hamulcowego, luzów w układzie zawieszenia i układzie
kierowniczym, ustawienie świateł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów AUTOSAN S.A.
38-500 Sanok, ul. Kluski 3 (dawna Okrzei – Serwis AUTOSAN)
tel. 13 46 50 700

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

ODWOŁANIE PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.
U. Nr. 207, poz. 2108 z 2004 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 05 lipca 2010 r. został odwołany wyznaczony na dzień 12 lipca 2010 r. na godz. 9.30 I przetarg ustny,
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej,
położonej w miejscowości Zagórz, oznaczonej nr ewid.działki 3346/1 o powierzchni 0,0127 ha.
Powodem odwołania przetargu jest konieczność zabezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu dla realizacji inwestycji celu publicznego.
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OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

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

L

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

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:

WA

KRYZYSO

Gmina Zarszyn i Szkoła Podstawowa w Pielni
zakończyła realizację projektu

Gmina Zarszyn i Szkoła Podstawowa w Pielni
zakończyła realizację projektu

„Doskonaląc siebie,
pomożemy innym”

„Chcę, mogę, potraę”

współnansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalikowane kadry systemu oświaty
Projekt realizowany był od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
w Szkole Podstawowej w Pielni.
Celem projektu było zdobycie nowych i podniesienie posiadanych kwalikacji
zawodowych przez nauczycieli.
W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w następujących
formach doskonalenia:
• studia podyplomowe w zakresie zarządzania środkami unijnymi,
• kurs kwalikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej,
• warsztaty – Aplikowanie i zarządzanie środkami Unii Europejskiej,
• warsztaty – Nadpobudliwość, problem biologiczny (ADHD) czy emocjonalny?
• warsztaty – W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
• warsztaty – Agresja w szkole – zrozumieć i skutecznie zaradzić,
• warsztaty – Rozwiązywanie problemów pedagogicznych – superwizja dla nauczycieli i pedagogów.
W szkoleniach wzięło udział 69 nauczycieli.
Wartość projektu 92.828,56 zł w tym kwota donansowania 78.904,28 zł.

współnansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany był od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
w Szkole Podstawowej w Pielni.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
- warsztaty języka angielskiego,
- warsztaty teatralne „Zabawa w teatr”,
- warsztaty rozwiązywania testów,
- koło historyczne,
- koło przyrodnicze.
Zorganizowane zostały wycieczki krajoznawcze:
- Kraków – serce i kolebka polskości,
- Warszawa – stolica Polski,
- Góry Świętokrzyskie – najstarsze góry polskie.
Działaniami projektowymi objętych było 63 uczniów Szkoły Podstawowej
w Pielni. Na realizację projektu szkoła otrzymała donansowanie w wysokości
182.384,00 zł.
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OGŁOSZENIA

PODKARPACKIE CENTRUM
DOSKONALENIA
I DORADZTWA
Sanok ul. Głogowa 1,

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

www.oswiata.sanok.pl

ZAPRASZA NA KURSY
KWALIFIKACYJNE Z ZAKRESU

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót remontowo- adaptacyjnych wraz
z wymianą instalacji elektrycznej Sali Widowiskowo- Konferencyjnej Osiedlowego Domu
Kultury „ Puchatek” ul Traugutta 9; 38-500 Sanok
1. Regulamin przetargu określające warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 12.07.2010 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 22.07.2010 r. do godz. 9 w zamkniętej kopercie
oznaczonej: „wykonanie robót remontowo- adaptacyjnych wraz z wymianą instalacji
elektrycznej Sali Widowiskowo- Konferencyjnej Osiedlowego Domu Kultury „ Puchatek”
ul. Traugutta 9; 38-500 Sanok”.
3. Wadium, w wysokości 1000 zł na okoliczność udziału w przetargu należy wpłacić
przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332
lub w kasie SSM do dnia 22.07.2010 r. do godz. 9.
4. Postępowania przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 22.07.2010 r. o godz. 11.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

• Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
• Metodyki nauczania języka obcego
(angielskiego) w okresie wczesnoszkolnym
• Metodyki nauczania języka obcego
(niemieckiego) w okresie wczesnoszkolnym
• Terapii pedagogicznej
• Bibliotekoznawstwa
• Organizacji i zarządzania oświatą
(dla oświatowej kadry kierowniczej)
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania: Przyrody
• Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
• Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu
• Oligofrenopedagogiki
• Wychowania do życia w rodzinie
Organizujemy także kursy
doskonalenia zawodowego
Informacje na stronie

www.oswiata.sanok.pl
Początek zajęć
od dnia 8 października 2010 r.

