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VIOLETTA ADAMCZYK

Komu zależy
na wojnie?

Wójt Mariusz Szmyd okazał się wielkim orędownikiem polonijnego festiwalu i nic dziwnego – takiemu folklorowi nie sposób się oprzeć...
Sanocki skansen dawno nie widział takich tłumów!
Policja musiała nawet zamknąć most na Białą Górę, bo nie było
już gdzie parkować. Magnesem, który w niedzielne popołudnie
ściągnął kilka tysięcy widzów, okazał się koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz wójta gminy
Sanok w ramach XV Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011. Koncert znakomity
– zarówno w opinii wykonawców, jak i publiczności.

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

Roztańczeni Polonusi gościli
w Sanoku już po raz drugi.
I podobnie jak przed trzema
laty zachwycili sanoczan bogactwem
strojów,
tańców
i przyśpiewek z różnych regionów Polski. Na plenerowej scenie MBL-u wystąpiło tym razem
9 zespołów z Brazylii, Czech,
Francji, Kanady, Rosji, USA
i Wielkiej Brytanii – łącznie ponad 320 wykonawców! Wszyscy
zaprezentowali się wspaniale,
podbijając serca sanockiej
publiczności.

Folklor niejedno
ma imię
Dostojne polonezy i kujawiaki przeplatane były żywiołowymi
polkami, krakowiakami i tańcami
góralskimi. Nie brakło śląskiego
trojaka, tańców rzeszowskich,
kaszubskich i lubelskich, a także
ludowych obrzędów i zwyczajów. Super pomysłem były prezentacje związane z folklorem

danego kraju, entuzjastycznie
przyjęte przez publiczność.
Zachwyciła kowbojska polka
chicagowskiej Polonii, podobał
się zabawny taniec kominiarzy
zespołu „Polonez-Manchester”,
urzekł kapitalny obrzęd wyboru
piekarza na męża w wykonaniu
czeskich „Suszan” z Suchej
Góry, porwała do tańca żywiołowa „Kalinka” krasnojarskich
„Stokrotek”, furorę zrobił kabaretowy kankan francuskiej „Kaliny”. Wypada tylko żałować, że
fatalna pogoda uniemożliwiła
pokaz brazylijskiego karnawału
w wykonaniu „Wesołego Domu”
z Araucarii, bo wówczas gorączka na widowni sięgnęłaby zenitu. Mimo potoków wody z nieba
i rzeki płynącej pod nogami,
publiczność nie opuściła skansenu do końca, zachwycona
występami polonijnych artystów.
– Nie spodziewałam się tak
wspaniałego koncertu. Dobrze,
że zespoły pokazują nie tylko nasze tańce, ale i inne – to wzbogaca występy i podoba się publiczności, choć dla mnie polski folklor
jest najpiękniejszy. Jestem zaskoczona, że tak młodzi ludzie znają
nasze dzieje, nasze przyśpiewki
i że z takim zapałem pielęgnują
kulturę swoich przodków. Wielu
z nich mówi po polsku, mimo że

są drugim a nawet trzecim pokoleniem żyjącym na obczyźnie. To
niesamowite! – stwierdziła Anna
Muszyńska.

Wracają do korzeni
– Moi dziadkowie przyjechali
z Polski do Kanady. Tam urodzili
się moi rodzice, ja i moje dzieci.
Nasz zespół istnieje od 45 lat.
Tańczy w nim już czwarte pokolenie. Moje dzieci też. One – tak
jak ja – znają język polski. Bardzo o to dbamy. To ważne, żeby
nie zapomnieć o swoich korzeniach.. W Kanadzie nie jest to
trudne, bo każda nacja może zachować swój język i kulturę. Są
polskie szkoły, które rząd nansuje. W Polsce jestem już siódmy raz, ale w Sanoku – pierwszy.
Podoba nam się tutaj – powiedział Daniel Pogoda, szef zespołu „Polonez” z Hamilton, którego
tancerze zachwycali bogactwem
przepięknych strojów.
Równie daleką drogę musieli pokonać tancerze Wesołego
Domu z brazylijskiej Araucarii.
Jego menedżerka Celia Maria
Soczek-Kozak, poza polskim
nazwiskiem, nie zna w naszym
języku ani jednego słowa. Konieczna była pomoc tłumacza.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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Kręte schody Serpentyn

Prace wznowione będą we
wrześniu. Kosztować będę ok. 60
tys. zł i zostaną snansowane z budżetu miasta. Podczas lipcowej
sesji radni głosowali nad przyznaniem na ten cel 60 tys. złotych, jednak na wniosek radnego T. Dańczyszyna, z kwoty tej zabrano 10
tys. zł, przeznaczając ją na uzupełnienie nansów remontu ulicy Kalinowej. Tak więc do Serpentyn trzeba będzie skądś dołożyć.
Słuszną wydaje się decyzja
włodarzy miasta, aby remont
Serpentyn wykonać kompleksowo, uzyskując pełny efekt. Ma
go zapewnić obłożenie boków
schodów płytami granitowymi, a
także wykonanie odwodnienia
od strony skarpy. Dodatkowo
wybudowany zostanie chodnik w
formie trawersy, łączący schody
Serpentyny z Franciszkańskimi.
Dzięki tym wszystkim zabiegom,
schody Serpentyny, łączące ul.
Schody Serpentyny są ważnym traktem łączącym duże osiedle 3 Maja z osiedlem Błonie, staną
z centrum. I jak na ważny trakt przystało, remontowane są długo się nie tylko ładne i wygodne, ale
także bezpieczniejsze. emes
i starannie. Końcem tego roku już będzie wiecha!

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy: Remont schodów Serpentyny nie był popisem wykonawców.

Pogadali
Znany z mocnych wejść radny Andrzej Chrobak okazał się
zwolennikiem utrzymania stadionu „Wierchy” i niedpuszczenia
do zamienienia go na kolejną galerię handlową. Broniąc
stadionu, użył dość ciekawego argumentu: „Tu znajduje się
jedyna w Sanoku z prawdziwego zdarzenia bieżnia
lekkoatletyczna” – stwierdził.
Niedługo trzeba było czekać na ripostę. Nawiązując do wypowiedzi radnego Chrobaka w sprawie bieżni, Maciej Bluj odrzekł: „Chyba
Janusz Kusociński mógłby się o niej tak wyrazić!
Przypomnijmy, że popularny „Kusy” był złotym medalistą olimpijskim na 10000 m na Olimpiadzie w Los Angeles w 1932 roku. emes

Prosto od krowy
Sanocki mlekomat, który od miesiąca stoi
przy SDH, ma już swoich sympatyków.
Jego zamknięcie spowodowane brakiem
stosownego zezwolenia przyjęli z żalem.
Od poniedziałku znów mogą się cieszyć
smakiem wiejskiego mleka.
Stanisław Zygmunt – hodowca krów mlecznych
z Wisłoka Wielkiego, a zarazem właściciel mlekomatu, uzyskał wymagane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii zezwolenie na sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego, którego brak stał się
przyczyną zamieszania i ponaddwutygodniowej
przerwy w pracy „sztucznej krowy”. Teraz przedsiębiorczy hodowca już bez żadnych przeszkód może
sprzedawać mleko w Sanoku. Zachęcając do jego
kupowania, argumentuje: – Codziennie rano dostarczamy do mlekomatu świeże mleko. Jest dużo
zdrowsze od tego kupowanego w sklepie. Nie jest
pasteryzowane i posiada certykat ekologiczny.
Sanocki mlekomat jest piątym tego typu urządzeniem na Podkarpaciu (identyczne są w Rzeszowie, Krośnie, Brzozowie i Rymanowie). I ma już
całkiem spore grono zwolenników. – Mleko to zupełnie inaczej smakuje niż ze sklepu. Przypomina
mi moje dzieciństwo. Cena 2,50 zł za litr też jest
przystępna, no i można je kupić przez całą dobę.
Jak dla mnie – same plusy – zachwala jeden z mlekowych fanów. Próbowaliśmy i potwierdzamy –
smakuje wspaniale!
/k/

PAULINA KUROPATWA

CHWALIMY: Organizatorów imprezy „Niedziela Polonijna
w Gminie Sanok” w sanockim skansenie, z udziałem dziewięciu zespołów folklorystycznych (ponad 300 wykonawców) – uczestników XV Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. To pięknie, że
organizatorzy festiwalu powierzyli organizację tego koncertu
Sanokowi, a Gmina Sanok, wespół ze Wspólnotą Polską,
podjęła to wyzwanie. Podjęła i świetnie się z niego wywiązała, troszcząc się nie tylko o koncert, ale także o całą otoczkę
imprezy w postaci regionalnej kuchni, kiermaszu jarmarkowego i pokazów rękodzielniczych. Sanoczanie docenili ten
wysiłek, odpłacając się znakomitą frekwencją i wspaniałą
atmosferą. Przybyli do Sanoka Polonusi nie mieli słów uznania dla organizatorów imprezy, zapewniając, że zawsze
będą tu przyjeżdżać. Jeśli tak będzie, a po takim sukcesie
nie może być inaczej, Sanok – miasto kultury – wiele zyskał,
robiąc świetny interes. Brawo!
emes

MARIAN STRUŚ

GANIMY: Narodowy Fundusz Zdrowia za skandaliczne
lekceważenie podkarpackich szpitali w kwestii tzw. nadwykonań. Dotyczy to lat: 2009, 2010 i obecnego roku.
Jego polityka jest o tyle dziwna i niezrozumiała, że większość województw, a na pewno wszystkie leżące po lewej stronie Wisły, otrzymały tę zapłatę. Bita jest „ściana
wschodnia”, traktowana przez NFZ jako Polska B, C,
a może nawet D. Za co? Trudno to zrozumieć i logicznie
wytłumaczyć. Coraz powszechniej się mówi, że za wyniki głosowań. Miałaby to być zemsta rządzących za głosowanie na PiS. Czy na tym ma polegać opieka zdrowotna? Czy szpitale, zamiast leczyć ludzi, mają ślęczeć nad
pozwami do sądów i szukać pieniędzy, aby je opłacić?
Długi NFZ za nadwykonania szpitali na Podkarpaciu sięgnęły kwoty 200 milionów złotych. Toczy się 30 procesów sądowych, w których końca nie widać. A pieniędzy
jak nie było tak nie ma. Samorządowcy sprawiają wrażenie, jakby już stracili wiarę w ich odzyskanie, nawet nie
słychać, żeby się o nie upominali. Zamilkli przedstawiciele władz wojewódzkich – bo jak będą wojować
ze swoim rządem, ucichli parlamentarzyści. A szpitale
ledwie dyszą...

Od początku się ślimaczył, co sprawiło, że zaskoczyła ich
zima, niszcząc w części to, co zostało zrobione. Potem były
poprawki, odbiory i decyzja, że zakres remontu należy
poszerzyć. Czas na zakończenie zadania został przedłużony
do końca bieżącego roku.

Policyjny bilans zdarzeń w ciągu
ostatnich dni to 250 interwencji,
w tym 84 publiczne, 28 domowych, 7 dotyczących kradzieży,
2 – uszkodzenia mienia oraz 22
związane z kolizjami. W PdOZ
osadzono 24 osoby.

Sanok

* Do 10 lat pozbawienia wolności
grozi 26-letniemu mieszkańcowi
Sanoka, który włamał się do sklepu
spożywczego przy ul. Rymanowskiej. Łupem złodzieja padł alkohol
i papierosy. Sanoccy „kryminalni”
już po kilku godzinach ustalili
sprawcę, którym okazał się 26-letni mieszkaniec Sanoka. W jego organizmie stwierdzono blisko 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu
w policyjnym areszcie 26-latek usłyszał zarzut dokonania kradzieży z
włamaniem, do czego się przyznał.
* Policjanci wyjaśniają okoliczności
wypadku, jaki zdarzył się w ubiegłą
sobotę około godz. 14 na ulicy Lipińskiego. Kierujący motocyklem
honda 45-letni mieszkaniec Zagórza
uderzył w skręcającego w lewo forda. Motocyklista z urazem głowy
został przewieziony do szpitala. Kierujący fordem 34-letni mieszkaniec
Rzeszowa nie odniósł obrażeń.
Obaj mężczyźni byli trzeźwi.
* Kobieta i jej dwoje dzieci trafiło
do szpitala w wyniku wypadku,
do którego doszło 20 bm. o godz.
15.30 na ul. Krakowskiej. Kierująca
fiatem uno 37-letnia mieszkanka
powiatu bieszczadzkiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie
ustąpiła pierwszeństwa ciężarowemu renaultowi, co doprowadziło do
zderzenia pojazdów. Kobieta doznała rozległych urazów, jej 5-letnia
córka – obrażeń narządów wewnętrznych, a 4-letni syn – urazu
głowy. Kierujący pojazdem ciężarowym 36-letni mieszkaniec Iwonicza
wyszedł z wypadku bez szwanku.
* Chwila nieuwagi 87-letniego
mężczyzny kosztowała go utratę
portfela zawierającego dokumenty
oraz 50 zł. Do kradzieży doszło
20 bm. w szpitalu przy ul. 800-lecia.
* Na 800 zł oszacował straty 33-letni
mieszkaniec Sanoka, do piwnicy którego włamał się nieustalony sprawca.
Łupem złodzieja padła wiertarka,
wkrętarka oraz skrzynka narzędziowa
z wyposażeniem. Kradzieży dokonano
21 bm. na ul. Berka Joselewicza.

Gmina Sanok

* W ubiegły wtorek około godz. 12
miał miejsce wypadek w Lalinie.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca oplem corsą 22-letnia mieszjednego z napastników. Sprawcy uciekli, grożąc kanka powiatu brzozowskiego nagle
Szybka reakcja sanockich policjantów
doprowadziła do zatrzymania sprawców kradzieży ofierze pobiciem.
zjechała na przeciwległy pas ruchu.
W chwilę później policjanci zatrzymali sprawców Aby uniknąć czołowego zderzenia,
rozbójniczej. To dwaj młodzi mieszkańcy
tej zuchwałej kradzieży. Okazali się nimi dwaj miesz- kierowca astry, 26-letni mieszkaniec
Sanoka w wieku 16 i 21 lat. Obaj byli pijani.
W miniony wtorek, około godz.1 w nocy dy- kańcy Sanoka w wieku 16 i 21 lat. Obaj byli nietrzeź- Sokołowa Podlaskiego, odbił gwałżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kra- wi. Nieletni, który – jak ustalono – uciekł z ośrodka townie w bok i wjechał do przydrożdzieży pizzy na ul. Królowej Bony. Z relacji pra- wychowawczego, miał ponad 1,3 promila, natomiast nego rowu. Mężczyzna doznał obracownika lokalu gastronomicznego, którego 21-latek prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. żeń i został przewieziony karetką
policjanci zastali na miejscu zdarzenia, wynikało, Obaj zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.
do szpitala. Kobiecie nic się nie stało.
Po wytrzeźwieniu sprawcy usłyszeli zarzuty Oboje byli trzeźwi.
że przyjechał z zamówieniem na parking przy
markecie. Wówczas podeszło do niego dwóch popełnienia kradzieży rozbójniczej, do popełniemłodych mężczyzn, którzy odebrali pizzę o war- nia której przyznali się. Sprawą nieletniego zajtości około 70 złotych. Gdy dostawca upomniał mie się sąd rodzinny. Jego kompanowi grozi do Zagórz
/jot/ * Trzy miesiące spędzi w areszcie
się o pieniądze, wówczas został kopnięty przez 10 lat pozbawienia wolności.
29-latek z Leska, który w minioną
sobotę (23 bm.) około godz. 16.30
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.
podpalił budynek mieszkalny.
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NASZE SPRAWY

Galeria czy stadion?

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie diet przysługujących
radnym. Utrzymuje ona zryczałtowaną formę otrzymywania diet,
uzależniając ich wysokość od pełnionych przez nich funkcji.
Zmieniła się natomiast wysokość diet, choć przewodniczący rady
Jan Oklejewicz uważa, że nie jest to podwyżka, a wyłącznie regulacja.

Radni nadal są podzieleni w kwestii przeznaczenia terenu,
na którym obecnie znajduje się stadion „Wierchy”. Podziały
te ożyły podczas sesyjnej debaty poświęconej uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania tego terenu.
W głosowaniu jednak zdecydowali, że można zmienić jego
przeznaczenie, dopuszczając lokalizację obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.

Diety radnych
o stówkę w górę

ich zainteresowanie, jak również wywindowała w górę cenę „Wierchów”
– mówi się w Urzędzie.
Likwidacja stadionu ma swoich
zwolenników i przeciwników. – Ubolewam, że tak wartościowy teren
będzie przeznaczony pod sklep

ARCHIWUM UM

Przeznaczenie sanockich Wierchów budzi emocje i ma swoich zwolenników oraz przeciwników.
Przeważają jednak opinie, że jeśli ich sprzedaż da Sanokowi nowoczesny, kameralny stadion piłkarski, to będzie to dobry interes.
marian-strus@wp.pl

Ponad 2-hektarowy teren
„Wierchów”, położony przy samej
obwodnicy, blisko centrum, może
być pokusą dla inwestorów. Świadome tego władze Sanoka chciałyby, aby miasto jak najwięcej skorzystało na tym. Stąd pomysł jego
sprzedaży za duże pieniądze i próba powiązania tej transakcji z budową nowego stadionu. – To byłoby
coś w rodzaju off-setu, sprowadzającego się do postawienia warunku
inwestorowi: – Staniecie się właścicielem terenu, ale jak wybudujecie
nam nowy stadion. My przeznaczymy nań pieniądze ze sprzedaży
„Wierchów”, wy dołożycie resztę.

wielkopowierzchniowy, nawet jeśli
nazywał się będzie galerią – mówił
Roman Babiak. Wtórował mu Andrzej Chrobak. – Namawiałbym do
rozsądku. Jest wiele szkół bez
obiektów sportowych, korzystających z tego stadionu. Nie śpieszmy
się ze sprzedażą. Rozważmy to
– apelował. Z kolei Łukasz Woźniczak uderzył w patriotyczne tony
mówiąc: – To jest obiekt historyczny,
na którym wygrywaliśmy z Legią!
Sceptykiem okazał się Wojciech
Pruchnicki. – Nie jestem zwolennikiem kolejnej galerii handlowej. Nie
wierzę też, że uda się nam transakcja „stadion za stadion”. Uważam,
że skoro było nas stać na halę „Arena”, miasto stać także na wybudowanie nowego stadionu, bez wiązania tego ze sprzedażą „Wierchów”

– Wysokość diet oparta jest
na kwocie bazowej, a ta od początku 2011 roku została obniżona. Dlatego dziś, ustalając nowe,
nieco wyższe wysokości miesięcznych diet, trudno mówić
o podwyżkach, właściwszym
określeniem byłoby słowo „regulacja” – mówi Jan Oklejewicz.
Przyjrzyjmy się nowym i starym stawkom. Przewodniczący
rady miasta z dniem 1 lipca br.
otrzymywać będzie 100 % diety
i będzie to kwota 1.888 zł (dotychczas 1.789 zł). Diety dwóch jego
zastępców stanowić będą 75 %
diety przewodniczącego i wyniosą
po 1.490 zł (dot. 1.391 zł.). Diety
przewodniczących komisji (65 %
diety przewodniczącego rady) to
kwota 1.291 zł (1.192 zł), zaś diety
radnych delegatów do Związku
Miast Polskich (55 % diety przewodn.) – 1.093 zł (994 zł.)
Natomiast pozostali radni, bez
funkcji, otrzymywać będą 993 zł.

ARCHIWUM TS (3)

Ten wasz wkład zwrócimy potem
w formie zwolnienia od podatków
– tłumaczył mechanizm zamierzonej
transakcji burmistrz Wojciech Blecharczyk. – To jest forma kredytowania inwestycji, bardzo korzystna dla
miasta. W off-secie samorządy
w Polsce budują różne obiekty, niekoniecznie stadiony. Są tego rozliczne
przykłady – zapewniał niedowiarków
wiceburmistrz Ziemowit Borowczak.
Czy znajdzie się ktoś taki, kto
przystanie na takie warunki? Włodarze miasta mają taką nadzieję, popartą wstępnymi zapytaniami potencjalnych inwestorów. – Zmiana zapisu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dopuszczająca lokalizację na tym terenie obiektów
handlowych o powierzchni powyżej
2 tys. m kw., z pewnością wzmogłaby

MARIAN STRUŚ

– stwierdził. Kontestował również
wiarę w pojawienie się tabunu inwestorów, strasząc, że nadchodzi kolejna faza kryzysu gospodarczego.
Skarcił poczynania niektórych
radnych wiceburmistrz Marian Kurasz mówiąc: – Ci, którzy są przeciwni sprzedaży „Wierchów”, równocześnie psioczą i zarzucają nam, że
miasto nie pomaga Stali. A przecież
budowa nowego stadionu, do której
miasto dąży, byłaby największą pomocą dla piłki nożnej, dla Stali.
Realistą można nazwać Piotra
Lewandowskiego, który uważa, że
sprzedaż „Wierchów” i próba transakcji „stadion za stadion” jest chyba
jedyną metodą, żeby miasto dorobiło się nowego stadionu. Zwolennikiem sprzedaży „Wierchów” okazał
się także Maciej Bluj. – Nowy stadion, usytuowany na terenie Błoni,
da miastu coś więcej niż sam obiekt.
Jako że coraz bardziej realną staje
się szansa wybudowania kładki
przez San, można doprowadzić do
ożywienia terenów po drugiej stronie rzeki. Byłaby to wielka sprawa
dla Sanoka – mówił. Teresa Lisowska uznała, że tak ładny teren
w centrum miasta powinien być inaczej zagospodarowany. – Niekoniecznie musi to być stadion,
zwłaszcza, że nie spełnia on wymogów bezpieczeństwa – stwierdziła.
Mimo takiej opinii, komisja nansowo-gospodarcza, której przewodzi,
negatywnie ustosunkowała się do
projektu uchwały, optując za pozostawieniem stadionu „Wierchy”.
Głosowanie pokazało, że zwolenników utrzymania stadionu przy
ul. Żwirki i Wigury jest wśród radnych
niewielu. Zaledwie trójka z nich wypowiedziała się przeciw projektowi
uchwały (Roman Babiak, Andrzej
Chrobak i Henryka Tymoczko), jeden
się wstrzymał (Józef Krynicki). Pozostała trzynastka była „za”, dając tym
samym burmistrzowi przyzwolenie
do rozmów z inwestorami. Pierwsi,
z Krakowa, pojawili się w Sanoku już
następnego dnia, czyli w piątek.

