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Parkingowa samowolka

Sypnęło
nagrodami

Tupet, brawura, determinacja, czy przewaga emocji nad rozumem? Część mieszkańców bloku nr 2 przy ul. Jasnej postanowiła „sprywatyzować” sobie miejsca
postojowe na przyległym parkingu. Pewnego dnia, nie pytając nikogo o zgodę,
dokonała brawurowej akcji montażu specjalnych blokad, pozwalających na korzystanie z miejsc postojowych wyłącznie ich właścicielom. Nietrudno zgadnąć,
że wywołało to aferę na cztery fajerki, do akcji wkroczyła policja i sprawę szybko
trzeba było odkręcać.

z napisem „Parking wyłącznie dla
lokatorów bloku nr 2”, którą wszyscy i tak ignorowali. Powiedziano
nam, że więcej nie mogą zrobić
i musimy sami zadbać o miejsca
postojowe. Odebraliśmy to w ten
sposób, że skoro parking leży

żadnej z tych spraw, wszystko
robiąc „na dziko” – podkreśla
prezes.

Będzie powtórka?
Mimo porażki w pierwszej
rundzie lokatorzy bloku przy Jasnej 2 nie składają broni. Jeżeli

str. 8

To nie były
wielkie Dni
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ARCHIWUM PRYWATNE

Jednak
dożywocie

W sobotni ranek blokady najpierw zostały ustawione, a następnie ekipa zabrała się za ich montowanie. Zdążyła jednak przymocować tylko dwie,
bo prace „na dziko” przerwała interwencja policjantów.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ
bb@fr.pl
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Piłka
w potrzasku

Jakież było zdziwienie ludzi z pobliskich bloków, gdy w sobotni ranek ujrzeli ekipę montującą
blokady na jednym z parkingów. Zresztą szok przeżyło też kilku mieszkańców „dwójki” – oczywiście
tych niezmotoryzowanych – którzy wcześniej nie
zostali o niczym powiadomieni. Szybko zaczęło
robić się zbiegowisko. Jeden pstryknął kilka zdjęć,
drugi zadzwonił na policję z prośbą o natychmiastową interwencję. Po chwili zjawili się mundurowi,
prosząc o okazanie pozwoleń na montowanie tych
urządzeń. I nastąpiła konsternacja, bo takowych
nikt nie miał – ani inicjatorzy, ani wykonawcy. Okazało się, że wszystko robione jest „na dziko”. Policjanci nakazali więc wstrzymanie prac do czasu
wyjaśnienia sprawy. Na miejscu pozostały tylko
dwie zamontowane już blokady.

Nie chcą być dyskryminowani

str. 16

Lokatorzy bloku nr 2, którzy nie posiadają samochodów, poczuli się zlekceważeni przez pozostałych. I trudno się im dziwić, bo przecież oni też
mają prawo do parkingu, tym bardziej, że jest położony na nieruchomości związanej z budynkiem.
Do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej momentalnie trał protest. – Uważam, że nie moż-

na było montować barier bez
wiedzy wszystkich lokatorów.
Wszyscy powinniśmy mieć
dostęp do miejsc postojowych.
Nie chcemy być dyskryminowani
tylko dlatego, ze nie posiadamy
samochodów – mówi prosząca
o anonimowość osoba, będąca
autorem pisma. – Ja wprawdzie
nie mam auta, ale własne miejsce parkingowe przydałoby się.
Choćby wtedy, jak przyjeżdża
do nas wnuk – dodaje Stanisław
Kluska.

Uznali, że im wolno
Przysłowie, że sukces ma
wielu ojców, a porażka jest sierotą, jak ulał pasuje do opisywanej
sytuacji. Bo jeżeli chodzi o inicjatorów montowania blokad, to nie
ma już winnych, a odpytywane
osoby zastrzegają sobie anonimowość. I tylko jedna z nich
zdecydowała się na wypowiedź.
– Mieszkańcy innych bloków często zajmowali nam miejsca, więc
interweniowaliśmy w spółdzielni. Efektem była jedynie tablica

na nieruchomości naszego bloku, to mamy prawo zamontować
blokady. Tym bardziej, że zgodzili się na to wszyscy zmotoryzowani lokatorzy. Pozostali przecież nie korzystają z parkingu…

Pomysł niezły,
wykonanie fatalne
Temat blokad parkingowych musiał zrobić wiele szumu
w SSM, bo po naszym telefonie
błyskawicznie zapadła decyzja
o usunięciu dwóch ostatnich.
Wiceprezes Andrzej Ostrowski
uważa jednak, że sam pomysł
nie był zły, za to jego wykonanie – fatalne. – Z racji tego, że
jest to jeden z niewielu bloków
z parkingiem na własnej nieruchomości, była szansa na zamontowanie barier. Ale do tego
potrzeba zgody wszystkich
mieszkańców, także tych niezmotoryzowanych oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń u
nas i w urzędzie miasta, na którego działce leży część parkingu. Tymczasem nie załatwiono

dopełnią wszelkich formalności, to w następnym podejściu
może im się udać, zwłaszcza
że niezmotoryzowani lokatorzy są skłonni do współpracy,
jeżeli i dla nich wyznaczone
zostaną miejsca parkingowe.
Miejmy nadzieję, że tym razem
ludzie poważnie podejdą do tematu. Zwłaszcza, że są wśród
nich osoby znane i poważane
w społeczeństwie, którym po
prostu nie przystoi działanie
z pominięciem prawa i ogólnie
przyjętych stosunków dobrosąsiedzkich…

BADANIA
KRĘGOSŁUPA
I STÓP,
NIESZKODLIWE,
BEZ BÓLU!
SZCZEGÓŁY NA STR. 13
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Sanok w Porozumieniu Karpackim

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy; Miasto Sanok jest pierwszym w Polsce samorządem, który został wszelkie działania mają na celu

członkiem Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”. nie dopuścić do zniszczenia ich
GANIMY: Organizatorów tegorocznych DNI SANOKA za wy- Porozumienie skupia różnego typu podmioty publiczne, społeczne dziedzictwa. Te same cele przyświecają działalności Porozumiekazanie zbyt małej troski w kwestii doboru występujących oraz prywatne wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
nia Karpackiego.
na scenie zespołów, tudzież za brak czujności co te zespoły
Oprócz Gminy Miasta w Sana tej scenie wyśpiewują. A działo się, oj działo. „Artyści” tanoku do porozumienia przystąpiły
kich zespołów jak: WATSON NIELETNI z Sanoka oraz TRZYtakże dwie sanockie organizacje:
STA FLOTA z Rzeszowa postanowili zrobić wszystko, aby je
Stowarzyszenie na Rzecz Walki
widownia na długo zapamiętała. Z ich ust sypały się tak wstrętz Chorobami Nowotworowymi
ne, wulgarne i chamskie teksty, że włosy dęba stawały na głoSANITAS oraz Stowarzyszenie
wie. Starsze osoby nie kryły zgorszenia, dzieci spuszczały
Przewodników
Turystycznych
głowy ze wstydu i zażenowania. Smutne, że nie znalazł się nikt
KARPATY.
Sanoczanie
w swoim
z organizatorów, kto by tę dzicz ze sceny przepędził. Takim
członkostwie wspierani są przez
popisom mówimy stanowczo NIE! I to, że w tym roku podczas
poważnych partnerów m.in. StoDni Sanoka Błonia świeciły pustkami (zwłaszcza pierwszego
warzyszenie Gorce – Pieniny
dnia), to jest m.in. efekt ubiegłorocznych popisów językowych
i Związek Podhalan. Warto dogoszczących zespołów, które także używały rynsztokowego
dać, że Miasto Sanok nie ponosi
języka. Najwyższy czas powiedzieć takim zespołom: my was
żadnych kosztów związanych
już nie chcemy! Omijajcie Sanok szerokim łukiem. Bo inaczej
z członkostwem.
sanoczanie powiedzą: my takich Dni Sanoka nie chcemy!
Jednym z ważniejszych
I będą mieli rację!
Nie tak dawno owieczki na połoninach był to normalny biesz- wyzwań, jakie stoi przed członkaczadzki obrazek. Dziś, niestety, już zapomniany. Czy czasy te mi Porozumienia, jest przyszłoCHWALIMY: Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4,
powrócą?
a w szczególności uczniów i ich opiekunów, za wspaniałe
roczny redyk owiec, czyli przepędzieło, jakim jest Izba Regionalna. Tworząc ją, sprawili sobie
Podpisane w 2010 roku współpraca na rzecz Karpat, ich dzenie 300 owiec z Rumunii przez
przepiękny jubileuszowy prezent na 25-lecie szkoły. Ta Izba
„Porozumienie Karpackie” ma ochrony, zrównoważonego roz- Ukrainę do Polski, z zachowaniem
to bardzo ciekawy, profesjonalnie zaaranżowany fragment
na celu wdrażanie Konwencji woju, poprawy jakości życia ich pełnej obrzędowości. Ma on upamuzeum etnogracznego, ukazujący jak w dawnych czaKarpackiej, zatwierdzonej w Kijo- mieszkańców i wzmocnienia miętniać tradycje wołoskich pastesach żyli nasi przodkowie. Ta izba to bogactwo kilkuset
wie w 2003 roku, a ratykowanej gospodarki tych terenów.
rzy. Kolejnym, większym i poważniezwykłych eksponatów stanowiących wyposażenie wiejprzez Polskę trzy lata później
Konwencja Karpacka uznaje, niejszym przedsięwzięciem będzie
skiej chaty, z piecem, warsztatem rzemieślniczym, komplet(oprócz Polski podpisały ją: Ukra- że obszar Karpat jest unikatowy utworzenie „Szlaku wołoskiego”,
nym umeblowaniem, bogactwem narzędzi rolniczych
ina, Rumunia, Słowacja, Czechy, w zasobach przyrodniczych, kul- opartego na wspólnych elemeni gospodarskich, z zabawkami dla dzieci i całym jej wystroWęgry i Austria). Jej celem jest turowych i historycznych, dlatego tach kultury karpackiej.
af
jem. Ile trzeba było zaangażowania, ile czasu poświęcić,
żeby zgromadzić tak wspaniały zbiór... Re - we - la - cja!
Jeśli któraś ze szkół chciałaby odbyć lekcję regionalizmu,
niech szybko pisze podanie do „Czwórki” o umożliwienie
przeprowadzenia jej właśnie w jej Izbie Regionalnej. Będzie
to również okazja, aby przekonać się na własne oczy, co
można zrobić, jeśli się bardzo czegoś chce.
emes
Dr Franciszek Gaik został nowym prezesem
AUTOSANU po tym, jak z funkcji prezesa zrezygnował Adam Smoleń. Tak zdecydowała Rada
Nadzorcza Autosanu, po konsultacji z prezesem
spółki Zasada S.A. Funkcję wiceprezesa będzie
pełnił Maciej Brygidyn, zaś prokurentem pozostaje Andrzej Ogrodnik. Franciszek Gaik ma pełNa trzy miesiące trał do aresztu 29-latek, który w ubiegłym tygo- nić funkcję prezesa Autosanu prawdopodobnie
dniu okradł troje sanoczan. Mężczyzna jest znany policji – był już przez okres trzech miesięcy.
karany przez sąd. Za recydywę grozi mu nawet do 15 lat więzienia.
Franciszek Gaik jest doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1970-1989 był wykładowcą na AkadeWe wtorek (19 bm.) policjanci komórkowy wyceniony na 200 zł.
mii Ekonomicznej w Krakowie, swojej macierzystej
sanockiej KPP zatrzymali 29-lat- Na tę kradzież zareagował jeden
uczelni. W roku 1989 został ministrem – kierownikiem
ka, który w ciągu jednego dnia z przechodniów, próbując zatrzyCentralnego Urzędu Planowania w rządzie Mieczysłaokradł trzy osoby. Okazało się, że mać napastnika, który jednak zdowa Rakowskiego. Do roku 1991 pełnił również funkcję
mężczyzna doskonale znany jest łał mu się wyrwać.
podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu. W lapolicji i już wcześniej kilkakrotnie
Wezwany na miejsce policyjny
tach 1991-1993 zajmował kierownicze stanowiska
był karany przez sądy za kradzie- patrol zatrzymał 29-latka w chwilę
w Prosper Banku w Warszawie. Od 1993 roku związał
że, rozboje i przestępstwa narko- później. Okazało się, że jest pijany
się z Centrum S.A. Sobiesława Zasady. W latach Z osobą dr. Franciszka Gaika załoga Autosanu
tykowe. Tym razem – jak ustalili – w jego organizmie stwierdzono
1999-2003 był prezesem zarządu Zasada S.A. wiąże nadzieje na przełom i lepsze czasy. Najfunkcjonariusze – najpierw zaata- prawie 2 promile alkoholu. MężczyOd 1 września 2003 był prezesem zarządu w spółce bliższe miesiące winny przynieść odpowiedź.
kował idącą ul. Mickiewicza kobie- zna został osadzony w policyjnym
Polskie Autobusy – Grupa Zasada.
emes Oby dobrą!
tę. Wyrwał z ręki 22-latki telefon areszcie do czasu wytrzeźwienia

Były minister prezesem w Autosanie

MARIAN STRUŚ

Okradł trzy osoby

i złożenia wyjaśnień. Na wniosek
policji Sąd Rejonowy w Sanoku
zastosował wobec przestępcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy
miesiące. Ponieważ mężczyzna
Równolegle z badaniami archeologicznymi
działał w warunkach recydywy,
na placu św. Michała prowadzone są wykopaligrozi mu nawet do 15 lat pozbawieska na dziedzińcu zamkowym. Ostatnie dni
nia wolności.
/jot/
przyniosły tu szczególnie ciekawe odkrycie.
W warstwie wilgotnej gleby o niskiej zawartości
tlenu archeolodzy natrali na skórzany but, pochodzący prawdopodobnie z czasów średniowiecza.
Badacze wstępnie datują go na XIV-XV wiek. – Jest
bardzo ładnie zdobiony ażurową wycinanką. Znaleźliśmy też przyklejony fragment posrebrzanej
ostrogi, co pozwala wnioskować, iż but ten należał
do jakiegoś zamożnego rycerza, stanowiąc element
jego stroju cywilnego. Być może rycerz ten wdepnął
w głębokie błoto, w którym but ugrzązł, a jego
właściciel postanowił go nie szukać i tam pozostawić – domniemywa Marcin Glinianowicz.

Wykopali but sprzed 500 lat!

Sanok

* Łupem złodzieja padł rower górski KONA o wartości 1500 zł, należący do 26-letniego mężczyzny.
Niezabezpieczony jednoślad znajdował się obok samochodu, w którym spał pokrzywdzony. Do kradzieży doszło 24 bm. na parkingu
przy ul. Aleje Wojska Polskiego.
* Na 350 zł oszacowano wartość
telefonu komórkowego Nokia, który przywłaszczył sobie (24 bm.)
nieustalony sprawca. Właściciel
pozostawił aparat na stole do tenisa stołowego znajdującego się
na placu zabaw przy ul. Kwiatowej.
Kiedy po niego wrócił, telefonu już
nie było.
* Podczas kontroli drogowej
na ul. Traugutta (24 bm.) zatrzymano kierującego renaultem
54-letniego mieszkańca Sanoka.
Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mimo aktualnego
zakazu sądowego.

Gmina Sanok

* Jeden z mieszkańców Trepczy
padł ofiarą (21 bm.) oszusta internetowego. Pokrzywdzony zamówił
na jednym z portali telefon komórkowy Nokia o wartości 650 zł.
Po przekazaniu wymienionej kwoty
listonoszowi, który przybył z przesyłką, nabywca odkrył, że został
oszukany, bowiem w paczce znajdowała się jedynie używana mysz
komputerowa.

Kierowcy
na promilach

Miniony tydzień przyniósł wyjątkowy wysyp pijanych kierowców
na drogach powiatu sanockiego.
W ręce policji wpadło 18 amatorów jazdy z alkoholowym doładowaniem, w tym 6 rowerzystów. Rekordzistą okazał się
zatrzymany na ul. Jagiellońskiej
39-letni Sławomir K. z powiatu
lubelskiego, który kierował motocyklem suzuki, mając 3,270(!)
promila alkoholu w wydychanym
But zostanie poddany specjalistycznym proce- powietrzu. W gronie pijanych
som konserwacyjnym, aby maksymalnie odtworzyć kierowców znaleźli się również:
cechy materiału, z jakiego go wykonano. Być może na ul. Mickiewicza – 21-letni
uda się nawet ustalić pierwotny kolor skóry. – To cen- Piotr F., motocykl junak (1,386);
ne znalezisko nie tylko dla badaczy naszego regionu, na ul. Białogórskiej – 46-letnia
Lucyna P. z powiatu dębickiego,
ale i całego kraju – dodaje sanocki archeolog. /k/
kia (2,289); na ul. Lipińskiego
– 20-letni Rafał S., volkswagen
(1,869); na ul. Traugutta
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ARCHIWUM MH

komórkowy, uderzył ją łokciem
w głowę i uciekł. Kolejnym
pokrzywdzonym był taksówkarz,
któremu podczas postoju na ul.
Traugutta sprawca ukradł z niezamkniętego samochodu dwa telefony komórkowe o łącznej wartości
450 zł. Oarą stał się też 16-letni
chłopak – złodziej zabrał mu telefon

W minionym tygodniu policjanci
sanockiej KPP przeprowadzili 247
interwencji, w tym 44 domowe,
44 publiczne, 19 dotyczących
zakłócania spokoju i porządku
publicznego, 8 – kradzieży,
3 – gróźb karalnych, 2 – uszkodzenia mienia, 2 – oszustwa,
1 – przywłaszczenia oraz 12 związanych z kolizjami. W PdOZ osadzono 24 osoby.
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TYLKO O MIEŚCIE

Dobry czas dla Towarzystwa Spółdzielnia rośnie

Największym dokonaniem
minionego roku było niewątpliwie wydanie jubileuszowego
X tomu Rocznika Sanockiego.
Prace nad jego przygotowaniem do druku, a potem nad
jego promocją, zajęły działaczom
Towarzystwa
sporo
czasu.

przywiązywał do kontaktów z oddziałami lialnymi w Warszawie,
Wrocławiu i Trójmieście. Liderzy
tych oddziałów: Paweł Biedka
(Warszawa), Jan Zacharski (Wrocław) oraz Czesław Florek i Zbigniew Adamski (Trójmiasto) są
częstymi gośćmi w Sanoku,
a prezes Towarzystwa Waldemar

Dowodem na to było jednomyślne
głosowanie nad udzieleniem mu
absolutorium i wyrazy uznania
za pracę i równie dobrą atmosferę, jaka jej towarzyszy. Z kolei prezes Waldemar Och dziękował
burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi i jego zastępcom,
a także staroście sanockiemu Sebastianowi Niżnikowi, za wsparcie,
na jakie zawsze może liczyć zarząd Towarzystwa z ich strony.
Słowa podzięki skierował także do
redaktora naczelnego „TS” Mariana Strusia za medialne wspieranie

MARIAN STRUŚ

Legitymację członka Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej odbiera z rąk prezesa
Waldemara Ocha Robert Zoszak.
Troska o to, aby Sanok i cała
Ziemia Sanocka była jak najpiękniejsza, zaowocowała działaniami,
których
efektem
jest
reaktywowanie konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon w mieście
i powiecie. Konkurs właśnie rusza,
co inicjatorzy przygotowujący jego
start mogą uznać za swój sukces.
Liczą na to, że inicjatywa ta spotka
się z dobrym przyjęciem mieszkańców i będzie zachętą do szczególnej dbałości o ogrody i balkony.
W okresie sprawozdawczym
zarząd Towarzystwa dużą wagę

Och z wielkim szacunkiem i uznaniem mówi o świetnej współpracy
z liami. Miniony rok zaowocował
także udanymi staraniami o nowy
lokal na siedzibę TPSiZS. Dzięki
zrozumieniu i dużej pomocy
władz miejskich, Towarzystwo
weszło w posiadanie lokalu
o świetnej lokalizacji (Rynek 15),
co powinno jeszcze bardziej konsolidować jego członków i sprzyjać ich aktywności.
Uczestnicy walnego zebrania
pozytywnie ocenili działalność zarządu Towarzystwa w roku 2011.

działań Towarzystwa i czynne
włączenie się do organizacji konkursu na najpiękniejszy ogród
i balkon oraz objęcie go patronatem przez „Tygodnik Sanocki”.
O tym, że Towarzystwo jest
w ciągłej ofensywie świadczył jeszcze jeden fakt, a mianowicie przyjęcie w poczet członków trojga nowych jego adeptów. Byli to:
Agnieszka Kornecka-Witalis, Sebastian Warchałowski oraz Robert
Zoszak. Legitymacje członkowskie
wręczyli im: prezes Waldemar Och
w asyście Wacława Krawczyka.