SANOCKA SZKOŁA
POLICEALNA
W SANOKU

o uprawnieniach szkoły publicznej
Sanok ul. Głogowa 1,
tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

www.oswiata.sanok.pl

kształcąca w formie zaocznej

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sanoku

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 52,90m2, położonego na parterze w budynku przy ulicy Langiewicza 5/16 w Sanoku.
Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 148.330,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem
tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2010 r. o godz. 11 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział
Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 14.833,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza
1 w Sanoku - pokój 403 (IV piętro) do dnia 21.07.2010 r. do godz. 10. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej kwoty ustalonej w przetargu do 14 dni od dnia przetargu
tj. do dnia 04.08.2010 r. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku
niewpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym terminie, osoba wygrywająca przetarg
traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 21.07.2010 r. w kasie SSM po godz. 13.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje
się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315, 316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1. Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prowadzi nabór
na następujące profile:
• technik administracji
• technik obsługi biura
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik obsługi turystycznej
• technik rachunkowości
• technik organizacji reklamy

NABÓR TRWA

Warunkiem przyjęcia: ukończenie szkoły
ponadgimanzjalnej

INAUGURACJA ROKU
1 WRZEŚNIA 2010 R. GODZ. 17
Początek zajęć dydaktycznych
14 września 2010 r.
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA
DO ZUS, KRUS, WKU, MOPS

NIEPUBLICZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o uprawnieniach
szkoły publicznej

Sanok ul. Głogowa 1,

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

www.oswiata.sanok.pl

Prowadzą nabór do:
1. Trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych – po 8-letniej szkole
podstawowej lub gimnazjum
– matura na miejscu
2. Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych – po zasadniczej
szkole zawodowej – matura
na miejscu

NABÓR TRWA

Warunkiem przyjęcia: ukończone 18 lat

INAUGURACJA ROKU
1 WRZEŚNIA 2010 R. GODZ. 17
Początek zajęć dydaktycznych
14 września 2010 r.
WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA
DO ZUS, KRUS, WKU, MOPS

Niepubliczne
Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych
(o uprawnieniach publicznych)
38-500 Sanok ul. Głogowa 1,
tel./fax 13-464-88-45,

www.nkjo.sanok.pl

prowadzi

Studia licencjackie
Licencjat Uniwersytetu Śląskiego
opiekun naukowy Kolegium
1. Specjalność język angielski

– w dziennym, wieczorowym i zaocznym
systemie kształcenia

2. Specjalność język niemiecki

– w dziennym, wieczorowym i zaocznym
systemie kształcenia

Dokumenty (podanie, 2 zdjęcia 30x42,
4 zdjęcia 45x65, świadectwo
dojrzałości lub dyplom)
należy składać w siedzibie Kolegium
ul. Głogowa 1, tel. 13-464-88-45.

Komisja Egzaminacyjna
przyjmuje dokumenty
na bieżąco tj. w okresie
od 14 czerwca 2010 r.
Informacje dodatkowe:
tel. 603 860 187

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

GABINET TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ
I PEDAGOGICZNEJ

ZAPRASZAMY!
Nasza oferta:

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
600 278 757,
niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

SZKOŁA KOREPETYCJI
Sanok ul. Głogowa 1,
www.oswiata.sanok.pl

1. Kursy przygotowujące
do egzaminów szóstoklasisty
2. Kursy przygotowujące
do egzaminów gimnazjalnych:
• część matematyczno-przyrodnicza
• część humanistyczna
• język angielski i niemiecki
3. Kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym:
• język polski, angielski, niemiecki,
francuski, rosyjski, hiszpański, włoski,
łaciński
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka i fizyka z astronomią
• chemia i biologia
• geografia
• technologia informacyjna
4. Zajęcia wyrównawcze
z poszczególnych przedmiotów.

NABÓR TRWA
Początek zajęć wrzesień 2010 r.

