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Komornik stoi
u drzwi starostwa

Termin zwrotu 400 tys. zł
z tytułu zawyżonej subwencji oświatowej minął 20 lipca,
a powiat jeszcze nie uregulował długu. Widmo komornika jest całkiem realne.
DOROTA MĘ�RS�

W zeszłym tygodniu odbyła się
sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego. Została zwołana, gdyż w trybie pilnym trzeba było podjąć uchwały w sprawach drogowych. Niejako przy
okazji próbowano załatwić drugą niecierpiącą zwłoki kwestię
– zarząd przedstawił radnym
projekt w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. Zmiana miała polegać na zdjęciu 400
tys. zł z pieniędzy dla Muzeum
Historycznego, by przeznaczyć
je na spłatę długu. Ten – wydawałoby się – prosty manewr �nansowy stał się jednak kością
niezgody pomiędzy koalicją
a opozycją. W imieniu klubu
radnych Ziemia Sanocka
Wspólna Sprawa oświadczenie
przedstawił Sebastian Niżnik.
Radny zwrócił uwagę na fakt
pomocy �nansowej marszałka
województwa dla sanockiego
muzeum. W tym roku wyniosła
ona 600 tys. zł. Opozycyjni radni działanie zarządu nazwali
nierozsądnym.
CIĄG DALSZY NA STR. 8

AUTORKA

dmekarska@tygodniksanocki.pl

Zajmie konto?

Gdyby nie pani skarbnik, już byśmy mieli komornika na karku. Z czego mamy ściągnąć te pieniądze? Z oświaty, gdzie nam ponad 3 mln zł brakuje?
– pytał radnych starosta Roman Konieczny.

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
im. ANNY JENKE

SYPNIE DZIAŁKAMI

KRADNĄ NA POTĘGĘ

38-500 Sanok ul. Konarskiego 3
Tel/Fax sekretariat: 13- 463-12-42 www.zsmsanok.pl

Prowadzi nabór na kierunkach:
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Technik Farmaceutyczny – (policealny – 2 lata)
Technik Masażysta – (policealny – 2 lata)
Technik Usług Kosmetycznych – (policealny – 2 lata)
Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej – (policealny – 2 lata)
Opiekunka Dziecięca – (policealny – 2 lata)
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – (policealny – 1 rok)
Terapeuta Zajęciowy – (policealny – 2 lata)
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA
DLA DOROSŁYCH
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Opiekunka Środowiskowa – zaoczny (policealny – 1 rok)
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – zaoczny (policealny – 2 lata)
Opiekun Medyczny – zaoczny (policealny – 1 rok)
Opiekun Osoby Starszej – zaoczny (policealny – 2 lata)
Nauka co dwa tygodnie, praktyka bezpłatna, stypendia
naukowe i socjalne dla ludzi w każdym wieku

2

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Nieudany przerzut
uchodźców

W Czarnej Górnej funkcjonariusze straży granicznej
zatrzymali czterech nielegalnych imigrantów. Mężczyźni
chcieli przedostać się do Europy Zachodniej i tam znaleźć pracę. Pomagał im Ukrainiec, który zobowiązał się
przewieźć ich w głąb kraju.

Zatrzymani imigranci chcieli dostać się na zachód Europy.
na znalezieniu pracy na zachodzie Europy.
Irakijczycy poznali się już
wcześniej – spotkali się podczas
podróży. Zeznali, że w Turcji zapłacili po 8 tys. euro w zamian za
przerzut przez Ukrainę i Polskę
do Niemiec. Natomiast bezpaństwowiec od 7 lat przebywał
u naszych wschodnich sąsiadów.
Nie mógł tam znaleźć pracy,
więc zdecydował się na podróż
na zachód. Zapłacił za nią 3 tys.
euro bliżej nieznanemu Ukraińcowi. Cała czwórka spotkała się

Sanok

*11 sierpnia pokrzywdzona
zawiadomiła, że przez Internet za 130 złotych kupiła wózek dziecięcy. Gdy otrzymała
przesyłkę, okazało się, że towar nie zgadza się z opisem
zamieszczonym na stronie.
*12 sierpnia pokrzywdzony
zgłosił włamanie. Nieznany
sprawca
wybił
szybę
w drzwiach wejściowych do
magazynu �rmy budowlanej
i wszedł do środka. Niczego
jednak nie ukradł. Sprawę wyjaśnia policja.
*Również 12 sierpnia mieszkanka Sanoka poinformowała, że jej nieletnia córka została oszukana. Dziewczyna zamówiła na aukcji internetowej
buty Nike Rosche Run Neon.
Jednak sprzedawca po otrzymaniu pieniędzy przesłał towar niezgodny z opisem i zamieszczonym
zdjęciem.
Oszustwo internetowe zgłosił
też inny sanoczanin. Mężczyzna za pomocą portalu za
229 złotych nabył buty marki
Adidas. Mimo dokonania
wpłaty do dnia dzisiejszego
nie otrzymał towaru.

FOT. ARCH. BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Uchodźców zatrzymano 14
sierpnia. Mężczyźni, którzy nielegalnie przekroczyli zieloną
granicę, to: 38-latek z Sudanu,
dwóch obywateli Iraku w wieku
33 i 32 lat, a także 28-letni bezpaństwowiec urodzony na granicy etiopsko-sudańskiej. Cała
czwórka była bardzo osłabiona,
prawdopodobnie
imigranci
przez dwa dni błądzili w ukraińskim lesie. W placówce straży
granicznej wzmocnili się i otrzymali posiłek. Jednego mężczyznę przewieziono do szpitala,
ale okazało się, że nie wymagał
hospitalizacji.
Zatrzymani nie mieli przy
sobie jedzenia ani map. W ich
plecakach były wyłącznie ubrania na zmianę. Co więcej, tylko
jeden z nich posiadał niewielką
ilość pieniędzy i telefon komórkowy. Wszyscy płynnie posługują się językiem angielskim.
Dwaj posiadają wykształcenie
farmaceutyczne, jeden jest lekarzem, a Irakijczyk w swojej ojczyźnie był bankowcem. W czasie rozmów z funkcjonariuszami
zgodnie przyznali, że zdecydowali się na emigrację z powodów �nansowych. Zależało im

21 sierpnia 2015 r.

po raz pierwszy na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie przywiózł
ich jeden z organizatorów przerzutu. Wskazał im również miejsce, z którego miał ich zabrać zatrzymany przez służbę graniczną
24-letni Ukrainiec. Mężczyzna
zeznał, że znajomy poprosił go,
żeby zabrał całą grupkę z umówionego miejsca, zawiózł do
Przemyśla i kupił im bilety do
Warszawy. W stolicy miała zająć
się nimi inna osoba. Ukrainiec
za przewiezienie uchodźców
miał dostać 200 euro.

Nielegalni imigranci zostali
przekazani stronie ukraińskiej
w ramach umowy o readmisji.
Funkcjonariusze
Straży
Granicznej w porozumieniu
z prokuratorem z Prokuratury
Rejonowej w Lesku przedstawili zatrzymanemu Ukraińcowi
zarzut popełnienia przestępstwa – organizowanie innym
osobom nielegalnego przekraczania granicy. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie
poddał karze jednego roku pozbawienia wolności w zawiesze-

* 16 sierpnia właścicielka
hondy zawiadomiła, że nieniu na trzy lata. Dodatkowo 24- znany sprawca, używając
-latek ma zakaz wjazdu na teren ostrego narzędzia, uszkodził
Polski przez dwa lata.
aes drzwi jej samochodu. Wartość start oszacowała na 800
złotych.

TG „Sokół” w Sanoku

ODWOŁUJE
SPOTKANIE

z Marcinem Wolskim
w dniu 21.08.2015 r.

IRA na scenie

* 17 sierpnia mieszkaniec powiatu brzozowskiego zgłosił,
że za pomocą portalu internetowego kupił za 1685 złotych
glebogryzarkę marki Husqvarna. Mimo dokonania
wpłaty, nie otrzymał zamówionego towaru.

Gmina Besko

* 11 sierpnia w Mymoniu policjanci zatrzymali 60-letniego
traktorzystę. Mężczyzna był
pod wpływem alkoholu.
Pierwsze badanie alkomatem
Urząd Miasta Sanoka w niedzielę, 30 sierpnia 2015 r., or- wykazało 0,24 mg/l, drugie
ganizuje Jarmark Ikon – uliczną imprezę plenerową adre- 0,18 mg/l, a trzecie 0,17 mg/l.
sowaną do turystów i mieszkańców regionu.
Swój udział w jarmarku zapo- ny dla dzieci oraz koncerty.
wiedzieli liczni artyści i rze- Gwiazdą wieczoru będzie lemieślnicy z Sanoka i Bieszcza- genda rocka – zespół RSC.
dów oraz całego Podkarpacia,
W czasie imprezy jej
w tym: garncarze, kowale, ko- uczestnicy wspólnie wykonają
ronkarze, wytwórcy przed- ikonę Archanioła Michała –
miotów z drewna, wikliny itd. patrona miasta. Organizatorzy Od 21 sierpnia zmieniona zoNa jarmarku staną także stra- przewidzieli także wiele atrak- stanie organizacja ruchu
gany pszczelarzy i sprzedaw- cji dla najmłodszych, konkursy w centrum miasta. Od piątku
ul. Piłsudskiego na odcinku
ców wyrobów z wosku, wy- i koncerty uliczne.
twórców regionalnych serów,
W tym roku zabawa roz- od ul. Grzegorza do skrzyżoproducentów zdrowej żywno- pocznie się już dzień wcze- wania z ul. Sobieskiego będzie
ści oraz osób serwujących tra- śniej – w sobotę 29 sierpnia. dwukierunkowa. Natomiast
dycyjne potrawy i wypieki.
Na sanockim rynku wystąpi od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do ul. Mickiewicza
Po południu na scenie zespół I�.
w dalszym ciągu ruch będzie
przewidziano spektakl teatraljednokierunkowy.

Piłsudskiego
będzie
dwukierunkowa!

Finał Lata Podwórkowego
Dobiega końca Sanockie Lato Podwórkowe, które zostało zainaugurowane 29 czerwca. W czasie wakacji zajęcia dla dzieci odbywały się regularnie we wszystkich dzielnicach Sanoka. Teraz czas
na �nał. Wszyscy uczestnicy spotkają się w piątek, 21 sierpnia,
w skansenie, o godz. 15.30. – Zapraszamy sanoczan, a zwłaszcza
dzieci, do udziału w �nale Sanockiego Lata Podwórkowego –
podkreśla Rafał Jasiński z sanockiego magistratu.
drm
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Szkoły czekają na powrót dzieci

Podczas wakacji przeprowadzono remonty w szkołach,
przedszkolach i żłobkach na
kwotę 232 tys. zł. Realizowane są też dwie duże inwestycje oświatowe: termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 3.
Wartość prac wynosi prawie
2,3 mln zł.
jziobro@tygodniksanocki.pl

AUTORKA

W każdej placówce wykonano niezbędne prace typu malowanie, wymiana podłóg,
drzwi, okien, oświetlenia, remonty łazienek. Inwestycyjnie najbardziej dopieszczona
jest w tym roku Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie oprócz
remontu o wartości 22 tys. zł
realizowana jest termomodernizacja budynku, zresztą jedna z ostatnich wśród miejskich
placówek oświatowych. Przedsięwzięcie jest ogromne, bo
i szkoła jest ogromna. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie
miasta, zakres prac obejmuje:
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian
zewnętrznych, stropów, modernizację systemu grzewczego. W obiekcie zostanie wymienione... 727 sztuk okien
(sic!) o powierzchni 1718 metrów kwadratowych. – Powierzchnia ocieplonych ścian
wynosi ponad 8,8 tys. metrów
kwadratowych – uzupełnia

Budowlańcy z �rmy „Krospol” uwijają się, aby zakończyć termomodernizację Przedszkola nr 3. Kolorowy, odnowiony budynek przywita przedszkolaków już 1 września.
Ignacy Lorenc, naczelnik Wy- nie uzyskane z Funduszu Nor- szafek dla uczniów. Szkoła wy- lach i w sali gimnastycznej, redziału Inwestycji i Remontów weskiego wynosi 68 procent.
dała 17,5 tys. zł. Spore wydatki mont kuchni i placu zabaw.
Kapitalnych. Prace będą kosztoW SP2 udało się m.in. zain- – blisko 29,5 tys. zł – poniosła W każdej z pozostałych szkół:
wały 1,9 mln zł i zakończą się stalować monitoring na boisku też SP4, gdzie przeprowadzono SP3, 6 i 7 wykonano prace
w październiku. Do�nansowa- wielofunkcyjnym i zakupić 110 renowację parkietu w trzech sa- o wartości kilku tysięcy złotych.

Kwoty wydane na bieżące
remonty w gimnazjach były
bardzo zróżnicowane, od 31
tys. zł w G4 do... 500 zł w G3
(tyle wydano na panele podłogowe w jednej z sal).
W „czwórce” wymieniono
m.in. okna z poliwęglanu
w sali gimnastycznej. Sporo
się też działo w G1, gdzie wymalowano szatnie, korytarz
na drugim piętrze i zakupiono
sza�i uczniowskie.
Po kilkanaście tysięcy
przeznaczono na remonty
przedszkoli. W Przedszkolu
nr 3, oprócz standardowych
prac typu malowanie i odświeżanie, przeprowadzono
remont i wymianę wyposażenia na zapleczu kuchennym
oraz rewitalizację terenów
zielonych. Trwa także termomodernizacja budynku. Wartość prac to 390 tys. zł. Przedszkole w nowej odsłonie będzie można podziwiać już
1 września.
W ubiegłym roku na prace
remontowe w placówkach
oświatowo-wychowawczych
urząd przeznaczył 213 tys. zł.
W tym roku nakłady są porównywalne: 232 tys. zł. – Na
uwagę zasługuje fakt, że wiele
prac remontowych placówki
wykonały systemem gospodarczym – podkreśla Irena
Penar, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury Fizycznej
i Promocji.

Rada SPGK bez załogi
W SPGK nie doszło do wyboru przedstawicieli załogi do
Rady Nadzorczej.
Komuś z zewnątrz trudno to w maju, na wspólnym posiedzezrozumieć. Z tego, co mówią niu z zarządem SPGK, władze
przedstawiciele załogi, wynika, spółki wyraziły zgodę na przyże wina leży po stronie władz gotowanie niezależnej opinii
spółki i miasta. Piotr Biodro- prawnej, która pomogłaby
wicz, przewodniczący „Solidar- w rozwiązaniu sytuacji. Jednak
ności” w SPGK, stwierdza krót- zanim związkowcy ją otrzymali,
ko: – Jako związek zawodowy, „organ założycielski podjął dena podstawie posiadanych do- cyzję o pozbawieniu pracownikumentów, stwierdzamy, że po- ków reprezentacji w składzie
wodem niepowołania przedsta- rady nadzorczej, nie czyniąc nic,
wicieli załogi do Rady Nadzor- co by mogło ten kon�ikt intereczej SPGK są nieprawne uchwa- sów rozwiązać, stawiając tym
ły i decyzje zarządu spółki, które samym pracowników przed
akceptuje zarząd miasta i rada faktem dokonanym” – zwraca
nadzorcza.
uwagę przewodniczący komisji
Z tego, co twierdzą decy- wyborczej, w piśmie z 31 lipca,
denci, wynika, że problem tkwi adresowanym do prezesa Zbipo stronie załogi i komisji. gniewa Magryty. Dodatkowo
Edward Olejko, wiceburmistrz oliwy do ognia dolała odmowa
ds. komunalnych, zapytany o to, zapłacenia przez �rmę za zamódlaczego w składzie Rady Nad- wioną opinię prawną.
zorczej SPGK nie ma pracowniWładze spółki uważają, że
ków, stwierdza: – Bo się nie wy- ruch należy do pracowników
brali. Jest taki regulamin, opra- i komisji: – Komisja powinna
cowany przez poprzedni zarząd, wybrać i przedstawić swoich
że sytuacja zrobiła się patowa.
kandydatów do Rady NadzorCo dalej? – Zarząd będzie czej przed walnym zgromadzemusiał opracować nowy regula- niem wspólników, zatwierdzająmin – kwituje wiceburmistrz, cym sprawozdanie �nansowe za
wyjaśniając, że w komisji wy- poprzedni rok, które zgodnie
borczej, gdzie zasiada po trzech z kodeksem spółek handlowych
przedstawicieli dwóch związ- ma się odbyć do końca czerwca.
ków zawodowych, nie ma zgo- Spodziewając się, że komisja nie
dy co do jednego z kandydatów dokona wyboru, właściciel zmiei w tym jest sedno problemu. – nił statut spółki, wprowadzając
Ktoś musi ustąpić, potrzebny zapis, że Rada Nadzorcza może
jest kompromis – podkreśla.
składać się od 4 do 6 osób. Jako
Z pisma wywieszonego na zarząd oczekujemy, że do końca
tablicy ogłoszeń w SPGK wyni- września wybory zostaną przeka jednak, że komisja wyborcza prowadzone – stwierdza prezes
szukała dróg wyjścia. Jeszcze Magryta.
(jz)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
Nabór uzupełniający

na rok szkolny 2015/2016
Zespół Szkół Nr 4
im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Sanoku, ul. Sadowa 21
tel. 13 46 47 500
www.zs4-sanok.pl

informuje, że posiada
jeszcze pojedyncze wolne
miejsca w zawodach:
w technikum: technik geodeta
oraz technik budownictwa
w zasadniczej szkole zawodowej: monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

