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Szliﬁernia
diamentów

Uratowali mu życie
Mają po dwadzieścia kilka lat. Znają się doskonale. Łączy ich strażacka
pasja, którą realizują w OSP Nadolany. I mają powody do wielkiej dumy.
Dzięki własnym umiejętnościom, odwadze i determinacji, uratowali życie
swojemu koledze. Mimo że zasługują na miano bohaterów, nie czują się
nimi. – Zrobiliśmy, co trzeba – mówią z prostotą.

samo postąpiłbym, ratując kogoś obcego – zapewnia Paweł
Kozimor.
Nie zważali na płynące po
plecach strugi potu. Ani na brak

– chodzi, mówi, myśli logicznie.
Czeka go jednak długa rehabilitacja, przede wszystkim ze
względu na dość mocno poranioną rękę. Jej stan będzie zna-
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Skazane na
człowieka

str. 9

Będzie dobrze! – zapewniają Wojciech Słysz, Marcin Rabicki, Łukasz Kowalczyk i Paweł Kozimor.
Bohaterski team, który uratował Janusza (na zdjęciu obok) uzupełniał nieobecny tu Marek Szatkowski.

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl
Wydarzenia, jakie rozegrały się w czwartek,
12 sierpnia, około godz. 21 w Nadolanach, na długo
pozostaną w ich pamięci. Podczas prac polowych
groźnemu wypadkowi uległ ich kolega-strażak,
18-letni Janusz Rabicki.
Chłopak balował słomę na polu. Zabrakło mu
paliwa do traktora. Zadzwonił do brata, który pojechał na pole razem z kolegą.
Po uzupełnieniu paliwa, 18-latek
kontynuował pracę. Kiedy balował ostatnią porcję słomy, coś
się zablokowało. Zsiadł z traktora
i –- nie wyłączając maszyny – usiłował odgarnąć ręką nadmiar słomy. Wtedy doszło do tragedii...

Bez oddechu i pulsu
– Usłyszeliśmy krzyk Janusza
i dziwny odgłos z balarki. Podbiegliśmy. Widok był okropny. Górna
część ciała brata była wciągnięta
przez maszynę... na zewnątrz
wystawały tylko nogi – opowiada
nie bez emocji Marcin Rabicki.
– Kolega szybko wyłączył silnik
i zadzwonił na pogotowie. Janusz
nie dawał znaku życia. Wiedzieliśmy, że sami nie damy rady go
wydostać. I że liczy się każda
minuta. Łukasz wsiadł w auto
i pojechał po pomoc. Sąsiedzi
pomogli nam wyciągnąć Janusza

z balarki. Był nieprzytomny. Nie
oddychał i nie miał pulsu. Zacząłem go reanimować. Wiedziałem,
że trzeba jak najszybciej przywrócić mu krążenie.
Potem w sukurs Marcinowi
przyszli koledzy, którzy ćwiczyli
akurat pod remizą. O wypadku
dowiedzieli się od dyspozytorki pogotowia, która zadzwoniła,
prosząc o doprecyzowanie miejsca wypadku. Kilku wskoczyło
w samochód, jeden został przy
drodze, żeby pokierować karetkę.

Walka o życie
– Po ciemku niełatwo było
trać, ale szybko dotarliśmy na
miejsce. Zluzowaliśmy Marcina,
który był w szoku. Paweł rozpoczął wentylację. Radził sobie bardzo dobrze, choć nie było to łatwe.
Janusz miał zmiażdżony nos i był
cały zalany krwią, więc trzeba to
było robić w odpowiedni sposób.
Marek, ja i Łukasz – na zmianę
prowadziliśmy masaż serca – opowiada Wojciech Słysz, który wziął
na siebie rolę dowodzącego.
– Nie miałem żadnych oporów, żeby prowadzić wentylację
metodą usta-usta. Odgarnąłem
tylko krew z twarzy. W takiej
sytuacji nie ma czasu na jakieś
skrupuły. Wiedziałem, że od
tego zależy życie Janusza. Tak

czynności życiowych
u reanimowanego. Motywowali się wzajemnie. Nie
ustawali, wiedząc, że walczą
o jego życie. Akcję reanimacyjną
prowadzili aż do przyjazdu karetki, czyli przez około pół godziny.

Najmniejsze ogniwo
– Tym strażakom należą się
wyrazy najwyższego uznania.
Wykazali się nie tylko umiejętnościami, ale i ogromną odwagą.
Nie bali się podjąć działania.
Ich determinacja uratowała 18-latkowi życie. To pokazuje, jak
istotne znaczenie mają szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i jak ważne jest każde, nawet najmniejsze ogniwo.
Dobrze wyszkoleni ratownicy, nowoczesna erka z dobrym debrylatorem i doskonale zorganizowany oddział ratunkowy. Gdyby
któregokolwiek z tych elementów
zabrakło, ten chłopak by nie przeżył – podkreśla Adam Siembab,
dyrektor sanockiego szpitala.

Wszyscy trzymają
kciuki
Ranny 18-latek – po kilkunastodniowym pobycie na OIOM-ie
– powoli dochodzi do siebie.
Aktualnie przebywa na Oddziale Rehabilitacyjnym w Lesku.
Jest coraz bardziej samodzielny

ny po zagojeniu ran szarpanych
i szczegółowych badaniach. To
nader ważne dla chłopaka, który poza pożarniczą ma jeszcze
jedną pasję – piłkę nożną. Gra
na pozycji bramkarza w LKS
Cosmos Nowotaniec. – Janusz
jest bardzo dobrym zawodnikiem. Pełnił funkcję I bramkarza
w rundzie wiosennej. Jego brak
to dla drużyny ogromna strata,
która burzy całą koncepcję. Ale
najważniejsze jest jego zdrowie.
Wszyscy w klubie darzą go wielką sympatią i trzymają za niego
kciuki. Zapewnimy mu wszelką
możliwą pomoc z naszej strony,
także nansową – deklaruje Robert Pieszczoch, prezes klubu.
Jeśli rehabilitacja 18-latka
będzie postępowała w takim
tempie jak dotychczas, nie jest
wykluczone, że chłopak wróci
niebawem na boisko. Aż trudno
w to uwierzyć, zważywszy, że
trzy tygodnie temu znajdował się
na krawędzi życia. Zawdzięcza je
lekarzom, ale przede wszystkim
swoim kolegom-strażakom. – Jestem z nich dumny. Nie pierwszy
raz udowodnili, że można na nich
polegać – mówi Andrzej Czapla,
prezes OSP Nadolany.
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

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

Krytyczny stan 6-latki

Nie ma praktycznie szans na poprawę zdrowia 6-letniej
GANIMY: Służby porządkowe miasta za totalną znieczuli- Anitki z Zahutynia, oary tragicznego wypadku, do którego
cę, niemoc i brak reakcji na sytuację, jaka ma miejsce doszło w ubiegły wtorek w Zagórzu. Lekarze określają jej
na przystanku MKS przy SDH (ul. Kościuszki). Każdego stan jako krytyczny.

ESANOK.PL

ciowe przy pomocy aparatury medycznej – przyznaje doktor Adam
Siembab, dyrektor sanockiego
szpitala.
Nadal przebywa w nim ojciec
dnia (a często i w nocy) przesiadują tam nietrzeźwi osobdziewczynki – 35-letni Janusz J.
nicy, uniemożliwiając godne i spokojne oczekiwanie
W tym tygodniu przeniesiono go z
na autobus innym. Siedzą, bądź leżą, klną, zdarza się, że
chirurgii na ortopedię. Lekarze
na miejscu załatwiają swoje potrzeby zjologiczne. Rzeoceniają jego stan jako dobry.
czą powszednią są bójki między nimi. I nikt na to nie
Mężczyzna wie już o śmierci żony
reaguje. Wstyd, wstyd, wstyd!
i starszej córki. – Podajemy mu
środki uspokajające, znajduje się
CHWALIMY: I Liceum Ogólnokształcące za sięgnięcie
też pod opieką psychologa – inforpo tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”. Nie
muje dr Siembab.
jest dziełem przypadku, że uczniowie tej szkoły rokroczWypadek w Zagórzu jest jednie sięgają po laury w olimipadach przedmiotowych najnym z najbardziej tragicznych na
wyższego szczebla, że odnoszą sukcesy w olimipadach
drogach powiatu sanockiego
międzynarodowych, że robią kariery naukowe. Ktoś ich do
w ciągu kilku ostatnich lat. Przytego zachęca, ktoś uczy i podpowiada. I właśnie ten tytuł
pomnijmy, że at CC, którym
mówi, kto robi to najlepiej. I LO w roku szkolnym
podróżowała rodzina z Zahuty2009/2010 znalazło się wśród 8 szkół średnich na Podnia, zderzył się z dostawczym
Tak wyglądało Cinquecento po wypadku.
karpaciu, którym taki certykat przyznano. Proponujemy
iveco. Tuż po zdarzeniu w wyniku
zawiesić go w godnym miejscu i systematycznie powięk– Dziewczynka przebywa mograf wykazuje ogromne uszko- odniesionych obrażeń zmarła
szać tę kolekcję. Dacie radę!
emes
cały czas na Oddziale Intensyw- dzenie i obrzęk mózgu. Występują 34-letnia Ewa J., a następnego
nej Terapii. Podłączona jest do cechy kliniczne uszkodzenia jego dnia jej 12-letnia córka Zosia.
respiratora, jej serce bije, ale to- pnia. Podtrzymujemy funkcje ży/joko/

Pod takim hasłem Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Prolaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy zaprasza panie w wieku 25-59 lat na
bezpłatne badania cytologiczne.
W Polsce każdego dnia 10
kobiet dowiaduje się, że ma raka
szyjki macicy. Pięć z nich umiera, bo zgłosiły się do lekarza zbyt
późno – alarmują specjaliści. Te
zatrważające dane statystyczne
powinny skłonić każdą kobietę
do wykonania badań cytologicznych. Mogą z nich skorzystać
również mieszkanki powiatu sanockiego.

W Sanoku wykonuje je
SPZOZ przy ul. 800-lecia 26,
tel. 13 464-03-15. W powiecie:
SPZPOZ w Besku, ul. Błonie 3,
tel. 13 467-30-02, SPZPOZ
w Komańczy, tel. 13 467-70-06
oraz NZOZ MEDICSAN w Nowosielcach, tel. 13 467-00-17.
Warto skorzystać z tej możliwości, zgłaszając się do jednego
z wymienionych ośrodków. /k/

Płacił fałszywkami
Wspólne działania policjantów z Sanoka i Brzozowa
doprowadziły do zatrzymania w ubiegłym tygodniu 19-latka,
który wprowadzał do obiegu fałszywe banknoty.
W wyniku czynności służbowych policjanci ustalili, że oszustem jest 19-letni mieszkaniec
powiatu brzozowskiego. Młody
mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z jego wyjaśnień wynika, że pieniądze znalazł. Mimo że zorientował się, iż
są fałszywe, posługiwał się nimi,
płacąc za zakupione towary
w różnych sklepach na terenie

powiatu sanockiego i brzozowskiego. Jak ustalono, od czerwca
do sierpnia br. wpuścił w obieg
15 sztuk banknotów o nominale
50 złotych.
Sprawca został zatrzymany
i za swoje czyny odpowie przed
sądem. Przed policją stoi jednak
kolejne zadanie – ustalenie, skąd
pochodzą falsykaty.
/k/

Sanok doceniony

Sanok
* Nieustalony złodziej ukradł rower typu damka w srebrnym kolorze, pozostawiony bez zabezpieczenia pod jednym z sanockich
klubów. Do kradzieży doszło
2 bm. na ul. Mickiewicza. Wartość
strat oszacowano na 1000 zł.
* Policja poszukuje sprawcy włamania (3 bm.) do przyczepy
kempingowej zaparkowanej na
ul. Orzeszkowej. Złodziej – pokonując zabezpieczenia techniczne
– wszedł do środka, skąd zabrał
elektronarzędzia o wartości ok.
2000 zł.
* Tego samego dnia doszło do
uszkodzenia samochodu alfa romeo, należącego do 25-letniego
mężczyzny. Nieznany wandal
zniszczył karoserię pojazdu zaparkowanego na ul. Białogórskiej. Poszkodowany oszacował
straty na 3000 zł.
* Sanoccy policjanci ujawnili
i zatrzymali 47-letniego Krzysztofa Ł., mieszkańca powiatu brzozowskiego, który kierował volkswagenem po drodze publicznej
mimo aktualnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
wydanego przez Sąd Rejonowy
w Sanoku. Do zdarzenia doszło
4 bm. na ul. Lipińskiego.

którzy korzystali z usług sanatoriów, hoteli, zajazdów, restauracji, biur podróży, wypożyczalni
sprzętu sportowego itp. Wyniki
Sanok został jednym z laureatów II edycji ogólnopolskiego
badań oraz suma wszystkich
konkursu „Mistrz Turystyki, Gastronomi i Rozrywki”.
głosów zadecydowały o pozycji
Otrzymał wyróżnienie w kategorii: „wypoczynek w mieście” na liście laureatów. Uroczysta
w roku 2010.
Gala wręczania statuetek odbęJury konkursu oceniało miejdzie się 1 października br.
scowości pod względem atrakcji,
w Sosnowcu.
zakwaterowania, parkingów i gaOrganizatorem
konkursu
stronomii. Sanok po raz kolejny
jest WYDAWNICTWO REGIOudowodnił, że ma świetnie przyNY, właściciel portalu turystyczgotowaną bazę do goszczenia
nego www.turystycznyszlak.pl,
turystów. Ocena ta jest tym cenwydawca magazynów „Naszym
niejsza, iż wystawili ją miastu
Szlakiem”
i
„Turystyczny
sami odwiedzający.
Szlak”.
Konkursowe badania trwały
Tak korzystne postrzeganie
od listopada ub. roku do końca
naszego miasta przez turystów
kwietnia 2010 r. Prowadzone
jest ważnym i dobrym sygnałem
były różnymi metodami, cyklicz- pojętej turystyki i wypoczynku. dla rozwijającego się w regionie Zagórz
nie. Miały na celu ocenę stopnia Najważniejszymi werykatorami przemysłu turystycznego.
* 49-letni właściciel samochodu
jakości usług w zakresie szeroko tego sektora usług byli klienci,
af Daewoo powiadomił policję
o krótkotrwałym użyciu należącego doń auta. W wyniku podjętych czynności ustalono sprawcę, którym okazał się 40-letni
mężczyzna. Do zdarzenia doszło
2 bm. na ul. Wolności.

Dilerzy narkotyków pod kluczem
Do 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Sanoka, którzy w ubiegłym tygodniu
zostali zatrzymali przez policjantów z CBŚ
i KMP w Lublinie. Obaj wchodzili w skład
lubelsko-małopolskiej grupy przestępczej,
która zajmowała się sprzedażą narkotyków
na dużą skalę.
25-letni Łukasz T. wpadł przy odbiorze przesyłki kurierskiej, zawierającej prawie kilogram marihuany. W jego samochodzie znaleziono 5,5 grama
amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, a na
poczet przyszłej kary funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w kwocie 1,2 tys. zł.
W tym samym czasie zatrzymany został 19-letni
Dawid P., podejrzany o pośrednictwo w transakcjach
narkotykowych. Młody sanoczanin miał przyjmować
przesyłki z nielegalnym towarem. Przestępcy
korzystali z usług rm kurierskich. W ten sposób
– wspólnie z aresztowanym w tym samym dniu
28-letnim mieszkańcem Krakowa – wysłali ponad 30
paczek z marihuaną, amfetaminą i tabletkami extasy.
Mężczyźni zostali aresztowani. Mają już postawione zarzuty przez prokuratora. Łukasz T. odpowie za uczestnictwo w obrocie ponad 31 kilogra-

Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego zatrzymano
czterech pijanych kierowców. Absolutnym rekordzistą okazał się
– namierzony w Zagórzu na ul.
Granicznej – 40-letni Bogdan K.,
Narkotyki były zapakowane w foliowe worki.
który kierował autem Daewoo, mamów marihuany oraz posiadanie ponad 5,5 grama jąc 4,6(!) promila alkoholu w wyamfetaminy. Natomiast Dawid P. – za udział w ob- dychanym powietrzu. W ręce policji wpadli ponadto: – na ul.
rocie ponad 12 kilogramów marihuany.
To „sanocki” wątek grupy rozpracowywanej od Krakowskiej – 43-letni Marian K.,
kilku miesięcy przez lubelskie organa ścigania. rower (1,218); na ul. Mickiewicza
W wyniku prowadzonego śledztwa zatrzymano już – 52-letni Krzysztof K., volkswagen
10 osób, w tym mieszkańców woj. lubelskiego, pod- (1,848); w Komańczy – 25-letni
karpackiego i małopolskiego. Lubelska policja nie Jacek S., rower (0,882).
wyklucza następnych aresztowań.
/joko/

KMP LUBLIN

Polko, wybierz życie!

W ubiegłym tygodniu policjanci
sanockiej KPP przeprowadzili
rekordową liczbę 214 interwencji, w tym 43 publiczne, 29 domowych, 9 dotyczących kradzieży, 4 – uszkodzenia mienia,
1 związaną z fałszerstwem,
1 – z włamaniem, 26 – z kolizjami drogowymi. W PdOZ osadzono 18 osób.
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Wojciech Blecharczyk:
wystartuję w wyborach!

Pełniący drugą kadencję funkcję burmistrza miasta
WOJCHCIECH BLECHARCZYK podjął decyzję, iż weźmie
udział w listopadowych wyborach samorządowych
i będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko.
Do wyborów wystartuje z własnego komitetu pod nazwą:
„Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Blecharczyka”.
Identycznie jak cztery lata temu.

2 września w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyła
się konferencja podsumowująca projekt „Zielone Karpaty
= Czyste Karpaty”, prowadzony przez Zarząd Główny Ligi
cja wykonywana w systemie Part- Moją rolą będzie spotykać się Ochrony Przyrody. Projekt skierowany jest do nauczycieli,
nerstwa Publiczno-Prywatnego. z wyborcami, zdać sprawę z ostat- organizacji pozarządowych, edukatorów oraz przedstawicieli
– Jeżeli mamy ambicję być zna- niej kadencji, pokazać, do czego społeczności lokalnej województwa podkarpackiego.
czącym ośrodkiem turystycznym
w tej części Polski, musimy uatrakcyjnić naszą ofertę, a piękny aquapark niewątpliwie będzie miał moc

MARIAN STRUŚ

Gdyby tak zorganizować konkurs kto z gospodarzy najlepiej promuje swoje miasto, burmistrz
W. Blecharczyk miałby duże szanse na zwycięstwo. Na zdj. podczas rozmowy z grupą ambasadorów (34), którzy w 2009 roku odwiedzili Sanok.
Oświadczenie
takie
W.
Blecharczyk złożył 3 września
podczas zwołanej konferencji prasowej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w mijającej kadencji
starał się wkładać w wykonywaną
pracę jak najwięcej serca i zaangażowania. – To głosy mieszkańców Sanoka mobilizowały mnie do
wysiłku. Ich opinie, z których wynika, że wiele się w naszym mieście
zmieniło na korzyść, dają mi moralne podstawy, aby ubiegać się
o kolejną kadencję. Dodatkowo
mobilizuje mnie do udziału w wyborach chęć kontynuowania dużych i ogromnie ważnych dla Sanoka zadań inwestycyjnych, które
rozpoczęliśmy – uzasadniał swą
decyzję burmistrz Blecharczyk.
Mowa m.in. o potężnym
wyzwaniu inwestycyjnym – modernizacji oczyszczalni ścieków i ujęcia
wody dla miasta, będącym największym zadaniem komunalnym

w historii Sanoka. Kwota 89 milionów złotych pochodząca z funduszy
unijnych jest wymiernym efektem
podjętych przed kilkoma laty starań.
To niewątpliwie największy sukces
obecnej ekipy i mijającej kadencji.
Najbliższa kadencja przyniesie
szereg innych, ważnych dla miasta
inwestycji. Jedną z nich będzie realizowana przez inwestora prywatnego w spółce z Gminą m. Sanoka
budowa parkingu śródmiejskiego
wraz z Galerią „Okęcie”. Na etapie
ostatnich przygotowań jest wniosek o rewitalizację starówki,
uwzględniający plac św. Michała
oraz przyległe doń ulice: Grzegorza, Wałową i Piłsudskiego. Najbliższa kadencja winna także rozstrzygnąć, a być może zaowocować
realizacją bardzo ważnej dla Sanoka, jako miasta z ambicjami, ośrodka turystycznego, inwestycji – aquaparku. Jest szansa, aby była to
pierwsza na Podkarpaciu inwesty-

Sanok dla
„Zielonych Karpat”

przyciągania. Cieszę się, że nasze
miasto jest coraz lepiej postrzegane. Sanok wymienia się zwykle
w towarzystwie Rzeszowa i Przemyśla, a to jest dobra motywacja,
aby w dziedzinie atrakcyjności
turystycznej robić jeszcze więcej
– powiedział podczas konferencji
W. Blecharczyk.
Komentując swój start w wyborach z własnego niepolitycznego komitetu wyborczego, burmistrz Blecharczyk stwierdził:
– partyjność na szczeblu samorządu miejskiego jest do niczego
niepotrzebna. Potrzebni są natomiast ludzie z pomysłami i rzecznicy wśród radnych, żeby te pomysły realizować. Od koalicji
partyjnych ważniejsze są spotkania grup konsultacyjnych, stanowiących motory napędowe przemian. Stąd będę zachęcał różne
stowarzyszenia i ugrupowania
o poparcie mojej kandydatury.