Sanok ul. Głogowa 1,

www.oswiata.sanok.pl

Świadczy usługi w zakresie:

• Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna
• Terapia zaburzeń mowy
(m. in. seplenienie, reranie, mowa
bezdźwięczna, nieprawidłowa wymowa
głosek tylnojęzycznych k,g,h, nosowanie)
• Terapia w zakresie opóźnionego
rozwoju mowy
• Profilaktyka logopedyczna
• Zajęcia z zakresu prawidłowej emisji głosu
• Usprawnienie percepcji wzrokowej,
słuchowej,
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego
• Terapia zaburzeń procesu
lateralizacji i orientacji przestrzennej
• Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
• Terapia specyficznych zaburzeń
czytania i pisania (dyslekcja,
dysgrafia, dysortografia)
• Przygotowanie dziecka do podjęcia
nauki w szkole – Metoda Dobrego Startu

NABÓR TRWA

Początek zajęć wrzesień 2010 r.
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SPORT

Zawrotne tempo kolarzy Wrotkarski medal

ARCHOWIM ROWEROMANII

Dzięki dobrym występom kolarzy Roweromanii, nie zabraknie
sanoczan w nałach „Family Cup” w Kielcach.

Na bardzo trudnych trasach
Góry Parkowej w Iwoniczu sanoccy kolarze radzili sobie całkiem dobrze. W grupie najmłodszej (do 10 lat) w premiowanej
szóstce znalazło się ich aż trzech.
Drugi był Przemysław Filipczak,
trzeci Mateusz Buczek i szósty
Dominik Buczek. W straszej grupie (do lat 13) awans do nałów
w Kielcach wywalczył Szymon
Skiba, który w Iwoniczu był drugi na mecie. W grupie seniorów
na 5 m. uplasował się Krzysztof Sebastiański, identycznie
jak wśród weteranów do lat 45
Krzysztof Buczek. Kategorię weteranów pow. 45 lat wygrał Jerzy
Haduch. I na koniec kategoria rodzinna, w której Krzysztof Buczek
wraz ze swym synem Mateuszem
zajęli 2 miejsce.
emes

Piłkarze drugiej drużyny Stali zrealizowali cel, jakim było
zdobycie 150 bramek w sezonie. Aby go osiągnąć, w ostatnich
meczach postawili na atak kosztem obrony, co jednak nie
przeszkodziło im w odniesieniu kolejnych zwycięstw.

z Bumarem Rudenka. Tym razem
nerwówki już nie było, bo gospodarze prowadzili tylko raz (1-0) i to
krótko. Wyrównał Birek, po czym
worek z bramkami rozwiązał się.
Z Otrytem Lutowiska stalow- Lorenc, wiadomo było, że Stal Po dwa razy trali Mateusz Kuzio
cy długo przegrywali 0-2, wresz- szansy nie wypuści. W końcówce i Jacek Florek, na listę strzelców
cie jednak nastąpiły 4 minuty, zwycięstwo przypieczętował Piotr wpisał się też Bartosz Sieradzki.
A że miejscowi też nie byli dłużni,
które wstrząsnęły rywalami. W roli Kowalski.
głównej wystąpił junior Mateusz
Jeszcze więcej goli padło spotkanie przyniosło aż 10 goli.
Birek – najpierw zdobył kontakto- w kończącym sezon meczu
wego gola, po chwili celnie głów- Stal II Sanok – Otryt Lutowiska 4-2 (0-2); Birek 2, Lorenc, Kowalski.
kował. Gdy za moment bramkę Bumar Rudenka – Stal Sanok II 4-6 (2-3); Kuzio 2, Florek 2, Birek,
dającą prowadzenie zdobył Piotr Sieradzki. Tabela końcowa grupy I: 1. Stal (76, 151-26).
(bart)

Puchar
Starosty
Na kortach SKT rozegrano
turniej dla młodzieży
„O Puchar Starosty”.

Dwaj juniorzy Stali wystąpili
w drużynie OZPN Krosno,
która wygrała turniej w Niżnej
Sebastowej na Słowacji.
Mateusz Kuzio został królem
strzelców.