Chętnych zapraszamy
do sekretariatu szkoły
DYŻURY

W RADZIE MIASTA
7 września (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni wiceprzewodnicząca

Agnieszka
Kornecka-Mitadis
w godz. 16-17

27 sierpnia (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radna

Teresa Lisowska
w godz. 17-18

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1235
z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Sanoka” (PGN).
W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od
24.08.2015 r. do 14.09.2015 r. W podanym terminie można zapoznać się z dokumentami sprawy:
1. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”.
2. „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”.
Opiniowane dokumenty będą wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta w Sanoku,
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok w Wydziale Rozwoju Miasta, pok. 63a w godzinach pracy Urzędu oraz
opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku
(http://bip.um.sanok.pl/) oraz na stronie Urzędu Miasta w Sanoku (http://www.sanok.pl/).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
2. ustnie do protokołu, w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sanoka, pok. 63a w godzinach
pracy Urzędu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres e-mail: dufrat@um.sanok.pl.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku
(…)”, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie przygotowane Podsumowanie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko PGN, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Burmistrza
Miasta Sanoka do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.
Zgodnie z art. 57 i art. 58 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji
o środowisku (…)”, dokument PGN wraz z Prognozą zostanie przesłany do zaopiniowania do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku (http://bip.um.sanok.pl/), na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu oraz w prasie lokalnej. Otrzymają je również Przewodniczący Rad Dzielnic
w celu rozwieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie dzielnicy.
Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka” donansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
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Cud nad Wisłą

Pożegnali wakacje
– jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata w Krakowie

którzy przez 13 dni (od 13 do
25 sierpnia 1920 roku) odpierali ataki bolszewików.
– Walka, która rozegrała
się na przedpolach Warszawy,
jest uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach świata. W tych sierpniowych
dniach decydowały się nie
tylko losy naszego kraju,
ale i całej Europy. Celem
bolszewickiej armii był
podbój odradzającej się Polski, a następnie całego
kontynentu – przypomniał zgromadzonym burmistrz Tadeusz Pióro.
Bitwa Warszawska
przeszła do historii
jako Cud nad Wisłą.
Przez ambasadora
bry tyjskiego w przedwojennej Polsce – lorda
Edgara Vincenta D’Abernona – została uznana za osiemnastą decydującą
bitwę w dziejach
ANETA SKÓBEL
świata.
Zgodnie
z ustawą
Aby uczcić poległych, pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej
z
30
lipca
1992
r.
,
w
rocznizłożono kwiaty.
cę walk, żołnierze obchoSierpniowe uroczystości roz- noczanie,
przedstawiciele dzą święto wojska polskiego.
począł przemarsz żołnierzy na władz i służb mundurowych.
– Jest to okazja do uczczeplac św. Jana. Tam zorganizo- W czasie wystąpień przypo- nia oręża polskiego, którego
wano o�cjalną część obcho- mniano o Bitwie Warszawskiej uosobieniem jest żołnierz –
dów. Udział w nich wzięli sa- i dzielnych polskich żołnierzach, podkreśla ppłk Marek Staroń

W CZASIE OBCHODÓW ODZNACZENIA I MEDALE OTRZYMALI:
– Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – sierżant rezerwy Adam
Pałacki, srebrny – kapitan rezerwy Mariusz Wańcowiat, brązowy – Wojciech
Pajestka.
– Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień – pułkownik Jarosław Piasny, pułkownik rezerwy Józef Rywka, kapitan Krzysztof Godek, młodszy chorąży w stanie spoczynku Leszek Niemiec, starszy sierżant rezerwy Janusz
Oklejewicz, sierżant rezerwy Leszek Kosakiewicz, Katarzyna Oklejewicz.
– Ryngraf Pamiątkowy Wojskowej Komendy Uzupełnień – Krzysztof Juszczyk.
– Złotą Odznakę za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego II klasy – pułkownik w stanie spoczynku Henryk Smorul, pułkownik w stanie spoczynku Stanisław Bądkowski, srebrną odznakę III klasy – porucznik Waldemar
Wójtowicz, brązową odznakę IV klasy – Bolesław Wolanin i Zenon Stryjak.
– Krzyż Komandorski Weteranom Wojsk Ochrony Pogranicza, Rezerwistom Straży Granicznej i Sympatykom – pułkownik w stanie spoczynku Stanisław Bądkowski, Krzysztof Juszczyk, Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP – Adam Sieczkowski.

z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.
– Wszyscy winni jesteśmy
weteranom walk o niepodległość wdzięczność i szacunek,
ale dzisiejszy dzień to nie tylko
okazja do wspomnień o bohaterach, ale również chwila,
w której dziękujemy żołnierzom walczącym pod polskimi
sztandarami – powiedział podczas uroczystości burmistrz
Tadeusz Pióro. – Jesteśmy
z nich dumni. Nie boją się oni
wyzwań i służą na frontach
wszędzie tam, gdzie zagrożona
jest wolność naszej ojczyzny –
dodał włodarz Sanoka.
W trakcie obchodów, aby
uczcić poległych bohaterów,
złożono kwiaty pod pomnikiem
Synom Ziemi Sanockiej i oddano salwę honorową. Sierpniowe
święto było też okazją do wręczenia medali i odznaczeń.
Druga część uroczystości
miała miejsce na dziedzińcu
zamkowym, gdzie przygotowano tradycyjny żołnierski poczęstunek. Zgromadzonym czas
umiliły występy zespołów lokalnych i orkiestry wojskowej.
Dodatkową atrakcją był pokaz
sprzętu służb granicznych
i wojska.
aes

W przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej
zorganizowano spotkanie Podkarpackiego
Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego
Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. W czasie zebrania przemówienie na temat
Cudu nad Wisłą wygłosił Robert Sawicki, który przypomniał o zmaganiach polskich wojsk
nie tylko w 1920 roku, ale również w czasie
Bitwy o Anglię i walk o Monte Cassino. Wspomniano też wkład, jaki wniosło stowarzyszenie w budowę pomnika Synom Ziemi Sanockiej, który znajduje się na placu św. Jana.
W dalszej części spotkania płk rez.
T. Czak wręczył 9 osobom medale za Zasługi
dla Obronności Kraju. Na zakończenie do
stowarzyszenia przyjęto najmłodszego członka, który po skończeniu szkoły chce pełnić
służbę w szeregach wojska polskiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, końcem wakacji, Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny organizuje dla dzieci
wycieczki. Tym razem uczestnikami bezpłatnej, dwudniowej wyprawy „Pożegnanie wakacji”, która odbyła się
w dniach 12–13 sierpnia, byli głównie uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 i 2.
Celem podróży 36-osobowej
grupy był Ojcowski Park Narodowy i Kraków. Dzieci
obejrzały między innymi Jaskinię Łokietka, zamek w Pieskowej Skale, Maczugę Herkulesa, krakowski ogród zoo-

W czasie wycieczki dzieci zobaczyły m.in. Bramę
Krakowską.

INFORMACJA
w sprawie stypendiów szkolnych
Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się
o stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób zycznych. Szczegółowe informacje dostępne będą w Biurze Stypendialnym przy ul. Rynek 16 – 1 piętro, w sekretariatach szkół, na
stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka http://www.sanok.pl/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.um.sanok.

Powieść Vincenza i lekcja tolerancji
Już niebawem sanoczanie będą mieć okazję obejrzeć spektakl oparty na powieści „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza. Występ wspólnymi siłami przygotowuje
grupa młodzieży polsko-ukraińskiej.
Drugą połowę grupy stanowią najmłodsi członkowie
zespołu obrzędowego „Strachoczanie” ze Strachociny.
Wspólne warsztaty potrwają 12 dni. W tym czasie
młodzież nie tylko będzie
przygotowywać się do występu, ale również zwiedzać najciekawsze zakątki Sanoka
i okolic. W planie jest między
innymi odwiedzenie Muzeum
Historycznego, ruin klasztoru
Karmelitów Bosych w Zagórzu i zapory solińskiej. Aby
grupa lepiej się poznała, zorganizowano też zajęcia teatralne w BWA, gdzie pod
okiem Sławomira Woźniaka
młodzi aktorzy szlifują swoje
Podczas zajęć prowadzonych w BWA grupa młodych aktorów szlifowała swoje umiejętności.
umiejętności.
ANETA SKÓBEL

W zajęciach udział bierze 20
osób. Dziesięcioro z nich pochodzi ze Lwowa, są to członkowie Teatru Studio „Zaczarowana Szkatułka” prowadzonego przez Olenę Milewską.
– Głównym celem naszej
grupy jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Stale eksperymentujemy i staramy się łączyć ze sobą różne dziedziny,
np. muzykę, taniec i śpiew
z elementami plastyki – mówi
opiekunka młodzieży z Ukrainy. – W ostatnim czasie skupiliśmy się na teatrze cieni,
efektem naszej pracy jest
spektakl „Bajka na noc”, który
wystawimy w czasie sanockich „Nocy Teatru”.

logiczny i Sanktuarium Bożego MiłosierdziawŁagiewnikach.
Aby dzieci miło wspominały
wspólnie spędzony czas, na
zakończenie
organizatorzy
wręczyli im drobne upominki.
aes

ARCHIWUM SPHK

Minęło 95 lat od czasu, gdy polskie wojsko dowodzone
przez marszałka Józefa Piłsudskiego odparło natarcie bolszewickiej armii. Od 1992 roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej żołnierze obchodzą swoje święto, w czasie którego nie
tylko oddają hołd poległym, ale również przypominają, jak
istotną rolę w społeczeństwie pełnią wojskowi.

Warsztaty obejmą nie tylko
przygotowanie samego przedstawienia, ale również jego oprawy.
Uczestnicy zajęć ułożą akompaniament i wykonają stroje, w których
wystąpią. Nad całością projektu
czuwać będzie reżyser teatralny –
Bogdan Słupczyński, a także animatorzy: plastyk i choreograf.
Organizatorzy warsztatów
zdecydowali się na powieść
Vincenza, ponieważ jego utwór
jest doceniany nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie.
– Projekt ten będzie dla dzieci doskonałą lekcją tolerancji,
a całe przedsięwzięcie przygodą,
którą na pewno zapamiętają na
długo – dodaje Olena Milewska.
Na pomysł zorganizowania
zajęć wpadli przedstawiciele
Gminy Sanok i Stowarzyszenia
Wspólnota Obywatelska na
Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej. Udało im się zdobyć na ten
cel 24,5 tys. złotych z Narodowego Centrum Kultury.
Efekty wspólnej pracy będzie można obejrzeć 27 sierpnia
o godzinie 18.00 na dziedzińcu
zamkowym.
aes
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Wygrała przetarg, ale nie wygrała
– Ta sytuacja jest dla nas zupełnie niezrozumiała, budzi przybył do siedziby spółki, gdy
bardzo wiele wątpliwości co do uczciwości prac komisji było już po ogłoszeniu wynii działań samego syndyka – podkreśla Anna Biega.
ków.
– Syndyk pokazał nam zenutach wraz z mężem pojawi- stawienie osób, które złożyły
DOROTA MĘ�RS�
łam się w siedzibie �rmy. Na oferty, wraz ze wskazaniem
dmekarska@tygodnisanocki.pl
miejscu syndyk zaprosił nas do kwot ne�o i bru�o proponowaswojego biura, gdzie poinfor- nych cen zakupu – wyjaśnia
Ania i Piotr pobrali się we wrze- mował o wygranej w przetargu mieszkanka Sanoka.
Według naszej rozmówczyśniu ubiegłego roku. Po stu- i omówił z nami szczegóły kupdiach osiedli w Sanoku. Znaleźli na mieszkania. Rozmawialiśmy ni, na liście jej nazwisko podkrepracę w naszych stronach, Ania o umowie i konieczności jej za- ślone było na żółto, jako osoby
w Sanoku, a Piotr, który skoń- warcia do 20 sierpnia, uzyskali- która złożyła najwyższą ofertę.
czył medycynę, w szpitalu śmy także informacje o osobie Wszystkie inne proponowane
w Brzozowie. Za chwilę na świat notariusza. Syndyk przekazał kwoty były niższe. Przy jednym
przyjdzie ich pierwsze dziecko. mi swój numer telefonu, po z nazwisk zaoferowana cena zoJuż w marcu młodzi ludzie za- czym wyszliśmy z biura – rela- stała poprawiona ołówkiem.

AUTORKA

Osiedle Nad Stawami zapewnia wszystko to, co w Sanoku najlepsze: piękne widoki, ciszę,
bezpieczeństwo.
częli szukać mieszkania. Zainte- cjonuje pani Ania. – Po drodze – Syndyk stwierdził, że ten
resowali się lokalem sprzedawa- do auta minęliśmy innego uczestnik podał wyższą kwotę
nym przez syndyka masy upa- uczestnika przetargu, którego niż moja. Pokazanych dokudłościowej Na�y-Gaz-Serwis. nie było w czasie ogłoszenia wy- mentów, mimo mojej prośby,
Przetarg na sprzedaż mieszka- ników.
nie pozwolono mi skopiować –
nia przy ul. Wyspiańskiego
twierdzi pani Ania.
(Osiedle nad Stawami) o po- Komisja nie doczytała,
Ogłoszenie było
wierzchni 78,66 m kw. odbył się a potem
nieformalne
11 sierpnia br. – Przetarg był poprawiła ołówkiem
jawny, a więc zainteresowane Po godzinie Anna otrzymała te- Na dodatek okazało się, że
strony miały możliwość przeby- lefon od przewodniczącego ko- ogłoszenie wyników, które
wać w czasie prac komisji w sie- misji. – Z informacją, że jednak miało miejsce po godz. 11.35,
dzibie �rmy na ul. Rymanow- nie wygrałam przetargu – mówi było „nieformalne”. – Nikt
skiej – zaznacza młoda kobieta. zbulwersowana. – Syndyk wraz jednak nie wspomniał, że nie
Komisja przetargowa za- z przewodniczącym wycofali ma ono charakteru wiążącego,
kończyła pracę o godz. 11.35, się ze złożonego w obecności podobnie jak moja rozmowa
po czym syndyk i przewodni- wszystkich uczestników prze- z syndykiem, do której doszło
czący komisji powiadomili ze- targu oświadczenia o zapropo- kilkanaście minut później.
branych o jego wyniku. nowanej przeze mnie najwyż- Syndyk stwierdził też autory– W obecności uczestników szej cenie zakupu.
tarnie, że w przypadku podjęprzetargu oświadczono, że ofePani Ania natychmiast uda- cia jakichkolwiek kroków
rowałam najwyższą cenę. Na ła się na ul. Rymanowską. Tam prawnych wszyscy pracownimiejscu była moja mama, która dowiedziała się, że nie odczyta- cy biura potwierdzą jego werniezwłocznie przekazała mi tę no oferty jednego z uczestni- sję wydarzeń – dodaje młoda
informację. Po kilkunastu mi- ków przetargu. Mężczyzna kobieta.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Jacek Rudak
Jacek Rudak pracował w naszym Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku przez 30
lat od 1981 roku. Był nauczycielem
teoretycznych przedmiotów budowlanych. Swoją wiedzę, umiejętności
i doświadczenie przekazał wielu pokoleniom naszych uczniów. Wpajał
właściwe podejście do zawodu, uczył
solidności, dokładności i odpowiedzialności. Był wspaniałym, szanowanym i lubianym nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Jego uczniowie
osiągali sukcesy w ogólnopolskich
turniejach zawodowych. Wiele serca
i pracy włożył w organizację pracowni budowlanych. W każdej z nich pozostawił po sobie trwały ślad.

