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Przed południem przy basenie trudno 
o miejsce parkingowe 
PRZEMYŚL: – Zdarza mi się co jakiś czas korzystać z 
przemyskiej pływalni. Ponieważ po południu grafik jest 
obłożony, staram się w miarę możliwości zaplanować pły-
wanie do południa. Niestety już kilkakrotnie napotkałem 
na problemy parkingowe. Wynikają one prawdopodobnie 
z sąsiedztwa urzędu gminy, bo urzędnikom zdarza się zo-
stawiać auta na parkingu pływalni. W związku z czym dla 
klientów obiektu czasem brakuje miejsc. Kiedyś sprawę 
rozwiązywała tablica „zakaz wjazdu” z informacją, że nie 
dotyczy on klientów basenu. W momencie wykonywania 
ścieżki rowerowej tablica niestety znikła i już nie wróciła 
we wspomniane miejsce. Moim zdaniem warto ją posta-
wić ponownie, może ona ułatwi życie szukającym miejsca 
przy obiekcie – komentuje przemyślanin.

Miejskie rabatki 
mogą nie przetrwać lata
PRZEMYŚL: – Co roku latem oko mieszkańców cieszą 
ukwiecone rabaty miejskie. Ładne, niestety nietrwałe. 
Prawdopodobnie przez zbyt skąpe podlewanie niektóre z 
nich szybko usychają, powodując konieczność nasadzania 
nowych kwiatów. Niedawno byłem świadkiem, jak przy 
ulicy Jagiellońskiej i Sportowej jeden z pracowników pod-
lewał rabaty konewką, w której było 20 – 30 litrów wody. 
Moim zdaniem w okresie, kiedy jest naprawdę ciepło i 
bezdeszczowo, lepiej byłoby wieczorem przejechać się po 
mieście beczkowozem, który umożliwiłby solidne pod-
lanie roślin i trawników. Koszty nowych nasadzeń i tak 
pewnie przewyższają te wynikające z intensywniejszego 
podlewania – zauważa mieszkaniec.

Mało fortunny termin
PRZEMYŚL: – Zastanawia mnie, dlaczego tak długo 
trwają procedury formalne poprzedzające realizację po-
szczególnych inwestycji z budżetu obywatelskiego i czy 
na pewno nie mogą trwać trochę krócej. Na całe wakacje 
zamyka się park sportu i rekreacji przy Bohaterów Getta, 
by zrealizować drugi etap inwestycji, a przecież roz-
strzygnięcie głosowania na poszczególne projekty miało 
miejsce jeszcze jesienią ubiegłego roku. Cieszy mnie, że 
obiekt będzie jeszcze większą atrakcją, ale bardzo szkoda, 
że na rozbudowę wybrano taki, a nie inny termin. Wiele 
dzieciaków z tego miasta nie wyjedzie na wakacje, więc 
możliwość spędzania letniego czasu w takim miejscu jest 
dla nich nie do przecenienia. Szkoda, że o tym nie pomy-
ślano – podsumowuje Czytelnik.
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Kino „Helios” rośnie w oczach
PRZEMYŚL

Trzy dni trwać będzie im-
preza związana z 6. rocznicą 
powstania Galerii „Sanowa”. 
Zainauguruje ją oficjalne 
otwarcie kina „Helios”. Na 
niecałe pięć miesięcy przed 
tym wydarzeniem udało się 
nam odwiedzić budowane 
sale kinowe i sprawdzić stan 
prac. Wprawdzie pozostaje 
jeszcze sporo roboty, ale kino 
rośnie w oczach.

Dzięki uprzejmości dyrek-
tora ds. inwestycji spółki PA 
„Nova” z Gliwic Jacka Tajste-
ra i dyrektora przemyskiego 
centrum handlowego Mariu-
sza Grabowskiego udało się 
nam wejść tam, gdzie na razie 
niewiele osób ma taką moż-
liwość. Na plac budowy kina 
„Helios” w Galerii „Sanowa” 
w Przemyślu.

– Pierwszy etap jest już nie-
mal za nami. Nie było łatwo, bo 
musieliśmy pewne elementy 
wyburzyć, pewne dobudować. 
Cztery sale kinowe, które będą 
do dyspozycji kinomanów, są 
już niemal gotowe pod bada-
nia akustyczne. Harmonogram 
budowy kina określa konkret-
ne jej etapy. I właśnie badania 
akustyczne to kolejne wyzwa-
nie. Potem rozpocznie się zabu-

dowa wnętrz sal, czyli montaż 
instalacji elektrycznej, wod-
no-kanalizacyjnej, sanitarnej, 
wentylacyjnej, klimatyzacyj-
nej, pożarowej – wylicza dy-
rektor M. Grabowski. – Ostatni 
etap to wyposażanie sal kino-
wych w fotele, kanapy, ekrany, 
nagłośnienie czy sprzęt audio-
wizualny. Oficjalne otwarcie 
zaplanowane jest w 6. rocz-
nicę powstania naszej galerii, 
czyli podczas trzydniowej im-
prezy, trwającej od 21 do 23 
października tego roku. Do 
otwarcia dojdzie pierwsze-
go dnia. Drugiego dnia odbę-
dą się warsztaty filmowe, na 
które mamy zamiar zaprosić 
znanych aktorów, reżyserów 
i scenarzystów. Trzeciego dnia 
natomiast odbędzie się im-
preza rocznicowa z gwiazdą 
wieczoru. Do wygrania będzie 
samochód – dodał.