ARCHIWUM TS

Polska
ekipa
odniosła
dwa zwycięstwa, pokonując 3-1
gospodarzy i 6-1 zespół z Presova.
W spotkaniach tych po 2 gole zdobył Kuzio, sięgając po tytuł króla
strzelców ex aequo z zawodnikiem Karpat Krosno, który aż
4 razy trał do siatki Presova.
Drugim reprezentantem Stali był
Michał Zarzycki.
(b) Mateusz Kuzio w akcji.

łęcki był 11. wśród juniorów D
w Pucharze Roztocza (impreza
towarzysząca).
W mistrzostwach uczestniczył także senior Robert Kustra
(na zdjęciu), w wyścigach wrotkarskich reprezentujący jednak
barwy klubu Ambra. W wyścigu
tradycyjnym na 10 km zajął 5.
miejsce, a w punktowym na 5 km
przypadła mu 7. lokata. Nieco
wcześniej był także 7. podczas
maratonu w Osiecznicy.
(bb)

Wśród dziewcząt do 14 lat
wygrała Oliwia Orlof przed Dominiką
Kalembą i Anną Kokoszką, wśród
chłopców Szymon Petka przed Radosławem Kruczkiewiczem i Dawidem Sobczykiem. W kategorii do 18
lat. Najlepsza z dziewcząt okazała
się Afrodyta Kardasz, wyprzedzając
Joannę Dudek i Karolinę Kalembę.
Zmagania chłopców wygrał Jakub
Mazur, kolejne miejsca zajęli Grzegorz Krochmal i Paweł Pelczarski.
(b)

Spartanie w formie
Puchar Podkarpacia
w Gimnastyce Sportowej
był popisem dzieci z klubu
Spartanie Zahutyń. Podczas
zawodów w Rzeszowie
wywalczyły aż 10 medali!
W kategorii klas 0-I ćwiczenia wolne wygrała Klaudia Zubel,
wyprzedzając swą siostrę, 5-letnią
Natalię (najmłodsza uczestniczka).
Trzecia z sióstr – Wioletta, zajęła 2.
miejsce w klasach V-VI. W tej grupie
startowali pozostali Spartanie. Ćwiczenia na ławeczce przyniosły złoty
medal Marii Kotlarz, a ćwiczenia na
drążku Dawidowi Gaworeckiemu,
za którym uplasował się Dawid Karbowiak. W skoku przez kozła 2. był
Aleksander Lubas, 3. Ilona Karbowiak. Drużynowo podopieczni Mirosława Kaźmierczaka zdobyli srebro
wśród chłopców i brąz wśród dziewcząt (obok wymienionych skład uzupełniały trzy Aleksandry: Sokołowska, Szczupaczyńska i Anioł). (b)

MIROSŁAW KAZIMIERCZAK

ARCHIWUM TS

rozegrany zostanie w Sanoku!
Ale o tym wydarzeniu szczegółowo napiszemy w późniejszym
terminie, jednak już dziś anonsujemy, że taka impreza odbędzie
się w naszym mieście.
A Mateuszowi życzymy udanych startów w zawodach najwyższej krajowej rangi.
emes

151 bramek rezerwistów!

Skuteczny
Kuzio

Na podium stanęła drużyna
w składzie: Kamil Ziemba, Piotr
Michalski i Jarosław Sawa.
Dziewczęta (Emilia Ziarko, Karolina Juszczyk i Patrycja Posadzka)
zajęły 4. miejsce, podobnie jak juniorzy młodsi (Kamil Popko, Konrad Radwański i Marcel Drwięga).
Biegi sztafetowe rozgrywano na
5 km. Wszyscy wymienieni oraz
Marlena Wołkowicz i Bartłomiej
Dobosz startowali też indywidualnie. Najlepiej wypadła Ziarko
– 12. lokata. Natomiast Piotr Na-