(50 % diety przewodn.), wcześniej
894 zł. Wysokość miesięcznej
diety przewodniczącego zarządu
rady dzielnicy wyniesie 397 zł
(20 proc. diety przewodn. rady),
do tej pory była to kwota 199 zł.
Już pobieżna analiza pokazuje, że nowe miesięczne diety
radnych są wyższe od dotychczasowych o 100 złotych, jedynie
diety przewodniczących zarządów rad dzielnic skoczyły znacznie wyżej, bo o 200 złotych. Stało
się tak za sprawą wniosku radnego Jana Biegi, który biorąc pod
uwagę zaangażowanie przewodniczących zarządów rad dzielnic,
zaproponował podwyższenie dla
nich stawki z proponowanych
12 % do 20 % diety przewodniczącego rady. Wniosek został
przegłosowany.
Kilku radnych poprosiliśmy
o komentarz do uchwały o nowej
wysokości diet przysługujących
radnym rady miasta Sanoka.

Łukasz Woźniczak: – Jako radni odpowiadamy
za duże pieniądze, poza tym poświęcamy bardzo
dużo czasu na pracę związaną z działalnością rady.
Otrzymywane diety sa formą pewnej rekompensaty
za ten właśnie czas.
Wojciech Pruchnicki: – Praca radnego i radnego nie
jest równa. Są radni, którzy nakładają na siebie bardzo dużo obowiązków związanych z wykonywaniem
funkcji. Te pieniądze nawet nie rekompensują ich
wkładu pracy.
Piotr Lewandowski: – Otrzymywane diety traktuję
jako środki na telefony i paliwo związane z wykonywaniem moich obowiązków jako radnego. Ale powiem
tak, że gdyby tych diet nie było, a zostałbym wybrany
radnym, też wykonywałbym tę funkcję, działając całkowicie społecznie.

Święto niebieskich mundurów Kałuże niczym małe jeziorka
Obte opady pokazują, jak kiepsko działa
system kanalizacji deszczowej. Po prostu, rury
są tak pozatykane, że woda zamiast spływać
w dół, wybija w górę. To ważny temat, wymagający podjęcia działań i niemałych nakładów.
Wójtowstwo, uliczka między Poprzeczną, a parBrązową odznaką „Zasłużony
kingiem osiedlowym, tuż za sklepem wędkarskim. To,
policjant „uhonorowano nadkom.
co zobaczylismy, trudno zresztą nazwać uliczką, gdyż
Jana Wanielistę, a medalem
bardziej przypomina staw, jeziorko. – Krew się burzy,
20-lecia związków zawodowych
jak się patrzy na samochody wjeżdżające w to bajoro.
NSZZP – asp. Tadeusza SieczRobią taką falę, że woda wylewa się na chodnik, ściąkowskiego. Awanse służbowe
gając za sobą piasek i kamienie. Traają one do kratki
otrzymało 60 funkcjonariuszy,
ściekowej, więc nie dziwota, że jest ona kompletnie
w tym 20 podocerów, 35 aspiniedrożna. I pomyśleć, że w tamtym roku kładziono tu
rantów oraz 5 ocerów. Na stonowy asfalt. Jak to zrobiono i jak przyjęto, skoro woda
pień podinspektora policji został
w tym miejscu ma co najmniej 10 centymetrów – skarmianowany Robert Kosman; stoży się jeden z okolicznych mieszkańców.
Zostańmy w tej samej dzielnicy, bardzo blisko opisywanego wyżej miejsca, konkretnie przy bloku nr 3
na ulicy Poprzecznej. – To ten sam blok, który opisywaliście już w „TS”, a sprawa dotyczyła „Toy toya”,
wywracanego przez jakichś oszołomów. Usprawiedliwiła się wówczas Spółdzielnia Mieszkaniowa, że to
nie jej teren, wykonawca prowadzonych tam prac termomodernizacyjnych – jakaś rma z Nowego Sącza
– zareagowała, przywiązując „Toy toya” do drzewa.
I to wszystko – mówi jeden z mieszkańców bloku przy
Poprzecznej 3. Prosi, aby przyjechać i sfotografować
plac budowy, bezpośrednio przyległy do budynku.
Przyjeżdżamy. Rzeczywiście, teren bardziej przypomina dzikie wysypisko śmieci niż zadbany plac budowy. Od sąsiadów dowiadujemy się, że ułożona tam
pryzma gruzu i cementu „kisi się” w tym miejscu już od
kwietnia. – Ma prawo śmierdzieć, podobnie jak stojący
Podczas wręczania awansów uwadze komendanta Mruka nie nieopodal „Toy toy”, nieopróżniony też gdzieś od
umknął najdrobniejszy szczegół...
kwietnia – maja – komentuje jeden z nich. Ale nie

wszystkim śmierdzi i nie wszystkim przeszkadza.
– Nie macie juz co fotografować? – zwraca nam uwagę inna mieszkanka tegoż bloku, wsiadająca właśnie
do samochodu.

pień nadkomisarza otrzymali:
Artur Wojtowicz, Katarzyna Wojtowicz oraz Adam Krawczyk;
a stopień komisarza – Grzegorz
Matyniak, zastępca komendanta
sanockiej KPP.
Uroczystość zakończył pokaz taktyki zatrzymania niebezpiecznych przestępców oraz
techniki samoobrony w wykonaniu rodzimych funkcjonariuszy. Dodatkową atrakcją policyjnego święta był występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP z Jaćmierza.
/joko/
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Po okolicznościowej mszy
św. w sanockiej farze, na placu
przed komendą odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli
władz
wojewódzkich,
powiatowych i gminnych oraz
współpracujących z policją instytucji i służb. Honory gospodarza
pełnił insp. Edward Ząbek, który
podkreślając służebną rolę policji
wobec społeczeństwa, dziękował
swym podwładnym za oarną
pracę, a przedstawicielom lokalnych samorządów i służb
– za współpracę i wsparcie.
Z życzeniami, gratulacjami
i podziękowaniami pospieszyli
też zaproszeni goście. Ciepłe
słowa pod adresem policjantów
skierował m.in. insp. Kazimierz
Mruk, I zastępca wojewódzkiego
komendanta policji: – Podkarpacie należy do najbezpieczniejszych regionów w Polsce, w czym
swój udział ma również sanocka
komenda, która jest wysoko oceniana w województwie.
Kulminacyjnym momentem
było wręczenie odznaczeń oraz
awansów na wyższe stopnie.

JOANNA KOZIMOR

Ubiegły czwartek (21 bm.) był dniem szczególnym dla sanockich
stróżów prawa, którzy uroczyście obchodzili doroczne
Święto Policji. Jak na okazję przystało, nie brakło gratulacji
i podziękowań oraz awansów i odznaczeń.

Tak wygląda odprowadzenie wody tzw. deszczówki na wielu sanockich ulicach. Przy okazji
obtszych opadów wychodzi z jakim mistrzostwem w sztuce położono w tym miejscu dywanik asfaltowy.
W dziedzinie porządku i estetyki nadal jeszcze
tkwimy w komunie. Walące się płotki, pordzewiałe siatki
ogrodzeniowe, wokół trawska na metr, jakże często
spotykany to obrazek w naszym mieście. Jak za komuny. Wtedy jednak chodziły specjalne komisje porządkowe, zwracały uwagę, pisały upomnienia. Dziś o takich
nie słychać. Może warto byłoby je wskrzesić, zapraszając do działania rady dzielnicowe.
emes
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MOSiR pięknieje
i nowocześnieje

Z pomysłem i konsekwencją realizowany jest projekt, który zmieni
wygląd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prowadzone
aktualnie prace wiążą się z przebudową trybuny głównej
toru lodowego „Błonie” oraz rozbudową zaplecza socjalnego.
Koszt całości projektu opiewa na kwotę 4 mln 360 tys. zł,
z czego ok. 3 miliony stanowi donansowanie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odebrali kolejne
promesy

W ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych
i administracji Jerzy Miller wręczył podkarpackim samorządom
kolejne promesy o wartości 61 mln zł na odbudowę
infrastruktury komunalnej, zniszczonej przez ubiegłoroczną
odbywających się na tym obiek- oraz projektant wnętrz. Zależało powódź. Wśród benecjentów nie zabrakło przedstawicieli
cie. Zadbaliśmy także o osoby nam na tym, aby obiekt stał się ziemi sanockiej.
niepełnosprawne i jedna z trybun
przystosowana będzie do ich
przyjęcia – mówi dr Damian Delekta, dyrektor MOSiR-u, główny
twórca projektu.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

funkcjonalny, aby mieścił w sobie
wszystko to, co dziś jest wymagane przy organizacji międzynarodowych zawodów, aby w stare
mury tchnąć ducha XXI wieku.
Mam nadzieję, że się nam to uda
– prognozuje efekty dyrektor
D. Delekta.
Na placu budowy zastaliśmy
ekipy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, która to
rma wygrała przetarg na wykonawstwo prowadzonych obecnie
inwestycji. Ocenia się, że do tej
pory zrealizowano ok. 30 procent
zaplanowanych prac. Ich zakończenie planowane jest na koniec
września br.
Za tydzień rozstrzygnięte
zostaną procedury przetargowe
związane z kolejnym zadaniem,
przed jakim stoi MOSiR, także
związanym z realizowanym projektem przebudowy i rozbudowy
ośrodka. Będą to dwa korty tenisowe, które zostaną usytuowane
wewnątrz toru oraz jeden kort
Na naszych oczach zmienia się sanocki MOSiR. Z czynowej inwestycji, wzniesionej kiedyś przez kryty tzw. balon, który umożliwi
miejscowe zakłady pracy, staje się ośrodkiem, w którym coraz częściej i chętniej goszczą ekipy grę w tenisa także przy niesprzysportowców z całej Polski. A co powiedzą one, gdy zakończy się kolejny etap prac modernizacyj- jającej pogodzie. Po wyborze wynych całego zaplecza socjalno-sanitarnego? Oniemnieją z zachwytu!
konawcy, natychmiast ruszą prace przy budowie kortów.
dzone są prace przy modernizacji
Całkowicie zmieni wygląd parter
W planach MOSiR-u jest takMARIAN STRUŚ
i rozbudowie trybyny głównej toru zaplecza toru lodowego. Po jednej że winda, która ułatwiłaby komumarian-strus@wp.pl
lodowego oraz jego zaplecze ze stron holu głównego zlokalizowa- nikację wewnątrz obiektu toru
socjalno-sanitarne.
ne zostaną szatnie z natryskami, si- i podniosłaby standard oraz konW I etapie realizacji projektu
– Trybuny tak zaprojektowa- łownia (pow. 45 m kw.) sauny kurencyjność hotelu. – Mamy już
powstały ciągi komunikacyjne liśmy, aby stanowiły pewną (sucha i mokra), sala odnowy jej projekt, a nawet pozwolenie na
wokół toru, a obiekt wzbogacił się urbanistyczną całość z „Areną”. biologicznej oraz pokój relaksa- budowę. Teraz zabiegamy tylko
o mobilną trybunę na 500 miejsc, Jednakże głównym celem tej in- cyjny. Wszystkie te obiekty będą o środki – wyjaśnia dyr. Damian
nowe budki sędziowskie i 16-me- westycji jest zwiększenie ich wyposażone w klimatyzację Delekta. Zdradza przy tym, że bytrowy podnośnik. Ogromnie zmie- pojemności o dodatkowe 600 i wentylację. Po drugiej stronie łaby to winda zewnętrzna, dwuniło się też zaplecze hotelowe miejsc oraz przystosowanie holu znajdą się kasy biletowe. stronnie oszklona, przylegająca
oraz kompleks pomieszczeń ad- do realizacji bezpośrednich – Całość zyska nową jakość, do budynku w środkowej jego
ministracyjnych. Obecnie prowa- transmisji telewizyjnych z imprez w czym pomagali nam eksperci części od strony „Areny”.

To druga tak duża transza
pieniędzy z budżetu państwa (lutowa sięgnęła 96 mln zł) przeznaczona na usuwanie skutków żywiołu. Rządową pomoc otrzymało
tym razem 118 samorządów,
w tym 98 gmin i 19 powiatów.
W ich gronie na jednym z czołowych
miejsc znalazł się powiat sanocki,
któremu przyznano 2,3 mln zł. Z puli
tej 1,5 mln zostanie wydane na remont drogi Besko – Haczów, reszta zaś na odbudowę drogi biegnącej przez Wolę Sękową.
– W tym roku robimy szczególnie dużo ulic w samym mieście
(Słowackiego,
Daszyńskiego,
Stróżowska, Matejki, Chrobrego,
Białogórska), dlatego dobrze, że
te ostatnie pieniądze otrzymaliśmy
na równie ważne drogi na terenie

powiatu. Przy remoncie odcinka
Besko – Haczów pomaga nam
gmina Besko, która przekaże
na inwestycje 650 tys. zł – mówi
Sebastian Niżnik, starosta sanocki. – Naszym marzeniem jest też
wyremontowanie ulic Rymanowskiej, Kościuszki i Jagiellońskiej.
Wraz z ukraińskimi partnerami
składamy
wspólny
wniosek
do programu transgranicznego
Polska – Białoruś – Ukraina. Mocno liczymy tutaj na donansowanie – dodaje włodarz powiatu.
Promesy powodziowe trały
także do gminy Zarszyn, która
na odbudowę infrastruktury otrzymała 1,1 mln zł, oraz Gminy Komańcza, gdzie za 300 tys. zł wyremontowane zostaną dwie drogi.
/jot/

Kupcy się skrzykują
Po latach działania według zasady „każdy sobie rzepkę
skrobie” kupcy z Sanoka postanowili wreszcie wspólnie
działać, organizując się w branżowe stowarzyszenia.

Kilkadziesiąt osób, głównie kupcy z ulicy Lipińskiego, zajmujący się
handlem obwoźnym, powołało Stowarzyszenie Zwykłe Kupców i Przedsiębiorców Miasta Sanoka „Zielony
Rynek” – Mamy wspólny cel: stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbanie o interesy środowiska,
a przede wszystkim utrzymanie naszych miejsc pracy – mówi Krzysztof
Skoczołek, prezes. Organizacja chce
pośredniczyć w kontaktach między
kupcami a władzami miasta i administratorem. Zwłaszcza, że sytuacja
drobnych handlowców mocno się
zmieniła w związku z ekspansją wielkopowierzchniowych
marketów,
sprzedażą działek inwestycyjnych
przez miasto i budową targowiska
przy ulicy Lipińskiego. – Chcemy,
aby rozmawiano z nami w sprawach
Artur Lintner, kierownik pro- dotyczących naszego środowiska
jektów inwestycyjnych w rmie i informowano o podejmowanych
ELPRO z Lublina (która buduje przez samorząd decyzjach – podkreobiekt przy F. Gieli) wydaje się śla nasz rozmówca.
zakłopotany sytuacją. – Rzeczywiście, jako rma formalnie tego
nie uregulowaliśmy. Oczekiwaliśmy, że wszelkie sprawy związane z organizacją ruchu załatwi
wykonawca. Tak się jednak nie
stało, dlatego podczas pobytu w
Sanoku na pewno udam się do
pana starosty – zapowiada.
Niedługo kolejna inwestycja
– na jeszcze większą skalę – ruszy
na „Okęciu”, gdzie ma powstać galeria i parking. Władze starostwa li- Jacek Skorus szefuje stowaczą, że tym razem wykonawcy po- rzyszeniu
zrzeszającemu
myślą na czas o stosownych kupców z hali…
uzgodnieniach i pozwoleniach.
Współdziałania i konsultowania
– Wyremontowaliśmy tylko frag- decyzji oczekują także kupcy z hali
ment ulicy Słowackiego, gdyż więk- targowej w mieście, którzy na wieść
szy remont nie ma sensu, zważyw- o planach jej sprzedaży postanowili
szy na realizowane i planowane zjednoczyć się, tworząc stowarzyw tym rejonie inwestycje – zauważa szenie pod nazwą „Nasza przySebastian Niżnik. Dopiero co skoń- szłość”. – Chodzi tu właśnie o naszą
czono McDonald’s, druga budowa przyszłość i los dwustu osób żyjąjest w trakcie, a trzecia na etapie cych z hali – mówi Jacek Skorus,
przygotowań. Ma to tę dobrą stronę, jeden z pomysłodawców i prezes.
że gdy już wszystko się przewali, Stowarzyszenie uważa, że jej sprzeokoliczne trakty będzie można zro- daż byłaby wielkim błędem samobić „na cacy” i – być może – przy rządu. Być może sami kupcy mogliudziale tych, którzy przez kilkana- by stać się gospodarzami hali, ale
ście miesięcy niszczyli je kilkudzie- muszą mieć czas na przygotowanie
sięciotonowymi autami.
(jz) się do takiego przedsięwzięcia.
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Łamią przepisy i niszczą drogi

JOLANTA ZIOBRO

szych dróg, inwestor powinien poczuwać się do odpowiedzialności,
aby zrekompensować ewentualne
szkody, nie mówiąc o tym, nie
może bezkarnie łamać przepisów
drogowych – tłumaczy starosta. Na
Feliksa Gieli policja już bywała,
wlepiając mandaty kierowcom kil– Dobrym zwyczajem jest gazynu gazu. – Oczywiście, obie- kudziesięciotonowych aut ciężarowystępowanie o udzielenie zgody ma rękami podpisujemy się pod wych. Powiat mógłby zresztą narona wjazd pojazdów o większym to- wszelkimi inwestycjami, realizowa- bić
wykonawcy
kłopotów,
nażu niż pozwalają na to obowią- nymi w mieście czy na terenie po- domagając się stanowczej interzujące w danym rejonie znaki dro- wiatu. Wiadomo, że w trakcie bu- wencji
policji
lub
służb
gowe, i ewentualnie, jeśli dojdzie dowy korzysta się z ciężkiego granicznych – która również takie
do zniszczeń, jakaś forma rekom- sprzętu i nikt tego nie kwestionuje. uprawienia posiadaja – łącznie
pensaty – mówi starosta. Tak na Zważywszy jednak na stan na- z blokadą wjazdu.
przykład załatwiła sprawę rma
Poszukiwania Nafty i Gazu z Jasła,
która prowadzi prace wiertnicze
w Niebieszczanach, co wiąże się
z intensywną eksploatacją i niszczeniem dróg powiatowych na trasie Sanok – Bukowsko i Prusiek
– Wysoczny. Starostwo zezwoliło,
aby w godzinach od 6 do 22 jeździł
po nich ciężki, ponadnormatywny
sprzęt, a z kolei „nafciarze” przekazali powiatowi – na mocy podpisanego porozumienia – 400 tys. zł
tytułem odszkodowania. Podobne
porozumienie zawarto z PGNiG
Oddział w Sanoku, który przekaże Inwestor obiektu przy ulicy F.Gieli powinien wziąć przykład z bu180 tys. zł na poprawę infrastruktu- downiczych McDonald’s, którzy po zakończeniu prac naprawili
ry drogowej w Strachocinie, gdzie i doprowadzili do idealnego porządku drogę i skrzyżowanie
trwa rozbudowa podziemnego ma- Rymanowska-Słowackiego
Wykonawca obiektu handlowo-usługowego przy ulicy Feliksa
Gieli nagminnie łamie przepisy, nie przestrzegając zakazu
wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony i jeżdżąc pod prąd na ulicy
jednokierunkowej. A przy okazji niszczy ulice Kościuszki
i Słowackiego, dowożąc materiały ciężkim sprzętem. Starosta
Sebastian Niżnik jest zdegustowany, gdyż inwestor nawet nie
pofatygował się do starostwa, aby otrzymać stosowną zgodę.

JOLANTA ZIOBRO

… a Krzysztof Skoczołek
z ulicy Lipińskiego
Tymczasem o zamiarach sprzedaży dowiedzieli się jako ostatni, na
dzień przed sesją, podczas której
podjęto decyzję.
Handlowcy zastanawiają się też,
dlaczego przez tyle lat nie stworzono funduszu remontowego? – Płacimy przecież za prąd, wywóz nieczystości, a oprócz tego czynsz,
z którego część mogła być przeznaczona na ten cel – zauważa
przedstawiciel kupców. Jeśli wpływy z tytułu opłat ponoszonych
przez wszystkich handlujących wynoszą szacunkowo 50 tys. zł brutto
miesięcznie, to od lat 90. mogła
uzbierać się całkiem pokaźna kwota. – Aby mieć pełne i wiarygodne
dane, zwróciliśmy się do pana burmistrza o udostępnienie zestawień
nansowych dotyczących hali.
Po przeanalizowaniu dokumentów,
będziemy mogli podjąć jakieś kroki,
może nawet wystartować w przetargu – informuje Jacek Skorus.
Kupcy uważają, że duże pole
do popisu ma też zarządca obiektu. – Panuje opinia, że gdyby miasto zleciło nam administrowanie
halą, zrobilibyśmy to taniej – dodaje. Tak czy inaczej powołanie stowarzyszenia stawia ich w zdecydowanie lepszej sytuacji. Liczą, że
uczyni ich to partnerami dla władz
miejskich, z którymi będzie rozmawiało się i konsultowało decyzje
dotyczące losu ich i ich
rodzin. – Ochrona miejsc pracy
powinna być dziś jednym
z najważniejszych priorytetów
dla samorządu – podkreśla nasz
rozmówca.
(jz)
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Teatrowali z zapałem i... utopcami Stodoła
się zrealizować wszystkie założenia. Skąd pomysł na scenariusz?
Tak jakoś sobie to wymyśliłem.
Znajomi z Polski często proszą
mnie o napisanie jakiegoś tekstu
dla dzieci, bo jest z tym spory
problem. Sprawia mi to przyjem-

opinię wyrażali rodzice, którzy obejrzeli premierowy spektakl. – Córka
z dużą chęcią wstawała codziennie, żeby pójść na zajęcia. Wracała
z nich zadowolona. Zaprezentowane przez dzieci widowisko było bardzo ładne. Włożyli w nie dużo pracy, choć na przygotowania mieli
tylko pięć dni. Uważam, że warto
organizować więcej takich zajęć,
tym bardziej, że lato mamy deszczowe i dzieci siedzą w domu. Takie warsztaty są znacznie lepsze
niż siedzenie przed komputerem
czy telewizorem – stwierdziła Jolanta Superson.
– Zapisałam syna na te warsztaty bez konsultacji z nim i miałam
trochę obaw, jak to przyjmie. Ale
bardzo mu się spodobały – i w części plastycznej, i w teatralnej. Ja też
oceniam je pozytywnie, sądząc po
tym, co zobaczyłam na przedstawieniu. Sztuka nie była długa, ale
w tak krótkim czasie i tak zrobiono
bardzo dużo. Dzieci mocno się zaangażowały i świetnie im to wyszło.
Zwróciłam uwagę na doskonale
dobraną muzykę. To bardzo fajne
zajęcia i z chęcią zapiszę syna
na kolejne, jeśli tylko będą organizowane. Na podobne chodził starszy syn, który jest licealistą, i był
I ostatnie pamiątkowe zdjęcie – jaka szkoda, że to już koniec...
z nich również ogromnie zadowoloszybko opanowali swoje role, ale ność, więc czasem coś popełniam ny. Nie widziałam przygotowanego
przez jego grupę spektaklu, ale
nauczyli się wszystkich kwestii na – wyjaśnił Sławomir Woźniak.
pamięć! – To była bardzo fajna
Mali aktorzy byli wręcz zachwy- wiem, że będzie grany podczas
grupa, z którą dobrze się praco- ceni warsztatami. – Było fajnie. festiwalu w Morochowie i z pewnowało. Dzięki temu, choć przygoto- Szkoda, że tak krótko. Chętnie by- ścią się tam wybiorę – zapewniła
wanie spektaklu w ciągu zaledwie śmy tu jeszcze przyszli. – podkre- z uśmiechem Mariola Hydzik.
Joanna Kozimor
kilku godzin nie było łatwe, udało ślali zgodnym chórem. Podobną

Świetny tekst, pomysłowe kostiumy i scenograa, znakomita
reżyseria – BWA nie po raz pierwszy pokazało, że w kulturalnej
działalności edukacyjnej nie ma sobie równych, a zabawa
w teatr może stać się fascynującą przygodą dla dzieci w każdym
wieku. Potwierdzają to zgodnym chórem uczestnicy teatralno-plastycznych warsztatów, którzy w ciągu zaledwie pięciu dni
przygotowali nader udany spektakl pn. Legenda o utopcach z Sanu.