Był naszym kolegą. Człowiekiem
dobrym i sympatycznym. Trochę
emocjonalnym, ale pełnym życzliwości. Lubił rozmawiać, często �lozofował. Bywał uparty, ale był to przejaw
Jego dążenia do perfekcji.
Po ludzku był Człowiekiem spełnionym: dumny z Żony i Syna, zbudował dom, zasadził niejedno drzewo. Miał swoje pasje: żagle,
motocykle, narty, wędkarstwo, majsterkowanie...
Dziś nie ma Go już wśród nas, żywych, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach...
Koleżanki i Koledzy

Bo mamie
się przesłyszało…

Anna Biega postanowiła jednak
nie składać broni. 12 sierpnia br.
wystosowała do Sądu Rejonowego w Krośnie skargę na działanie syndyka. Ma zastrzeżenia
nie tylko do zmiany wyniku
przetargu, ale również do całej
procedury przetargowej. W piśmie tym wymienia liczne towarzyszące postępowaniu nieprawidłowości. Budzą one – jej
zadaniem – wątpliwości co do
rzetelności i legalności procedury. – Podczas kolejnych rozmów, które przeprowadzał mój
mąż i nasz prawnik, syndyk
zmienił zupełnie wersję wydarzeń, twierdząc m.in., że mojej
mamie przesłyszało się nazwisko osoby, która wygrała przetarg – z oburzeniem opowiada
nasza rozmówczyni.
Młoda kobieta na dniach
spodziewa się rozwiązania.
Przejścia z przetargiem zakłóciły ten radosny okres oczekiwania i stały się tematem gorzkich
re�eksji. – Bardzo trudno pojąć,
że teoretycznie w państwie prawa mogło dojść do takiej sytuacji.
– Na przetarg na mieszkanie
wpłynęło 6 ofert – informuje
syndyk Jan Zawada. – Na ich
otwarcie, do którego doszło 11
sierpnia, stawiła się część oferentów. Dzień był bardzo upalny, temperatura wynosiła ponad
30 st. C. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował, że według
nieo�cjalnych wyników wygrała pani Anna Biega. Zaznaczyłem, że o�cjalny protokół będzie gotowy około godz. 14 i to
on stanowić będzie podstawę
rozstrzygnięcia przetargu. Niektórzy oferenci wyszli, by nie
czekać w tym upale. Po upływie
około 40 minut przewodniczący komisji poinformował mnie,
że nastąpił błąd. Okazało się, że
inna osoba złożyła dużo wyższą
ofertę. Natychmiast poinformowaliśmy o tym panią Biegę.
Błąd został wychwycony przed
sporządzeniem protokołu, ale
gdyby nawet był on już gotowy,
to należałoby go sprostować.
Tylko ten, kto nic nie robi, nie
myli się. Niestety, zadziałał
czynnik ludzki. Bardzo mi przykro z tego powodu. Rozumiem
rozżalenie, ale wszystko odbyło
się czysto i przejrzyście.

Byłam zatrudniona na umowę o pracę na rok: od stycznia do
grudnia 2015 roku. W maju przeszłam poważny zabieg i w związku z tym trzy miesiące byłam na chorobowym, tj. od 8 maja do
14 sierpnia. W dniu 14 sierpnia otrzymałam listem poleconym
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na pod. art. 53
§ 1 pkt 1 Kp. Czy pracodawca mógł postąpić w taki sposób?
Beata z Leska

P

racodawca w sporządzonym wypowiedzeniu powołał się na poprawną podstawę prawną w brzmieniu
art. 53 § 1. Przepis ten reguluje dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność
pracownika
w pracy. Należy przy tym
wskazać, że zanim nie upłynie
przewidziany prawem okres,
nie można wypowiedzieć
umowy o pracę.
Wymiar okresu usprawiedliwionej
nieobecności
w pracy, uzasadniającej niezwłoczne zwolnienie pracownika, zależy przede wszystkim
od przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność. W przypadku choroby pracownika
wymiar ten określa § 1 pkt 1,
przepis ów przewiduje dwa
rodzaje okresów ochronnych:
a) okres 3-miesięczny, gdy
pracownik pracował u danego
pracodawcy krócej niż 6 miesięcy (§ 1 pkt 1 lit. a); do
okresu 6 miesięcy nie dolicza
się okresu niezdolności do
pracy z powodu choroby (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r.,
I PKN 161/99, OSNAPiUS
2000, nr 19, poz. 717);

Porad prawnych udziela
Radca Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-46-45-113,
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres:
tygodniksanocki@wp.pl

b) okres pobierania wynagrodzenia (art. 92 k.p.) i zasiłku
chorobowego oraz pobierania
świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące
w przypadku zatrudnienia
u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy była
spowodowana wypadkiem
przy pracy albo chorobą zawodową.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014.1502 t. j.)

W tym tygodniu w kinie tylko jedna propozycja. Dla wszystkich lubiących się bać – horror „Taśmy Watykanu”. Film opowiada historię Angeli Holme, dziewczyny opętanej przez demona sprowadzającego na innych cierpienie i śmierć. Duchowni z Watykanu wysyłają egzorcystów, którzy mają ją ocalić. Projekcja w piątek, niedzielę i poniedziałek o godz. 19.30,
zaś w sobotę o 20.15.
Dla Czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek o godz. 12.00, mamy podwójne wejściówki
na �lmy.

Pani Irenie Pastuszak
wyrazy głębokiego współczucia i słowa
otuchy z powodu śmierci Taty
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy Bieszczadzkiej SKOK

Pani Helenie Garbaczewskiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Tadeusza
składają

Koleżanki i Koledzy
z Gimnazjum nr 4 w Sanoku
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Podróż do przeszłości

Odwiedzający Rynek Galicyjski mogą podziwiać czasową wystawę
zatytułowaną „Podróże mieszczan końca XIX i początku XX wieku”.
Na ekspozycji zaprezentowano nie tylko przedmioty codziennego
użytku związane z wyjazdami, ale również pamiątki przywożone
z najróżniejszych zakątków kraju.

Proponuję wszystkim zacząć tę książkę od końca, to znaczy od Glosa. Autorka przedstawia tam główne postaci
fabuły, wyjaśniając (nawet historycznie) nadane imiona i funkcje. A rzecz
oczywiście o Aniołach. Rehabilitacja
tych całkowicie złych i uczłowieczenie
tych dobrych powoduje, że świat wymyślony przez Lidię Kossakowską staje się nagle bardzo nam znany. Choć
jest to fantastyka czystej wody, dzieje
się z mocno ludzkim zabarwieniem
i klimatem. „Bóg umarł – stwierdził �lozof. – A może odszedł? – zapytała
Kossakowska”... I w odpowiedzi rozpoczęła snucie opowieści fantastycznej, jak to zastępy Aniołów rozpoczynają walkę. Przede wszystkim o to, aby
nikt nie dowiedział się, gdzie przepadł
Bóg. Potem o to, aby zmobilizować
wszystkie siły wszechświata do tej walki. Walki, która nadciąga nieuchronnie
w postaci Cienia i Antykreatora.
A Anioły? Cóż, posiadają wiele ludzkich cech, piją, palą, rozglądają się za co
bardziej apetycznymi anielicami lub
ziemiankami. Jednak w obliczu bezpośredniej wojny ze Złym wykazują cechy
już nie tylko ludzkie, ale prawie boskie.
Prezentują umiejętności, którymi zostały obdarowane przy okazji stworzenia. Oręże posiadają również nieziemskie. Aby go użyć, trzeba mieć namaszczenie Najwyższego. Zastanawiają się,
czy Cień i Antykreator mieliby objąć
władzę nad światem, zamienić wszystko

Angela Gaber znalazła dobre duchy
Zespół Angela Gaber + Trio może odetchnąć z ulgą. Dzięki wsparciu miłośników ich twórczości i ludzi dobrej woli
udało się zgromadzić kwotę umożliwiającą wydanie nowej
płyty. Pojawi się ona na rynku już jesienią.

znajdują się płyty, obrazy, niezwykłe instrumenty, a także
jesienny weekend w Cisnej
(dowolny termin od paździer-

ARCH. ANGELA GABER + TRIO

Nowa płyta zespołu – „Dobre duchy” – na rynku pojawi się jesienią.
– Jesteśmy prawie na mecie.
Stworzyliśmy, zarejestrowaliśmy i miksujemy nasz muzyczny materiał. Marzymy o tym,
by na jesień trzymać w ręku
płytę i zagrać promujący ją
koncert. Wierzymy, że będzie
to możliwe dzięki waszemu
wsparciu – apelowali artyści.
Członkom zespołu zależało na uzbieraniu 5 tys. złotych.
Kwota ta pozwoliłaby na wydanie tysiąca płyt. Oddźwięk
był zadziwiający, w ciągu 10
dni na konto grupy wpłynęła
wymagana suma. Pieniędzy
codziennie przybywa, do tej

pory udało się zebrać 5,7 tys.
złotych.
Do zakończenia
zbiórki zostało ponad 20 dni.
Każdy, kto chce wesprzeć Angelę Gaber + Trio, może do 12
września, za pomocą platformy internetowej h�ps://polakpotra�.pl/projekt/angela-gaber-trio, wpłacić dowolną
kwotę.
Aby odwdzięczyć się za
pomoc, artyści przygotowali
ciekawe nagrody. Tra�ą one
do osób, które pomogą spełnić ich marzenie. Rodzaj upominku zależy od wielkości
przelanej kwoty. Wśród nich

nika do końca 2015 roku).
Muzycy nadwyżkę �nansową
zamierzają przeznaczyć na
zwiększenie nakładu o kolejne tysiąc sztuk i – w zależności od tego, jak dużo pieniędzy
uda się zebrać – na nagranie
teledysku, który będzie promował album.
Nowy krążek zespołu
– „Dobre duchy” – jest projektem przygotowanym – również �nansowo – siłami członków grupy. Tak zwana „setka”
została nagrana w Zagrodzie
Magija, w maju tego roku.
aes

ARCHIWUM PRYWATNE

Kto sieje wiatr? Siewca Wiatru

dała podróż w przeszłość
i dowiedzieć się, o czym pisano na przesyłanych krewnym i znajomym pocztówkach – dodaje koordynatorka projektu.
Ekspozycję
podziwiać można do końca sezonu, zwiedzając skansen pod
opieką przewodnika.
aes

Na wystawie
zaprezentowano
mnóstwo
przedmiotów
związanych
z podróżami.

WYCZYTAM
WAM WSZYSTKO
IZABELA ZIRPEL-TWORAK

ARCH. FACEBOOK MBL

– Inspiracją do stworzenia wystawy
były wakacje, które dla wielu osób są
właśnie czasem podróży – mówi
Róża Koza, koordynatorka projektu.
Do stworzenia ekspozycji przygotowywano się od kilku miesięcy,
w tym czasie udało się zgromadzić
mnóstwo pamiątek. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów muzealnych, pozostałe z prywatnych
kolekcji sanoczan. Na wystawie
obejrzeć można przeróżne walizki,
kufry i pudełka, a także pocztówki,
kartki, ulotki, przewodniki turystyczne i plakaty reklamowe. Ciekawostkami są nietypowe pamiątki,
np. fragment liny nośnej z Kasprowego Wierchu czy butelki, w których zwiedzający przewozili wodę
święconą. Gratką dla pań będzie
możliwość obejrzenia kobiecego
stroju podróżnego, charakterystycznego dla minionych czasów.
Pod koniec XIX i na początku
XX wieku wiele osób wyjeżdżało
do uzdrowisk w Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu czy Truskawcu,
dlatego część ekspozycji poświęcona została właśnie tej tematyce.
Wystawiono elementy podstawowego wyposażenia obiektów sanatoryjnych, między innymi wannę
i wieszak z ręcznikiem.
– Oglądając wystawę, turyści
mogą wyobrazić sobie, jak wyglą-
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w nicość i pustkę? Walka trwa, Anioły
powoli, ale skutecznie wypierają Cień,
mają jednak cały czas wątpliwości
w sprawie Boga. Czyżby wystawił ich –
tak jak Ziemian – na próbę wiary? Mają
być dojrzali, wierni wiarą a nie wiedzą?
Dojrzałość to wolna wola, możliwość
wyboru i wieczne wątpliwości! Po zwycięskiej walce wiedzą, że jednak był to
plan boski, czyli wielka próba, zapowiedziana i zesłana im przez Kreatora. Bo
tylko jeden z nich, Abbadon, był wybrany przez Boga do tej walki, ale było to
tak dawno, że wspomnienie zatarło się...
jednak dzięki niemu wygrali stracie
z czystym Złem. Doskonale napisana
fantastyka, nawet dla tych, którzy za nią
nie przepadają.
SIEWCA WIATRU
Maja Lidia Kossakowska

Skansen hitem Podkarpacia!
W konkursie ogłoszonym przez Polską Organizację Turystyczną wybrano hit województwa podkarpackiego.
W głosowaniu zwyciężyło Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które wyprzedziło między innymi zamki
w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim.
Organizatorzy do konkursu
wytypowali pięć atrakcji turystycznych, które ze względu
na liczbę odwiedzających
można uznać za �agowe dla
regionu. Wśród nich znalazły
się renesansowe zamki w Kra-

Karpat (kościoły i cerkwie),
a także sanocki skansen.
Internauci za pomocą
sondy umieszczonej na stronie POT mogli przez 15 dni
(od 1 do 15 sierpnia) głosować na wymienione atrakcje.

lejną lokatę zajął BPN, na który zagłosowało 12,3% internautów. Tuż za nim ze stratą
0,3% uplasował się Łańcut.
Najmniej głosów – 3,7% –
zdobyły drewniane świątynie
w Karpatach.
Sanocki skansen jest
pierwszym w powojennej
Polsce i największym w kraju
muzeum
etnogra�cznym.
Zajmuje blisko czterdzieści
hektarów. Wymieniany jest

żenie. MBL usytuowane jest
na prawym brzegu Sanu
u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich. Wiernie oddaje typowe dla Podkarpacia naturalne ukształtowanie terenu
i występującą na tym obszarze
roślinność. Interesująca ekspozycja na temat kultury polsko-ukraińskiego pogranicza
we wschodniej części Karpat
i położenie na prawym brzegu
Sanu sprawiają, że jest on jed-

ARCH. MBL

W sondzie POT sanocki skansen zdobył 39,1% głosów internautów.
siczynie i Baranowie Sandomierskim, Bieszczadzki Park
Narodowy, zamek, park i powozownia w Łańcucie, drewniane świątynie w regionie
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Zwyciężyło MBL, zdobywając 39,1% głosów. Drugie
miejsce przypadło zamkom
w Krasiczynie i Baranowie
Sandomierskim (32,9%). Ko-

wśród najbardziej znanych
muzeów typu skansenowskiego w Europie. Zwiedzających
przyciągają zarówno bogate
zbiory, jak i atrakcyjne poło-

nym z najpiękniejszych muzeów na świeżym powietrzu
w Europie i w pełni zasługuje
na tytuł hitu turystycznego.
aes

Henryk Olszański – odkrywca regionu
Postać Henryka Olszańskiego na stałe wpisała się w historię kultury ludowej którego kierownikiem został w
naszego regionu i historię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1973 r. Dla nowo powstająceW tym roku przypada dziesiąta rocznica śmierci tego wybitnego etnografa. go muzeum etnogra�cznego
był to czas intensywnych prac
Urodził się 12 lipca 1939 r. w Kraszkowie nad pozyskaniem obiektów
(obecnie województwo świętokrzyskie). kultury ludowej i zagospodaBardzo szybko, bo w wieku pięciu lat, rowaniem ich na nowym tereHenryk Olszański stracił ojca. nie. To w roku 1966 – pierwTakże przeżycia wojenne odbiły szy raz dla zwiedzających –
się poważnie na zdrowiu póź- udostępniono nowo zaadaptoniejszego kustosza MBL w Sa- wane obiekty, m.in. spichlerz z
noku. Już jako młody chłopiec Przeczycy z roku 1732 czy
chorował na gruźlicę płuc piękną cerkiew bojkowską
– i zmagał się z nią przez całe ży- przeniesioną z Rosolina (datocie. Z tego powodu dopiero waną na 1750 r.). Olszański
w 1961 r. przystąpił do ma- uczestniczył w pracach zespotury, a następnie rozpoczął łu, który zajmował się projekstudia w Katedrze Etnogra�i tem zagospodarowania parku
Słowian na Uniwersytecie Ja- etnogra�cznego. Równolegle
giellońskim. Już w czasach stu- – od 1966 r. aż po lata osiemdenckich dał się poznać jako dziesiąte – prowadził badania
znawca szeroko rozumianej terenowe nad olejarstwem,
kultury ludowej. Uwieńcze- czego ukoronowaniem była
niem pierwszych badań stała praca naukowa o ludowym
się praca magisterska na temat przemyśle olejarskim w Polsce,
rozwoju rolnictwa rodzinnej obroniona w 1984 r., a wydana
wsi Kraszków w latach 1880– pod tytułem Tradycyjne olejar–1965. Po studiach, w 1966 r., stwo w Polsce (Sanok 1989).
podjął pracę w Parku Etnogra- Większość badań Olszańskie�cznym Muzeum Budownic- go miała charakter pionierski.
Karykatura Henryka Olszańskiego autorstwa Władysława twa Ludowego w Sanoku w Wspomniana pozycja o przedziale Architektury Ludowej, myśle olejarskim znana była
Szulca.