jesteśmy przygotowani i co zamierzamy zrealizować w najbliższych
latach. I to będę czynił.
Wspomniał również o inwestycjach, które będą realizowane
obok tych sztandarowych. Powstaną nowe obiekty handlowo-usługowe na Posadzie (Lipińskiego-Beksińskiego) oraz na Feliksa
Gieli. Obydwa z parkingami. Wymienił także obiekt McDonalda,
jaki rma ta szykuje przy wjeździe
do miasta w pobliżu Ronda Beksińskiego. Jednak największym
wyzwaniem najbliższych pięciu,
sześciu lat będzie obwodnica południowa. – Włączyliśmy się nansowo w opracowanie „Studium
uwarunkowań” dla tej inwestycji,
co sprawiło, że staliśmy się mocnym partnerem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Najbliższa kadencja będzie miała
wpływ, jak przebiegać będzie sanocka obwodnica. My wiemy, co
chcemy osiągnąć, a nasze przemyślenia zmierzają ku temu, aby
zminimalizować koszty społeczne
tej inwestycji. I w dochodzeniu do
tego będziemy zdeterminowani
– zapewnił kandydat na burmistrza.
W godzinach wieczornych
Wojciech Blecharczyk spotkał się
z mieszkańcami Sanoka w Klubie
Naftowca, gdzie przedstawił dokonania mijającej kadencji. Równocześnie wskazał na problemy
i hamulce, które nie pozwoliły zrobić więcej. – Na szczęście sukcesy nie kończą się wraz z końcem
kadencji. One procentują w następnej. Jeśli wyborcy ponownie obdarzą mnie swym zaufaniem, w niedługim czasie będą się mogli
o tym przekonać – stwierdził burmistrz, dziękując sanoczanom za
liczne przybycie. Sala Górnika pękała w szwach, a dwugodzinną
gospodarską lekcję z dokonań
ostatnich czterech lat uczestnicy
spotkania
przyjęli
gorącymi
oklaskami.
emes

Śladem naszych publikacji

– Kampania „Zielone Karpaty
= Czyste Karpaty” objęła swoimi
działaniami 195 gmin. Czyste Karpaty to szansa dla regionu na rozwój gospodarczy oparty na zasobach przyrodniczych. Czyste
Karpaty to więcej zadowolonych
turystów i mieszkańców – mówi
Monika
Ochwat-Marcinkiewicz
– koordynator projektu. – W Sanoku, dzięki gościnności władz tego
miasta, zorganizowaliśmy „karpacki
szczyt” już po raz czwarty – dodaje.
Podczas konferencji burmistrza m. Sanoka Wojciech Blecharczyk zaprezentował program
EKO-SANOK, bardzo ciepło przyjęty przez jej uczestników. Poza
tym prowadzone były warsztaty
przez pracowników Instytutu
Nauk o Środowisku Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Przedstawiono
przykłady
dobrych
praktyk
w
zakresie
efektywnej
gospodarki odpadami Programu
Doradców Domowych, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
– Konferencja była podsumowaniem dwuletniego dużego projektu realizowanego w wojewódz-

W kategorii „samorządowe inicjatywy proekologiczne” Sanok,
w konfrontacji z innymi miastami, wyraźnie wychodzi przed szereg . Jednym z ostatnich dowodów jest czwarta z kolei konferencji dotycząca projektu „Zielone Kartpaty = Czyste Karpaty”.

z obecnym właścicielem terenu,
który prawdopodobnie wyraził zgodę na dalsze użytkowanie terenu
do czasu rozpoczęcia budowy projektowanej swojej inwestycji.
Pozwoli to na spokojne „oswojenie”
raniu wniosków do planu, projekt cza handlujących meblami, będzie nowej lokalizacji targowiska. ProArtukuł pt. „Żegnamy targowisko” wywołał niepokój,
planu był wyłożony do publiczne- nowa lokalizacja nowego targowi- pozycje nowej lokalizacji będą
wzbudził zdenerwowanie „kupców”, a przecież był tylko
go wglądu przez okres 21 dni. Nic ska. O jego lokalizacji zdecyduje przedmiotem dyskusji na komipotwierdzeniem tego, o czym wszyscy doskonale już
nie działo się w tajemnicy. Prze- Rada Miasta. Dziś w dalszym cią- sjach Rady Miasta i podjęta zowiedzieli. Z racji skierowania listu w tej sprawie zarówno do
stanie odpowiednia uchwała.
burmistrza (kopię otrzymaliśmy też do redakcji), głos zabrał
W celu przedyskutowania tych tewiceburmistrz Stanisław Czernek. Oto jego wypowiedź;
matów zaproponujemy spotkanie
„Odpowiadając „Waszej czytelMoże komuś nowa hala tarz zainteresowanymi. Sądzę, że
niczce” w sprawie Zielonego Rynku gowa się nie podobać, jest to sprai radni chętnie wysłuchają głosów
przy ul. Lipińskiego, a także innym wa gustu, ale każdy musi
sanockich handlowców, zanim
zainteresowanym tym tematem in- przyznać, że warunki pracy hanpodejmą decyzję o nowej lokaliformuję, że aby utrzymać miejsca dlowców jak i komfort klientów
zacji targowiska.
pracy sanoczan pracujących i mają- będą znacznie lepsze niż w chwili
Stanisław Czernek, z-ca
cych swoje stragany na bazarze, obecnej. O zamiarze mającym na
burmistrza miasta Sanoka
pozostawiono 15 arów cennego te- celu poprawę estetyki funkcjonalrenu dla zapewnienia ciągłości dzia- ności tego miejsca informowaliOd redakcji: Jak nas poinformołania handlu w czasie gdy na terenie śmy od przeszło dwóch lat. Wawał w środę (8 bm.) prezes MKS
byłej zajezdni SFA będzie budowa- runkiem była sprzedaż tego terenu
Stal Józef Konieczny, przeprowana hala z nowymi straganami. To za odpowiednią cenę, którą możdził on negocjacje z obecnym
dla nich pozostawiono ten teren, na było uzyskać, uchwalając miej- Ktoś projekt nowego „zielonego rynku” określił mianem psiarni. właścicielem terenu targowiska,
aby w czasie budowy mogli dalej scowy plan zagospodarowania Nasuwa się pytanie: jak nazwać obecnie funkcjonujące targowisko? których efektem jest wyrażenie
działać. Po wybudowaniu Zielonego przestrzennego. O opracowywazgody na dalsze użytkowanie
Rynku nowe stragany będą przed- niu tego planu także informowali- ciwnie, informowaliśmy szeroko gu, aż do zmiany, obowiązuje tego terenu przez co najmniej
miotem dzierżaw, w których obecnie śmy od przeszło roku. Rada Mia- o zamiarach, były spotkania w tej uchwała lokalizująca targowisko na 6 miesięcy. Tym samym przez
handlujący na targowisku będą mie- sta podjęła uchwałę o przystąpieniu sprawie z zainteresowanymi.
terenie, który nie jest już własno- następne pół roku targowisko bęli pierwszeństwo do zawarcia umo- do opracowania MPZP 22 grudnia
Pewnym utrudnieniem dla ścią miasta. Dotychczasowy admi- dzie funkcjonowało tak, jak do tej
wy najmu.
2008 roku, było ogłoszenie o zbie- przyjezdnych handlowców, zwłasz- nistrator prowadzi negocjacje pory.

Wielki szum wokół targowiska

twach
karpackich:
śląskim,
małopolskim i podkarpackim.
Nasz program „Eko-Sanok” wyraźnie wyróżniał się na tle działań
edukacyjnych karpackich gmin.
Satysfakcjonującym jest również
fakt, że to właśnie w Sanoku rozmawia się na tematy istotnie dla
najcenniejszego pod względem
kulturowym i przyrodniczym obszaru naszego kraju, jakim są
Karpaty – mówi Piotr Kutiak – pracownik Urzędu Miasta.
Uczestnicy konferencji, pracując w grupach, mieli możliwość
mapowania wybranego problemu
w gospodarce odpadami oraz
analizowania korzyści płynących
z prowadzenia konsultacji społecznych. Wnioski z konferencji
zostaną przedstawione Ministerstwu Ochrony Środowiska. Warto
także podkreślić udział Sanoka
w konferencji podsumowującej
projekt trzech karpackich województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, będący
dowodem zaangażowania samorządu w realizację proekologicznej polityki dla Zielonych Karpat.
af
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Bezpieczna
droga do szkoły
Przez cały wrzesień sanoccy
policjanci odwiedzają szkoły
podstawowe na terenie powiatu
sanockiego. Przeprowadzają
z uczniami spotkania, na
których poruszana jest tematyka
bezpieczeństwa na drodze.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

W ramach programu „Bezpieczna Droga do Szkoły” policjanci odwiedzają szkoły podstawowe
na terenie powiatu sanockiego.
– Podczas spotkań z uczniami prowadzone są rozmowy o bezpieczeństwie na drodze, dotyczące
m.in. umiejętności przechodzenia
przez jezdnię, korzystania z sygnalizacji świetlnej, używania odblasków, itp. Poruszany jest również
temat bezpańskich psów – dzieci
przestrzegane są, aby nigdy nie zaczepiały nieznanych im zwierząt
– wyjaśnia sierż. Anna Zdziebko.
Prelekcje połączono z praktyczną
nauką bezpiecznego przekraczania
jezdni. Na zakończenie pogadanek
wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają kolorowe odblaski.
/j/
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MIASTO I POWIAT

BIG CYC rozgrzał publiczność

Mimo paskudnej pogody dość udany okazał się Ekologiczny
Piknik Rodzinny, zorganizowany w niedzielę obok hali „Arena”.
Wszystko za sprawą ciekawych konkursów i dobrych
koncertów. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół BIG CYC.

Kandydat na wójta w gminie Sanok Marian Daszyk wyszedł
z założenia, że wyborcy mają dość gadania. We wtorek
pojawił się na sanockim Rynku w stroju sportowym,
z rowerem i kijkami do nordic walkingu, aby promować
ruch na świeżym powietrzu.

– Moim idolem był śp. redaktor Tomasz Hopfer, inicjator rekreacyjnego biegania. Ja dziś robię to samo i będę do tego
namawiał wszystkich kandydatów przymierzających się do jesiennych wyborów samorządowych. Bo codzienny ruch na
świeżym powietrzu, obojętnie czy
jest to jazda na rowerze, czy nordic walking, to samo zdrowie.
A jeśli chcemy dla tego środowiska coś pożytecznego zrobić, to
ono właśnie jest podstawą – mówił z uśmiechem Marian Daszyk.
Przywołał tu przykłady z innych
krajów m.in. z Danii, gdzie ostatnio przebywał. – Tam wszyscy biegają i jeżdżą na rowerach, nie wypominając wieku. U nas zaczyna to
być dopiero modą, tam jest świadomością, potrzebą, jak sen, jedzenie
czy odpoczynek – wyjaśniał.
Ruch na świeżym powietrzu
Grupa BIG CYC zaprezentowała w Sanoku „rock jajcarski” w ekologicznym wydaniu.
– zdaniem kandydata na wójta
spod Zamościa. Uwagę zwrócił polskiego „rocka jajcarskiego” czasem nał chyba wszystkich – potrzebny jest także naszej
m.in. oryginalnym wykonaniem okazał się zaskakująco skutecz- zaskoczył. Oczywiście pozytywnie, młodzieży. – Trzeba ją oderwać
utworu „Gdzie są moi przyjaciele” nym wabikiem – mimo wiadomej bo nie spodziewaliśmy się, że fre- od komputerów, wyprostować jej
z repertuaru Republiki.
aury przyszło dobrze ponad 2 ty- kwencja może aż tak wzrosnąć. pogięte kręgosłupy, przywrócić
Tłoczniej zrobiło się pod sce- siące osób! Skiba i spółka zrobili Dlatego też piknik można uznać za radość i uśmiech, zlikwidować
ną podczas koncertu grupy KARA- prawdziwy show, porywając udany. Kolejna odsłona projektu już stresy, a to wszystko daje biegaVANA. To nowa sanocka formacja, publiczność do wspólnej zabawy. 19 września na Posadzie, gdzie od- nie, choćby tylko pół godziny
brzmiąca zaskakująco dojrzale, Zagrali większość swoich przebo- będzie się EKO-TOUR. Już dzisiaj dziennie – zachęcał.
Zdaniem Stanisława Lewicdo tego z Angelą Gaber przy mi- jów, m.in. „Berlin Zachodni”, „Ma- zapraszamy na tę imprezę – powiekiego,
szefa komitetu wyborczekrofonie (wokalistka grupy „Widy- kumbę” czy „Nienawidzę szefa”. dział ogrodnik miejski Piotr Kutiak,
go Mariana Daszyka, kilka „Orlimo”). Grają muzykę, w której naj- Było głośno, skocznie i przaśnie, jeden z koordynatorów projektu.
więcej jest folku, ale nie brak też ale też muzycy wiedzieli, w jakiej
B. Błażewicz ków” czy rzucone LZS-om parę
złotych przez gminę to za mało,

Wulkan „Emdeka” kipi
Konikt w Młodzieżowym Domu Kultury narasta. Żadna
ze stron nie zamierza odpuścić. Rada Pedagogiczna
i rodzice są zdeterminowani, aby walczyć do końca.
Pani dyrektor, mimo składanych przyrzeczeń, robi swoje
i też nie chce ustąpić.

MARIAN STRUŚ

nabór do najmłodszej grupy. Pani
dyrektor odmawia podpisania
umowy, a przed zaplanowaną
próbą wiesza na drzwiach wejściowych do MDK kartkę o treści:
„W dniu dzisiejszym (6.09) zajęOto kalendarium ostatnich
cia Koła Tańca Ludowydarzeń w MDK.
wego nie odbędą się
2 września; w MDK pojawia
z przyczyn formalnych”,
się Adam Król. Wierząc w zapopo czym wsiada w sawiedź zajęć swojej grupy tańca,
mochód i odjeżdża.
przekazaną rodzicom dzieci
O godz. 16 pod bupismem ze Starostwa, podpisanym
dynkiem MDK gromadzą
przez
wicestarostę
Andrzeja
się rodzice z dziećmi. Na
Radwańskiego, przyjeżdża, aby
widok kartki reagują
podpisać umowę. Uczestniczy
z wściekłością. Po chwili
w spotkaniu pani dyrektor Alicji Kogniew swój wylewają do
walcze z rodzicami, z którego ta wszystkich
zainteresowanych, dziennikarza „TS”, którego telefopróbuje go usunąć. Tylko wsta- w próbie uczestniczy 13 dzieci. Nie nicznie powiadomili o skandalu.
wiennictwu rodziców zawdzięcza, przeszkadza to pani dyrektor zło- W pikiecie uczestniczy kilkanaścioro
że nie zostaje wyrzucony za drzwi. żyć staroście meldunku z informa- rodziców i tyle samo dzieci.
4 września; dochodzi do próby cją, że w próbie wzięło udział zale8 września; o godz. 17 rozpoz dziećmi, zwołanej na polecenie dwie kilkoro dzieci.
czyna się nadzwyczajne posiedzestarosty, która ma dać odpowiedź,
6 września; znów w MDK po- nie Rady Pedagogicznej zwołanej
czy w ogóle jest zainteresowanie jawia się Adam Król, z którym na polecenie Starosty. Swój udział
działalnością koła tanecznego. rzekomo pani dyrektor ma podpi- w nim (wkroczenie) zapowiedzieli
Jest to odpowiedź na wątpliwości sać umowę na cały rok szkolny rodzice, którzy w ten sposób postapani dyrektor w tej kwestii. Mimo 2010/2011. Mają też odbyć się nowili zaprotestować przeciwko
problemów z powiadomieniem zajęcia z dziećmi, a także nowy anormalnej sytuacji w MDK.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Policji w Sanoku
składają wyrazy głębokiego współczucia
koledze Łukaszowi

z powodu tragicznej
śmierci Rodziców.

Jak długo jeszcze trwał będzie konikt w Młodzieżowym
Domu Kultury i co robi Starostwo, aby go przerwać (zażegnać, rozwiązać – właściwe
podkreślić) zapytaliśmy starostę Wacława Krawczyka.
– Sprawą zainteresowłem się
natychmiast po opublikowaniu
pierwszego artykułu w „TS” pt. „Ludzie zaczęli mówić”. Zleciłem przeprowadzenie doraźnej kontroli
w MDK, o zaistniałej sytuacji poinformowałem Zarząd Powiatu. Równolegle sam staram się poznać
źródło koniktu. Odbyłem rozmowy
z rodzicami, z częścią Rady Pedagogicznej, z p. dyrektor, a także
z p. Adamem Królem. Na środę zaplanowałem udział w posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, która będzie
miała charakter konfrontacyjny.
W międzyczasie zleciłem p. dyrektor zorganizowanie sondażowej
próby z dziećmi, które chcą uczęszczać na zajęcia Koła Tańca Ludowego prowadzone przez p. A. Króla. W czwartek (9 bm.) temat
sytuacji w MDK zamierzam wprowadzić na posiedzenie Zarządu
Powiatu. Być może już w tym dniu
podejmiemy decyzję w tej sprawie.
emes

PODZIĘKOWANIA

Sedreczne podziękowania
dla doktora Wojciecha Pałysa
i pielęgniarki Barbary Szantuli
za opiekę nad chorą Janiną Małek
składają
Mąż i Rodzina

aby porwać mieszkańców do
sportu i rekreacji. Trzeba zrobić
coś więcej, a gwarantem tego będzie osoba kandydata.
Na Rynku pojawił się także
Grzegorz Fal, mieszkaniec Niebieszczan, który ma zamiar ubiegać się o funkcję radnego gminy
w zbliżających się wyborach.
– Jako przewodnik PTTK będę
chciał zająć się propagowaniem
turystyki w gminie. Mamy przepiękną Dolinę Sanu, Pogórze Bukowsko-Sanockie i zupełnie
z tego nie korzystamy. Potrzebna
jest promocja tych skarbów natury i wszczepienie w mieszkańców
gminy klimatu do wędrowania, do
spędzania wolnego czasu w kontakcie z przyrodą – apelował.
Na zakończenie tej jakże oryginalnej konferencji Marian Daszyk zwrócił się z apelem do
wszystkich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych,
aby wzięli udział w Maratonie
Warszawskim, który odbędzie się
26 września br. – Namawiam burmistrza Wojciecha Blecharczyka.
Niech przebiegnie choćby kilka
kilometrów, niech w ogóle zobaczy, jak wspaniała to jest impreza. A stąd już tylko krok, aby podobną zorganizować w Sanoku
– zakończył uśmiechnięty M. Daszyk, po czym wsiadł na rower
i odjechał.
Marian Struś

AUTOR

P. KUTIAK

Była to kolejna impreza w ramach projektu „EKO-SANOK
– zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”.
Ani przez chwilę nie pozwalali
o tym zapomnieć prowadzący
konferansjerkę dziennikarze jasielskiej Telewizji „Obiektyw”, regularnie przypominając publiczności o ekologicznym przesłaniu
pikniku. W tym duchu utrzymane
też były atrakcje i konkursy
dla dzieci, które przygotowała
część nauczycieli, uczestniczących w projekcie. Były więc warsztaty z zajęciami plastyczno-technicznymi o tematyce ekologicznej,
jak również konkurs „Jaka to melodia”, podczas którego należało
odgadywać tytuły piosenek, których fragmenty odgrywano na...
butelkach wypełnianych wodą.
Niestety, na początku XXI
wieku człowiek nadal nie ma
wpływu na pogodę i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się
kiedyś zmienić. Dlatego też
wszelkie imprezy plenerowe
obarczone są sporym ryzykiem,
bo deszcz i chłód potraą skutecznie odstraszyć publiczność.
A niedzielna aura bardziej przypominała tę z końca jesieni, niż
kalendarzowe jeszcze lato. Dlatego też parking przy „Arenie” długo
świecił pustkami, na pierwsze
koncerty przyszło zaledwie kilkadziesiąt osób. Najpierw wystąpiła
dziecięca grupa MARAKASY,
a następnie zespół RADIOFONIA

innych wpływów. Występ przyjęty imprezie uczestniczą, stąd pogazostał bardzo ciepło, choć widać danka Skiby o ekologii.
było, że wszyscy czekają już na
– Na początku imprezy zapoBIG CYCA. Bo koncert legendy wiadała nam się totalna klapa, tym-

Kampania
z pomysłem

Czy kandydaci do jesiennych wyborów samorządowych „kupią” pomysł Mariana Daszyka i też rozpoczną swą kampanię na
rowerach? A może na hulajnogach, czy deskorolkach? Kochani,
pomyślcie nad tym! Dobry pomysł to połowa sukcesu!