Jak już wspominaliśmy, 
przemyskie kino „Helios” to 
cztery sale kinowe, mogące 
pomieścić  łącznie około 600 

osób. Jedna z sal będzie więk-
sza od trzech pozostałych. 

– Z całą pewnością zdą-
żymy na październik. To nie 
pierwsze budowane przez 
nas kino, więc mamy ogląd 
i  wiemy, na jakim etapie 
budowy jesteśmy. Zakoń-

czyliśmy prace żelbetowe, 
jesteśmy na etapie wykony-
wania posadzek, trzy sale są 
już wykończone płytami gip-
sowo-kartonowymi – poin-
formował inżynier budowy 
Krzysztof Błoński.
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Dyrektor przemyskiego centrum handlowego Mariusz Grabowski zapowiedział, że do otwarcia kina 
dojdzie podczas szóstej rocznicy powstania Galerii Sanowa.

Jedna z czterech sal kinowych jest już niemal gotowa do drugiego 
etapu pracy.

Turystyczne miasto 
nie dba o turystów
PRZEMYŚL

Mienimy się być miastem 
pełnym zabytków i turystycz-
nych atrakcji, ale czy tak jest 
naprawdę? Sezon turystycz-
ny w pełni i dopiero teraz 
okazuje się, jak miasto jest 
do niego przygotowane. 

W ubiegłą środę (8 bm.) 
przed południem przez Ratu-
szową i Rybi Plac przepychały 
się cztery duże autokary wy-
pełnione turystami, żeby za-
trzymać się na kilka minut 
i wysadzić wycieczki. Pierw-
szy zaparkował przed wjaz-
dem na Wałową, drugi zaraz 
za nim, trzeci zablokował pół 
zakrętu, a czwarty stanął pra-
wie w poprzek jezdni. Kie-
dy turyści wysiedli, kierowca 
ostatniego dał upust złości: 
– Jak tu wjechać? Uliczki tak 
wąskie, że prawie lusterka 
pogubiłem, a teraz jeszcze 
muszę stać na zakręcie, blo-
kując przejazd. Kto wymyślił 
parking dla autokarów w ta-
kim miejscu? 

Trzeba przyznać, że miał ra-
cję. Miejsce przy placu Rybim 
z trudem mieści dwa autoka-

ry, ale nie cztery. A co by było, 
gdyby tego dnia przyjecha-
ło do Przemyśla osiem wycie-
czek. Ktoś powie, że parking 
dla autokarów jest wyzna-
czony przy Sanockiej, tylko że 
te cztery wycieczki składały 
się z turystów w wieku moc-
no emerytalnym. Gdyby prze-

wodnik przepędził ich przez 
Sanocką i Piłsudskiego na Ry-
nek, do muzeum,  katedry 
i wreszcie na zamek, pewnie 
połowa z nich wymagałaby po-
mocy lekarskiej. Pozostaje tyl-
ko odradzać wiekowym i mniej 
sprawnym turystom zwiedza-
nie Przemyśla. Chyba nie tak 

powinno funkcjonować miasto 
przyjazne turystom. Łatwiej 
było wybudować trzydzieści 
parę kilometrów ścieżek ro-
werowych, niż wykroić blisko 
centrum dodatkowe dwa miej-
sca, na których można zapar-
kować autokary. 

J.

Plac Rybi w środę przed południem.

Narkotyk 
w długopisie
MEDYKA

Do nietypowej interwencji 
wezwano policjantów z Me-
dyki.

W piątek, 3 czerwca, funk-
cjonariusze z Zakładu Karne-
go w Medyce zwrócili uwagę 
na długopis, który na teren 
placówki próbował wnieść 
powracający z przepustki 

skazany. W jego wnętrzu znaj-
dowała się przezroczysta sub-
stancja. Wezwani na miejsce 
policjanci zbadali ją narkote-
stem. Okazało się, że to amfe-
tamina. 38-letni mieszkaniec 
powiatu leżajskiego został 
przesłuchany, a następnie tra-
fił do więziennej celi. Grozi 
mu do lat 3 pozbawienia wol-
ności.
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