startowała na 5 km (ponad 50
osób), wygrywając wśród pań.
Wyścig IV Presovska Horska
Patnastka rozegrano na trudnej,
Dobra forma długodystansowców. Wyjazd na II Bieg Sokoła 15-kilometrowej trasie. Startoprzyniósł im aż cztery zwycięstwa, a w słowackim Presovie
wało ponad 60 osób. Dziewiński
generalnie wygrał Damian Dziewiński.
drugi raz odniósł zwycięstwo
Główny wyścig w Sokoło- wiednio 7. i 3. Jerzy Nalepka w tej imprezie, niszując z czawie Małopolskim, na dystansie z Sanockiej Grupy Miłośników sem 51.56. Fedak był 8. ge10 km, ściągnął na start prawie Maratonu zwyciężył w kat. neralnie i 4. w kat. 18/39 lat.
80 osób. Generalnie 2. miejsce 60-69 lat, a Kinga Zoszak Nalepka zajął 2. miejsce w swozajął Dziewiński (Zespół Szkół w 40-49 lat kobiet (4. general- jej grupie wiekowej.
(b)
nr 3), wygrywając kat. 20-29 nie). Kolejna reprezentantka
lat. Grzegorz Fedak był odpo- SGMM, Katarzyna Węgrzyn,

Mateusz Nagaj, sanoczanin reprezentujący obecnie barwy
Resovii, wywalczył prawo udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży oraz w Mistrzostwach Polski. Dotyczy to zarówno
startów na szosie, jak też w wyścigach MTB. Czyniąc to,
zapewnił sobie bardzo pracowite sportowe wakacje.
dzień później Mateusz wyjedzie
do Wałbrzycha, aby powalczyć
w Mistrzostwach Polski MTB,
a w kolejny weekend w Jeleniej
Górze (23 lipca) rywalizować
będzie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na szosie.
4 sierpnia będzie się ścigał w Zielonej Górze w ramach Olimpiady Młodzieży MTB, a wcześniej
wystartuje w Mistrzostwach Polski MTB w Międzyrzeczu k. Gorzowa. 15 sierpnia czeka go jeszcze start w Maratonie MTB, który

Łyżwiarze Górnika rozpoczęli obóz w Tomaszowie Lubelskim
od… startu we Wrotkarskich Mistrzostwach Polski. Sztafeta
juniorów zdobyła brązowy medal.

Wygrane biegaczy

Pracowite
wakacje Mateusza
W rozegranych w miniony
weekend w Skomielnej k. Rabki
czwartych już eliminacjach (MTB
i na szosie) Mateusz zajął punktowane 6 miejsce, czym wywalczył sobie awans do Olimpiady
Młodzieży i do Mistrzostw Polski.
Tym samym mocno wypełnił mu
się plan startów w miesiącach
wakacyjnych, lipcu i sierpniu.
Już w najbliższą sobotę
(10 bm.) wystartuje on w Zielonej Górze w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski. Ty-

panczenistów
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Ostatni weekend kolarze Roweromanii spędzili w Iwoniczu
Zdroju, gdzie rozegrane zostały kolejne eliminacje do
Mistrzostw Polski „FAMILY CUP”, których nał
przewidziano na 4 września w Kielcach.
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Spartanie w komplecie. Górny rząd: Aleksandra Sokołowska,
Aleksandra Anioł, Wioletta Zubel i Aleksandra Szczupaczyńska,
środkowy rząd: Maria Kotlarz, Ilona Karbowiak, Dawid Gaworecki, Dawid Karbowiak i Aleksander Lubas, na dole: Klaudia Zubel
i Natalia Zubel.

Kramarzowie ciągle w biegu!
Świetne wieści z Berlina, gdzie nadal mieszka nasze biegające
małżeństwo – Agata i Edmund Kramarzowie. Półroczna
przerwa w startach dobrze zrobiła najlepszemu sanockiemu
zawodnikowi, a jego żona jest w życiowej wręcz formie!
Mundek wrócił do biegania
na sztafetowy wyścig 5x5 km,
będący jedną z największych
imprez integracyjno-sportowych
w Berlinie. Dość powiedzieć, że
w tym roku do rywalizacji przystąpiło ponad 4500 drużyn! W ekipie
LG Buchsbaum Kramarz startował na ostatniej zmianie, uzyskując czas 16.27. I wyprowadził
swój zespół na 3. miejsce w klasykacji łącznej, choć skład w całości tworzyli weterani! Kategorię
40-45 lat wygrali bezapelacyjnie.