Ale ma chody...
… stwierdziła jedna z mieszkanek Strachociny,
gdy w pewnym momencie w oddali zobaczyła swego
proboszcza dziarsko maszerującego z kijkami w rękach.
Sprawą natychmiast zainteresowały się wścibskie baby
i szybko doszły do tego, że
ksiądz proboszcz Józef Niżnik,
w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie, zaczął trenować
mało znaną na Ziemi Sanockiej
dyscyplinę o nazwie nordic walking. – Brzmi to dziwacznie, ale
to chodzi o zwykłe chodzenie,
jeno że z kijkami – tłumaczyła
sąsiadka sąsiadce.
I tak sobie baby gadały, aż
sprawą na poważnie zajęły się
chłopy. Tym już zupełnie nie chodziło o samo chodzenie, ino o to,
co księdzu przyszło do głowy, że

się za to wziął. Całą wieś postawili na baczność i doszli swego.
Dowiedzieli się bowiem, że ksiądz
proboszcz zaraził się tą nową
modą od b. posła Mariana Daszyka, który od kilku miesięcy dzień
w dzień maszeruje z kijkami. A tak
mu to służy, tak odstresowuje,
że i ksiądz proboszcz dał się namówić.
Tylko patrzeć jak w niedzielę
cała Strachocina do kościoła
z kijami zmierza. Gorzej może
być po mszy, jak chłopy prosto
z kościoła do karczmy pójdą, a po
kilku głębszych kije pójdą w ruch.
emes
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W blasku bułgarskiego słońca

Było wspaniale! Aż nie chciało się wracać! – mówią
zgodnym chórem tancerze ZTL „Sanok”, którzy ostatni
tydzień sierpnia spędzili nad Morzem Czarnym. Grupa była
gościem VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego EUROGRADE w bułgarskim Primorsku.

nie lada wyzwaniem, zwłaszcza
dla dziewcząt tańczących w łowickich, wełnianych strojach ważących około 14 kilogramów(!). Mimo
to sanoczanom starczało jeszcze
sił, by bawić się każdego wieczoru
na festiwalowej, międzynarodowej
dyskotece.
Organizatorzy podkreślali, że
są pod ogromnym wrażeniem
występów polskiego zespołu.
– ZTL „Sanok” zaprezentował się
wspaniale, a jego teledyski nagrane na sanockim rynku i w skansenie po prostu mnie oczarowały
– przyznała Tatiana Todorova,
przedstawicielka EUROGRADE.
Występy sanoczan wysoko ocenili
także konkurenci. – Gdyby to był
konkurs, ZTL „Sanok” miałby
u mnie pierwsze miejsce – i za
tańce, i za stroje. I nie jest to z mojej strony żadna kurtuazja, tylko
szczere słowa – podkreślił Romualdas Sadzevicius, szef litewskiego zespołu „Seja” z Kowna.
Nie brakowało też czasu na
plażowanie, opalanie i kąpiel
w morzu o temperaturze sięgającej 30 stopni. – Pobyt w Bułgarii to
był też swoisty wypoczynek, ponieważ jest tam przepiękna plaża
i ciepłe morze. Dziewczyny pięk-

Czas na FLAMENCO

Konrad Kuzyszyn – „W Sanoku”

ARCHIWUM ZTL SANOK (2)

dach organizowanych na ulicach
i placach miast Primorsko i Kiten.
– Wszędzie spotykaliśmy się
z sympatią i wyrazami uznania.
Szczególnie gorąco fetowali nas
Polacy, których nie brakowało
Uczestniczyło w nim osiem Sanoczanie zachwycili publicz- wśród turystów. Widząc z daleka
zespołów z pięciu krajów: Turcji, ność nadmorskich kurortów ży- transparenty z napisem Polska
Litwy, Rumunii, Bułgarii i Polski. wiołowymi tańcami, bogactwem i Sanok, krzyczeli radośnie i bili
W zgodnej opinii organizatorów strojów, energią i uśmiechem. brawo. Wiele osób robiło sobie
i obserwatorów imprezy ZTL Sa- W kolejne wieczory zespół brał z nami wspólne zdjęcia – wsponok stanowił ozdobę festiwalu. udział w folklorystycznych para- mina Katarzyna Kozimor.
ZTL „Sanok” zaprezentował szeroki wachlarz polskich tańców
w znakomitej choreograi Janusza Podkula: poloneza, mazura, tańce
rzeszowskie, krakowiaka, kujawiaki i oberki.
Największe emocje budził ten ostatni układ
– zupełnie nowy, nieznany jeszcze sanockiej
publiczności, przygotowany specjalnie na mini
tournee w Bułgarii. Szybkie oberki wymagały od
młodych tancerzy znakomitej kondycji. Wykonanie
dynamicznych
tańców w gorącym, nadZTL „Sanok” i Janusz Podkul ze statuetką festiwalu.
morskim klimacie było

W sobotę, 11 września, Sanocki Dom Kultury ma szanse
pobić rekord frekwencji. I pomysleć, że wszystko to za
sprawą własnego zespołu! O godz. 17 rozpocznie się
jubileuszowy koncert związany z 20-leciem istnienia
Formacji. Ile osób odejdzie spod drzwi z kwitkiem? Mnóstwo!
O odsłonięcie kurtyny i zdradzenie szczegółów związanych
z koncertem na kilka dni przed tym
wielkim wydarzeniem zapytaliśmy
WIESŁAWĘ SKOREK, założycielkę i choreografa zespołu. – Będzie
nas na scenie dużo, trzy grupy aktualnie tańczące w zespole, a także jedna grupa studencka, składająca się z członków formacji, która
rozstała się z nią przed rokiem.
I będzie jeszcze jedna grupa – seniorów, stworzona przez tych, którzy tańczyli we „Flamenco” kilkanaście, a nawet dwadzieścia lat
temu, czyli na samym początku
jego powstania. I jeszcze coś
zdradzę; gościnnie pojawią się
trzy pary i być może dwójka solistów tancerzy zawodowych, którzy swą przygodę z tańcem rozpoczynali w Sanoku. Dziś są

Malarstwo
w zamku

W przyszły piątek o godz. 17
w komnatach sanockiego zamku
otwarta zostanie wystawa Józefa
Bobenczyka „Moje progi”.
Artysta, który – jak sam mówi
– na wszystkich drogach świata czuje się Ukraińcem, mieszka i tworzy
w Białgorodzie, w Rosji. Jego rodzina trała do obwodu dniepropietrowskiego w wyniku deportacji. Przodkowie wywodzą się jednak z Wujskiego, o czym Józef Bobenczyk
dowiedział się dopiero w połowie lat
90. ubiegłego wieku. Od tamtej pory
stara się jak najczęściej odwiedzać
Ziemię Sanocką, a pokłosiem tych
wizyt są pełne uroku olejne pejzaże
prezentowane na wystawie.
/k/

Słowa SANOK i POLSKA były na ustach turystów oglądających
uliczne parady.
nie się opaliły, my bardzo chętnie
skakaliśmy na falach. Wieczorem
były zabawy taneczne, więc bawiliśmy się z naszym zespołem
i zespołami z innych krajów. Było
super! – zapewnia Kamil Ziarko.
Zadowolenia z bułgarskiego
wyjazdu nie kryje też Janusz Podkul, podkreślając jego edukacyjny
walor: – Taka konfrontacja z innymi zespołami jest bardzo pożyteczna. Nasi tancerze, oglądając
inne zespoły – co one prezentują,
jak wyglądają – uczą się folkloru
różnych narodów. Mogą porównać
się z innymi. – Wiele mogliśmy zobaczyć i nauczyć się, ale jednak

Co i jak widzi w naszym mieście Konrad Kuzyszyn, związany
z Sanokiem już od 46 lat, możemy zobaczyć na najnowszej
wystawie w BWA – Galerii Sanockiej. Jej wernisaż odbędzie
się w przyszły piątek, 17 września, o godz. 18.
W 41 czarno-białych fotograach artysta uchwycił niezwykłość
codzienności miasta, sanocką teraźniejszość, swoistość miejsca.
– Chciałem pokazać taki Sanok, jaki
widzę, idąc do sklepu, jadąc rowerem czy spacerując. Bywam tu sporadycznie, jednak moja „przewaga”
to brak przyzwyczajeń i rutyny
w postrzeganiu miejsca – mówi Kuzyszyn. – W swoich zdjęciach staram
się utrwalić tyleż spokoju co egzystencjalnej trwogi, pustki co zgiełku
detali, świateł i cieni. Pokazać stan
zyczny jak i metazyczny. Skłonić

tanecznymi gwiazdami, które
często można oglądać w programach telewizyjnych. To będzie
prawdziwe szaleństwo! Pyta pan,
jak jesteśmy przygotowani? Przepracowaliśmy w pocie czoła całe
wakacje, więc musi być dobrze! Teraz tylko pracujemy nad uśmiechem
i upiększaniem tego, co przygotowaliśmy. Oczywiście nie zabraknie
niespodzianek, ale niech one do
końca pozostaną tajemnicą.
W imieniu organizatorów już
dziś przepraszamy tych, którym
nie będzie dane uczestniczyć
w jubileuszowych koncertach
w sobotę i niedzielę (będzie ich
tylko dwa!). Nie potramy też powiedzieć, jaką cenę osiągną bilety u koników i czy w ogóle będą
Z kolejnego minitournee za Odrą wrócił zespół wokalny
dostępne. Ale spróbować warto!
SOUL pod kierunkiem Moniki Brewczak. Podobnie jak
emes

do reeksji nad tym, co widzialne.
Dać świadectwo wszystkiemu, co
kłębi się w każdym z nas, co nas otacza i co tworzymy z mozołem każdego dnia lub omijamy obojętnie.
Konrad Kuzyszyn urodził się
w 1961 roku w Białymstoku, ukończył PWSSP w Łodzi. Obecnie ma
tytuł profesora i kieruje pracownią
Fotograi i Obrazu Wideo w ASP
w Łodzi i Pracownią Kreacji Cyfrowej w ASP w Krakowie. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, wystawia
w Polsce, jak i za granicą.
/jot/

pozostanę przy tym, że tańce polskie są najpiękniejsze – podsumowuje Karina Markowska.
Powrót do Polski, która przywitała zespół… 10-stopniowym
zimnem i deszczem, okazał się
dość bolesny. Pozostały piękne
wspomnienia i plany następnych
wyjazdów.
/joko/
Organizatorem wyjazdu do Bułgarii było Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego
Sanok SDK, zrzeszające tańczącą młodzież, rodziców, fanów
oraz byłych tancerzy ZPiT AUTOSAN.

Filmowa
dogrywka
Akcja „Letnie kino” będzie
miała dogrywkę. W BWA
wyświetlone zostaną 4 lmy.
Dziś obejrzeć można „Dziką
krew”, jutro „Uwaga, kobiety”,
a w przyszły weekend „Niebo nad
Paryżem” (sobota) i „Całe życie
z wariatami” (niedziela). Seanse
zawsze o godz. 19. Wejściówki do
odebrania w BWA jeszcze dzisiaj.
– Robimy dogrywkę „Letniego kina”, żeby widzowie mogli
zobaczyć lmy, które nie zostały
pokazane w pierwotnym terminie.
Wtedy pogoda nie pozwoliła na
ich wyświetlenie – powiedział Sebastian Niżnik, sekretarz Gminy
(b)
Sanok.

Wojażowali po Niemczech
poprzednie i to okazało się nader udane, dostarczając wielu
niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.

Wyjazd był możliwy dzięki
Marcie Tyczyńskiej z Fundacji
Szkolnictwa Muzycznego w Rzełego! Dzięki temu zobaczyliśmy, szowie, która od kilku lat organijak pracuje mechanizm tego in- zuje koncertowe wojaże po Niemstrumentu. Odwiedziliśmy też czech, zapraszając nań również
kościół św. Tomasza, w którym or- sanockich muzyków.
/joko/

Wakacyjne laury

ARCHIWUM SOUL

Młodzi muzycy spędzają wakacje z instrumentem. Uczestniczą w letnich
kursach i warsztatach, a także konkursach wykonawczych. Podczas
V Międzynarodowego Konkursu Gitarowego „Olsztyn 2010” jury, pod przewodnictwem prof. Aliny Gruszki z Akademii Muzycznej w Katowicach,
przyznało III nagrodę Aleksandrze Bodziak z klasy gitary Iwony Bodziak
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku. Gratulujemy!

Reprezentacja Sanoka była szczególnie liczna, stanowiąc ponad połowę 40-osobowej grupy uczestników.
Tym razem SOUL-owi towarzyszyła najstarsza grupa „Soulików”, duet skrzypcowy z sanockiej PSM oraz wokalistki
„Incepcja” – fantastycznonaukowy thriller z Leonardo DiCaprio w roli ze Społecznej Szkoły Muzycznej,
głównej. Film zrobiony z rozmachem – wartka akcja, rozgrywająca się a także zespoły dęte PSM z Rzena wielu poziomach, zaskakujące rozwiązania, bardzo dobre aktor- szowa i Krosna.
stwo. Jeden z popularniejszych obrazów ostatnich tygodni na polskich
Młodzi artyści koncertowali na
ekranach. W Kinie SDK w piątek o 20, w sobotę o 21, w niedzielę zamku w Netzschkau, w kościoo 20 i od poniedziałku do środy o 18.
łach w Plauen i Kirchbergu oraz
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w plenerze. – Jak zawsze przyjw piątek o godz. 12, mamy dwie podwójne wejściówki na lm. mowano nas bardzo serdecznie.

Bazę noclegową zapewnił tradycyjnie ks. Joachim Scholz – proboszcz parai katolickiej w Netzschkau, u którego gościliśmy już
po raz trzeci. Poza koncertami
zwiedziliśmy Drezno, Zwickau,
Plauen i Lipsk, gdzie odwiedziliśmy muzeum instrumentów.
Ogromną frajdę sprawiła wszystkim sala, w której można było na
nich pograć i obejrzeć m.in. pianino ze szkła. To było coś wspania-

ganistą był J. S. Bach. Duch mistrza
wyczuwalny był wyraźnie, także
pod pomnikiem, gdzie zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcie. Duże
wrażenie wywarła na wszystkich
jedna z najnowocześniejszych
skoczni narciarskich w Klingenthal,
które również zwiedziliśmy. Ogólnie wyjazd był bardzo udany.
Dziewczyny już na drugi dzień po
powrocie chciały tam wracać...
– opowiada pani Monika.

Podziękowania za pomoc
i wsparcie dla zespołu SOUL
- P. Mariuszowi Szmydowi
Wójtowi Gminy Sanok
- Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu
- PGNiG Oddział w Sanoku
- P. Renacie i Piotrowi Kobiałkom
- P. Bartłomiejowi Kalince
- Firmie Foto-Dorota i PROX
- Drukarni Piast Kołodziej
składa
Federacja Caecilianum w Warszawie
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Żołnierze Jaśnie Pana

AUTOR

A na drugi dzień ogródek tej
samej „Karczmy” zamienił się
w miejsce, w którym rozłożyła się
II Galicyjska Giełda Staroci.
Wzbudziła średnie zainteresowaMowa o miłośnikach Austro- medale i plakietki, wojenne pucha- nie u sanoczan, znacznie więk-Węgier, połączonych ze sobą ry zrobione z polerowanej stali po- sze u kolekcjonerów, którzy rzadza pomocą portalu internetowego chodzącej z pocisków, mnóstwo ko przepuszczają takie okazje.
www.fahnen.republika.pl, na któ- pocztówek m.in. „Ze złotej serii Ar- Wystawiali swoje zbiory, w którym dzielą się swą wiedzą o cza- mii”. Fundusze z ich sprzedaży rych królowały różne wydawnicsach monarchii, o swoich przod- przeznaczane były na potrzeby twa: książki, plakaty, pocztówki,
kach walczących w szeregach armii, a także na pomoc wdowom zdjęcia, dokumenty, w mniejszym
armii cesarza Franciszka Józefa. i sierotom po tych, którzy zginęli. stopniu przedmioty ocalałe po śp.
Ich doroczne spotkania w gali- Eksponaty wystawowe pochodzą Monarchii. Były pamiątki pochocyjskim ongiś Sanoku stały się już ze zbiorów: Janusza Joniaka i Ar- dzące z I wojny światowej: hełmy,
manierki, sztylety, kordziki, pocipewnym rytuałem. Zaczynają je od tura Pałasiewicza.
uściśnięcia sobie rąk przy „ŁaweczA potem głównym traktem ski, elementy mundurów żołnierce ze Szwejkiem”, po czym masze- przez miasto wszyscy udali się na skich itd. Dla wytrawnych kolekrują na miejscowy cmentarz, aby Rynek, gdzie w tamtejszej „Karcz- cjonerów, takich jak m.in. Janusz
Joniak z Sanoka, Zenon Barczak,
Krzysztof Kopański (obaj z Przemyśla), Marek Chocholski z Jeleniej Góry (sanoczanin), Paweł
Kusal z Leska czy Paweł Fangor
z Łańcuta była to znakomita okazja do wymienienia się informacjami i rozwijania swych zainteresowań.
– Widzisz, jak czasy Monarchii potraą wciągnąć? Jak wszyscy czekamy, żeby to już był sierpień i okazja, aby znów się
spotkać? – mówi Artur Pałasiewicz, główny sprawca wydarzenia, które obchodzi swój pierwszy
jubileusz 5-lecia. Ale nie o tym jubileuszu było w tym roku najgłośniej. W tym roku wszyscy wybiegali już w rok następny, kiedy to
żołnierze Najjaśniejszego Pana
Plecaki, manierki, menażki i różne inne elementy wyposażenia żołniebędą mieli szansę otrzymać ważrza z czasów I wojny światowej wzbudzały zainteresowanie uczestniną i odpowiedzialną rolę. Za rok
ków II Galicyjskiej Giełdy Staroci. Kupujących było niewielu.
bowiem w sanockim skansenie
pokłonić się i zaświecić znicz na mie” odbyła się mniej ocjalna odbędzie się uroczyste otwarcie
grobie von Wrocienia, najstarszego część spotkania. W karczmie Galicyjskiego Rynku. Czy może
stopniem ocera armii austro-wę- szybko zrobiło się wesoło i ru- ich tam zabraknąć? Na pewno
gierskiej pochowanego w Sanoku. basznie. Jeżeli mielibyśmy do- nie. Konspiracyjne spotkanie
A może w Polsce?
chodzić, w czym najbardziej sma- dyrektora Jerzego Ginalskiego
Potem wędrują do zaprzyjaź- kowali żołnierze Najjaśniejszego, z Arturem Pałasiewiczem pozwanionej już Miejskiej Biblioteki to niewątpliwie daniem takim były la wiele się domyślać. – Oczywiście,
Publicznej, zapraszając sanoczan chreczanyki, a napojem piwo że zechcemy tam być. Już od
na wystawę przygotowywaną marki „Leżajsk”. Choć spotkanie jutra będziemy zastanawiać się
z ich zbiorów. Tym razem nadali jej miało charakter towarzyski, roz- nad scenariuszem. A już III Galinazwę „Pamiątki z żelaznych cza- mowy toczyły się niemal wyłącz- cyjska Giełda Staroci na tamtejsów”. Żelazne czasy, bo to wojna, nie wokół Monarchii i I wojny szym Rynku, to dopiero będzie
stąd też dużo eksponatów tzw. światowej, a na stołach królowały wydarzenie! – mówi, nie kryjąc
propagandowych, wydawanych książki, gazety, pocztówki, meda- podniecenia, pierwszy żołnierz
ze względu na potrzeby wojenne. le i wszelkie inne skarby pocho- Najjaśniejszego.
Dominują gurki rycerzy z żelaza, dzące z tamtych czasów.
Marian Struś

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

MARIAN KUKLIŃSKI
1923-2010
POŻEGNANIE

W sierpniu br. ze świata
żywych odszedł st. sierż.
sztab. Marian Kukliński
– długoletni prezes Związku
Inwalidów Wojennych RP
w Sanoku.

Po wojnie stał się jednym
z inicjatorów odtworzenia Związku
Strzeleckiego „Strzelec”. Pracował
zawodowo jako gajowy. Osiadł na
Podkarpaciu. W 1981 roku uzyskał
status inwalidy wojennego. Od 2003
pełnił funkcję prezesa Oddziału
Związku Inwalidów Wojennych RP
w Sanoku. Za udział w wojnie
obronnej został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem
Grunwaldzkim, Medalem Zwycię-

TOMASZ CHOMISZCZAK
Nie deszcz. Nie śnieg. Nie
giełda. Nie rząd. Nie to pada.
Pada nasze dotychczasowe przekonanie. Mitologiczny dorobek
wielu lat, może nawet pokoleń.
Padają święte prawdy, założenia,
twierdzenia przyjmowanie w dobrej
wierze. Mity i stereotypy. Na łeb,
na szyję.
Skandal! Okazało się, że kaktus postawiony obok komputerowego monitora wcale nie zmniejsza
wydzielanego
promieniowania;
owszem, przyjmuje dodatkową
dawkę, ale i tak przed jej szkodliwością nas nie uchroni. A zażywana
w większych ilościach witamina C
nie zapobiega przeziębieniu, bo po
prostu zostaje wydalona z organizmu, który jej nadmiaru nie potrzebuje i nie magazynuje. Zresztą
samo przeziębienie ponoć nie
z zimna wynika, a z wirusów; chłód
tylko bardziej sprzyja zagnieżdżaniu się ich w naszych komórkach.
Skoro o zdrowiu mowa: zasada, że klin klinem... może dobra
jest w innych sytuacjach, ale nie
w leczeniu tak zwanego kaca.
Jeśli już pić, to po prostu duże
ilości wody, w której najlepiej rozpuszczają się produkty przemiany
alkoholu. Inaczej doprowadzimy
się na skraj wycieńczenia, a stamtąd tylko krok do wieczności.
A propos: nie jest prawdą, że nawet po śmierci rosną nam paznokcie i włosy. Tyle że martwe ciało
ulega odwodnieniu, zatem skóra
i mięśnie kurczą się, co może dawać wrażenie, iż paznokcie i włosy stały się dłuższe.

Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.

W tej serii rozczarowań na
szczęście traają się czasem jakieś pocieszające dementi. Do
takich zaliczę wiadomość, którą
– jak sądzę – z ulgą przyjmą całe
rzesze ciemiężonych: szpinak
wcale nie zawiera aż tak dużo żelaza, by się nim maltretować.
Znacznie więcej tego pierwiastka
przyjmiemy w trakcie jedzenia
czerwonego mięsa, natki pietruszki czy soczewicy z ryżem. I z ulgą
dowiaduję się też, że nie muszę
wypijać aż 2 litrów wody dziennie,
bo niemal wszystkie artykuły spożywcze wodę zawierają. Z kolei
niektórzy pewnie ucieszą się
z faktu, że silikonowe implanty
jednak nie pękają w samolocie...
Najbardziej zafrapowało mnie
samo zjawisko ciągłego obalania
starych mitów. To taki proces
w toku, istne perpetuum mobile.
Jednym z najświeższych przykładów było chyba polityczne objawienie, że w Polsce nie ma byłych komunistów; są tylko ludzie lewicy.
A ja dotąd naiwnie sądziłem,
że Orwell to kcja literacka.

Wieczór z krótkim metrażem
Galeria „Bazar Sztuki” zaprasza dzisiaj (10 bm.) na pokaz
lmów krótkometrażowych pod hasłem „Pierwsze próby:
obrazem i dźwiękiem”.
Pokazanych zostanie sześć
miniatur lmowych, których autorką jest Barbara Lubas, tegoroczna
absolwentka graki na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Podczas studiów miałam m.in. takie przedmioty jak intermedia i nowe media,
stąd moje zainteresowanie tym,
co chciałam pokazać w galerii
– mówi młoda sanoczanka.
Widzowie obejrzą lmy: „Dotykowy” (zobrazowanie tytułowe-

go pojęcia), „Barwy dźwięku” (kolaż kolorów i dźwięków), „Kadry”
(obrazy przestrzeni miejskiej
i odrobina fabuły), „Mania” (połączenie instalacji i performance),
„The Call pt. 2” (wizualizacja do
muzyki) i „Bess” (o braku złotego
środka na pogodzenie dwóch ról).
A na koniec dwugodzinny lm-niespodzianka.
Początek pokazu w „Bazarze
Sztuki” o godz. 19, bilety po 5 zł.
(b)

Antoni Szpiech
stwa na Polu Chwały, Krzyżem
„Za zasługi dla ZHP” z Mieczami.
Zmarł 6 sierpnia 2010 roku
w wieku 87 lat. Został pochowany na
Cmentarzu Centralnym w Sanoku,
gdzie uroczyście odprowadzili go bliscy, koledzy, kombatanckie poczty
sztandarowe oraz harcerze. „Śpij Kolego w ciemnym grobie – Cześć
Twojej pamięci” – tymi słowami pożegnał zmarłego obecny prezes ZIW
w Sanoku – Andrzej Woźny.