Letnie qui pro quo 7
TOMASZ CHOMISZCZAK

N

a wakacjach, jeśli nie
czytamy, to z pewnością
coś oglądamy. W kinie albo
w telewizji. I tutaj gorącego pomieszania nie brakuje. Trywialne �lmy to co prawda norma,
ale w lecie dostajemy chyba jakieś bonusy, bo poziom głupoty na ekranach wzrasta.
Gatunkowe qui pro quo staje się gatunkiem samym w sobie.
Oto opis jednego z �lmów:
„Utrzymane w komediowym
tonie kino sensacyjne wzbogacone o wątek romantyczny.
Zdjęcia do bollywoodzkiej produkcji były kręcone w Delhi,
Glasgow, ale również w Warszawie”. A w notce o pewnym reżyserze: „stworzył oryginalny
i dobrze oglądający się kolaż �lmowy, wplatając w swoje dzieło
elementy różnych gatunków od
thrillera, poprzez kino akcji
z brawurowymi pościgami,
strzelaninami, walkami i wątkiem romantycznym, po klasyczny kryminał, a nawet komedię”.
Tak, to właśnie nowy przepis na hit (czy to przypadek, że
„hit” brzmi podobnie jak
„kit”?). Receptura w stylu:
„każdy znajdzie tu coś dla siebie”. Ale wyobraźmy sobie taki
przepis kulinarny, wedle którego w jednym naczyniu umieścilibyśmy sól i cukier, posypkę
czekoladową i drożdże, mleko
i wino. Teoretycznie – też „każdy znajdzie tu coś dla siebie”.
Tyle że trudno z tego wydestylować pojedynczy, ulubiony
smak, a zestaw spożywany
w całości jest niestrawny i doprowadziłby pewnie do poważnych problemów zdrowotnych.

Nikt nie pomyśli, że z psychiką
(wszak na nią wpływa kultura)
może być podobnie.
Miksy-kiksy to także językowe dziwotwory. Dziś, by utrzymać konsekwencję, pozostanę
przy przykładzie �lmowym.
Dopiero co na sanockim rynku
odbył się – cytuję – „cykl dedykowanych eventów o tematyce
�lmowej”. No, słowo daję, przerobiłbym to na pokarm i kazał
zjeść wynalazcy tego hasła! Jak
można? Po to walczyliśmy przez
lata z socjalistyczną nowomową
twardogłowych, żeby teraz poddać się nowomowie korporacyjnych copywriterów? Czy „eventy” nie mogą być po prostu „wydarzeniami”? Nie można powiedzieć zwyczajnie, że to „impreza
�lmowa”, że „festiwal kina”, że –
bardziej marzycielsko, ale nadal
po polsku – „seanse pod gwiaździstym niebem”? A już za to
„dedykowanie” kazałbym przepisać komuś sto razy: „Nie będę
dedykował”!
Kiedyś pewna celebrytka
napisała: „nie mam żadnych zachamowań”. Fakt, widać po ortogra�i. Ale ci od powyższych
pomysłów też nie są gorsi. Są
„lepsi inaczej”.

nie tylko w polskim środowisku naukowym, ale szeroko omawiano ją także poza
granicami kraju. Innym ważnym osiągnięciem badacza
była – prowadzona pod kierunkiem prof. Jerzego Czajkowskiego – koordynacja
prac nad całokształtem kultury ludowej Polski południowo-wschodniej, czego
rezultatem stał się po blisko
trzydziestu latach Galicyjski
Rynek. Jego otwarcia, niestety, Henryk Olszański nie
dożył. Badacz nie dokończył
także swego koronnego
dzieła o kulturze tzw. Zamieszańców – mało znanej
grupy etnograficznej, skupionej na niewielkim obszarze będącym granicą kultury
polsko-ruskiej na północ od
Krosna. Prace badawcze
prowadził od wczesnych lat
osiemdziesiątych, bardzo
często wyjeżdżając na Ukrainę do wysiedlonych tam
Zamieszańców.
Zbierał
i kompletował wyniki badawcze, w roku 2006 planował wydać monografię, jednak śmierć pokrzyżowała te
plany. Książka ukazała się
w 2007 roku, staraniem jego
syna – Michała Olszańskiego.

Henryk Olszański pozostawił po sobie 55 publikacji
i wiele materiałów z badań terenowych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludowego
w Sanoku. Ceniony przez kolegów i koleżanki z MBL, zdobył
uznanie także wśród słuchaczy
kierunku Kultura Krajów Karpackich w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Jana
Grodka w Sanoku, gdzie pracował od października 2003 r. Ze
względu na osiągnięcia zawodowe doczekał się licznych nagród
i odznaczeń, m.in.: Złotego
Krzyża Zasługi, Nagrody im.
Franciszka Kotuli, odznaki Zasłużony dla Miasta Sanoka.
Był niewątpliwie wyjątkowym specjalistą w dziedzinie
ludowej architektury drewnianej, przemysłu ludowego, problematyki osadnictwa, znawcą
zagadnień związanych z parkami etnogra�cznymi, pomocnym i uczynnym fachowcem
i pedagogiem. Śmierć przedwcześnie przerwała życie tego
wybitnego człowieka, którego
prace naukowe na pewno jeszcze przysłużyłyby się zgłębieniu i poznaniu problematyki
kultury ludowej nie tylko Polski południowo-wschodniej.
Tomasz Majdosz
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Kradną na potęgę

Tak zwane drobne kradzieże kosztują polskich handlowców ponad 1,3 mld
euro rocznie. Fala nasila się
z roku na rok. Wiele osób
kradnie z biedy – bułkę
i pasztet za 2 złote, ale nie
brak też cwaniaków, którzy
w ten sposób zaopatrują się
w potrzebne artykuły bądź
uczynili ze złodziejstwa dochodowy proceder, sprzedając ukradzione towary.
O dziwo, kradną też osoby
świetnie sytuowane, na stanowiskach, które złapane
na gorącym uczynku nie potra�ą wyjaśnić, dlaczego to
zrobiły.
Obrazek z jednego z sanockich sklepów: młodzi ludzie,
z dzieckiem w wózku, robią
zakupy. Dziewczyna przypomina modelkę – zgrabna, seksowna, elegancko ubrana, kokieteryjna w zachowaniu.
Skupia na sobie uwagę wszystkich wokół, szczególnie facetów. Nawet ochroniarzowi
leci oko. W tym czasie jej
partner pakuje towar do koszyka i… do wózka.

– Przestępcy są coraz bardziej
pomysłowi i mają coraz bogatszy repertuar różnych
chwytów – zauważa Adam
Biodrowicz, właściciel �rmy
Ochrona Osób i Mienia
BASS. Bo kto by podejrzewał
eleganckich,
dystyngowanych, pachnących dobrymi
perfumami klientów o niecne
zamiary? Z drugiej strony złodzieje zdarzają się także wśród
osób mających wysoką pozycję społeczną i świetnie zarabiających: pracowników wy-

Bez skrupułów kradną dzieci
i młodzież. Dwa lata temu na
Posadzie działał gang złożony
z miejscowych gimnazjalistów, który stosował dość wyra�nowane metody. – Odcinali w sklepie zasilanie, włączając przycisk pożarowy.
Kiedy zapadały ciemności
i robiło się zamieszanie,
dwóch-trzech wynosiło towary, a pozostali stali na czatach,
obstawiając wszystkie wejścia.
Numer udał się kilka razy, zanim ich rozpracowaliśmy –
wspomina pan Biodrowicz.
Okazało się, że w grupie są
dzieci z tzw. dobrych domów:
nauczycieli, biznesmenów.
Może gówniarze naoglądali
się �lmów; jest jednak faktem,
że działali bardzo sprytnie
i bez moralnych oporów.

Co mi zrobisz,
jak mnie złapiesz

AUTORKA

Złodzieje
pachnący Diorem

Naoglądali się �lmów?

Doświadczony pracownik ochrony namierzy złodzieja czasem szybciej niż oko kamery.
miaru sprawiedliwości, dyrektorów �rm, nauczycieli, lekarzy.
Raz
pracownicy
ochrony namierzyli w Intermarche policjanta, który kupił
kurczaka, a za pazuchą ukrył
butelkę. Z kolei kilka lat temu,
w sklepie PSS, wezwany przez
kierowniczkę patrol policyjny
zatrzymał dyrektora dużego
zakładu pracy, który część towaru, zamiast do koszyka,
wrzucił do swojej torby. Najdziwniejsze jest to, że dobrze
sytuowani ludzie łakomią się

na drobne rzeczy, mając przy pominając” zapłacić za nie przy
sobie pieniądze i karty kredy- kasie. – Zwracamy wówczas
towe...
uwagę, by wzięły puste opakowanie czy papierek i skasowały,
Nakarmią i napoją
tłumacząc, że w sklepie nie ma
wnuczka
gratisów – opowiada pan BioZłodziejstwo niejedno ma imię. dorowicz. Ile w ten sposób zniBardziej zawoalowaną formą ka towaru, można przekonać
jest traktowanie sklepu jako się choćby podczas przedświądarmowego bufetu, gdzie moż- tecznych promocji, kiedy np.
na się najeść i napić. Są mamy z 400 kg umieszczonych w koi babcie, które w trakcie robie- szu cukierków sprzedaje się 320
nia zakupów zdążą napchać kg, a reszta wyparowuje.
dziecko bułeczkami, soczkami,
Część złodziei zainteresodanonkami i słodyczami, „za- wana jest tylko i wyłącznie

towarami nadającymi się do
sprzedania, np. alkoholami,
kawą, kosmetykami. Wzięciem cieszą się np. droższe alkohole typu czerwony Johnnie Walker, kosztujący kilkadziesiąt złotych – można go
upłynnić za połowę ceny. Sanoccy policjanci zatrzymali
raz starszą panią, która całą
wewnętrzną stronę płaszcza
miała obszytą poręcznymi
kieszeniami, gdzie chowała
ściągnięty z półki towar, m.in.
whisky i wina.

Drobne kradzieże stanowią
dla handlowców poważny
problem. W Polsce roczne
straty wynoszą 1,3 mld euro.
Zjawisko wyraźnie nasiliło
się, odkąd zmieniły się przepisy. – Obecnie za przestępstwo
uznaje się przywłaszczenie towaru, którego wartość przekracza 437,50 zł. Poniżej tej
kwoty mówimy o wykroczeniu – wyjaśnia nadkom. Jerzy
Górecki, I zastępca komendanta sanockiej KPP. Sprawcę
kradzieży można ukarać mandatem do 500 zł, skierować
wniosek do sądu lub zastosować pouczenie.
Wyspecjalizowane szajki
– a takie stanowią największy
problem dużych sklepów –
kradną
z
kalkulatorem
w ręku, czyli tak, aby w razie
wpadki dostać co najwyżej
500-złotowy mandat. Jeśli do
tego grupa jest mobilna
i przemieszcza się z miasta
do miasta, złodzieje są właściwie bezkarni.
Jolanta Ziobro

Komornik stoi u drzwi starostwa. Zajmie konto?
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Jaki wysyłamy sygnał?
– Od lat powiat walczy o możliwość funkcjonowania muzeum w dobrych warunkach.
Są to bardzo ciężkie batalie,
o każdy grosz – napisali
w
oświadczeniu
radni.
– W tym roku dłużej niż zwykle czekaliśmy na dobre wiadomości z województwa.
[…] I co?! Dziś jest propozycja uchwały, aby 400 tys. zł
zabrać muzeum! Jaki sygnał
wysyłamy do radnych sejmiku województwa podkarpackiego, jakie argumenty wkładamy w ręce zarządowi województwa i marszałkowi na
przyszłość! […] Warto się zastanowić, czy nie odłożyć niektórych zadań zaplanowanych
w tym roku w czasie, a oszczędzić muzeum. Czy pilne jest
oczipowanie pracowników
starostwa? Czy faktycznie jest
tak fatalnie z dyscypliną pracy, że urzędnicy, jak napisała
jedna z gazet lokalnych: spóźniają się i łażą po mieście? Czy
nie można odroczyć w czasie
montażu windy w budynku

po Zespole Szkół nr 5? Czy
nie można poczekać z aktualizacją dokumentacji na termomodernizację Budowlanki?
Czy na pewno konkursy
z RPO będą ogłoszone już
w tym roku? A co z rezerwą inwestycyjną, która na początku
roku wynosiła blisko 1,5 mln
zł? Prosimy o rozsądek i racjonalne działanie! Czy to uczciwe, że staramy się o pieniądze
z Urzędu Marszałkowskiego,
po ciężkich bojach je otrzymujemy i od razu przekazujemy
na inne cele?
– Ja bym się za marszałka
tak nie martwił – starosta Roman Konieczny zbagatelizował
zastrzeżenia radnego Niżnika.
– Gdyby nie pani skarbnik, już
byśmy mieli komornika na
karku. Z czego mamy ściągnąć
te pieniądze? Z oświaty, gdzie
nam ponad 3 mln zł brakuje?
Widmo komornika nie
zrobiło jednak na opozycji
wrażenia. Radnych zdziwiło,
że zarząd dopiero w połowie
sierpnia zajął się tą pilną kwestią, choć termin spłaty już minął. Indagował w tej sprawie
radny Bogdan Struś.

– Niestety, tak się składa,
że czekaliśmy do tej pory na
rozstrzygnięcie ze strony
Ministerstwa Finansów –
tłumaczył starosta. – Tydzień temu dowiedzieliśmy
się, że decyzja w tej sprawie
została utrzymana, a termin
spłaty nie uległ zmianie.

W muzeum tak dobrze
jeszcze nie było
Dyskusje w sprawie uchwały
siłą rzeczy przeistoczyły się
w dywagacje na temat aktualnej kondycji muzeum. O godnej pożałowania sytuacji �nansowej tej placówki media
informują od wielu lat szeroko, bo od dawna na jej funkcjonowanie brakowało pieniędzy.
– Muzeum jeszcze nigdy
nie było w tak dobrej sytuacji
jak teraz. Ma w tym roku więcej o 110 tys. zł – podkreślał
Roman Konieczny.
Patologia
z poprzedniej kadencji
Wystąpienie Sebastiana Niżnika skrytykował Waldemar
Och, przewodniczący Rady

Powiatu Sanockiego. Według
niego zabrzmiało ono fałszywie. Przewodniczący stwierdził nawet, że jest podszyte
hipokryzją. Och przypomniał,
że na powiecie ciąży spłata nie
tylko 400 tys. zł, ale w dalszej
kolejności 600 tys. zł z tego
samego tytułu. – To jest efekt
patologii, która miała miejsce
w poprzedniej kadencji – bez
ogródek ripostował Niżnikowi, tłumacząc, że rozwiązanie
zaproponowane przez zarząd
jest wynikiem gospodarskiego podejścia.
– To rozwiązanie właśnie
jest najprostsze z możliwych
– odparował były starosta.
W sukurs radnemu Niżnikowi przyszła Zo�a Kordela-Borczyk. – To nie jest dobre
rozwiązanie – stwierdziła
wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Sanockiego. – Ta
decyzja nie zostanie dobrze
odebrana przez społeczeństwo, bo muzeum to jeden z
naszych skarbów. – Radna
podsunęła zarządowi myśl,
by przedstawił kilkuwariantowe rozwiązanie tego problemu.

Mamy nóż na gardle
W tej sytuacji Andrzej Chrobak
przypomniał, że termin wpłaty
400 tys. zł minął 20 lipca.
–Mamy nóż na gardle – tak obrazowo sytuację przedstawił
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego.
– Te 400 tys. zł musimy
zwrócić nieodwołalnie. Jak
nie zapłacimy, to komornik
wejdzie nam na konto. Wtedy
nie będziemy mieli z czego
wypłacić poborów pracownikom i diet – postraszył radnych starosta.
– Od lat słyszymy, że powiat jest w ciężkiej sytuacji �nansowej. W takim położeniu
studiuje się różne warianty
i zazwyczaj redukuje koszty
osobowe. My przerzucamy ten
ciężar z kultury na oświatę,
a nie proponujemy alternatywnych rozwiązań. Może mamy
za dużo o jednego starostę,
może jest za dużo członków
zarządu? – podsuwała pomysły na oszczędności radna.
Starosta na takie dictum poinformował radnych, że zarząd
pracuje nad szerszym planem
oszczędnościowym, ale przed-

stawi go po okresie wakacyjnym.
– Rozumiem, że pani radna
będzie za tymi działaniami głosować – Andrzej Chrobak postanowił trzymać Zo�ę Kordelę-Borczyk za słowo.