Gośćmi walnego zebrania
byli: starosta Sebastian Niżnik
oraz dwaj zastępcy burmistrza:
Marian Kurasz oraz Ziemowit Borowczak. Ich obecność sprawiła,
że uczestnicy spotkania mieli niebywałą okazję, aby wiele dowiedzieć się o aktualnie realizowanych przez powiat i miasto
zadaniach, jak też o bliższych
i dalszych planach. To były optymistyczne meldunki. Mimo kłopotów nansowych, bardziej odczuwanych w mieście niż w powiecie,
realizowanych jest wiele zadań,
które przyniosą poprawę warunków życia mieszkańców. Jest to
niewątpliwie efekt skutecznych
zabiegów o środki zewnętrzne,
dzięki którym nie wyczuwa się totalnej „bryndzy” w nansach
publicznych.
– Warto być członkiem Towarzystwa. Dzięki temu dziś tak wiele dowiedziałam się o planach,
jakie zamierza się realizować
w moim ukochanym Sanoku. Są
bardzo mnie satysfakcjonujące.
Może poza jednym, że ani w tym
roku, ani chyba jeszcze w następnym, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad nie przeprowadzi zapowiadanego już tak
dawno remontu ulicy Lipińskiego.
A jest ona okropna, w niczym nieprzypominająca miasta. Zwłaszcza tak pięknego jak Sanok – powiedziała jedna z uczestniczek
zebrania.
Wszystko nam się podobało,
poza jednym – zbyt małą frekwencją. Gdy zestawiłem liczbę
członków Towarzystwa z liczbą
uczestników walnego zebrania
i wyszło mi, że ci drudzy stanowią
mniej niż dziesięć procent, zrobiło
mi się głupio. Zacząłem mieć
wątpliwości, czy ci pozostali, którzy nie przyszli na to ważne, bądź
co bądź, spotkanie, to są prawdziwi przyjaciele Sanoka. Może
warto ich zwerykować i wymienić na tych autentycznych patriotów. Jest ich wielu. Spotykamy
się z nimi na co dzień.
Marian Struś

Jedni odetchnęli, drudzy posmutnieli
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W tym roku formuła
egzaminów była zmieniona – uczniowie po raz
pierwszy pisali sprawdziany z 5 bloków przedmiotowych (język polski, historia
i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz
język obcy). W Sanoku
najlepiej uporali się z nimi
gimnazjaliści z „Trójki”, którzy we wszystkich testach
utrzymali wysoki poziom,
zajmując czołowe miejsca
wśród 21 gimnazjów na terenie powiatu sanockiego.
Wierzymy, że nasi rozmówcy sprzed
Nie mieli sobie równych
2 miesięcy są zadowoleni z wyników.
z historii i wos-u, nieźle
uporali się z matematyką (4m.
Powody do zadowolenia
w powiecie) oraz przedmiotami mogą mieć też dyrektorzy G1
przyrodniczymi (3.) i jęz. angiel- (najlepsze z angielskiego!) i G4
skim (3.). Najwięcej trudności spra- (dobry j. polski – 4 m. w powiecie,
wił im język polski, choć i tak zmie- słabsza matematyka – 10 m.),
ścili się w pierwszej siódemce.
które utrzymały wysoki poziom.

Najsłabiej poszło gimnazjalistom
z „Dwójki” – tu poza językiem angielskim (5 m. w powiecie) nie
mają się czym chwalić, okupując
środek powiatowej stawki, poważny niepokój budzi za to matematyka i dopiero 15 miejsce
na liście. Oczywiście szkoła szkole nierówna i inaczej się uczy, gdy
uczęszcza do niej 30 uczniów,
a inaczej, gdy ich liczba sięga 400,
choć to wszystkiego nie tłumaczy.
Najlepszymi matematykami
w powiecie okazali się uczniowie
Gimnazjum w Strachocinie, którzy
uzyskali średnio 57,6 procent
punktów. Dla porównania wyniki
sanockie: G1 – 53, G2- 44,2, G354,1, G4 – 50,3. Kuźnią polonistów okazało się Gimnazjum
w Tarnawie Dolnej, gdzie średnia
procentowa wyniosła 73,9. W G1
osiągnęła ona 71 procent, w G269,8, G3 – 71,3, G4 – 71,8. W powiecie trudno wskazać lidera
z uwagi na rozbieżne wyniki szkół
z różnych przedmiotów. Bukowsko – lider w przedmiotach przyrodniczych, w czołówce z historii
i matematyki, fatalnie wypadł w
językach (polski – 15m., angiel-

Budynek spółdzielni rośnie jak na drożdżach.
Na kolejnym piętrze mieścić
się mają dwie sale (teatralno-widowiskowa i wystawienniczo-dydaktyczna), biblioteka, czytelnia, bank,
poczta, posterunek policji, gabinet
stomatologiczny i pracownia geodezyjna. Dzięki nadbudowie płaski
i wadliwy dach zastąpi konstrukcja
dwuspadowa. Budynek zostanie
wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, która służyć ma
również podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej.

– Warto zaznaczyć, że prace
prowadzone przez rmę Prohan-Bud z Uherzec nie spowodowały
przerwania działalności żadnej
z placówek mieszczących się
obecnie w budynku. Zakończenie
inwestycji, będącej jednym z 10
prowadzonych przez nas projektów, przewidziane jest na październik 2013 roku. Jej kosztorys
wynosi 1,6 miliona złotych – powiedział Michał Skrabut, wiceprezes SSM „Autosan”.
(b)

Przyleci nowy „Sokół”
Na dzisiaj zaplanowano obchody 123-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, z odsłonięciem jego nowej rzeźby.
Rzeźbę nowego sokoła oglądać można już od godz. 12,
a wystawiona zostanie na placu
Harcerskim. O 15.30 nastąpi odsłonięcie rzeźby z podniesieniem
jej na ścianę szczytową budynku.
W dalszej części programu m.in.:
pokazy gimnastyczne podopiecznych Mirosława Kazimierczaka
(godz. 16) i występ Zespołu Wokalnego „Soul” pod dyrekcją Moniki Brewczak (16.30), który

zaśpiewa „Hymn Sokoli” i kilka
pieśni patriotycznych.
– Zapraszamy przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i mieszkańców Sanoka do przyjścia
na plac w godz. 12-15 i zrobienie
sobie pamiątkowego zdjęcia przy
nowej rzeźbie sokoła. Prosimy
też o opinie na jej temat – powiedział Bronisław Kielar, prezes
sanockiego „Sokoła”.
(b)

Sanok na Starym Mieście
w Warszawie

Czujne oko naszego warszawskiego przyjaciela i korespondenta
wyłapało na Starym Mieście w stolicy miły akcent sanocki. Otóż
na Krakowskim Przedmieściu, obok bramy głównej do Uniwersyski–19). Tarnawa Dolna – mająca
tetu Warszawskiego, czynna jest wystawa pt. „Piękno Odnalezioświetne wyniki z polskiego, matene. Polskie dziedzictwo kulturowe; zamki, pałace, dwory przymatyki i angielskiego, „położyła”
wrócone do dawnej świetności”. I co my widzimy na jednej
historię z wos-em i przedmioty
z plansz? Zamek sanocki!
przyrodnicze, G2 w Zagórzu
– doskonałe z przedmiotów humanistycznych, znacznie gorzej wypadło w ścisłych.
Reasumując, w ogólnej ocenie miasto i powiat nie wypadły źle
na tle innych samorządów, co nie
oznacza, że nie ma co poprawiać.
W Sanoku z pewnością będzie musiał o tym pomyśleć dyrektor G2, w
powiecie – kilku innych dyrektorów
oraz wójtowie gmin, gdzie szkoły
osiągnęły niskie wyniki egzaminacyjne (m.in. w gminach wiejskich
Zarszyn i Sanok).
/joko/
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Znane są już wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych. Podkarpaccy uczniowie napisali je nieco lepiej niż ich koledzy w całym kraju, a sanoccy uzyskali wyższą średnią od wojewódzkiej.
W mieście najlepiej poradzili sobie uczniowie G3, w powiecie
trudno wskazać lidera z uwagi na duży rozrzut wyników w poszczególnych przedmiotach.

Ruszyła nadbudowa siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan”, czyli dawnego żłobka na Posadzie. Powstanie dodatkowa
kondygnacja o powierzchni 500 metrów kwadratowych.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Mówi się o nich miłośnicy miasta, patrioci lokalni, ludzie których
łączy miłość do swojego miasta. Mowa o Towarzystwie Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. We wtorek odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jego członków, które podsumowało działalność Towarzystwa w 2011 roku. Ocena wypadła dobrze.
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Gorąco i serdecznie
dziekuję znalazcy
dowodu osobistego
i karty płatniczej,
które otrzymałem za
pośrednictwem B.P.H.
Wdzięczny D.W.

Niech Warszawa się dowie, że w Sanoku jest zamek i to z jakim
wspaniałym wnętrzem!
Nie wiemy, komu zawdzięczać ten fakt, kto zacz się
zatroszczył o promocję królewskiego Sanoka. Ale to nieważne.
Ważne jest, że wśród wielu odrestaurowanych
zabytkowych
obiektów z różnych stron Polski,
jest Sanok! Bo to tylko dobrze

świadczy o naszym mieście.
Dla tych wszystkich, którzy nie do
końca uwierzyli w prawdziwość
tej informacji, dołączamy zdjęcie.
Równocześnie dziękujemy naszemu warszawskiemu korespondentowi za rewolucyjną
czujność.
emes
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Dając komuś prezent, warto być oryginalnym. Świetnym tego przykładem była akcja Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS i Szpitala Specjalistycznego w Sanoku,
które z okazji Dnia Ojca zaprosiły Panów na bezpłatne badania prolaktyczne. To pierwsza taka
akcji w historii miasta i – jak zapowiadają organizatorzy – nie ostatnia.

AUTOR

Wprawdzie na widok wolontariuszek SANITAS-u ciśnienie wielu panom skoczyło w górę, jednak
nie mieli nic przeciwko ich uśmiechom i upominkom.
z okazji Dnia Ojca pod hasłem:
„Ojcze, zrób sobie zdrowy prezent!”, wypadła nieźle. W sobotę,
23 czerwca, w sanockim szpitalu
stawiło się nań około dwustu panów w różnym wieku. Najmłodszy
miał 34 lata, najstarszy 82. – „Namówił mnie syn, który przeczytał
o akcji w „Tygodniku...” i oświadczył mi: proszę tam pójść, bo to
jedyna okazja. Inaczej nigdy nie
zrobisz tych badań!” Posłuchałem i dziś jestem z siebie bardzo
zadowolony – mówi Zbigniew Z.,
z którym zetknęliśmy podczas
wykonywania USG Dopplera tętnic szyjnych. Już był po oddaniu
krwi do badania w kierunku raka
prostaty (PSA), a jeszcze był zapisany na USG układu moczowego. – Proszę w naszym imieniu
podziękować organizatorom za tę
akcję. To naprawdę świetna sprawa – stwierdził. Podobnego zdania była większość panów, za
wyjątkiem kilku malkontentów,

którym nie udało się wpisać na
wszystkie listy. Nam szczególnie
spodobał się jeden z panów, który stwierdził: – To świetny sposób
uczczenia Dnia Ojca, jeśli już takie święto mamy obchodzić.
Znacznie lepszy niż zorganizowanie ojcom akademii!
Do miłej atmosfery w oczekiwaniu na badania przyczyniły się
wolontariuszki
stowarzyszenia
SANITAS, które nie tylko spra-

W 2007 roku średnia długość życia mężczyzn wynosiła 71 lat, kobiet
79,7 lat. Według szacunków Eurostatu, mężczyźni w Polsce przeżywają w zdrowiu (bez ograniczonej sprawności) 86 procent długości
życia, a kobiet 84 procent. Osoby w wieku 65 lat mogą oczekiwać, że
ponad połowę dalszego życia przeżyją w zdrowiu, kobiety o prawie
2 lata więcej niż mężczyźni.
Długość życia mieszkańca Polski jest wyraźnie krótsza niż przeciętna
w krajach Unii Europejskiej; w przypadku mężczyzn o 4,6 lat, w przypadku kobiet o 2 lata.
Od wielu lat najkrócej w Polsce żyją mieszkańcy województwa łódzkiego. W 2007 roku mężczyźni żyli tam krócej o ponad 4 lata, kobiety
o 2 krócej niż osoby mieszkające w najlepszym województwie, jakim
jest województwo podkarpackie!

Mocna ekipa ludowców

we wszystkich strukturach samorządowych; w sołectwach, gminach, miastach i powiatach. To
jest ich mrówcza praca, której nie

MARIAN STRUŚ

także o elementy społeczne i patriotyczne – podkreślał. Z kolei Alicja Wosik zwróciła uwagę na fakt,
iż to zaangażowanie peeselowców na różnych szczeblach działalności samorządowej jest najlepszą
formą
przekonywania
do peeselowskich poglądów i winno ono procentować pozyskiwaniem nowych wyborców. – Musimy nadal brać czynny udział
w szkoleniach, dzięki którym ten
wkład członków PSL w działalność samorządów będzie jeszcze
większy – mówiła wicewojewoda.
Podsumowaniem oceny działalności powiatowych struktur
PSL w minionej kadencji były wybory władz na najbliższe cztery
I to jest szczera, prawdziwa radość! Radość z wyboru do zarzą- lata. Przewodnictwo w nich utrzydu powiatowych struktur PSL. Na zdj. wicewojewoda Alicja Wo- mała Grażyna Borek, a jej
zastępcami zostali: Józef Folcik
sik i sekretarz powiatowego zarządu Jerzy Bytniewski.
oraz Zenon Stryjak. Funkcję secę działaczy PSL związaną można nie dostrzegać i nie doce- kretarza powierzono Jerzemu
z funkcjonowaniem samorządów. niać, gdyż oznacza ona dbałość Bytniewskiemu, zaś skarbnika
emes
– Nasi członkowie są widoczni o interesy mieszkańców, w tym Wojciechowi Naparle.

Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL w Sanoku ukazał stronnictwo w dobrej kondycji, z dużym temperamentem i nie
mniejszym potencjałem, który – zdaniem kierownictwa wojewódzkich struktur PSL – dobrze jest wykorzystywany.
Gośćmi sanockiego zjazdu
byli m.in.: Jan Bury, prezes wojewódzkiego zarządu PSL, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu
i przewodniczący parlamentarnego klubu PSL, Dariusz Sobieraj,
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
Alicja Wosik, wicewojewoda podkarpacki. W swoich wystąpieniach
wszyscy oni podkreślali, że członkowie PSL współrządzą w województwie, ale też biorą na siebie
współodpowiedzialność za sprawowane rządy. – To jest i będzie
dobry czas dla Podkarpacia. Województwo aplikuje duże środki
z Unii Europejskiej, które pozwalają mu szybko się rozwijać – mówił
Dariusz Sobieraj. Z kolei Jan Bury
zwrócił uwagę na codzienną pra-

wiały panom przyjemność swym
widokiem, ale także częstowały
ich słodyczami. Były też niespodzianki. Kto wyciągnął czekoladkę z czerwoną wstążeczką, ten
otrzymywał upominek w postaci
jakiegoś kosmetyku dla panów.
Panowie ojcowie czuli się
naprawdę dumni i szczęśliwi.
Podsumujmy pierwszą akcję
prolaktyczną dla panów. W trakcie jej trwania wykonano: 122 badania PSA (na raka prostaty),
37 badań EKG, 30 badań USG
układu moczowego i 32 USG jamy
brzusznej, 27 badań USG Dopplera tętnic szyjnych, 101 oznaczeń
cukru we krwi i 80 pomiarów
ciśnienia tętniczego. Należy zaznaczyć, że do akcji włączyły się solidarnie niepubliczne zakłady ZOZ:
„Diaverum” oraz GVM „Carint”.
Patrząc na uśmiechnięte buzie wolontariuszek Sanitasu, wyraźnie było widać, że są zadowolone z kolejnej akcji, którą
zainicjowały. Zadowolenia nie
krył też dyrektor Adam Siembab,
choć tym razem osobiście zajął
się przeprowadzaniem badań
USG Dopplera tętnic szyjnych.
– To pierwsza nasza akcja skierowana do panów. Może jeszcze
bez wielkiego rozmachu, ale na
taką było nas stać. Postaramy się
za rok ją powtórzyć, angażując
większe siły i środki. A skoro
przywołujemy Dzień Ojca, może
wymyślimy coś podobnego dla
kobiet z okazji Dnia Matki... – powiedział Adam Siembab. Trzymamy za słowo!
Marian Struś

Dotacje na zabytki
170 tysięcy złotych to kwota dotacji przeznaczonej przez Sejmik
Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach z terenu powiatu sanockiego. Wśród
dwunastu podmiotów osiem stanowią parae. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejmik Województwa na sesji w dniu 25 czerwca.
Ponad 100 tysięcy przyznano
obiektom sakralnym. Znajdują się
one w paraach: w Trepczy (20 tys.),
Komańczy – cerkiew prawosławna
w Turzańsku (20 tys.), Jaćmierzu
(15 tys.), Komańczy – cerkiew
w Radoszycach (10 tys.), Mrzygłodzie (10 tys.), Niebieszczanach
(10 tys.), Nowotańcu (10 tys.) i Bażanówce – paraa polskokatolicka
(10 tys.). Ponadto dotacje otrzymały
dwie gminy: Zagórz – na prace restauracyjne przy ruinach klasztoru

Karmelitów Bosych (30 tys.) i Besko
– na konserwację muru przy parku
dworskim w Besku. Skutecznie powalczyły o dotację: Zespół Szkół
Centrum Szkolenia Rolniczego
w Nowosielcach (15 tys.) oraz Stowarzyszenie Opieki nad Starymi
Cmentarzami w Sanoku (10 tys.).
Informację o przydziale dotacji na obiekty zabytkowe przez
Sejmik przekazał nam członek
zarządu województwa Sławomir
Miklicz.
emes

Zasnął za kierownicą?
W ubiegłą środę (20 bm.) przez ponad dwie godziny zablokowana
była droga Krosno-Sanok. Stało się tak w wyniku wypadku, do którego doszło około godz. 13 w Zarszynie. Dwie osoby trały do szpitala.
Jak wstępnie ustalili policjanci
na miejscu zdarzenia, 40-letni
mieszkaniec powiatu sanockiego,
kierujący audi, prawdopodobnie
zasnął za kierownicą i zjechał na
przeciwległy pas ruchu. Prowadzony
przezeń pojazd zderzył się czołowo
z samochodem kia, za kierownicą
którego siedziała 34-letnia mieszkanka powiatu rzeszowskiego.

Oboje kierujący doznali obrażeń ciała i zostali przewiezieni do
szpitala – 40-letni kierowca audi
w stanie ciężkim. W ich organizmach nie wykryto obecności alkoholu. Droga była zablokowana
przez ponad 2 godz., w ciągu których utworzył się ogromny korek.
Ruch przywrócono dopiero po 15.
/k/

KPP SANOK

Badania
zamiast akademii

Wybrano badania w kierunku
raka prostaty, cukrzycy oraz badania urologiczne, kardiologiczne
i neurologiczne. – Są one związane z chorobami na które najczęściej zapadają mężczyźni i które
są najczęstszymi przyczynami
ich zgonów. A trzeba pamiętać,
że mężczyźni żyją krócej od kobiet o ponad osiem lat, stąd troska o przedłużenie ich życia winna leżeć w interesie wszystkich,
kobiet także. I stąd ten nasz pomysł – wyjaśnia Adam Siembab,
dyrektor szpitala. Poproszony
o wyjaśnienie, dlaczego mężczyźni żyją tak krótko, odpowiada: – Są bardziej narażeni na
stres, zazwyczaj ciężej pracują,
a przy tym niechętnie uczestniczą
w badaniach prolaktycznych.
Znacznie rzadziej odwiedzają też
lekarzy.
Pierwsza próba zmiany podejścia mężczyzn do badań prolaktycznych,
zorganizowana
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Z MIASTA I POWIATU

Patrząc na to, co zostało z audi, aż trudno uwierzyć, że kierowca
przeżył...