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.

Serdeczne podziękowania dla
Pani Alicji Kocyłowskiej, Prezes
Schroniska św. br. Alberta oraz
Pana kierownika Krzysztofa Jakubowskiego
za nieodpłatne przekazanie elektrycznego
wózka inwalidzkiego składa

ARCHIWUM TS

Urodził się 18 września 1923
roku w Częstochowie. Tam ukończył szkołę podstawową i technikum. Od najmłodszych lat należał
do harcerstwa. Brał udział
w Kampanii Wrześniowej, uczestnicząc w walkach 27 Pułku Piechoty w lasach koło Złotego Potoku, a następnie jako partyzant
u „Hubala” – na wschód od
Częstochowy. Tam też w 1939
roku został wzięty do niewoli i wywieziony do obozu jenieckiego
Lussow w Niemczech. Aresztowany ponownie w 1942 roku trał
do więzienia Gestapo w Berlinie,
a następnie do obozu Saschenchausen. Po zakończeniu wojny
pracował na terenie Niemiec
w Radzieckiej Komendanturze
Wojennej. Do Polski powrócił pod
koniec 1945 roku.

Wszystko pada

ARCHIWUM TS

Przez dwa dni rządzili w mieście, wzbudzając swym
wyglądem spore zainteresowanie. Zwłaszcza ci mundurowi.
Już po raz piąty zameldowali się w Sanoku, aby uczcić
pamięć po śp. Monarchii Austro-Węgierskiej.

Grono osób niepełnosprawnych pragnie
gorąco podziękować Fundacji Grzegorza
z Sanoka za sfinansowanie spotkań
integracyjnych dla niepełnosprawnych
oraz okazaną pomoc.
Wdzięczni członkowie i sympatycy fundacji

Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
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
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
10-13 IX – apteka „MEDiQ”
ul. Błonie 1
13-20 IX – apteka „ZDROWIE”
ul. Grzegorza 3
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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NIE DYLKO DLA MŁODZIEŻY

Szliﬁernia diamentów

AUTOR

Pomysł zrodził się w Podkarpackim Kuratorium Oświaty,
a chodziło o promowanie i docenienie szkół, które mają osiągnięcia
w rozwijaniu uzdolnień u swoich
uczniów. Przyznawany dorocznie
tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” miał być w założeniu czymś w rodzaju certykatu.
– Dla mnie bardzo liczy się fakt,
iż kryterium przyznawania tego
tytułu jest w pełni wymierne, a jest
nim uzyskanie przez ucznia danej
szkoły zwycięstwa w Olimpiadzie
na szczeblu centralnym. Jeśli na
711 szkół ponadgimnazjalnych
w województwie tylko 8 spełnia to
kryterium, a wśród nich jest nasz
sanocki „Ogólniak”, to dla mnie jest
to naprawdę istotne wyróżnienie
– ocenia dyrektor I LO Robert
Rybka.
Od wielu lat uczniowie I LO
w Sanoku osiągają znakomite
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, bądź w olimpiadach
z określonej dziedziny wiedzy. To
właśnie one sprawiły, że szkoła
ta w dorocznym ogólnopolskim
rankingu
najlepszych
szkół
Rzeczpospolitej dwukrotnie zajmowała miejsce w pierwszej
setce, raz plasując się na znakomitym 13 miejscu. Zwycięzcy
niektórych olimpiad na szczeblu
centralnym z wielkim powodzeniem startowali w olimpiadach
międzynarodowych udowadniając, że należą do światowej I ligi
młodych naukowców. Nazwiska
Piotra Skrzypczyka, Pawła Dydio,
Piotra Dziunycza, Agnieszki
Grzyb czy Pawła Stapińskiego
są tutaj godne wymienienia.

swoich podopiecznych w olimpiadach na najwyższym szczeblu.
Jest to jego autorski program.
Z dużą pomocą przyszło nam też
prawo, a konkretnie zmiana
w Karcie Nauczyciela, obligująca

Dyrektor Robert Rybka z uśmiechem prezentuje certykat „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”. To pierwsze takie wyróżnienie dla Sanoka.
Z pewnością niejeden z czytelników zada sobie pytanie: co
sprawia, że to właśnie ta szkoła
odnosi tak znaczące sukcesy
w pracy z utalentowanymi uczniami. W odpowiedzi na nie pomaga
mi dyrektor Robert Rybka, stwierdzając: – Staramy się działać metodycznie. Od dwóch lat funkcjonuje u nas program, który pozwala
najpierw wyłapać najzdolniejszych, a później pracować z nimi.
Skonstruował go Jan Bukład,
nauczyciel z wielkimi sukcesami

nauczycieli do dodatkowej jednej
godziny w tygodniu na zajęcia
zgodnie z potrzebami uczniów.
Wśród ich oczekiwań są m. in. zajęcia przygotowujące do udziału
w olimpiadach.
Śledząc olimpijskie sukcesy
uczniów I LO, bez trudu można
zauważyć, że największe z nich
odniesione zostały z takich przedmiotów jak: biologia, chemia,
historia i język polski. Tu już można mówić o specjalizacji. W minionym roku o najwyższy sukces,

który procentował certykatem
„Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”, postarał się Paweł
Bondaruk,
zwyciężając
w centralnej olimpiadzie z literatury i języka polskiego. Tych sukcesów było zresztą więcej, a ich
autorami byli: Łukasz Krawczyk,
laureat szczebla centralnego
olimpiady chemicznej, Adam
Woźniak, laureat centralnej olimpiady „Losy żołnierza polskiego”,
a także naliści olimpiad: biologicznej i wiedzy ekologicznej
– Janusz Mermer, zycznej – Andrzej Materniak oraz „wiedzy
o Unii Europejskiej” – Barbara Fornal. Jak widać, miniony rok był dla
nas wyjątkowo owocny – dumnie
oświadcza dyrektor Rybka.
Od wielu lat sanocki I „Ogólniak” rok rocznie punktuje w ogólnopolskim rankingu najlepszych
szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”. Trudno się temu
dziwić, jako że głównym jego kryterium jest bowiem liczba olimpijczyków. Zdaniem kapituły, to właśnie
sukcesy olimpijskie świadczą
o zaangażowaniu szkoły w proces
wychowawczy i rozwój zainteresowań młodych ludzi. Można więc
domniemywać, że w najbliższym
rankingu za rok 2009/2010 I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku zajmie wysoką lokatę. A skoro
tych sukcesów było już tak wiele,
ośmielamy się wyjść z inicjatywą
zorganizowania szkolnego „Zjazdu Olimpijczyków I LO”. Z wielką
ciekawością przyglądnęlibyśmy
się karierom tych, którzy kiedyś
zaczynali od sukcesów w olimpiadach szkolnych. Byłaby to równocześnie świetna promocja szkoły,
która wie, jak należy szlifować
uczniowskie diamenty. Szkoły
uznanej jako ta „Przyjazna Utalentowanym Uczniom”.
Marian Struś

Młodzież uczy się łowić Zadbaj
o „Uśmiech Pupila”

Liga Ochrony Przyrody prowadzi szkolenia wędkarskie
dla młodzieży. Pierwszy kurs już zakończony – wszyscy
uczestnicy zdali egzamin na kartę wędkarską.
Podstaw łowienia ryb uczyło
się 22 chłopców z podstawówek
i gimnazjów powiatu sanockiego.
Zajęcia, prowadzone głównie na
stawie w „Sosenkach”, trwały
przez cały sierpień – 3 razy tygodniowo, zawsze po 6 godzin.
– W sumie 78 godzin, więc
młodzież dobrze poznała różne
techniki wędkarskie. A przy okazji połowiła sporo ryb – mówi
Marek Marynowicz, prezes zarządu okręgu bieszczadzkiego
LOP. – Zakończeniem kursu był
egzamin na kartę wędkarską,
zaliczony przez wszystkich.
Wiemy, że część chłopaków
już opłaciła składki, stając się
członkami Polskiego Związku

Wędkarskiego – dodaje wiceprezes Ryszard Rygliszyn.
Liga już rozpoczęła kolejne
szkolenie wędkarskie, prowadzone
w szkołach gminy Zagórz. Na razie
jest teoria, potem będzie część
praktyczna na Osławie i Kalniczce.
W przyszłą sobotę (18 września)
LOP zaprasza na Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży „Hłomcza 2010”. Będzie ognisko, cenne
nagrody dla zwycięzców i upominki
dla wszystkich uczestników. Warunkiem startu jest posiadanie własnego sprzętu (konieczna siatka)
oraz zgoda rodziców. Organizatorzy zapewniają transport dla 40
osób. Zgłoszenia do środy pod tel.
13-463-68-58.
(bart)

Gabinet Weterynaryjny SANWET przyłączył się do ogólnopolskiej
akcji „Uśmiech Pupila”. We wrześniu badania zębów
zwierząt będą tam wykonywane za symboliczną złotówkę.
To kolejna odsłona programu
„Zdrowie na czterech łapach”,
który Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt organizuje z rmą Hill’s Pet
Nutrition. Przed rokiem promowano walkę z otyłością zwierząt domowych, teraz czas na choroby
przyzębia i jamy ustnej. To jedne
z najczęstszych dolegliwości, jakie dotykają naszych pupili. Najnowsze badania udowodniły, że
85 procent psów i kotów powyżej
1 roku życia cierpi z powodu różnego zaawansowania chorób
przyzębia.

– W ramach akcji „Uśmiech
Pupila” serdecznie zapraszam do
wizyty w moim gabinecie. Za symboliczną opłatą będzie można nie
tylko zbadać uzębienie swojego
zwierzaka, ale też otrzymać próbki
karmy i materiały edukacyjne, które ułatwią dbałość o jego zdrowie.
Bo akcja ma też uświadomić, jak
ważna jest pielęgnacja higieny zębów i jamy ustnej naszych czworonogów – mówi lekarz weterynarii
Michał Gajewski, właściciel gabinetu SANWET przy ul. II Pułku
Strzelców Podhalańskich 35, tel.
13-462-04-12.
(blaz)

Badania dowodzą, że nie dbamy właściwie o higienę jamy ustnej
zwierząt domowych. Przez brak odpowiedniego leczenia 66 procent
zwierząt z pierwszym stopniem kamienia nazębnego ulega poważniejszym schorzeniom. Większość właścicieli zwierząt nie zdaje sobie
sprawy, że stany zapalne jamy ustnej bywają częstą powodem chorób
serca, nerek oraz innych komplikacji zdrowotnych. Stosując się do
zaleceń lekarzy weterynarii, właściciele zwierząt mogą zapobiec niepotrzebnym cierpieniom.
ARCHIWUM PRYWATNE

Na stawie w „Sosenkach” młodzież uczyła się łowienia pod
okien działaczy LOP-u.

Rubryka pod psem
W sobotę przy ul. Kochanowskiego znaleziono psa. To młody mieszaniec, przypominający teriera – mały, cały czarny. Na szyi miał niebieską obrożę. Właściciel czworonoga proszony jest o pilny kontakt pod
tel. 604 782 151 lub 606 177 978.
(b)

W latach siedemdziesiątych wprowadziłam się do męża, który
zamieszkiwał w domu wraz z rodzicami. W 1995 r. rodzice męża
zmarli, i okazało się, że działka z domem została przez nich nabyta nieformalnie, bez wpisu do ksiąg wieczystych. Słyszałam,
że mogłabym tę nieruchomość zasiedzieć. Czy to prawda?
Joanna z Sanoka
Zasiedzenie jest instytucją
prowadzącą do nabycia prawa
na skutek upływu czasu, uregulowaną w przepisach Kodeksu
cywilnego (art. 172 i następne).
Do nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości konieczne jest łączne
spełnienie dwóch przesłanek:
samoistnego posiadania oraz
upływu czasu dwudziestu lub
trzydziestu lat. Dobra wiara posiadacza ma takie znaczenie, że
skraca termin zasiedzenia z trzydziestu do dwudziestu lat.
W pani jednak przypadku, wobec
faktu, że stała się pani współposiadaczem nieruchomości w związku z zawarciem związku małżeńskiego, nie jest pani posiadaczem
samoistnym, gdyż fakt posiadania związany jest ściśle z posiadaniem małżonka. Taką interpretację przepisów o zasiedzeniu
prezentuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 kwietnia 2008 r.
sygn. akt: I CSK 520/07. W związku z powyższym jedynie pani
mąż, wykazując spełnienie ustawowych przesłanek, może ubiegać się o stwierdzenie zasiedzenia doliczając do okresu swojego

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
posiadania okres samoistnego
posiadania nieruchomości przez
rodziców.

Podstawa prawna:
1) art. 172 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Dzieci wróciły
z Muszyny
Zanim zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek, młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Zagórz wróciła
z dwutygodniowej kolonii w Muszynie. 31-osobowa grupa
wywodząca się z rodzin rolniczych wypoczywała
w Domu Wczasowym „Szczyt”.
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I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, jako jedna z ośmiu
szkół średnich w województwie, uzyskała zaszczytny tytuł
„SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM”
w roku 2009/2010. To nie jest zaskoczenie. Niemal każdego
roku uczniowie I „Ogólniaka” pokazują klasę na najwyższym, centralnym szczeblu olimpiad.

Jaka szkoda, że wakacje takie krótkie, że kolonia nie trwa co
najmniej miesiąc. Takie myśli można wyczytać w oczach uczestników kolonii letniej w Muszynie, „perle sądecczyzny”.
Organizatorami i sponsorami
wypoczynku byli: ksiądz Jan Krynicki, kapelan Państwowej Straży
Pożarnej, a zarazem prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży
i
Dorosłych
im.
Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie, Urząd Miasta i Gminy
w Zagórzu oraz KRUS.
Przez dwa tygodnie dzieci miały okazję uczestniczyć w wielu zajęciach prolaktycznych, sportowych,
tanecznych, teatralnych i plastycznych, a także odwiedziły przepiękne
miejsca w ramach bogatej oferty turystycznej. Kolejką gondolową wjechały na szczyt Jaworzyny Krynic-

kiej, skąd miały szansę ujrzeć
panoramę Tatr i inne malownicze
widoki. Młodzież zwiedziła również
„perły sądecczyzny”, czyli Stary
i Nowy Sącz. Pozostały czas świetnie wypełniały organizowane co
drugi dzień dyskoteki oraz liczne zabawy połączone z grilowaniem.
Dzięki staraniom organizatorów, młodzież miała okazję wspaniale wypocząć i prawdziwie
nacieszyć się latem. Gorące pożegnania z opiekunami najlepiej
świadczą o tym, że wypoczynek
był naprawdę udany, a wspólnie
spędzone wakacyjne chwile na
długo pozostaną wszystkim
w pamięci.
(s)

8
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Dlaczego jest tak źle,
skoro jest tak dobrze
waż nie zgadzamy się z większością ich treści. Z żalem potwierdzamy prawdziwość zarzutów
i ciągłą aktualność problemów
przedstawionych w listach byłych
pracowników, i wcale nie są one
dla nas „śmieszne”.
Mobbing – modne słowo,
„karta przetargowa”... Tak odnosi
się p. Kowalcze do zarzutów wobec niej. Bo o tym właśnie pisali
nasi koledzy, którzy z powodu
mobbingu odeszli... i stali się dla

Na łamach „TS” Dyrektor
MDK Alicja Kowalcze zaprzeczyła
„plotce”, a jednak 1 września
p. Król nie otrzymał umowy. Dyrektor zarządziła początek roku
w MDK – dla wszystkich instruktorów – od 1 października, aby „nie
przeszkadzać” dzieciom w pracy
szkolnej
rozpoczynającej
się
1 września. Taka jest podobno specyka placówki, a jednak co do niektórych kół zainteresowań jest to
novum w organizacji pracy placówki.
Sprawa przedstawiona na łamach „TS” rozpętała burzę.
Odezwali się byli pracownicy, którzy kiedyś przeżyli już podobny
koszmar, odżyło dawne poczucie
krzywdy, rozgoryczenie. Teraz
mogli wreszcie mówić, bo temat
był im bliski, bolesny. To oni skierowali do redakcji „TS” rzekomo
„anonimowe”, „nierzetelne artykuły” – Były to listy, wypowiedzi konkretnych osób, znanych redakcji
z imienia i nazwiska, pracujących
już dzisiaj gdzie indziej, które nie
mogły już pracować za kadencji
p. Kowalcze. Redakcja postanowiła je opublikować.
Pani Dyrektor pyta, czy mogą
one zniszczyć renomę i dobre imię
tak dobrze prosperującej placówki. Z pewnością i na szczęście nie,
bo na to dobre imię pracowała
przez wiele lat cała grupa osób,

p. Dyrektor anonimowi. Ale dla
nich p. Kowalcze długo pozostanie w ich pamięci. Jak trudno wyjść
z zaklętego kręgu przemocy (tu:
psychicznej) wiedzą tylko ci, którzy w nim tkwią i specjaliści. Trudno uwierzyć, że można wygrać,
paraliżuje ciągły strach i poczucie
bezsilności.
P. Dyrektor pisze, że przez
„ostatnie dziesięć lat” (na razie
dziewięć – przyp. autorów) nikt

z pokaźnej kadry nie zgłaszał faktu „znęcania się do organów naczelnych”. A właśnie o tym czytamy w jednym z publikowanych
listów – rzeczywiście, już od dawna, wielokrotnie zgłaszano ten fakt
do organu prowadzącego. A zapytajmy ilu pracowników w tym czasie przewinęło się przez placówkę? Ilu zakończyło w niej pracę,
nim ją w pełni rozpoczęło? Ilu odeszło spośród tych, którzy rzetelnie
pracowali wcześniej? W ostatnich
dwóch latach – kolejnych dwóch
wyróżniających się pracą instruktorów, po rocznej pracy stanęło
przed groźbą zwolnienia. Dlaczego? P. Dyrektor zna odpowiedź
i wie o kim mowa. Czemu służy ta
rotacja, bo na pewno nie merytorycznej selekcji kadry.

MARIAN STRUŚ

Wszystko rozpoczęło się od sprawy instruktora MDK
p. Adama Króla, nad którym zawisło pytanie – czy po roku
wzorowej, dynamicznej, pełnej inicjatyw pracy, będzie nadal
zatrudniony? To pytanie zadali rodzice dzieci uczęszczających na jego zajęcia taneczne. Instruktor zaskarbił sobie
sympatię dzieci i zaimponował rodzicom poziomem zajęć,
zmysłem organizacyjnym i realizowanymi konsekwentnie
propozycjami dla nich. Krótko po zakończeniu roku szkolnego rodzice dowiedzieli się o zamiarach dyrekcji – może nie
zostać zatrudniony. Rzecz chcieli natychmiast wyjaśnić
– wpierw u instruktora. Niestety, p. Król nie miał dobrych
wieści, po rozmowie z p. Dyrektor w cztery oczy.
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Najbardziej poszkodowanymi w konikcie okazały się dzieci. Zamiast próby tańca zaserwowano
im kartkę z wyjaśnieniem, że z przyczyn formalnych zajęcia nie odbędą się. Zrozumiały z niej, że
dziś nie potańczą, nie rozumiały tylko co to znaczy „z przyczyn formalnych”.
częstokroć pod wiatr, bez żadnego wsparcia dyrekcji.
Do tej pory obecni pracownicy
MDK nie komentowali w prasie
tych drastycznych niekiedy wypowiedzi. P. Król odpowiedział wówczas tylko telefonicznie na pytania
„TS”. Obecnie, w związku z wyjaśnieniami p. Dyrektor na łamach
ostatniego numeru „TS”, postanowiliśmy, jako Rada Pedagogiczna
MDK, odnieść się do nich, ponie-

Oświadczamy, w pełni świadomi odpowiedzialności za te słowa,
że p. Kowalcze wymuszała, pod
groźbą utraty pracy, pewne niegodne etyki zawodu nauczyciela zachowania. l nie dotyczy to jednej czy
dwóch osób. Jeśli to nie mobbing, to
nazwijmy to jakoś po polsku...
P. Dyrektor zaprzecza faktowi
spadku liczby dzieci odwiedzających MDK. l rzeczywiście, w ostatnim czasie statystyki – ze względu