AUTORKA

To napisana przez Sławomira
Woźniaka zabawna opowieść
o dziwnych i złośliwych stworach,
które dawno temu zamieszkały
w Sanie i dręczyły sanockich
mieszczan bez opamiętania. Nikt
nie wiedział, skąd się wzięły
– może, jak sugerował narrator,
sprowadzili je do miasta zazdrośni
krośnianie?... Nękani przez utopce
mieszkańcy królewskiego grodu
w końcu znaleźli sposób, jak się ich
pozbyć – wspólnym wysiłkiem
(wraz z włodarzami!) przegrodzili
rzekę tamą, zmuszając paskudne
stwory do opuszczenia miasta...
Opowiedziana przy pomocy
prostych środków wyrazu historia
spodobała
się
uczestnikom
warsztatów. Złożona z 13 osób
w wieku 8-12 lat teatralna trupa
z zapałem wzięła się do pracy.
Pod okiem Joanny Szostak przygotowali prostą, ale bardzo pomysłową scenograę i kostiumy
(rzekę stanowił pozszywany z kawałków szeroki pas materiału,
pomalowany na niebiesko, z narysowanymi rybami; tamę – kolorowe pudła, a utopców – aktorzy
ubrani w niebieskie, foliowe worki
z bibułkowymi wstążkami). Pod
okiem autora i reżysera nie tylko

Sanoczanka w kurorcie

ARCHIWUM PRYWATNE

– spałam w najlepszym hotelu!
– czułam się jak gwiazda jednego dnia. Organizatorzy na tym
jednak nie poprzestali, dostałam
zaproszenie na przyszły rok
– zdradza z uśmiechem sanocka
artystka.
Zapytana o źródło artystycznych inspiracji, podkreśla: – Poezja to potrzeba duszy. Potraę
nie pisać kilka lat, a potem oddaję się temu z wielką namiętnością. Podobnie jest z malarstwem. Długi czas nie czułam
akwareli, a teraz stanowi ona
moją podstawową technikę.
Jedyne rzeczy, które kopiuję, to
ikony. Reszta jest autorską twórczością. Mam to chyba zakodowane w genach. Tato śpiewa
w chórze Gloria Sanociensis, jego
mama a moja babcia, która pracowała w szkole pielęgniarskiej
we Lwowie, szyła lalkom ubranka.
To były prawdziwe dzieła sztuki,
które pobudzały wyobraźnię. Do
dziś mam te lalki... Myślę, że moje
ilustracje właśnie z nich się
wywodzą.
/joko/

Muzyka i kapitalne ﬁlmy
Muzycznych sobót i lmowych niedziel w Klubie Pani K. ciąg
dalszy. W jednym miejscu można posłuchać ciekawej muzyki
i zobaczyć unikalne obrazy – lm fabularny i dokumentalny.
Bohaterem muzycznej sceny
będzie 30 lipca (sobota) zespół
KRF (dubstep drum & bass jungle). Start o 21., wjazd – 5 zł.
Natomiast 31 lipca (niedziela)
odbędą się projekcje dwóch lmów:
„Przyjęcie na 10 osób plus 3” oraz
dokumentu „Robotnicy’80”. Filmowe niedziele to projekt realizowany wspólnie z Instytutem

Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie oraz Starostwem
Powiatowym. W jego ramach
do 4 września będzie można
oglądać w Klubie Pani K polskie
lmy dokumentalne i fabularne,
dotyczące naszej najnowszej
historii. Wstęp na nie jest wolny.
(z)

Sympatycy stowarzyszenia Sałasz oraz Teatru CST z Cieszyna
czekali na tę chwilę z niecierpliwością – w najbliższy poniedziałek (1 sierpnia) rozpoczyna się doroczny Festiwal Teatralny
w Morochowie. Zorganizowana pod hasłem „To co nas łączy
– What connects us” impreza będzie miała całkowicie nową
formułę i międzynarodową obsadę.
Dzięki donansowaniu z Fundacji Wyszehradzkiej w tegorocznej edycji Festiwalu wezmą udział
artyści i widzowie ze Słowacji,
Ukrainy, Czech i Polski. – Elementem wspólnym w geograi
tych narodów jest kultura karpacka. To wspólne pogranicze narodów i kultur łączy nie tylko – kapryśna nieraz – historia, ale
i współczesne poczucie wartości
tego, co wspólne i wyjątkowe
na tle dziedzictwa kulturowego
Europy. Spotkania ludzi pogranicza dają możliwość wymiany
myśli, wiedzy, doświadczeń poprzez sztukę, dzięki czemu dialog
międzykulturowy pozostaje wciąż
żywy – podkreśla Bogdan Słupczyński, dyrektor Tatru CST.
Każdy z sześciu festiwalowych dni poświęcony będzie innej
kulturze.
Poniedziałek – Dzień słowacki:
spotkanie z animatorami kultury z
Preszowa i Iwanofrankowska
(g.17.30), jazzowo-rockowy koncert zespołu Trio Illusion (g.19).
Wtorek – Dzień ukraiński:
spotkanie z Tarasem Prochasko, znanym pisarzem, tłumaczem i dziennikarzem (g.17.30), koncert folkowo-rockowego zespołu Korali (g.19.30).

Środa – Dzień czeski:
prelekcja nt. stereotypów narodowościowych (g.17), spotkanie
z Tomasem Kleinem, studentem
reżyserii, współautorem projektu
lmowego
„Świętokradztwo”
(g.18.30), prelekcja nt. fenomenu
popularności kina czeskiego
(g.19.30), lm Żelary (g.20.30).
Czwartek – Dzień polski: teatralny kabaret „Noł Nejm” z Rybnika (g.19), spektakl plenerowy
„Wielogłos” Teatru CST (21.30),
performance „Krzyż” (g.22.30).
Piątek – Dzień żydowski:
pokaz warsztatowy uczniów I LO
„Jak Szlemiel wędrował do Warszawy” (g.19.30), spektakl „Sztukmistrz z Lublina” Teatru NN
(g.20).
Sobota – Dzień karpacki:
lm „Niewygodny” oraz spotkanie
z reżyserem Grzegorzem Linkowskim (g.18), Koncert „Inspiracje
karpackie” w wykonaniu zespołu
Wałasi z Istebnej, zakończenie
festiwalu (g.20).
Kto choć raz był na morochowskim festiwalu, tego zachęcać nie trzeba. Pozostałych zapewniamy: WARTO, bo miejsce
magiczne, a impreza znakomita.
/joko/

Te warsztaty są super!
Dużym zainteresowaniem dzieci – i rodziców – cieszą się
warsztaty rękodzieła artystycznego, organizowane
w Bazarze Sztuki.
Zajęcia pod kierunkiem
mistrzów rzemiosła i artystów, nawiązują do tradycyjnych technik
ludowych, regionalnego wzornictwa i plastyki obrzędowej. W lipcu
dzieci uczyły się m.in. malowania
na szkle, wyplatania przedmiotów
z wikliny, lepienia z masy solnej.
– Na pierwszych zajęciach było
12 dzieci, a już na następnych

żej gromady było nie lada
wyzwaniem dla instruktorów.
Kolejne zajęcia odbędą się
w sierpniu. W programie m.in. dwa
spotkania poświęcone technice
batiku (2 i 9 sierpnia), ekoplastyce
(16 sierpnia), ekspresjom muzyczno-rytmicznym (23 sierpnia) i biżuterii modelinowej (30 sierpnia).
– Mamy już właściwie komplet, ale

ARCHIWUM BAZARU SZTUKI

blikowano jeden z jej wierszy.
Jako malarka brała niegdyś
udział w zbiorowych wystawach
nauczycieli. Nigdzie więcej nie
wystawiała swoich prac. Tym
większe było jej zdziwienie, gdy
pewnego dnia otrzymała propozycję indywidualnej wystawy
z Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na Dolnym Śląsku.
– Zadzwoniła do mnie pani
Bogumiła Stęszewska, która
stwierdziła, że bardzo podobają
się jej moje obrazy i wiersze, które znalazła w Internecie. I zaproponowała zorganizowanie autorskiej wystawy pn. „Powroty
natchnione”. Byłam zaskoczona,
ale wyraziłam zgodę. Pokazano
na niej około 50 moich prac.
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, na otwarciu pojawiło
się mnóstwo ludzi – przyszły
władze
miasta,
kuracjusze
Podczas wernisażu Beata Wójtowicz (druga z lewej) czuła się jak i mieszkańcy. Komplementowagwiazda.
no moje obrazy, interesowano
Beata Wójtowicz nie szuka cuje w zaciszu domowym. Jako się poezją, niektóre wiersze narozgłosu. Niezwiązana z żadnym poetka zaistniała w wieku 18 lat wet kserowano... Zdumiona urośrodowiskiem artystycznym, pra- na łamach „Połonin”, gdzie opu- czystą oprawą i przyjęciem
Na co dzień uczy plastyki i muzyki w sanockiej SP3. W wolnych
chwilach chętnie sięga po pędzel. Lubi malować pejzaże, kwiaty,
także ikony, ale najbardziej pociąga ją fantastyka – wiele jej prac
ma charakter bajkowych ilustracji. Pisze też wiersze. Jedne i
drugie tworzy z potrzeby serca. Zamieszcza je na Naszej klasie
w Internecie. I to właśnie Internet stał się jej oknem na świat...

pełna sztuki

Od dziś w SDK można obejrzeć lm „Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II”. W drugiej części widowiskowego zakończenia serii, walka
sił dobra z siłami zła świata czarodziejów przeistacza się w otwartą
wojnę. Stawka nigdy nie była tak wysoka; nikt nie może czuć się bezpieczny. Być może w trakcie nieuchronnie zbliżającej się ostatecznej
rozgrywki z Lordem Voldemortem to Harry Potter będzie zmuszony do
ostatecznego poświęcenia… W kinie od piątku 29 lipca do 4 sierpnia
o godz. 18.
Dla czytelnika, który jako pierwszy zadzwoni do redakcji w piątek o godz. 12 mamy podwójną wejściówkę na lm „Harry Potter
i Insygnia Śmierci cz. II”.

Ciekawe techniki, świetni instruktorzy, obok mamusia… Nic
dziwnego, że warsztaty w Bazarze tak bardzo przypadły dzieciom do gustu.
mieliśmy 25, bo uczestnicy przyprowadzili swoich kolegów, koleżanki, kuzynów – nie ukrywa
satysfakcji pomysłodawczyni Angela Gaber. Prace małych artystów – wśród których był nawet
pięcioletni maluch – podpatrywali
rodzice. – Też się czegoś nauczyli – dodaje z uśmiechem pani Angela, choć opanowanie takiej du-

jeśli będzie dużo chętnych, stworzymy drugą grupę – obiecuje pani
Angela. Zapisy: bazarsztuki1@
gmail.com. Opłata – 10 zł.
Warsztaty organizowane są
w ramach „programu alternatyw”,
nansowanego z Gminnego Programu Prolaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(jz)
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Unijna Europa w Sanoku

MARIAN STRUŚ

Przedstawicielom Rady Europy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej nawet deszcz nie przeszkodził w zwiedzaniu skansenu. Wyjechali z Sanoka oczarowani, wielokrotnie powtarzając z zachwytu: „my tu jeszcze wrócimy”. Wracajcie!
zapanowało zrozumienie specyki tego regionu, jego potrzeb i wyzwań – mówiła Karolina Ostrzyniewska, zastępczyni stałego
przedstawicielstwa Polski w UE.
W czwartek europejscy goście
zwiedzili Rzeszów (w tym WSK
oraz Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ), wieczór spędzili w Łańcucie, gdzie spożyli
kolację. W południe dwoma autokarami turystycznymi przybyli
do skansenu w Sanoku. Tutaj,

miejsce, za jakie uważany jest
sanocki skansen, wystarczy, aby
się nim zauroczyć i chcieć tu
powracać. Takich powrotów życzył wszystkim gościom i sobie.
Deszczowa aura nie pozwoliła na zwiedzanie skansenu,
jednak wszyscy koniecznie
chcieli zakosztować jego smaku. Wybrali się więc z przewodnikami, aby chociaż obejrzeć
galicyjski rynek szykujący się
do swego „great opening”.

Harc dla harcerzy
Z okazji jubileuszu 100-lecia harcerstwa na Ziemi
Sanockiej została wydana pamiątkowa odznaka
oraz wybita okolicznościowa moneta – 1 harc.

TOMASZ CHOMISZCZAK
Najpierw gorąca prośba: zanim
mnie ktoś odsądzi od czci i wiary
za tę tytułową wyliczankę, niech poczyta dalej.
Otóż tego typu zestawienie już
dość dawno temu sporządzili Amerykanie. Tak, tak: proszę przeanalizować chociaż kilka schematów
kina przygodowego zza Wielkiej
Wody. Otóż jeśli jakaś grupa bohaterów lmu znajdzie się w opałach,
jeśli zostanie odcięta od świata i będzie musiała poradzić sobie sama,
to oprócz stuprocentowych „twardzieli” płci męskiej z pewnością
znajdą się w tym gronie także: Czarny (wersja oboczna: Azjata), kobieta
(wersja oboczna: dziecko) oraz pies
(wersja oboczna: gadżet, który ocali
w nale życie).
A potem oczywiście okaże się,
że ten, co zgrywał cyborga, zdezerteruje w obliczu najmniejszego
zagrożenia i skryje się za plecami innych. Za to Murzyn wykaże się
odwagą, ale zginie – bo kogoś trzeba
poświęcić – a kobieta/dziecko wykaże się albo zaskakującą roztropnością, albo przeciwnie: wpędzi całą
grupę w jeszcze gorsze tarapaty.
Co prawda nie o kinie chciałem
pisać, lecz mój dzisiejszy temat spokojnie można byłoby zaklasykować jako artystyczny: taki z pogranicza teatru, kabaretu i cyrku. Myślę
bowiem o świecie polskiej polityki,
który kręci się szybciej, gdy tylko na
horyzoncie wyrośnie data kolejnych
wyborów. Otóż w ramach nadrabiania społecznych zaległości liderzy

się ocjalna część obchodów.
Udział w niej zapowiedzieli m.in.
wojewoda Małgorzata Chomycz
oraz marszałek Mirosław Karapyta.
Zbliżająca się niedziela (31 bm.) będzie wyjątkowym dniem dla
Uroczystość uświetnią wystęzagórskich strażaków. Miejscowa OSP – najstarsza i jedna
py artystyczne – koncert i pokaz
z najprężniej działających jednostek strażackich na terenie
musztry paradnej zaprezentuje
gminy – świętuje 125-lecie działalności. Z tej okazji na Zakuciu
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
odbędzie się jubileuszowa gala.
Jaćmierz, a w roli gwiazdy wieImprezę – pod honorowym w Starym Zagórzu (godz. 15). czoru wystąpi zespół „Weekend”
patronatem wicepremiera Walde- Następnie strażackie poczty (godz. 21). Strażackie święto zamara Pawlaka, prezesa ZG ZOSP sztandarowe i zaproszeni goście kończy pokaz – nomen omen
RP – zainauguruje uroczysta przemaszerują na teren OSiR Za- – sztucznych ogni.
/jot/
msza św. w kościele paraalnym kucie, gdzie o 16.30 rozpocznie

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

partii przypomnieli sobie o parytetach i znowu zatykają je jak proporczyki na kijkach. I tu właśnie z pomocą przychodzi im wspomniany
w tytule hollywoodzki zestaw. No,
może nie do końca, bo z psa jednak
muszą zrezygnować (a byłby to olbrzymi elektorat…), ale już reszta
– jak znalazł w czasie kampanii!
Najdalej w wytyczaniu grup parytetowych poszło ugrupowanie,
które ponoć zawsze podnosiło kwestię troski o gorzej sytuowanych.
Otóż w zapowiedziach programowych ogłosiło, iż obejmie szczególną ochroną, cytuję: „kobiety, homoseksualistów, mniejszości narodowe
i religijne”. No, gratuluję: w ten oto sposób płeć piękna, która przecież statystycznie tworzy w Polsce większość,
za pozwoleniem „społeczników” okazała się – cud prawdziwy! – mniejszością w swoim własnym kraju.
Ciekawe tylko, który z tych
obecnie prężących mięśnie krzykaczy okaże się na końcu wyborczego
serialu owym hollywoodzkim mięczakiem.

Stwierdzili, że długo będą pamiętać smak potraw skansenowskiej
karczmy.
Unijni europejscy goście
z Sanoka udali się nad Solinę,
a pod wieczór zawitali do Arłamowa, gdzie spędzili noc. W sobotę
wyruszuli w kierunku Przemyśla,
odwiedzając po drodze zamek
w Krasiczynie. Punktem docelowym było przejście graniczne
w Medyce, skąd powrócili do Podczas najbliższego weekendu (30-31 lipca), warto wybrać się
do Polańczyka, gdzie odbędzie się piknik „PGNiG Bezpiecznie nad
Rzeszowa.
wodą”. Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji dla uczestników,
nie zabraknie rodzinnych zabaw i konkursów z nagrodami dla najbardziej aktywnych. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, będą
mieli okazję obejrzeć pokazy ratownictwa w wykonaniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i grupy Falck oraz podszkolić się
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowych emocji
dostarczą regaty „PGNiG Bezpiecznie nad wodą Delphia Cup” i Puchar
Soliny. Głównym punktem programu będzie XII Festiwal Piosenki Żeglarskiej Cypel 2011. Uczestnicy mogą liczyć na wspaniałe występy polskich
zespołów oraz gości z zagranicy. Zagrają m.in. „Yank Shippers”, „Orkiestra Dni Naszych”, „The Greenland Whaleshers” z Norwegii, „Atlantyda”,
„Klang” oraz angielski wykonawca Chris Ricketts.
PK

Dwieście sztuk numerowanej
odznaki zostanie wręczone
gościom i uczestnikom Jubileuszowego Zlotu Stulecia Sanockiego Harcerstwa, który odbędzie
się 24 września br. Natomiast monetę wybitą w ilości 250
sztuk, można nabyć w Domu Harcerza przy ulicy Zielonej. Projekt
odznaki i monety wykonał Jerzy Kwaśniewicz, sanocki harcmistrz,
a wybił je Andrzej Budzicki, Mincerz w Królewskim Wolnym Mieście
Sanoku.
(z)

Jubileusz z pompą

Murzyn, kobieta, pies

ARCHIWUM TS

Zobaczywszy go, sprawiali wrażenie zauroczonych. Fotograom na tle obiektów galicyjskiego miasteczka nie było końca.
Część wycieczki, porażona
pieknem architektury drewnianej MBL, postanowiła wykorzystać czas co do minuty, udając
na letniej scenie amteatru, cze- się w głąb skansenu. Kościół
MARIAN STRUŚ
kała ich biesiada w stylu regional- z Bączala Dolnego i cerkiewka
marian-strus@wp.pl
nym. Oczywiście przy subtelnych z Rosolina błyskawicznie znaladźwiękach muzyki w wykonaniu zły się na dwóch pierwszych
– Chcemy pokazać naszym klimatycznego tercetu „Kremena- miejscach ich listy skansenowgościom wielokulturowość, bio- ros”. Powitał ich dyrektor MBL skich obiektów sakralnych.
Żegnając się, żałowali, że
różnorodność, atarakcyjność tu- Jerzy Ginalski, wyrażając wielką
rystyczną, a także potencjał eko- radość z goszczenia tak znamie- nie mogli zwiedzić wszystkiego.
nomiczny Podkarpacia. Zależy nitych gości i dziękując za ten wy- Nie omieszkali zwrócić uwagi
nam na tym, aby wśród przedsta- bór. Wyraził też przekonanie, że na wspaniałą regionalną ucztę
wicieli państw członkowskich UE jedno spojrzenie na to magiczne i przysmaki, jakie im serwowano.
Blisko stuosobowa delegacja unijnych urzędników, reprezentujących przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich UE,
odwiedziła w piątek Sanok. Kierując się w Bieszczady, członkowie Komitetu Stałych Przedstawicieli w Radzie Europy zahaczyli
o sanocki skansen, gdzie spędzili dwie godziny. Ich 3-dniowy
pobyt na Podkarpaciu był nieocjalnym spotkaniem w ramach
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Festiwal Piosenki Żeglarskiej
„Cypel 2011”

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Ojca

pani Zofii Chybiło
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Banku Polska Kasa Opieki SA w Sanoku

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze naszej ukochanej Mamy

śp. Józefy Gaździk
najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności i podziękowania
składają

Córki i Synowie

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 kryty, informacja godzin otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 696-801-815.
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
29 VII - 1 VIII – apteka PANORAMA
ul. Krakowska 2
1-8 VIII – apteka MEDiQ
ul. Daszyńskiego 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.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl

29 lipca 2011 r.
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NA DROGACH I SZLAKACH

Przygotują do podboju Europy
Redagowanie projektów unijnych, prawo europejskie, gatunki
wypowiedzi urzędowych, języki obce, dzieje kultury polskiej
– to niektóre z przedmiotów, wykładanych w ramach nowej
specjalności: współpraca europejska, która pojawi się w ofercie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej po wakacjach.