Odwdzięczył się...
Życzliwość wobec innych nie zawsze popłaca, a czasem może wręcz
narazić na spore kłopoty. Przekonał się o tym pewien dostawca towaru, który postanowił wyświadczyć przysługę przygodnemu pasażerowi i podwieźć go do Zagórza. Podczas postoju na światłach delikwent
wyskoczył z auta, zabierając należącą do kierowcy saszetkę z pieniędzmi. Policjanci zatrzymali mężczyznę i odzyskali część skradzionych pieniędzy.
Do zdarzenia doszło we wtorek
(19 bm.) około godz. 15.30. Wówczas to dostawca, który przywiózł towar do sklepu w Lisznej, został zaczepiony przez stojącego w pobliżu
mężczyznę. Nieznajomy poprosił
o podwiezienie go do Zagórza. Kierowca wyraził zgodę i zabrał przygodnego pasażera. Nie przeczuwał
nawet, w jaki sposób ten odwdzięczy
mu się za okazaną życzliwość...
Dojeżdżając do celu, zatrzymali się na czerwonym świetle. Wówczas to niefortunny pasażer wyskoczył z auta, zabierając leżącą
w zasięgu ręki saszetkę dostawcy,
w której było ponad 2700 zł.
Poszkodowany nie miał szans
na dogonienie złodzieja. Wrócił więc
do sklepu, licząc, że przy pomocy

sprzedawczyni uda się ustalić jego
dane. Powiadomił też o kradzieży
policję.
Podjęte przez funkcjonariuszy
poszukiwania doprowadziły do ujęcia sprawcy, którym okazał się
25-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. W chwili zatrzymania
mężczyzna miał przy sobie niecałe
2 tys. zł. Indagowany przez policjantów oświadczył, że pozostałe pieniądze już wydał. 25-latek został
przebadany na alkomacie – w jego
organizmie stwierdzono ponad
2 promile alkoholu. Sprawcę osadzono w policyjnym areszcie
do czasu wytrzeźwienia i złożenia
wyjaśnień. Za popełnione przestępstwo będzie się tłumaczył przed
sądem.
/k/

Serdeczne podziękowania
dla dr. n. med. Wojciecha Skibińskiego,
lek. med. Wiesława Gucwy oraz lekarzy
i pielęgniarek Oddziału Chirurgii
i Oddziału Intensywnej Terapii
za przywrócenie do zdrowia
składa Roman Berezowski

KULTURA

Z tańcem, muzyką
i jubileuszem w tle

Ekspresja zaklęta
w metalu

wany repertuar – od arii Bacha, skrzypków. Znacznie gorzej jest
przez Regtime Joplina po tanga z basami, gdyż nie mamy ani jedPiazzoli – spotkał się z dużym nej wiolonczeli. Mam nadzieję, że
w nowym roku szkolnym uda się
nam uzupełnić skład zespołu
– stwierdziła Grażyna Dziok.
Feerią muzyki, tańca i kolorów okazał się – jak zwykle – koncert FTT „Flamenco”, na który
– mimo środka tygodnia i Euro
– już dwa tygodnie wcześniej
zabrakło wejściówek. Obie grupy
– młodzieżowa i dziecięca – zaprezentowały 18 tańców standardowych i latynoamerykańskich,
w tym nowe wiązanki łacińskie.
Zwieńczeniem wieczoru był efektowny nał w wykonaniu wszystkich tancerzy – od tanga, przez jive’a, do... tanga – oraz zatańczona
na bis Zorba. Koncert był okazją
do pożegnania z zespołem tegorocznych maturzystów, którzy obsypali swą opiekunkę kwiatami.
Do ogromnego bukietu róż dołożyli też walca z różą w zębach,
dziękując Wiesławie Skorek za
wspólnie spędzone lata. – Byłam
Koncerty FTT Flamenco zawsze mają nadkomplet publiczności.
zaskoczona i wzruszona, tym barW szeregach ZTL „Sanok” certu, dopełniając go żywą muzy- uznaniem 150-osobowej widow- dziej, że właśnie świętuję 25-lecie
wystąpili zarówno najmłodsi sta- ką i śpiewem. Na widowni nie ni. Tym bardziej, że kameraliści pracy, o czym młodzież nie wieżem tancerze, jak i weterani. brakowało członków dawnego wystąpili w zróżnicowanym skła- działa, gdyż przyznałam się do
Liczna publiczność z zachwytem ZPiT „Autosan”, którzy fetując dzie – wsparli ich m.in. akorde- tego dopiero na sam koniec. Spraoglądała popisowego krakowia- młode pokolenie „ludowców”, onista Rafał Pałacki oraz Maciej wili mi ogromną radość. To marzeka, mazura i tańce rzeszowskie z łezką wzruszenia wspominali Szybiak grający na fortepianie. nie, żeby mieć taki zespół po tylu
w znakomitej choreograi Janu- własne występy sprzed lat.
– Jestem zadowolona z koncertu. latach pracy – podkreśliła z dumą
sza Podkula. Owacyjnie przyjęto
Wspaniałych wrażeń dostar- Moi podopieczni spisali się pani Wiesia. Gratulujemy, dołąteż Kapelę ludową PWSZ, która czył również wieczór z muzykami dobrze. W orkiestrze gra obecnie czając się do jubileuszowych ży/joko/
gościnnie wystąpiła podczas kon- zespołu „Con amore”. Zróżnico- – poza nauczycielami – około 30 czeń!
Po plastykach i tancerzach grupy PRO.GRES w ramach Wieczorów artystycznych SDK zaprezentowali się „ludowcy” z ZTL „Sanok”, kameraliści z „Con amore” oraz tancerze FTT „Flamenco”.

KAROLINA HRYCAK

Jubileuszowy plener

Zagrało dwóch,
przywieźli trzy nagrody

Od kilku dni na ulicach i w różnych zakątkach Sanoka spotkać
można artystów malujących obrazy. To uczestnicy X Międzynarodowego Pleneru Miast Partnerskich, który w tym roku obchodzi
swój jubileusz. Efekty ich twórczych dokonań będzie można
Mocnym akcentem zakończyli sezon konkursowy sanoccy akorod jutra podziwiać na poplenerowej wystawie w ODK „Puchatek”.
deoniści: Seweryn Gajda i Rafał Pałacki. Na IV Ogólnopolskim
Przyjechali ze Słowacji, Ukra- czerpany w inspiracje, odkrywany Festiwalu Akordeonowym w Solcu Zdroju (21-24 bm.) sięgnęli
iny, Węgier, Rumunii i Polski, aby na nowo – mówi Maria Kępa, kie- po trzy medale, jeden złoty i dwa srebrne.
– jak co roku – spotkać się, pody- rownik ODK „Puchatek”, który od lat
skutować, wymienić doświadcze- organizuje plenery miast partnerPierwszą nagrodę Seweryn fakt, że w przeddzień swych
nia, ale nade wszystko malować. skich (przy wsparciu UM i SSM).
Gajda i Rafał Pałacki zdobyli występów na festiwalu w Solcu
– Uczestnicy plenerów to ludzie
Czy ten jubileuszowy okaże za występ w kategorii zespołów Zdroju obaj wystąpili reprezentaw różnym wieku, których łączy się równie udany jak poprzednie? kameralnych, gdzie wystąpili cji sanockiej PSM na koncercie
pasja, chęć bycia ze sobą, By się o tym przekonać, wystar- w duecie. Natomiast w kategorii w zabytkowym kościele w Iwonipotrzeba dzielenia się doświad- czy wybrać się na otwarcie pople- solistów do lat 18 obaj zajęli czu Zdroju. Przyjęci zostali tam
czeniami i odkryciami malarsko- nerowej wystawy, której wernisaż ex aequo drugiej miejsca. Warto owacyjnie, zmuszeni do kilku bi-fotogracznymi. Plener to kontakt zaplanowano na jutro (30 czerwz naturą, którą każdy z nas próbu- ca) o godz. 17 w Galerii Artistic
je opisać na swój sposób. Moty- ODK „Puchatek”. Jego dodatkową
wem tegorocznego spotkania jest atrakcją będzie występ zespołu
Sanok – zawsze ciekawy, niewy- „Jednej Góry Matragona”.
/jot/

MARIAN STRUŚ

Wakacyjne warsztaty
taneczne

Sanocki Dom Kultury zaprasza młodzież do lat 12 na Wakacyjne
Warsztaty Taneczne. Odbędą się one w sali tańca SDK w dniach
2-6 lipca, a prowadzić je będą doświadczeni instruktorzy tańca
Dla 16-letniego Rafała Pałackiego debiut w kategorii do lat 18
współczesnego i hip-hopu.
zakończony zajęciem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie to
– Wychodzimy z taką inicjaty- w Szkole Tańca Agustina Eguroli
znakomity wynik i dobry prognostyk na przyszłość.
wą, gdyż zainteresowanie tańcem –zachęca Mariola Węgrzyn-Myćka,
zaznaczyć, że dla 16-letniego Ra- sów. Obok nich w koncercie tym
wśród mlodzieży jest ogromne. Pro- instruktor tańca w SDK.
ponujemy tygodniowe warsztaty
Zajęcia odbywać się będą fała był to debiut w tej kategorii wie- wystąpili jeszcze: Zuzanna Dulęz tańca współczesnego i hip-hopu, w dniach 2-6 lipca, codziennie po 2 kowej. Seweryn jest uczniem ba, Julia Rodkiewicz i Wiktoria
a prowadzić je będą znani, doświad- godziny. Uzupełniać je będą 30-minu- I Liceum Ogólnokształcącego Łoskot (skrzypce) oraz gościnnie:
czeni instruktorzy prowadzący duże towe projekcje lmowe z tańca. Dla w Sanoku, Rafał świeżo upieczonym Michał Krajewski ze Społecznej
zespoły i realizujący ciekawe pro- najlepszych organizatorzy przewidzie- absolwentem Gimnazjum w Tarna- Szkoły Muzycznej II st. (akordejekty choreograczne. Są to: Moni- li dodatkowo 1 godzinę poświęconą wie Dolnej. Obaj są uczniami w kla- on) i Małgorzata Gajda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawoka Godek, tancerka Krakowskiego choreograi. Warsztaty rozpoczynać sie prof. ośw. Andrzeja Smolika.
O dużej aktywności uczniów dowej w Sanoku (skrzypce).
Teatru Tańca (z tańca współczesne- się będą codziennie o godz. 9. Koszt
emes
go) i Tomasz Berkowicz, instruktor 50 zł, zapisy w SDK.
emes sanockiej PSM najlepiej świadczy

5

Chłód, zapach i kolor metalu fascynują ją od lat. Z równym
zachwytem ulega magii ognia. Przy jego udziale twarde blachy
i pręty zmieniają się w plastyczną lawę, powolną wyobraźni i dłoniom artystki. Efektem końcowym są niezwykłe rzeźby, porażające ekspresją i artystycznym kunsztem.
Najnowsza wystawa w BWA wewnętrznej struktury, napięć i odGalerii Sanockiej – Upłaszczyzno- prężeń, pozwala nadawać mu
wienia Anny Wysockiej z Torunia kształt. Szczególne są niuanse ko– głęboko zapada w jaźń. Artystka, lorystyczne powstające podczas
ochrzczona przez jednego z kryty- spawania. Z uwagą poszukuję teł
ków córką Hefajstosa, z równą dla spawanych gur. Tła są podstawprawą posługuje się pędzlem (dy- wą ich wklęsłości i wypukłości,
plom z malarstwa i rysunku na UMK punktem odniesienia. Kontrastem
w Toruniu), jak spawalnicą i młotem. pomiędzy płaszczyzną a gurą
Stworzone przez nią z metalu ustanawiam symboliczną przei ognia wielkoformatowe obiekty strzeń. Upłaszczyznowione gury
funkcjonujące na granicy płaszczy- tkwią pomiędzy bytem i niebytem,
zny i przestrzeni, przybierają postaci pomiędzy znanym, namacalnym
ludzi, ale i przedziwnych człeko- a poznawanym - uwidocznianym.
-stworów w stanie częściowego roz- W swojej drodze twórczej od abstrakpadu, prowadzącego do całkowitej cji, poprzez wyobrażenia otoczenia
destrukcji. Poruszają do głębi, nasu- zadziwiającego swoją niezależnością
wając pytania o istotę człowieczeń- (zwierzęta), dochodzę do gury człostwa, o to, kim i czym jesteśmy wieka. Postrzegam człowieka jako
w otaczającym nas makrokosmosie. szczególny punkt Wszechświata.
Obecna na wernisażu artystka Rozważam jego kondycję, karmę,
chętnie opowiadała o swych arty- sens – podkreśla artystka.
stycznych inspiracjach i fascynaBy przekonać się, jak głębokie
cjach, które pozwalają jej udanie to, analizujące najdrobniejsze elezintegrować zarówno doświadcze- menty ludzkiego bytu i niebytu, roznia malarskie, jak i rzeźbiarskie. ważania, trzeba wybrać się do BWA.
– Dzięki użyciu technik spawania, I to bynajmniej nie na krótką chwilę.
mogę przełamywać opór metalu, Stworzona z wielką starannością
pogłębiając obszar wykorzystania i widocznym skupieniem wystawa,
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jego walorów. Ogień - towarzyszący
spawaniu, żywioł budzący dystans,
przywołuje pierwotne instynkty. Ulegam jego magii, tak jak magii rozżarzonego metalu. Wyczuwanie jego

której montaż i oświetlenie zajęły
pięć(!) dni, wymaga kontemplacji.
Nie tylko niezwykłych prac, ale i dopełniającej ich muzyki. Warto – zdecydowanie warto.
/joko/

Malarstwo na zamku
Muzeum Historyczne zaprasza w najbliższą środę (4 lipca) do sali
portretowej sanockiego zamku na otwarcie wystawy malarstwa Mariana Waldemara Kuczmy. Twórczość artysty – tworzącego wielkoformatowe abstrakcje o wysublimowanej kolorystyce – uznawana jest przez
wielu krytyków za jedno z ciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.
/j/

Głosujmy na RAYA BELL
Piosenka „Ska” grupy RAYA BELL bierze udział w konkursie
„Przebojem na antenę”. Głosować można do najbliższej niedzieli.
Wysyłajcie SMS-y!
Konkurs organizuje Polskie Radio Białystok we współpracy z rozgłośniami regionalnymi. Wśród 11 utworów znalazł się m.in. „Ska” reaktywowanej niedawno sanockiej grupy reggae. Obecnie piosenka zajmuje
4. miejsce, wysyłajmy więc SMS-y o treści PRZEBOJ.RAYA BELL na
numer 71601 (koszt 1,23 zł z VAT).
– Nasz kawałek odsłuchać można na stronie Radia Rzeszów. Liczymy na wasze wsparcie – mówi basista Jakub Osika, dodając jednoczesnej, że ogólnopolski nał konkursu odbędzie się 2 września podczas
koncertu w malowniczej Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej. (bb)

„Dorwać Gringo” – zrobiony z humorem – ale nie bezkrwawy – lm
o dobrych i złych, z Melem Gibsonem w roli głównej. W Kinie SDK
od piątku do niedzieli o 17., poniedziałek i wtorek o 17.30.
„Nietykalni” – komedia, która zachwyciła 25 milionów widzów i niech
to będzie jedyna w tym miejscu rekomendacja. W Kinie SDK od piątku
do niedzieli o 19., w poniedziałek i wtorek o 19.30.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy dwie podwójne wejściówki na lmy.
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OKOLICE KULTURY

Smerfny piknik

czyli zabawa na sto dwa!

przedszkolne. Dodatkową atrakcję stanowił występ zespołu wokalnego Cassiopea z Młodzieżowego Domu Kultury. Wielu wrażeń
dostarczyły również popisy akrobatów z grupy sportowej Spartanie z Zahutynia.
Było sporo atrakcji dla ducha,
nie brakowało i tych dla ciała.
Wyśmienite dania przyrządziła
przedszkolna kuchnia, ogromnym
zaangażowaniem wykazali się
też rodzice, którzy – odpowiadając na apel dyrekcji – przygotowali mnóstwo przepysznych
ciastek i placków. Zajadali się
nimi ze smakiem i mali, i duzi.
Bawiąc się i smakując nie zapomniano o nansowym celu pikniku. Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola pod Sanockim Zamkiem zorganizowało publiczną
zbiórkę pieniężną w postaci
sprzedaży cegiełek o nominale
I mali, i duzi bawili się znakomicie.
5 zł. Kupowano je chętnie, zasilając przedszkolną kasę o 2795
– Celem pikniku było zapew- – niebieskich skrzatów i Garga- złotych. Całkowity dochód z piknienie atrakcyjnego dnia i dobrej mela, wszyscy bawili się rado- niku wyniósł 7868,66 złotych
zabawy, a przy tym uzyskanie śnie. Atrakcji nie brakowało – kwota ta w całości przeznaczośrodków nansowych na dalszą – wzięcie miała ścianka wspi- na zostanie na rozbudowę przedrozbudowę placu zabaw – wyja- naczkowa GOPR i trampolina, szkolnego placu zabaw dla dzieśnia Małgorzata Pietrzycka, dy- kolejki ustawiały się do malowa- ci. Nie jedyny to, choć najbardziej
rektor Samorządowego Przed- nia twarzy i stoiska z balonami wymierny aspekt wyjątkowo
szkola nr 3, które wespół z Radą napełnianymi helem, oblężenie smerfnej imprezy, która upłynęła
Rodziców oraz Stowarzyszeniem przeżywały załogi wozu strażac- w radosnej i serdecznej atmosfePrzyjaciół Przedszkola pod Sa- kiego i karetki pogotowia, które rze, integrując dzieci, rodziców,
nockim Zamkiem zorganizowało można było obejrzeć od środka.
pracowników przedszkola, spontę nader udaną imprezę. Przy
Śpiewem i tańcem tętniła ple- sorów, sanockie władze oraz całą
brzmieniu smerfnych hitów, w to- nerowa scena, na której prezen- lokalną społeczność.
warzystwie – nieco wyrośniętych towały się poszczególne grupy
/jot/
Tak mobilnej i zaangażowanej grupy społeczników, jaką ma
Przedszkole nr 3, można tylko pozazdrościć. Potwierdził to doroczny, przygotowany już po raz 8. Piknik Rodzinny, którego organizatorzy zaprosili uczestników do Krainy Smerfów. Było radośnie, kolorowo i bardzo smakowicie.
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Jak co roku BWA Galeria Sanocka przygotowała
dla najmłodszych sanoczan ciekawą ofertę zajęć podczas letniej laby. Tym razem zaprasza
milusińskich do Wakacyjnego Ogrodu Sztuki,
czyli na letnie warsztaty artystyczne w Zielonej
Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Miłośnicy sztuk plastycznych (7-11 lat) mogą wziąć
udział w „Małym przeglądzie potworów”. – Każdy z
nas zaprzyjaźniony jest z innym potworem, inne
potwory również dokuczają nam w życiu… Rozpoznanie natury przeciwnika, to połowa sukcesu. Dlatego sami
spróbujemy wykonać trójwymiarowe modele potworów
i nazwać je – zachęcają organizatorzy. Zajęcia prowadzone będą w dniach 16-20 lipca, od godz. 10 do 12.
Dla tych, którzy lubią bawić się w teatr i mają 10-12
lat, przeznaczone są warsztaty teatralno-plastyczne pn.
„Strach ma wielkie oczy”. Zaplanowano je w terminie
23-27 lipca, w godz. 10-12.30. W programie gry i zabawy
teatralne, przygotowanie i wykonanie oprawy plastycznej, zakończone premierą spektaklu (27 lipca, godz. 17).
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Wakacyjny Ogród Sztuki

TOMASZ CHOMISZCZAK
No i ogary poszły w las, czyli
zostaliśmy z polskimi piłkarzykami daleko w tyle. Oczywiście,
żegnamy się z naszymi harcownikami tradycyjnym – by po tylu latach zawiedzionych marzeń nie
rzec wręcz: staropolskim – „nic
się nie stało!”. Przytoczmy końcowe wzruszenie trenera Smudy
Franciszka vel Franza: „Dziękuję
kibicom, którzy na co dzień nam
machali”. O, zaiste, w machaniu
tośmy już rekordy pobili.
Dalej bez entuzjazmu i narodowych emocji, za to z większym
zaciekawieniem i podziwem dla
kunsztu spojrzeć można było
na dalsze potyczki futbolistów, bo
im bliżej wyjścia z opłotków grupowych, tym zacieklejsza się ta
gawiedź stawała. Że o ćwiartce
nałów już nawet nie wspomnę.
Ale, co znowu z szacunkiem podkreślić należy, takoż kunszt coraz
wyższy nasi komentatorzy, eksperci tudzież inne goście w progi
studia sportowego zawitający
okazywali.
Oto Hiszpanie „wjeżdżają na
pole karne z wysoko podniesionymi głowami”, obwieszcza triumfalnie Trzeciak Mirosław. Choć
nie dodaje, na czym (na kim?)
tamże wjeżdżają. A spośród
owych Iberyjczyków najszlachetniej sprawuje się, wedle imć Mirosława, niejaki Torres Fernando,
który „nie wyciągnął tego, co
mógł”. Szpakowski Dariusz, miast
tę uwagę zmilczeć i uwagę przenieść na drugą połowę boiska,
jeszcze dokłada do pieca, tako
ripostując: „Jakby bardzo chcieli
pokazywać, toby się mogło dla

Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju zaprasza po raz kolejny na konkurs malarski pn. „Barwy Podkarpacia”, w którym mogą
wziąć udział uczniowie i studenci wszystkich typów szkół
(do 24 roku życia). Najlepsze prace zostaną wydane w formie pocztówek, zakładek do książek oraz kalendarza na 2013 rok, a ich autorzy wezmą udział w II Podkarpackiej Gali Młodych Artystów.
Jeden uczestnik może zgłosić
do konkursu jedną pracę w dowolnej technice (ołówek, kredka,
pastele, farby olejne, wyklejanka,
itp.) oraz formacie. Należy ją przesłać na adres organizatora – FPAR,
Rzeszów, ul. ...) do 17 sierpnia.
Wszystkie nadesłane prace
udostępnione zostaną na stronie
internetowej Fundacji PAR. Wyboru najlepszych dokonają dwie
kapituły – w skład pierwszej wejdą artyści, przedstawiciele życia
publicznego, społecznego i kultu-

ralnego oraz organizatora; drugą
stanowić będą mieszkańcy Podkarpacia, głosujący za pośrednictwem strony internetowej www.
fpar.pl. Głosowanie internetowe
rozpocznie się 27 sierpnia
i potrwa do 3 września.
12 najpiękniejszych prac
zostanie wydane w formie pocztówek, limitowanego kalendarza
na 2013 r. oraz zakładek do książek. Będą one udostępnione
mieszkańcom Podkarpacia przez
Pocztę Polską oraz „Nowiny”,
a także rozesłane do prezydentów wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Konkurs
zwieńczy
II Podkarpacka Gala Młodych Artystów połączona z wręczeniem nagród i pokonkursową wystawą, która zostanie także zaprezentowana
na rzeszowskim Rynku. Więcej
szczegółów na stronie www.fpar.pl
/joko/

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt,:
9-18, środa – nieczynne, sobota: 9-15.