Wspieranie po sanocku

na poszerzoną ofertę programową, nowe koła i zespoły i instruktorów – pasjonatów, przyciągających do siebie młodzież i dzieci
– wskazują na wzrost liczby zainteresowanych. Jednakże ci sami
instruktorzy utracili już część
podopiecznych po kilku interwencjach dyrektora w czasie prób
i wyjazdów. Rodzice nie chcieli
więcej narażać swoich dzieci na
niepotrzebny stres.
Ubywa jednak głównie tych
dzieci, dla których świetlica MDK
była na co dzień drugim domem,
dzieci z rodzin z problemami. I bynajmniej nie chodzi tu o wagarowiczów. Świetlica MDK spełnia
ważną wychowawczą rolę w środowisku, zapobiega częściowo
problemowi „dzieci ulicy”. Jednak
coraz częściej pracownicy słyszą
od dyrekcji o tym, że świetlicę trzeba zamknąć, że dzieci są
niegrzeczne, za głośne, nie kłaniają się p. Dyrektor i przeszkadzają jej w pracy. Świetlica jest
stale niedoposażona i coraz trudniej zainteresować dzieci starymi
grami planszowymi. Pracownicy,
organizując jakiekolwiek formy
pracy, starają się o minimalne
środki często we własnym zakresie, drobniejsze nansując nawet
prywatnie. Mimo tych trudności,
jest wiele takich dzieci, którym
wystarcza
odrobina
uwagi
i uśmiech, chwila rozmowy z kimś
doświadczonym, jego życzliwość
i szacunek. Znajdują tutaj to, czego często brakuje im w domu.
Niestety i tu, w godzinach urzędowania p. Dyrektor, krzyki, strofowanie, których są adresatami lub
świadkami (często skierowane nie
do nich, a do pracowników) zniechęcają ich do przychodzenia.
P. Kowalcze pisze o „ewaluowaniu” kół zainteresowań MDK.
Nie pisze jednak ani słowa, że za
tą „ewaluacją” kryje się przyjęta
przez nią kadra, która rzeczywiście
sprawiła, że dzieci zechciały przychodzić. Nie wspomina, bo co
raz dowiadujemy się, że o tej
kadrze miała jak najgorsze zdanie.
Niestety, dzieliła się nim otwarcie,

uprzedzając do niej osoby lub instytucje, z którymi pracownicy mieli
współpracować. Natomiast szczególnie poniżający był jej stosunek
do pracowników obsługi.
Wciąż czekamy na czas, kiedy będziemy mogli normalnie pracować, bez codziennego wyczekiwania nastrojów p. Dyrektor, bez
konieczności tłumaczenia wielu jej
zachowań naszym podopiecznym.
Panią Kowalcze „żenuje” fragment
podważający jej pozycję w MDK
jako dyrektora. My za żenujące
uznajemy metody budowania autorytetu przez przełożoną. Artykuły ukazujące się w „TS” uznała
jako coraz bardziej „obraźliwe”,
w których kwestionuje się prawidłowość funkcjonowania MDK
i kompetencje dyrektora. l znów:
potwierdzamy, że to my, pracownicy, obrażani byliśmy przez wiele
lat, a także my kwestionujemy
wspólnie z byłymi pracownikami
tylko kompetencje dyrektora, a nie
prawidłowość funkcjonowanie placówki. Powtarzamy tu za Redakcją „TS”, że zarzuty nasze
i poprzedników dotyczą wyłącznie
p. Kowalcze. Cała odpowiedzialność w tym przypadku ciąży na
przełożonej, która usilnie starała
się, by nic na temat metod jej zarządzania nie wychodziło poza
mury placówki. Okazało się to jednak kwestią czasu i ludzkiej
wytrzymałości na zagrożenie
i upokorzenia. Gdzieś przekroczona została granica.
Nie chcemy nikogo w odwecie
obrażać, ale chcemy potwierdzić
to, co napisali z goryczą nasi
poprzednicy i opowiedzieć sami,
jak teraz nam się powodzi w tej
skądinąd wciąż ważnej nie tylko
dla nas placówce. Nie chcemy też
opisywać atmosfery panującej
w pracy, ani form nadużywania
stanowiska przez Panią Dyrektor,
bo nie jest to właściwe miejsce.
Chcemy tylko odnieść się do słów
tej Pani opublikowanych w poprzednim numerze „TS”.

sanockich
przedsiębiorców?
W związku z tym, chciałbym w tym
miejscu wyrazić prośbę o wskazanie
drogi dojazdowej do działki
nr 195/5 zakupionej jako działka

życzą, co też wyrazili w swoim wniosku do Burmistrza w maju 2009 roku.
Pomijając fakt, że został postawiony
znak „zakaz wjazdu”, do dnia dzisiejszego nic nie zrobiono w tym kierunku. Pani Naczelnik w swym piśmie
wskazuje, iż trudno stwierdzić, czy
włączenie przedmiotowej działki do
ciągu ul. ks. A. Szypuły spowodowało wzmożony ruch samochodów.
A liczne interwencje straży miejskiej
związane z brakiem przejazdu dla
ciężarówek dostarczających towar
do pobliskiej hurtowni materiałów budowlanych? A klienci mojej rmy, to
– zdaniem Pani Naczelnik – z samolotu wypadają? Z uwagi na postawiony znak „zakaz wjazdu” klienci wyjeżdżając z komisu przecież muszą
przejechać ulicą ks. Szypuły w kierunku ul. Witosa...
Zastanawiam się, jakie motywy
kierowały szanownymi Komisjami,
które rozpatrywały wnioski „w szerszym kontekście, uwzględniając
również potrzeby innych (jakich?)
mieszkańców zawarte w wypowiedziach radnych” (jakich radnych?
a może raczej Radnego?). Dziękuję bardzo za przytoczenie znanych
mi oraz mieszkańcom okoliczności
formalno-prawnych i wyjaśnienie
roli urzędu, jednak wolałbym otrzymać wyjaśnienie sedna sprawy.
Mianowicie: jakie obecnie korzyści
mają mieszkańcy ul. ks. A. Szypuły,
moja rma, dzielnica czy Urząd
Miasta z takiego stanu rzeczy.?
Z poważaniem
Edward Stadnik – sanocki
przedsiębiorca.

W odpowiedzi na pismo Pani Marty Kopacz – Naczelnika
Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania
Przestrzennego UM, które ukazało się w „TS”
z 3 września br. pt. „Zarzuty źle adresowane”.

i Planowania Przestrzennego UM
winna zdawać sobie z tego sprawę.
Skoro Urząd Miasta, jako
właściciel, nie chciał działki sprzedać, to mógł ją przynajmniej wydzierżawić. Przy odrobinie dobrej
woli wszyscy by na takim rozwiązaniu skorzystali. Pani Naczelnik
przytacza cały potok przepisów
z Dzienników Ustaw, artykułów
Kodeksu Cywilnego, ustaw o samorządzie Miast i Gmin, zapominając o podstawowej zasadzie
obowiązującej również urzędników
– PRZEDE WSZYSTKIM NIE
SZKODZIĆ. Przecież mieszkańcy
Sanoka wybrali radnych po to, aby Ci
rozwiązywali problemy a nie je tworzyli. W ślad za złośliwie podjętą
uchwałą przyłączającą sporną działkę 195/6 do ul. ks. A. Szypuły, radni
nie przeznaczyli ani jednej złotówki
na ucywilizowanie tego skrawka ziemi (458 m2). Świadczy to o celowym
działaniu na szkodę moją jak i mieszkańców ul. Ks. A. Szypuły oraz o złej
woli urzędników.
W dalszej części Pani Naczelnik pisze, że od strony ul. Krakowskiej od wielu lat istnieje nieformalny zjazd w ulicę ks. Szypuły
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Pani Naczelnik potwierdza,
że w 2008 roku trzykrotnie zwracałem się do Burmistrza z prośbą
o odsprzedanie mi działki nr
195/4 i 195/6, jednak w dalszej
części pisze, że próbowałem dokonać tego w drodze bezprzetargowej! Z całym szacunkiem dla
Pani Naczelnik, ale jakaś dziwna
epidemia opanowała Urząd. NIGDY NIE PISAŁEM I NIE MÓWIŁEM, że chcę kupić działkę
w drodze BEZPRZETARGOWEJ.
W 2005 roku w drodze przetargu nabyłem działkę 195/5 z zapisem jako działka USŁUGOWO-HANDLOWA i nikt wówczas nie
informował, że przylegająca do niej
działka 195/6 nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Nieprawdą jest
również to, że działka ta spełnia
warunki do samodzielnego jej
zagospodarowania. Na działce, jak
sama Pani Naczelnik pisze, znajduje się ciąg pieszy, poza tym na 1/3
szerokości działki, od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Witosa, przebiega kanalizacja sanitarna. Jak taka
działka może być działką inwestycyjną czy budowlaną? Pani Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury

Jeśli tak mają wyglądać sanockie ulice, to można by jeszcze kilkanaście nowych utworzyć. Więcej
ulic, to i miasto poważniej wygląda. Na zdj. ul. ks. A. Szypuły.
(poprzez chodnik z 10 cm krawężnikiem), wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców, a w szczególności przez klientów mojej rmy.
Czy Pani Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania
Przestrzennego chce przez to powiedzieć, że mam być usatysfakcjonowany takim uregulowaniem do-

jazdu do mojej rmy? Czy klienci
mojej rmy nie zasługują na normalny, zgodny z prawem i rozumem
dojazd, który chciałem wykonać
za swoje pieniądze?
W mieście zarządzanym przez
odpowiedzialnych radnych, taka sytuacja nie powinna mieć nigdy miejsca. Czy tak wygląda wspieranie

USŁUGOWO-HANDLOWA oraz
dwóch działek, na których mieści się
komis samochodowy (nr 200 i nr
205/1), umożliwiającej dojazd w taki
sposób, aby klienci mojej rmy nie
jeździli pod oknami mieszkańców ulicą ks. Szypuły po nieutwardzonej
POLNEJ drodze. Przecież mieszkańcy powyższej ulicy sobie tego nie

Rada Pedagogiczna
Młodzieżowego Domu Kultury
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Z BLISKA I Z DALEKA

Małe miejsca tworzą
wielką historię
Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądała wojna, jeśli się jej
nie doświadczyło na własnej skórze. Ale można na chwilę
przenieść się w tamtą rzeczywistość. W Nowosielcach
nadarzyła się okazja, by zobaczyć, jak wyglądała walka
II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej z armią
III Rzeszy Niemieckiej na ziemi sanockiej, jesienią 1944 roku.

oczyścić zagrożony teren. Saperom udało się to tylko na jednej
ścieżce. O ile rankiem można ją
było pokonać bez przeszkód i mówić o szczęściu, że nikt nie wszedł
na minę, to kiedy wojska niemieckie napierały na Czechosłowaków,
słuchacze zostali przeniesieni nie było innego wyjścia jak wycofyPoczuć powiew
w jesienne dni sprzed 66 lat.
wanie się ławą i to pod ostrzałem
historii…
Początkiem września 1944 krzyżowym z dwóch stron. Napór
W sobotę, 4 września, w sta- roku na górze Dąbrowa, przez po- ze strony niemieckiej był wielki
rym dworku Gniewoszów, w któ- nad 5 tygodni instalowała nieregu- a szanse na wygranie dla Czechorym dzisiaj mieści się Zespół larne pola minowe strona niemiec- słowaków żadne. I rodzi się pyta-

Śledząc zmagania
wojenne na Dąbrowie
W niedzielę, 5 września, na
trasie, którą kiedyś przebyła
II Czechosłowacka Brygada
Spadochronowa, grupa rekonstrukcyjna „San” przy wsparciu
podobnych zapaleńców ze Słowacji, Czech i Węgier odtworzyła
tamtą batalię. Opowieść z sobotniego popołudnia jakby ożyła.
Prawie wszystko było tak jak
wtedy. Pogoda deszczowa, wiatr,
mgła i pierwsze odgłosy strzałów. Szpital zdobyty… żołnierze
słowaccy idą do przodu. Nagle
rozkaz odwrotu. Teraz atakujący
są na pozycji przegranej, muszą
się bronić, a ogień razi z każdej
strony – i wybuchające miny…
Bardziej doświadczeni, lepiej
przygotowani żołnierze niemieccy nie dali szans przeciwnikowi.
Wystrzały jeszcze dłuższy czas
odbijały się echem. Widzowie,
mimo fatalnej pogody, wytrwali
do końca rekonstrukcji i nagrodzili przedstawiających gromkimi
brawami. Była to wielka lekcja
historii.

ARCHIWUM PRYWATNE (2)

Regulacja populacji bezpańskich zwierząt poprzez bezpłatną sterylizację – projekt
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Amicus z Siedlec realizowany przy pomocy tamtejszego
Urzędu Miasta – zaczyna przynosić pierwsze efekty. Z Mariolą Zaczyńską, pomysłodawczynią
akcji, dziennikarką, założycielką Towarzystwa Amicus, rozmawia Anna Strzelecka.

ARCHIWUM PRYWATNE

rylizacji, za którą płaci Urząd Miasta. Zakontraktowana usługa
obejmuje: zabieg i pobyt w klinice
do czasu zdjęcia szwów lub takiego samopoczucia zwierzęcia, że
może ono wrócić do swego środowiska. Lekarze dawali bardzo
konkurencyjne ceny, bo to dla gabinetów jest swoista reklama: pozyskują w ten sposób grono nowych klientów. W pierwszym roku
tylko jedna klinika dała wystarczająco niską cenę za usługi. Po
trzech latach aż trzy gabinety
walczyły o prawo do miejskich
sterylizacji! Obecnie w Siedlcach
bezpłatne sterylizacje, czyli te na
koszt miasta, prowadzone są
w trzech klinikach weterynaryjnych.
* Kto – i jak? – namierza i łapie
bezpańskie zwierzęta? Gdzie dochodzą do siebie po zabiegu?
Co dzieje się z nimi potem?
– W każdym mieście są ludzie,
którzy dokarmiają bezpańskie
koty, informują o wałęsających
się psach. Ich pomoc w Siedlcach

Walki również w Bykowcach

Kolejna rekonstrukcja już dzisiaj w Bykowcach. Podczas
tradycyjnej uroczystości „Żołnierzom Września”, upamiętniającej
potyczkę plutonu ppor. Mariana Zaremby z hitlerowcami,
Podczas dwóch dni święto- po raz pierwszy pokazana zostanie inscenizacja tych walk.

Skazane na człowieka
mają zapewnić opiekę zwierzętom bezpańskim i rannym.
* Jak wiadomo, polskie schroniska są przepełnione, a koszt
umieszczenia w nich zwierząt
bardzo obciąża gminne budżety.
– Wiele schronisk już nawet nie
podpisuje umów z gminami, bo
nie może przyjąć więcej zwierząt.
Miejsca dla bezpańskich kotów
szuka się po całej Polsce. Dlatego najrozsądniejszym i najbardziej humanitarnym rozwiązaniem jest sterylizacja, która
ogranicza rozród zwierząt, a tym
samym zmniejsza populację
ewentualnych wałęsających się
psów i kotów.
*A jak to wygląda w praktyce?
– W Siedlcach współpracuje się z
lokalnymi gabinetami weterynaryjnymi. Wysłano do lekarzy oferty z zapytaniem o cenę sterylizacji kotów i psów. Z gabinetem,
który zaoferował najniższy koszt,
podpisano umowę. To tam
dostarczane są koty i psy do ste-

pamięć o tym miejscu i ludziach, niom ludzi, którzy jeszcze coś paktórzy tu zginęli – mówił Franci- miętają z tamtych czasów.
szek Geisler.
Na taką uroczystość przyjechał też przedstawiciel AmbasaMłodzież odkrywa
dy Słowackiej w Warszawie – Pestare dzieje
ter Koprmuth – by wraz
W przedsięwzięciu uczestni- z przedstawicielami lokalnych
czyła również młodzież. Na władz złożyć hołd rodakom polewarsztatach dziennikarskich pro- głym na ziemi sanockiej.
wadzonych przez Urszulę Małek
Cały projekt współnansowai Marka Cymermana, młodzi lu- ny jest przez UE z Europejskiego
dzie uczyli się, jak zdobywać in- Funduszu Rozwoju Regionalneformacje, rozmawiać, pisać. go, w ramach transgranicznej
Z tego, co udało im się stworzyć, współpracy
polsko-słowackiej
powstała wystawa poświęcona 2007-2013.
zmaganiom wojennym i wspomniePaulina Ostrowska

W poszukiwaniu
grobów ojców…

wania i czczenia pamięci poległych, obecny był syn gen. Franciszka Geislera, który poległ na
Atak nieprzyjaciela zmusił żołnierzy do wycofania się, co gorsze, jedyna droga odwrotu prowadziła ziemi sanockiej. Po raz pierwszy
przez pole minowe.
przybył na nasze tereny wraz
Szkół Centrum Kształcenia Rol- ka. Kiedy II Brygada Spadochronowa nie: czy operacja miała sens? z matką w 1990 roku. Chciał szuniczego, dr hab. Andrzej Olejko przybyła ze wschodu w okolice Sa- Dlaczego oddział, który zupełnie kać miejsca pochówku ojca, ale
podczas wykładu historycznego noka, na wysokości Nowosielec, nie był przygotowany do takiej nie starczyło na to czasu. Kiedy
zarysował okoliczności, w jakich nie przypuszczała, że po długiej, walki, w niej uczestniczył? Odpo- ponownie przyjechał w 1992
przyszło walczyć żołnierzom cze- pieszej wędrówce, rankiem 13 wiedzi nie znajdziemy nigdy, ale roku, odnalazł pewne miejsce,
chosłowackim. – Ten budynek września ponownie stanie do walki. liczby mówią same za siebie. gdzie mógłby być pochowany ojpamięta wiele. Jeżeli uważacie Rozkaz był wyraźny – rozpoznanie Podczas jednego tylko dnia walk ciec. Chociaż ocjalne zapisy
państwo, że mury są puste, to terenu bojem – dojść do przeciwni- zginęło niemal 150 żołnierzy. Dzi- mówią, że generał spoczywa
spróbujcie posłuchać. Bo one ka, przebić się przez linie obrony, siaj przed Zespołem Szkół CKR w zbiorowej mogile. – Ja czuję,
z pewnością mają wiele do zdobyć jak najwięcej informacji stoi pomnik, upamiętniający tam- że on jest w tym miejscu, które
znalazłem, a nie tu. Dziękuję za
powiedzenia – takimi słowami i wrócić. Nie było sprawą łatwą te wydarzenia.

* Prawdę mówiąc, kiedy usłyszałam o genialnie prostym
– a jakże skutecznym – pomyśle
na rozwiązanie problemu bezpańskich zwierząt w Siedlcach,
zamarzyło mi się, by zaraz przenieść go na sanocki grunt. Tego
rodzaju działania mają chyba
szansę sprawdzić się w każdych warunkach. Czego więc
potrzeba, by tak się stało? Od
czego zaczęło się u was? Kto
– i w jaki sposób? – włączył się
do akcji? Co było w tym wszystkim najtrudniejsze?
– Na pewno potrzeba ludzi, którzy chcą rozwiązać problem populacji zwierząt niechcianych,
bezpańskich. I nie mówię tylko
o sympatycznych zapaleńcach,
którym los zwierząt jest bliski, bo
ci zrobią dla zwierzaków wiele,
poświęcając swój czas i fundusze.
Mowa o tzw. decydentach, czyli
urzędnikach, do których problem
bezpańskich zwierząt i tak wraca,
bo ustawa nakazuje, że to gminy

Żołnierze w okopach

jest nieoceniona. To oni dostarczają do klinik zwierzęta. Miasto
zakupiło klatkę-pułapkę, która na
stałe jest dostępna w jednym
z gabinetów weterynaryjnych
i można ją bezpłatnie wypożyczyć, aby złapać zdziczałe koty.
Dodatkowe dwie klatki zakupiło
nasze TPZ AMICUS. Dzikie koty
są po sterylizacji wypuszczane
do swojego środowiska. Dobrze
sobie radzą na wolności, ale się
już nie mnożą. To koty żyjące na
działkach, w piwnicach. Te, które
są udomowione, maja szansę na
adopcję, bo wysterylizowane kot-

Całość
rozpocznie
się
o godz. 11 złożeniem wieńców
i wiązanek pod pomnikiem
poległych. Następnie kilka grup
rekonstrukcji historycznych, na
czele z sanockim „Sanem”,
zaprezentuje przebieg walk
z 10 września 1939 roku. Jadących drogą Niemców zaskoczył
nagły ogień, ponieśli spore straty,
choć i po stronie polskiej nie obyło sie bez oar – zginęło siedmiu
żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora. Inscenizację zakończy moment bestialskiego mordu na ppor. Zarembie,

dokonanego przez hitlerowców.
Warto dodać, że rekonstrukcja
wzbudziła tak duże zainteresowanie Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, że zdecydował
się objąć patronat nad imprezą.
Po inscenizacji nastąpi przemarsz uczestników uroczystości na
cmentarz, gdzie odbędzie się modlitwa oraz apel poległych i salwa honorowa oddziału reprezentacyjnego
21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Zakończenie
uroczystości, której głównym organizatorem jest Gmina Sanok, zaplanowano ok. godz. 14.
(bb)

ki czy wykastrowane kocury nie
sprawiają właścicielom kłopotów.
Adopcje prowadzone są poprzez
ogłoszenia w lokalnym tygodniku.
Warto dodać, że sterylizacja piwnicznych kotów łagodzi napięcia
między ludźmi. Zawsze znajdą
się ci, którzy koty dokarmiają, jak
też ci, którym to przeszkadza.
Gdy kotów nie przybywa, nie dochodzi do koniktów.
* Jak długo w Siedlcach trwa już
akcja bezpłatnej sterylizacji? Jakie są jej efekty? Czy można powiedzieć, że problem mnożenia
się bezpańskich zwierząt został
w Siedlcach opanowany?
– W pierwszym roku bezpłatnych
sterylizacji miasto przekazało na
ten cel 5.000 złotych. Obecnie
jest to kwota ok. 15.000. Sterylizuje się bezpańskie koty oraz
psy, które chce ktoś przygarnąć.
Na „miejską” sterylizację mogą liczyć właściciele, którzy adoptowali pieska wałęsającego się po
ulicach Siedlec. To i tak dla
miasta wychodzi taniej, niż odwiezienie go do schroniska (koszt
odłowu i przyjęcia do schroniska
w Ostrowi Mazowieckiej to 1700 zł
za psa). Czy są efekty? Wystarczy sobie przeliczyć: jedna kotka
może mieć w roku 2-3 mioty.
W jednym miocie 2-6 kociąt. Potomstwo jeszcze w tym samym

roku może się także mnożyć.
Mówimy o dziesiątkach kotów,
których w ciągu roku przybywa.
Tych niechcianych, bezpańskich,
zdanych na siebie. Ich los bywa
okrutny: giną z powodu chorób,
giną pod kołami samochodów,
giną rozszarpane przez psy, traają na zwyrodniałych ludzi. Czasem giną z głodu.
W Siedlcach od lat panuje wspaniały klimat zrozumienia tego
problemu i współpracy. TPZ AMICUS, Urząd Miasta, lokalne
gazety, miłośnicy zwierząt, Straż
Miejska, a nawet Policja współpracują razem dla dobra zwierzaków. Ostatnio miasto funduje
czipowanie psów, dzięki czemu
wiele czworonogów bezpiecznie
wróciło do domu, zamiast trać
do schroniska. Zimą AMICUS
funduje karmę dla bezdomnych
kotów, która jest rozdawana społecznym opiekunom zwierząt.
Z całą pewnością program sterylizacji się sprawdził! I chodzi nie
tylko o pomoc bezdomnym zwierzętom. Akcja ta uświadomiła ludziom, że sterylizacja jest najlepszym rozwiązaniem niechcianego
problemu: nie mam hodowli psów
lub kotów, to sterylizuję swoją pupilkę! W Siedlcach sterylizacje to
jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów.
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LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 50,8 m2 (II piętro), w Sanoku przy ul. Rzemieślniczej, tel. 500-49-16-30.
 Mieszkanie 53,40 m2, Wójtowstwo, tel. 515-27-16-87.
 Mieszkanie w centrum Sanoka, tel. 603-63-54-70.
 Mieszkanie 49 m2, (II piętro),
na osiedlu Błonie, tel. 609-69-57-91.
 Mieszkanie 75 m2 (II piętro),
4 pokoje, Osiedle Błonie, tel.
500-10-69-25 lub 13-463-51-06.
 Mieszkanie 52 m2, ul. Zamkowa 3 , tel. 601-98-22-46.
 Mieszkanie 64 m2, Sanok
ul. Lipińskiego, cena 189.900 zł,
tel. 784-29-23-39.
 Mieszkanie 48 m2, (IV piętro),
ul. Sadowa, tel. 660-29-31-18.
 Mieszkanie 49 m2, (II piętro)
osiedle SM Autosan, tel. 720-45-18-69.
 Mieszkanie dwupoziomowe
84 m2, (III/IV piętro), bez skosów, ul. Kochanowskiego, cena
do uzgodnienia, tel. 13-440-81-05 lub 513-38-03-90.
 Mieszkanie własnościowe
36,5 m2 (II piętro), dwupokojowe, przy ul. Wolnej 46 w Sanoku, cena 2.800 zł m2, tel. 508-56-36-48.
 Mieszkanie 54 m2 (II piętro),
cena do uzgodnienia, tel. 609-60-51-13 lub 13-463-03-61.
 Mieszkanie 59 m2 (parter)
4-pokojowe, po częściowym remoncie, os. Wójtowstwo, cena
3.350 za m2, tel. 13-464-77-44.
 Mieszkanie 52 m2, Wójtowstwo
w Sanoku, tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie własnościowe
30 m2 (I piętro), przy ul. Stróżowskej, cena do uzgodnienia,
tel. 604-54-89-05 (16-20).
 Dwa mieszkania 61,5 m2
(III piętro) i 48,80 m2 (I piętro)
w Sanoku – Wójtowstwo, tel.
501-36-91-61.
 Mieszkanie 48,40 m2, ul. Błonie, tel. 605-85-27-56.
 Mieszkanie (II piętro), przy
ul. Sienkiewicza, cena do
uzgodnienia, tel. 608-48-64-33.
 Mieszkanie 60,30 m2 (I piętro),
osiedle Wójtowstwo, b. dobra lokalizacja, tel. 664-86-56-08.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
o pow. 175 m2 i 75 m2

na biura lub usługi, z parkingiem,
przy drodze krajowej ul. Krakowska 76

tel. 501 487 592

Usługi remontowo-budowlane
Usługi w zakresie:
– instalacje elektryczne
– kompleksowe remonty mieszkań

tel. 785-207-555

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Wykończenia wnętrz.
tel. 600-830-854