Zakładu Filologii i dr Jolanta Mazur-Fedak, autorka programu.
Ambicją pomysłodawczyń jest
właśnie przekazanie studentom
jak najbardziej wszechstronnej

Co zrobić, aby bezpiecznie przejść przez jezdnię, jak uchronić
się przed atakiem psa, dlaczego nie należy ufać obcym osobom,
po czym rozpoznać policjanta – na te i wiele innych pytań
szukali odpowiedzi uczestnicy półkolonii „Słoneczna Przygoda”
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny
Kosiny. Ich gośćmi byli policjanci z zespołu ds. nieletnich
w sanockiej KPP.
Funkcjonariusze odwiedzili na drodze, w domu, w lesie i podmilusińskich w ramach akcji Bez- czas zabawy. Były też scenki,
pieczne Wakacje 2011. Podczas w których dzieci ćwiczyły prawirozmowy z dziećmi sierż. Izabela dłowe zachowania w określonych
Rowińska-Ciępiel oraz mł. asp. sytuacjach, na przykład, kiedy
Łukasz Sowiński ostrzegali naj- zostaną zaczepione przez obcą
młodszych przed czyhającymi osobę na ulicy, spotkają nieznane
niebezpieczeństwami. Mówili, jak zwierzę – zwłaszcza psa, poznanależy zachować się wobec osób ją kogoś przez Internet lub zaobcych czy nieznanych zwierząt. uważą, że dzieje się coś złego
Przypomnieli o bezpieczeństwie w ich otoczeniu.

Milusińscy byli bardzo aktywni i w zdecydowanej większości
prawidłowo odpowiadali na zadawane pytania. Potrali też niemal
bezbłędnie wskazać atrybuty, po
których można rozpoznać poli-

JOANNA KOZIMOR

O bezpieczeństwie dzieci
i policyjnych atrybutach

JOLANTA ZIOBRO

Trzyletnie studia licencjackie
będą realizowane w ramach kierunku lologia polska. – Zdajemy
sobie sprawę, że rynek jest już
nasycony polonistami, dlatego
proponujemy nowoczesną specjalność, która powinna zainteresować młodych ludzi. Naszym
celem jest przygotowanie fachowców z umiejętnościami
praktycznymi, którzy będą mogli
starać się o pracę w instytucjach
administracji publicznej, samorządach, biurach promocji, funduszach regionalnych, portalach
unijnych i przedsiębiorstwach
współpracujących z innymi krajami UE – wyliczają dr Renata Pomysłodawczynie liczą, że nowy kierunek spotka się z dużym
Gadamska-Seran,
kierownik zainteresowaniem młodzieży.

wiedzy praktycznej, stąd różnorodne przedmioty, łącznie z informatyką w projektach unijnych
i umiejętnością redagowania
pism urzędowych. Ale to nie
wszystko. – Chcemy także, bazując na programie lologii, nauczyć swobodnego poruszania
się po kulturze polskiej, aby nasi
absolwenci mogli ją promować
w Europie, oraz zapoznać ich
z problematyką i kulturą Euroregionu Karpackiego, w którym żyjemy – opowiadają. W planach
jest m.in. współpraca z europarlamentarzystami z Podkarpacia
oraz – co jest ewenementem –
dwa języki obce, na które
przewidziano 120 godzin.
Więcej informacji w Dziale
Toku Studiów Stacjonarnych,
w siedzibie PWSZ przy ulicy Mickiewicza lub na www.pwsz-sanok.
edu.pl.
(z)

ARCHIWUM PTTK (3)

Prawdziwi turyści! Niestraszny im deszcz, zimno i błoto.

Wszystko o wodzie i…
na wodzie

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
nych w art. 13 ust. 1 ww, ustawy,
czyli nie wskażą, komu będzie
przysługiwało to prawo lub nie
przedstawią dowodu wszczęcia
postępowania sądowego o podziale tego prawa, spółdzielnia
wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, ostrzegając o skutkach, jakie może spowodować jego
niedotrzymanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1116).

Policjanci szybko nawiązali z dziećmi znakomity kontakt.

– Ze względu na pogodę i wysoki
stan wody na Potoku Bereżnica
podjęliśmy decyzję o zmianie
przebiegu trasy – relacjonuje
przewodnik Grzegorz Surówka.
Wędrówkę turyści rozpoczęli

Karol W. z Zarszyna

W przypadku rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa powstaje
obowiązek podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Zgodnie z art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 Nr 119,
poz. 1116), po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu, czy też
jego unieważnienia, w terminie
jednego roku byli małżonkowie
powinni zawiadomić spółdzielnię,
któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, albo przedstawić dowód
wszczęcia postępowania sadowego o podział tego prawa.
W sytuacji gdy byli małżonkowie nie są w stanie ustalić, do
kogo będzie należeć to prawo,
muszą skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Były
cjanta. Chętnie brali udział w konmałżonek niebędący członkiem
kursach, otrzymując w nagrodę
spółdzielni powinien złożyć dezabawne elementy odblaskowe,
klarację członkowską w terminie
które obiecali przyczepić do torni3 miesięcy od dnia, w którym
strów i plecaków szkolnych.
przypadło mu prawo do lokalu.
/jot/
Byłemu małżonkowi przysługuje
roszczenie o przyjęcie w poczet
członków spółdzielni. Sprawa
o podział spółdzielczego prawa
może być elementem sprawy
o podział całego majątku wspólnego byłych małżonków, bądź może
dotyczyć tylko tej części majątku.
Sąd, dokonując zniesienia
współwłasności spółdzielczego
prawa lokatorskiego, przyznaje to
prawo jednemu z byłych małżonków, zasądzając na rzecz drugiego stosowną spłatę.
W sytuacji gdy małżonkowie
nie dokonają czynności określo-

Prawdziwych turystów nic nie przestraszy
Mimo fatalnych prognoz pogodowych, w ostatniej wycieczce –
w ramach cyklu „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”
– uczestniczyło 33 osoby . Wyprawa w nieodległy rejon Berezki
i Myczkowiec była dość trudna. Jej trasa przebiegała przez
wyjątkowo błotniste po opadach tereny ścinki leśnej,
nie mówiąc o kilku stromych podejściach.

Jestem w trakcie rozwodu. Razem z żoną zajmuję lokal na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – co może się stać z tym lokalem po rozwodzie?

w miejscowości Berezka, skąd
przeszli ścieżką spacerową do
Myczkowiec. Na trasie obejrzeli
m.in. tereny podworskie w Berezce, z charakterystycznymi pomnikowymi drzewami i niewielkim
stawem; pokonali również dwie
niewysokie górki: Kamieniec
(518 m n.p.m.) oraz Grodzisko
(556 m n.p.m.). Po przejściu rezerwatem „Przełom Sanu pod
Grodziskiem” zakończyli wycieczkę na zaporze wodnej w Myczkowcach. – Zarówno starsi, jak
i młodsi uczestnicy, świetnie dali
sobie radę z pokonaniem utrudnień – podkreśla z uznaniem
przewodnik.
(jz)

Bożena Zapołoch (wycieczka piesza): Zapraszam serdecznie na wyjątkową wycieczkę „Wszystko o WODZIE”. Udamy się pieszo z Zagórza
do Zasławia, gdzie Osława wpada do Sanu, a następnie obejrzymy
– dzięki uprzejmości SPGK – Stację Uzdatniania Wody w Zasławiu. CzeKolejna
wyprawa
PTTK,
zaplanowana
ka nas nie lada gratka, bo zobaczymy cały proces od momentu ujęcia
na 31 lipca, ma intrygującą nazwę „Wszystko
wody do odkręcenia kranu. Na co dzień obiekt jest niedostępny dla zwieo WODZIE”. Uczestnicy przejdą trasę Zagórz-Zadzających i pilnie chroniony! Dalsza część trasy biegnie na wzgórze Busław-Bykowce. Wyjazd z przystanku MKS pod
kowina, gdzie znajduje się jedyny istniejący cmentarz żołnierzy słowackich poległych
domem handlowym przy Kościuszki o 10.02.
w 1941 r. Zwieńczeniem trasy będzie ognisko przed rezerwatem Polanki w Bykowcach.
Koszt 8 zł.
Druga propozycja to wycieczka kajakowa Sabina Pelc-Szuryn (wycieczka kajakowa): San jest główną „osią” polskich
na odcinku Załuż – Zagórz – ujście Osławy – Sanok. Bieszczadów, a w okolicy Sanoka malowniczo meandruje u stóp Gór SłonUczestnicy muszą posiadać umiejętność pływania nych. Zachęcam do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych rzeki,
wpław i kajakiem. Obowiązkowe zapisy w biurze której nasze miasto zawdzięcza swoją nazwę. Kto, w jaki sposób i w jakim celu
PTTK do dziś (piątek 29 lipca). Wpisowe 15 zł pływał Sanem przed wiekami? Jak ważna ta rzeka jest współcześnie? Na te
(dzieci i członkowie PTTK), pozostali 20 zł. i inne pytania odpowiemy sobie na niedzielnym spływie – zapraszam!

Ratownicy
nie próżnują
W pierwszej połowie lipca Bieszczady nie przeżywały jakiegoś
specjalnego oblężenia. Gestorzy bazy wypoczynkowej oceniali
ruch jako średni. Na brak pracy nie narzekały natomiast służby
ratownicze: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zdarzały się dni, kiedy
„latająca karetka” odbywała nawet cztery loty.
– Skoro są miejsca na parkingu na Przełęczy Wyżnej, oznacza
to, że nie ma aż tak wielu turystów w Bieszczadach – ocenia
Grzegorz Chudzik, naczelnik
GOPR. Szczęśliwie do tej pory
nie odnotowano żadnych poważniejszych wypadków z oarami.
– Była m.in. akcja w rejonie Tworylnego z użyciem śmigłowca
– doszło do wstrząsu po ukąszeniu owada u człowieka cierpiącego na astmę; interweniowaliśmy
też na Połoninie Wetlińskiej,
gdzie zasłabł jedenastoletni chłopiec. Praktycznie każdego dnia
coś się dzieje – relacjonuje nasz
rozmówca. Była też druga interwencja w związku z ukąszeniem
owada – u poszkodowanego
wystąpiły duszności i opuchlizna
– stąd też osoby uczulone muszą
zachować szczególną ostrożność. Pogoda, niestety, nie sprzyja górskim wędrówkom. Przewa-

żają dni z tzw. „warunkami
dostatecznymi” – deszczem, pełnym zachmurzeniem i ograniczoną widocznością.
W tym roku nad bezpieczeństwem turystów czuwa ponad 100
ratowników, w tym 15 zawodowych. – Stałe dyżury pełni 6-7
osób, w dyżurkach w Ustrzykach
Górnych, Cisnej i na Połoninie
Wetlińskiej – przypomina Jerzy
Godawski, dyżurny z Ustrzyk.
Na brak pracy nie narzekają
też ratownicy LPR, którzy od początku roku interweniowali już
ponad 240 razy. – Są dni, kiedy
wylatujemy po 3-4 razy dziennie.
Dzięki nowej maszynie możemy
wykonywać więcej lotów, mamy
też większe możliwości, np. dłuższego utrzymywania się w powietrzu – powiedział „Tygodnikowi”
Wojciech Przygórzewski, ratownik i członek załogi.
(jz)

Ze świata z polskim przytupem
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

i proziaki, równie szybko znikały smakowite serniki, jabłeczniki
i makowce. – Próbowałem pierogów z kapustą. Pyszne! Takie
same robiła moja babcia – podkreślał młody tancerz z chica-

Pankowski vs Miłosz: w kręgu paryskiej „Kultury” (1)
jego nowych tekstów literackich,
zwłaszcza powieści „Matuga
idzie”. Przygody z powodu kontrowersyjnych fragmentów. Odmowa
musiała być dla Pankowskiego
tym bardziej bolesna, że przecież
poprzednia książka, „Smagła swoboda”, wydana w 1954 roku przez
Instytut Literacki, otrzymała
na stałe do krarok
później
ju, Pankowski
pierwszą w hideklarował jedstorii „Kultury”
nak, choć z wynagrodę.
raźnym przekąGdy wreszsem:
„bardzo
cie „Matugę”
pragniemy utrzyPankowski wymania
więzi
dał własnym
z ojczyzną, […]
nakładem,
rozwój literatury
dość szybko
polskiej jest nam
zrecenzował ją
bardzo
drogi,
w „Kulturze”
i ‘Kultura’ gotoCzesław Miłosz i Marian Pankowski.
Czesław Miwa jest publikować prace autorów w Polsce, jako bluźnierstwo: takie „odrębne” łosz. Późniejszy noblista co prawo ile tylko będą one interesujące”. postawy nie były przecież w „Kultu- da nie skrytykował wszystkich
Dodajmy przy tym, że Pankowski rze” typowe. Pankowski wywalczył aspektów powieści, a nawet kilnie idealizował też sanacyjnej sobie, według niektórych, zbyt nie- kakrotnie podkreślał walor artyPolski przedwojennej i niewątpli- zależną pozycję i dlatego, jak twier- styczny języka autora („jego rzadwie był tu bardzo bliski stanowi- dziło się w kręgach paryskich, ki dar słowa trzeba cenić”); jednak
ska, jakie w tej sprawie wielokrot- Giedroyc cofnął mu poparcie.
pewne jego negatywne sformułonie wyrażał Miłosz zarówno
Z kolei Pankowski utrzymy- wania były dość dosadne. Miał
w swojej obtej publicystyce, jak wał, że to właśnie on ubiegł zresztą tego świadomość, skoro
i w literaturze o charakterze auto- „Księcia Redaktora” i sam porzu- kończył swój tekst słowami: „Skubiogracznym.
cił miesięcznik. Miał o tym zade- tek tej recenzji będzie prawdopoWięzi Pankowskiego z Polską cydować głównie fakt, że w „Kul- dobnie ten, że Pankowski przynieoczekiwanie zacieśniły się po turze” nie chciano opublikować sięgnie mi dozgonną nienawiść”.

W Roku Miłosza, który zapamiętamy też jako rok śmierci
Mariana Pankowskiego, nie od rzeczy będzie skojarzenie obu
tych nazwisk w jednym tekście. Nie mamy co prawda świadectw
dowodzących bezpośrednich kontaktów wymienionych twórców,
ale przez pewien czas ich drogi pisarskie zbiegały się pod
jednym adresem: w Maisons-Laftte pod Paryżem, siedzibie
założonego przez Jerzego Giedroycia Instytutu Literackiego
i zarazem bodaj najsłynniejszego periodyku emigracji polskiej – „Kultury”.

TOMASZ CHOMISZCZAK
Wiemy oczywiście, że długoletnią współpracę z tym czasopismem
prowadził Miłosz. Warto jednak
przypomnieć, że w latach 50. systematycznie pisał dla paryskiego miesięcznika również Marian Pankowski.
W okresie 1953-1959 opublikował
tam w sumie ponad 50 tekstów. W
większości były one poświęcone literaturze (recenzje, wprowadzenia
do twórczości innych pisarzy, relacje
z festiwali poezji, teoretyczne opracowania o literaturze) albo same
stanowiły twórczość literacką (wiersze, krótkie opowiadania, autorskie
przekłady poetyckie).
Tylko nieliczne teksty Pankowskiego w „Kulturze” zawierały
otwartą krytykę rzeczywistości
PRL-u. Pisarz nie przejmował
sztampowego tonu potępienia
wszystkiego, co w Polsce Ludowej powstawało, a taki ton dominował w środowisku polskiej emigracji. Nie zamierzając powrócić

„odwilży”. W 1958 roku pisarz
przyjechał na miesiąc do rodzinnego Sanoka. Ostatecznie jego pobyt
zakończył się wielkim rozczarowaniem po odkryciu, jak skrajnie nacjonalistyczne nastroje panowały
wśród wielu rodaków. Emigracja
polska jednak odebrała ten wyjazd
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Andreas – Szwecja,
Aleksandra – Kraków:
– Jesteśmy dość nietypową
parą, poznaliśmy się w Krakowie, gdzie Andreas przebywał
na wakacjach. Moim marzeniem było pokazanie mu mojego miasta rodzinnego, bo
to właśnie tutaj się urodziłam
i spędziłam 5 lat swojego życia. Do Sanoka przyjeżdżam
co roku, odwiedzam swoich
rodziców. Jestem zachwycona zmianami, jakie się tutaj
dokonują. Powstaje ogromna
liczba ciekawych miejsc, które
stanowią wspaniałą atrakcję
dla turystów. Zawsze zachwycało mnie w Sanoku to, iż znajduje się blisko rzeki. Można tam
pójść ze znajomymi i spędzić
miło czas na świeżym powietrzu.
Jedyną rzeczą, która mnie razi,
jest ogromne zaniedbanie w okolicach Sanu. Są tam naprawdę
wspaniałe widoki, jednak całą
atmosferę psuje brak porządku
oraz zniszczone ławki, na których
nie można usiąść i odpocząć.

Podczas kowbojskiego „Cotton
nogi same rwały się do tańca.

zgodnie podkreślali, jak ważna dla
każdego człowieka jest świadomość własnych korzeni i dziedzictwa kulturowego, wyrażając zarazem radość, że festiwal tak pięknie
się rozwija, od trzech lat goszcząc
również w Sanoku. Dumy z tego
faktu nie krył również występujący
w roli gospodarza wójt Mariusz
Szmyd: – Kiedy okazało się, że
możemy być współorganizatorem
tej imprezy, nie wahałem się ani
chwili, choć to ogromne przedsięwzięcie, także pod względem
logistycznym. Dzięki pozytywnej
werykacji, którą przeszliśmy
jako współorganizatorzy, gościmy
zespoły z całego świata. Mam
nadzieję, że bogactwo ich strojów
oraz wysoki poziom spodobają
się mieszkańcom Ziemi Sanockiej
i że Polonijna Niedziela w Gminie
Sanok na stałe wpisze się w cykl
organizowanych przez nas imprez
– podkreślił włodarz.
Tancerze kanadyjskiego zespołu Polonez zachwycali bogactwem strojów, znakomicie prezentując
My też mamy taką nadzieję.
się m.in. w tańcach śląskich.
Rzeszowski festiwal jest bowiem
jednym z największych i najbarwsko garncarza
Na piątkę z plusem
z Medyni GłoWśród uczestników imprezy niejszych wydarzeń kulturalnych
gowskiej, który wypatrzyliśmy wojewodę Małgo- w regionie. Tym bardziej cieszy,
chętnie wpro- rzatę Chomycz wraz z córką oraz że mamy okazję zobaczyć go
wadzał w tajniki – reprezentującego marszałka Ka- również w Sanoku.
Joanna Kozimor
rzemiosła.
rapytę – Sławomira Miklicza. Oboje
– Nie jest
to łatwe. Najważniejszy jest
właściwy rytm
koła i odpowiedni docisk
ręki – stwierdziła
pani
Anna
spod
Sanoka, która
jako pierwsza
Eye Joe” w wykonaniu chicagowskiej Polonii
odważyła się
zasiąść
przy
gowskiej Polonii, zachęcając kole garncarskim. – Jest zdolna.
kolegów do odwiedzenia stoisk Pierwsze naczynie trochę jej nie
ze swojskim jadłem. Zaintereso- wyszło, ale za trzy godziny bęwaniem cieszyło się także ręko- dzie małą mistrzynią – zachwadzieło – ceramika, wiklina, hafty lał z uśmiechem predyspozycje Mistrz garncarski z Medyni Głogowskiej chwalił swą uczennicę,
choć terminowanie nie było wcale łatwe...
i koronki, a zwłaszcza stanowi- podopiecznej nauczyciel.
AUTORKA (3)

– Zespół „Wesoły Dom” istnieje od 2000 roku. Jego członkowie są potomkami starej, polskiej emigracji sprzed I wojny
światowej. W Araucarii istnieje
silna Polonia, która przywraca
pamięć o swoich korzeniach.
Młodzi ludzie garną się do
zespołu, są zaangażowani.
Anna i Krzysztof – Łódź:
Na festiwalu w Rzeszowie jeste– Zwiedzaliśmy miasto 15 lat
śmy już po raz trzeci. Każdy taki
temu, od tamtej pory zmieniwyjazd wzbogaca nasze umieło się ono o 180 stopni. Teraz
jętności. Czujemy się tu wspaw Sanoku mamy okazję być
niale – jak w domu. A Sanok?
tylko jeden dzień. Jesteśmy
Nie znamy takiego słowa...
zawiedzeni, że nie możemy zobaczyć wystawy Beksińskiego,
Smaki dzieciństwa
ponieważ w poniedziałki jest
Koncertowi, w przerwie któona zamknięta. Zainteresowała nas bardzo wieża widokowa, rego wystąpiła kapela „Kamraty”,
na którą od razu postanowiliśmy towarzyszył kiermasz rękodzieła
się wybrać. Bardzo przykro nam oraz swojskiego jadła, serwoto stwierdzić, ale nie widzieli- wanego przez kilkanaście KGW
śmy żadnych widoków, wszyst- z gminy Sanok. Wzięcie miały
ko przysłaniają drzewa, dodat- gołąbki ziemniaczane, pierogi
kowo nie ma tam oznakowań,
które pomogłyby turystom tam
dotrzeć.
Ogromnie podoba nam się
nowa zabudowa miasta, deptak
dodaje uroku, tworzy wyjątkowy klimat, sprzyjający spacerom. Miasto jest bardzo czyste
i zadbane. Fontanny i budki
ze smakołykami przyciągają
turystów, każdy chce zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Warto
zaznaczyć to, iż w Sanoku znajduje się bardzo dużo miejsc,
gdzie można smacznie i niedrogo zjeść. Drogi są bardzo
dobre, łatwo i szybko znaleźliśmy miejsce, gdzie bezpiecznie
ulokowaliśmy samochód. Wszędzie jest blisko, w centrum znajduje się bardzo dużo zabytków,
z których Sanok jest nam znany,
nie trzeba więc błądzić. Łatwo
dojść pieszo, bez konieczności przemieszczania się samochodem. Jest to niewątpliwie
ogromny plus, ponieważ nie
przepadamy za podziwianiem
zabytków przez szybę.

29 lipca 2011 r.