Następnie Kramarzowie razem odnieśli zwycięstwa podczas
IV Biegu na Parkingu. Edmund
wygrał generalnie, dystans 10 km
pokonując w czasie 33,15. Jak
dobry to wynik, najlepiej świadczy fakt, że kolejnego zawodnika
(startowało prawie 50 osób) wyprzedził o 4 minuty! – Przy sześciu pętlach z wieloma ostrymi
zakrętami, 100-metrowym podbiegiem na każdej i silnym wiatrem na dachu parkingu, trzeba
się było nieźle „napocić”. Forma

jest, co dobrze wróży na dalszą
część sezonu – powiedział nasz
biegacz. Agata była wśród kobiet
2. generalnie, ale 1. w kategorii
30-39 lat. Uzyskała czas 43,37
– jej najlepszy rezultat od 12 lat.
bart

Atrakcyjne wakacje
„pod żaglami”
w licencjonowanym ośrodku
szkolenia żeglarskiego
w Polańczyku na Jeziorze
Solińskim.

Zapraszamy

kontakt: 13-466-61-38 lub 604-246-569

www.kozz.prv.pl
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W Pucharze gramy dalej!

Na przystawkę stalowcy zjedli IV-ligowy CCC Dąbrówki ,
pokonując go 3-0, więcej wysiłku kosztowało ich połknięcie
III-ligowej Unii Nowa Sarzyna, ale i z nią poradzili sobie,
wygrywając na „Izoarenie” w Boguchwale 1-0. Teraz czekają
na Hetmana Zamość, po czym na deser – miejmy nadzieję
– połkną zwycięzcę Pucharu z województwa małopolskiego.
Dobrze idzie.

RZYNA. Drużynę Stali poprowadził
w tym meczu nowy jej szkoleniowiec Roman Lechoszest.
Lepiej zaczęli sanoczanie. Już
w 7. min Paweł Kosiba znalazł
się w sytuacji sam na sam z Zastawnym, ale przegrał pojedynek

TOMASZ SOWA

Rowerem
na wieżę Eifﬂa
Kilka pytań do Krystiana Herby – polskiego sportowca
specjalizującego się w trialu rowerowym, zdobywcy Pucharu
Polski w 1999 roku, uczestnika programu „Mam talent”,
który w niedzielę w Zagórzu zaprezentował swoje umiejętności. Jednym z jego największych osiągnięć jest wjazd
rowerem po schodach na najwyższy budynek w Polsce
– Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
ningi tygodniowo ze skakania po
schodach.
* Zdobywasz nowe umiejętności w trialu czy doskonalisz to,
co już potrasz?
– Jak tylko uda mi się znaleźć
wolną chwilę, próbuję wykonywać nowe tricki. Ostatnio nauczyłem się zjazdu w dół na przednim
kole, co jest
bardzo trudnym
manewrem.
* Jakie masz
plany na wakacje?
– Tygodniowy
urlop w lipcu.
Jednak zaraz po
powrocie wracam do pokazów,
które odbędą się
w kilku miastach
w Polsce.
* Jakie jest
twoje trialowe
marzenie?
– Bardzo chciałbym „wskoczyć”
na wieżę Eifa
w Paryżu. Być
może spełni się,
lecz jeszcze nie
w tym roku.
*Czy jako rzeWłosy dęba stawały widzom na głowie, gdy szowianin często odwiedzasz
patrzyli, co można wyprawiać na rowerze.
Bieszczady?
* Piątego czerwca zdobyłeś ko- – Teraz, niestety, nie mam na to czalejny polski wieżowiec – kato- su. Za to kiedyś często jeździłem do
wicki „Altus”. Przygotowujesz Soliny, gdzie głównie żeglowałem.
się już do nowego wyzwania?
* A co z innymi zainteresowaniami?
– Następny będzie najwyższy – Snowboard. W tej dyscyplinie
budynek w Wiedniu – 48-piętro- także zdobyłem kilka nagród,
wy Millenium Tower. Treningów np. w 2004 i 2006 roku byłem
jeszcze nie rozpocząłem, ale Mistrzem
Polski
Amatorów,
często mam pokazy, co samo a w 2009 Mistrzem Podkarpacia.
w sobie także jest ćwiczeniem.
Rozmawiała
Jesienią dojdą jeszcze dwa treAngelika Wyrwas
* Jak wyglądały początki twojej
kariery?
– Trialem zajmuję się już ponad
15 lat. Najpierw trenowałem na
zwykłym rowerze górskim. Dopiero po kilku latach doczekałem się profesjonalnego sprzętu,
a w 1999 r. pierwszy raz wystartowałem w zawodach.