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

nich źle skończyć”. Fakt, nieobyczajność zawsze karana była, od
Pirenejów po Tatry.
Z kolei Włosi zachwycają Laskowskiego Jacka, który podkreśla, iż to „ekipa z historią jedną
z najstarszych w tejże historii”. Zaiste, sentencyja godna starożytnych klasyków albo przynajmniej
naszych wieszczów narodowych,
panie Jacku! Zimoch Tomasz daje
się za to uwieść Ukraińcom, bo
przecież oni „zostawiają w tym meczu zdrowie, wątrobę i wszystko,
co można”. Zastanawia, czemuż
wątroba ze zdrowia wyłączona
została, a także cóż jest owo
„wszystko, co można”… No ale widocznie profesyji dziennikarskiej
właściwe jest pogmatwane przedmiotów tudzież zdarzeń opisanie.
A potwierdzeniem tegoż szczytu
elokwencyji niech będzie takie kuriozum Jońcy Jacka: „To zawodnik,
który ma tylko lewą nogę”. Boże,
do czegóż to futbol prowadzi?
Dobrze, że Mucha Anna
wciąż ma nogi obie, o czym zapewnia licznymi fotograami swemi na Narodowym i nie tylko wykonanymi.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Warsztaty są odpłatne – koszt każdego wynosi
35 złotych i obejmuje niezbędne materiały. W razie
niepogody zajęcia odbywać się będą w BWA (Rynek 14). Tam też przyjmowane są zapisy – od poniedziałku do piątku. w godz. 10-17, w sobotę od 10
do14, osobiście lub telefonicznie pod numerem
13 463-60-30. Warto się pospieszyć, gdyż liczba
miejsc jest ograniczona.
/jot/

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.-pt. 9-17, sob. 9.30-14.

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

W ubiegłym dominowali rycerze...

Namaluj pocztówkę

– Zależy nam na przedstawieniu regionu Podkarpacia jako
malowniczego zakątka pełnego
wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody
i kulturowej wielobarwności,
zaprezentowaniu jego historii
i tradycji we wszystkich kolorach
pór roku – wyjaśnia dr Agnieszka
Woś, prezes Fundacji. – Liczymy,
że konkurs pozwoli odkryć młode
talenty artystyczne oraz umocni
poczucie tożsamości regionalnej
wśród dzieci i młodzieży.

Eurodziennik.
Druga połowa
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Ze smutkiem żegnamy kolegę
Witolda Pacykowskiego
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Koledzy z drużyny
siatkarskiej

Składamy serdeczne
podziękowania
Nauczycielom i Uczniom
Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku
oraz Pracownikom SP ZOZ
w Sanoku za modlitwę i uczestnictwo
w ostatniej drodze naszej Mamy

Śp. Heleny Dendury
Córka i Syn
z Rodziną

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 VI - 2 VII – apteka ZDROWIE
ul. Grzegorza 3
• 2-9 VII – apteka OMEGA
ul. Kościuszki 22
• Apteka całodobowa
OMEGA ul. Kościuszki 22
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

22 czerwca 2012 r.

7

IDZIE MŁODOŚĆ

Izby: regionalna i pamięci
na jubileusz 25-lecia
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku obchodzi 25 lecie swojego
istnienia. Trwałą pamiątką, jaką sobie z tej okazji sprawiła, jest
przepiękna Izba Tradycji, która może być uznawana za dumę
szkoły.

mysłową aranżacją Izby, która
jest wprost przepełniona eksponatami, jakich nie powstydziłoby
się nasze muzeum – komplemen-

MARIAN STRUŚ

20 czerwca, w wigilię jubileuszu, w kościele
pw. Chrystusa Króla odprawiona została msza
święta, po czym młodzież zaprosiła wszystkich gości do szkoły
na okolicznościowy koncert. Piękny, ambitny,
wzruszający.
Główne
uroczystości odbyły się
następnego dnia. Ich
kulminacyjnym punktem
była akademia jubileuszowa, z programem
słowno-muzycznym poJerzy Ginalski, dyrektor MBL (na zdj.) żartował, że nic nie wiedział, iż
święconym obchodzonej
pod bokiem rośnie mu taka konkurencja!
rocznicy oraz osobie
patrona szkoły – ks. Zdzisława sława Peszkowskiego, gdzie zło- tował twórców projektu. Z zadoJastrzębiec
Peszkowskiego. żyli wiązanki kwiatów.
woleniem słuchał tych opinii dyOczywiście, nie mogło zabraknąć
Zakończenie
uroczystości rektor szkoły Krzysztof Zając.
podziękowań za liczne osiągnię- było dla gości wielką niespo- – Od paru lat w kilku klasach recia i życzeń dla „jubilatki”. Skła- dzianką, dla jubilatów wspania- alizujemy program „regionalidali je m. in.: zastępca burmistrza łym prezentem, jaki sami sobie zmu”. To bogactwo eksponatów
Marian Kurasz, wizytator Kurato- sprawili z tej doniosłej okazji. Tą jemu właśnie możemy zawdzięrium Oświaty, a zarazem komen- jubileuszową perłą okazały się: czać – stwierdził. W izbie można
dant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Izba Regionalna oraz Izba Pa- wydzielić kilka części: najbogatKrystyna Chowaniec, naczelnik mięci.
sza jest część gospodarcza,
wydziału edukacji, kultury zyczW tej pierwszej zgromadzono gdzie dosłownie jest wszystko, co
nej i promocji Urzędu Miasta Ire- przeróżne eksponaty związane przed laty
każdy gospodarz
na Penar oraz delegacje wszyst- z naszym regionem i jego histo- do gospodarowania potrzebował;
kich sanockich szkół. W trakcie rią. – To wspaniała namiastka narzędzia rolne z sierpami, cepaakademii wyświetlono lm z inau- muzeum etnogracznego – z za- mi, żarnami, wozem konnym
guracji roku szkolnego 1986/ chwytem mówili zwiedzający. i wózkiem, beczkami i całą gamą
1987, pierwszej inauguracji, tej W ich gronie wypatrzyliśmy dy- naczyń drewnianych i glinianych.
sprzed 25 lat. Po zakończeniu rektora Muzeum Budownictwa Jest warsztat stolarski, a wkrótce
uroczystości goście przeszli pod ludowego Jerzego Ginalskiego. będzie też i tkacki, są przyrządy
tablicę patrona szkoły ks. Zdzi- – Jestem zaskoczony piękną i po- do prania, z drewnianymi ma-

glownicami na czele. Odrębną
część ekspozycji stanowi autentyczna wiejska izba, z glinianym
piecem w kącie, stołem, łóżkiem,
kanapą, kołyską, obrazami, makatkami itd, itp. Duże zainteresowanie uczniów wzbudzają akcesoria sportowe m.in.: narty, łyżwy
i sanki, na jakich ich rówieśnicy
jeździli kilkadziesiąt lat temu.
Zapraszając do Izby Regionalnej, dziewczęta w strojach ludowych witały gości tradycyjnie
chlebem i solą, po czym częstowały wszystkich oryginalnymi proziakami. Smakowały wybornie!
Nieco inny charakter ma
Izba Pamięci, także oddana
z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły. Poświęcona została postaci
patrona szkoły, którym od 2008
roku jest ks. hm. Zdzisław Peszkowski. Zgromadzono w niej
wiele cennych eksponatów
związanych z jego życiem m.in.
naczynia i szaty liturgiczne księdza, obrazy, książki Jego autorstwa, insygnia harcerskie, zdjęcia z młodości, a także
ze spotkań z Janem Pawłem II.
Sporo pamiątek związanych
z osobą Patrona udało się ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych,
część pochodzi od zaprzyjaźnionych z Nim rodzin z Sanoka,
część z Warszawy, gdzie mieszkał w ostatnich latach swego życia. Izbę Pamięci poświęcił
ks. prałat Feliks Kwaśny,
podobnie jak ks. Zdzisław Peszkowski, Honorowy Obywatel Sanoka.
emes

W zeszłym roku darowałam w formie aktu notarialnego córce
działkę. Jednak od pewnego czasu zachowanie córki w stosunku do mnie uległo znacznemu pogorszeniu. Często zachowuje
się w stosunku do mnie agresywnie, utrudnia mi mieszkanie
we wspólnie zajmowanym domu, a także odmawia mi pomocy
podczas choroby, kiedy jej najbardziej potrzebuję. Czy mogę jakoś skutecznie pozbawić córkę darowanej nieruchomości?
Maria D. z Zagórza
Z opisanej sytuacji wnioskować można, że córka dopuszcza się w stosunku do pani rażącej niewdzięczności, a tym samym uprawnia to panią
do odwołania ustanowionej na jej
rzecz darowizny. Sytuacja taka uregulowana została w art. 898 kodeksu
cywilnego, który stanowi, że darczyńca może odwołać darowiznę nawet
już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej
niewdzięczności. Przepis ten wprowadza sankcję w postaci możliwości
odwołania darowizny przez darczyńcę w przypadkach skrajnego zacho- Porad Prawnych udziela Radca
wania się w tym zakresie przez obPrawny Marta Witowska
darowanego – okazanie przez niego z Kancelarii Radcy Prawnego
rażącej niewdzięczności. Tak więc
Marta Witowska
w pani przypadku spełniona została
38-500 Sanok,
podstawowa przesłanka, na mocy ul. Kazimierza Wielkiego 3/20
której można odwołać darowiznę
tel. 13-464-51-13
– rażąca niewdzięczność obdarowawww.witowska.com
nego. Przepis art. 900 kodeksu
Pytania prawne prosimy
cywilnego stanowi wyraźnie, że odkierować na adres
wołanie darowizny następuje przez
internetowy redakcji:
oświadczenie złożone obdarowanetygodniksanocki@wp.pl
mu na piśmie. Przepis ten jednakże
nie nakazuje zachowania formy aktu
roczny termin na dokonanie odwołanotarialnego.
Skutkiem takiego odwołania jest nia darowizny. Darowizna nie może
obowiązek zwrotu przedmiotu daro- być odwołana po upływie roku od
wizny na rzecz darczyńcy. Należy dnia, w którym uprawniony do odwojednak pamiętać o treści art. 899 § 3 łania dowiedział się o niewdzięcznokodeksu cywilnego, który przewiduje ści obdarowanego.
Podstawa prawna:
1) art. 898 – 900 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy Cywilny
(Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93).

Znają Sanok na pamięć Dobra młodzież z „Mechanika” Przyłącz się do
W jubileuszowym X Konkursie Wiedzy o Sanoku uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich sanockich gimnazjów. Laureaci
zaprezentowali znakomite przygotowanie, a wszyscy uczestnicy
podkreślali, że przygotowanie do tego konkursu nie było żadną
męką, ale prawdziwą przyjemnością.

„Szlachetnej paczki”

Zespół Szkół nr 2 jako jedyny w powiecie przystąpił do I edycji
Ogólnopolskiej Akcji „Warto być dobrym”, organizowanej przez
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Ministra Już tylko do soboty (30 bm.) trwa nabór wolontariuszy-liderów do
„Szlachetnej Paczki”. Obecnie Podkarpacie posiada najmniej osób
Edukacji Narodowej i UNESCO.
W konkursie uczestniczyło dy dla szkół – po 10 tys. zł. Gorą- w całej Polsce, deklarujących pomoc w projekcie. Niektóre kluczowe
około 1500 szkół z całej Polski. co zachęcamy inne placówki miasta w naszym województwa nie odnotowały dotąd żadnego zgłoKażda z nich otrzymała rower do wzięcia udziału w kolejnej edy- szenia. Wspomóżmy tę szczytna ideę. Zapisywać się można przez
(b)
górski, który następnie losowany cji konkursu „Warto być dobrym” formularz zgłoszeniowy na stronie super.pl.
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był wśród uczniów zaangażowa- – powiedziała Marzena Wrona,
nych w akcję. W „Mechaniku” koordynatorka akcji w ZS2.
(bart)
szczęście uśmiechnęło się do
Pauliny Nędzy z klasy
2Lp, która nagrodę odebrała z rąk Kamila Bąbera, przedstawiciela „Przyjaznej Szkoły” z Mysłowic.
Przy okazji wizyty w naszej szkole zwrócił on
uwagę na wzorowe proDziewczęta całkowicie zdominowały jubileuszowy Konkurs Wiedzy mowanie i przeprowao Sanoku. Na zdj. jego zwyciężczyni Monika Lenart z G1.
dzenie akcji. Dodajmy, że
Uczestnicy jubileuszowego ciężyła Monika Lenart z Gimna- uczniowie angażowali się
konkursu musieli wykazać się nie zjum nr 1, a dwa dalsze miejsca głównie w wolontariat,
tylko wiedzą historyczną dotyczą- na podium zajęły: Aleksandra Mar- działania na rzecz ekolocą Sanoka i Ziemi Sanockiej, ale czuk (G 2) i Aleksandra Kuszewska gii oraz promocję akcji
także rozpoznawać przedmioty (G 3). Kolejne miejsca zajęły: na terenie powiatu sazwiązane z miastem, wyświetla- 4. Magdalena Rajchel (G 1), 5. Maria nockiego.
ne w formie skajdów. Nowym za- Kotlarz (G 3) i 6. Natalia Bil (G 1).
– Plan wykonaliśmy
daniem było przedstawienie
Dyplomy i nagrody w postaci punkt po punkcie, co wyw dowolnej formie plastycznej albumów i książek, ufundowanych magało wielu godzin prajednej z tablic pamiątkowych przez Urząd Miasta, wręczali laure- cy po lekcjach. Pokazaliznajdujących się w grodzie Grze- atom: wiceburmistrz Marian Kurasz śmy, że warto być dobrym.
gorza. Najbardziej popularną w towarzystwie Ryszarda Koźmy Nasi uczniowie uważają,
okazała się tablica upamiętniają- z Gimnazjum nr 3, inicjatora i głów- że już osiągnęliśmy sukca ostatnią obronę sanockiego nego organizatora konkursu oraz ces, bo „Mechanik” został Paulina Nędza wylosowała rower.
zamku w 1809 roku, oddająca Wojciecha Pajestki, z wydziału pro- umieszczony na facebohołd Ksaweremu Krasickiemu.
mocji i oświaty. Ogłoszenie wyni- oku jako wzorowa szkoła. Ale to
Akcję patronatem objął Starosta
Do nału konkursu zakwali- ków i wręczenie nagród odbyło się jeszcze nie koniec, bo do 20 lipca
Sanocki Sebastian Niżnik, funkowało się dwanaścioro uczestni- w Sali Herbowej Urzędu Miasta, musimy przesłać sprawozdanie
dując też srebrne serduszka
ków, z których jury wybrało szóstkę dając tradycyjnie początek obcho- z realizacji projektu. Laureaci
dla wszystkich zaangażowalaureatów. Byli to uczniowie dom Dni Sanoka.
zostaną wyłonieni we wrześniu,
nych w nią uczniów.
z trzech gimnazjów: G 1, 3 i 2. Zwyemes wtedy też komisja przyzna nagro-

Powitanie wakacji na Błoniach
Rada Dzielnicy BŁONIE oraz Szkoła Podstawowa nr 1 zapraszają
na imprezę SPORTOWE PRZYWITANIE WAKACJI, która odbędzie się
w najbliższą niedzielę na „Orliku”. Start o godz. 14. Oj, będzie się działo!
Program imprezy przewiduje
Po sportowych emocjach
dwa arcyciekawe turnieje w grach o godz. 18 rozpoczną się szalone
zespołowych; w piłce nożnej (dwie tańce. Będą to pokazy break dankategorie wiekowe, klasy 1-3 i 4-6, ce w wykonaniu grupy ERBORN,
składy 8-osobowe) oraz w unihoke- a następnie hip-hopu w wykonaju (dla uczniów gimnazjów oraz niu grupy INVITIA. A na zakońszkół średnich, składy 8-osobowe). czenie DANCE AEROBIC dla
Drużyny można zgłaszać do soboty każdego, który poprowadzi in(30 bm.) u instruktorów „Orlika”. struktorka „Strefy Ruchu” Ewa
Ilość zgłoszeń ograniczona. Oczy- Got. Zapraszamy! Więcej inforwiście, dla najlepszych przewidzia- macji u organizatorów pod numeno atrakcyjne nagrody!
rem 691 560 900.
emes

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy okazali pomoc, przyjaźń i współczucie
oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
nagle zmarłego

śp. Witolda Pacykowskiego
składa

Żona z rodziną
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O NICH SIĘ MÓWI

Sanok od lat docenia swoich „niezwyczajnych”, tych którzy odważnie wychodzą przed szereg,
nie ograniczając się do wykonywania swojej zawodowej pracy. Dotyczy to różnych dziedzin: przedsiębiorczości, społecznej aktywności, kultury, sportu. Wyławiają ich spośród tych „zwyczajnych”
kapituły, rada miasta, burmistrz. Miłą tradycją stało się nagradzanie wszystkich wyróżnionych podczas wielkiej Gali, rozpoczynającej zwykle doroczne Dni Sanoka. Tak było i w tym roku. Pięknie,
dostojnie, uroczyście, w świetle jupiterów. Ot, taka sanocka „Oscarowa gala”.

Romuald Kaszubowicz – prezes
Okręgowego Związku Łyżwiarstwa
Szybkiego i Wrotkarstwa, Edward
Koźma – trener SKŁ Górnik, Tadeusz Mleczko – długoletni działacz
SKŁ Górnik, Tomasz Florczak
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blowych oraz Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
GRZEGORZ
CZEPIEL, zajmujące się wykonywaniem usług transportowych
na terenie kraju i poza jego granicami.

MARIAN STRUŚ
marian-strus@wp.pl

AUTOR (3)

Rozpoczęło się z wielką kulturą
od ogłoszenia werdyktu i wręczenia
nagród Rady Miasta za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie „kultura
i sztuka”. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie osoby nagrodzone
w kategorii upowszechnianie kultury i dwie w kategorii twórczość
artystyczna. Byli to: Angela Gaber
– twórczyni Bazaru Sztuki i Tomasz
Chomiszczak – literaturoznawca,
mistrz słowa, krytyk literacki oraz
Tomasz Sowa – muzyk, klarnecista, zwycięzca Igrzysk Delckich
w Johannesburgu (RPA) i Konrad
Oklejewicz – muzyk, aranżer, animator kultury.
Zabierając głos w imieniu
nagrodzonych, Tomasz Chomiszczak powiedział: – „To, za co zostaliśmy nagrodzeni, robimy to, bo
to jest nasza pasja. Jeśli to zostaje
zauważone, docenione, satysfakcja
jest tym większa. Muzyka i literatura są to najpiękniejsze dwa teatry.
Ale pragnę zauważyć, że „pierwsze
było słowo”. Zachęcam państwa
do czytania. Warto!” Pozostali laureaci dziękowali rodzicom oraz swoim
przyjaciołom, którzy wspierali ich Wielka trójka XIV Regionalnego Konkursu Promocyjnego. Od prawej: Jerzy Ginalski („Produkt Roku” dla Rynku Galicyjskiego),
dr Marian Cyrek („Czlowiek Roku” – prezes PASS-POL-u) i Marian Wielobób („Firma Roku”).
na ich artystycznych drogach.

takich wątpliwości. Zbudowaliśmy
przepiękny rynek, który przyciąga
rekordowe tłumy zwiedzających,
który obsypywany jest nagrodami,
w tym największą w naszej branży
SYBILLĄ. Dziekuję śp. dr. Henrykowi Olszańskiemu za trwanie przy
tej idei, prof. Jerzemu Czajkowskiemu za upór, pomoc i zawsze dobre
słowo, dziekuję swoim etnografom,
zwłaszcza Danucie Blin-Olbert
za tytaniczną pracę. A wszystkich
Państwa zapraszam na Galicyjski
Rynek, aby zwerykować werdykt
Kapituły – zakończył swe wystąpienie dyrektor Jerzy Ginalski, „burmistrz” Galicyjskiego Miasteczka.
Zaszczytny tytuł CZŁOWIEKA
ROKU Kapituła konkursu przyznała
MARIANOWI CYRKOWI, prezesowi spółki PASS-POL od momentu
jej powstania, czyli od 1990 roku.
Wtedy liczyła 13 pracowników, dziś
zatrudnia ich dwa tysiące i liczba ta
będzie dalej rosnąć. To nagroda
za wkład w promocję i rozwój
gospodarczy regionu.
– Lew Tołstoj powiedział, że
największym kapitałem człowieka
jest jego uczciwa praca. To prawda. Dumny jestem z tego tytułu.
W jakimś stopniu rekompensuje moją 22-letnią rozłąkę z żoną
i córką, gdyż wywodzę się z dość
odległej Jeleniej Góry. Dziękuję
Kapitule, burmistrzowi, który wnioskował o przyznanie mi tego tytułu,
pracownikom. Cieszę się, że mogłem się wspiąć na ten szczyt tutaj,
w Sanoku, mieście, które uważam
za swoje drugie rodzinne miasto –

Sypnęło nagrodami
Społecznicy
i przedsiębiorczy
wystąp!

niałej rodziny sanockich społeczników, realizujący się szczególnie
w sporcie, kulturze i samorządzie
dzielnicowym, Zygmunt Pasek
Burmistrz Wojciech Blechar- – współzałożyciel Fundacji na
czyk od dziesięciu lat swego włoRzecz Szpitala, Zarząd Rejonowy
darzenia przywiązuje dużą wagę
Polskiego Czerwonego Krzyża
do wyróżniania zarówno osób pry– z troską pochylający się nad ludźmi
watnych, jak i rm oraz instytucji,
cierpiącymi, potrzebującymi pomoktóre żyją pulsem miasta, dając
cy oraz Koło Terenowe Związku
mu wiele od siebie. – Bardzo lubię
Sybiraków – krzewiące patriotyzm,
ten dzień, kiedy mogę nisko pokłozawsze aktywne, zawsze obecne
nić się tym wszystkim, którzy kochają to miasto i dają temu wyraz na wszystkich uroczystościach pańw codziennej pracy. Cieszę się, że stwowych i patriotycznych.
Ze słów podziękowań, jakie
Sanok jest wśród 90 procent polkierowali
do nagradzających wyskich miast, które przyznają swoje
nagrody – rozpoczął festiwal różnieni, wyłowiliśmy fragment
wypowiedzi M. Brekiera, prezesa
nagród W. Blecharczyk.
Na pierwszy ogień poszli spo- Związku Sybiraków. – Tak nam
łecznicy, a nagrody w postaci sta- pięknieje i zmienia się Sanok, że
tuetek „Serce na dłoni” z napisem wydawałoby się, iż cała para idzie
„Multus Multum” (Wiele Wielu) w tym właśnie kierunku, że to nie
otrzymali: Ochotnicza Straż Po- czas na Sybiraków, ludzi schodzążarna Sanok Olchowce – jubilat- cych już ze sceny. A jednak zostaka sprzed kilku dni, obchodząca liśmy dostrzeżeni, wyróżnieni. Serpiękną rocznicę 100-lecia istnienia, ce mi się dziś raduje – powiedział
Adam Baszak – z wielkiej wspa- od serca pan Mieczysław.