Z BLISKA I Z DALEKA
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W tym miejscu mogłaby
smętnie zakończyć się zarówno
ta, jak i niejedna podobna historia
relacji między pisarzami. Jednak
Marian Pankowski wykazał duży
hart ducha – a może miał już na
tyle ściśle wytyczony plan artystyczny, że pojedyncze „potyczki”
nie mogły wyprowadzić go z równowagi? W każdym razie trzeba
wyrazić podziw, że w tym niełatwym okresie zdołał przygotować
i wydać – znowu samodzielnie!
– pierwszą antologię poezji polskiej w wersji francuskiej. Wszystkie przekłady były jego autorstwa,
a zamieścił utwory 33 polskich
poetów, od XV wieku po… Miłosza. O tym ostatnim pisał w nocie
biogracznej, iż to „znakomity tłumacz poetów angielskich i czarnych poetów Ameryki”, podkreślał
jego „oryginalność wizji poetyckiej”, a także „bogate obrazy i wyrobiony styl” tego twórcy, którego
wiersze „sytuują się na antypodach sztuki ‘spontanicznej’ większości poetów polskich”. Sanocki
pisarz zachował się więc w pełni
obiektywnie: wobec profesjonalnego nakazu zachowania prawdziwego obrazu rozwoju polskiej
poezji potrał usunąć w cień
ewentualne żale osobiste.
(cz. II za tydzień)

29 lipca 2011 r.

O TYM SIĘ MÓWI

„Super Straszności” wietrzą wojnę
MARIAN STRUŚ
marian-strus@wp.pl
I pomyśleć, że to nie jacyś
wrogowie zewnętrzni, nie żadni
terroryści, lecz sami włodarze Sanoka podłożyli pod miasto bombę,
która już tyka. Tylko czekać, aż
wybuchnie. A wszystko zaczęło
się od budowy hali „Arena”, do której przeprowadzili się hokeiści,
żegnając się ze skansenem przy
ulicy Mickiewicza. Potem hokej
zaczął wyłazić z biedy. Pomocną
dłoń wyciągnął doń Podkarpacki
Bank Spółdzielczy, który dostrzegł
przyszłość przed tą dyscypliną
w Sanoku, a także i swój interes
promowania się poprzez hokej.
Gdy sanocki hokej coraz mocniej
trzymał się na nogach, do PBS
dołączyła rma CIARKO.
Czy kibice Stali mieli prawo
pozazdrościć hokeistom takiej
opieki? Oczywiście, że tak, ale
nigdy nie robili z tego dramatu, rozumiejąc, że zawsze jest to wybór
samych sponsorów, a nie dyktat
władz miasta, nakazujący im angażowanie się w tę, a nie inną
dyscyplinę. Dziwne, że nie bardzo
rozumieją to kibice, głoszący hasło o dyskryminacji piłki nożnej.
Szkoda też, że ci sami kibice
nie chcą dostrzec, iż biedna Stal, po
tym jak doszło do rozwodu z Autosanem, nie została na lodzie, tak jak
goły i wesoły, będący też pod opie-

Kolejnym ruchem włodarzy
Sanoka wykonanym w kierunku
Stali było wszczęcie starań o budowę nowego stadionu piłkarskiego.
Już rozesłano w Polskę wici, że
jest idealne miejsce pod sklep wielkopowierzchniowy, gdy nad Europą powiało kryzysem gospodar-

noka, ale stwierdzenie, że „... Wielu kibiców z grupy ultras przestało
chodzić na hokej, czego skutkiem
jest słaby doping na meczach hokeja...”, niewiele ma wspólnego
z prawdą. Wprawdzie nie mam
kontaktów z grupą piłkarskich „ultras”, ale na wszystkich meczach
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władz miasta. Nie wiem, o co
w tym wszystkim komuś chodzi
– powiedział poproszony o ocenę
sytuacji kapitan Stali Marek
Węgrzyn.
O konikcie i stanie wojennym
nic nie wiedzą kibice hokejowi.
– Z nami nikt nie wszczyna żadnych awantur i bijatyk i na pewno
do czegoś takiego nie dojdzie. Kibice piłkarscy z pewnością dobrze
wiedzą, że sport potrzebuje dziś
sponsorów. Stal nie potrała ich
do siebie przyciągnąć, mogą mieć
o to żal jej działacze, ale tylko do
siebie. Trudno o to obwiniać działaczy hokeja czy władze miasta
– mówią zaczepieni na jednym
z pierwszych treningów drużyny
Ciarko PBS Bank w „Arenie”.
A poza tym warto zwrócić
jeszcze uwagę na jeden fakt:
gdzie są ci kibice Stali? W ostatniej rundzie rozgrywek, gdy ich
drużyna jeszcze walczyła o awans
do II ligi, pojawili się dosłownie
na trzech meczach w grupie liczącej co najwyżej 50 osób. Na pozostałych już ich nie było. Podobno
dlatego, że nie spodziewali się
Sanockim kibicom zazdroszczą kibice z innych miast. - Wy to macie dobrze! Kończy się piłka przyjazdu przeciwników.
Dziwię się, że regionalny
nożna, zaczyna się hokej. Macie zagospodarowany cały rok! To prawda. I wcale nikomu niepodziennik
decyduje się na publikatrzebne są podziały na kibiców hokeja i tych od futbolu. Kibicujmy sanockim drużynom! I wśród
cję tak nieprawdziwych, a przez to
prawdziwych kibiców tak właśnie jest!
tak niebezpiecznych publikacji.
ką Autosanu, hokej. Stal uwłasz- czym. Ale temat ciągle pozostaje hokejowych w sezonie 2010/2011 Czemu mają służyć? Antagonizoczona została majątkiem w postaci aktualny, inwestorzy znów węszą byłem i nie zauważyłem, żeby co- waniu młodych ludzi przeciwko
zabudowanej działki o pow. 5 ha, za atrakcyjnymi lokalizacjami, raz gorzej było z frekwencją czy sobie? Dokonywaniu jakichś poa także wyciągu narciarskiego a Sanok nadal jest miejscem, któ- dopingiem. Nadal sanocka widow- działów między nimi? Sianiu niew Karlikowie o znacznej wartości, rym się interesują. Włodarze Sano- nia hokejowa uważana jest za naj- pokojów społecznych? Jeśli to jest
przynoszącego klubowi stały do- ka też pozostają nieugięci, oświad- lepszą, najgłośniejszą i najbardziej jeden z tekstów, które mają wychód. Władze miasta, nie bacząc czając na wstępie każdej takiej roz- kulturalną w Polsce. Na meczach chowywać
kibicowską
brać
na to, stworzyły Stali możliwość mowy: „stadion za stadion!”.
tych ciągle widzę piłkarzy Stali: i sprzyjać właściwej atmosferze,
czerpania
innych
dochodów
Czy to są powody, aby wyko- Macieja Kuzickiego, Piotra Łucz- w jakiej sport powinien się rozwiw postaci opłat targowych i parkingo- pywać topory wojenne i ogłaszać kę, Marka Węgrzyna i innych. Czy jać, to Sanok nie chce takich publiwych. Czy to są powody, aby Stal stan wojenny? Na pewno nie! Nie ich obecność ma świadczyć o zbli- kacji. „Super nowości”, owszem,
czuła się dyskryminowana, aby jej wiem, skąd czerpał informacje au- żającej się wojnie? – Absolutnie ale super strasznościom mówimy
prezes też podzielał takie odczucie? tor sensacyjnych doniesień z Sa- nic nie mam do hokeistów, ani do stanowczo „nie”!

Mieszkańcy Sanoka wiodą sobie spokojne, błogie życie,
nie wiedząc nic, że za chwilę może polać się krew. A wszystko
rzekomo za sprawą władz miasta, które hołubiąc hokej,
a nie kochając piłki nożnej, doprowadziły do wojny pomiędzy
kibicami tych dwóch dyscyplin. „To już wojna, czy jeszcze nie?”
– zastanawia się gazeta „Super Nowości” z 21 lipca br.
w nadtytule artykułu „Konikt kibiców hokeja i futbolu”
autorstwa Jakuba Anklewicza.
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Elżbieta i Helena
– Gorzów Wielkopolski:
– Jesteśmy prawdziwymi turystkami, co roku wybieramy się na wakacje w coraz to nowe miejsca, chcemy zobaczyć jak najwięcej. W tym
roku padło właśnie na Sanok.
Zawsze zaczynamy od odwiedzenia biura informacji turystycznej – nie
tracąc czasu na błądzenie i bezczynne spacerowanie. Dostałyśmy
wspaniałe wskazówki, które musimy dobrze wykorzystać. Planujemy
zwiedzić skansen, o którym słyszałyśmy bardzo wiele. Ogromnie nam
się podoba czystość Sanoka. Warto
to pochwalić, ponieważ w Polsce
jest bardzo wiele miast, w których
panuje bałagan, co z pewnością nie
działa pozytywnie na turystów.
Przyznamy otwarcie, że jechałyśmy
tutaj z nieco sceptycznym nastawieniem, nie spodziewałyśmy się zbyt
wiele, wręcz przeciwnie, podejrzewałyśmy nawet pewne zacofanie.
Te wszystkie przypuszczenia okazały się jednak zupełnie bezpodstawne! Sanok to piękne miasto,
które ma bardzo wiele do zaoferowania. Podoba nam się najbardziej,
że obok rynku znajduje się deptak,
gdzie nie mogą wjeżdżać samochody, dzięki temu można spokojnie
spacerować, bez strachu, że coś
nagle nadjedzie. Za rok odwiedzimy
z pewnością inne miejsce, jednak
Sanok pozostanie w naszych sercach i bardzo chętnie będziemy
reklamować to miejsce swoim
znajomym.

Szlachcic panem był i basta!
mieszczanin mogli iść na szubienicę w drodze darowizny, po zawarciu ugody
za zwykłą kradzież – szlachcic płacił ze spadkobiercami. Ciekawostką jest, że
grzywnę i szedł do wieży. Zgodnie z Kon- jeden z przodków Załuskich, Jan Prosper,
stytucją Sejmową z 1588 r. winowajca miał w 1745 r. został podobno posiekany szablą
odbywać karę na samym jej dnie. Nie była na zamkowym dziedzińcu.
Dalej szlak przebiega drogami publiczto wcale kara łagodna, skazani mogli jed– Nazwa szlaku nawiązuje do znako„Wiele widziały” również mury zamku, nak liczyć na rozmaite ulgi i ustępstwa. nymi m.in. przez Trepczę, Dębną, Międzymitej publikacji „Prawem i lewem. Obycza- który stanowił rezydencję starostów sa- Zdarzało się, że zamiast siedzieć w wieży, brodzie, Mrzygłód, Końskie. Kończący się
je na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie nockich i miejsce odbywania sądów grodz- bawili się wesoło w mieście, „rekreacje w Dąbrówce Starzeńskiej, prowadzi przez
siedziby rodowe „Diabła Stadnickiego”,
XVII wieku” Władysława Łozińskiego, kich. Dawna zamkowa baszta służyła swawolne i bankiety rozmaite czyniąc”…
braci
Dydyńskich
historyka, publicysty, powieściopisarza
i innych słynnych roi jednego z czołowych intelektualistów końdów szlacheckich, życa dziewiętnastego i dwudziestego wieku
jących na przełomie
– mówi Wiesław Banach, dyrektor Muzeum
XVII i XVIII wieku na
Historycznego. Niepiękny obraz, jaki maluterenie województwa
je Łoziński, budzi grozę – codziennością
ruskiego,
znanych
w tym czasie były zabójstwa, grabieże, poz powieści Łozińskierachunki, pojedynki, zajazdy, porwania kogo. Łącznie wyznabiet, morderstwa – a jednocześnie porywa
czono i oznakowano
literackim kunsztem i swadą autora. Książtrasę o długości 41 km.
ka, zresztą, wydawana jest po dziś dzień
Historie szlacheckie
(w 2005 roku wznowiły ją „Iskry”) i czytana,
związane z niektórymi
co – miejmy nadzieję – przełoży się na pomiejscowościami upapularność szlaku.
miętniono na siedmiu
Jego początek stanowi Rynek, gdzie
pamiątkowych tabliznajduje się kościół Franciszkanów.
cach. Szlak – jak podW dawnych wiekach gromadziła się tam
kreśla Joanna Przybyszlachta na sejmikach, nie zawsze przeła, zastępca dyrektora
biegających w atmosferze stosownej dla
do spraw administraświętego miejsca… Miasto padało też oacyjnych – został wytyrą łupieżczych napadów. W annałach zapiczony w ramach rozsał się rok 1626, kiedy to zbójnicy z poblizamku,
skiej Odrzechowej zrabowali armatę, Wiele miejscowości w Polsce pełnymi garściami czerpie z historii i tradycji szlacheckich, organizu- budowy
przywiezioną kilka lat wcześniej przez sa- jąc rekonstrukcje, pojedynki, zloty. Sanocki zamek również będzie przypominał wydarzenia, takie nansowanej z Europejskiego Funduszu
nocką szlachtę spod Chocimia. Armata jak np. rozsiekanie szablami Jana Prospera w ramach szlacheckich porachunków
Rozwoju Regionalneznajduje się obecnie w zbiorach Muzeum
Obecnie na zamku obejrzeć można go, w ramach Regionalnego Programu
Historycznego i zostanie udostępniona do wymierzania starościńskiej sprawiedlizwiedzającym w piwnicach zamku, które wości za popełnione przez szlachtę naj- portrety szlacheckie, pochodzące z majątku Operacyjnego Województwa Podkarpaczostaną osuszone, co umożliwi całoroczną cięższe przestępstwa. W czasach „Pra- Załuskich z Iwonicza Zdroju, które muzeum kiego na lata 2007-2013.
wem i lewem” – podczas gdy chłop czy częściowo zakupiło, a częściowo otrzymało
(jz)
prezentację muzealnych zabytków.
Na zamku, związanym przez wieki z tradycją szlachecką, wytyczono początek
kulturowego szlaku rowerowego „Prawem i lewem po Ziemi Sanockiej”.
Po zakończeniu budowy nowego skrzydła, włodarze zamku planują wyeksponować w nim m.in. zabytki militarne z tego ciekawego – i „zbójeckiego” – okresu
naszej historii, kiedy to „krew była tańsza od wina, a człowiek tańszy od konia”.

DOBRONI.PL

Tomasz i Zuzanna
– Ruda Śląska:
– Ostatni raz byliśmy w Sanoku
4 lata temu. Tak nam się tutaj podoba, że postanowiliśmy przyjechać po raz kolejny. Zauważyliśmy przede wszystkim, że zmienił
się wygląd rynku, deptak jest
przepiękny i przyjazny turystom.
Zwiedziliśmy kościół Franciszkanów i zamek. Skansen mieliśmy
już okazję zobaczyć podczas
ostatniego pobytu, więc w tym
roku zrezygnujemy z ponownego
zwiedzania tego miejsca, brakuje
nam bowiem czasu, ażeby odwiedzić wszystkie zabytki, z których słynie miasto. Sanok bardzo
się rozrasta, powstaje wiele
miejsc, gdzie można zjeść, wypić
kawę, odpocząć przed dalszym
zwiedzaniem. Jest to bardzo urokliwy, spokojny i cichy zakątek.
W czasie wakacji naszym jedynym
marzeniem jest ucieczka od codziennego gwaru i hałasu, chcemy miło spędzić czas i odpocząć
jak najwięcej i właśnie Sanok nam
w tym pomaga. Nie mamy, niestety, zbyt wiele szczęścia, ponieważ
nie udała nam się pogoda.
W deszczu Sanok nie traci swego
uroku, jednak oglądanie i zwiedzanie nie stanowi już takiej atrakcji jak robienie tego w pełnym
słońcu. Planujemy zobaczyć jeszcze wystawę Beksińskiego oraz
słynnego wojaka Szwejka.
Paulina Kuropatwa
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GORĄCE TEMATY

Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Miasta
okazała się prawdziwym maratonem. Jej obrady trwały
ponad siedem godzin, a porządek obrad zawierał aż
32 pozycje. Oczywiście czas trwania sesji nie ma żadnego
przełożenia na wysokość diet radnych, a te właśnie znalazły
się w porządku obrad. Jak wynikało z wyjaśnień, nie była to
ich podwyżka, a jedynie regulacja.

my afer, bo ich nie ma - powiedział,
kierując te słowa do R. Babiaka.
Przeciwko zarzutom o nierówne traktowanie przedsiębiorców
wystąpili niektórzy radni. – Staramy się pomagać wszystkim, którzy
się do nas o pomoc zwracają – zapewniał wiceprzewodniczący rady
Tomasz Dańczyszyn. Przewodniinne atrakcje turystyczne. W na- czący Jan Oklejewicz przywołał
MARIAN STRUŚ
wiązaniu do tej wypowiedzi Maciej konkretny przypadek, gdy miasto
marian-strus@wp.pl
Bluj apelował, żeby w kwestii tej pomagało jednej z dużych sanocinwestycji myśleć „do przodu”, tak kich rm, poręczając jej kredyt.
Sesja rozpoczęła się jednak jak myśleliśmy 40 lat temu, budując Z kolei Piotr Lewandowski, odpood większych pieniędzy, a cho- sanockie baseny, wówczas jedne wiadając R. Babiakowi na zadane
przezeń pytanie – co miasto ma
dziło o wprowadzenie do budżetu z pierwszych na Podkarpaciu.

zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Pracom tym
towarzyszyć będą konsultacje
z mieszkańcami.

Inaczej z odpłatnością
za żłobki i przedszkola
Od września br. w miejskich
żłobkach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe zasady
odpłatności za pobyt i wyżywienie.
W przypadku żłobków jest to efekt
wejścia w życie nowej ustawy
o opiece nad dziećmi do lat trzech,
w przypadku przedszkoli nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

nie w wysokości 6 zł brutto dziennie. Jeśli chodzi o przedszkola, to
pobyt dziecka do 5 godzin dziennie
będzie bezpłatny (w tym czasie
realizowana jest podstawa programowa), odpłatność rozpoczyna się
dopiero od 6 godziny. I tutaj, podobnie jak w przypadku żłobków,
rodzic musi zadeklarować w umowie ilość godzin pobytu dziecka
w przedszkolu. Co do stawki dziennej za wyżywienie, to ustala ją dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
W żłobkach i przedszkolach
wprowadzono także nową opłatę

co stoi na przeszkodzie, by teren b.
lodowiska ciągle pozostawał niezagospodarowany. Z innych pytań
wyłowiliśmy kilka ciekawych: ile
kosztuje dzierżawcę parking na b.
lodowisku i kto był pomysłodawcą
ustawienia budki z lodami i ciastkami na parkingu przy przychodni zdrowia – ul. Piłsudskiego (Ł.
Woźniczak), dlaczego na „Okęciu”
panuje totalna prowizorka i co dalej z mieszkaniami komunalnymi
(A. Chrobak), dlaczego nie potramy uporządkować tematu parkowania samochodów w centrum
miasta (Ryszard Bentkowski).

za pozostawienie dziecka ponad
godziny pracy danej placówki i wynosi ona 30 zł za każdą rozpoczętą
godzinę.
W myśl nowej ustawy, radni
podjęli także uchwałę określającą
wysokość jednorazowej opłaty
za wpis do rejestru dla osób prywatnych, które zdecydują się założyć niepubliczny żłobek lub klub
dziecięcy. Na zgłoszony wniosek
Ryszarda Bentkowskiego będzie
ona wynosiła 200 zł, a nie 400 zł
jak było w projekcie.
Od 1 września br. w Szkole Podstawowej nr 3 zacznie
funkcjonować nowy oddział
przedszkolny. Radni, akceptując
uchwałę ustalającą nową sieć
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto, wyrazili tym
samym zgodę na jego utworzenie.
Dzieje się tak dlatego, iż
miasto musi zapewnić roczne
przygotowanie
przedszkolne
w tzw. „zerówce” 5 i 6-letnim dzieciom, które od następnego roku
szkolnego, zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji, mają stać się
uczniami klas pierwszych szkół
podstawowych.
Obecnie w mieście istnieją
4 samorządowe przedszkola publiczne, a od 1 września br. będzie
działać 11 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych.