AUTORKA

Druga połowa rozpoczęła się od wzajemnych ataków
i obie drużyny stworzyły po kilka
sytuacji, z których mogły paść
bramki. Najbliżej tego był wprowadzony w 62. min za Dawida Kijowskiego Fabian Pańko, którego
strzał głową minimalnie minął cel.
Chwilę potem Łukasz Tabisz trał
w słupek. W 74. min szarżującego Pańkę chwytem za koszulkę
powstrzymał Reptak, co nie uszło
uwadze rzeszowskiego sędziego
Rafała Grenia, który zdecydowanie wskazał na jedenastkę.
Z pretensjami do arbitra skoczył
Wtorek, za co ujrzał czerwoną
kartkę. W sukurs koledze poszedł
Bartnik, nie dopuszczając ponadto do wyegzekwowania rzutu
karnego, za co sędzia ponownie wyciągnął czerwoną kartkę.
Zrobiło się niezwykle nerwowo.
Atmosfera wrzenia nie przeszkadzała jednak Nikodemu pewnie
wyegzekwować jedenastkę. Piłka
po jego mocnym strzale wylądowała w prawym rogu, bramkarz
Unii – w lewym. Wściekli, wzburzeni sarzynianie ruszyli do ataku
i o mały włos, trzy minuty później
nie doprowadziliby do wyrównaRafał Nikody nie boi się dołożyć nogi, a ma jeszcze w sobie to coś, że po wielu takich dołożeniach nia. Na szczęście strzał Bednarza wylądował na słupku bramki
piłka ląduje w siatce przeciwnika.
Daniela Ziemby. W 86. min mógł
CCC Dąbrówki (gm. Czar- sywy Stali, która w meczu tym z bramkarzem Unii. W 13. min ostudzić temperaturę Nikody,
na k. Łańcuta) tylko postraszyły wystąpiła bez Mariusza Sumary prowadzenie mogli objąć prze- który z 10 metrów strzelił obok
stalowców zwycięstwem nad (w szpitalu, po kontuzji głowy w ciwnicy. Po centrze Oślizły Bed- bramki.
dość wysoko notowaną Pogo- meczu z CCC Dąbrówki) i Piotra narz minimalnie nie sięgnął piłki.
A grupka kibiców z Sanoka
nią Leżajsk. Ale wystarczyło im Łuczki (wyjechał na wcześniej W 34. min najlepszy strzelec Stali po raz kolejny miała okazję zakilkanaście minut, aby pokazać wykupione wczasy). W lidze Stal Rafał Nikody wyjątkowo postra- intonować: „Puchar jest nasz,
gospodarzom, że za wysokie z Unią zagrały na remis. Najpierw szył rywali. Na ich szczęście, puchar się nam należy... Bo taka
progi... Nie przemęczając się, w N. Sarzynie sanoczanie dość piłka po wykonywanym przez jest prawda.
sanoczanie zaaplikowali im trzy szczęśliwie zwyciężyli 3-2, dla Nikiego z 22. m rzucie wolnym W zwycięskim meczu z Unią Stal
bramki, wygrywając mecz 3-0. odmiany w Sanoku goście wy- ostemplowała spojenie słupka wystąpiła w składzie: Ziemba – KiŁupem bramkowym podzielili się: grali 2-0. Pucharowy mecz miał i poprzeczki, wychodząc w pole. jowski (62. Pańko), Węgrzyn, ZaSebastian Sobolak, Maciej Kuzic- rozstrzygnąć, która z tych drużyn W końcówce okazję do zdobycia rzycki, Chudziak – Nikody, Tabisz
ki i Łukasz Tabisz.
zasługuje na wyższe notowania. gola „do szatni” miał Maciej Ku- (84. Lorenc), Zajdel, Kuzicki, KosiKolejną, tym razem już po- Pierwotnie miał to być dwumecz, zicki, jednak z 12 metrów posłał ba – Czenczek (80. Niemczyk).
ważną przeszkodą na drodze do jednak kluby, czując zmęczenie piłkę obok bramki.
Marian Struś
sięgnięcia po pucharowe zwycię- sezonem, doszły do porozustwo na szczeblu województwa, mienia, że lepiej rozegrać jedno
był III-ligowy zespół Unii Nowa spotkanie na neutralnym boisku. 21 lipca Stal Sanok zagra w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski
Sarzyna. Trudno było wytypować 7 lipca na „Izoarenie” w Boguchwa- z Hetmanem Zamość. A wobec kłopotów ekipy z Zamościa jest barw nim faworyta. Więcej szans da- le rozegrany został nał Pucharu dzo prawdopodobne, że sanoczanie będą mieli wolny los i 4 sierpnia,
wano Unii, a to głównie za spra- Polski na szczeblu województwa w rundzie wstępnej, zmierzą się ze zwycięzcą rozgrywek pucharowych
wą poważnego osłabienia defen- STAL SANOK – UNIA NOWA SA- w Małopolsce (nał dodpiero 18 lipca), lub z GKS-em Jastrzębie.