Kolejna piątka laureatów pokazała, że w ich przypadku w parze
ze społecznikostwem idzie przedsiębiorczość. To właśnie można
powiedzieć o rmach wyróżnionych
statuetką „Opera et Studio” (Pracą
i Staraniem), przedstawiającą sobą
Atlasa dźwigającego głaz. Nagrody Burmistrza w dziedzinie przedsiębiorczości otrzymali: Trans NG
Sanok, z prezesem spółki Jerzym
Tormą, wielkim społecznikiem, na
czele, przedsiębiorstwo DO-MET
Dominika Wyciszkiewicza, rma
DECOR PRESTIGE Ryszarda
Radwańskiego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
oraz Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe AVANTI.
Dziękując za wyróżnienie,
prezes OSM Antoni Jaklik powiedział m.in.: – Może w grupie tej nie
wszyscy jesteśmy społecznikami,
ale pracując dla siebie, pracujemy
też dla miasta. Dzięki naszej Spółdzielni, Sanok wszystkim smacznie
się kojarzy – stwierdził.
Nagrodami Burmistrza uhonorowano także trenerów i działaczy
sportowych, dziękując
im w ten sposób za ich
zaangażowanie na rzecz
rozwoju kultury zycznej
i sportu w mieście. Na
liście nagrodzonych znaleźli się: Józef Konieczny
– prezes MKS Stal, Piotr
Krysiak – prezes Ciarko
PBS Bank KH, Zygmunt
Wójcik – kapitan hokejowej drużyny mistrza Polski oldboyów, Ryszard
Karaczkowski – trener
siatkarek Sanoczanki,
Jerzy Hućko – działacz
Bronisław
Nagrody Burmistrza dla społeczników. Jedną z nich dla zarządu rejo- hokejowy,
nowego Polskiego Czerwonego Krzyża z rąk wiceburmistrza Ziemowita Krawiec – trener pięściarzy RING MOSiR Sanok,
Borowczaka odbiera prezes Halina Dembiczak.

– założyciel i prezes
UKS MOSiR Niedźwiadki i Małgorzata Baran
– trener MOSiR Sanok
– short track.
Statuetki i dyplomy laureatom wręczali:
burmistrz Wojciech Blecharczyk, jego zastępcy:
Marian Kurasz i Ziemowit
Borowczak oraz przewodniczący Rady Miasta
Jan Oklejewicz.

Laureaci Godła
Promocyjnego
„Firma”,
„Produkt”
i „Człowiek Roku

Prestiżowe nagrody Rady Miasta dla przedstawicieli sanockiej kultury.
W tym roku otrzymali je: (od lewej) Tomasz Sowa – muzyk, Konrad Oklejewicz
– muzyk, aranżer, Angela Gaber – animator kultury, twórczyni Bazaru Sztuki
Po raz czternasty Ka- i Tomasz Chomiszczak – literaturoznawca, mistrz słowa i krytyk literacki.
pituła Godła „Firma”, „Produkt” i „Człowiek Roku” przyznawaW kategorii PRODUKT ROKU powiedział dr Marian Cyrek – Człoła tytuły laureatom Regionalnego godło to otrzymało Muzeum Bu- wiek Roku 2012.
Konkursu Promocyjnego, organi- downictwa Ludowego za produkt
Uroczysta Gala stała się rówzowanego przez Regionalną Izbę RYNEK GALICYJSKI. Realizacją nież okazją do uhonorowania
Gospodarczą. Współorganizatora- tego projektu Muzeum Budownic- przez przedstawicieli Towarzystwa
mi konkursu są od pierwszej jego twa Ludowego w Sanoku utwier- Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
edycji: Burmistrz Sanoka i Starosta dziło swoją pozycję lidera w gronie – Oddział w Drohobyczu „Złotymi
Sanocki. W takim też tercecie wrę- muzeów na wolnym powietrzu Odznakami” Burmistrza Sanoka
czane były statuetki i dyplomy. Two- w Polsce, Europie i na świecie.
– Wojciecha Blecharczyka oraz
rzyli go: prezes RIG Wiesław KijowW tej samej kategorii Kapituła jego zastępcę – Mariana Kurasza.
ski, burmistrz Wojciech Blecharczyk wyróżniła jeszcze dwa inne pro- Wręczając odznaczenia, prezes
i starosta Sebastian Niżnik.
dukty. Jednym z nich było krzesło Towarzystwa Adam Aurzecki podW kategorii FIRMA ROKU tytuł massimo – produkt rmy TECH- kreślił, że jest to wyraz uznania
ten Kapituła konkursu przyznała NO-DREW, posiadające świadec- i wdzięczności za wzorową współZakładowi Handlowo-Usługo- two wytrzymałości Instytutu LGA pracę między Sanokiem a Drohowemu MARIAN WIELOBÓB. w Norymberdze, drugim popularna byczem oraz za wspieranie TowaKapituła doceniła szeroką gamę Bieszczadzka Ciuchcia, a pełna rzystwa w jego działalności.
oferowanych wyrobów, a także co- nazwa nagrodzonego produktu
Były też prezenty i to jeszcze
raz atrakcyjniejszą ofertę i szeroką brzmi: „BIESZCZADY Z OKNA jakie! Prezenty w formie utworów
współpracę z renomowanymi rma- WAGONU KOLEJKI”.
muzycznych dedykowanych lauremi produkcyjnymi z kraju i zagranicy.
– Gdy dwa lata temu odbiera- atom nagród, w międzynarodowym
Do grona „asów biznesu”, łem tytuł „Człowieka Roku”, a przy- wykonaniu chórów: Gloria Sanonominowanych do tytułu „Firma stępowaliśmy wówczas do realizacji ciensis z Sanoka i Cantus Animae
Roku” i wyróżnionych, Kapituła naszej agowej inwestycji – budowy z Drohobycza. Furorę zrobił zespół
zakwalikowała: rmę FALL- „Rynku Galicyjskiego”, zastanawia- mandolinistów Leśne Kwiaty z DroKLANDY z Zahutynia p. Stanisła- łem się, czy nie jest to przedwcze- hobycza, zmuszany długo niemilkwa Fala, producenta bębnów ka- sna nagroda. Dziś nie mam już nącymi oklaskami do bisów.
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W CENTRUM UWAGI

Karuzela, karuzela – i sobota, i niedziela

Finansowy kryzys i konieczność ostrego zaciskania pasa przez
skarbnika miasta sprawiły, że artystyczno-rozrywkowa oprawa
tegorocznych Dni Sanoka była zdecydowanie skromniejsza niż
w ubiegłych latach. Uboższy program, lejący się z nieba żar oraz
sportowe emocje związane z EURO przełożyły się na frekwencję
– w sobotę sanockie Błonia świeciły pustkami i dopiero koncert
„Blendersów” ściągnął nad San nieco więcej ludzi. W niedzielę
było już znacznie lepiej, ale i tak daleko do tego, co działo się
w tym miejscu i czasie przed rokiem.

przyciągając amatorów licznych
karuzel, smoczej kolejki, samochodzików, trampolin i twisterów.
Ludzie po kilkanaście minut stali
w kolejce do kasy, aby kupić bilet.
Co ciekawe, większą potrzebę
adrenaliny wykazywały niejednokrotnie przedstawicielki płci pięknej. – Było super, emocje nieza-

cze pojeździć samochodzikami,
ale na to wariactwo na pewno nie
wsiądę – dodała pani Magdalena,
wskazując na wirujące obok
w szaleńczym pędzie niebieskie
kapsuły.
– Ja bym poszła na tę karuzelę, ale mąż nie bardzo – stwierdziła ze śmiechem Katarzyna

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

Zmiany potrzebne
od zaraz
Nie wszyscy byli jednak
usatysfakcjonowani. – Przyjechaliśmy zobaczyć, co się tu
dzieje, ale – szczerze mówiąc
– jesteśmy rozczarowani. Poza
karuzelami i wyciem jakichś
nieznanych zespołów, nie ma
nic ciekawego. Główną i wątpliwą atrakcją wydaje się być
piwo, którego można napić się
wszędzie.
Nie
trzeba
w tym celu przychodzić na Błonia – stwierdzili Michał, Weronika, Jacek i Mariola.
Tegoroczne święto miasta
przeszło już do historii. Jednym
się podobało bardziej, innym
mniej. Warto zastanowić się
– z różnych względów – nad
jego kształtem w przyszłości.
Obecna formuła, zakładająca
2-dniową imprezę na Błoniach
z lunaparkiem, gastronomią
Mimo długiej kolejki do kasy, humory dopisywały.
i koncertami już się wyczerpała.
Mało urozmaicony program,
pomniane! Nie bałam się, Galant spod Sanoka. – Żona „Cztery pory roku” przygotowa- rozciągnięty w dodatku na cały
Z żołądkiem
a zresztą do odważnych świat na- zawsze była odważna. Mnie nego przez wokalno-taneczny weekend, nie zachęcił mieszna ramieniu
Zdecydowanie bardziej uda- leży! Przydało się troszkę wiater- wystarczy jak na to patrzę zespół z Zabrza. Ochoczo kańców do wspólnego świętouczestniczyli też w licznych za- wania. Zabrakło w nim nie tylko
na na Błoniach okazała się nie- ku – zapewniała pani Barbara po – stwierdził jej mąż Tomasz.
bawach i konkursach, w szran- gwiazd, ale przede wszystkim
dziela. Od wczesnych godzin po- zaliczeniu Crazy Dance. – TroszDla ducha i ciała
południowych radosnym gwarem kę trzęsło, ale było fajnie. PoleTłoczno było też w sektorze kach których równie chętnie sensownej koncepcji i oryginali śmiechem tętnił czeski lunapark, cam każdemu! Zamierzam jesz- gastronomicznym, gdzie serwo- stawali ich rodzice.
nych pomysłów.

O kulturze bez kultury
Sanok nie bez przyczynku szczyci się mianem miasta kultury.
Sporo tu bowiem cennych zabytków, znaczących na kulturalnej
mapie Polski i Podkarpacia placówek oraz imprez kulturalnych,
sporo też zdolnych twórców, którzy poprzez swoje prace stają
się najwspanialszymi ambasadorami Sanoka. Wyrazem uznania
dla ich artystycznych dokonań są przyznawane corocznie Nagrody Miasta. I chwała miejskim rajcom, że tradycję taką ustanowili.
Jest jednak jedno ale – przysłowiowa łyżka dziegciu w beczce
miodu – procedura wyłaniania kandydatów.

zaakceptowała. Jedynym, który
nie uzyskał rekomendacji komisji okazał się – ku zaskoczeniu
wielu osób, orientujących się
w życiu kulturalnym Sanoka
– Sławomir Woźniak, kierujący
BWA. Decyzja ta zdumiała również naszą redakcję – bynajmniej nie dlatego, iż to „TS” wnioskował o Nagrodę dla szefa

AUTORKA

Ową procedurą –
zgodnie z regulaminem
– zajmuje się komisja
oświaty i kultury. To do
niej spływają wnioski, które są werykowane,
a następnie oceniane. To
jej członkowie decydują,
kto na Nagrodę zasługuje, a kto jej niegodzien. To
oni dokonują wyboru kandydatów, których rekomendują radzie. I choć to
rada formalnie decyduje,
kto otrzyma Nagrodę,
głosowanie jest czystą
formalnością. Nie zdarzyło się dotąd bowiem, by
rekomendowana przez
komisję kandydatura nie
zyskała akceptacji rady.

Jakość
w ilość?

Muzycznym zwieńczeniem
Dni Sanoka AD 2012 stały się
– zdecydowanie ciekawsze od
sobotnich – koncerty z udziałem zespołów „Zabili mi żółwia”
oraz „O Ela – Chłopcy z Placu
Broni”. Na obu publiczność bawiła się wspaniale, tańcząc
i śpiewając wspólnie z muzykami, którzy dali się namówić na
kilka bisów.

AUTORKA

Impreza ponoć wisiała na włosku i jeszcze na dwa tygodnie
przed świątecznym weekendem
debatowano ostro w Urzędzie
Miasta – organizować czy odwołać. Zwyciężyła pierwsza opcja.
W sobotnie popołudnie można
było jednak zwątpić w jej słuszność. Garstka dzieci z rodzicami
przy karuzelach, pustki na stoiskach gastronomicznych i pod
sceną nie nastrajały optymistycznie. Tym bardziej, że niektórzy
występujący na niej muzycy nie
przebierali w słowach, przez co
bardziej wyczuleni na język uciekali, gdzie pieprz rośnie. Sytuację
próbowali ratować prowadzący
imprezę Michał Bąk oraz Łukasz
Zakrzewski, ale ich zachęty nie
na wiele się zdały. Pomijając niewielką grupkę pląsających przy
barierkach nastolatków, odzew
był mizerny i nawet konkursy
z nagrodami nie przyciągnęły publiczności. Dopiero ostatni występ
„Blendersów” zgromadził około
tysiąca widzów, którzy w większości dobrze bawili się przy muzyce zespołu doskonale znanego
fanom alternatywnej sceny muzycznej.

wano potrawy z grilla, sałatki,
frytki, lody i napoje. Największym wzięciem z racji upału
cieszyło się piwo. Najmłodsi
oblegali stoisko z zabawkami,
którego hitem okazała się sprytna maszynka do mydlanych
baniek. Produkowali je z zapałem także podczas widowiska

W tym roku do NaLaureat Tygodnikowej Nagrody był mocno zaskoczony...
grody zgłoszono 5 osób,
choć wniosków wpłynęło 7 – dwa prostą. Komisja aż trzykrotnie Galerii Sanockiej. Zdumiało nas,
okazały się podwójne (sic!). Wy- spotykała się w tym celu. W koń- iż człowiek kierujący najbardziej
łonienie kandydatów nie było – cu przedstawiła radzie wybranych prężną placówką kulturalną
jak się później okazało – sprawą kandydatów, których ta następnie w mieście a może i wojewódz-

z autorskim projektem Provincja- nikiem BWA, za co otrzymuje
ART, na który BWA otrzymało pieniądze.
donansowanie w wysokości
Zbulwersowani powyższym,
30 tys. zł od ministra kultury. postanowiliśmy ufundować właW ramach projektu od kwietnia sną, Tygodnikową Nagrodę dla
do
grudnia
zorganizowano pana Sławka w postaci pucharu
twie, który dla edukacji i upo26 warsztatów plastycznych, l- i okolicznościowej laurki, które
wszechniania kultury robi więcej
niż ktokolwiek inny w Sanoku, mowych i teatralnych, w których osobiście wręczyliśmy laureatoponad
1100 wi. Mamy nadzieję, że wielu czyi który w ubiegłym roku miał wy- uczestniczyło
sanockich
szkół. telników TS jednoczy się z nami
jątkowo imponujący bilans doko- uczniów
nań, nie znalazł uznania w oczach We wrześniu kilkaset osób wzię- w tym dziele, zwłaszcza ci, któło udział w kolejnych interdyscy- rzy aktywnie uczestniczą w życiu
komisji. Jeden, jedyny!
plinarnych warsztatach realizo- kulturalnym miasta. Członkowie
Czarno na białym
wanych wspólnie z MDK, PSM, komisji kultury najwyraźniej nie
To 12 wystaw indywidualMH i Bazarem Sztuki. To wszyst- mają na to czasu – nie widać ich
nych i zbiorowych znanych
ko wydarzyło się w BWA w 2011 ani na wernisażach, ani na speki uznanych artyroku dzięki Sławomirowi Woź- taklach i seansach, ani na spostów z Polski i zaniakowi, wspieranemu przez tkaniach autorskich. Chcąc ułagranicy,
które
dwoje pracowników. Ale dla ko- twić im życie jeszcze bardziej,
zwiedziło około
misji te argumenty okazały się zgłaszamy propozycję powoła1800 osób. To
nia Kapituły ds. Nagród Miasta
niewystarczające.
liczne spotkania
w dziedzinie kultury. W jej skłaNa wiwat!
autorskie, koncerdzie mogliby zasiadać artyści,
ty i spektakle
Podczas próby wyjaśnienia przedstawiciele instytucji kultury,
teatralne, połą- przyczyn, z powodu których pedagodzy, dziennikarze, nie
czone
często wniosek odrzucono, najpierw wyłączając oczywiście radnych.
z zajęciami warsz- usłyszeliśmy, że został źle napi- Wymagałoby to jedynie zmiany
tatowymi, w któ- sany, bo dotyczył całokształtu regulaminu. Pomysł jest autorrych uczestniczy- a nie 2011 r., potem, że za mało ski, ale publicznie deklarujemy
ło kolejne 1400 wyeksponowano w nim osią- – nie będziemy żądać żadnych
osób. To gosz- gnięcia, wreszcie – że zaintere- tantiem w przypadku realizacji.
Joanna Kozimor
czące w Sanoku sowany jest etatowym pracowfestiwale lmowe
I jeszcze słówko
Watch
Docs,
Short Waves, Fudo Sławomira Woźniaka
ture Shorts, ale
Mamy świadomość, jak bardzo było Panu przykro, gdy dowienade
wszystko dział się Pan o odrzuceniu wniosku o nagrodę dla Pana. Nam też
Polska Światło- było przykro, bo to był nasz wniosek, a poza tym, w przeciwieństwie
czuła, dzięki któ- do radnych, którzy zdecydowali zrobić z Pana czarną owcę, my dorej sanoczanie od brze wiemy, ile pracy i serca wkłada Pan w swoje ukochane BWA
ubiegłego
roku i jakie są tego efekty. Rozumiemy, że nasza skromna nagroda to nie
mają możliwość to samo co piękna statuetka, wręczona przez najwyższe władze nazobaczyć znakomite polskie szego miasta na wielkiej Gali, w świetle jupiterów i kamer telewizyjkino, czasem przedpremierowe. nych. Niech jednak przypomina Panu i przekonuje, że są tacy, któTo wreszcie wyjątkowo cenne rzy doceniają Pańską pracę, a śledząc ją z nieukrywanym podziwem,
Marian Struś
inicjatywy edukacyjne, na czele wiemy, że jest ich wielu.
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A TO CIEKAWE!

Po raz drugi skazany
na dożywocie

W ubiegły piątek w Sądzie Okręgowym w Krośnie zapadł wyrok w głośnym procesie Piotra M.,
właściciela stadniny w Wernejówce, który w 2008 roku zastrzelił dwóch młodych mężczyzn – Marcina D. z Rzeszowa i Bogdana K. z Iwonicza. Sąd ponownie skazał oskarżonego na dożywocie.
Ponownie, bowiem taki sam wyrok zapadł w pierwszym procesie w styczniu 2010. Sąd Apelacyjny
uznał jednak, że doszło do uchybień i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd I instancji.
Ten zaś – po uzupełnieniu i przeanalizowaniu materiału dowodowego – ponownie skazał Piotra M.
na najwyższy wymiar kary.

Ten się śmieje...