Na pytania odpowiadał wiceburmistrz Ziemowit Borowczak.
Z jego wypowiedzi wynikało, że
czynsz za parking na b. lodowisku pobiera MOSiR w wysokości
100 zł m-cznie. Na pytanie: dlaczego taki niski, zechcemy odpowiedzieć sami. W sprawie parkowania
autobusów Z. Borowczak stwierdził, że sprawdził i okazuje się,
że autobusy wjeżdżają na parking
przy Zamkowej bez większych
problemów. Odnotował trzy zaparkowane tam w tym czasie autokary. Poinformował również, że przy
Al. Wojska Polskiego miasto ma
teren, który zostanie przystosowany na parking dla autobusów.
Równocześnie podjęte zostaną
działania zmierzające do uruchomienia windy osobowej z Podgórza
w okolice placu św. Jana. Prowizorka na „Okęciu” skończy się
niebawem, gdyż w październiku
br. ruszy budowa parkingu i Galerii Sanok. Odnośnie mieszkań
komunalnych, przygotowywane są
analizy, które mają zaowocować
podjęciem się budowy takiego budynku. – Myślę, że skorzystamy z
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i w 2012 r. wystartujemy z budową. Wcześniej musimy uporać
się ze znalezieniem miejsca i tu
natraamy na poważny problem,
gdyż miasto w zasadzie nie posiada takich terenów – stwierdził
burmistrz Z. Borowczak. Odnośnie
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miasta dodatkowych dochodów
w kwocie ok. 2 milionów złotych. Pieniądze te postanowiono
przeznaczyć w głównej mierze
na cele stymulujące rozwój
miasta. I tak 145 tys. zł zdecydowano się skierować na opracowanie studium techniczno-ekonomicznego
związanego
z budową obwodnicy Sanoka,
80 tys. zł na donansowanie powiatowych inwestycji drogowych
Sanok – Liszna oraz ulicy Matejki. Kwotą 333 tys. zł proponowano zasilić inwestycje drogowe
miejskie. Skorzystają z nich takie zadania jak: przebudowa ul.
Rataja (125 tys. zł), kanalizacja
deszczowa 200 m odcinka ul.
Biała Góra (60 tys.), przebudowa
Serpentyn (50 tys.), nawierzchnia
ul. Kalinowej (40 tys.), nawierzchnia i chodnik na ul. Zielonej
(28 tys.) oraz kanalizacja i nawierzchnia ul. Piastowskiej (25 tys.).
W projekcie uchwały kwotą
180 tys. zł sugerowano zasilić pomoc społeczną, kierując ją na zasiłki stałe (100 tys.) oraz na wydatki
związane z realizacją zadań statutowych (80 tys.). Po 300 tysięcy
złotych zamierzano skierować
na oświatę i wychowanie oraz
na administrację publiczną. Pieniądze te przeznaczone byłyby
głównie na niedoszacowane
w budżecie wynagrodzenia.
Gospodarkę komunalną postanowiono zasilić kwotą 200 tys. zł,
przeznaczając ją na oczyszczanie miasta, instytucje kultury
185 tys. zł, a kulturę zyczną
352 tys. złotych. Nie zapomniano
o sanockim szpitalu, przeznaczając nań 100 tys. złotych jako dotację na snansowanie najpilniejszych zakupów sprzętowych.
Komisja nansowo-gospodarcza poparła zaproponowane zmiany w budżecie, zwracając uwagę
na fakt, że dużo środków kieruje się
na zadania inwestycyjne. Współpracę z powiatem w dziedzinie realizacji zadań drogowych oraz fakt
partycypacji w kosztach remontów
chwalił radny Wojciech Wydrzyński.
Z kolei Adam Ryniak nie krył zadowolenia z dodatkowych pieniędzy
na remont dróg miejskich. Prosił
jedynie o uwzględnienie na tej
liście: ulicy Chabrów (nawierzchnia) oraz ul. Krasińskiego (nawierzchnia i jednostronny chodnik). Niczym bumerang powrócił
temat aquaparku. Rozdarty był
Andrzej Chrobak, który uznał, że
jest to dobry moment, aby zastanowić się nad tą inwestycją. Z jednej strony sugerował, aby zejść
na ziemię (z obłoków?) i wybudować coś ze środków własnych, tak
jak zrobiły to: Brzozów i Ustrzyki
Dolne, z drugiej zaś stwierdził, że
jest potrzeba, aby Sanok to był nie
tylko Beksiński i skansen, ale także

Najpierw opinie komisji, potem dyskusja nad projektem uchwał, zgłaszanie wniosków, aż wreszcie
głosowanie. I kolejny punkt porządku obrad. Podczas ostatniej sesji (21 lipca) ten porządek zawierał 32 punkty. Ich omawianie zajęło radnym ponad siedem godzin!
W głosowaniu nad zmianą
uchwały budżetowej 16 radnych
opowiedziało się za zgłoszonym
projektem, nikt nie był przeciwny,
dwóch wstrzymało się od głosu.
Byli to: Roman Babiak i Andrzej
Chrobak.

z parkingu przy Zamkowej
– stwierdził: – Czynsz w wysokości 200 zł miesięcznie, 20 miejsc
parkingowych więcej, niż miało
wcześniej, a po oddaniu do użytku hotelu, podatek, czyli kolejne
dochody.
W głosowaniu 13 radnych
ELCOM.
było za przedłużeniem dzierżawy,
Lubiany i nielubiany
4 opowiedziało się przeciw. Byli to:
Firma ELCOM zwróciła się Roman Babiak, Wojciech Pruchdo Urzędu Miasta o przedłużenie nicki, Andrzej Chrobak i Henryka
z 10 do 20 lat umowy dzierżawy Tymoczko.
terenu, na którym zbudowała parTereny
king przy ul. Zamkowej. Temat
pod rozwój miasta
wywołał iskrzenie, a to za sprawą
radnych, którzy zarzucili burmiChcąc przyciągnąć do siestrzowi, iż Elcom pozostaje pod bie inwestorów, trzeba im coś
specjalną ochroną i jest wyraź- interesującego zaoferować. Stąd
nie preferowany przez włodarzy poszukiwania atrakcyjnych obszamiasta. – Jaki miasto zrobiło in- rów inwestycyjnych, które można
teres, dając swoje 55 miejsc par- przeznaczyć pod produkcję i usłukingowych pod budowę prywat- gi wyspecjalizowane.
nego parkingu? Czy warto było?
Pokłosiem tych poszukiwań
Interes miasta jest najważniejszy, jest podjęta uchwała o przystąw tym przypadku, niestety, nie pieniu do sporządzenia miejscojest! Miało być ponad sto miejsc wego planu zagospodarowania
parkingowych, jest 75 – grzmiał przestrzennego dla obszarów
Roman Babiak. Dorzucił do pie- o nazwie: „Kosynierów – II”(Olchowca Wojciech Pruchnicki, który ce), „Nad Sanem – II” (Olchowce)
wprawdzie uznał, że ul. Zamkowa i „Okulickiego - III” (Dąbrówka).
wygląda ładnie, jednak inwestor Pierwszy z wymienionych liczy
nie wywiązał się z obietnic wobec 7,6 ha i ma być przeznaczony
miasta. – Podzielam opinię o pre- pod budownictwo mieszkanioferencjach dla Elcom-u. Nierów- we jednorodzinne. Dwa kolejne
ne traktowanie przedsiębiorców, przeznaczone będą pod przemysł.
to moje wrażenie z poprzedniej Liczący 32 ha obszar „Nad Sanem
kadencji. Firma Elcom potrzebu- – II” zlokalizowany jest pomiędzy
je 20-letniego okresu dzierżawy, terenami rolniczymi, „Stomilem”,
aby sięgnąć po 20-letni kredyt. a zabudowaniami przy ul. BatoreI tu wchodzimy w śliski temat go, z kolei teren leżący w dzielni– twierdził radny.
cy Dąbrówka („Okulickiego – III”)
Insynuacje te oburzyły bur- ma 49 ha.
mistrza W. Blecharczyka, któPowyższa uchwała, przyjęry oświadczył, że rozmawia ta przez radnych jednomyślnie,
ze
wszystkimi
inwestorami pozwala na rozpoczęcie prac
i wszystkim stara się pomóc, bez projektowych związanych ze spożadnych preferencji. – Nie szukaj- rządzeniem miejscowego planu

Radni przyjęli pakiet uchwał
dotyczących: statutów żłobków,
opłat za pobyt dziecka w żłobku
i przedszkolu oraz ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
prowadzonych
przez miasto.
Co się zmienia? Do tej pory
rodzic płacił za pobyt dziecka
w miejskim żłobku lub przedszko-

Nawet w koalicyjnym gronie nie wszyscy głosują tak samo. I słusznie, do gdyby tak było,z sesji
wiałoby potworną nudą.
lu jednakową opłatę stałą. Teraz,
w przypadku żłobka, będzie musiał zadeklarować ilość godzin
pobytu dziecka, za które będzie
płacił i potwierdzić to zawarciem
stosownej umowy z placówką.
Jeśli dziecko jest nieobecne, przewidziano zwrot adekwatnej części
tej opłaty. Radni określili także
maksymalną stawkę za wyżywie-

W ogniu pytań
Tym razem dało znać o sobie
zmęczenie, gdyż wniosków i pytań było niewiele. Poza tym część
z nich sprawiała wrażenie, że zadający je chcieli jedynie zapunktować, gdyż powracali do starych
odgrzewanych tematów typu: dlaczego autobusy nie mogą parkować na parkingu przy Zamkowej,

zamętu z parkowaniem w centrum,
prosił jeszcze o trochę cierpliwości. – Zaprojektujemy całą strefę
płatnego parkowania, być może
wprowadzimy też, wzorem innych
miast, parkomaty, jednak musimy
z tym poczekać do zakończenia rewitalizacji placu św. Michała i okolicznych ulic – wyjaśniał Ziemowit
Borowczak.
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Sanockie skarby
pana Mieczysława

Sygnały Czytelników

Jak walczyć z niszczycielami

Trwa moda na niszczenie znaków drogowych. Przewrócone
„bohaterom” zniszczeń, przeszła
słupki, odwrócone lub zamalowane tablice, zbite lustra. Sprawcy
ochota na niszczenie znaków.
Nie wiem, czy czasem sam
Pamiątki związane z Sanokiem – sanocjana – Mieczysław
22 błędy na „Żytniej” nie przebierają w środkach, niszcząc wszystko co stoi im na drodze.
Dziedzic zbiera od kilkudziesięciu lat. Oprócz breloczków,
Szczególne miejsce w jego Czy nie ma sposobów na wandali? Sanoczanin Andrzej Kaliński się tym nie zajmę. Zapraszam też
innych obywateli miasta do dziaproporczyków i okolicznościowego szkła, zamawianego przez
kolekcjach zajmują „rzeczy z fele- podpowiada takowy. Oto pomysł na niszczycieli –
łania. Zróbmy coś na wzór straży
sanockie zakłady pracy z różnych okazji, ma w swojej kolekcji
rem”: monety oraz etykiety z opa- bezmózgowców zastosowany w jednym z krajów europejskich;
obywatelskiej, bo inaczej będzie
prawdziwe białe kruki, jak choćby wydane we Lwowie
kowań artykułów przemysłowych
Sprawcy nie przebierają drogowe. Skoro tak, warto zasto- tak, jak jest. Ja tylko nie rozuprzedwojenne książki z opisami atrakcji turystycznych Sanoka
i spożywczych. – Kiedyś technika
czy zdjęcia milicyjne z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
drukarska nie była tak rozwinięta w środkach. Nie ma dla nich zna- sować rozwiązanie wprowadzo- miem, dlaczego mając możliwość
tzw. materiały poglądowe, na których zarejestrowano obiekty,
jak dziś i zdarzało się mnóstwo czenia, czy jest to znak nakazu, ne kiedyś w identycznej sytuacji korzystania z kamer, nie zainstaulice i miejskie zakamarki, zaznaczając nawet, gdzie panuje
błędów i niedoróbek, np. niewłaści- zakazu, czy informacyjny. Proce- w jednym z krajów europejskich. luje się ich w takich miejscach, aby
nieporządek i stoi krzywy płot...
wy kolor lub jego brak, zła czcion- der jest o tyle niebezpieczny, że Tam za porządek wzięli się myśli- mieć oko na potencjalne pokusy
ka, itp. Jako handlowiec z krwi brak znaku może doprowadzić wi, którzy wyznaczyli sobie nocne niszczycieli. Są znaki niszczone
– torby i etykiety handlowe, kar- i kości od razu wyłapywałem feler- do wypadku, bądź kolizji. Poza dyżury. Z dubeltówkami nałado- dosłownie codziennie. Można więc
JOLANTA ZIOBRO
ty pocztowe, stemple, znaczki, ne etykiety, a z czasem zacząłem je tym, jako społeczeństwo płacimy wanymi nabojami z ładunkiem zainstalować kamerę przenośną
jolanta-ziobro@wp.pl
książki, fotograe, czasopisma. kolekcjonować – opowiada. Wśród za usuwanie skutków „młodzie- soli, pilnowali znaków drogowych. i obserwować to miejsce. Później
Gdy zauważyli wandali, strzelali kolejne i tak do skutku. Wystarczy
– Samego szkła mam około pię- dziesięciu tysięcy egzemplarzy żowej popkultury”.
Odpowiedzialne służby dro- do nich nabojami z solą. Po kilku tylko pomysleć, a przede wszystZbieraczej pasji sprzyjała ciuset sztuk – opowiada. Na re- ma np. etykietkę ze słynnej wódki
jego profesja: przez ponad dwa- gale w domu rodzinnym w Nowo- „Żytnia”, z charakterystycznymi gowe i te, które stoją na straży takich strzelankach, gdy łobuz kim chcieć! A swoją drogą, znając
dzieścia lat pracował w handlu, co tańcu stoją m.in. kieliszki, szklanki kłosami, w której dopatrzył się... prawa, są bezradne. Nie słysza- poczuł sól w swojej pupie, gdy sprawcę wandalizmu, można dow czasach Polski Ludowej ułatwiało i wazony ze starym logo Au- 22 błędów! – Znajome sprzedaw- łem ani nie czytałem o przypadku nie mógł przez jakiś czas na niej magać się od niego przynajmniej
ak
życie i przysparzało wielu znajo- tosanu z lat sześćdziesiątych, czynie, wiedząc o mojej pasji, ujęcia wandali niszczących znaki usiąść, okazało się, że im i innym naprawienia szkody.
mych. – Pracowałem w kiosku w tym limitowane serie wydawa- często przynosiły produkty z róż„Ruchu” przy ulicy Jagiellońskiej, ne z okazji Międzynarodowych niącymi się opakowaniami, np.
dawnej Świerczewskiego, w są- Targów Poznańskich, i kue wedlowskie czekolady. Oczywiście
siedztwie popularnego sklepu ze wszystkich Babskich Combrów, z miejsca je kupowałem – wspomipana Fiedenia. Ponieważ miałem organizowanych przez sanockie na. Zgromadził też kolekcję monet
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nad- Sponsorem III nagrody jest wypożyczalnia płyt
prawo wystawiania rachunków, „nafciarki” z PGNiG. – Mam nawet z błędami Mennicy Polskiej, które
syłać
na pocztówkach w terminie do 10 dni od DVD Video i Blu-Ray Disc „APIS” – ul. Traugutta 9
nie weszły do obiegu, poszukiwane przez kolekcjonerów. Prezento- daty ukazania się numeru. Na autorów prawidło- (pawilon „Alfa”). Przed odebraniem nagród prosimy
wał je podczas różnych wystaw nu- wych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
mizmatycznych, m.in. w Muzeum w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł „TyLitery z ponumerowanych pól, uszereHistorycznym.
godnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka), III – wypoży- gowane w kolejności, utworzą ostateczne

KRZYZÓWKA nr 30

Panie, daj ten
proporczyk!

AUTORKA

Sporo rzeczy wypatrzył i kupił
za granicą. Kilka lat temu, przebywając z wycieczką na Litwie, w jednym z hoteli zauważył proporczyk
Autosanu z lat... pięćdziesiątych
ubiegłego wieku! Od razu poszedł
do człowieka z obsługi, prosząc
o tę cenną dla zbieracza pamiątkę.
– Kosztowało mnie to jedno piwo
– mruga porozumiewawczo. Prawdziwą kopalnią przedwojennych
skarbów okazał się też Lwów.
U jednego z ulicznych handlarzy,
staruszka, kupił za dwa dolary
przedwojenne książki, m.in. przewodnik obejmujący część dzisiejszego Podkarpacia z rozdziałem
poświęconym Sanokowi. Jest
w nim opis zabytków naszego
miasta, w tym kościołów farnego
i franciszkańskiego. – Takich książek nie ma nawet Muzeum Historyczne – podkreśla. Ma też ciekawe przedwojenne kartki. Można na
nich zobaczyć powódź z 1908 roku
– z domami na Błoniach, zalanymi
przez wezbrany na wiosnę San
Zbiory pana Mieczysława można oglądać całymi godzinami…
– czy pełen zieleni Rynek, z czazaopatrywały się u mnie zakłady torebkę z szarego papieru, taką, sów zanim został wyasfaltowany,
i instytucje, kupując środki czy- w jakich przed wojną sprzedawano a potem zabetonowany.
stości, papier toaletowy, artykuły cukier i mąkę w jednym z sanocBo ja kocham Sanok!
piśmiennicze. Dzięki temu zna- kich sklepów – dodaje z uśmieNa pytanie, jaki sens i cel ma
łem wiele osób, które – wiedząc, chem. Posiada kolekcję polskich jego hobby, odpowiada: – Koże zbieram różne rzeczy – prze- monet, począwszy od 1945 roku, cham to miasto! Urodziłem się
kazywały mi okolicznościowe kartki robione w bieszczadzkich wprawdzie w Nowotańcu, ale
szkło z SFA, Stomilu, SPB, SPGK ośrodkach odosobnienia przez mieszkam w Sanoku od czteri innych rm oraz różne gadżety. internowanych 13 grudnia 1981 dziestu pięciu lat. A historię trzeba
Czasem ktoś coś przywoził z de- roku – a przechwycone przez jakoś dokumentować – tłumaczy.
legacji albo sprzedawał. W ciągu funkcjonariuszy służb więziennych On robi to poprzez zbieranie gatych lat wydałem majątek na swo- – a nawet egzemplarz „Życia Lite- dżetów, wydawnictw, materiałów
je hobby – wyznaje szczerze.
rackiego” z 15 marca 1953 roku reklamowych, przedmiotów coz wielką czołówką „Przestało Bić dziennego użytku. Może kiedyś
Szabasówki
Serce Wodza Ludzkości Wielkie- ktoś to wykorzysta, zorganizuje
i otwieracze
go Stalina”, w którym można prze- wystawę? Chętnie przekaże swoW przeciwieństwie do więk- czytać przepełniony bólem wiersz je zbiory miastu albo Muzeum
szości kolekcjonerów, wyspecja- ku czci sowieckiego ludobójcy Historycznemu. Bo świadectwem
lizowanych w wąskim zakresie, i tyrana autorstwa młodej Wisławy przeszłości może być nawet niepan Mieczysław jest prawdziwym Szymborskiej, naszej późniejszej pozorna czapka z daszkiem z czaomnibusem. – Zbiera wszystko noblistki...
sów Telewizyjnego Turnieju Miast,
Do najcenniejszych ekspo- która niedawno, po dwudziestu
i to nie tylko rzeczy związane
z Sanokiem – zauważa znający natów w swoich zbiorach zalicza pięciu latach, przydała się jako
go od lat historyk Andrzej Roma- przedwojenne żydowskie kieli- eksponat na wystawie przypominiak. Rzeczywiście, jego zbio- chy, nad którymi – po wypełnie- nającej to wydarzenie. Przedwory są niezwykle zróżnicowane: niu winem – odmawiano kidusz, jenna torebka po cukrze też ma
szkoło, breloczki, proporczyki, modlitwę rozpoczynającą sza- swoją wartość, tym bardziej, że
medale, monety – jest członkiem bas, oraz rzeźbę psa z nieistnie- w sklepie na rogu ulicy Jagiellońsanockiego oddziału Polskiego jącej już cerkwi, którą przekazał skiej i Podgórze – z którego pochoTowarzystwa Numizmatycznego mu kiedyś jeden z przyjaciół.
dzi – wciąż odbywa się handel...

czenie 3 płyt DVD (do odebrania w ciągu tygodnia). rozwiązanie.
Druga
potga
liczby

Jeden
z palców
dłoni

XP lub
Vista

Biblijny
korab
Noego

Gruby
koc dla
konia

Strugał
wiatraki
w noweli

Auto
z byłej
NRD

Odpad
spod
noyc

Kropka
w geometrii

Niech
do
kogo

11

12

Sarmacki zysk,
dochód

13

pi na
gwodziach

Stała
stawka
cen

Miejsce
do
spania

Ciarek
na
sznurku

4

2

Rzeka,
ssak lub
metal

Ozdoba
kobiecego ucha

Paluszek w latarce
Ciasto zwinite
w rulon

5
Jerzy,
bramkarz

23
Idealny
kształt
twarzy

Upita ze wstki
Cz dachu
z rynn

15

Rodzaj
naboestwa

Odgłos opon przy
hamowaniu

Ley na
nich
ranny

Odwar
z koci
i jarzyn

22
Poprzedza Boe
Narodzenie

Dowodził ni
chan

Bystry
strumyk
górski

Gmin,
motłoch

Krzesło
z epoki
baroku

Błkit
nad
głowami

Cicha brzegi
rwie

3

Dobra - to fart

14

Pismo
dla
panów
Poetycki
utwór
epicki

20

Urod nie
zachwyca

Rolina bogata
w białko

Solidny
bat,
kaczug

Grube dwiki

16
Budulec
Znany
plastra
polski
Mniej
ni
kabaret
metr
Cika
praca,
mozół

Bilardowy z łuzami

7

Cz
spłaty
kredytu

Daje
sygnał
do biegu

Gaworzy
w
beciku

Miejsce
pracy
suflera
Ozdoba
mskiej
twarzy

Zwykle
wolna
od pracy

17

Drzewa
tworzce alej

Szop,
czycioch

Parafialne wito

Przełoony
mnichów

Felc w desce

Grona dla elaza

19

9

Ptak drapieny
z rodziny sokołów

Pruski
reim w
wojsku

Barwny w powieci

Chodzi
w łachmanach

Dziki kot lub
firma sportowa

21

6

Jeden
z synów
Noego

Graficzny obraz
Ziemi

1

Rybie
płuca

Krek,
wianek
kiełbasy

Dawne narzdzie
do młócenia zboa

10

Serce
Londynu
Ognisty
taniec

2

18
Zabawne zdarzenie

Bogactwo Kuwejtu

Marka
wina jak
opłata

1

Obronny manewr
boksera

8

Zasłona z grubej
tkaniny, portiera

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

20 21 22 23

Rozwiązanie krzyżówki nr 28:

MIOTŁĄ BIEDY NIE WYMIECIE
1. Maria Baran ul. Słowackiego,
2. Jerzy Krzykawski, ul. Sierakowskiego, 3. Magdalena Izdebska, Zahutyń.

12
LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

 Mieszkanie dwupokojowe, tel. 600-04-51-29.
 Mieszkanie 23 m2, przy
ul. Wolnej, tel. 13-46493-95.
 Mieszkanie 53 m2, Sanok (Wójtowstwo), tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie 62,5 m2,
(III piętro), przy ul. Rzemieślniczej, 791-59-07-63.
 Mieszkanie 37,30 m2,
osiedle Wójtowstwo, tel.
504-85-60-39 lub 783-51-60-29.
 Pilnie mieszkanie 50,74 m2
(II piętro), w Sanoku przy
ul. Rzemieślniczej, tel. 608-66-94-56 (do 20).
 Mieszkanie 39,80 m2,
2-pokojowe (II piętro), przy
ul. Kopernika, cena 2.700 zł/m2,
tel. 13-463-29-88 lub 600-05-74-91.
 Mieszkanie dwupoziomowe, z sauną i jacuzzi,
na osiedlu Błonie, tel. 510-09-19-52.
 Mieszkanie, centrum,
cena 3.950 zł/m2, tel. 795-63-65-74.
 M-3, 55 m2, Wójtowstwo,
cena 4.450 zł/m2, tel. 792-81-11-70.
 Mieszkanie 58 m2, cena
4.700 zł/m2, tel. 530-46-36-66.
 Mieszkanie własnościowe
38,80 m2 (parter), centrum
miasta, przy ul. Daszyńskiego, cena 2.600 zł/m2, tel.
513-36-08-75.
 Mieszkanie 48,21 m2,
3-pokojowe (wysoki parter),
tel. 603-99-83-15.