,
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REKLAMY I OGŁOSZENIA
 Lub zamienię na mniejsze
mieszkanie 61 m2, czteropokojowe, kuchnia, łazienka, oddzielne wc, Sanok, ul. Kopernika (Wójtowstwo), tel. 607-05-11-00 lub 607-05-11-02.
 Dom w Sanoku, tel. 13-463-86-15.
 Dom w Zahutyniu przy granicy Sanoka, tel. 13-463-84-81
lub 662-60-57-40.
 Lub wynajmę budynek parterowy murowany 48 m2, (woda,
prąd), przeznaczony na działalność
gospodarczą(handel,
usługi), ul. Jana Pawła II, obok
piekarni, tel. 13-463-56-03.
 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,
Biuro Nieruchomości BWION,
tel. 606-76-13-97.
 Hala 1200 m2 + działka 86 a,
tel. 507-06-86-26.
 Kiosk na działalność handlową lub gastronomiczną, dobra
lokalizacja, tel. 601-98-22-46.
 Działkę 12 a, atrakcyjnie położoną na Szklanej Górce, tel.
501-36-91-61.
 Działki budowlane w Czerteżu, tel. 609-28-74-89.
 Działkę budowlaną 0,16 ha
w Pisarowcach, cena 46.000 zł,
tel. 604-95-47-65.
 32 a budowlanej + 42 a rolnej w
Pakoszówce, tel. 609-88-16-64.
 Pole 0,92 ha w Pisarowcach,
z możliwością zabudowy, tel.
13-467-21-85.
 Działkę budowlaną 21 a, na
terenie Olchowiec, ładnie położona pod lasem, tel. 661-53-36-73.
 Działkę budowlaną 18 a,
w Nowosielcach, tel. 13-463-15-26 (po 17).
 Działki budowlane, Zabłotce
– Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę 88 a, z domem
i budynkiem gospodarczym po
remoncie, działka ogrodzona
i zagospodarowana, w miejscowości Nagórzany 26 – gmina
Bukowsko, tel. 13-463-03-05.
 Działkę budowlaną 29 a,
w Pisarowcach, tel. 607-62-07-47.
 Działkę budowlaną 20 a,
na terenie Sanok-Olchowce,
dojazd do działki zapewniony, 7.500 zł za 1 a, tel. 695-94-78-74.

PROJEKTY
I ARANŻACJE

ŁAZIENEK - KUCHNI - WNĘTRZ
tel. 512-472-537

„JATA”

SALON
PARKIETOWY
CYKLINOWANIE
BEZPYŁOWE,
kompleksowe układanie
podłóg z drewna polskiego
i egzotycznego, renowacje,
Sanok ul. Kochanowskiego 25
tel: 13 463-10-74

DO WYNAJĘCIA w Sanoku
NA BIURO LUB USŁUGI:
– lokal 60 m2, II piętro, ul. Kazimierza Wielkiego 8.
– lokal 33 m2, I piętro, ul. Pogdórze 2.

Informacja: 13-464-13-61, 502-691-585

 Działkę 26 a, cena za 1a –
1000 zł, tel. 512-86-51-84.
 Działkę budowlaną w Łączkach k. Leska, w atrakcyjnym
położeniu i niskiej cenie, Biuro
Nieruchomości BWION, tel. 606-76-13-97.

Zamienię
 Mieszkanie 59 m2 na małe, lub
sprzedam, tel. 694-51-72-09.

Posiadam do wynajęcia
 Samodzielne, w pełni
wyposażone mieszkanie (70 m2
– 2 pokoje, kuchnia, łazienka),
w centrum miasta, dla studentów, doskonałe warunki, konkurencyjna cena, tel. 606-97-41-16 (wieczorem).
 Mieszkanie dwupokojowe,
tel. 600-04-51-29.
 Mieszkanie 37 m2, 2-pokojowe, tel. 13-462-25-55.
 Mieszkania komfortowe,
umeblowane, w Sanoku, oferta
dla biznesmenów, tel. 691-32-95-10.
 Mieszkanie dwupokojowe (IV
piętro), tanio, tel. 798-48-33-67.
 Mieszkanie dwupokojowe,
dla uczniów lub studentów, tel.
781-90-49-85.
 Mieszkanie M-5, tel. 609-56-39-99 lub 13-463-55-93.
 Mieszkanie w Sanoku, tel.
606-68-98-19.
 Mieszkanie, tel. 662-22-53-85.
 Mieszkanie, 4-pokojowe, na
ul. Kopernika, tel. 790-89-97-57
(po 16).
 Pokoik dla uczennicy szkoły
średniej, od września, tel. 515-50-50-56.
 Pokój, tel. 661-42-11-48.
 Pokoje 1 i 2-osobowe
z używalnością kuchni, tel. 512-22-02-02.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.
 Pokój dla dziewczyny, tel.
605-05-65-21.
 Pokój dla osoby uczącej się,
tel. 13-463-49-97 lub 660-85-50-95.
 Dom murowany w Czerteżu,
tel. 507-93-65-76.
 Lokal 60 m2, w Sanoku przy
ul. 3 Maja 17 (deptak, nad apteką), na cele usługowe lub biurowe, tel. 13-464-04-39.
 Lokal biurowy w centrum, tel.
600-04-51-29.
 Lokal użytkowy 82 m2, Sanok, ul. Iwaszkiewicza 4, tel.
607-06-48-66.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE
– tapicerki samochodowej
– krzeseł i narożników – dywanów, itp.
38-500 Sanok, Czerteż 89,
tel. 013-464-33-70, kom 0886-12-77-92

SKOREX DANCE
Kurs tańca towarzyskiego

Zaawansowani

– 21.09.10 r. godz. 18.30 (wtorek)

Początkujący
(dorośli, młodzież)

– 23.09.10 r. godz. 18.30 (czwartek)
Lekcje indywidualne – termin do uzgodnienia
SP nr 1, Al. Szwajcarii 5, tel. 13-464-81-26,
kom. 607-802-107, www.skorexdance.sanok.pl

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński
tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918

Usługi

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

 Lokal biurowy 68 m2, (I piętro), ul. plac św. Michała 3, tel.
668-40-87-20.
 Lokal 25 m2, na ul. Daszyńskiego, tel. 607-62-07-47.
 Lokal 100 m2 (parter), na
cele usługowe lub handlowe,
w Sanoku przy ul. Konarskiego
18, tel. 13-464-55-10 lub 667-43-36-67.
 Lokal handlowy 71 m2, ul. Jagiellońska 66, tel. 668-03-41-89.
 Garaż przy ul. Orzeszkowej
od 1 października, tel. 604-08-15-73.
 Stoisko na działalność handlowo-usługową ok. 30 m2,
w budynku „Delikatesy” (II piętro), w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8, tel. 605-68-68-22.
 Ładny lokal 50 m2, Sanok
ul. Robotnicza 23 (dawna poczta), tel. 601-79-29-26, więcej na
sanok24.pl

Poszukuję do wynajęcia
 Mieszkania na terenie Sanoka – kawalerka lub nieduże
2-pokojowe, Biuro Nieruchomości BWION, tel. 606-76-13-97.

AUTO-MOTO
Sprzedam
 Fiata ducato (1999), 2,8 JTD,
pierwsza rejestracja w kraju
2006 r., ładowność 1120 kg,
zadbany, faktura VAT, „Regis”,
tel. 664-52-97-03.

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel. 504-37-24-04.
 Keramzyt, tel. 500-05-31-13.
 Wełnę mineralną Knauff, rolka 8 m2, cena 76 zł, tel. 788-27-59-35.
 Kompresor śrubowy + osuszacz – duży, wózki widłowe,
reometr Monsanto 100, krajarka do gumy, tel. 507-06-86-26.
 Yorki – szczenięta, tel. 698-90-93-12.
 Szczenięta rasy Shi-tzu,
tel. 13-467-54-77.

Kupię
 Poślad pszeniczny, pozagatunkowy, lub pszenicę II klasy,
tel. 601-90-90-02.

PRACA
Zatrudnię
 Pub-restauracja HORN
zatrudni barmankę na stałe,
mile widziane doświadczenie,
tel. 694-66-88-13.
 Konsultantki kosmetyków
rmy FM GROUP, tel. 501-21-22-93.
 Szwaczkę i pomoc do szwalni, tel. 505-01-78-60.

Poszukuję pracy
 Zaopiekuję się dzieckiem,
tel. 722-15-08-20.
 Kobieta z doświadczeniem
zaopiekuje się osobą starszą
chorą, tel. 691-81-34-87.
 Kobieta 48 lat z doświadczeniem, dyspozycyjna, zaopiekuje
się dziećmi lub osobą starszą,
tel. 721-82-17-66.

Korepetycje
 Angielski, tel. 609-08-71-57.
 Historia sztuki, tel. 13-462-25-55.
 Liceum plastyczne – kompleksowe przygotowanie, tel.
13-462-25-55.
 Niemiecki, rosyjski, tel. 601-25-75-42.
 Hiszpański, francuski, tel.
601-25-75-42.
 Angielski, włoski, tel. 601-25-75-42.

Angielski,
korepetycje,
wszystkie poziomy, tel. 601-38-58-65.
 Język angielski – wszystkie
poziomy, tel. 784-12-58-79.
 Biologia, tel. 608-42-12-75.
 Matematyka, szkoła podstawowa i gimnazjum, tel. 503-04-78-44.
 Języki obce: angielski, rosyjski, niemiecki, przygotowanie
do matury i egzaminu gimnazjalnego, dzieci, młodzież i dorośli, Zagórz, tel. 506-99-42-59.

REMONTY
-REGIPSY
WYKOŃCZENIA
tel. 609-618-849
Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg,
lakierowanie, renowacje,
tel. 506-356-210

GARAŻE BLASZANE

Dowóz, montaż gratis – cały kraj.

Producent: 13-440-92-06, 18-332-16-81
512-245-075, 509-038-426
www.robstal.pl

NIEPUBLICZNA SZKOŁA
POLICEALNA W SANOKU
(o upr. publicznych)
ul. Mickiewicza 11 (II LO)
przyjmuje zapisy na kierunki:

• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
• TECHNIK BHP

tel. 013-465-39-30, 0503-46-35-43
www.nsp.sanok.pl

Nagrobki granitowe
najtaniej od 1950zł

tel. 13-465-23-61, 604-914-619

Sanok ul. Kochanowskiego 25
tel: 13 463-10-74

ZGUBIONO
 Legitymację studencką
nr 34683.
 Obrączkę ślubną z grawerem „Załuż mnie” z błędem ortogracznym, tel. 607-62-07-47.
NAGRODA.

Nauczycielka z wieloletnim
doświadczeniem, udzieli
profesjonalnych korepetycji
z języka angielskiego w domu
lub u ucznia – tel. 608-589-125

Praca dla
stomatologów
– Sanok – OD ZARAZ

SALON PARKIETOWY „JATA”
SCHODY, BALUSTRADY,
TARASY, PODŁOGI

 Język angielski, pełen profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie, tel. 880-53-07-57.
 Język francuski – wszystkie
poziomy nauczania (szkoła
podstawowa, gimnazjum, matura, egzaminy DELF), tel. 697-40-84-00 lub 13-464-35-13.
 J. francuski, skutecznie, tel.
505-24-45-55.
 Angielski do matury, liceum
i gimnazjum, tel. 50-60-80-353.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.
 Fizyka, matematyka dla studentów i maturzystów, tel. 661-56-13-80.
 J. polski, gimnazjum, tel.
511-12-90-59.
 Biologia, tel. 506-06-39-81.
 Matematyka-zyka, tel. 790-47-08-84.
 Matematyka, chemia, tel.
605-14-87-36.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Lekcje gry na akordeonie,
dla początkujących, z dojazdem
do domu, tel. 512-25-31-40.
 Angielski, możliwy dojazd,
tel. 696-67-82-13.
 Historia, WOS – matura, dr
nauk humanistycznych, tel.
504-02-13-78.

Pełna gama kolorów
kontakt: 508-449-986

POL-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
• Remonty
• Stany surowe
• Wykończenia
tel. 785-862-741

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

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że Biuro
Reklam i Ogłoszeń „TS”
czynne jest:
• poniedziałek: 8.00-16.30
• wtorek-czwartek: 8.00-16.00
• piątek: 8.00-15.30

tel. 013-464-02-21
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CENTRUM NAUKI

J. ANGIELSKIEGO

zaprasza na zapisy
pod numerami telefonów: 608 653 901 i 602 698 664

Zajęcia w szkołach:
GIMNAZJUM nr 2, ul. Sobieskiego i SZKOŁA PODST. nr 4 ul. Sadowa

e

nn
• Przygotowanie do egzaminów
• małe grupy
odzi aty
r
i
k
iż
–r
maturalnych, gimnazjalnych, FCE i CAE
– zn

Chcesz zarobić?

Poszukujemy Przedstawicieli.
Co oferujemy:
– możliwość uzyskania dodatkowego zarobku
– pierwsze pieniądze już po tygodniu
– elastyczne godziny pracy
(min. 2-3 godziny dziennie)

662-061-963
(koszt wg. taryfy operatora)

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
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Zarząd Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z siedzibą z Sanoku, ul. Konarskiego 22,
działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na badanie
sprawozdania nansowego za rok 2010
I. Oferta powinna zawierać:
1. Dokument z którego wynika status prawny oferenta.
2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
nansowych.
3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań
nansowych w ciągu ostatnich trzech lat.
4. Ostateczną ofertę ceny netto za przeprowadzone badanie sprawozdania nansowego.
5. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
II. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:
1. Wstępnego od 01.12.2010 r. do 10.12.2010 r.
2. Podstawowego wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania od 01.03.2011 r. do 31.03.2011 r.
III. Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert w terminie do 30.09.2010 r. w siedzibie Spółki
SPGM Sp. z o.o., Sanok, ul. Konarskiego 22.
IV. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 46 51 280
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia zaproszenia bez podania
przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych czy nansowych.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.
Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29, 13 46 419 07,
tel./fax. 13 46 301 23 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony.
2. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem i wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej budynku Domu
Turysty I PTTK w Sanoku” .
3. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2010 r.
4. Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: nie krótszy niż 6 lat.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
a) wykaz co najmniej 3 robót budowlanych o podobnym charakterze i zakresie, wykonanych
i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty wraz z referencjami;
b) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
6. Proponowane warunki płatności:
Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy.
7. W ofercie należy podać podstawowe nośniki cen tj. stawkę roboczogodziny, narzuty do robocizny, zysk do robocizny, narzuty do cen najmu sprzętu, zysk do najmu sprzętu, koszty zaopatrzenia oraz cenę wykonania 1 m2 elewacji i cenę wymiany 1 m2 ślusarki; orientacyjna powierzchnia elewacji – 1300 m2, orientacyjna powierzchnia ślusarki 170 m2.
7. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami: cena wykonania 1 m2 elewacji – 40%, cena wymiany 1 m2 ślusarki – 40%, nośniki cen
– 10%, warunki gwarancji – 10%.
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, do dnia 20.09.2010 r. do godziny 13:00
w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
10. Szczegóły technologii wykonania robót można uzyskać od dnia 13.09.2010 r. w siedzibie
Zamawiającego: Sanok, ul. Mickiewicza 29. Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest:
Barbara Janowska – pokój nr 10, w godz. 9:00 do 15:00, tel. 13 46 41 907, 13 46 311 29, 13 46 301 23.

ul. Konarskiego 22, 38-500 Sanok
sprzeda w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego nw. ruchomości:
1. Samochód STAR 200S rok. prod. 1984
2. Samochód ŻUK A07J rok. prod. 1996
3. Przyczepa D-35M
rok. prod. 1970

cena wywoławcza: 6.000,00 zł
cena wywoławcza: 2.000,00 zł
cena wywoławcza: 1.000,00 zł

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2010 r. o godz. 1000
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
Składanie ofert z ceną w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg” bezpośrednio w siedzibie
rmy lub pocztą nie później niż do dnia 20.09.2010 r. (liczy się data wpływu).
Oględziny pojazdów, wpłata wadium i przetarg odbędą się w SPGM Sp. z o.o., 38-500 Sanok,
ul. Konarskiego 22.
Ruchomości można oglądać w dniach 13-17.09.2010 r. w godz. od 800 do 1400
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta przy tej samej cenie przetargowej
lub unieważnienie przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Informacje o przetargu udzielane są pod tel.: (13) 46 51 295.

DYŻURY

OBWIESZCZENIE

13 września (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Antoni Wojewoda
w godz. 16-17

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 38 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. Nr
199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia
2010 r. została wydana Decyzja o znaku TG.A.III.73311/4/2009
określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych” przewidzianego do realizacji na działkach nr 122 i 78/11 położonych
przy ul. Krakowskiej w Sanoku, obręb Dąbrówka.
Z treścią przedmiotowej Decyzji można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego
– Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach
pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.zetorzeszow.eu/umsanok oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

W RADZIE MIASTA

16 września (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Andrzej Chrobak
w godz. 17-18

DYŻURY

W RADZIE POWIATU
10 września (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Marian Kawa
w godz. 12-14
13 września (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radny
Ryszad Bętkowski
w godz. 15.30-16.30

Burmistrz Miasta Sanoka

informuje, ze wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/133 o po w. 2892 m2, zabudowanej budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym, krytym blachą położonej w Sanoku obręb Olchowce zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, do publicznego wglądu, w terminie od dnia 13.09.2010 r. do
dnia 04.10.2010 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej do sprzedaży nieruchomości na
podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w tej sprawie
do Burmistrza Miasta Sanoka, w terminie do dnia 25.10.2010 r.

Starostwo Powiatowe w Sanoku Referat Komunikacji
W dniu 14.09.2010 r. (wtorek)
zgodnie z harmonogramem modernizacji systemów obsługujących
rejestry państwowe MSWiA na stanowiskach obsługi CEPiK
– rejestracja pojazdów i praw jazdy
– w godz. 9-15 dokonana będzie wymiana stacji roboczych.
W związku z tym, w tym dniu stanowiska rejestracji pojazdów
oraz praw jazdy nie będą czynne dla stron. Za utrudnienia przepraszamy.