Policjanci sanockiej KPP zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który przy użyciu broni groził swojemu bratu pozbawieniem życia.
Po obezwładnieniu agresor został umieszczony w policyjnym
areszcie.
Do zdarzenia doszło w minio- w pościg za agresorem. Zatrzyną sobotę, 23 czerwca, na ulicy mali go na ul. Heweliusza. 40-laDmowskiego.
Poszkodowany tek tłumaczył, że chciał zrobić
42-latek sam zawiadomił policję. bratu dowcip.
Przybyłym na miejsce zdarzenia
Obaj mężczyźni zostali przefunkcjonariuszom oświadczył, że badani na alkomacie. Pokrzywdzostwo na terenie stadniny nie gdy dokonywał zakupów, pod- ny miał w organizmie ponad 2,5
uszłoby uwagi Zuzannny. Wersję szedł do niego brat, który – po wy- promila alkoholu, sprawca – prawie
Piotra M. podważyły zeznania jęciu z kieszeni przedmiotu przy- 3 promile. Policjanci osadzili 40-latświadka incognito, który pojawił pominającego pistolet – groził mu ka w policyjnym areszcie do czasu
się pod koniec drugiego procesu. pozbawieniem życia. Mężczyzna wytrzeźwienia i złożenia stosowNa ich postawie przeprowadzono obezwładnił napastnika i zabrał nych wyjaśnień. W poniedziałek
wizję lokalną.
mu broń, jednak nie zdołał go podjęto decyzję o przeszukaniu
Na podstawie zgromadzone- przytrzymać do przyjazdu policji.
mieszkania sprawcy. Podczas rego materiału dowodowego sąd
Po zabezpieczeniu broni, wizji znaleziono naboje do broni
uznał, że Piotr M. starannie która okazała się pistoletem ga- palnej oraz nóż własnej konstrukcji
zaplanował to, co chciał zrobić. zowym, funkcjonariusze ruszyli typu maczeta.
/joko/
Wybrał dogodne miejsce i wyjechał mężczyznom naprzeciw, zabierając do auta folię, worki i broń.
Gdy spotkali się na drodze, prawdopodobnie pod pretekstem poSygnały Czytelników
mocy w przegonieniu bydła, zwabił Marcina i Bogdana w ustronne
miejsce, nad Wisłok. Zabił w wodzie, żeby nie było śladów krwi.
Strzelił im w plecy, z bliskiej odle- Narzekamy na to, że mamy coraz więcej betonu, który zabiera nam
głości – prosto w serce. Wcześniej zieleń, ale są też przypadki, że skarżymy się na nadmiar zieleni.
kazał Marcinowi napisać list poże- Zwłaszcza tej, której nie powinno być; wzdłuż ulic, chodników
gnalny do Zuzanny. Dziewczyna i wszędzie tam, gdzie powinna być skoszona, a ona sięga pasa.
miała myśleć, że Marcin nie chce
z nią być i że wyjeżdża z kolegami. Potem zapakował zwłoki
do samochodu, wywiózł do lasu
i zakopał. Auto Marcina porzucił
w Przemyślu, w bocznej uliczce.
List nadał w Rzeszowie. Dopiero
po zatrzymaniu w listopadzie,
wskazał miejsce ukrycia ciał.
Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących dla oskarżonego. Uznał, że Piotr M. zaplanował zbrodnię z premedytacją
i nie może być tu mowy o działaniu
w afekcie (taką linię obrony przyjęli
adwokaci, domagając się uniewinnienia dla swojego klienta). Sąd Wizja lokalna pokazała, że trawa w pasie zieleni wcale nie jest
podzielił stanowisko oskarżyciela po pas, ale po ramiona. I naprawdę nikogo nie razi taki widok?
i pełnomocnika oskarżycieli posił– Przy ulicy Sadowej, wzdłuż wę. Ja wiem, że tak kiedyś bękowych, którzy domagali się dla
oskarżonego dożywocia. – To jedy- garaży, znajduje się pas zieleni. dzie, ale czy na to coś musimy
na możliwa kara za tę zbrodnię I niechby on sobie tam był, gdyby czekać jeszcze dwadzieścia,
– podkreślił w uzasadnieniu sędzia nie fakt, że nikt się nim nie zajmu- pięćdziesiąt lat... Czy niechlujMariusz Hanus. Sąd przyznał też je. Efekt jest taki, że na pasie zie- stwo, bałaganiarstwo i brak estezadośćuczynienie dla rodziców leni trawa jest po pas! O ileż pięk- tyki to przywary, których nie pooar (po 80 tys. zł) i rodzeństwa (po niejsze byłoby nasze miasto, tramy się wyzbyć?
(mieszkaniec Wójtowstwa,
40 tys. zł). Wyrok jest nieprawo- gdyby administratorzy i odpowiemocny.
/joko/ dzialne służby kosiły na czas tra- imię i nazwisko znane redakcji)

ARCHIWUM TS

Piotr M. i jego obrońcy dowodzili, że działał w afekcie. Sąd nie dał temu wiary, uznając, iż oskarżony z premedytacją zaplanował morderstwo, do którego starannie się przygotował.
Do zabójstwa doszło 15 października 2008 roku. Tego dnia
Marcin miał odebrać od Piotra M.
konia, którego właściciel stadniny
obiecał mu za pracę w gospodarstwie. Relacje między mężczyznami były mocno napięte z powodu Zuzanny – związanej
wcześniej z Piotrem młodej kobiety, która postanowiła odejść
z Marcinem. Chłopak wybrał się
po konia razem z kolegą. Dla obydwu podróż do Wernejówki okazała się ostatnią w życiu. Zginęli od
strzałów w plecy, które trały

prosto w serce. Zabójca zapakował ich ciała w foliowe worki i zakopał w lesie pod Karlikowem.
Piotr M. początkowo nie przyznawał się do winy, jednak w wyniku wielogodzinnych przesłuchań złamał się i wskazał miejsce
ukrycia zwłok. Kilkakrotnie jednak
zmieniał wersje wydarzeń, jakie
rozegrały się tragicznego dnia.
Ostatnia mówiła o tym, że gdy
Marcin z kolegą przyjechał po konia, doszło do kłótni o pieniądze,
których chłopak dodatkowo domagał się za pracę. Piotr M.

twierdził, że mężczyźni podczas
awantury nacierali na niego z widłami. Dlatego chwycił strzelbę,
którą miał przygotowaną na lisa,
i strzelił, przypadkowo traając
w serce.
Wersja ta – zdaniem sądu –
została wymyślona dla usprawiedliwienia zabójstwa. W stajni,
gdzie miało dojść do awantury,
nie było żadnych śladów krwi.
Nie mogło też być sporu o pieniądze, gdyż Marcin chciał dopłacić
do ogiera i miał przy sobie pieniądze na ten cel. Poza tym, zabój-

W niedzielę za miasto
(z przewodnikiem PTTK)
Rozpoczynają się wakacje a wraz z nimi kolejna edycja akcji „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”, której z nieskrywaną dumą od początku patronujemy. Jej organizatorzy – Oddział PTTK Ziemia Sanocka oraz działające przy nim Koło
Przewodników – serdecznie zapraszają mieszkańców i gości na organizowane w każdą niedzielę lipca i sierpnia wycieczki
piesze, rowerowe, a nawet kajakowe. To niepowtarzalna okazja, aby w sympatycznym gronie zwiedzić i poznać przepiękne
okolice Sanoka.
Siódmy już sezon wycieczkowy zainaugurowany zostanie w najbliższą niedzielę, 1 lipca. Jak na uroczyste otwarcie
przystało, organizatorzy przygotowali
dwie wycieczki – pieszą i rowerową
– ze wspólnym ogniskiem na mecie
w Komańczy. Uwaga! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału PTTK (ul. 3 Maja 2)
– do 29 czerwca włącznie.

W programie wycieczki pieszej, którą
poprowadzi Jan Adamczyk, przejazd na trasie: Sanok – Zagórz – Czaszyn – Szczawne
– Rzepedź, przejście piesze doliną rzeki
Osławy do Prełuk a następnie szlakiem czerwonym i spacerowym do Schroniska PTTK
im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy –
Letnisko. Czas przejścia ok. 3 godz. Wpisowe – 25 zł (dzieci i członkowie PTTK) oraz

30 zł (przyszli członkowie PTTK), w tym bezpłatna usługa przewodnicka, ubezpieczenie
NNW, przejazd i ciepły poczęstunek. Możliwość zdobycia 8 pkt. GOT.
Zbiórka uczestników na parkingu
pod Kauandem (ul. Królowej Bony 10)
o godz. 8.45, wyjazd o godz. 9. Powrót
do Sanoka i zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.

Jan Adamczyk: – Jak co roku o tej porze zapraszam Was, drodzy Turyści. Zapraszam tych znanych i tych, co jeszcze nie byli z nami, na spacer doliną rzeki Osławy z Rzepedzi do Prełuk. Trasą
tą biegł kiedyś jeden z najbardziej malowniczych odcinków kolejki wąskotorowej (obecnie nieczynny). Podczas wędrówki pokonamy w bród rzekę Osławę, a w miejscowości Prełuki zobaczymy
pozostałości po dawnej cerkwi i cmentarzu. Zapewniam zwrotnikową pogodę, ochłodę w nurtach
ożywczej wody i żywiczny zapach rozgrzanego, jodłowego lasu. Na zakończenie udamy się szlakiem czerwonym i spacerowym przez „Francję” do Komańczy – Letnisko, gdzie w schronisku
PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego uroczyście rozpoczniemy VII edycję cyklu wakacyjnych wycieczek „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

ARTUR KUCHARSKI

Pas po pas

W programie rowerowej wycieczki,
którą poprowadzi Wiesław Sternik:
przejazd na trasie: Sanok – Zagórz –
Tarnawa Dolna – Czaszyn – Kulaszne
– Szczawne – Rzepedź – Komańcza.
Długość trasy ok. 40 km. Wpisowe 10 zł
– w tym bezpłatna usługa przewodnic-

ka, ubezpieczenie NNW i ciepły poczęstunek.
Zbiórka uczestników na parkingu
pod Kauandem (ul. Królowej Bony 10)
o godz. 8.40, wyjazd o godz. 9. Powrót
do Sanoka i zakończenie wycieczki w
godzinach wieczornych.

Wiesław Sternik, przewodnik: – Zapraszam na wycieczkę
rowerową do Komańczy, podczas której wdrapiemy się
na szczyt serpentyn w miejscowości Kulaszne, podziwiając
piękny widok na Pasmo Bukowicy i dolinę rzeki Osławy; odwiedzimy oryginalny grób legendy Bieszczadów Jędrka Wasilewskiego „Połoniny” oraz zobaczymy zabytkową drewnianą cerkiew łemkowską w Szczawnem. Na zakończenie spotkamy się
z uczestnikami rajdu pieszego w gościnnym schronisku
w Komańczy – Letnisko, którego gospodarzami są sanoczanie:
Maria i Jan Trzeciakowie wraz z synem Michałem.

Rajdowali w Nocy Kupały
Magiczna sobótkowa noc stała się pretekstem do zorganizowania przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemia Sanocka we współpracy z „Tawerną” Biała Góra ciekawego
rajdu. W imprezie udział wzięła grupa 18 osób z przewodnikiem Sabiną Pelc-Szuryn
na czele. Trasa przejścia prowadziła z Rynku, przez Błonie i Olchowce, na Podgaje,
gdzie podziwiano piękny zachód słońca a z Orlego Kamienia wspaniale oświetlony
Sanok nocą oraz pokaz sztucznych ogni nad Hotelem „Bona”. Po dotarciu do „Tawerny” tradycyjnie zapalono ognisko, na którym upieczono kiełbaski. Nie mogło
oczywiście zabraknąć – uplecionych z polnych ziół i kwiatów – sobótkowych wianków, które puszczano na wody Sanu. Przy gitarze i śpiewie Marka Brewki oraz
dźwiękach muzyki mechanicznej zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

 Mieszkanie własnościowe 72,4 m2 (I piętro), nowe,
wykończone, przy ul. Witkiewicza, tel. 790-21-88-05.
 Lub zamienię na większe
mieszkanie 32 m2, na Wójtowstwie, tel. 663-09-31-93
lub 727-42-70-77.
 Segment mieszkalny 2-poziomowy 120 m2, z działką 3,5 a, tel. 601-94-49-42.
 Dom po kapitalnym remoncie, w centrum Sanoka,
cena 390.000 zł, Biuro Obrotu
Nieruchomościami
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dom murowany w Trepczy, działka 14,27 a, Biuro
Obrotu Nieruchomościami
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dom po remoncie, z działką 27,59 a, w Woli Sękowej,
Biuro Obrotu Nieruchomościami R&R, tel. 503-7213-66.
 Dom drewniany z działką
68 a, Obarzym gmina Dydnia, tel. 13-463-40-75.
 Dom w Sanoku przy ul.
Głowackiego, tel. 13-463-86-15.
 Dom drewniany w Trepczy, działka 24 a, tel. 601-32-69-66.
 Dom 220 m2, do zamieszkania, w Nadolanach, plus 2 działki 26 a,
cena 120.000 zł, tel. 518-46-39-67.
 Dom mieszkalny murowany, podwyższone sutereny, 110 m2, z roku 1978 oraz
budynki gospodarcze na
działce 27 a, w tym wydzielona geodezyjnie działka
10 a, położone w Pakoszówce, cena 400.000 zł, tel.
609-55-72-08.
 Dom 240 m2 z 1980 r.,
cena 280.000 zł, tel. 604-53-57-77.

 Tanio mieszkanie 50,43 m2,
2-pokojowe, z loggią, przy
ul. Rzemieślniczej, tel. 723-30-89-00.
 Mieszkanie 32,30 m2,
2-pokojowe, osiedle Wójtowstwo, Biuro Obrotu Nieruchomościami R&R, tel.
503-72-13-66.
 Mieszkanie bezczynszowe 65 m2, po kapitalnym remoncie, okolice Brzozowa,
Biuro Obrotu Nieruchomościami R&R, tel. 503-7213-66.
 Mieszkanie 52,50 m2,
3-pokojowe (I piętro), własne c.o., w Lesku przy ul.
Joselewicza, cena 147.000 zł
do negocjacji, tel. 605-31-52-12.
 Mieszkanie 53 m2, w Sanoku przy ul. Sadowej, tel.
601-94-49-58.
 Mieszkanie 62 m2 (parter),
Błonie, Al. Szwajcarii 2/1,
cena 190.000 zł do negocjacji, tel. 692-20-42-42.
 Mieszkanie 46 m2, centrum, cena 139.000 zł, tel.
504-14-77-21.
 Mieszkanie 2-poziomowe
74 m2 (120 m2), 4-pokojowe,
osiedle Błonie, tel. 503-04-23-77 lub 13-464-43-33.
 Mieszkanie 48,20 m2
(II piętro), tel. 509-04-36-05.
 Kawalerkę 27,43 m2, Posada, do zamieszkania od
zaraz, tel. 511-29-25-14.
 Mieszkanie 40 m2 (III piętro), przy ul. Cegielnianej,
tel. 726-26-29-74.
 Pilnie mieszkanie 48 m2
(IV piętro),stan bardzo dobry, w Sanoku przy ul. Cegielnianej 22, cena 150.000 zł,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
tel. 504-05-17-79.
 Mieszkanie 49 m2 (parter), malowanie, farby natryskowe,
3-pokojowe, przy ul. Robotni- gładzie, płytki, panele, stiuk,
sztukateria, itp.
czej, tel. 607-58-83-40.
tel. 603-443-982

Usługi wysokościowe
– wycinka drzew
– malowanie elewacji i dachów
– czyszczenie rynien
tel. 724-401-764

GEO-TOM
NIERUCHOMOŚCI

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Wykończenia wnętrz.
tel. 600-830-854

Posiadam
do wynajęcia

 Mieszkanie 63 m , 3-pokojowe, w Sanoku przy ul.
Błonie, od lipca, tel. 607-12-45-77 (po 16).
 Mieszkanie 2-pokojowe,
od zaraz, tel. 726-43-65-98.
 Umeblowaną kawalerkę,
od 1 lipca, tel. 726-43-65-98.
 Mieszkanie w Sanoku,
tel. 606-68-98-19.
 Mieszkanie w pełni wyposażone i samodzielne,
w centrum miasta, z pokojami trzy i dwuosobowymi,
kuchnia, łazienka, wc, TV,
Internet, dla dziewczyn, tel.
606-97-41-16.
 Mieszanie 34 m2, 2-pokojowe (I piętro), przy ul. Armii
Krajowej, tel. 608-04-70-89.
 Mieszkanie 36 m2, tel.
724-73-05-39 lub 13-464-31-11.
 Pokój dla mężczyzny, tel.
691-44-73-82.
 Pokój dla dwóch osób,
tel. 664-49-58-98 lub 13-463-36-96.
 Halę produkcyjno-magazynową 200 m2, w Sanoku
przy ul. Okulickiego, Biuro
Obrotu Nieruchomościami
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Lokal gastronomiczny
z salą konsumpcyjną lub
bez, z wyposażeniem + piec
do pizzy, w centrum miasta,
tel. 607-64-25-00.
 Lokale 26 m2 i 39 m2, przy
ul. Kościuszki 31, tel. 607-04-99-95.
Kupię
 Lokale na biura, usługi,
 Mieszkanie 3 lub 4-poko- centrum, tel. 600-04-51-29.
jowe, na osiedlu Słowackie-  Lokale na cele handlowogo lub Błonie, tel. 508-44- -usługowo-biurowe, 50 m2,
-99-30.
20 m2 oraz 50 m2 + ogródek
(ew. gastronomia), centrum,
Redakcja nie
deptak – apteka, przy ul.
odpowiada za treść 3 Maja 17, tel. 13-464-04-39.
reklam i ogłoszeń.
Usługi remontowo-budowlane
– usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
kompleksowych remontów mieszkań,
adaptacja poddaszy
tel. 785 207 555

Wykończenia wnętrz
malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426
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Wyższa Szkoła Sanocka w Sanoku
(o uprawnieniach publicznych)
nkjo.sanok@interia.pl, www.nkjo.sanok.pl
Tel/fax 13 46 488 45, Tel. 603 860 187
38-500 Sanok, ul. Głogowa 1
prowadzi
STUDIA LICENCJACKIE
(stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK
EUROPEISTYKA
Od II SEMESTRU STYPENDIA

duży wybór, szybko i solidnie.
Sanok, ul. Lipińskiego 52, tel. 13-46-44-953

Żaluzje

Artystyczne
malowanie wnętrz

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


Dom
dwurodzinny
210 m2, Biała Góra 8B, tel.
790-21-88-06.
 Pilnie i tanio domek w stanie surowo-zamkniętym, na
działce 10a, w Grabownicy,
tel. 512-86-51-84.
 Halę produkcyjno-magazynową 350 m2, z zapleczem
biurowym, w Sanoku przy ul.
Okulickiego, Biuro Obrotu
Nieruchomościami R&R, tel.
503-72-13-66.
 Działki budowlane 11 a
i 12,89 a, w Czerteżu, Biuro
Obrotu Nieruchomościami
R&R, tel. 503-72-13-66.
 Atrakcyjną działkę budowlaną 18 a, Biała Góra,
tel. 605-24-36-60.
 Działkę 10 a, w Zabłotcach, tel. 503-96-85-71.
 Działkę budowlaną uzbrojoną 55 a, z zezwoleniem na
budowę, w Trepczy, tel. 501-37-05-66.
 Działkę rekreacyjną 32 a,
w Zwierzyniu, tel. 501-37-05-66.
 Działkę rekreacyjną 27 a,
z możliwością prowadzenia
agroturystyki, pięknie położona w Tyrawie Solnej, tel.
696-02-23-82.
 Działkę budowlaną 9 a,
w Strożach Małych, tel. 506-19-84-74.
 Dwie działki po 9 a,
wszystkie media, na granicy
Sanok – Sanoczek, w rozliczeniu mieszkanie, tel. 514-37-34-31.

ROLETY, OKNA,
MOSKITIERY

www.geo-tom.com
tel. 501-369-161

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

tel. 601-297-568
www.sanockie.info/art
ART-MAX-KAR

OSTATNIE TRZY MIESZKANIA
W NOWYM BUDOWNICTWIE
www.osiedleolchowce.pl
Powierzchnia mieszkań:
56,6 m2, 71,3 m2, 79 m2 (dwupoziomowe)

BARDZO ATRAKCYJNA CENA
Tel. 13-465-38-50 lub 13-465-38-53

ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep Spółka z o. o. producent
przyczep, naczep, podwozi, zabudów oraz kontenerów dbając
o stały wzrost poziomu technicznego oraz jakość oferowanych wyrobów poszukuje pracowników w zawodzie:

TRAKTORZYSTA,
OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Wymagania:
- prawo jazdy kat. T
- mile widziane uprawnienia obsługi wózków widłowych
- dobry stan zdrowia

OFERUJEMY:
- praca na etat
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod nr telefonu 516-004-874 lub 13-465-60-00
CV prosimy przesyłać na adres dzial.kadr@zaslaw.pl

 Lokal biurowy 35 m2,
w centrum Sanoka przy ul.
Kościuszki, tel. 501-36-91-61.
 Lokale przy deptaku
o łącznej powierzchni 113 m2
(I piętro), na gabinety, tel.
13-463-32-95 lub 694-90-31-89.
 Atrakcyjny lokal 20 m2 lub
40 m2, w Sanoku przy ul. Kościuszki 27, tel. 692-03-91-46.
 Lokal 22 m2, przy ul. Lipińskiego, obok Inter-Marche, tel. 504-29-50-17.
 Lokal 22 m2, w Sanoku
przy ul. Kościuszki 29
(po Getin Banku), tel. 13-463-00-95 (do 9 rano lub po 21)
lub 795-36-87-13.
 Lokal sklepowy 53 m2,
przy ul. Lipińskiego 108, tel.
13-463-03-41.

RÓŻNE

Kupię
 Używane zabawki w dobrym stanie, dla dzieci
w wieku 2-6 lat, tel. 510-24-25-07.

PRACA
Zatrudnię
 Przyjmę uczniów w zawodzie fryzjer, tel. 13-464-14-70.
 Pomocnika na budowie,
tel. 506-19-84-74.
 Osobę do rozwożenia pizzy z własnym samochodem,
tel. 603-21-17-69 (po 15).