9 lipca 2010 r.
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Błękitna Wstęga Soliny
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mandorem Piotrem Rybczyńskim
w roli głównej.
W sobotę rozegrane zostaną trzy wyścigi, w których każdy
Żeglarze twierdzą, że choć ma swojego sponsora. W nieŻeglarze lubią te regaty, gdyż bój idzie o najszybszą łódkę
„Błękitna Wstęga” była impre- dzielę natomiast odbędzie się
na Solinie. A że pogoda była typowo żeglarska, tegoroczna
zą bardzo udaną, był to jedynie główny bieg „O Puchar Dyrekto„Błękitna Wstęga” przyniosła wyjątkowe emocje.
przedsmak przed regatami so- ra PGNiG”. Będzie się więc o co
Zwyciężył rzeszowianin Marek Szwed na „Martao”, ale tuż
botnio-niedzielnymi (10-11 bm.), ścigać. Oczywiście impreza na
za nim uplasował się Jan Wilk („Admirał W”), a w czołowej
które zainaugurują „Puchar Soli- Naftowcu nie kończy się na płyszóstce znalazło się aż czterech sanoczan.
ny”. Gospodarzem tych najwięk- waniu. Uczestników czeka mnóWalka tak wszystkich
stwo atrakcji, z występapochłonęła, że początkowo
mi bardzo atrakcyjnych
nawet nie zauważono, iż
zespołów
włącznie.
Jerzy Kusiak, który pierwWystarczy zdradzić, że
szy zameldował się na mezagra „Yank Shippers”
cie, w pewnym momencie
i ktoś jeszcze, ale kto to
popłynął na skróty i stąd
będzie, musi pozostać
ten jego wynik. Gdy
do końca tajemnicą.
dokładnie
przeanalizoSłodką tajemnicą. Oczywano wyścig, dopatrzowiście będzie żeglarskie
no się „faulu” i sędziowie
ognisko, tańce i śpiewy,
przesunęli „Jurika” o trzy
nie powinno zabraknąć
miejsca do tyłu. Dzięki
whisky, a piwa to na
temu „Błękitną Wstęgę
pewno nie. PrzypływajJeziora Solińskiego 2010”
cie, żeglarze, ahoj!
zdobyło „Martao” ze sterSkoro trąciliśmy nutnikiem Markiem Szwedem
kę „Pucharu Soliny” warz Rzeszowa, drugi był „Ad- Wprawdzie najszybszą łódką na Solinie został jacht o nazwie „Martao” z za- to wiedzieć, że nagrodą
mirał W” pod sanoczaninem łogą rzeszowską, to jednak cztery miejsca w pierwszej szóstce wywalczyli główną za jego zdobycie
Janem Wilkiem, a trzeci sanoczanie. Przyznajemy im tytuł najmocniejszej koalicji nad Soliną.
jest komplet materiałów
„Res-Gal” Jacka Pruca
budowlanych na domek
z Rzeszowa. Na punktowanych Pietrytka na „Mansardzie” i Ma- szych i najatrakcyjniejszych regat letniskowy. Prawda, że pyszna
miejscach uplasowali się w ko- rek Sawicki na „Elcom-ie” (cała na Zalewie Solińskim jest Klub nagroda?
lejności: Jerzy Kusiak, Wiesław trójka z Sanoka).
Żeglarski NAFTOWIEC z koemes
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