,
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F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

OGRODZENIA

SPRZEDAŻ RATALNA

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń

FACHOWY MONTAŻ

Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

SZKOŁA
KOREPETYCJI
zaprasza na:

1. Kursy przygotowujące
do egzaminów szóstoklasisty
2. Kursy przygotowujące
do egzaminów gimnazjalnych
3. Kursy przygotowujące
do matury na poziomie
podstawowym i rozszerzonym
4. Zajęcia wyrównawcze
z poszczególnych przedmiotów
GABINET TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ
l PEDAGOGICZNEJ
świadczy usługi w zakresie:
• Diagnozy logopedycznej
• Terapii zaburzeń mowy
• Terapii w zakresie opóźnionego
rozwoju mowy
• Profilaktyki logopedycznej
• Zajęć z zakresu prawidłowej
emisji głosu
• Usprawniania percepcji
wzrokowej, słuchowej
• Ćwiczeń słuchu fonematycznego
• Terapii zaburzeń procesu lateralizacji
i orientacji przestrzennej
• Ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
• Terapii specyficznych zaburzeń
czytania i pisania
• Przygotowania dziecka
do podjęcia nauki w szkole
Sanok, ul. Głogowa 1
tel. 13 46 488 45, kom. 603 860 187
www.oswiata-sanok.pl

L

BRAMY
BALUSTRADY

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

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

SANOCKA
SZKOŁA
POLICEALNA
O UPRAWNIENIACH
SZKOŁY PUBLICZNEJ
kształcąca w formie zaocznej

Prowadzi nabór
na prole:

• technik administracji
• technik obsługi biura
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik obsługi turystycznej
• technik rachunkowości
• technik organizacji reklamy

NIEPUBLICZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
O UPRAWNIENIACH
SZKOŁY PUBLICZNEJ
kształcące w formie zaocznej

Prowadzi nabór do:
• Trzyletniego Liceum

Ogólnokształcącego
dla Dorosłych
• Dwuletniego Uzupełniającego
• Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych
Sanok, ul. Głogowa 1
tel. 13 46 488 45, kom. 603 860 187
www.oswiata-sanok.pl

Termin zapłaty:

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:

NIEPUBLICZNE
NAUCZYCIELSKIE
KOLEGIUM
JĘZYKÓW OBCYCH

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

(o uprawnieniach publicznych)
prowadzi

tel. 13-463-78-98

STUDIA LICENCJACKIE

www.warex.prawojazdy.com.pl

LICENCJAT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PODKARPACKIE CENTRUM
DOSKONALENIA l DORADZTWA
zaprasza na kursy
kwalifikacyjne z zakresu:
• pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
• terapii pedagogicznej
• bibliotekoznawstwa
• organizacji i zarządzania oświatą
• przyrody
• oligofrenopedagogiki
• wychowania do życia w rodzinie
• metodyka nauczania języka obcego
(angielskiego lub niemieckiego)
w okresie wczesnoszkolnym
• kurs pedagogiczny dla czynnych
zawodowo nauczycieli
• kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Sanok, ul. Głogowa 1
tel. 13 46 488 45, kom. 603 860 187
www.nkjo.sanok.pl

WA

cena kursu:

KRYZYSO

OPIEKUN NAUKOWY KOLEGIUM

1. specjalność język angielski
– w dziennym, wieczorowym
i zaocznym systemie kształcenia
– profil nauczyciel tłumacz
i nauczyciel języka biznesu
2. specjalność język niemiecki
– w dziennym, wieczorowym
i zaocznym systemie kształcenia

Centrum
szkolenia
kierowców

KRZYZÓWKA nr 36
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
Dowozi
Nieoblitowar do Kolberg, czalny
sklepu etnograf wariat

Narwaniec, trzpiot

Uczony
z Miletu

Twórca i władca
pastwa Zulusów

6

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.
Leonard,
kanadyjski bard
Jedzie z
pielgrzymk

Moliwoci
mirage

14
Młodszy
od
harcerza

Etola lub
mantyla

Urzd
Abu
Bakra

2

15

But na
pluch
Kilogram
lub litr

Cz duego
sklepu

Miłoniczka
czego

16

20

Ma siln postur

Stolica
kraju
piramid

Uczestniczka
redyku

Dziki nie
płaci
czynszu

13
Dodatek
do
sałatek

21

"… wesela i
pogrzeb", film z
MacDowell

luza na
rzece

Pieczony na
ronie

Hunt z kina

9

W greckim
alfabecie po ni

3

12

2

4

5

4
Braxton
z
estrady

Pie o
yciu na
morzu

"Pucołowata"
kluska

3

Parlament w
Rosji

Do
wyrobu
glikolu

Szkopuł
w desce

1

6

7

Ptasi
grzyb

Dua beczka

24

Michałek
z
ogródka

Zwinity
arkusz
papieru

Milena, siatkarka

Bezkres
traw

Mieszkaniec
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Rozwiązanie krzyżówki nr 34:

DOBRE SŁOWO NIKOGO NIE URAZI
1. Ryszard Markiewicz, ul. Stróżowska, 2. Maria Ćwiąkała, ul. Krzywa,
3. Maria Radecka, ul. Krzyżanowskiego.

SPORT
14
Łyżwiarz mistrzem wrotek Niefortunna
główka Łuczki

Bogusław Sobowiec z Rzeszowa. Na 4. miejscu sklasykowany
został Janusz Jagoda (BTŻ).
O klasie T2 możemy powiedzieć, że prawdziwi mężczyźni zaczynają równie dobrze, jak kończą.
Inauguracyjną eliminację wygrał
Marek Sawicki z Naftowca przed
Jerzym Kusiakiem (niezrzeszony)
i Janem Wilkiem (Bieszczadzkie
Towarzystwo Żeglarskie) i taka też
była ostateczna kolejność. O ile
jednak broniący pucharu Sawicki sukces zapewnił sobie już po
przedostatniej eliminacji (w nale
za sterem usiadł jego syn Adrian

ARCHIWUM PRYWATNE

Aleksander Lenczyk zwykle startuje w regatach z żoną Jadwigą.

– 4. pozycja), to pozostali musieli walczyć o miejsca na podium.
Najlepiej poszło Kusiakowi – zwycięsko zakończył ostatnią rundę
zmagań, wygrywając dwa biegi.
W tej sytuacji bój o 2. pozycję,
dającą zarazem 3. lokatę w klasykacji, Wilk stoczył z Dariuszem
Walatkiem z Przemyśla.
– Jeszcze przed ostatnim
biegiem wyżej był rywal, ale w niedzielę mocno wiało, co przy mojej
ciężkiej łódce jest bardzo korzystne. Wygrałem z przewagą około
200 metrów, a dodatkowo Walatka
wyprzedził też Kusiak, dosłownie
o długość dziobu – powiedział
Wilk, który klasycznym rzutem
na taśmę utrzymał się na podium.
Nadal nie wiadomo, jaka będzie kolejność w klasie sportowej.
Wydawało się, że pewny zdobycia pucharu jest Marcin Więcek
z BTŻ-u, który odpuścił nawet
ostatnie regaty. Tymczasem
reklamę na jego żaglu oprotestował jeden z rywali, do czego
wkrótce ustosunkuje się komisja
dyscyplinarna. Ostatnią eliminację
wygrał Piotr Kędziora z Jasła, który
w razie uwzględnia protestu zgarnie pełną pulę. Miejsce 3. zajęła Joanna Kasińska (BTŻ), pieczętując
identyczną lokatę w klasykacji.
Podobnie wygląda sytuacja
w klasie omega. Niemal przez cały
sezon 3. pozycje kolekcjonował
Łukasz Torma z Naftowca, 3. był
też w nałowych regatach, efektem
brązowy medal Pucharu Soliny.

Polski w Tyrawie
Spotkanie oldbojów Puchar
To już nie tylko rekreacja i „marsz po zdrowie”.
Także coraz poważniejsza dyscyplina sportu.
W przyszłą sobotę (18 bm.) w Tyrawie Solnej
rozegrane zostaną zawody Pucharu Polski
Na spotkanie przybyła spora grupa pięściarskich w Nordic Walking. Wystartować może każdy!
weteranów. Nie zabrakło Edwarda Posadzkiego, brąWarto spróbować sił tym bardziej, że rywalizację
zowego medalisty Mistrzostw Polski, czy Stanisława zaplanowano aż w 8 grupach wiekowych. OrganizaBednarza, mistrza kraju juniorów. Zawodnicy dyskuto- torzy przewidzieli puchary i nagrody oraz pamiątkowe
wali o czasach świetności lokalnego boksu, gdy sekcja medale i gorące posiłki. Szczegółowe informacje i zapiprężnie działała, a mecze rozgrywane były regularnie. sy na stronie: www.pfnw.eu, lub pod nr. tel. 668 648 638.
– Podjęliśmy zobowiązanie, by dopomóc nowemu
Wszystkie osoby, które chciałyby wystartować
klubowi Ring MOSiR, który ma już pierwsze sukcesy. w Pucharze Polski, instruktor Marek Klepacki zapraChcemy przywrócić blask dyscyplinie sportu, w której sza w przyszłym tygodniu na zajęcia nauki podstaw
odnosiliśmy sukcesy. Wkrótce spotkamy sie ponow- Nordic Walking. Zaplanowano je na poniedziałek,
nie, tym razem już z udziałem przedstawicieli Ringu środę i piątek o godz. 17 i 18. Zbiórka przy moście
– powiedział Szymon Wołk, organizator spotkania.
na Białą Górę (obok czołgu).

11. był Marek Filipczak, a 15.
Krzysztof Buczek. W wyścigu
sztafetowym na dystansie 2,1 km
pozycję 6. wywalczyli Agnieszka,
Marek i Przemek Filipczakowie,
a 8. Elżbieta, Krzysztof i Mateusz
Buczkowie.

LEKKOATLETYKA
XXX Bieg Siarkowca, Tarnobrzeg
Jubileuszowa edycja ze świetną
frekwencję, na starcie ponad 100
osób. W mocnej obsadzie dobrze
wypadł Damian Dziewiński (Zespół
Szkół nr 3), dystans 10 km pokonując w 32.43 min, co dało mu 4.
miejsce generalnie. Jako 16. finiPiłkarzom Stali na razie nie wiedzie się w meczach wyjazdoszował Grzegorz Fedak (35.43),
wych. Doznali dwóch porażek, nie strzelając nawet bramki.
2. w kat. 30/39 lat. W rywalizacji
pań 5. miejsca zajęły Kinga Zoszak
i Katarzyna Węgrzyn (Sanocka Grupa Miłośników Maratonu) – pierwsza w kat. ponad 35 lat, druga
wśród młodszych. – Damian, Kinga
Nie zwalniają tempa rezerwy Stali, czyli drużyna Agendy 2000. i ja odpuściliśmy o dzień wcześniejWygrywając w Sieniawie beniaminek klasy A odniósł kolejne szy XXI Nocny Bieg Solidarności
w Rzeszowie, by uzyskać jak najlepzwycięstwo do zera i nadal jest wiceliderem tabeli.
Do przerwy miejscowy Wisłok walczył jak o życie, utrzymując sze czasy na atestowanej trasie. Bo
bezbramkowy remis. Potem rywalom zaczęło brakować tlenu, bramka są najbardziej wiarygodne i liczą się
dla Stali była kwestią czasu. Tama na Sieniawie pękła po godzinie gry w różnych rankingach – powiedział
– trał Mateusz Kuzio, idealnie wypuszczony przez Łukasza Tabisza. Fedak, który podobnie jak Zoszak
W końcówce goście przypieczętowali zwycięstwo. Po dobrym zagra- pobił swój rekord na 10 km.
We wspomnianym Rzeszowie,
niu Jakuba Ząbkiewicza drugiego gola zdobył Kuzio, a chwilę później
gdzie biegano na 6 km, startowała
Fabian Pańko przytomnie dołożył nogę do podania Tabisza.
tylko Węgrzyn, znów sklasyfikowaWisłok Sieniawa – Agenda 2000 Stal II Sanok 0-3 (0-0);
na na 5 pozycji (generalnie i w kat.
Kuzio 2 (57, 83), Pańko (87).
do 29 lat).
Tabela: 1. Start Rymanów (12, 18-1), 2. Stal (12, 9-0).

TOMASZ SOWA

Dobiegła końca VIII edycja Pucharu Soliny. Finałowe regaty
okazały się bardzo udane dla naszych żeglarzy. Wygrane
Aleksandra Lenczyka i Jerzego Kusiaka dały im ostatecznie
2. pozycje w klasach T1 i T3. W tej drugiej miejsce na podium – po bardzo zaciętej walce – utrzymał też Jan Wilk.

Byli bokserzy Stali Sanok wspominali stare,
dobre czasy. Okazją było wspólne ognisko
na Białej Górze.

KOLARSTWO

Šarišský cyklomaratón 2010,
Sabinov
Przedostatnia, 11. runda
Cyklokarpat, które pierwszy raz
PODLASIE BIAŁA PODLASKA
w sezonie zagościły u południo– STAL DOM-ELBO SANOK 1-0 (1-0)
wych sąsiadów. Ponad połowę
0-1 Łuczka (42-samobójcza głową)
uczestników stanowili Słowacy,
Na początku sezonu piłkarze Stali Dom-Elbo grają nie tylko
z których zdecydowana większość
nie startuje regularnie w tym cy„w kratkę”, ale i pechowo. W Białej Podlaskiej drużynie
klu, więc ich lokaty nie były liczone
Podlasia ulegli po samobójczym golu Piotra Łuczki,
do klasyfikacji łącznej. Po odjęciu
choć zasłużyli co najmniej na remis.
tych wyników okazało się, że Jerzy
Po pięciu kolejkach mamy
Po przerwie przewaga Stali Żuber zajął 2. miejsce w kat. M5,
dwa zwycięstwa, dwie porażki rosła z każdą minutą. Słabnący Krzysztof Sebastiański (obaj UKS
i remis, bramki 6-6. Gole strzela- kondycyjnie piłkarze Podlasia nie MTB MOSiR) – 6. w M2, a Tomasz
liśmy tylko u siebie, co dodat- zagrozili naszej bramce. Za to Filipowicz (Służba Celna) – 8. w M4.
kowo może świadczyć o bra- w ich polu karnym bywało gorą- Nasi zawodnicy jechali na trasie
ku stabilnej formy i problemie co, a najlepszych okazji do wy- Mega, liczącej 47 km. Finałowa
gier wyjazdowych. Do Białej równania nie wykorzystali Piotr odsłona Cyklokarpat w najbliższą
Podlaskiej stalowcy jechali jed- Lorenc i Tomasz Twardawa. niedzielę w Jaśle.
nak po komplet punktów, któ- W miarę upływu czasu mecz
rego zdobycie było całkiem robił się coraz bardziej nerwowy, Finał „Family Cup”, Kielce
Robert Kustra (z prawej) jedzie po złoto.
realne. Pokazał to sam mecz, a sędzia pokazał aż 11 żółtych
Mistrzostwa Polski Amatorów
od połowy dystansu nasz zawodnik uzyskał czas w którym – zwłaszcza po zmianie kartek. Oczywiście głównie rywa- z udziałem ekipy Roweromanii.
1:14.21, zaledwie o kilkanaście sekund słabszy niż stron – dyktowali warunki. Nieste- lom, którzy nie przebierając w środ- W rywalizacji dzieci do 10 lat, które
w Gdańsku. Miejsce 2. ze stratą około 4 minut zajął ty, już wtedy przegrywaliśmy, bo kach, starali się utrzymać wynik. ścigały się na 700 m, miejsce 7. zaMateusz Chabko, 5. był Kamil Ziemba. Na dalszych chwilę przed przerwą pechową Co ostatecznie im się udało, dzięki jął Przemysław Filipczak, 10. Matepozycjach sklasykowani zostali Krzysztof Raksyk interwencję zaliczył Łuczka. Po czemu – ex aequo z Partyzantem usz Buczek, a 14. Dominik Buczek.
strzale jednego z rywali nasz sto- Targowiska – prowadzą w tabeli.
i Jarosław Sawa. Startowało około 70 osób.
W kat. 11-12 lat (5 km) pozycja
per tak niefortunnie podbił głową W sobotę nasza drużyna gra 17. przypadła Szymonowi Skibie.
piłkę, że ta przelobowała bezrad- u siebie ze Stalą Poniatowa. Wśród weteranów młodszych
nego Pawła Wilczewskiego.
Początek meczu o godz. 16.
(35-45 lat), którzy jechali 20 km,

Zwycięstwa na wagę srebra
Sytuacja Lenczyka była klarowna – chcąc wywalczyć 2. pozycję w T1 musiał zająć wysokie
miejsce i wyprzedzić Zbigniewa
Gibałę z Rzeszowa. Reprezentant Albatrosa świetnie popłynął
w Pucharze Marszałka Województwa Podkarpackiego, wygrywając aż trzy biegi. Regaty o
Puchar Firmy Prodental rozpoczął
od 2. miejsca, jednak ze względu
na deszcz kolejne biegi odwołano.
A że Gibała był dopiero 3. (4. Marek Wajcowicz z Naftowca), srebrny
medal w klasykacji łącznej przypadł właśnie Lenczykowi. Wygrał

KRÓTKA PIŁKA

ARCHIWUM PRYWATNE

Robert Kustra nowym Mistrzem Polski
w Maratonie Wrotkarskim! Tytuł wywalczył
w Gdańsku, podczas zawodów Pucharu Świata.
Następnie formę potwierdził w Gorlicach,
pewnie wygrywając maraton „Roll & Ski”.
Przeciętny sezon łyżwiarski panczenista Górnika odbija sobie latem, jeżdżąc głównie w barwach
grupy Ambra. Początkiem wakacji był 5. w wyścigu
MP na 10 km, teraz rywalom nie dał szans w maratonie. Działo się to w Gdańsku, podczas zawodów
Pucharu Świata, w ramach którego rozgrywane też
były mistrzostwa Polski. Kustra niszował z czasem
1:14.06, zajmując 11. miejsce na około 600 wrotkarzy. Z krajowych zawodników okazał się zdecydowanie najszybszy – przewaga nad kolejnym wynosiła około 6 minut.
– Plan był prosty – trzymać się światowej czołówki. Większość dystansu jechałem w drugiej
grupie, tracącej kilkadziesiąt sekund do pierwszej.
Ostatecznie niszowałem ze stratą nieco ponad
2 minut do zwycięzcy. Fizycznie wyścig zniosłem
bardzo dobrze. Sądzę, że gdybym nie był osamotniony, mając przy sobie ze dwóch partnerów z drużyny, to mógłbym nawet powalczyć o podium Pucharu
Świata – powiedział świeżo upieczony mistrz Polski.
Kilka dni później – już w barwach Górnika i z klubowymi kolegami – Kustra wybrał się do Gorlic na
kolejny maraton wrotkarski. Trasa wyścigu o nazwie
„Roll & Ski” była bardzo szybka – jadąc samotnie

,
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Powtórka z inauguracji

Juniorzy z kompletem

Basen i ślizgawki

Świetny początek sezonu w I lidze podkarpackiej mają juniorzy
Stali. Po czterech kolejkach drużyna Piotra Kota zajmuje
2. miejsce z kompletem punktów, ustępując Stali Rzeszów
jedynie bramkami. – Na razie nie graliśmy przeciw rywalom
z górnej półki, ale jeżeli w najbliższy weekend pokonamy
Siarkę Tarnobrzeg, będzie to znaczyło, że nasza lokata
nie jest dziełem przypadku – podkreśla Maciej Królicki,
kierownik zespołu. Trzymamy kciuki!

W nowym roku szkolnym otwarty zostaje basen kryty. Klienci indywidualni mogą skorzystać z większej
liczby godzin: poniedziałek – godz.
18 i 19, wtorek – 17.20, 18.10 i 20,
środa – 18.10, 19 i 20, czwartek
– 17.20 i 20, piątek – 18.10, 19 i 20,
sobota – 10-17, niedziela – 10-18.
W najbliższy weekend w hali
„Arena” Sanok zaplanowano aż dwie
godzinne ślizgawki. W sobotę można pojeździć od godz. 17, natomiast
w niedzielę od 20. Ceny biletów bez
zmian: dorośli – 6 zł, dzieci i młodzież – 5 zł, dzieci do 7 lat – 3,50 zł,
wypożyczenie łyżew – 5 zł.

Juniorzy starsi: Stal Sanok – Polonia Przemyśl 3-1 (2-0);
Podubiński (26), Folta (40), Florek (61).
Tabela: 1. Stal Rzeszów (12, 23-7), 2. Stal S. (12, 9-2).
Juniorzy młodsi: Stal Sanok – Polonia Przemyśl 0-0.
Tabela: 1. Stal Mielec (12), 6. Stal S. (7, 4-4).
Trampkarze młodsi: Polonia Przemyśl – Stal Sanok 1-0 (1-0).
JKS Jarosław – Ekoball Sanok 5-2 (1-1); Borek (15), Femin (45).
Tabela: 1. Stal M. (15), 9. Ekoball (4, 11-9), 11. Stal S. (1, 1-3).
Młodzicy starsi: Stal Sanok – Szarotka Nowosielce 9-0 (5-0); Baraniewicz,
Żytka i Olearczyk po 2, Rysz, Hydzik, Stankiewicz. Tabela: 1. Stal (3, 9-0).
Młodzicy młodsi: JKS Jarosław – Ekoball Sanok 1-1 (1-0);
Fus (44). Tabela: 1. Stal M. (10); 8. Ekoball (5, 5-13).

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

KLUB PŁYWACKI MKS SANOK
Prowadzi nabór dzieci z roczników
od 2000 do 2005
Zapisy do 20.09.2010 r.
tel. 13-465-91-54, 55 lub 695-840-057
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SPORT

Prapiemiera z niedosytem
CIARKO KH SANOK – SOKOŁY TORUŃ 4-3 (0-1, 0-2, 3-0, 0-0, w rz. k. 2-1)

0-1 Bomastek – Marmurowicz (10), -2 Gościmiński – Wieczorek (23), -3 Marmurowicz – Bluks (39), -3
Vozdecky – Ivicic (42, w przewadze), -3 Ivicic – Zapała – Vozdecky (47), -3 Ivicic – Zapała (60). Rzuty
karne: Wiśniewski – Zapała, Rąpała.

Miała być rzeź niewiniątek, a „Sokoły” miały dosłownie
fruwać w ARENIE. Tymczasem I-ligowi amatorzy z Torunia
po dwóch tercjach prowadzili z sanockim „Dream-Teamem”
3-0 i dopiero husarska szarża w III tercji przyniosła
gospodarzom ciężko wywalczone zwycięstwo.
I to po rzutach karnych.

Siedmiuset kibiców wychodziło ze zdumienia, widząc nieudolność ekstraligowców w konfrontacji z Sokołami z Torunia.
Zdumienie zaczęło przeradzać się
w złość, gdy goście po wygraniu
pierwszej tercji, w drugiej dołożyli
jeszcze dwa gole, sami zachowując czyste konto. Gdy wydawało
się, że świetnie broniący Tomasz

Witkowski w tym dniu jest nie do
pokonania i pucharowy pojedynek ze wstydem trzeba przegrać,
sanoczanie wzięli się do pracy.
Hasło, w postaci pierwszej bramki, rzucił Martin Vozdecky, a pięć
minut później kontaktowego gola
strzelił jego imiennik Ivicic. I w tym
momencie magazynek z bramkowymi nabojami zaciął się. Inna

Młodzicy pomścili żaków

nieobecnego wskutek kontuzji.
W gronie zawodników zabrakło
także dwóch hokeistów, którzy
w ubiegłym sezonie reprezentowali barwy Sanoka: Pawła Połą-

Prezentacja z fasonem!