Cyklinowanie – bezpyłowe,

 Mieszkanie 50 m2, przy
tym garaż, działka, piwnica, nowe okna i ogrzewanie, wymaga personalnego
dopieszczenia, okolice Zagórza (Tarnawa D.), cena
110.000 zł, tel. 501-80-71-61.
 Mieszkanie 54,1 m2,
w centrum Sanoka, tel.
514-45-65-02.
 Nowy dom w Sanoku,
tel. 606-67-13-78.
 Dom murowany 80 m2,
działka 12 a, wszystkie media, 9 km od Sanoka,
w Pielni, cena 210.000 zł,
tel. 518-27-52-52.
 Dom murowany, jednorodzinny, budynek gospodarczy, ogród, atrakcyjne
położenie w Nowosielcach,
tel. 666-09-43-67 lub 13-464-01-54 (18-21).
 Dom w Besku, położony
na działce 64 a, cena
135.000 zł, tel. 13-463-39-49 (pon.-pt. w godz. 8-15).
 Dom drewniany na działce 15 a, wszystkie media,
w Siemuszowej, tel. 13-463-45-79.
 Tanio 0,92 ha pola w Pisarowcach, możliwość zabudowy, tel. 13-467-21-85.
 Działkę budowlaną
uzbrojoną ok. 10 a, w Czerteżu, tel. 793-94-07-17.
 Działkę budowlaną,
atrakcyjnie
położoną,
w Sanoku, tel. 13-494-05-47 lub 692-54-69-79.
 Działki budowlane, Zabłotce – Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę i domek rekreacyjny, w pobliżu Carrefoura, tel. 693-04-14-40.
 Działkę budowlaną
w Sanoku przy ul. Głogowej, tel. 791-00-11-32.

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

Garaże blaszane, bramy garażowe
Dowóz, montaż gratis-cały kraj.

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Wykonujemy
prace
wykończeniow
e
tel. 726-989-918

KORBUD

Żaluzje

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

 Działki budowlane
o łącznej powierzchni 15 a,
w Trepczy koło Sanoka,
cena 100.000 zł. W cenie
zawarty jest projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W przypadku osób zdecydowanych cena podlega negocjacji, tel. 13-464-47-20 lub
669-17-51-80.
 Dwie 10-arowe działki
budowlane, piękna lokalizacja, Sanok – Dąbrówka,
tel. 604-50-39-66.
 Pole 1,22 ha, w Jędruszkowcach oraz 0,58 ha
w Bykowcach nad Sanem,
tel. 511-76-07-50.
 Działkę budowlaną 17 a,
z możliwością podziału,
w atrakcyjnym miejscu,
w Nowosielcach, tel. 666-09-43-67 lub 13-464-01-54 (18-21).
 Działkę budowlaną 20 a,
Olchowce, tel. 723-8976-27.

Zamienię

 Mieszkanie dwupokojowe, tel. 600-04-51-29.
 Mieszkanie 36 m2, tel.
13-464-31-11 lub 724-73-05-39.
 Dwa pokoje z kuchnią
i łazienką, dla dziewczyn,
tel. 13-463-36-96 lub 608-61-01-35.
 Lokale na cele handlowe, usługowe lub biurowe
30 i 50 m2, w Sanoku przy
ul. 3 Maja 17 (deptak), nad
apteką, tel. 13-464-04-39.
 Lokal na biuro, usługi,
w centrum, tel. 13-46367-53.
 Lokale usługowo-handlowe ok. 45 m2 i 70 m2,
w centrum miasta, tel. 13-463-09-22 lub 607-6425-00.
 Wydzierżawię halę 250 m2,
tel. 726-81-95-49.
 Lokal przy deptaku, tel.
723-53-37-25.

Poszukuję
do wynajęcia

 Firma poszukuje lokali
jednopowierzchniowych
położonych w dobrych
punktach
handlowych
o wysokim przepływie
pieszych – centra miast,
duże osiedla. Preferowana powierzchnia handlowa ok. 200 m2 (parter, suterena lub I piętro), tel.
Posiadam
600-83-56-93, 600-83-11-86 lub sklepy@wtorpol.
do wynajęcia
 Mieszkanie, tel. 503-80- com.pl
-29-90.
RÓŻNE
 Umeblowane mieszkanie 2-poziomowe 55 m2, Sprzedam
o podwyższonym standar-  Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
dzie, tel. 500-05-14-89.
 Od 1 września komforto-  Okazja, pilnie elegancwą kawalerkę dla 2 osób, kie meble sklepowe typu
panel, półka, tel. 502-31tel. 500-05-14-89.
2
 Mieszkanie 50 m , tel. -50-48.
 Krowę, tel. 697-75-38-62.
13-463-56-05.
 Mieszkanie własnościowe 32,70 m2, dwupokojowe, w Sosnowcu – na równorzędne lub mniejsze
w Sanoku, tel. 508-73-30-01.
 Mieszkanie 24 m2 (I piętro), osiedle Błonie – na
2-pokojowe do 36 m2, tel.
530-45-19-01.

 Drewno opałowe z dostawą do domu, tel. 513-36-68-86.
 Borówki amerykańskie,
tanio, ul. Konarskiego 90,
tel. 601-16-27-23.
 Nowy domek ogrodowy,
narzędziowy, tanio, tel.
695-42-31-33.

Wykończenia wnętrz.
tel. 600-830-854

REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB
Sanok-Kraków-Sanok

tel. 668-619-706
www.markosbus.pl

REMONTY
REGIPSY, PODDASZA,
MALOWANIE, INNE

tel. 887-736-621, 13-462-65-26

 Kucharza – pizzera,
z doświadczeniem. Podania proszę składać na adres „Rajska Kawiarnia”, ul.
Lipińskiego 73, Sanok, tel.
606-71-93-92.

Poszukuję pracy

 Podejmę się koszenia
ogrodów i działek, tel. 608-89-09-68.
PRACA
 Mężczyzna z grupą inZatrudnię
walidzką podejmie pracę,
 Zatrudnię do współpra- tel. 513-36-34-37.
cy osoby bardzo ambitne.
Wiek powyżej 25 lat. Korepetycje
Wykształcenie minimum  J. angielski, wszystkie
średnie. Praca z klientem poziomy, tel. 601-38w rmie nansowej po 58-65.
gruntownym wdrożeniu do  Matematyka – wszystkie
zawodu. Bardzo dobry sys- poziomy, także studenci,
tem wynagrodzenia i moty- tel. 600-04-51-29.
wacji, kontakt: piasek.ma-  Angielski, tel. 516-71riusz@gmail.com, tel. 606- -27-39.
-83-99-55.
ZGUBY
 Blacharzy, dekarzy, bu-  Zgubiono legitymację
dowlańców, na terenie
nr 192/ISP/ZAK-Z/00
Warszawy, tel. 605-5772-98.
MATRYMONIALNE
 Fryzjera/kę z doświad-  Wdowiec 69 lat pozna
czeniem, tel. 503-96- Panią do 70 lat, związek
60-24.
stały, tel. 667-41-02-72.
 Przyjmę uczniów I klasy
w zawodzie fryzjer, tel. 13-464-14-70 lub 697-58NIEPUBLICZNA SZKOŁA
75-05.
POLICEALNA W SANOKU
 Dekarzy, tel. 883-94(o upr. publicznych)
99-64.
ul. Mickiewicza 11 (budynek II LO)
 Murarzy i tynkarzy z doprzyjmuje zapisy na kierunki:
świadczeniem, tel. 883-94- • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
-99-64.
 Spawaczy, mechani- • TECHNIK BHP
ków, tokarzy, frezerów, tel. tel. 13-465-39-30, 503-46-35-43
www.sanok.nsp.edu.pl
726-81-95-49.
DYŻURY

W RADZIE POWIATU

29 lipca (piątek)
pokój nr 40
dyżur pełni
przewodniczący
Robert
Pieszczoch
w godz. 12-14

Wykończenia wnętrz

układanie podłóg,
lakierowanie, renowacje,
tel. 506-356-210

Producent: (13)4409206, (18)3321681
696753588, 509038426
www.Robstal.pl
Raty

29 lipca 2011 r.
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OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu Volkswagen Passat 1.9 TDI
Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 oferuje do sprzedaży samochód osobowy marki Volkswagen Passat
1.9 TDI, rok produkcji: 2000.
Cena wywoławcza 5 000 zł brutto.
Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku.

Poszukujemy ambitnej, energicznej
kobiety w wieku 27-55 l,
do prowadzenia nowo otwartego sklepu z odzieżą używaną
w Sanoku i Krośnie. Współpraca na zasadach ajencji. Wymagana własna działalność gospodarcza lub chęć jej założenia.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz dobre warunki pracy w lokalu z pełnym wyposażeniem. Nie wymagamy wkładu
własnego.
Bliższe informacje pod nr. tel. 600-831-186; 600-835-693.

29 lipca 2011 r.
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L

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:

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

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

FACHOWY MONTAŻ

SPRZEDAŻ RATALNA

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

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

cena kursu:

WA

KRYZYSO

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

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

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

Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych w Sanoku

Agencja Turystyczna
3Sadventure
zaprasza do aktywnego wypoczynku.

nabór na studia licencjackie
do 27 września 2011r.
• J. angielski
• J. niemiecki
www.nkjo.sanok.pl
Sanok ul. Głogowa 1
tel. 13 46 488 45, 603 860 187

W ofercie: wypożyczalnia katamaranów, rejsy i nauka żeglowania, imprezy dla firm, okolicznościowe i inne atrakcje.

Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące
w Sanoku

Podkarpackie
Centrum Doskonalenia
i Doradztwa

prowadzi nabór
do 31 sierpnia 2011 r.:
• dwuletniego liceum
(po szkole zawodowej)
• trzyletniego liceum
(po szkole podstawowej
lub gimnazjum)

Sanocka
Szkoła Policealna

prowadzi nabór na kierunki:
* ekonomia
* rachunkowość
* administracja
* obsługa biura
* informatyka
* turystyka
* organizacja reklamy
www.oswiata.sanok.pl
Sanok ul. Głogowa 1
tel. 603 860 187, 13 46 303 48

www.3Sadventure.pl

prowadzi nabór na kursy
kwalikacyjne:
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza • Metodyka
nauczania języka obcego (angielskiego lub niemieckiego)
w okresie wczesnoszkolnym
• Terapia pedagogiczna • Bibliotekoznawstwo • Organizacja i zarządzanie oświatą
• Przyroda • Oligofrenopedagogika • Wychowanie do życia
w rodzinie • Kurs nadający
kwalikacje
pedagogiczne
• Kurs kwalikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
www.oswiata.sanok.pl
Sanok ul. Głogowa 1
tel. 603 860 187, 13 46 303 48

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego o nazwie: „ BRZOZOWIEC – II”, „STREFA GOSPODARCZA – I”,
„ZAHUTYŃ – III”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zagórzu uchwał:
• uchwała Nr XI/55/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „BRZOZOWIEC – II”, granice obszaru objętego planem określa załącznik graczny stanowiący integralną część ww. uchwały,
• uchwała Nr XI/56/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „ZAHUTYŃ – III” obejmującego obszar położony w obrębie wsi Zahutyń, pomiędzy drogą krajową, drogą gminną tzw. „drogą przez
wieś”, granicą administracyjną Gminy Zagórz i kompleksem lasów, z wyłączeniem terenu działki
o nr. 669 zgodnie z załącznikiem gracznym do ww. uchwały,
• uchwała Nr XI/57/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przemysłowych w dzielnicy Zasław
w Zagórzu o nazwie „STREFA GOSPODARCZA – I” obejmującego obszar położony w rejonie ul.
Fabrycznej i ul. Dworskiej oraz rzeki Osławy, zgodnie z załącznikiem gracznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz prognoz
oddziaływania na środowisko i postępowania w ich sprawie.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2,
38-540 Zagórz w terminie do 26 sierpnia 2011r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków
do ww. prognoz ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2,
38-540 Zagórz, pok. nr 37 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
urzad@zagorz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Tytuł projektu
„Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - prolaktyka,
diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia”
Całkowita wartość projektu
(7.025.035,29 PLN)
Kwota donansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(3.637.824,52 PLN)
Nazwa benecjenta:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
www.zozsanok.pl

www.rpo.podkarpackie.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu w Sanoku

działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Powiatu Sanockiego
I. Oznaczenie i opis nieruchomości
Nieruchomość położona w Prusieku gm. Sanok, oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką
Nr 3/4 o pow. 0,3639 ha, objęta KW Nr KS1S/00055397/9.
Usytuowana jest ok. 200 m od drogi powiatowej relacji Sanok – Bukowsko, u zbiegu granic administracyjnych wsi Prusiek i Pobiedno. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Istnieje
do niej dojazd przez bazę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku, w której prowadzona jest wytwórnia mas bitumicznych do budowy dróg. Działka utwardzona masą bitumiczną
– przystosowana do składowania kruszywa.
II. Przeznaczenie nieruchomości:
Dla obszaru, na którym położona jest ww. działka, brak jest opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok. Główne kierunki planistyczne zostały określone
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok. Wg zapisu
w Studium …cała działka leży w obszarach preferowanych do działalności gospodarczej dla różnych
inwestorów.
III. Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 10 w siedzibie Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, przy ulicy Kościuszki 36,
pokój 24.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy)
+ 23 % VAT
Wadium wynosi 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby zyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej podanej
wysokości do dnia 27 sierpnia 2011 r. na konto Powiatu Sanockiego Nr 81 8642 0002 2001 0065
8201 0002 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.
Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone
wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej na trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy
sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
IV. Informacje dodatkowe
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
ponosi nabywca
Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty a ponadto osoba prawna dokument stwierdzający prawo do jej reprezentowania.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24, telefon
(13) 465 76 12.
Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.
Podanie do publicznej informacji następuje w drodze:
- zamieszczenia na tablicach ogłoszeń: w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 oraz
przy ul. Kościuszki 36 w Sanoku,
- opublikowanie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku – www.bip.powiat-sanok.pl
- zamieszczenia ogłoszenia w tygodniku TYGODNIK SANOCKI

WÓJT GMINY KOMAŃCZA
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art 14 ust 1, 2 i 3, art 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późniejszymi zmianami), art. 39 i art 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko {Dz.U.08.1 99.1227 z późniejszymi zmianami)
w związku z uchwalą Rady Gminy Komańcza Nr XIIl/48/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. przystępuję do sporządzenia:
1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
2. PROGNOZY ODDZIAŁYWANA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Plan miejscowy obejmie obszary o powierzchni około 41 ha, położone w miejscowościach Komańcza,
Jawornik i Prełuki Gmina Komańcza po zachodniej stronie drogi Zagórz-Komańcza.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotycząca planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w terminie 21 dni od ukazania się
niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku gracznym, tj, aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

29 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU
W SANOKU

OGŁOSZENIE

informuje, że w okresie od 29 lipca
2011r. do 19 sierpnia 2011 r. na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Sanoku
przy ul. Kościuszki 36, wywieszony
będzie wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Zagórz.
Wykaz obejmuje nieruchomość
Powiatu Sanockiego, położoną
w Łukowem gm. Zagórz, oznaczoną
w rejestrze ewidencji gruntów działką Nr 3/2 o pow. 0,01 ha, dla której
w Sądzie Rejonowym w Sanoku
prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr KS1S/00064850/9. Szczegółowe informacje można uzyskać
telefonicznie Nr tel. 13-465-76-12

o podjęciu uchwały nr XII/91/11 Rady Miasta Sanoka w sprawie
scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie
ulicy Kruczej.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651
z p.zm.) zawiadamiam, że Rada Miasta Sanoka w dniu 21 lipca
2011r. podjęła uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Kruczej, która wraz z załącznikami zostanie doręczona uczestnikom postępowania.

o podjęciu uchwały nr IX/70/11 Rady Miasta Sanoka w sprawie
scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku przy ulicy
Jagodowej.
Na podstawie art. 104 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z p.zm.)
zawiadamiam, że Rada Miasta Sanoka w dniu 16 czerwca 2011 r.
podjęła uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku przy ulicy Jagodowej, która wraz z załącznikami
została doręczona uczestnikom postępowania.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 3 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XXVIII/97/08 z dnia 27 maja 2008 r. Rady Miejskiej
w Zagórzu w sprawie sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz, zmienionej uchwałą Nr LVI/265/10 Rady Miejskiej w Zagórzu
z dnia 29 kwietnia 2010r.
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz obejmującej tereny zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Zagórz – z wyłączeniem obszaru zlokalizowanego
w zakolu rzeki Osławy, ograniczonego od zachodu ul. Piłsudskiego i Batorego – oraz wsi Zahutyń – z wyłączeniem działek nr 751/1 i 751/2 – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Zagórzu, pok. Nr 37 (II piętro) w godzinach od 8-15.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w zmiany studium odbędzie się
w dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu o godz. 12.00 w Sali
narad (sala nr 27, I piętro).
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2011 r.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.) zawiadamiam, że ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą
być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w formie: pisemnej na adres Urzędu Miasta
i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, ustnie do protokołu (w pok. Nr 37 II piętro UMiG
w Zagórzu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres: urzad@zagorz.pl
– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2011 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sanoku

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 60,40 m2 , położonego na I piętrze w budynku przy ulicy Ogrodowa 15/3 w Sanoku. Cenę
wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 150300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta
złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2011 r. o godz. 11 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15030,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1
w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 17.08.2011 r. do godz. 10. Osoba wygrywająca przetarg
jest zobowiązana do wpłaty całej kwoty ustalonej w przetargu do 14 dni od dnia przetargu tj. do dnia
31.08.2011 r. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku niewpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo
do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 17.08.2011 r. w kasie SSM
po godz. 13.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się
w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1. Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

29 lipca 2011 r.
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Bramkarz Czarnych wybronił nam brąz

TENIS

XXVII Narodowe Mistrzostwa
Polski Weteranów, Łódź
Znów srebrny medal Eugeniusza Czerepaniaka w kategorii + 85
lat. W pierwszych dwóch pojedynkach pokonał rywali z Krakowa
i Sopotu, tego drugiego po niezwykle zaciętym meczu, trwającym
prawie 3 godziny. Jeszcze dłuższy
był jednak pojedynek o złoto
z młodszym o 5 lat Henrykiem Kolankowskim (Koszalin). Ostatecznie nestor Sanockiego Klubu Tenisowego przegrał 7/6, 3/6, 4/6.
– W końcu urwałem Kolankowskiemu seta. Mam nadzieję, że jeszcze
w tym roku zdołam go pokonać
– powiedział Czerepaniak.

LEKKOATLETYKA

TOMASZ SOWA

II Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Ryszarda Pytlowanego
zakończył się zwycięstwem Sandecji Nowy Sącz, która wygrała
bez straty bramki. Stal Ekoball zajęła 3. miejsce, w czym wielka
zasługa... bramkarza Czarnych Jasło.
Właśnie meczem z Czarnymi wygrali Słowacy, to im przypadłoby
zespół Piotra Kota rozpoczął impre- 3. miejsce, jednak fantastycznie
zę na „Wierchach”, pokonując ry- bronił bramkarz Czarnych i stanęło
wali 2-0. Niestety, było to jedyne na bezbramkowym remisie. W duzwycięstwo stalowców, którzy żym stopniu dzięki jego postawie
pierwszego dnia zanotowali jeszcze stalowcy zdobyli brązowe medale.
remis 2-2 z FC Humenne. Już na
To jednak nie golkiper Czarpółmetku turnieju prowadziła San- nych został najlepszym bramkadecja, po zwycięstwach ze Słowa- rzem turnieju, a Artur Świerad
kami i Karpatami Krosno.
z Sandecji, który nie puścił żadnej
Drugi dzień memoriału nie był bramki. Inny piłkarz zwycięskiej
udany dla Stali, doznała dwóch mi- drużyny – Mateusz Młynarczyk,
nimalnych porażek. Po 0-1 przegra- wybrany został najlepszym zawodliśmy z Sandecją i Karpatami, które nikiem imprezy. Natomiast tytuł krózajęły dwa czołowe miejsca. la strzelców wywalczył Dawid WojO ostatecznej lokacie gospodarzy towicz z Karpat, nota bene pochodecydował kończący turniej mecz dzący z Sanoka. Wystarczyło mu
Humennego z Jasłem. Gdyby zdobycie... dwóch bramek.

KRÓTKA PIŁKA

Fundacja Promocji Sportu „Ekoball” składa serdeczne
podziękowania następującym instytucjom, rmom oraz
osobom, dzięki którym możemy szkolić dużą grupę dzieci
i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, organizować turnieje
oraz wyjazdy szkoleniowe, a także brać udział
w rozgrywkach ligowych:

VIII Bieg Szlakiem Partyzantów,
Lubatowa
Wyścig na 7 km z udziałem
W meczu Jasła z Humennem padł remis 0-0, dzięki czemu 3. miejsca zajęła... Stal Ekoball.
ponad 70 osób. Wśród kobiet jako
Piotr KOT,
7. finiszowała Kinga Zoszak (na
trener Stali
zdjęciu) z czasem 37.03, który dał
Ekoball Sanok:
jej też 2. miejsce w kat. powyżej 40
– Jestem zadolat. To jej pierwszy tegoroczny start
Stal
Ekoball
Sanok
–
Czarni
Jasło
2-0,
FC
Humenne
–
Sandecja
wolony z postapo problemach zdrowotnych. W rywy chłopaków, Nowy Sącz 0-1, Karpaty Krosno – Czarni Jasło 2-0, Stal Ekoball
walizacji mężczyzn nasi zawodnicy
Sanok
–
FC
Humenne
2-2,
Sandecja
Nowy
Sącz
–
Karpaty
Krosno
trochę
mniej
zamknęli czołową dziesiątkę – 9. był
z wyników. Naj- 4-0, Stal Ekoball Sanok – Sandecja Nowy Sącz 0-1, Stal Ekoball
Grzegorz Fedak, a 10. Krzysztof LuSanok
–
Karpaty
Krosno
0-1,
Stal
Ekoball
Sanok
–
Sandecja
Nowy
ważniejsze jedbomski junior (takie same lokaty zaSącz
0-1,
FC
Humenne
–
Karpaty
Krosno
1-1,
Sandecja
Nowy
nak, że udało się
jęli w kat. do 40 lat). – Trasa była
Sącz
–
Czarni
Jasło
0-0,
Stal
Ekoball
Sanok
–
Karpaty
Krosno
0-1,
zebrać garść cennych informacji, bo
ciężka technicznie – pierwsze 1,5 km
Czarni
Jasło
–
FC
Humenne
0-0.
drużyna dopiero się kształtuje.
po błocie, potem dużo biegu pod
Z zespołu, który miałem w ubiegłym
górę – powiedział o wyścigu Fedak.
sezonie, odeszło aż 11 zawodników,
w tym 7-8 z podstawowego składu.
Doszło trochę graczy z juniorów
młodszych. Turniej miał służyć temu, Memoriał zakończył się we wtorek, a już dwa dni później ruszył
by znaleźć im odpowiednie miejsca IV Regionalny Festiwal Piłkarski „Ekoball” – inauguracyjna impreza
na boisku. Mam nadzieję, że jeżeli na nowym stadionie w Bykowcach. Wczoraj grali piłkarze z rocznisolidnie przepracujemy najbliższy ków 1997 i 1998, dzisiaj walczą chłopcy urodzeni w latach 1999,
okres, to w lidze będziemy w stanie 2000 i 2001/2, a w sobotę turniej dorosłych. W imprezie uczestniczyć
ma około 400 piłkarzy. Każdego dnia początek gier o godz. 10.
zagrozić każdemu.