Fi�y-��y
Na koniec dyskusji Radny Tomasz Gankiewicz zaproponował, by – końskim targiem –
część pieniędzy potrzebnych
na spłatę subwencji wziąć
z pieniędzy muzealnych,
a cześć z innych z źródeł.
– Te 400 tys. zł to nie jest
najważniejszy problem – przypomniał radnym starosta Konieczny. – Naszym zmartwieniem jest znalezienie 3 mln zł,
których brakuje w oświacie.
Gdy przystąpiono do głosowania, owkazało się, że 10
radnych jest za, a 10 przeciw.
Uchwała nie została więc podjęta. – Sytuacja jest niezręczna, a konsekwencje mogą być
takie, jak mówił pan starosta
– ten oszczędny komentarz
na zakończenie wygłosił Waldemar Och.
Dorota Mękarska

Na wniosek właścicieli działek miasto prowadzi scalenia
w rejonie ul. Jasnej, Konopnickiej i Robotniczej. W najbliższych miesiącach na rynku nieruchomości pojawi się
około 50 nowych działek budowlanych. Dziesiątki kolejnych przybędzie po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemyska I”. Pytanie,
czy znajdą się nabywcy, zważywszy że na terenie miasta
wydaje się coraz mniej pozwoleń na budowę. I czy spadną
ceny, które należą do najwyższych na Podkarpaciu.
JOLANTA ZIOBRO

jziobro@tygodniksanocki.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jasna
I”, obejmujący teren pomiędzy
ulicą Słowackiego a torami, od
ronda Beksińskiego w stronę
ulicy Daszyńskiego, opracowano w 2008 roku. Pod zabudowę przeznaczono obszar
13,5 ha.
Aby zrealizować zapisy
planu, konieczne jest scalenie
i nowy podział gruntów – wytyczenie sensownych, dających się zabudować, działek
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miasta, a minusem ciasna zabudowa tej części Sanoka i pagórkowaty teren.
Kolejnym obszarem objętym scaleniem jest pas wzdłuż
ulicy Konopnickiej, przed drogą prowadzącą na cmentarz
południowy. Na obszarze
o powierzchni 2,8 ha udało się
wygospodarować 22 działki
o powierzchni 8–14 arów.
O przeprowadzenie scalenia
intensywnie zabiegał jeden
z właścicieli. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
„Konopnicka I” pod koniec
2013 roku, a w bieżącym już

lizację sanitarną i deszczową
oraz drogi zapewniające przejezdność – maksymalnie do 10
lat (oczywiście, okres ten może
być krótszy). Wszyscy uczestnicy procesu scalenia ponoszą
proporcjonalnie koszty usług
związanych ze sporządzeniem
projektu.
W tym roku wydział architektury ma stosunkowo duży
budżet na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod
drogi: 150 tys. zł. – Rzeczywiście, widać wzmożone zainteresowanie scaleniami. Obecnie mamy wszczęte trzy procedury. Z czego to wynika? Myślę, że po prostu mieszkańcy
dojrzeli i rozumieją, że bez
kompromisu i porozumienia
nie jest możliwe wykorzystanie gruntów zgodnie z ich
przeznaczeniem – stwierdza
Marta Kopacz.
W mieście jest jeszcze sporo terenów, które mogą być
przeznaczone na cele budow-

Mniej chętnych
do budowania,
ale ceny nie spadają
Czy pojawienie się w perspektywie kilku lat dużej liczby
nowych działek budowlanych
spowoduje ożywienie inwestycyjne w mieście? Paweł
Tomasik z �rmy pośrednictwa i handlu nieruchomościami Geo-Tom jest pesymistą.
– Jeszcze kilka lat temu
w okresie wakacji mieliśmy
wielu młodych klientów pracujących na co dzień za granicą, którzy przyjeżdżając na
urlop, szukali działek budowlanych w Sanoku i okolicy.
Obecnie zainteresowanie jest
coraz mniejsze. Widać, że
młodzi nie myślą o powrocie
do Polski. Proszę zresztą
sprawdzić w starostwie, ile
wydawanych jest pozwoleń
na budowę. Wydaje się, że
rozwój miasta jest w odwrocie
– konstatuje nasz rozmówca.

-Tom mówi, co prawda, że
coraz trudniej sprzedać działkę za 10 tys. zł za ar, co do
niedawna było normą, jednak spektakularnych spadków nie widać. Z aktów notarialnych wynika, że średnie
ceny oscylują w granicy 7–8
tys. zł za ar, aczkolwiek nie
jest rzadkością kwota 11 tys.
zł, zwłaszcza w Olchowcach.
Atrakcyjne działki nadal
znajdują nabywców, którzy
nie muszą liczyć się z groszem, jak np. lekarze. Przykładowo w ubiegłym roku
i na początku bieżącego
urząd miasta sprzedawał
osiem ładnych, 15-arowych
działek na terenie dawnej
jednostki wojskowej w Olchowcach (dawne czołgowisko, przy ulicy Poetyckiej).
O niektóre zainteresowani
ostro się licytowali, kupując
parcele za 172–180 tys. zł
plus VAT, przy cenie wywoławczej 120 tys. zł.

chę z budową, rozmijając się
z okresem rynkowej hossy. Problemy ze sprzedażą dużych
mieszkań miała zwłaszcza upadła w 2013 roku Na�a-Gaz-Serwis, na skutek czego ostatnie lokale sprzedawał dopiero niedawno syndyk masy upadłościowej.
Ostatnio znów pojawili się
zainteresowani budową bloków. W marcu tego roku odbył
się przetarg na sprzedaż
22-arowej działki na terenie
dawnej jednostki w Olchowcach, przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne. Jej
kupnem zainteresowani byli
inwestorzy z Sanoka oraz �rma
Mark-Bud z Białegostoku.
Licytacja była ostra. Ostatecznie działkę kupiła �rma białostocka za kwotę 304 tys. zł plus
VAT. – Sanok jest piękny, chcę
w tym mieście inwestować.
24 sierpnia składam dokumentację na pozwolenie na budowę. W planach mam realizację

Więcej działek budowlanych

Spadną ceny?
ARCHIWUM TS

oraz komunikacji: dróg i dojazdów. Wiadomo, że w południowej części Sanoka większość parceli ma kształt wąskich pasów, o szerokości od
kilku do kilkunastu metrów, co
uniemożliwia ich zabudowę.
– Do scaleń w rejonie Jasnej
przystąpiliśmy na wniosek
właścicieli – informuje Marta
Kopacz, naczelnik Wydziału
Architektury i Planowania
Przestrzennego w urzędzie
miasta. Na wyznaczonym obszarze udało się wydzielić
8 działek budowlanych o powierzchni 7–19 arów, w tym
2 miejskich. Obecnie trwa
procedura wyłożenia sporządzonego projektu scalenia – jeśli nie będzie uwag i zastrzeżeń
ze strony uczestników, zostanie on zatwierdzony uchwałą
miasta.
Ciekawe, czy działki za
willą „Dom Julii” znajdą szybko nabywców? Atutem tej lokalizacji jest bliskość centrum

�nalizuje scalenia. Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Sanoka, której
budowa ruszy w 2017 roku.
O scalenie wystąpili też
właściciele działek przy ulicy
Robotniczej, położonych na
południe od ulicy Kawczyńskiego. Pod budownictwo
przeznaczono 2,4 ha. Projekt
przewiduje wydzielenie około
20 działek.

150 tys. zł
na odszkodowania
Scalenie jest procesem dość
kosztownym i dla właścicieli,
i dla miasta. Zainteresowani
zobowiązani są do wniesienia
opłaty adiacenckiej (różnicy
wynikającej ze wzrostu wartości działek przed i po scaleniu),
a miasto wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod
drogi. Gmina ma także obowiązek wybudować infrastrukturę: sieć wodociągową, kana-

lane, np. rejon ulicy Płowieckiej. Jest tam do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów.
Miasto nie ma jednak pieniędzy na wykupy, poza tym nie
widać, aby właściciele chcieli
i potra�li zorganizować się
w kwestii komasacji.
Szybciej na pewno uda się
to w Olchowcach, gdzie miasto
przystępuje do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemyska I”. Plan ten dotyczy dużego obszaru Olchowiec, na
północ od ulicy Przemyskiej
i obejmuje dziesiątki działek
ciągnących się prawie pod las.
– Grunty te nie będą wymagać
scalenia, gdyż w Olchowcach,
w latach 70. XX wieku, kiedy
były jeszcze samodzielną wsią,
przeprowadzono komasację
gruntów, wydzielając ładne,
duże i kształtne działki, które
łatwo będzie można podzielić
na mniejsze – tłumaczy Marta
Kopacz.

Rzeczywiście, statystyki
nie napawają optymizmem.
Z informacji przekazanych
przez Krzysztofa Tomczewskiego, naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego, wynika, że w ciągu ostatnich lat
liczba wydawanych pozwoleń na budowę, przebudowę,
rozbudowę i adaptację obiektów mieszkalnych systematycznie maleje. Przykładowo
w 2009 roku starosta wydał
260 decyzji, w 2010 – 280;
w 2013 – 181, a w 2014 – 175.
Jak widać, liczba wydanych
pozwoleń w ciągu trzech lat
zmalała o kilkadziesiąt procent! We wcześniejszych latach część decyzji dotyczyła
mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym, gdyż w Sanoku powstawały także bloki.
Ceny działek budowlanych wciąż utrzymują się za
to na wysokim poziomie. Paweł Tomasik z �rmy Geo-

kilkunastu mieszkań. Jestem
Blok z małymi
gotowy ruszyć z inwestycją jak
mieszkaniami
i prywatna przychodnia najszybciej, wszystko jednak
Ze względu na brak pracy Sanok nie jest miastem specjalnie
atrakcyjnym dla młodych.
Może jednak mógłby się stać
przystanią dla ludzi starszych
i emerytów? Jest tu cicho, pięknie, spokojnie i bezpiecznie.
– Ktoś, kto np. sprzeda 50-metrowe mieszkanie w Warszawie,
może kupić w Sanoku mniejsze
i tańsze lokum i jeszcze zostaną
mu oszczędności – zauważa Paweł Tomasik. Kto wie, może jest
to jakiś pomysł na miasto?
Na rynku brakuje jednak
małych mieszkań, którymi najczęściej zainteresowane są osoby starsze. Jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, w ciągu
ostatnich lat na stawianie bloków zdecydowały się dwie sanockie �rmy: Elkom i Na�a-Gaz-Serwis. Miejscowi deweloperzy spóźnili się jednak tro-

jest uzależnione od otrzymania pozwolenia na budowę –
powiedział Tygodnikowi Władysław Bojarczyk, prezes
Mark-Budu.
Inwestorzy z Sanoka nie
zostaną jednak na lodzie. Z inicjatywy radnych Komisji
Infrastruktury Miejskiej miasto przystąpiło do częściowej
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, dzięki czemu kolejne
działki zostaną przeznaczone
pod budownictwo wielorodzinne.
Na terenie jednostki wojskowej szykuje się również
inna duża inwestycja: budowa
prywatnej wielospecjalistycznej placówki medycznej.
Powstanie ona w pobliżu
Komendy Powiatowej Policji,
gdzie spółka nabyła 70-arową
działkę od powiatu.
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Zmienia się prawo w zakresie ochrony oraz usuwania
drzew i krzewów. Zmniejszyły się opłaty i kary z tym
związane. To na plus. Minusem wprowadzenia nowych
przepisów jest większa papierologia i koszty dla inwestorów. O wiele więcej pracy będą też mieli urzędnicy.
jziobro@tygodniksanocki.pl
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Wycinka
drzew
po nowemu

Jest bat na ogławiaczy!
o obwodzie 100 cm, rosnącego w parku, wyniesie 9,6 tys.
zł, a nie 18 tys. zł, jak dotychczas. Zmiany w przepisach
pozwolą uniknąć sytuacji
z przeszłości, gdy ktoś musiał
zapłacić karę nieproporcjonalną do wyrządzonej szkody,
np. za wycięcie złamanego
drzewa, które zagrażało jego
bezpieczeństwu. Do tej pory
przepisy przewidywały obowiązek
nałożenia
kary
w sztywno określonej wysokości, bez względu na okolicz-

ności. – Obecnie burmistrz
może umorzyć nawet 50 procent – wyjaśniają urzędnicy.
Gospodarz gminy wymierza karę administracyjną pieniężną za: usunięcie drzewa
lub krzewu bez wymaganego
zezwolenia, za wycinkę bez
zgody posiadacza nieruchomości (w tym przypadku odpowiada sprawca, a nie właściciel drzewa, jak dotychczas) za zniszczenie i za
uszkodzenie spowodowane
ogławianiem.

W przypadku osób fizycznychznikaobowiązekuzyskania
zezwolenia na wycinkę krzewów; nie dotyczy to jednak firm.
Łatwiej będzie spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości – nie
będą musieli uzyskiwać zgody wszystkich mieszkańców
na usunięcie drzew i krzewów. – Ustawa zobowiązuje
tylko do poinformowania lokatorów przynajmniej 30 dni
przed złożeniem wniosku w tej
sprawie – mówi Piotr Kutiak.

FREEIMAGES.COM

Nowelizacja przepisów wprowadza nową metodę obliczania opłat za usunięcie drzewa.
– Do tej pory opłata była uzależniona od wieku drzewa
i naliczało się ją w przypadku
egzemplarzy mających więcej
niż dziesięć lat. Dla zainteresowanych był to problem,
gdyż nie zawsze wiedzieli, odkąd drzewo rośnie na ich posesji – tłumaczy Piotr Kutiak
z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Obecnie kryterium stanowi obwód pnia, mierzony
na wysokości 5 cm od ziemi.
Zezwolenie nie jest potrzebne, kiedy obwód nie przekracza 35 cm w przypadku gatunków takich jak: topola,
wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny
i srebrzysty, robinia, platan,
oraz 25 cm w przypadku pozostałych. – Dzięki temu każda osoba będzie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy
musi wystąpić o decyzję –
uzupełnia Anna Czaja z wydziału ochrony środowiska.
Obniżone zostały opłaty
i kary administracyjne za
usunięcie drzew i krzewów.
Przykładowo opłata za usunięcie świerka pospolitego,

OB�ZKI Z MIASTA

Nowe przepisy regulują
także sprawę niewłaściwie
prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Można ogłowić
do 30 procent korony, chyba że przycinka ma na celu
usunięcie martwych lub nadłamanych gałęzi, utrzymanie
uformowanego kształtu lub
przywrócenie statyki drzewa.
Pytanie, jak udowodnić, że
przy dokonywaniu „pielęgnacji” wykonawcy obcięli np.
trzy czwarte korony, pozostawiając kilka kikutów, co w Sa-

noku jest dość powszechną
praktyką? Dokumentacji, także fotogra�cznej (która powinna być przechowywana
przez 5 lat), wymaga tylko zabieg zapewniający statykę
drzewa.
Mimo entuzjazmu prezentowanego w mediach
przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Głównego Konserwatora Ochrony Przyrody, nowe przepisy
niosą też wiele utrudnień
i niejasności. Co z tego, że
np. zniesiono obowiązek
uzyskiwania zezwolenia na
usuwanie powalonych lub
złamanych przez wiatr drzewach, jeśli właściciel i tak
nie może tego zrobić bez
wcześniejszego dokonania
oględzin przez pracownika urzędu gminy lub wezwania straży pożarnej,
która sporządza stosowną
dokumentację. Jeśli nawet
drzewo spadnie na dom, np.
w weekend, poszkodowany
nie ma prawa go ruszyć – musi
czekać do poniedziałku, aby
wezwać urzędnika. Chyba że
wcześniej wezwie straż, dla
której będzie to jednak dodatkowy, uciążliwy obowiązek.
Więcej „papierologii” i wydatków będą mieli też inwestorzy, które muszą usunąć drzewa uniemożliwiające realizację
prac. – Ustawa zobowiązuje
ich do sporządzenia projektu zagospodarowania działki, określającego usytuowanie drzew i krzewów, który
może wykonać projektant
posiadający odpowiednie
uprawnienia budowlane –
informuje Anna Czaja. Będzie
to więc kolejny wydatek i kłopot dla inwestorów.