Poszukuję pracy
 Skoszę trawę, tel. 608-89-09-68.

Korepetycje

 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Matematyka, tel. 600-04Sprzedam
-51-29.
 Drewno opałowe, tel.
 Język niemiecki, tel. 601504-37-24-04.
-23-93-76.
 Wełnę mineralną Knauf
170 mm, rolka 8 m2, cena
68 zł, tel. 788-27-59-35.
 Drewno opałowe, tel.  Zgubiono legitymację 30309.
513-36-68-86.
 Zgubiono indeks nr 43442
 Drewno opałowe, tel. na nazwisko Patała Paulina.
605-20-56-40.
 Zgubiono legitymację 30275.
 Blaszak ze szwedzkiej
blachy 3,20 x 2,50, z przeznaczeniem na działalność Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg, lakierowanie,
handlową lub altanę, tel.
renowacje, w ofercie parkiet
601-17-95-53.
 Wełnę mineralną Knauff
tel. 506-356-210
100 mm, cena 5,40 zł oraz
150 mm, cena 7,90 zł, tel. 506NOWO OTWARTY
-74-77-83, transport gratis.
„PRODUCENT”
 Kwadraciaki 5x5 cm,
NAJTANIEJ
W REGIONIE:
3-letnie, impregnowane, dłuROLETY, ROLETKI MATERIAŁOWE,
3
gość 4 - 4,50 m, ilość 1,5 m ,
PLISY, ŻALUZJE, VERTIKALE, MOSKITIERY,
tel. 886-36-62-92.
BRAMY ROLOWANE, MARKIZY.
 Wyposażenie zakładu
FIRMA „MKW” SANOK
fryzjerskiego i solarium, pilCENTRUM HANDLOWE
nie, cena do uzgodnienia, INTERMARCHE UL. BEKSIŃSKIEGO 4
TEL.13-465-92-68 514-972-325
tel. 663-23-73-17.

ZGUBY

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

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

CYKLINOWANIE
układanie podłóg,
parkietów, lakierowanie
SPRZEDAŻ
SUPER CENY
NA KLEJE I LAKIERY
Klej 2-składnikowy już od 19,90 zł
Sanok. ul. Łączna 11
tel. 603-119-287
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REKLAMY – OGŁOSZENIA

OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

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

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń

Producent: 13 440-92-06, 18-332-16-81
696-753-588, 509-038-426
www.Robstal.pl
Raty

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

DRZWI Z DREWNA

LOMBARD

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

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA
Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

L

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu: 6 tygodni
Termin zapłaty: 6 miesięcy

Zapisy w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00

Szkolimy grupowo
i indywidualnie,
przed i po południu.
w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16
(I piętro)
tel. 13-463-78-98
www.warex.prawojazdy.com.pl

Zapraszamy na nieszkodliwe, komputerowe badania
całego kręgosłupa i stóp. Dokładne i bez bólu.
Badania promocyjne prowadzone będą:
- Sanok dnia 12.07.2012 r. ul. Dworcowa 13
w Przychodni w godz 10:00-17:00
Duża dokładność pomiaru daje możliwość zauważenia wad nawet
w początkowym etapie ich rozwoju. Badania obejmują wszystkie odcinki kręgosłupa (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), jego obraz graczny
widoczny na wyniku przedstawiony jest w trzech płaszczyznach. Badanie stóp wykrywa stopę cukrzycową, płaskostopie, koślawość palucha, szpotawość palca, siły nacisku, pozwala także zaprojektować
wkładki ortopedyczne itd. Przy schorzeniach kręgosłupa stopy mogą
ulec deformacji, dlatego też te dwa badania są ze sobą połączone.
Pacjenci, odbierając wyniki, otrzymują zdjęcie, opis, adekwatnie
dobrany zestaw ćwiczeń i zaleceń oraz skierowanie do ewentualnej
placówki rehabilitacyjnej. Badania przeznaczone dla osób dorosłych,
młodzieży i dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci do 11 roku życia
badanie kręgosłupa + badanie stóp 30 zł. Dla osób dorosłych oraz
młodzieży całkowity koszt badania całego kręgosłupa 50 zł + stopy
GRATIS!!! Zapraszamy zarówno mieszkańców Sanoka jak i okolic.
Rejestracja od pn. do pt. w godz 9.00 - 17.00
pod numerami telefonów: 694-882-727, 530-725-608.

BURMISTRZ MIASTA SANOKA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego, obręb Dąbrówka, oznaczonej jako działki nr 1332/
42, 1332/44 i 1332/46 o łącznej powierzchni 0,2241 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00035715/9.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 129 911,00 zł
Wadium – 13 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania
i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może
nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
W dniu 21.07.2011 r. Rada Miasta Sanoka podjęła Uchwałę Nr XII/94/11 o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Okulickiego - III” dla obszaru obejmującego m.in. działki będące przedmiotem zbycia.
II. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Sanoku przy ul. Łany, obręb Posada, oznaczonej jako działka nr 3289/1 o powierzchni
0,1766 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00044822/8. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest
od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 141 262,00 zł Wadium – 15 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zlokalizowane przy ul. Łany w Sanoku, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XVIII/154/99 z dnia 26 października 1999r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego Nr 23, poz. 179 z dnia 31 marca 2000r., nieruchomość położona jest w terenie o symbolu 8 MNj – teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, za wyjątkiem inwestycji zaliczanych
do szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska i zdrowia ludzi.
III. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Sanoku przy ul. Zielna, obręb Posada, oznaczonej jako działka nr 3321 o powierzchni
0,1045 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00059572/8. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od
wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 124 125,00 zł Wadium – 12 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Zatorze
o nazwie „Głowackiego 2”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr LI/341/96 z dnia 18 grudnia
1996 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 4 poz. 20 z dnia 15 marca 1997 r., nieruchomość położona jest w terenie o symbolu 5 MN – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Przetargi odbędą się w dniu 3 sierpnia 2012 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w Sali Herbowej Nr 64, począwszy od godz. 1000, według następującej kolejności:
 godz. 1000 działki nr 1332/42, 1332/44 i 1332/46 położone w Sanoku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego
 godz. 1030 działka nr 3289/1 położona w Sanoku przy ul. Łany
 godz. 1100 działka nr 3321 położona w Sanoku przy ul. Zielnej
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
1. Dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 30.07.2012 r., przelewem na rachunek bankowy
Gminy Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, Rynek 1, Nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości.
2. Przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
• dowodu wniesienia wadium,
• w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby zyczne – dokumentu tożsamości; przez osoby
prawne – pełnego, aktualnego, tj. wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu, odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego; przez osoby zyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej
– umowy spółki oraz stosownego dokumentu do działania w imieniu spółki; przez osoby prowadzące
działalność gospodarczą – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie
przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej
pomiędzy małżonkami.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się
ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się
z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa notarialnego.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wpłacone przez
osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie,
wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później
niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości
nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć
na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu, nabywca wykona
własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze
wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz.
1758, z późn. zm.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych
powodów, z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania
Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 465-28-49, oraz na stronie
internetowej: www.um-sanok.e-zet.pl (zakładka „przetargi”).
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Na poczcie nie kupisz już
papieru toaletowego. I dobrze!

powiedź musieliśmy czekać kilka
dni, w końcu jednak nadeszła.
Wynika z niej, że Poczta Polska
przyjęła nową strategię działalności handlowej na lata 2012-2015,
która nie przewiduje już
praktyk handlowych opisanych powyżej.
– Firma chce uporządkować
miejsca
handlowe przez nową
organizację handlu i ujednolicenie oferty. Stawiamy na produkty związane
z naszą branżą. Zgodnie z założeniami gama
asortymentu handlowego jest ściśle związana
z produktami służącymi
komunikacji międzyludzkiej. Są to: koperty, papier listowy, opakowania
do paczek, karty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej, prasa oraz
artykuły latelistyczne.
na poczcie wyglądały jak handlowe
Nowa strategia wyklucza
sprzedaż wielu produkjakoś tego specjalnie nie odczu- tów, takich jak artykuły spożywwamy nansowo, ale same za- cze, chemiczne, higieniczne,
sady są chore. Przecież poczta, zabawki czy tekstylia – czytamy
jako instytucja państwowa, jest w odpowiedzi.
od wysyłania przesyłek, a nie od
To z pewnością dobra wiatakiego handlu – denerwował się domość dla pracowników poczmężczyzna.
ty. Zamiast stresować się tym,
Z pytaniami w tej spra- czy dadzą radę sprzedać odpowie z Sanoka odesłano nas do wiednio dużo papieru toaletowezwierzchniego urzędu w Krośnie, go, będą mogli zająć się swoją
stamtąd do Rzeszowa, gdzie konkretną robotą. A wtedy listy
w końcu podano nam numer i paczki z pewnością będą dochodo centrali w Warszawie. Na od- dziły szybciej.
(b)

Gdy załatwiamy coś na poczcie, zwykle drażnią nas propozycje
kupna gazety, czy perfumy. Jednak nie zdajemy sobie sprawy,
że dotąd „pani z okienka” musiała sprzedać określoną partię
towaru, bo inaczej odbijało jej się to na pensji. Na szczęście
poczta powoli odchodzi od tych zaściankowych praktyk.

ARCHIWUM PRYWATNE

Jeszcze do niedawna okienka
stragany…
Jakiś czas temu tematem
zainteresował nas anonimowy
telefon czytelnika, którego żona
jest pracownicą jednej z placówek pocztowych. Z jego relacji
wynikało, że kobieta często musi
przynosić do domu towar, którego
nie udało jej się sprzedać, a którego wartość odbijana była jej z
wypłaty. – Proszę pana, papieru
toaletowego to mamy już zapas
na kilka miesięcy. Żona zwykle
bierze to, co i tak się kupuje, więc
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ROZMAITOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2 wywieszono
na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórz:
- przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości lub ich części
położonych w miejscowości Zagórz obręb Dolina oznaczonych nr. działek 362, 750, Zagórz obręb Zasław oznaczonych nr. działki 369/3, Zagórz obręb Zagórz oznaczonych nr. działek 1305/3 i 1342/7
- przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 15 lat części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62 położona w Zagórzu obręb Zasław.
Wykaz umieszczony jest również na stronie internetowej urzędu: www.zagorz.pl
Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy, pok. nr 36, tel. 13 46-22-062 wew. 67.

DYŻURY

Redakcja
nie odpowiada
za treść reklam
i ogłoszeń.

W RADZIE POWIATU

2 lipca (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący
Jan Oklejewicz
w godz. 16-17

29 czerwca (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni członek zarządu
Waldemar Och
w godz. 12-14

5 lipca (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radna
Henryka Tymoczko
w godz. 17-18

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

KRZYZÓWKA nr 25
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na
autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – wartości 30 zł „Cafe Rosetta”.
II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do odebrania
w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody jest wypożyczalnia
płyt DVD Video i Blu-Ray Disc „APIS” – ul. Traugutta 9 (pawilon
„Alfa”). Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji
zaświadczenia o wygranej.

Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.
artobliwie o
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Osłona
od
deszczu
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Zamiast
ludzi z
łopatami

Był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau.
Został misjonarzem w Afryce i pierwszym arcybiskupem Lusaki
w Zambii. Wkrótce potem zaliczono go do grona 100 najbardziej
wpływowych Polaków za granicą. 19 czerwca br. w Europarlamencie została otwarta wystawa poświęcona pamięci kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ, zatytułowana „Z otwartymi dłońmi”.
Inicjatorką wystawy i konferencji w Parlamencie Europejskim poświęconej misjonarskiej
i edukacyjnej działalności kardynała Adama Kozłowieckiego była
Elżbieta Łukacijewska, poseł do
Parlamentu Europejskiego oraz
Fundacja im. kardynała pn. „Serce bez Granic”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął były
przewodniczący PE prof. Jerzy
Buzek.
– Ta wystawa ma przybliżyć
wyjątkową postać, od której możemy uczyć się, jak przejść drogę
życia, jak dokonywać trudnych
wyborów; jak stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jak nie
tracić pogody ducha i pozostać
wiernym swojemu powołaniu.
W końcu jak kochać drugiego
człowieka, oddając się służbie ludziom i całej wspólnocie ludzkiej
– ocenił Jerzy Buzek.
– W dzisiejszych trudnych
czasach, ekonomicznych i społecznych, Europa potrzebuje autorytetów. Potrzebuje osób, które
nadają istotny sens wartościom
moralnym i etycznym, które
wskazują, że najważniejszy jest
szacunek dla godności drugiego
człowieka. To fundament pokojowego współistnienia narodów.
Bez wątpienia taką osobą był
ks. kardynał Adam Kozłowiecki,

zabrali również: prof. Jerzy Buzek,
John Zulu, przedstawiciel Ambasadora Zambii oraz jeden z członków
rodziny ks. Kozłowieckiego.
Wydarzenie poprzedziło seminarium „Z otwartymi dłońmi”,
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poświęcone ks. kardynałowi
Adamowi Kozłowieckiemu SJ.
Moderatorem spotkania była poseł Elżbieta Łukacijewska, natomiast głos zabrali m.in.: Michael
Gahler, poseł do Parlamentu
Europejskiego, ks. dr Bogusław
Krępa, Biskup Sandomierski,
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny Biskupów Europejskich oraz dr Marcin Krzanicki z rzeszowskiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej. Seminarium zakończyła prezentacja
lmu o kardynale Kozłowieckim,
wyreżyserowanego przez Julitę
i Rafała Wieczyńskich.
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kapłan, misjonarz – powiedziała Elżbieta Łukacijewska, poseł
do Parlamentu Europejskiego
z Podkarpacia.
Plansze z fotograami przedstawiające życie kardynała były
wczaśniej eksponowane na terenie
dawnego obozu koncentracyjnego
w Dachau oraz w Sejmie RP. Teraz znalazły inne godne miejsce,
w Parlamencie Europejskim.
Ocjalnego otwarcia wystawy
dokonali: poseł E. Łukacijewska
oraz Bogdan Romaniuk, wiceprezes Fundacji im. ks. Kardynała
Adama Kozłowieckiego „Serce bez
granic”. Podczas otwarcia głos

23

Odchyłka od
normy

9

Wystawy w Parlamencie Europejskim pozwalają odkryć przed światem wspaniałych Polaków. Niewątpliwie jednym z nich był misjonarz kardynał Adam Kozłowiecki. A swoją drogą, warto byłoby jego
postać przybliżyć mieszkańcom Podkarpacia, nie tylko Brukseli.
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„Z otwartymi dłońmi”
w Parlamencie Europejskim
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Rozwiązanie krzyżówki nr 23:

ZŁE ZAWSZE ŹLE SIĘ KOŃCZY
1. Jadwiga Nycz ul. Sobieskiego,
2. Emilia Fejkiel, ul. Konopnickiej, 3. Leonia Kraft, ul. Kazimierza Wielkiego.
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Wysoka forma przed wakacjami!
Jak zwykle „Czwórki”

Dziś koniec roku szkolnego, więc i ostatnia porcja wiadomości z uczniowskich zmagań. A działo się ostatnio sporo.
Po złotym hat-tricku na unihokejowych mistrzostwach kraju mamy jeszcze jeden medal zawodów centralnych,
zdobyty przez sztafetę 4x100 m dziewcząt z G4. Byłyby nawet dwa miejsca na podium, gdyby nie pech biegaczek SP4.
Tradycyjnie na końcówkę roku szkolnego zaplanowano lekkoGimnazjalistki z „Czwórki” nieźle wystartowały też w nale ogólnopolskim ligi LA, zajmując 10. miejsce.
atletyczne Mistrzostwa Sanoka podstawówek i gimnazjów. Zawo-

Brąz wywalczony, medal stracony

GIMNAZJA. 100 m: 1. Martyna Bieleń – 13,26, 2. Karolina Warchałowska, 3. Marlena Michalska; 1. Daniel Terkała – 12,49 (wszyscy G4),
2. Oskar Harpula, 3. Maciej Kwolek (obaj G3). 300 m: 1. Oliwia Zaniewicz – 49,90, 2. Karolina Tomaszewska (obie G4), 3. Diana Izdebska
(G3); 1. Tomasz Sudoł (G4) – 40,07, 2. Jakub Brukwicki, 3. Paweł
Woźny (obaj G3). 600 m: 1. Dominika Janik (G4) – 1.59,30, 2. Anna
Bielecka, 3. Emilia Krynicka (G3). 1000 m: 1. Karol Szczepan
– 3.16,41, 2. Jakub Pytlik (obaj G4). Kula: 1. Wioletta Struś – 9,61,
2. Julia Gaweł (obie G4), 3. Angela Micolli (G3); 1. Hubert Popiel (G3)
– 11,62, 2. Marcin Słowiak, 3. Adrian Jakubowicz (obaj G4).
Skok w dal: 1. Angelika Faka – 5,02, 2. Karolina Gefert (obie G4),
3. Anna Jasik (G3); 1. Konrad Baryła (G4) – 5,34, 2. Łukasz Rysz,
3. Patryk Cichoński (obaj G3).

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Finał Ogólnopolski Biegów
Rozstawnych,
rozegrany
w Łodzi, okazał się tyleż udany,
co i pechowy dla „Czwórek”.
Gimnazjalistki wywalczyły brązowy medal, ale dziewczęta
z podstawówki straciły go
na ostatniej zmianie.
Nasze sztafety świetnie wystartowały w biegach eliminacyjnych, uzyskując 3. wyniki. G4 miało czas 51,07, natomiast SP4 –
55,56. W biegach nałowych wiele
wskazywało na powtórkę. Zresztą
gimnazjalistki pobiegły jeszcze
szybciej, z rezultatem 50,87 zdobywając brąz. Blisko sukcesu były
też ich młodsze koleżanki. Do
ostatniej zmiany dobiegały w czołówce, jednak błąd techniczny
przy przekazywaniu pałeczki rozwiał medalowe nadzieje. W efekcie sztafeta SP4 zajęła w nale
ostatnie, 8. miejsce.
– Wielka szkoda… Moje
dziewczny miały realną szansę na
miejsce na podium, a może nawet
na walkę o tytuł mistrzowski. Niestety, wystarczył jeden błąd, nadmiar
emocji... Ale cóż, tego typu sytuacje
to też urok sportu – powiedział
Ryszard Długosz, opiekun SP4.

dy na „Wierchach” znów toczyły się pod dyktando SP4 i G4.
Szczególnie w starszej grupie zauważalna była supremacja
„Czwórki”, której uczniowie wygrali prawie wszystkie konkurencje. Jedynie w pchnięciu kulą zwyciężył reprezentant G3.
Poniżej lista medalistów i wyniki najlepszych.

Wspólne zdjęcie „Czwórek”. W górnym rzędzie sztafeta SP4. Od lewej: Natalia Bobik, Emilia Janik,
Aleksandra Dymek (rezerwowa), trener Ryszard Długosz, Edyta Woźniak i Daria Zimoń. Z prawej
strony Ryszard Karaczkowski, opiekun G4, a poniżej jego podopieczne: Angelika Faka, Karolina
Warchałowska, Karolina Gefert, Martyna Bieleń i Oliwia Zaniewicz (rezerwowa).

PODSTAWÓWKI. 60 m: 1. Monika Książek (SP1) – 8,78, 2. Emilia
Janik (SP4), 3. Sara Filiks (SP1); 1. Jakub Sperski – 8,20, 2. anonimowy zawodnik (zastrzegł dane osobowe), 3. Miłosz Wińczowski (wszyscy SP2). 600 m: 1. Natalia Bobik (SP4) – 1.53,67, 2. Klaudia Durał (SP1),
3. Sandra Hnat (SP4). 1000 m: 1. Maciej Kwieciński (SP3) – 3.25,81, 2.
Adam Tomza (SP4), 3. Patryk Rycyk (SP1). Piłeczka palantowa:
1. Aleksandra Dymek – 52, 2. Magdalena Rabicka (obie SP4), 3. Gabriela Miccoli (SP1); 1. Bartłomiej Milczanowski – 57,5, 2. Daniel Czopor (obaj SP4), 3. Bartłomiej Gabrychowicz (SP2). Skok w dal: 1. Edyta Woźniak (SP4) – 4,48, 2. Gabriela Dymek (SP2), 3. Karolina Lesiak
(SP4); 1. Kamil Majcher (SP4) – 4,47, 2. Kacper Starościak, 3. Sebastian Klimowicz (obaj SP1). Skok wzwyż: 1. Daria Zimoń – 130,
2. Martyna Wojtanowska, 3. Sandra Stolarska; 1. Norbert Solecki
– 133, 2. Adrian Bieniek, 3. Wiktor Olszowy (wszyscy SP4).