TOMASZ SOWA

TOMASZ SOWA

Pucharową potyczkę z „Sokołami” Toruń na długo zapamiętają
sanoccy hokeiści. Bo któż by przypuszczał, że I-ligowcy napsują
im tyle krwi.

rzecz, że Witkowski cały czas
bronił jak w transie, a napastnicy
Ciarko KH jakby tracili wiarę, że
można go pokonać. Na 90 sekund
przed końcem meczu trener Milan
Jancuska wycofał bramkarza, szukając ostatniej szansy na wyrównanie. O jej wykorzystanie postarał się znów bramkostrzelny Ivicic,
strzelając wyrównującego gola na
55 sekund przed kończącą mecz
syreną. Dogrywka nie wyłoniła
zwycięzcy pojedynku, choć bliżsi
temu byli goście. Tylko dwóm fantastycznym obronom Marka Rączki zespół może zawdzięczać, że
mógł kontynuować grę o zwycięstwo w konkursie rzutów karnych.
W pierwszej serii piękne bramki strzelili Wiśniewski i Zapała,
w drugiej górą byli bramkarze, natomiast w trzeciej nie strzelił Bluks,
natomiast pokonał Witkowskiego
Bogusław Rąpała. W ten sposób
honor Ciarko KH został w jakimś
stopniu uratowany.
Po meczu trener Milan Jancuska powiedział: – W ostatnim
tygodniu nie rozegraliśmy ani
jednego meczu, co było właśnie
widać. Wyraźnie nam brakowało
rytmu meczowego. W obliczu piątkowej konfrontacji z Zagłębiem
jestem bardzo zadowolony, że
rozegraliśmy ten mecz. Zawodnicy zrozumieli, że trzeba walczyć,
a poza tym nie będą trzymać
głów w chmurach. Chciałbym ich
pochwalić za trzecią tercję. Potrali sprężyć się i wygrać mecz, mimo
iż po dwóch tercjach przegrywali
go 3-0. To był bardzo przydatny
dla nas sparing i z tego najbardziej
się cieszę.
emes

Prezentacja zespołu hokejowego CIARKO KH SANOK
przed rozpoczynającym się sezonem 2010/2011 wypadła
świetnie. Ponad pół tysiąca kibiców stawiło się w Galerii
Posada INTERMARCHE, aby uczestniczyć w tej prapremierze.
Wszyscy pełni nadziei, że to będzie udany sezon!

Prezentacja drużyny CIARKO KH SANOK przed rozpoczynającym się sezonem 2010/2011 spodobała się zarówno kibicom, jak
i samym zawodnikom. Chcielibyśmy, aby tak radosne miny mieli
nasi defensorzy po każdym meczu.
Prezentacja zespołu odbyła – powiedział burmistrz Wojciech
w nowym stylu, jakby dla pod- Blecharczyk. Jego zdanie podziekreślenia, że w sanockim hokeju lił Lesław Wojtas, prezes Podkarzaczyna się coś nowego, lepsze- packiego Banku Spółdzielczego,
go. – Jest to niewątpliwie nowa jednego z dwóch głównych sponjakość, którą będziemy chcieli sorów klubu: – To jest początek
zademonstrować w tym sezonie dobrego hokeja w Sanoku. Bę– powiedział na wstępie Michał dziemy chcieli być blisko strefy
Radwański, kapitan drużyny. medalowej – stwierdził.
Nota bene też nabytek, chociaż
Potem było to, co kibice lubią
wychowanek sanockiego hokeja. najbardziej. Indywidualnie preMocno zaczął prezes klubu zentowali się przed nimi zawodPiotr Krysiak, rzucając hasło: nicy. Kolejno każdy z nich dosta– Kto wygra mecz? A pół tysiąca wał nową koszulkę z numerem
kibiców natychmiast podchwyciło i swoim nazwiskiem, po czym
je, odpowiadając gromko: Sanok! wjeżdżał schodami ruchomymi
– Kto? – Sanok! – Kto? – Sanok! na miejsce, na którym w pewnym
Sanok! Sanok! A potem do głosu momencie stanęła cała drużyna.
doszli uczestniczący w tej spor- Jedynie bez Krystiana Dziubińtowej fecie zaproszeni goście. skiego i Filipa Drzewieckiego,
– Sanok żyje sportem i czeka na którzy w tym czasie, jako repredobre występy hokeistów. Wie- zentanci Polski rozgrywali mecz
rzę, że to będzie dobry sezon z Francją i Marka Strzyżowskiego,

Będzie ciekawie!
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Marian Struś
– Niestety, to jest zmartwienie.
Dotknęły one najmocniej Maćka Mermera, Tobiasza Bigosa
i Marka Strzyżowskiego. Na szczęście, wszyscy szybko dochodzą
do zdrowia i mamy nadzieję, że
w krótkim czasie będą w pełni sił,
gotowi do wyjścia na lód.
* A jak myślisz: czy sanoccy
kibice też już są gotowi do rozpoczęcia sezonu?
– Jestem o tym przekonany.
Zresztą wysyłają już czytelne
sygnały świadczące o tym. Cieszymy się, gdyż wpływ kibiców na
naszą grę i na atmosferę panującą w drużynie jest nie do przecenienia. Ośmielę się wykorzystać
ten moment i zwrócę się do nich:
Gramy dla was, dla Sanoka, dla
Podkarpacia. Bądźcie z nami!”
emes
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Rozmowa z MICHAŁEM RADWAŃSKIM,
KH zajął 2. miejsce w tabeli, dakapitanem
hokejowej drużyny CIARKO KH SANOK
jące prawo gry w nale. Ten dla
odmiany przyniósł pewny rewanż
naszych hokeistów, głównie dzię- * Czy czuć już przedsezonową wodników, już jesteśmy ze sobą
gorączkę?
zaprzyjaźnieni. Coraz lepiej się
Turnieje w hali „Arena” roze–
Przed
prezentacją
drużyny
rozumiemy. Nie ma zawiści, zagrane zostały w odstępnie kilku
jeszcze jej nie czułem, ale w trak- targów. Łączy nas wspólny cel,
dni. Najpierw walczyli żacy, o któcie prezentacji poczułem dresz- a jest nim jak najlepsza gra i jak najrych nie ma szczególnie co pisać,
czyk emocji i myślę, że tak już lepsze wyniki. Powiem tak: nowa
bo drużyna KH przegrała wszystbędzie do pierwszego meczu.
jakość wchodzi w ten zespół.
kie mecze. Najlepsze okazały się
*
Jaki
to
będzie
sezon?
* Jak oceniasz stan przygotozespoły z Białorusi – wygrał Chimik
– Bardzo ciekawy. Moim zda- wań do sezonu?
Nowopłock przed HK Brześć. Miejniem aż 7-8 drużyn będzie pre- – Zarówno okres letni, jak i ten na
sce 3. dla słowackiego HK Mladeż
zentować wyrównany poziom. lodzie, przepracowaliśmy bardzo
Michalovce. Naszym zawodnikom
A to sprawi, że nieprzewidywalne solidnie. Przystąpimy do rozgrywek
przypadła ostatnia, 5. lokata.
będą wyniki. Myślę, że aż 6 dru- dobrze przygotowani i to pod każRównież 5 drużyn miało przystążyn ma potencjalne możliwości dym względem. Nasi trenerzy to
pić do zmagań młodzików, jednak
walki o najwyższą stawkę. Chce- szkoleniowcy doświadczeni, na wyw ostatniej chwili wycofały się Mimy i my się tam znaleźć.
sokim poziomie i mamy do nich pełchalovce. Grano więc systemem
* Gdyby twoje przewidywania ne zaufanie w każdej kwestii. Także
„każdy z każdym”, a po ustaleniu
się sprawdziły, ważne będzie w kwestii dozowania obciążeń.
kolejności odbyły się spotkania Młodzicy OSSM KH Sanok w nale pokonali MOSM Bytom.
i to, z którego miejsca wystar- * W trakcie meczów kontrolnych
nałowe. Ekipa OSSM KH rozponie obeszło się bez kontuzji...
częła od pewnej wygranej z Chi- powej, zakończył się minimalną ki świetnej drugiej tercji, wygranej tuje się w play-off-ie. Czy tak?
–
Owszem,
a
to
sprawia,
że
nie
mikiem Nowopłock, by następnie porażką, choć po dwóch tercjach 3-0. Miejsce 3. zajęli hokeiści
będzie żadnego odpuszczania czy
dwucyfrowo rozgromić węgierski rywale prowadzili już 5-1. W ostat- z Nowopłocka.
niej odsłonie podopieczni Jerze– Pierwszy mecz z Bytomiem lekceważenia. Od początku trzeba
MISI Miskolc.
Drugiego dnia nasi hokeiści go Hućki rozpoczęli odrabianie pokazał, że rywale są mocniejsi grać dobrze i zbierać punkty.
rozegrali dwa mecze z MOSM-em strat, doprowadzając do stanu zycznie, dlatego w nale posta- * Jak postrzegasz zespół, któreBytom. Pierwszy, będący dla obu kontaktowego, ale na wyrówna- nowiliśmy grać więcej krążkiem, mu przewodzisz? Jakie są jego
drużyn zakończeniem fazy gru- nie zabrakło czasu. Mimo porażki nie wdając się w przepychanki. mocne, a jakie słabe ogniwa?
Z większą dyscypliną realizo- – Mocną naszą bronią jest wyMecze grupowe: OSSM KH Sanok – Chimik Nowopołock 6-3 (1-1, waliśmy założenia taktyczne, co równany skład. Dotyczy to
4-1, 1-1); Guła 2, Bar, Fal, Olearczyk, Sawicki. MOSM Bytom – MISI przyniosło efekt zwłaszcza w dru- wszystkich formacji: bramkarzy,
Miskolc 5-3 (1-0, 3-2, 1-1). Chimik Nowopołock – MOSM Bytom giej tercji. Graliśmy już wtedy jed- obrońców i napastników. Moim
3-3 (1-1, 1-0, 1-2). OSSM KH Sanok – MISI Miskolc 13-0 (6-0, 3-0, nak na dwie piątki, co oczywiście zdaniem, powinniśmy się także
4-0); Sawicki i Guła po 4, Bar 2, Olearczyk, Bielec, Juchno. OSSM KH kosztowało nas sporo sił, dlatego wyróżniać walecznością.
Sanok – MOSM Bytom 4-5 (1-3, 0-2, 3-0); Olearczyk, Bar 2, Ćwikła. w ostatniej odsłonie więcej uwagi * Ważna jest też atmosfera. Co
MISI Miszkolc – Chimik Nowopołock 3-5 (0-0, 1-2, 2-3).
poświęciliśmy defensywnie, by o niej możesz powiedzieć?
Mecz o 3. miejsce: Chimik Nowopołock – MISI Miszkolc 7-2 (4-1, utrzymać korzystny wynik. I to – My ją cały czas budujemy i to
0-1, 3-0). Finał: OSSM KH Sanok – MOSM Bytom 5-2 (2-2, 3-0, 0-0); się doskonale udało – powiedział z dobrymi efektami. Chociaż doSawicki i Bielec po 2, Olearczyk.
trener Hućko.
(bart) łączyło do nas wielu nowych zaZa nami Międzynarodowe Turnieje Hokejowe „Podkarpacie
2010”. Wprawdzie żacy KH zajęli ostatnie miejsce,
ale o poprawę bilansu gospodarzy zadbali młodzicy,
triumfując w swojej grupie wiekowej.

carza i Przemysława Leśnickiego,
z którymi zarząd klubu rozwiązał
kontrakty.
W prezentacyjnej fecie głos
zabrał także trener Milan Jancuska, wyraźnie podekscytowany
serdecznym przyjęciem przez kibiców. Zwracając się do nich, powiedział: – Zrobiliśmy wszystko,
abyście wy byli zadowoleni z naszej gry i z osiąganych wyników.
Wierzę, że nam w tym pomożecie! W tym samym duchu mówił
prezes Piotr Krysiak: – Mamy
nadzieję, że w takim składzie,
z takimi sponsorami i z takimi
kibicami będziemy przynosić
radość wszystkim – zapewniał
z nadzieją.
Atmosfera spotkania była
fantastyczna. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Są gorsi”, choć
nie brakowało głosów, że jeśli
ma on reprezentować drużynę,
to powinien zmienić nazwę na
„Nie ma lepszych”. Kibice pozytywnie ocenili formę prezentacji.
Czesław Radwański, przez wiele
lat podpora sanockiego hokeja, który na tę chwilę przybył aż
z Londynu, powiedział: – Podoba
mi się! To coś nowego, innego.
Czuć nowy klimat! A to wszystko
się liczy!
Napięcie w Sanoku rośnie.
10 września (piątek) inauguracja rozgrywek ligowych wyjazdowym meczem w Sosnowcu
z Zagłębiem i dwa dni później,
w niedzielę 12 wielka hokejowa feta
inauguracyjna – mecz ze Stoczniowcem Gdańsk w Sanoku.
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Rząd górny (od lewej): Marcin Biały, Marek Strzyżowski, Krzysztof Zapała, Krystian Dziubiński, Dariusz Słowakiewicz, Wojciech Milan, Mateusz Solon, Filip Drzewiecki,
Bogusław Rąpała, Sebastian Owczarek.
Rząd środkowy (od lewej): Andrzej Sudoł (masażysta), Roman Guriczan, Piotr Koseda, Tobiasz Bigos, Mateusz Wilusz, Dariusz Gruszka, Piotr Poziomkowski, Dawid
Hućko, Zoltan Kubat, Adrian Maciejko, Kamil Wajda, Marek Wojnarowski (lekarz).
Rząd dolny (od lewej): Marek Rączka, Maciej Mermer, Milan Jancuska (I trener), Martin Vozdecky, Jerzy Hućko (kierownik drużyny), Maciej Radwański, Piotr Krysiak
(prezes klubu), Martin Ivicic, Marek Ziętara (II trener), Dmitri Suur, Michał Plaskiewicz.

Zagrają o wysoką stawkę
Rewolucja w sanockim hokeju stała się faktem. Zarząd klubu
wespół ze sponsorami postanowili zagrać o wyższą stawkę.
Chwała im za to, gdyż to był chyba ostatni gwizdek,
aby sanocki hokej żył pełnym życiem. Kibice wyraźnie
dawali już oznaki zniecierpliwienia ciągłą walką o utrzymanie
się w ekstraklasie. Chcieli czegoś więcej. Podobnie jak
sponsorzy, którym marzyła się prawdziwa promocja
i reklama, wątpliwej wartości przy ciągłych przegranych.
Pierwszym ruchem zapowiadającym zmianę było zaangażowanie duetu trenerskiego: Milan
Jancuska – Marek Zietara, tego,
który w ostatnim sezonie wywalczył z Podhalem mistrzostwo
Polski. Niemal z marszu zaczęło
się budowanie nowego zespołu.
Pierwszym zawodnikiem, który rzucił hasło: „Teraz Sanok!”,
był grający w Cracovii, drużynie

aktualnego wicemistrza Polski,
Michał Radwański, do którego
dołączyli dwaj inni czołowi gracze spod Wawelu: Marek Rączka
i Filip Drzewiecki. Aż z Torunia
pospieszli: Michał Plaskiewicz
i Zoltan Kubat, jednak największa
lawina runęła na Sanok „spod
samiuśkich Tater”, na co duży
wpływ miał trenerski duet: Jancuska – Ziętara. Zawodnicy pytani

o motyw zmiany barw klubowych,
w pierwszej kolejności mówili: „bo
w Sanoku tworzy się dobra, ciekawa drużyna!”
To był miód na serca kibiców.
Na pierwszym sparingu stawili
się w liczbie dwa tysiące, co jest
nieocjalnym rekordem Polski,
a to jest tylko przedsmak tego,
co będzie się działo począwszy
od 12 września, kiedy to nastąpi
inauguracja sezonu 2010/2011
w Sanoku.
Ani działacze, ani też szkoleniowcy nie wypowiadają się
na temat miejsca, jakie zajmą
w lidze. Mówią natomiast, że
każdy mecz będą chcieli wygrać
i z takim nastawieniem wystartują. Mówią też, iż solidnie prze-

pracowali lato i ostatnie półtora
miesiąca na lodzie.
Podejście do treningów, zaangażowanie w pracę, wszystko
pokazuje, że CIARKO KH postawił duży krok w kierunku profesjonalizacji. Dotyczy to zresztą nie
tylko pierwszej drużyny, ale także pracy z młodzieżą. Wszyscy
chcieliby, aby o sanockim hokeju
mówiło się dobrze, z uznaniem,
może z podziwem.
Sanoczanie chcą zagrać na
maxa. Jaki to da wynik? Trudno powiedzieć, bo stawka jest
wyrównana jak nigdy. Ale wcale
nie zdziwiłbym się, gdyby Ciarko
KH zakręcił się koło medalowego
krążka na mecie. Niechby!
Marian Struś

Przed sezonem o sezonie
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Burmistrz Sanoka – WOJCIECH BLECHARCZYK:
Trener drużyny Ciarko KH
Sanok sportem żyje i w tym mieście muszą być tworzone – MILAN JANCUSKA:
warunki, aby mógł się on rozwijać. Wierzę, że dla hokeja
to będzie dobry sezon, nawet i przełomowy. To wszystko
będzie zależeć od atmosfery, od wyników. Mamy w drużynie wielu nowych, świetnych zawodników, którzy być może
zechcą zagościć u nas dłużej niż jeden sezon. Hokej się
kocha. Tuż przed rozpoczęciem sezonu z Telewizją Rzeszów podpisaliśmy porozumienie, dzieki któremu sanockiego hokeja będzie więcej na antenie TV Rzeszów. Oby
przekazywała jak najwięcej dobrych wieści!

Prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
– LESŁAW WOJTAS:
To będzie udany sezon. Powiem więcej; traktuję go jako
początek dobrego hokeja w Sanoku. Wierzę, że będziemy
chcieli uplasować się blisko strefy medalowej. A gdyby tak
udało się nam w niej znaleźć, byłby wielki sukces. Pojawili się w Sanoku nowi zawodnicy. Chociaż hokej jest grą
zespołową, indywidualności odgrywają w niej dużą rolę.
Ale dopiero gdy te jednostki tworzą zespół, wtedy można myśleć o sukcesach. Życzę, żebyśmy szybko stali się
takim zespołem.

Przystępujemy do sezonu z przeświadczeniem, że zrobiliśmy wszystko to, co
wcześniej zaplanowaliśmy. Teraz postaramy się zrobić wszystko, aby wszyscy ci,
którym sanocki hokej leży na sercu, byli
z naszej gry zadowoleni. Oczywiście z gry
i uzyskiwanych wyników, choć wiadomo,
że lekko nie będzie.

SANOCKI DREAM-TEAM
W mocno zmienionym składzie, z równie mocnymi
apetytami, aby zamieszać w Polskiej Lidze Hokejowej:
W bramce:
Nr 1: Michał Plaskiewicz – 27 lat, wychowanek TKH Toruń
Nr 31: Marek Rączka – 31 lat, wychowanek Podhala Nowy Targ
Nr 69: Kamil Wajda – 20 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Obrońcy:
Nr 86: Tobiasz Bigos – 24 lata, wychowanek JKS Jastrzębie
Nr 68: Roman Guriczan – 28 lat, wychowanek KH Topolcany, trzeci
sezon w Sanoku
Nr 77: Martin Ivicic – 34 lata, wych. Skalicy, najskuteczniejszy obrońca w PLH
Nr 10: Piotr Koseda – 25 lat, wychowanek Stoczniowca, b. zawodnik
TKH Toruń
Nr 61: Zoltan Kubat – 27 lat, wychowanek słow. Keżmaroku, ostatnie
3 lata w TKH
Nr 24: Sebastian Owczarek – 23 lata, wychowanek Polonii Bytom,
pseud. „Rambo”
Nr 23: Bogusław Rąpała – 29 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 5: Dmitri Suur – 35 lat, reprezentant Estonii, pseud. „Dima”, ost. N. Targ
Napastnicy:
Nr 13: Marcin Biały – 22 lata, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 72: Filip Drzewiecki – 26 lat, wych. Stoczni, ost. 3 l. w Cracovii, repr. Polski
Nr 9: Krystian Dziubiński – 22 lata, wychowanek Podhala, reprezentant Polski
Nr 93: Dariusz Gruszka – 22 lata, wychowanek Podhala, reprezentant Polski
Nr 99: Dawid Hućko – 20 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 91: Adrian Maciejko – 23 lata, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 27: Wojciech Milan – 32 lata, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 71: Piotr Poziomkowski – 24 lata, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 20: Michał Radwański – 30 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 21: Mateusz Solon – 20 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 80: Marek Strzyżowski – 21 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 81: Mateusz Wilusz – 20 lat, wychowanek sanockiego hokeja
Nr 8: Martin Vozdecky – 32 lata, wychowanek Żlina, ulubieniec
sanockich kibiców
Nr 19: Krzysztof Zapała – 28 lat, wychowanek Podhala, jeden z najlepszych środkowych napastników w Polsce.
Przybyli: Michał Plaskiewicz (TKH Toruń), Marek Rączka (Cracovia),
Martin Ivicic (Podhale), Piotr Koseda (TKH Toruń), Zoltan Kubat (TKH
Toruń), Dmitri Suur (Podhale), Filip Drzewiecki (Cracovia), Krystian
Dziubiński (Podhale), Dariusz Gruszka (Podhale), Michał Radwański
(Cracovia), Krzysztof Zapała (Podhale), Kamil Wajda (wychowanek).
Odeszli: Łukasz Janiec (nie wybrał klubu), Wojciech Rocki (Cracovia),
Paweł Połącarz (jeszcze bez klubu), Przemysław Leśnicki (MMKS
N. Targ), Robert Kostecki (KTH Krynica), Marcin Ćwikła (zamierza
zakończyć karierę zawodniczą).
Trenerzy: Milan Jancuska – I trener – ostatnie 3 lata w Nowym Targu,
z Podhalem zdobył 2 brązy i ostatnio złoto. Wcześniej z Koszycami mistrzostwo i wicemistrzostwo Słowacji. Marek Ziętara – II trener – od 2008 r.
asystent M. Jancuski, z którym tworzą znakomity duet szkoleniowy.

TERMINARZ ROZGRYWEK ZA TYDZIEŃ.