Primum non nocere
Primum non nocere (z łacińskiego – po pierwsze nie szkodzić) to sentencja kojarzona przez nas głównie z zawodem
lekarza, choć moim zdaniem mogliby się nią kierować przedstawiciele wielu różnych profesji, a nawet osoby pełniące
funkcje publiczne i społeczne, obok na przykład takiej, że
„nie chcesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj”.
nieczytelną antyreklamą powiewającą na poluzowanych linkach montażowych, niejednokrotnie zagrażając zdrowiu
przechodniów. I bezsilnie –
wraz z mającymi podobne jak ja
w tej materii zdanie – rozkładałem ręce do czasu, gdy dotarłem
do informacji, którą teraz, już
po raz kolejny, podzielę się.
Otóż istnieją opracowane na
zlecenie urzędu miasta Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego mające regulować wiele spraw w przestrzeni
miejskiej, między innymi zasady tworzenia i umieszczania reklam i informacji wizualnej. Zacytuję teraz zapisy jednego
z nich, a mianowicie MPZP „Jagiellońska – 1”, obejmującego
obszar między innymi ulic Jagiellońskiej, Kościuszki i 3-go
Maja. Interesująca nas część
rozdziału 2 § 10 brzmi następująco: „2. Dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów na elewacjach frontowych budynków
zgodnie z następującymi zasadami:
1) reklamy i szyldy umieszczane w kondygnacji parteru,
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Chodzę już po tym świecie kilkadziesiąt lat i niejednokrotnie
spotykałem ludzi, którzy urodzili się chyba wyłącznie po to,
by mieć zawsze rację lub dyskredytować wszystko i wszystkich
– ich żadne maksymy nie obchodzą. Ale co tam, świat jest
wielki i dla każdego znajdzie się
jakieś miejsce. Jednakże podejmowanie decyzji jest zawsze
związane z odpowiedzialnością
za nie. I obojętne, czy to sprawa
błaha czy istotna – decydowanie
rodzi konsekwencje. W sprawie, którą chcę Państwu przedstawić, nie chodzi o życie, nie
chodzi o majątek, dla wielu
z nas nie ma ona żadnego znaczenia, bowiem nie dotyka nikogo osobiście, unosi się ponad
nami – dosłownie. Podjęta decyzja ma skutek w sferze estetyki miasta. Wywnętrzałem się już
nieraz na temat „zaszmacania”
miasta banerami rozwieszanymi nad ulicami Sanoka niczym
pranie we włoskim miasteczku.
Wykonane na tkaninach nieodpornych na wysokie temperatury już po krótkim czasie od zamontowania stają się s�aczałą,

Panie burmistrzu, czy warto dla tego tam, w górze, zaśmiecać miasto i łamać prawo?
poniżej gzymsu oddzielającego
parter od wyższych kondygnacji, płasko na ścianie budynku
lub prostopadle do budynku –
jednak minimum 2,5 m powyżej poziomu gruntu i o wysięgu
nie większym niż 1 m od elewacji, z uwzględnieniem ustaleń
ust. 3;”.
Tak od 2010 roku – gdy
Rada Miasta uchwaliła MPZP
„Jagiellońska – 1” – mówi prawo obowiązujące każdego z nas,
od przeciętnego mieszkańca po
burmistrza. A spójrzcie, proszę,

na zdjęcie… dwie reklamy
o wysięgu zdecydowanie większym niż 1 metr zamontowano
prostopadle do elewacji powyżej parteru! Jakiś czas temu
w rozmowie z wiceburmistrzem
Olejko miałem okazję wyrazić
swoje zdanie – poparte przytoczonym już cytatem ze wspomnianego planu – na temat
umieszczania tych konkretnych
i wszelkich innych banerów nad
ulicami w śródmieściu i poza
nim – uważam to za zaśmiecanie naszej przestrzeni wspólnej.

I jakież było moje zdziwienie,
gdy jednak stało się… A w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej usłyszałem, że
w wyniku interpretacji przepisu
burmistrz wyraził zgodę na
montaż banerów! Nie jestem
prawnikiem, ale dla mnie zapis
MPZP zacytowany powyżej
jest jednoznaczny…, co tu interpretować!? I wracając do tytułowej sentencji: jeżeli jednak
są jakieś wątpliwości, to... primum non nocere, szanowni decydenci! Co prawda nikt z po-

wodu tej decyzji
nie umrze –
ucierpi jedynie
wizerunek miasta i autorytet władzy – ale prawo jest prawem i jeśli ma być wyłącznie
martwym zapisem, to ja bardzo
proszę o zaprzestanie prac nad
kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego. To
kosztuje – nie tylko pieniądze
dla biur projektowych za opracowania, ale czas i energię
urzędników miejskich i Rady
Miasta, a efekt prac ląduje na
półce i obrasta kurzem. Sanok
jest pod kreską i każdy grosz
się przyda. A treść reklam ze
zdjęcia na pewno nie zasługuje
na specjalne traktowanie lub –
jak kto woli – stawianie ponad
prawem. Istnieje wiele innych
możliwości powiadomienia
potencjalnych zainteresowanych o planowanych imprezach czy dostępnych każdemu
tygodnikach. Doprawdy nie
warto robić wyjątków, aby nie
mieć później do czynienia
z petentami, którzy zapytają,
dlaczego innym wydawano
zgody, a im nie? Czy są równi
i równiejsi wobec prawa!? Pozwolę sobie powtórzyć raz
jeszcze: primum non nocere,
czego życzę sanoczanom, naszym gościom i sobie.
Piotr Kolano

Każdego roku w Polsce notuje się kilkaset utonięć.
Również w czasie tegorocznych wakacji woda zebrała
tragiczne żniwo. Od początku sezonu w całym kraju
utonęło ponad 200 osób.
Mimo licznych apeli władz
i ratowników, o�ar ciągle
przybywa.
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gle zniknął pod wodą. Ratownikom udało się go wyłowić – był nieprzytomny.
Niestety, reanimacja nie
przyniosła skutku i mężczyzna zmarł.
Statystyki drugiego miesiąca wakacji również nie
napawają optymizmem. Tylko w czasie weekendu (8–9

pis – korzystają z rowerków,
kajaków czy łódek bez sprzętu
asekuracyjnego.
– Tak było w przypadku
51-latka, który utonął w Jeziorze Solińskim – mówi ratownik WOPR. – Gdyby miał założoną kamizelkę, znacznie
wzrosłyby jego szanse na przeżycie.

na taki wyczyn, najpierw powinniśmy sprawdzić głębokość w miejscu, które wybraliśmy do skoku. Niezależnie
od tego, czy jest to dobrze
nam znany zakątek, czy nowe
miejsce, zawsze musimy pamiętać, że nurt może przesunąć kamienie i zmienić głębokość dna.

Z wodą nie ma żartów

ANETA SKÓBEL

askobel@tygodniksanocki.pl

W czasie upalnych dni większość wczasowiczów szuka
schronienia nad wodą. Doskonałym tego przykładem
jest Jezioro Solińskie, nad którym odpoczywają tłumy turystów. Niestety, w trakcie urlopu często lekceważymy zasady bezpieczeństwa. Skutki takiego zachowania mogą być
tragiczne. W 2013 roku utonęło 709 osób. Rok później
646. Natomiast od początku
2015 ponad 200. Tylko w naszym województwie zanotowano 25 utonięć, z czego 17
podczas wypoczynku nad
wodą. Dla porównania –
przed rokiem na Podkarpaciu
utopiły się 24 osoby, a trzeba
pamiętać, że tegoroczny sezon jeszcze się nie skończył. Tylko w tym roku w województwie podkarpackim utonęło 25 osób.

Wypoczywajmy
z głową

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Tragiczne statystyki

Pierwsze ofiary pojawiły się
wraz z początkiem wakacji.
W lipcowy weekend w województwie
podkarpackim
utonęło pięć młodych osób
(w wieku od 19 do 22 lat).
Jedną z nich jest 21-latek,
który wypoczywał nad Zalewem Solińskim. Mężczyzna
spędzał czas w towarzystwie
kolegów, w pewnym momencie poszedł popływać.
Po chwili zaczął tonąć, koledzy ruszyli mu na ratunek,
jednak 21-latek zniknął pod
wodą. Po kilkugodzinnych
poszukiwaniach wyłowiono
jego ciało.
Tragicznie zakończyła
się także historia 22-latka,
który na materacu pływał po
Jeziorze Tarnobrzeskim. Na-

sierpnia) utonęły 4 osoby.
Jedną z ofiar był 51-latek,
który wraz ze znajomym
pływał kajakiem po Jeziorze
Solińskim. Prawdopodobnie
dostał ataku padaczki, wpadł
do wody i nie zdołał się wydostać z toni.

Alkohol i brawura –
zabójcza mieszanka

– Najczęściej topią się osoby,
które decydują się na kąpiel
pod wpływem alkoholu –
przyznaje Jacek Ukleja, koordynator do spraw ratownictwa
bieszczadzkiego
WOPR.
– Większość tegorocznych
o�ar zlekceważyła zasady bezpieczeństwa i mimo zakazu
korzystała z napojów wyskokowych.
Równie chętnie
wczasowicze łamią inny prze-

Ostatni skok w życiu

Źle skończyć mogą się też
często praktykowane, zwłaszcza przez młodzież, skoki na
główkę. Przykładów osób,
które z powodu takich wyczynów zostały sparaliżowane i do dziś jeżdżą na wózku
inwalidzkim, jest całe mnóstwo. Jedna z nich to 16-latek
z Wolicy Ługowej. Kilka lat
temu wraz z kolegami odpoczywał nad wodą. W pewnym
momencie postanowił skoczyć na główkę. Uszkodził
sobie rdzeń kręgowy i doznał
porażenia kończyn. Chwila
bezmyślnej zabawy skończyła się dla niego tragicznie.
Ratownicy alarmują, że dla
własnego bezpieczeństwa lepiej unikać tego typu atrakcji. Jeżeli już decydujemy się

Po bezdrożach i bezludziu
Niewiele już dziś takich bezludnych i zacisznych
miejsc, jak dolina Paniszczówki, po której wędrowali uczestnicy niedzielnej wyprawy z przewodnikiem P�K.

MARZENA NEBESIO

Wędrując szlakiem niebieskim, prowadzącym leśną
drogą, turyści dotarli do doliny Paniszczówki, gdzie
niegdyś znajdowały się pierwsze zabudowania wioski
Paniszczów. – Tutaj opuściliśmy szlak turystyczny
i marszrutę kontynuowaliśmy starą wiejską drogą.

Nie toniemy
jak w �lmach

W społeczeństwie utrwalił się
obraz osoby tonącej, która
krzyczy i wymachuje rękami.
To zasługa �lmów. W rzeczywistości ktoś taki nie zwraca
na siebie uwagi. Nie może
krzyczeć, ponieważ jego usta
znajdują się nad powierzchnią wody najwyżej przez sekundę. To za krótko, by zdążył wezwać pomoc. Myśli jedynie o tym, by złapać haust
powietrza przed ponownym
zanurzeniem. Dodatkowo
przy próbach wzywania
pomocy woda często dostaje
się do żołądka i płuc, a to
znacznie utrudnia wezwanie
pomocy.
– Tonący nie macha rękami, ponieważ gdy tylko je

W pięknej, bezludnej scenerii doliny zarastającej już
krzewami i lasem, w otoczeniu starych sadów, forsując
rozlewisko bobrowe, dotarliśmy do centrum dawnej
wioski – relacjonuje prowadzący grupę Zbigniew Maj.
Przy cerkwisku, korzystając z cienia starych lip i jaworów, uczestnicy wysłuchali opowieści przewodnika o historii miejscowości i losach jej mieszkańców. Kontynuując marsz, w pięknej scenerii
i przy świetnej pogodzie, pokonali
górną część dużej niegdyś wioski
i dotarli na dział wodny potoków:
Paniszczówki i Czarnego, gdzie
dawniej istniał przysiółek Harwaty. Tutaj, przed oczami uczestników, roztoczyła się piękna panorama Gór Sanocko-Turczańskich
z najwyższym, znajdującym się
już na terenie Ukrainy, szczytem
– Magurą Łomniańską. Stamtąd
wyruszyli znakowaną ścieżką spacerową, wśród zdziczałych czereśni, grusz i jabłoni, w stronę najwyższego wzniesienia na trasie:
góry Moklik (675 m n.p.m.). Odpoczywając na szczytowej polanie, podziwiali panoramę
z majestatycznymi bieszczadzkimi połoninami w tle. Po
zejściu do malowniczej doliny nieistniejącej wsi Rosolin
odwiedzili słynną jaskinię i chłodzili się w wodach potoku
Czarnego. Naprawdę, wspaniała wyprawa!
(z)

podniesie, idzie na dno. Częściej rozgarnia nimi wodę,
żeby jak najdłużej utrzymać
się na powierzchni. Zdarza
się, że znajduje się w pozycji
pionowej czy też podejmuje
nieudane próby płynięcia do
tyłu – wyjaśnia Jacek Ukleja.
– Osobę potrzebującą pomocy najszybciej rozpoznamy po
tym, że bierze haust powietrza, idzie pod wodę, wynurza
się, potem znowu haust i znów
pod wodę. Jej ruchy są chaotyczne.
Ratownik zaznacza, że jeśli już słyszymy kogoś wołającego o pomoc, to najpewniej
jest to osoba, którą np. złapał
skurcz i nie może samodzielnie dotrzeć do brzegu.

Zarówno WOPR, jak i policja
przypominają o kilku prostych zasadach wypoczynku
nad wodą. Przede wszystkim
nie należy zażywać kąpieli
pod wpływem alkoholu, niewskazane jest też wchodzenie do wody tuż po jedzeniu
– warto odczekać przynajmniej godzinę. Nagrzane słońcem osoby, zanurzając się
w zimnym basenie, mogą
stracić przytomność lub doznać szoku termicznego.
Dlatego tak ważne jest, by
przed skokiem do wody
schłodzić okolice serca, karku i twarzy.
– Należy korzystać wyłącznie z miejsc do tego wyznaczonych, są one na bieżąco
monitorowane przez ratowników, którzy sprawdzają nie
tylko dno zbiornika, ale także
jego otoczenie – mówi Jacek
Ukleja. – Warto zabrać ze
sobą nakrycie głowy i kremy
z �ltrem – dodaje.
Zgubna może być też
zbytnia pewność siebie – jeżeli decydujemy się na przepłynięcie jeziora lub akwenu,
zawsze starajmy się robić to
w obecności kogoś, kto będzie nas asekurował. Nawet
najlepsi pływacze mogą przecenić swoje siły.

Przez pagórki
i błota pod Markowską
Trasa następnej wycieczki (niedziela, 23
sierpnia): Baligród, Kiczera Baligrodzka
(599 m n.p.m.), Stebne (634 m n.p.m.),
Markowska (748 m n.p.m), wodospad na
potoku Czartów Młyn, droga z Baligrodu
do Górzanki. Na zakończenie ognisko przy
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja” w Nowosiółkach.
Wpisowe: 25 zł (dzieci i członkowie
P�K) i 30 zł pozostali. Zapisy do piątku
w biurze P�K, tel. 13 46 321 71. Wyjazd
spod Kau�andu o 9.
Przewodnik ŁU�SZBAJDA:
– Serdecznie zapraszam na
wycieczkę, podczas której pokażę mniej znane miejsca naszego regionu. Odwiedzimy
Baligród – dawne miasteczko
o bogatej historii, a potem będziemy wędrować po okolicznych pagórkach, podziwiając
panoramę miejscowości. Znikniemy następnie w lasach pod Markowską, starając się nie
ubrudzić zbytnio butów błotem. Sprawdzimy
też, czy wodospadem na potoku Czartów Młyn
po ostatnich upałach płynie jeszcze woda.

nformator
miejski
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.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon.- pt,: 9-15, sobota – nieczynne.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: sekrrtariat.muzeum@interia.pl
Czynne: pon. 8-12, pozostałe dni tygodnia 9-17. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Regionalna Izba Gospodarcza
w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-463-04-44,
– 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
• 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

12

CO W GMINACH PISZCZY

21 sierpnia 2015 r.