Walka przy szachownicach

ARCHIWUM PRYWATNE

Podczas zawodów w Białymstoku lekkoatletki G4 pokazały się
z dobrej strony. Plan minimum, jakim było miejsce w „dziesiątce”,
został wykonany.
ARCHIWUM PRYWATNE

Zamknęły „dziesiątkę”

W SP1 rozegrano drugą rundę Sanockich Potyczek Szachowych.
Podczas Ogólnopolskiego Finału Ligi LA w Białymstoku drużyna
W obydwu grupach wieko- Wojtowicz (3. był Aleksander MaG4 wykonała plan minimum, jakim było miejsce w czołowej
wych walka o zwycięstwo miała terniak), a w grupie podstawówek
„dziesiątce”.
podobny scenariusz – najlepsi re- Michał Baran i Maciej Czopor
Nasze zawodniczki uzyskały 4x100 m (Karolina Warchałowmisowali bezpośrednie mecze, po- (3. Adam Wrona). Po dwóch turnie1396 punktów, co dało im 10. po- ska, Bieleń, Karolina Gefert,
konując pozostałych rywali. Wśród jach prowadzą: Kostelniuk przed
zycje w stawce 17 mistrzów woje- Faka), z czasem 51,79 uzyskugimnazjalistów najwięcej punktów Materniakiem i Wojtowiczem oraz
wództw. Indywidualnie najlepsze jąc 6. wynik. Obok wymieniozdobyli Paweł Kostelniuk i Patryk Baran przed Czoporem i Wroną.
wyniki wywalczyły: 1. w skoku nych w składzie drużyny Ryw dal Angelika Faka (5,24 m) szarda Karaczkowskiego wyi 2. w biegu na 100 m Martyna stąpiły także: Natalia Dobosz,
Bieleń (12,87 s). Angelika otrzy- Malwina Deptuch, Julia Gaweł,
mała też wyróżnienie za najlep- Wioletta Struś, Marlena Michalszy wynik punktowy w grupie ska, Eliza Moskal, Karolina Tokonkurencji
skocznościowych. maszewska, Kamila Rachwalska
Świetnie
pobiegła
sztafeta i Oliwia Zaniewicz.

Bez niespodzianek

Trójbój na srebro

Na „Orlikach” przy ILO i SP1 rozegrano powiatowe turnieje
piłkarskie. Niespodzianek nie było – Licealiadę wygrał ZS2,
w rywalizacji podstawówek najlepsza „Jedynka”.

Udanie startowały też trójboistki SP4, zdobywając srebrny medal
nałów wojewódzkich w Rzeszowie.
„Czwórka” zgromadziła 600 nie 25 szkół. Indywidualnie srebrpunktów, prawie o 120 więcej niż ny medal w stawce ponad 100
w zawodach powiatowych. Dało zawodniczek zdobyła Karolina Rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na „Złotą Dziesiątkę″ Sporjej to tytuł wicemistrzowski w gro- Lesiak (187 pkt).
towców SP4. Najlepsza okazała się Daria Zimoń z klasy VI d.

Jeżeli chodzi o rywalizację
podstawówek, to z zawodów
miejskich awans uzyskały trzy
drużyny – najlepsza SP1 (komplet punktów bez straty bramki)
oraz SP4 i SP6. W kolejnym turnieju „Jedynka” znów odniosła zwycięstwo, punkty tracąc tylko w remisowym meczu z Beskiem, które
zajęło 2. miejsce. Pozycja 3. dla
SP6. Drużynę gospodarzy prowadził
Roman Lechoszest. Skład: Marcin
Suchyna, Damian Kopczyk, Mateusz Janik, Sylwester Biega, Rafał
Domaradzki, Dawid Burka, Kacper
Kopiec, Sebastian Maruniak, Jakub
Latusek, Dominik Pielech, Dawid Posadzki i Ernest Szaszowski.

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Daria na czele „Złotej Dziesiątki”

ARCHIWUM PRYWATNE

W starszej grupie walczyło
7 drużyn. Najlepszy okazał się
„Mechanik” i to bez straty bramki. W nale podopieczni Sebastiana Jajki i Piotra Kota pokonali 1-0 ekipę IILO. W meczu
o 3. miejsce gospodarze zremisowali 2-2 z ZS4, wygrywając
jednak w karnych. Zwycięska
drużyna ZS2 grała w składzie:
Karol Piecuch (najlepszy bramkarz turnieju), Patryk Wójcik,
Damian Kramarz, Damian Kalemba, Adam Chmura, Szymon
Biłas, Piotr Prystupiuk, Piotr
Pluskwik, Szymon Hnat, Mateusz Wojtowicz, Bartłomiej Józeak, Arkadiusz Bury.

Nawet szachy potraą wyzwalać sportowe emocje.

Drużyna SP4: Natalia Pawińska, Aleksandra Rysz, trener Ryszard
Długosz, Karolina Lesiak, Aleksandra Chmiel i Laura Woźny.

Już rok temu, rywalizując ze
starszymi, Daria była wysoko, bo
na 4. pozycji. Tym razem okazała
się najlepsza, zdobywając 1267
pkt. Kolejne miejsca zajęli Bartłomiej Milczanowski i Aleksandra Dymek, uczący się w tej samej klasie,
która zresztą w „Złotej Dziesiątce”
miała aż 8 reprezentantów.
Podczas rozstrzygnięcia konkursu podaną nieocjalna jeszcze
wiadomość, że „Czwórka” piąty
raz z rzędu wygrała wojewódzką
klasykację szkół podstawowych.

Złożyło się na to m.in. 11 startów
w nałach wojewódzkich i szereg
medali: złote w czwórboju i sztafetach rozstawnych dziewcząt,
srebrne w sztafecie przełajowej
chłopców, trójboju dziewcząt
i łyżwiarstwie szybkim oraz brązowe w unihokeju chłopców
i sztafecie szwedzkiej dziewcząt.

Sponsorzy
„Złotej Dziesiątki”:
Rada Rodziców przy SP4
PZU Życie o/Sanok

„Złota Dziesiątka”: 1. Daria Zimoń, 2. Bartłomiej Milczanowski, 3. Aleksandra Dymek, 4. Natalia Bobik, 5. Magdalena Rabicka, 6. Anna Czubek,
7. Miłosz Inglot, 8. Edyta Woźniak, 9. Sandra Hnat, 10. Mateusz Bury.
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To już jest koniec…

Jak nie Turbia, to Tuczempy…
Stal Instal-Bud Sanok – Piast Tuczempy 1-2 (1-1)
Bramki: 0-1 M. Iwański (3), 1-1 Łuczka (27), 1-2 M. Iwański (82).

Stal: Ciołek – Zarzycki (46 Kuzicki), Kokoć, Łuczka, Faka (71 Lorenc) – Damian Niemczyk, Węgrzyn, Adamiak (46 Mroczka), D. Kurowski
– S. Kurowski, Sieradzki (46 Daniel Niemczyk).

Mimo niekorzystnego wyniku
w pierwszym spotkaniu stalowcy
pozostawali faworytem. Cóż, pogląd
trzeba było błyskawicznie werykować. Ledwie minęły dwie minuty gry,
a goście niemal skopiowali pierwszą
bramkę Greków z meczu przeciwko
Niemcom, rozgrywanego dzień
wcześniej. W rolę Samarasa wcielił
się Marcin Iwański, pewnie kończąc
szybką kontrę. Przez dobry kwadrans nasi zawodnicy przypominali
boksera, zamroczonego po potężnym ciosie. W końcu przebudzili się,
a do wyrównania płaskim strzałem
doprowadził Piotr Łuczka. Chwilę
później Piast mógł ponownie objąć
prowadzenie, jednak szarżującego
M. Iwańskiego przed polem karnym
sfaulował Sebastian Ciołek. Mogła
być czerwona kartka, na szczęście
skończyło się żółtą.
Gra Stali wyglądała nieporadnie, więc nie było na co czekać
– w przerwie trener Federkiewicz
dokonał potrójnej roszady personalnej. Na boisku pojawili się: Maciej

Kuzicki, Paweł Mroczka i Daniel
Niemczyk. Niestety, zmiany niewiele dały, bo przez prawie pół godziny strzegący bramki gości były
stalowiec Maciej Nalepa nie miał
praktycznie nic do roboty. Wyraźny
sygnał do ataku dał dopiero Mroczka, jednak najpierw po koronkowej
aukcji zbyt daleko wypuścił sobie
piłkę, a jego kolejny strzał minął cel.
Nastawieni na kontry piłkarze z Tuczempów nie pozostawali dłużni. W
78. min Tomasz Kud przerzucił już
piłkę nad Ciołkiem, ten jednak zdążył
wrócić i wypiąstkować ją na korner.
Ale chwilę później musiał wyciągać
futbolówkę z siatki, gdy po kolejnym
wypadzie Łukasz Czub mocno zagrał wzdłuż bramki, a Iwańskiemu
pozostało tylko przyłożyć nogę.
W tym momencie losy nałowego
dwumeczu zostały rozstrzygnięte,
jednak gospodarze chcieli przynajmniej uniknąć porażki, ratując honor
III-ligowca. I było blisko, ale Daniel
Niemczyk trał tylko w słupek.
Bartosz Błażewicz

Mateusz Faka (Stal): – Chcieliśmy od początku zaatakować rywali, aby szybko odrobić straty. Niestety, gol stracony już w 3. minucie pokrzyżował nam
plany. Goście mogli skoncentrować się na obronie,
z którą trudno było sobie poradzić. Nie da się jednak ukryć, że zagraliśmy słabo. Może wpływ na to
miał fakt, że już zakończyliśmy sezon ligowy, podczas gdy Piast cały był jeszcze w grze.

Z Sanoka do Europy
W Budapeszcie rozlosowano rozgrywki CONTINENTAL CUP,
które dla mistrza Polski – drużyny CIARKO PBS BANK KH SANOK będą jego pierwszym, a więc historycznym wejściem w wielki europejski świat. Sanoczanie rozpoczną pucharowe rozgrywki
od półnałów, a ich pierwszymi rywalami będą drużyny: Metalurga Żłobin z Białorusi, Stavanger Oilers z Norwegii i być może
Vaasan Sport z Finlandii, albo Beibarys Atyran z Kazachstanu.
Turniej półnałowy sanoczanie rozegrają w norweskim Stavanger w dniach 23-25 listopada br.

– O tym, że rywale będą bardzo mocni, kibiców hokeja nie
muszę przekonywać, jako że do
Continental Cup wkraczamy aż
w półnałach, gdzie nie ma już
słabych drużyn. Ale to dobrze.
Jeśli mamy robić postępy i iść do
przodu, to musimy grać z silnymi
przeciwnikami. Szkoda tylko, że
nie udało się nam wywalczyć prawa organizacji tego turnieju, o co
zabiegaliśmy. Początkowo w naszej grupie była drużyna z Danii
i w takim układzie mieliśmy szanse
na przyznanie nam organizacji tego
turnieju. Nasza prezentacja jego
zorganizowania była naprawdę ciekawa i atrakcyjna i mogła przynieść
nam sukces. Potem jednak, gdy na
miejsce Duńczyków wskoczyli Norwegowie, od razu ich Stavanger
stał się faworytem i tak też się skończyło – mówi przezes spółki Ciarko
PBS Bank KH Piotr Krysiak.
Chcąc przybliżyć kibicom sanockiego hokeja rozgrywki CONTINENTAL CUP, zdecydowalismy
się pokazać go w całości.
Otóż rozpocznie się on od rundy wstępnej (28-30 września) od
turnieju w Miercurea Cius (Rumunia), w którym wystąpią: CH Jaca
(Hiszpania), HSC Csikszereda
(Rumunia), Vitez Belgrade (Serbia)
i Baskent Yildizlari Ankara (Turcja).
Zwycięzca turnieju w Rumunii
awansuje do turnieju ćwierćnaPiotr Łuczka przypomniał o swoich talentach snajperskich łowego, który rozegrany zostanie
(jesienią był najlepszym strzelcem Stali), jednak nie wystarczyło w dwóch grupach B i C w dniach
to na Piasta Tuczempy.

TOMASZ SOWA (2)

Nie będzie kolejnej pucharowej przygody, meczów z Legią czy innymi znanymi drużynami. Po porażce 0-1 w Tuczempach piłkarze
Stali mieli gładko odrobić straty w starciu z IV-ligowym Piastem,
tymczasem przegrali też mecz rewanżowy nału wojewódzkiego.
I to w fatalnym stylu.

29 czerwca 2012 r.

19-21 października. Grupa B zagra
w Landshut (Niemcy), a spotkają
się tam zespoły: Landshut Cannibals (Niemcy), Belfast Giants
(W. Brytania), Eaters Geleen (Holandia) oraz wspomniany już zwycięzca rundy wstępnej z Rumunii.
Grupa C rozegra swą batalię
w Vaasa (Finlandia), a wystąpią
w niej: Liepajas Metalurgs (Łotwa),
Miskolc Poler Bears (Węgry), Baibarys Atyran (Kazachstan) i gospodarze Vaasan Sport (Finlandia).
W dniach 23-25 listopada odbędą się dwa turnieje półinalowe,
a ich gospodarzami będą: włoskie Bolzano (grupa D) i norweski
Stanager (grupa E). W Bolzano
wystąpią: gospodarze, czyli Bolzano Foxes (Włochy), Herning Blue
Fox (Dania), Toros Naftekamsk
(Rosja) oraz zwycięzca grupy B
(z Landshut). W norweskim Stavanger zagrają: Metalurg Żłobin (Białoruś), Stavager Oilers (Norwegia),
Ciarko PBS Bank KH (Polska) oraz
zwycięzca grupy C (tej z Vaasa
w Finlandii).
Supernał Continental Cup odbędzie się w Doniecku (Ukraina),
a wystąpią w nim: Rouen Dragons
(Francja), Donbass Donieck (Ukraina)
oraz zwycięzca grupy D (tej z Bolzano) i grupy E (tej ze Stavanger).
I w ten sposób sportowa Europa dowie się o Sanoku. Niewątpliwie jest to promocja. Niechby
jednak dowiedziała się nie tylko
Norwegia, ale i Ukraina. emes

Co zrobić z polskim futbolem, aby wyprowadzić go poza opłotki? Jest to zmartwienie PZPN.
Nie rządu, nie pani minister Muchy, lecz Grzegorza Laty i jego dworu. Co zrobić z sanocką piłką
nożną, aby osiągnęła dobry III-ligowy, a najlepiej II-ligowy poziom, to problem zarządu MKS Stal.
Nie burmistrza, nie starosty, a właśnie zarządu klubu. Różnica między zarządem PZPN a zarządem Stali jest taka, że PZPN pieniędzy ma jak lodu, natomiast Stal ma ich najwyżej tyle, żeby grać
w IV lidze, a jeszcze lepiej w okręgówce. Heroiczna walka o zdobycie pieniędzy na utrzymanie III ligi
powoduje, że praca w klubie niewiele ma wspólnego z prowadzeniem działalności sportowej. Jest
bowiem niczym innym jak żebraniną o każdą złotówkę z jednej strony i błaganiem o zrozumienie
trudnej sytuacji z drugiej. Ze strony zawodników jest staczaniem się po równi pochyłej i traceniem
wiary, że mogą z tym klubem wiązać nadzieje, że kiedyś będzie normalnie, że tak jak w innych
klubach oni też będą mieli kontrakty i wypłacane zgodnie z nimi wynagrodzenia i premie, że będzie
profesjonalnie, miło i przyjemnie. Nie będzie. Znikąd bowiem nadziei na zmiany, na lepsze jutro.

MARIAN STRUŚ

Na niewiele zdały się próby
ratowania sytuacji sprzedażą stadionu. Inwestor, widząc tonącą Stal,
wcale nie miał zamiaru podać jej
koła ratunkowego. Przeciwnie, tak
skonstruował umowę kupna-sprzedaży, że jeszcze dużo wody w Sanie upłynie, zanim Stal powącha
konkretne pieniądze ze sprzedaży
Stróżowskiej. Do tego czasu karmić
ją będzie ochłapami. Zdając sobie
z tego sprawę, zarząd próbuje sięgnąć po ostatnią deskę ratunku, jaką
jest sprzedaż wyciągu w Karlikowie.
Są tego zwolennicy, są przeciwnicy.
Potrzebna jest także świadomość, że
nawet jeśli dojdzie do tej transakcji,
za otrzymane pieniądze nie zbuduje
się potęgi sanockiej piłki. Pospłaca się długi, być może zbuduje się
jakieś boisko treningowe i niewiele
z tego zostanie. Natomiast jedno jest
pewne: goła i wesoła, już bez żadnego majątku, zostanie Stal.
Kibice uparcie łączą dramatyczną sytuację w klubie z działaczami, w nich widząc całe zło. Nie
chcą zrozumieć, że skończyły się
już czasy, kiedy ekonomia była
tylko czynnikiem pomocniczym

Czekał puchar, zmrożone szampany, a tymczasem świętował
Piast Tuczempy. Stal, kiedyś twarda i błyszcząca, wyraźnie nam
podrdzewniała.
do osiągania sukcesów. Dziś liczy
się już tylko ona. Sport jest już tylko brutalnym rachunkiem: III-ligowy klub piłkarski kosztuje rocznie
około 0,5 mln złotych, II liga jest to
już koszt ponad 1 milion. Masz, to
grasz. Nie masz, giniesz. MKS Stal
nie ma takich pieniędzy.
Czy jest szansa na utworzenie
pospolitego ruszenia, które pozwoliłoby zapewnić sanockiej piłce nożnej

takie pieniądze? Obawiam się, że
nie. Do III-ligowej piłki nie garną się
sponsorzy. Jeśli nie garnęli się wtedy, gdy stalowcy w Pucharze Polski
wygrywali z warszawską Legią, to
czy będą się pchać teraz, gdy kładzie ich na łopatki Kantor Turbia czy
Piast Tuczempy? Nie łudźmy się.
I przestańmy też wierzyć, że widząc
coraz większy dramat w MKS Stal,
na swoje utrzymanie weźmie go

miasto. Nie weźmie. Będzie starało
się pomóc, tak jak czyni to do tej pory,
ale miliona nie rzuci. Połowę z niego
też nie. Ani nawet jednej dziesiątej.
Obawiam się, że nie uratuje
Stali odejście prezesa Koniecznego
i jego ekipy, choć jestem zdecydowanie za zmianą. Ale też wiem, że
gdyby ratunek był od tego zależny,
prezes Konieczny już dawno odszedłby z klubu, bez namawiania.
Od dwóch lat składa podania o dymisję, ale za każdym razem są one
odrzucane. Niestety, nie ma chętnych, aby przejąć od niego funkcję
kapitana tonącego Titanica. Czy
to oznacza, że tak ma zostać jak
jest? Nie, na pewno nie. Ten klub
tak dłużej nie pociągnie. On potrzebuje radykalnych zmian, dopływu
świeżej krwi, nowych rozwiązań
organizacyjnych, profesjonalnego
zarządzania i przystapienia do rewitalizacji. W tej chwili jest to ważniejsze od tego, w której lidze stalowcy
będą grali, z kim będą wygrywali,
a z kim przegrywali. Nową Stal trzeba
zacząć budować na skale, w oparciu o posiadane możliwości. Pilnie
potrzebny jest sponsor, który uwierzy, że ten klub można odbudować,
że piłka nożna zawsze będzie ważna, że Sanok jej potrzebuje. To są
nakłady, które się zwrócą, a z czasem dadzą dużą satysfakcję.
A zatem, wszystkie ręce na pokład! Powalczmy o utrzymanie sanockiej piłki nożnej, nie dopuśćmy,
żeby poszła na dno. I zrozummy,
że to nie są strachy na Lachy. MKS
Stal naprawdę wysyła sygnały
SOS. Usłyszmy je!
Marian Struś

ARCHIWUM TS

Piłka w potrzasku

Jeszcze biegają, jeżdżą na rowerach, wrotkach, podnoszą ciężary, pływają. Za chwilę zasłużony odpoczynek, a końcem lipca
upragniony lód.

Poprzeczka coraz wyżej

Przed hokeistami CIARKO PBS BANK KH jeszcze tydzień treningów, po czym udadzą się na trzytygodniowy odpoczynek.
28 lipca wznowią treningi, a 30 lipca wejdą na lód. W sierpniu
rozegrają dziesięć sparingów, ostatni 4 września. A 9 września
w Katowicach zainaugurują sezon 2012/2013.
W planach przygotowań sanoczanie mają udział w Memoriale Pavla
Zabojnika w Zvoleniu, na który zostali zaproszeni przez organizatorów
turnieju. To wymierny dowód, że wysoko podskoczyliśmy w rankingu hokejowym. Wśród naszych rywali będą m.in. liczące się zespoły słowackie
oraz ukraińska drużyna Donbass-u Donieck występująca w rozgrywkach
KHL. – Cieszy nas, że zaczynają nas chętnie wybierać na sparingpartnerów. Nasza drużyna sporo zyska na konfrontacji z silniejszymi kadrowo
zespołami – stwierdził Marcin Ćwikła, asystent trenera Milana Stasza.
Oto harmonogram meczów sparingowych Ciarko PBS Bank KH;
7 sierpnia
Ciarko PBS Bank KH – HC 46 Bardejov
10 sierpnia
HC 46 Bardeyov – Ciarko PBS Bank KH
16-18 sierpnia
Memorial w Zvoleniu;
16 sierpnia
HK Donbass Donieck – Ciarko PBS Bank KH
17 sierpnia
SK Kadań – Ciarko PBS Bank KH
18 sierpnia
HC 05 Banska Bystrica – Ciarko PBS Bank KH
23 sierpnia
HC 05 Banska Bystrica – Ciarko PBS Bank KH
24 sierpnia
HKm Zvolen – Ciarko PBS Bank KH
28 sierpnia
HK Dukla Michalovce – Ciarko PBS Bank KH
31 sierpnia
Ciarko PBS Bank KH – HK Dukla Michalovce
4 września
do ustalenia.
PS Chęć rozegrania sparingu w dniach 24-28 sierpnia zgłosił klub
z Miszkolca (Węgry).
emes