Wyniki II Memoriału
Ryszarda Pytlowanego

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Geo-Eko, Geo-Eko Plus, Powiat
Sanocki, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Prolmet,
Inwestprojekt, Trans-Gaz, TEOMA S.A., Automet sp. z o.o., Transusługi Janusz Zbigniew, Wojtech, ELMI, Witkowska Ubezpieczenia, VEOLIA TRANSPORT, Rezonans Magnetyczny, Toolmex
Truck sp. z o.o., Elektromontaż Rzeszów, Piotr Tarapacki – Biuro
Inżynierii Drogowej, Trans NG Sanok, Pass Pol, Eureka, FUH
Bodnar, Prot, Edu-Mar, Orion, Herb Sanok, Iremax, Restauracja
XAVITO, Zakład Remontowo Budowlany Markuszka Jasło,
Polteknik Ltd sp. z o.o. Gdańsk, El-Bud, Drobot Kowalstwo
Artystyczne, Firma Chmieliński Wałbrzych, Markosbus, Elbo,
Agenda 2000, Camp Biała Góra, Trial, Bank BGŻ, Robert
Pieszczoch – Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego.

Festiwal w Bykowcach

Turniej współnansowany ze środków Województwa Podkarpackiego
(dotacja na realizację projektu: „ZAGRAJMY W PIŁKĘ – turnieje
dla dzieci, młodzieży i dorosłych”) oraz Gminy Miasta Sanoka.

ARCHIWUM PZW KROSNO

Srebrna drużyna koła nr 1. Od lewej: Michał Fejkiel, Robert
Woźny i Krzysztof Zakrzewski.
Niewiele zabrakło, byśmy
mieli dwa srebra – walkę o tytuł
wicemistrzowski
Zakrzewski
przegrał bilansem małych punktów. Łowił równo, co dało mu 3.,
5. i 2. miejsca w sektorach.

– W pierwszych dwóch turach łowiłem na Sanie. Najpierw na nimfę
wyciągnąłem dwa lipienie, potem
na streamera trzy pstrągi potokowe. W trzeciej turze, już na Myczkowcach, dołowiłem jeszcze dwie

Posada lub InterQ
Dobiegają końca rozgrywki Wakacyjnej Ligi Unihokeja. Kategorię
wiekową chłopców ze szkół podstawowych już wygrała drużyna
Wójtowstwa, a w starszej grupie o złoto powalczą Posada i InterQ.
W decydującym meczu
młodszej kategorii Wójtowstwo
rozgromiło ekipę Energy aż
18-1, zapewniając sobie końcowy sukces. W starszej grupie
rozegrano mecz o 5. miejsce

oraz pojedynki półnałowe.
W tym pierwszym Zakon Team
pokonał Siłownię Master w stosunku 17-10. Bardzo zacięty był
pierwszy półnał, w którym Posada zremisowała 3-3 z Gagari-

trocie – powiedział Zakrzewski,
który po ostatniej turze awansował
z 10. na 3. pozycję w klasykacji.
Miejsca w czołowej dziesiątce zajęli jeszcze: 5. Piotr Chybiło
(koło nr 2), 6. Maciej Korzeniowski, 9. Michał Fejkiel (obaj z koła
nr 1). Bezkonkurencyjny okazał
się Marek Walczyk z Jasła (były
mistrz świata), obejmując zarazem prowadzenie w klasykacji
Grand Prix okręgu. Dotychczasowy lider, Ryszard Cieślik z „Jedynki” spadł na 3. pozycję.
Razem
z
Zakrzewskim
w trzeciej drużynie „Jedynki” łowił
Fejkiel oraz 11. indywidualnie Robert Woźny. Wywalczyli srebrny
medal, ustępując tylko jaślanom.
Tuż za podium uplasowało się
koło nr 2. Inne drużyny koła nr 1
zajęły następujące pozycje:
5. – druga, 7. – czwarta, 8. –
pierwsza. Dodajmy jeszcze, że 9.
był Zagórz.
Do rywalizacji juniorów przystąpiło tylko dwóch zawodników.
Nazarkiewicz zdołał złowić jedną
rybę, co dało mu złoty medal.

nami, dopiero w karnych wygrywając 2-1. W drugim spotkaniu
InterQ odniosło zwycięstwo 7-3
nad Iwoniczanką.
Decydujące pojedynki już
w sobotę, oczywiście na „orliku” przy Szkole Podstawowej
nr 1. O godz. 14 mecz o brąz
pomiędzy Gagarinami i Iwoniczanką, a o 15 nał: Posada
kontra InterQ.

z inauguracji
Czwartą rundę Pucharu Zagórza w Siatkówce Plażowej stanowił
Turniej o Puchar Agendy 2000. Przyniósł powtórkę
z inauguracyjnych zawodów, bowiem znów wygrali bracia
Tomasz i Piotr Sokołowscy, zawodnicy TSV Mansard.

Tym razem zawody miały
nieco skromniejszą frekwencję,
startowało 11 par, z których 4 najlepsze dotarły do półnałów.
W pierwszym Maciej Paryżak
i Maciej Sołopatycz po zaciętym
meczu pokonali 21:18 Adriana
Gratkowskiego i Pawła Jakubaszka. Drugi półnał był starciem dwóch ekip braterskich, bowiem przeciwko Sokołowskim
stanęli Tomasz i Jakub Jasikowie.
Lepsze okazały się „Sokoły”, pew-

nie wygrywając 21:12. Miejsce
3. wywalczyli Gratkowski i Jakubaszek po zwycięstwie 21:19,
21:14 nad Jasikami. W nale – podobnie jak w pierwszym turnieju
– Sokołowscy pewnie pokonali
Paryżaka i Sołopatycza, tym razem w stosunku 21:12, 21:10.
Mimo nałowej porażki para
z Zagórza (34 punkty) utrzymała
prowadzenie w klasykacji łącznej. Sokołowscy tracą do niej
10 punktów.

SZACHY

VII Międzynarodowy Turniej
o Puchar Firmy Omega, Pilzno
Kolejne zwycięstwo Daniela
Kopczyka, który okazał się najlepszy w bardzo mocno obsadzonej
grupie A dla zawodników z rankingiem powyżej 1600 punktów. Czołowy szachista Komunalnych
wygrał 7 partii (każdy rozgrywał po
9 pojedynków). W rywalizacji grupy B miejsce 8. wywalczył Paweł
Kostelniuk (6), a 10. był Patryk
Wojtowicz (5,5). W turnieju uczestniczyło prawie 100 osób.

KOLARSTWO

ARCHIWUM MGOKIS ZAGÓRZ

Wędkarze z koła nr 1 wywalczyli trzy medale Muchowych
Mistrzostw Okręgu Krośnieńskiego. Złoty zdobył junior Łukasz
Nazarkiewicz, srebrny – jedna z naszych drużyn, a brązowy
– senior Krzysztof Zakrzewski.

ARCHIWUM PRYWATNE

Medale wszystkich kolorów Powtórka

Bracia Sokołowscy znów wygrali, ale nadal muszą gonić liderów.
Piąta runda Pucharu Zagórza już w najbliższą sobotę. Tym razem
na boisku ośrodka „Zakucie” zawodnicy powalczą o Puchar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Sanok. Zapisy od godz. 8, początek gier o 9. W razie niesprzyjającej pogody zawody mogą
zostać przeniesione na inny termin.

Cyklokarpaty, Gorlice
Siódma runda rywalizacji, rozegrana zaledwie tydzień po zawodach sanockich. Z naszych „górali”
najbliżej podium był Tomasz Filipowicz, 4. na dystansie Hobby
w kat. M3. Miejsca w drugiej dziesiątce kat. M2 zajęli Mateusz Nagaj
i Maksymilian Drążek z UKS MTB
MOSiR. Weterani z tego klubu
startowali na dystansie Mega:
5. miejsca zajęli Andrzej Michalski
(M5) i Kazimierz Masio (M6),
a 6. był Jerzy Haduch (M3). Zwycięzca wyścigu Giga w Sanoku – Arkadiusz Krzesiński ze Żbika Komańcza, tym razem zajął 3. miejsce.

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Z entuzjazmem na lód
w którym zdecydowanie dominują zajęcia na lodzie. – Dziś trenujemy jeszcze wszyscy razem,
ale od jutra dzielimy się na dwie
grupy. Pierwsza zaczynać będzie
dzień od treningu na siłowni, druga w tym czasie trenować będzie
na lodzie i na zmianę, natomiast
ostatni wieczorny trening będzie
już wspólny – wyjaśnia szczegóły
akcji „lód” II trener Marek Ziętara.
Podczas przygotowywania
się do wyjścia na lód, z szatni
dochodziły na zewnątrz salwy
śmiechu, co wskazywało na dobry
klimat panujący w drużynie. – Atmosfera w zespole jest bardzo
fajna, dogadujemy się w każdej
sprawie. To wskazuje, że będziemy tworzyć dobry kolektyw,
co pomoże w realizacji celów.
Oczekiwania zarządu zmierzają
do miejsca w pierwszej czwórce
i to musi być, jeśli natomiast będzie coś więcej, to byłoby super
– mówi nowy bramkarz Ciarko
PBS Bank Przemysław Odrobny.
Zapytany jak czuje się w Sanoku, stwierdza: – Sanok to bardzo
przyjemne, kolorowe miasteczko.
Ja czuję się w nim świetnie i wcale nie tęsknię do wielkomiejskiego gwaru Trójmiasta.

TOMASZ SOWA

Zanim wyszli na lód, dowiedzieli się, w jakich piątkach będą
trenować. Ich składów słuchali
z uwagą, ciekawi z kim przyjdzie
im grać. Odsłońmy zatem rąbka
tajemnicy. Pierwszą piątkę stanowić będą: Pavel Mojżisz i Paweł Dronia w obronie oraz Josef
Vitek, Krzysztof Zapała i Martin
Vozdecky w ataku. W drugiej
piątce zagrają: Zoltan Kubat i Ivo
Kotaszka oraz Dariusz Gruszka,
Mateusz Wilusz i Tomasz Malasiński. Trzecią piątkę tworzą: Bogusław Rąpała i Roman Guriczan
oraz Michał Radwański, Maciej
Mermer i Wojciech Milan. I czwarta piątka: Łukasz Bułanowski
i Paweł Skrzypkowski oraz Marek
Strzyżowski, Marcin Biały i Dawid
Hućko. – To są składy, w jakich
trenować będziemy do piątku
i w jakich rozegramy swój pierwszy mecz kontrolny z Duklą
Michalovce. Potem do naszej
dojdzie trzech kadrowiczów i już
będą zmiany, a niewykluczone
też, że mecze kontrolne spowodują roszady między piątkami
– mówi trener Milan Jancuska.
Sztab szkoleniowy perfekcyjnie rozpracował kolejny etap
przygotowań do rozgrywek,

O właśnie, przed urlopami
trener Milan Jancuska zapowiedział, że każdy z zawodników
dostał rozpiskę jak i co ma ćwiczyć i przestrzegł, że po urlopie
każdy będzie musiał stanąć na
wadze. Nikt nie miał prawa przytyć więcej niż 1 kilogram. Czy
to były tylko strachy na Lachy?
– Nic podobnego. Jutro, przed
treningiem na silowni, wszyscy
będą ważeni. Kto przekroczył ten
limit, będzie musiał zapłacić karę
– stwierdza trener.
Do czwartku hokeiści Ciarko PBS Bank będą trenować
na lodzie i w siłowni, w piątek
(czyli dziś, 29 bm.) w sanockiej „Arenie” rozegrają pierwszy
mecz kontrolny. Będzie ich w sumie ponad dziesięć, w tym kilka
z naprawdę mocnymi przeciwniZaczęły się treningi na lodzie, czyli to co tygrysy lubią najbardziej. „Tygrysy”? „Niedźwiadki” już kami. I tak do 11 września, kiesą, może więc przystać na „Bieszczadzkie żubry”? A jaką nazwę wybralibyście Państwo dla sa- dy to ruszy hokejowa karuzela.
nockiej drużyny hokejowej? Zgłaszajcie swoje propozycje listownie, bądź drogą elektroniczną.
W tym roku wyjątkowo ciekawie
Uśmiechnięty opuszczał szatNowym hokeistą Ciarko PBS w Opolu. Trenowałem z Orlikiem, zapowiadająca się dla Sanoka.
nię Michał Radwański. – Chociaż Bank jest 21-letni obrońca Paweł tydzień spędzając z narzeczoną
Marian Struś
pierwsze treningi na lodzie to nie Dronia. Pytamy go, jak czuje się na wczasach – wyznaje.
jest najłatwiejszy etap przygoto- w nowym środowisku. – Sanok to
wań, ja je lubię. Zresztą nie tylko fajne miasto, od początku dobrze
Dziś w „Arenie” z Duklą Michalovce
ja. Wiadomo, lód to lód – mówi. się w nim czuję. Szkoda tylko, A teraz bardzo ważna informacja: zaplanowany na dziś (piątek) mecz kontroZapytany,czy po kontuzji kręgo- że tak daleko od domu (Paweł lny w Krynicy z KTH nie odbędzie się. Powodem są braki sprzętowe drużyny
słupa z końca sezonu nie ma już jest wychowankiem Orlika Opole, KTH, z którymi klub nie zdążył się uporać na czas. W zamian nasz zespół
śladu, odpowiada: – Mam taką ostatni sezon grał w Unii Oświę- zagra dziś na własnym lodowisku mecz z czołowym zespołem I ligi słowacnadzieję. Poddałem się przeróż- cim – przyp. mój). Uważam, że kiej HK Dukla Michalovce. Początek godz. 18. Z kolei w najbliższy wtorek,
nym zabiegom, odbyłem wiele w Sanoku stworzono bardzo cieka- 2 sierpnia, też o godz. 18, drużyna Ciarko PBS Bank rozegra w Sanoku kokonsultacji u lekarzy specjali- wą drużynę, z aspiracjami do gry lejny mecz towarzyski, a jej przeciwnikiem będzie zespół mistrza Polski Crastów, liczę więc na to, że będzie o najwyższe cele. I kolejne pytanie: covia. To znakomita okazja, aby zapoznać się z naszą drużyną, zobaczyć
dobrze.
jak spędził czas urlopu. – Byłem w akcji nowych zawodników. Cena biletów 6 zł. Zapraszamy! emes

Stal coraz twardsza
Piłkarze Stali mają za sobą pierwszą fazę przygotowań do sezonu
2011/12 w III lidze lubelsko-podkarpackiej. Treningi mocno czują
w nogach, bo pracowano głównie nad kondycją i dynamiką.
Drużyna rozegrała już 4 sparingi – wszystkie na wyjazdach,
notując m.in. cenne zwycięstwa nad Stalą Rzeszów i Unią Tarnów.

TOMASZ SOWA

Sylwester Zdunek (z prawej) wyrasta na czołowego strzelca Stali.
Mecz w Rzeszowie rozpoczął
cykl gier kontrolnych naszego
zespołu. Wygrana 3-1 z II-ligowcem, do tego na jego terenie,
na pewno ma swoją wartość, jednak trzeba zaznaczyć, że gospodarze wystąpili w mocno rezerwowym
składzie. Kolejny sparing stalowcy
rozegrali w Strachocinie, gromiąc
futbolistów miejscowego Górnika.
Pierwszą porażkę przyniosła potyczka z Polonią Przemyśl, minimalnie przegrana po wyrównanej
walce. A w ostatnią środę Stal
zagrała świetny mecz z Unią Tarnów, pokonując rywali 4-3.
– Szkoda tej porażki z Polonią,
bo mecz mógł się inaczej ułożyć,
gdyby w pierwszej połowie jedną
z dwóch okazji wykorzystał Fabian
Pańko. Trzeba jednak przyznać,
że nieco więcej z gry miał przeciwnik. Po naszych zawodnikach

widać było zmęczenie, wynikające
z intensywności ostatnich ćwiczeń,
a trenowaliśmy praktycznie codziennie. Do rozpoczęcia sezonu
niewiele ponad dwa tygodnie, więc
teraz tak ustawimy zajęcia, by piłkarze odzyskali świeżość. Na pewno będzie więcej „gierek” – powiedział trener Roman Lechoszest.
Pisaliśmy już, że z drużyną pożegnał się Rafał Nikody, przechodząc do Partyzanta Targowiska.
W jego ślady poszedł także Michał
Zajdel, który od nowego sezonu
grać będzie w Karpatach Krosno.
Więcej ubytków kadrowych na razie nie ma. Przede wszystkim uda-

ło się zatrzymać bramkarza Pawła
Wilczewskiego, co jest szczególnie
istotne w kontekście kontuzji Daniela Ziemby, której nabawił się
w kończącym ostatni sezon meczu
z Avią Świdnik. Dlatego też Stal
poszukuje kolejnego bramkarza,
testowani są również lewy obrońca, który ostatnio występował
w Skalniku Gracze oraz stoper
z Bieszczadów Ustrzyki Dolne.
– Nadal trenuje też z nami napastnik Sylwester Zdunek z Chełmianki (23 lata, 190 cm wzrostu
– przyp. aut.), który od początku
bardzo dobrze prezentuje się
na treningach, a w sparingach
z Górnikiem Strachocina i Unią
Tarnów strzelił po dwie bramki.
Zarząd Stali jest coraz bliższy podpisania umowy z tym zawodnikiem
– dodaje trener Lechoszest.
A zatem, stalowcy – do boju.
Wprawdzie klub nadal jest na swego rodzaju rozdrożu, bo w trakcie
procesu sprzedaży stadionu przy
ul. Stróżowskiej, ale liczymy na
to, że w najbliższym sezonie nasi
piłkarze znów pokażą charakter,
z którego znani są nie tylko na Podkarpaciu. Podstawowym celem
będzie zapewne utrzymanie się
w III lidze, ale znając ambicje i potencjał naszej drużyny, można liczyć, że pokaże równie dobry futbol,
jak w poprzednim sezonie, który zakończyła na 4. miejscu, z zaledwie
punktem straty do 3. w tabeli Siarki
Tarnobrzeg. Może tym razem skutecznie powalczymy o podium.
(bart)

Wyniki sparingów:
Stal Rzeszów – Stal Sanok 1-3; Pańko, Czenczek, Podubiński.
Górnik Strachocina – Stal Sanok 1-5; Zdunek i Daniel Niemczyk po
2, Folta. Polonia Przemyśl – Stal Sanok 1-0. Unia Tarnów – Stal
Sanok 3-4; Zdunek 2, Pańko, Daniel Niemczyk.

Żeglarze w formie. Najpierw zdominowali rywalizację w trzech
klasach podczas Pucharu Komandora Naftowca, potem
nastoletni zawodnik tego klubu – Adrian Sawicki, odniósł
sensacyjnie zwycięstwo w Błękitnej Wstędze Zalewu Solińskiego.

wygrywając w stawce 23 załóg
– powiedział Adrian Sawicki,
wraz z którym płynęli: Anna
Bator, Bartosz Mach i Karol

Błękitna wstęga
dla Sawickiego-juniora
Regaty Naftowca były zarazem drugą rundą Pucharu
Soliny. W dwóch grupach nasi
żeglarze zajmowali wszystkie
miejsca na podium. W klasie T1
zwycięstwo odniósł Aleksander
Lenczyk z Albatrosa, wyprzedzając reprezentantów Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego – Wiesława Pietrykę
i Janusza Jagodę. Natomiast
w klasie T3 najlepszy okazał
się Jerzy Kusiak (niezrzeszony), a kolejne miejsca zajęli
Wacław Skiba (BTŻ) i Marek
Sawicki (Naftowiec), do tego
5. Jan Wilk (BTŻ). Prawie tak
samo dobrze było w zmaganiach katamaranów – 1. Karol Marcinkowski (Naftowiec),
2. Julian Lenczyk (Albatros),
4. Andrzej Pytlowany, 5. Henryk Pytlowany (obaj Naftowiec). Warto zwrócić uwagę, że
A. Lenczyk, Kusiak i Marcinkowski solidarnie wygrywali
większość biegów. Ponadto
3. miejsca zajęli: Wojciech
Pietryka (BTŻ) w klasie sportowej i Łukasz Torma (Naftowiec)
w omegach.
Błękitna Wstęga Zalewu
Solińskiego to jedne z najbardziej prestiżowych regat, podczas których żeglarze ścigają się bez podziału na klasy.
Jej 36. edycja rozgrywana była
przy słabym wietrze, więc tra-

sa wyścigu została skrócona
– z Polańczyka wokół Wyspy
Zajęczej do bazy WOPR i z powrotem na miejsce startu.
– Prognozy mówiły, że
w dniu regat będzie flauta,
więc zdecydowaliśmy się na
odchudzenie naszej łodzi cors
o około 400 kilogramów. Okazało się to dobrym posunię-

Ulman. Miejsce 2. zajął Wilk,
6. Skiba, a 10. Marcin Wójcik
z Naftowca.
Gwoli uzupełnienia solińskich wyników dodajmy, że ojciec Adriana Sawickiego – Marek Sawicki, zajął 2. miejsce
w tradycyjnych Regatach Samotników o Puchar Kapitana
Henryka Jaskuły.

ARCHIWUM PRYWTANE

Na zarządzony na dzień 25 lipca pierwszy trening na lodzie
stawili się w zasadzie w komplecie. Zabrakło jedynie trzech
reprezentantów Polski: Marcina Kolusza, Krystiana Dziubińskiego
i Dawida Maciejewskiego, przebywających na zgrupowaniu
kadry w Krynicy. Wszyscy pogodni, uśmiechnięci, ale też
świadomi ciężkiej pracy, jaka ich czeka.

Adrian Sawicki (drugi z prawej) ze swoją dzielną załogą.
ciem, bo już na starcie uzyskaliśmy sporą przewagę. Wprawdzie potem mocniej powiało
łodziom z tyłu i pan Wilk zdołał
nas wyprzedzić, ale sprytnym
zwrotem odzyskaliśmy pozycję
lidera. Ostatecznie finiszowaliśmy z bezpieczną przewagą,
wynoszącą około 100 metrów,

A już w najbliższy weekend III runda Pucharu Soliny,
na którą składać się będą regaty
o Puchar BWOPR i Puchar Radia Rzeszów. Na „Bieszczadzkim morzu” rozegrana zostanie
także III eliminacja Pucharu Polski w klasie Delphia 24.
B. Błażewicz