Bezmyślny akt
wandalizmu w Besku
Kara od 3 miesięcy do 5 lat grozi wandalom, którzy w poniedziałek zniszczyli elewację budynku Urzędu Gminy
Besko. W placówce mieści się również komisariat policji
oraz oddział Banku PBS.
Policja ustaliła, że obraźliwe
napisy powstały po godz. 3.00
w nocy z 17 na 18 sierpnia.
Obecnie są prowadzone czynności operacyjne i sprawdzane nagrania z monitoringu
umieszczonego na budynku
urzędu gminy.
Jeśli winni zostaną zatrzymani, mogą zostać obciążeni
kosztami naprawy elewacji na

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowano po raz ósmy. W dwóch
konkurencjach zmierzyło się
łącznie 19 zespołów, w tym
12 męskich oraz 7 kobiecych.
Drużyny startowały w sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym.
W grupie „C” do zawodów przystąpiły następujące
zespoły: OSP Nadolany, OSP
Falejówka, OSP Nowosielce,
OSP Długie, OSP Besko,
OSP Pielnia i OSP Tarnawa
Górna. Na trzech pierwszych
miejscach uplasowały się:
OSP Besko z wynikiem
124,97 punktów, OSP Pielnia
ze 121,12 punktami oraz OSP

Tarnawa Górna ze 114,42
punktami. Strażaczki z Tarnawy Górnej nie dały rywalkom
żadnych szans i pomimo
5 punktów karnych w sztafecie,
stanęły na najwyższym podium
z dużą przewagą punktową nad
pozostałymi drużynami.
W kategorii mężczyzn
o zwycięstwie decydowały
setne sekundy i do końca rywalizacji trudno było przewidzieć, która drużyna wygra,
bowiem poziom zawodników
w grupie „A” okazał się bardzo wyrównany. Drużyny
męskie, które wzięły udział
w rywalizacji, to: OSP Pielnia,
OSP Tokarnia, OSP Czaszyn,

OSP Nowotaniec, OSP Rozpucie, OSP Besko, OSP Falejówka, OSP Posada Zarszyńska, OSP Hłomcza, OSP
Nowosielce, OSP Tarnawa
Górna i OSP Nadolany. Pierwsze miejsce zajęła OSP Nadolany ze 100,5 punktami, tuż za
nią uplasowała się OSP Nowosielce ze 101,28. Trzecie miejsce wywalczyła OSP Tarnawa
Górna ze 101,73 punktami.
– Turniej jest jedną z form
doskonalenia zawodowego,
sprzyja rozwojowi tężyzny �zycznej i sprawności ruchowej
oraz integruje środowisko strażackie – podkreśla st. bryg. Lesław Penar, zastępca komendanta powiatowego PSP Sanok.
– Szczególnie cieszy fakt, że w
zawodach biorą udział bardzo
młode osoby, które chcą pełnić
służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Zawody jak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, głównie młodych ludzi.
Świadczy o tym nie tylko liczna publiczność dopingująca
ulubione drużyny, ale również liczba zespołów biorących udział w rywalizacji. Zawody powiatowe odbywają
się co dwa lata, gminne co
rok, natomiast wojewódzkie
co cztery. Następne powiatowe zostaną rozegrane w 2017
roku i to właśnie zwycięzcy
nadchodzącej edycji będą reprezentować powiat sanocki
w zawodach wojewódzkich.
Tegorocznym wygranym pozostaje więc radość ze zwycięstwa oraz próby powtórzenia
sukcesu za dwa lata.
Anna Twardy

MACIEJ DUFRAT

W minioną niedzielę na stadionie w Besku rywalizowały
ze sobą najlepsze drużyny strażackie z powiatu sanockiego. W grupie „A” zwycięstwo wywalczyła OSP Nadolany,
natomiast w grupie „C” pierwsze miejsce zdobyła fenomenalna OSP Tarnawa Górna.

MACIEJ DUFRAT

Strażacy z Nadolan
i Tarnawy Górnej najlepsi

Dożynki Gminne w Pielni
W najbliższą niedzielę zapraszamy do Pielni na Dożynki
Gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 14.00. Następnie uroczystym przemarszem z Orkiestrą
Dętą „Lutnia” z Zarszyna korowód dożynkowy uda się do
am�teatru obok Domu Strażaka. Tam nastąpi część o�cjalna obchodów dożynko-

Wybrano Babę i Chłopa Regionu
Siódemka okazała się bardzo
szczęśliwa dla Karola i Kamili
z Bażanówki, którzy wywalczyli
tytuł Baby i Chłopa Regionu.
A pokonać rywali wcale nie było
łatwo. Pary musiały zmierzyć
się m.in. w biegu z wodą na
czas, robieniu powróseł, szukaniu jaj w stosie słomy, tarciu
ziemniaków, ujeżdżaniu sztucznego byka oraz tańcu przebierańców z bananem. W turnieju
wzięły udział pary z gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz oraz dwie z Zarszyna. Zawodników oceniała
komisja w czteroosobowym
składzie. Zwycięska para otrzymała Puchar Wicewojewody
Podkarpackiej, Grażyny Borek,

i jałówkę hodowlaną ufundowaną przez Stowarzyszenie
Rolników „Ostoja”. Za drugie
i trzecie miejsce nagrodą były
cieliczki. Dodatkowo wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe.
„Wybieramy Babę i Chłopa
Regionu” to nie jedyny turniej,
który przeprowadzono w minioną niedzielę w Bażanówce.
Także sołtysi z gminy Zarszyn
zmierzyli się ze sobą w Turnieju
Sprawnościowym. Siedmiu sołtysów rywalizowało w trzech
konkurencjach: rozbijanie nadmuchanych balonów batem,
rzucanie kółkiem hula-hop
i strącanie butelek napełnionych wodą. Sołtys z Zarszyna,

MACIEJ DUFRAT

Po raz jedenasty mieszkańcy gminy Zarszyn i okolicznych
miejscowości spotkali się na turnieju „Wybieramy Babę
i Chłopa Regionu”. W rywalizacji wzięło udział siedem
par z gmin powiatu sanockiego. Duety wykazywały się
sprawnością w siedmiu konkurencjach.

wniosek poszkodowanego,
czyli urzędu gminy.
Policja prosi każdego, kto
posiada informacje w tej sprawie, o kontakt pod numerem
997 lub bezpośrednio z komisariatem w Besku pod numerem telefonu 13 46 57 375. at

wych,
czyli
uroczyste
przekazanie chleba przez starostów dożynkowych, wystąpienia okolicznościowe, prezentacja korowodu dożynkowego
oraz występy artystyczne.
Wieczorem – zabawa ogrodowa.

Franciszek Gajewski, oraz sołtys z Bażanówki, Wojciech Niemiec, otrzymali tę samą liczbę
punktów. Po dogrywce – ujeżdżaniu byka na czas, zwycięzcą
turnieju okazał się sołtys Zarszyna.
Dodatkowo zorganizowano konkurs na „Najlepsze danie
tradycyjne”, w którym wzięło
udział osiem kół gospodyń wiejskich z gminy Zarszyn: Bażanówki, Jaćmierza, Jaćmierza
Przedmieścia, Posady Jaćmierskiej, Długiego, Pielni, Nowosielec i Zarszyna oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Kobiet Gminy Zarszyn. Dania
konkursowe, tj. pierogi, gołąbki,
placki ziemniaczane, leczo
i inne najprostsze, ale jednak pełnowartościowe potrawy, oceniła
komisja w trzyosobowym składzie, której przewodniczyła Kazimiera Haniak, szefowa Rady
Gminnej Kobiet w Zarszynie.
Nagrody wręczył wójt gminy Zarszyn, Andrzej Betlej.
Anna Twardy
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DOROTA MĘKARSKA (7)

Gospodynie z gminy Sanok są nie tylko utalentowane kulinarnie, ale i urodziwe.

Publiczność była pod ogromnym wrażeniem pokazu zaprezentowanego
przez Uczniowski Klub Sportowy „Spartanie” w Zahutyniu.

Kermesz można jeść łyżkami
Było smacznie, barwnie i wesoło. IX Kermesz Karpackich Smaków w Mrzygłodzie już za nami. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.

Po raz pierwszy do Mrzygłodu zleciały się – a raczej zjechały – czarownice na
Sabat Czarownic.

Nogi same rwały się do tańca, gdy na scenie występowała Grażyna Wilk
wraz z kapelą podwórkową.

Niektóre czarownice wolały jednak własny śro- IX Kermesz Karpackich Smaków była udaną imdek lokomocji.
prezą. To m.in. zasługa sołtysa Zdzisława Biegi.

Zespół Mażoretek „Impuls” dał pokaz wdzięku i urody. Mażoretkom przygrywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti”.
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

Mieszkanie 32 m2 (pokój, łazienka, kuchnia) w Sanoku, osiedle Traugutta, tel. 511-75-00-54.
 Mieszkanie 62,5 m2 (II piętro),
Błonie, Al. Prugara-Ketlinga, tel.
784-54-01-81 lub 602-88-17-40.
 Mieszkanie 38,2 m2 ul. Sikorskiego 6a, (I piętro), dwupokojowe, tel. 798-39-91-04.
 PILNIE!!! Mieszkanie 36,47
m2 w Sanoku os. Posada. Cena
89 000 zł. Oferta MS/104. BON
R&R, tel. 503 72 13 66.
 PILNIE!!! Mieszkanie 50,74
m2, os. Posada z wyposażeniem,
po remoncie. Cena 155 000 zł.
Oferta MS/119. BON R&R, tel.
503 72 13 66.

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

SPRZEDAM

Działki rekreacyjne 10 arowe
i większe, położone w pięknym
miejscu w Sanoku, z prawej strony
ul. Gajowej, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka „Sosenki”. Oferta dotyczy części odkrytej
i zalesionej n. Sanem

OGŁOSZENIA
 Mieszkanie 58,14 m2, III piętro, ul. Sierakowskiego. Cena
158 000 zł. Oferta MS.158 000.
BON R&R, tel. 503 72 13 66.
 Mieszkanie 79,99 m2 z garażem –
Solina. Cena 180 000 zł. Oferta MS/
112. BON R&R, tel. 503 72 13 66.
 Mieszkanie 61,90 m2, parter,
ul. B. Joselewicza. Cena 2 800,
00 zł/m2. Oferta DZ/269. BON
R&R, tel. 503 72 13 66.
 Dom drewniany w Zagórzu.
Działka 8,20 ar. Cena 115 000
zł. Oferta DO/215. BON R&R,
tel. 503 72 13 66.
 Dom jednorodzinny w Srogowie Górnym. Cena 330 000,00
zł. Oferta DO/227. BON R&R,
tel. 503 72 13 66.
 Działki budowlane o pow. do
10 a, Sanok ul. Łany. Cena 8 000
zł/1 ar. Oferta Dz/283. BON
R&R, tel. 503 72 13 66.
 Działka budowlana w Czerteżu. BON R&R, tel. 503 72 13 66.
 Działka budowlana w Trepczy, tel. 691-72-92-54.
 Działkę rekreacyjną Biała
Góra, tel. 795-57-20-67.
 Las 0,21 ha w Pisarowcach,
modrzew 60 lat, tel. 537 93 17 10

Żaluzje

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

tel. 501-36-91-61

Potrzebujesz
pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
(zakładka daiglob a-count)

Pożyczka
szybko i uczciwie

20-, 14- i 9-osobowe

Do 25.000 zł na dowolny cel

Tel. 602-614-190
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AUTO-MOTO

Posiadam
do wynajęcia

 Mieszkanie 48 m2 centrum
miasta, 2 pokoje, kuchnia umeblowana. Odstępne 400 zł
+koszty, tel. 512-91-71-30.
 Od zaraz pół domu drewnianego w Stróżach Małych, wszystkie media, piękny ogród,
tel. 883 38 81 10.
 Mieszkanie o pow. 57 m2 przy
ul. Stróżowskiej, tel. 501 69 69
28
 Mieszkanie 38 m2, 2 pokoje
z kuchnią w centrum Sanoka,
odstępne 550 zł.
 Dom w Sanoku ul. Głowackiego. Oferta W/30. BON R&R, tel.
503 72 13 66.
 Dom murowany w Prusieku.
Oferta W/31. BON R&R, tel. 503
72 13 66.
 Lokale 2x50 m2, tel. 605 44
51 03.

Sprzedam

 Chevrolet Lasetti 1,6 benzyna +
gaz sekwencja. Pierwszy właściciel – z salonu (2005), przebieg 140
tys. km, serwisowany. Cena 9.500
zł, tel. 723-13-89-36, 13-464-35-02.
 Volkswagena lupo, czarny,
tel. kom. 662-63-41-69.

RÓŻNE
Sprzedam

 Drewno opałowe, tel. 504-37-24-04.
 Drewno opałowe, tel. 605-20-56-40.
 Tegoroczne zboże, tel. 723-46-00-13 lub 13-467-20-39.
 Tuja szmaragd 0,55 zł, tel.
518 51 88 35.
 Szczeniak York 3 m-ce, tel.
660 85 50 95.

PRACA
Zatrudnię
 Przyjmę uczniów w zawodzie
fryzjer, tel. 697-58-75-05.
 Kierowca – student lub emeryt
21-55 lat, dzwonić po 17.00, tel.
505 29 82 58.

Poszukuję pracy
 Podejmę się koszenia łąk,
nieużytków, tel. 504-37-24-04.

Korepetycje
 Matematyka – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, tel. 516-03-24-48.
 Matematyka – szkoła podstawowa i gimnazjum, tel. 608 07
88 86.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.
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Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

Gotówka nawet
do 25.000 zł!

Tel. 602-614-190

Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

BUSY

przewóz osób
tanio i bezpiecznie
tel. 661 183 868

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 lub najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości lub ich
części położonych w miejscowościach: Zagórz jako działka nr 885/9, 886, 871/12, 3346/3, 1305, 1342/7, Dolina jako działka nr 362 , 750 Wielopole jako działka nr 204/13 Zasław jako działka nr 37/2,239, 338, 339,
Olchowa jako działka nr 12/1, Średnie Wielkie jako działka nr 419/1, 419/10, 455/60.
Wykaz umieszczony jest również na stronie internetowej urzędu:www.zagorz.pl
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok.
nr. 40. tel: (013) 46-22-062 wew. 75

„SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy:
Nowosielce 313
kom. 602 465 102

ROZWIAZANIE
,
.
KRZYZÓWKi nr 32
TAJEMNICA WESTERPLATTE

LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA
Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(Hala Targowa – I piętro, obok AGD)

tel. 13-464-30-61

Monika Muszańska, ul. Robotnicza, 2. Andrzej Sternik, ul. Konarskiego

Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – bon o wartości 30 zł do realizacji w sklepach
El-bud, Elbuś oraz kręgielni Bowling Club. II – 20 zł (gotówka), Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
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SPORT – PIŁ� NOŻNA

POD�RPACKIE LIGI MŁODZIEŻOWE

KLASA A

Wciąż na zwycięskiej fali!

Popis juniorów!

Dwa tygodnie po seniorach sezon rozpoczęły młodzieżowe drużyny Ekoballu. I to jak! W pierwszej kolejce juniorzy pokonali na wyjadzach Stal Stalowa Wola i Siarkę Tarnobrzeg, nie tracąc nawet bramki.

EKOBALL GEO-EKO STAL SANOK – LEŚNIK BALIGRÓD 3-2 (3-1)
Bramki: Kuzio 2 (27, 35), Prystupiuk (7) – Wąchocki (14), Sawiński (65).

Mecz na szczycie dla Ekoballu! Zwycięstwo tym cenniejsze, że drużyna Roberta Ząbkiewicza zagrała już bez juniorów, którzy rozpoczęli
własną ligę. Bohaterem spotkania okazał się strzelec
dwóch bramek Mateusz Kuzio. Po trzech kolejkach sanoczanie są jedynym zespołem
z kompletem punktów.
Dość niespodziewanie początek należał do gości, ale Michał
Jarzec nie dał się pokonać. Dla
odmiany już pierwsza groźna
akcja Ekoballu przyniosła powodzenie – w 7. min rajd prawą
stroną przeprowadził Dawid
Romerowicz, wpadł w pole karne, wycofując piłkę do Piotra
Prystupiuka, któremu pozostało dopełnić formalności. Po kolejnych siedmiu minutach padło
wyrównanie, gdy sprytnym lo- W 35. min Mateusz Kuzio wykorzystał czystą sytuację, strzelając bramkę na 3-1.

Już na inaugurację ekoballowcy pokazali, że zamierzają
walczyć o 1. miejsce w tabeli
i awans do ligi centralnej.
Zwycięstwo efektowne, a przy
lepszej skuteczności byłby
pogrom. Gole zdobyli Bartosz
Gołda, Seweryn Zajdel i Michał Borek, choć każdy z nich

Juniorzy młodsi
Siarka Tarnobrzeg – Ekoball Geo-Eko Sanok 0-2 (0-0)
Bramki: Kruczek (50), Paszkowski (77).
Świetny mecz na ciężkim tere- Szomko, Kacper Słysz i Dawid
nie. W drugiej połowie Ekoball Ważny. – W szatni powiedzielipodkręcił tempo, zadając decy- śmy sobie, że walczymy o komdujące ciosy. Prowadzenie zdo- plet punktów, co przełożyło się
był Piotr Kruczek, a w końców- na wynik. Po przerwie chłopcy
ce wynik ustalił Kacper Pasz- zagrali bardziej ofensywnie –
kowski. Zwycięstwo 2-0 to naj- powiedział trener Grzegorz
minięciu dwóch naszych za- niższy wymiar kary, bo okazje Pastuszak.
wodników uderzył zbyt wyso- mieli jeszcze: Kruczek, Mateusz
ko. Co się odwlecze... W 65. min
Artur Sawiński huknął z 20 metrów i było już tylko 3-2.
W ostatnich fragmentach meczu obie drużyny zaczęły uważniej grać w defensywie i rezultat
nie uległ zmianie.
Malkontenci mogą narzekać, że w kolejnych meczach
Ekoball wygrywa coraz skromniej i nie ma już czystego konta
po stronie strat, ale to tylko
szczegóły. Liczy się efekt zasadniczy – trzy spotkania, komplet
punktów, stosunek bramek 9-2.
I oczywiście pozycja lidera klasy
A. Nasi piłkarze udowodnili, że
i bez czołowych juniorów potra�ą zwyciężać. Oby tak dalej,
a akcja pod hasłem „awans do
okręgówki” zacznie nabierać coraz bardziej realnych kształtów.
Juniorskie drużyny Ekoballu świetnie rozpoczęły sezon.
W niedzielę (godz. 16.30)
kolejny mecz na szczycie Trampkarze starsi
– Ekoball Stal podejmuje
Ekoball Geo-Eko Sanok – JKS Jarosław 3-2 (2-1)
Lotniarza Bezmiechowa.
Bramki: Jamka 2 (19, 45), Milczanowski (26).
ARCHIWUM EKOBALL

Zasłużone zwycięstwo Ekoballu po zaciętym meczu. BoVictoria Pakoszówka – Bukowianka Bukowsko 3-4 (2-2); haterem okazał się Maciej
Kotowski 2, Hryszko – Kądziołka 2, Cisek, Fryc.
Jamka, strzelec dwóch braWisłok Krościenko – Sanbud Długie 1-1 (1-0); Węgrzyn.
mek. W międzyczasie tra�ł
Adrian Milczanowski. W koń-

POZOSTAŁE WYNIKI:

Rozgrywki regionalne

IV LIGA

LKS Pisarowce – Cosmos Nowotaniec 2-3
(0-1); Lorenc (69), Frączek (88-karny) – Laskowski (18), Zarzyka (46), Hirka (67).
Rzemieślnik Pilzno – Przełom Besko 1-1
(1-0); Kielar (80).

KLASA OKRĘGOWA

Przełęcz Dukla – Górnik Strachocina 4-1
(1-1); Adamiak (27).
Partyzant Targowiska – LKS Zarszyn 3-1
(0-1); Silarski (38).

KLASA C

Otryt Lutowiska – Osława Zagórz 0-1,
LKS Tyrawa Wołoska – Krokus Ropienka 2-3,
LKS Górzanka – ULKS Czerteż 1-3,
LKS Czaszyn – Pogórze Srogów Górny 4-1.

TOMASZ SOWA

KLASA B

LKS Płowce/Stróże Małe – Florian Rymanów Zdrój 2-2,
Orion Pielnia – Orkan Markowce 2-0,
LKS Odrzechowa – Szarotka Nowosielce 1-0,
Remix Niebieszczany – LKS Olszanica 2-3,
LKS Tarnawa Dolna – Nelson Polańczyk 5-1,
Drzewiarz Rzepedź – Juventus Poraż 0-3.

miał więcej okazji bramkowych (ten pierwszy zmarnował karnego). – Z wyjątkiem
dwóch sytuacji po błędach
obrony w pierwszej połowie,
przeciwnik nie zagroził naszej
bramce. Jeżeli poprawimy
skuteczność, to będzie dobrze
– podkreślił trener Piotr Kot.

TOMASZ SOWA

bem popisał się Mateusz Wąchocki. W tej stuacji błąd popełnił nasz golkiper, niepotrzebnie
wychodząc z bramki.
Stracony gol podziałał na
ekoballowców mobilizująco
i na efekty nie trzeba było długo
czekać. W niespełna 10 minut
dwa gole strzelił Kuzio, rehabilitując się za niezbyt udany występ w Lesku, gdzie tydzień
wcześniej miał rozregulowany
celownik. Najpierw plasowanym strzałem pod poprzeczkę
s�nalizował centrę Prystupiuka,
a później po sprytnym ograniu
obrońcy przytomnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, posyłając piłkę w długi
róg. Po przerwie „Kuzianty”
miał szanse na skompletowanie
hat-tricka, ale nie udało mu się
wykorzystać żadnej okazji.
Mimo dwóch bramek straty
piłkarze z Baligrodu nie zamierzali się poddawać. Jeszcze
przed przerwą jeden z rywali
miał kapitalną okazję do zdobycia kontaktowego gola, ale po

Juniorzy starsi
Stal Stalowa Wola – Ekoball Geo-Eko Sanok 0-3 (0-2)
Bramki: Gołda (15), Zajdel (45), Borek (88).

cówce – po zdobyciu kontaktowego gola – drużyna z Jarosławia postawiła wszystko na
jedną kartę, ale podopieczni
Damiana Popowicza utrzymali korzystny wynik.

Ostatnie szlify

Przed ligowym startem drużyny Ekoballu rozgrywały
jeszcze ostatnie sparingi. Młodsze ekipy juniorów i młodzików odniosły wysokie zwycięstwa, gromiąc Ziemowita
Rzeszów i MOSiR Brzozów. W tym drugim meczu aż
5 bramek strzelił Kacper Rudy. Natomiast trampkarze wysoko ulegli Ziomkom Rzeszów, choć usprawiedliwia ich
fakt, że na mecz przyjechali prosto z obozu w Kamieniu,
czyli po ciężkich treningach, a rywale większość goli zdobyli w ostatnich minutach, gdy ekoballowcy opadli z sił.

Juniorzy młodsi
Ekoball Geo-Eko Sanok – Ziemowit Rzeszów 9-1
Bramki: Marcinik i Domaradzki po 2, Szomko, Pielech, Posadzki, Ważny i Słysz.
Trampkarze młodsi
Ekoball Geo-Eko Sanok – Ziomki Rzeszów 0-6
Młodzicy młodsi
Ekoball Geo-Eko Sanok – MOSiR Brzozów 6-2
Mecz w Pisarowcach połączony był z uroczystością oddania do użytku Bramki: Rudy 5, Zarzyka.
stadionu po generalnym remoncie. Niestety, radosny nastrój zmącili
Kolumnę opracował: PIOTR WACŁAWSKI
piłkarze Cosmosu Nowotaniec, pokonując miejscowy LKS.
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Żbiki nie zwalniają tempa
Maratony rowerowe Cyklokarpaty coraz bliżej �niszu.
Dziewiątą rundę rozegrano w Dukli, gdzie znów błysnął
rodzinny team Krzesińskich ze Żbika Komańcza. Zwłaszcza Zbigniew, który wygrał kategorię M2 na trasie Mega.

TOMASZ SOWA

Powiało
optymizmem
Choć był to tylko sparing, hokeiści STS-u nie odpuszczali, walcząc na całego.

STS SANOK – HC 46 BEMACO BARDEJOV 3�4 pk �1�2, 1�0, 1�1�

Dystans liczył aż 60 kilometrów, więc kolarze musieli się
mocno napedałować. Z. Krzesiński uzyskał czas 2:46.58,
generalnie zajmując 2. miejsce.
Natomiast w grupie wiekowej
przypadło mu pewne zwycięstwo, z przewagą ponad 3. minut na kolejnym zawodnikiem.
O pozycję 2. mocno walczył
Arkadiusz Krzesiński (4.
w „open”), ostatecznie zabrakło 9 sekund – 3. lokata z wynikiem 2:50.17. Mimo wszystko nadal jest liderem klasy�kacji łącznej M2.
Ciekawie było też na trasie Hobby, liczącej 24 km. Generalnie najwyższe miejsce
zajął 7. Patryk Krzesiński.

W kat. M2 sklasy�kowany został na 2. pozycji z czasem
1:07.49, podobnie jak w M1 Jakub Przystasz z Górnika Strachocina (1:12.12). Na podium
stanął również Stefan Krzesiński – 3. w M5 z wynikiem
1:25.18. W „generalce” kobiet
pokazały się cyklistki Żbika –
4. Klaudia Kułak, 7. Julia Nowik. Obie zajęły 2. miejsca
w grupach wiekowych, odpowiednio w K2 i K0, z czasami
1:34.02 i 1:37.11. Pozostałe lokaty w czołowych dziesiątkach:
M2 – 7. Hubert Mikos, M3 –
9. Paweł Dołżycki, K0 – 4. Sandra Krzesińska (wszyscy Żbik),
K3 – 5. Janina Nawój (Roweromania Sanok).

Londyński replay

Świetne wieści dotarły do nas z Londynu, gdzie podczas
Bramki: 0-1 Solomonchak (6), 0-2 Gmi�er (7), 1-2 Ouelle�e (20), 2-2 Sliwinski (33), 3-2 Ölander (51), 3-3 Balaz (55), 3-4 wakacji przebywa Damian Dziewiński. Nauczyciel z ZeSolomonchak (decydujący rzut karny).
społu Szkół nr 3, a zarazem reprezentant Sokoła, powtóSTS: Puurula (od 40 Skrabalak) – Olander, Tuominen; Sliwinski, Ouelle�e, Strzyżowski – Skokan, Lipsbergs; Biały, R. Ćwikła, rzył sukces z 2012 i 2013 roku, znów wygrywając bieg
w Regent’s Parku.
Naparło – Rąpała, Demkowicz; Bielec, Wilusz, Kostecki – K. Ćwikła, Olearczyk; Mielniczek, Siuty.
Mimo porażki – obiecujący początek przedsezonowych
sparingów w wykonaniu hokeistów STS-u. Licznie zgromadzona publiczność – w „Arenie” zjawiło się około 2 tysięcy osób – obejrzała bardzo zacięty mecz ze słowackim
I-ligowcem. Z dobrej strony pokazali się nowi zawodnicy,
zdobywając wszystkie bramki.

że pierwsza tercja zakończy
się dwubramkowym prowadzeniem Słowaków, 8 sekund
przed końcową syreną okres
gry w podwójnej przewadze
wykorzystał Travis Ouellete,
któremu asystowali Joni Tuominen i Marek Strzyżowski.
Kontaktowy gol dodał
skrzydeł gospodarzom, którzy w drugiej odsłonie uparcie
dążyli do wyrównania. Co
udało się w 33. min, gdy po
solowej akcji tra�ł Nathan Sliwinski. W trzeciej tercji STS
wreszcie objął prowadzenie –
Jere Ölander dopełnił formalności po perfekcyjnym podaniu Strzyżowskiego. Odpowiedź gości była jednak dość
szybka, bo 4 minuty później
do remisu doprowadził Balaz.

W regulaminowym czasie
więcej bramek nie padło
i trzeba było strzelać karne.
Wojnę nerwów lepiej wytrzymali Słowacy, a decydującego
gola zdobył Solomonchak.
Drużyna STS-u wypadła
lepiej niż można się było spodziewać, co jest dobrym prognostykiem przez nadchodzącym sezonem. Krótko mówiąc – powiało optymizmem.
Nowi zawodnicy pokazali
spore umiejętności, z wychowanków też możemy mieć
pociechę. Jeżeli trener Rauhanen odpowiednio wszystko
poukłada, nasz zespół wcale
nie musi walczyć li tylko
o utrzymanie się w Polskiej
Hokej Lidze.

cjału wciąż budowanej drużyny – podobno skład uzupełnić
mają jeszcze czterej zawodnicy – można było obawiać się
pogromu...
I rzeczywiście, początek
zdecydowanie należał do rywali, którzy po zaledwie 7 minutach prowadzili już 2-0.
Najpierw Solomonchak wykorzystał zamieszanie pod
bramką, a kilkadziesiąt sekund później Gmi�er tra�ł po
indywidualnym rajdzie. Gdy
wszystko wskazywało na to,

Bazą imprezy był ośrodek
„Zjawa” w Polańczyku,
gdzie organizatorzy przygotowali sporo dodatkowych
atrakcji, z koncertami na
czele. Ich wysiłki padły na
podatny grunt, bo przewinęło się tam około tysiąca
osób. Jeżeli chodzi o rywalizację stricte żeglarską, to
rozegrano trzy biegi, wszystkie w sobotę. W punktacji
Pucharu Soliny z kompletem zwycięstw Skiba okazał
się najlepszy w klasie T2.
Miejsce 4. zajął Jarosław
Adamczuk
(Naftowiec),
a 5. Ronald Czyż (BTŻ).
Natomiast Torma wygrał
klasę laser standard, sukces
zapewniając sobie dopiero
w finałowym wyścigu.
W T3 pozycję 2. wywalczył
Marek Sawicki (Naftowiec),
3. był Jan Wilk (BTŻ),
a 6. Wiktor Przybyła (niezrzeszony). W T1 na pozycji 2. uplasował się 2. Aleksander Lenczyk (Albatros),
4. Janusz Jagoda (BTŻ).
Miejsce 4. zajął także Adrian Sawicki (Naftowiec)
w klasie sportowej.

Informację przekazał nam
jego klubowy wychowanek Maciej Hunia, któremu trener wysłał wiadomość mailową. OkaRegaty o puchary: Wójta Gminy Solina i Burmistrza Miasta Sanoka stanowiły V rundę zuje się, że wyścig w Regent’s
Pucharu Soliny. Jak dwa tygodnie wcześniej, zwycięstwa odnieśli Wacław Skiba z Biesz- Parku, rozgrywany na dystansie
czadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego i Łukasz Torma z Na�owca.
10 kilometrów, miał liczną obsadę, bo walczyło w nim około

ARCHIWUM PRYWATNE

Przed spotkaniem trener Kari
Rauhanen mówił na łamach
portalu hokej.net: – Skupiamy się na wyjściach z tercji,
sprawdzamy systemy gry, ćwiczymy przewagi i osłabienia.
Doskonalimy też technikę
jazdy i pracujemy nad wytrzymałością. Choć liga rusza za
trzy tygodnie, naszym celem
jest zbudowanie formy na
przełom lutego i marca. Wtedy rozpocznie się gra o wszystko. Słowa te sprawiły, że nie
znając rzeczywistego poten-

Damian Dziewiński (z lewej) po raz trzeci wygrał bieg
w londyńskim Regent’s Parku.

Powtórka w Polańczyku

200 osób. Dziewiński przebiegł
trasę w czasie 33.55, co dało mu
bezapelacyjne
zwycięstwo
w klasy�kacji generalnej. Warto
dodać, że 16. był sanoczanin
Michał Dmitrzak (37.20), który tradycyjnie już gości Damiana w Londynie.

ZAPOWIEDZI
Weekend
na kortach

Skoki i biegi
W przyszłą sobotę (29 sierpnia) w zagórskim ośrodku
„Zakucie” rozegrany zostanie
Letni Puchar Bieszczadów –
Mistrzostwa Podkarpackiego
Okręgowego Związku Narciarskiego
w
Skokach
Narciarskich i Kombinacji
Norweskiej. Zawody obędą
się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.
Początek rywalizacji na skoczniach o godz. 10, a na trasach
biegowych o godz. 14.
Zaprasza Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
w Zagórzu.

KATARZYNA SKIBA

Przypominamy, że już w najbliższy weekend Sanocki Klub Tenisowy organizuje Turniej SiS
rangi 3, czyli I G�ND PRIX
SANO�. Zawody rozegrane
zostaną na kortach przy ul. Mickiewicza. W planach tylko rywalizacja mężczyzn, którzy walczyć
będą w dwóch kategoriach wiekowych – „open” i + 45 lat. Zgłoszenia uczestników składać
Załoga Wacława Skiby (pierwszy z prawej) odniosła pewne zwycięstwo w klasie T2.
można jeszcze dzisiaj, opłata
PUCHAR WÓJTA GMINY SOLINA
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SANOKA startowa wynosi 50 zł od osoby.
T1: 2. Lenczyk, 4. Jagoda. T2: 1. Skiba, 4. T1: 3. Jagoda, 4. Lenczyk. T2: 1. Skiba, 3. Szczegóły turnieju na stronach:
Adamczuk, 6. Czyż. T3: 2. M. Sawicki, 3. Adamczuk, 6. Czyż. T3: 1. M. Sawicki, 3. sktsanok.pl i pzt.pl.
Wilk, 5. Przybyła. Sportowa: 4. A. Sawicki. Wilk, 6. Przybyła. Sportowa: 4. A. Sawicki.
Kolumnę opracował: PIOTR WACŁAWSKI
Laser: 2. Torma.
Laser: 1. Torma.

