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Kolejny, a ostatni w tym roku numer „TS” ukaże
się już w najbliższą środę, 23 grudnia. To tak,
aby nie zostawiać Państwu zakupu na ostatnią
chwilę, w dzień Wigilii.
Świąteczny numer ukaże się w zwiększonej objętości 20 stron, a jego cena wyniesie 3 zł. Zrobimy wszystko, aby Państwa zainteresował, aby się podobał. Chcemy
bowiem razem z Państwem, a więc w dobrym towarzystwie, spędzić Boże Narodzenie i powitać Nowy Rok.
Napiszemy, jak wyglądała Wigilia w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej i jaką furorę zrobiły Biesy i Czady
w stolicy. Przeczytacie Państwo kilka ciekawych reportaży, których tematów jednak nie zdradzimy. Oczywiście
nie zabraknie całostronicowej krzyżówki świątecznej
i mnóstwa życzeń od przedstawicieli władz i nie tylko.
Innymi słowy, będzie to numer świąteczny i wyjątkowy.
Zainteresowanych informujemy, że ogłoszenia
i reklamy do numeru świątecznego przyjmujemy najpóźniej w poniedziałek do godz. 12.
redakcja
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FORD DOCENIŁ
PASS-POL

Sanocka rma
uzyskała od Forda
prestiżowy certykat
jakości Q1, którym
może się pochwalić
niewiele rm
w Polsce

PIES
W KOLORZE BLUE

6

Blond pasemka, a może
wyprolowana grzywka? A
przy tym kąpiel, kosmetyka
oczu, uszu i pazurków.
Wszystko to dla
naszych
czworonogów
w salonie piękności
pani Marzeny

Porachunki
w gangsterskim stylu
Wydarzenia, jakie rozegrały się w minioną niedzielę wieczorem w Łupkowie i Smereku, przypominały scenariusz kryminalnego lmu. 33-letni przedsiębiorca postanowił zastraszyć dwóch
dłużników zalegających mu z pieniędzmi. Zorganizował napad, w wyniku którego mężczyźni
zostali uprowadzeni. Bici, straszeni bronią i obcięciem palców, przeżyli koszmar, z którego
zapewne nieprędko się otrząsną. Mimo że na nogi postawiono policję w trzech powiatach,
napastnicy uciekli. Udało się jednak zatrzymać inspiratora uprowadzenia.

Mieszkańca powiatu jasielskiego Piotra K. łączyły z mężczyznami wcześniejsze kontakty
biznesowe. Oni mieli rmę budowlaną, on był często ich podwykonawcą. Z powodu nierozliczonych transakcji byli mu winni
45 tys. zł. Kiedy próby wyegzekwowania pieniędzy nie powiodły
się, postanowił ich zastraszyć,
organizując napad i uprowadzenie. W tym celu wynajął dwóch
innych mężczyzn, ponoć przez
znajomego z Wybrzeża. Bandyci
mieli dostać 10 procent z odzyskanych pieniędzy.
Na niedzielę zaprosił swych
dłużników do Łupkowa, gdzie
spędzał weekend. W trakcie
spotkania pod jakimś pretekstem
wyprowadził gości na zewnątrz.
Wtedy zaatakowało ich dwóch
zamaskowanych osobników. By
znaleźć się poza podejrzeniami,
gospodarz również wcielił się
w rolę oary. Napastnicy związali
mężczyzn, zapakowali do bagażnika i na tylne siedzenie volkswagena passata, po czym wywieźli
w rejon Smereka. Tam biciem
i groźbami próbowali zmusić
przedsiębiorców do wydania pieNie jest to oczywiście zdjęcie z materiałów operacyjnych policji, ale ilustracja mająca pomóc wyobrazić sobie,
niędzy. Przystawiali im do głowy
w jakiej pozycji prawdopodobnie przewożeni byli w bagażniku samochodu uprowadzeni przedsiębiorcy.
lufy broni – mogły to być równie
dobrze atrapy – grozili obcięciem palców, uszu i no- stawiono funkcjonariuszy z trzech powiatów: sanoc- pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi bandysów przy użyciu nożyc. Zabrali im komórki i posia- kiego, brzozowskiego i leskiego. Wzmożone tom, którzy zostali przezeń wynajęci.
daną gotówkę, przy pomocy laptopa jednej z oar kontrole drogowe nie przyniosły jednak rezultatu
Inicjator uprowadzenia już wcześniej wchodził
usiłowali złamać hasła dostępu do kont bankowych. – bandyci przepadli bez śladu. Zatrzymany przez w konikty z prawem. – Ciążą na nim dwa prawoKiedy nie przyniosło to rezultatów, a spodziewany policję Piotr K. został decyzją sądu aresztowany mocne wyroki z kodeksu karno-skarbowego, wydałup okazał się znacznie mniejszy od zakładanego, tymczasowo na trzy miesiące. W czasie przesłucha- ne przez sądy w Krośnie i Sanoku. Dotyczą one
rozczarowani bandyci prawdopodobnie „skopali” ty- nia opowiedział o przebiegu wydarzeń, nie podał okresu, kiedy prowadził w Besku rmę związaną
łek inicjatorowi uprowadzenia, rzucając, że teraz jednak nazwisk wynajętych mężczyzn. – Stwierdził, z dystrybucją paliw. Równolegle w Krośnie toczy się
może iść na policję, po czym zniknęli.
że zna tylko ich imiona i że wynajął ich za pośred- proces, w którym Piotr K. oskarżony jest o kierowaPolicja została poinformowana o zdarzeniu póź- nictwem znajomego z Wybrzeża. Jeśli podejrzany nie grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy
nym wieczorem. W stan pogotowia natychmiast po- nie poda tych nazwisk, będziemy szukać ich opera- – mówi prokurator Hałas.
Joanna Kozimor

Bartosz w gronie „siedmiu wspaniałych”
Wspaniały sukces odniósł Bartosz Głowacki, akordeonista
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im Wandy Kossakowej
w Sanoku. Wywalczył on miejsce w nale Ogólnopolskiego
Konkursu „Młody Muzyk Roku 2009” i będzie rywalizował
o awans do Konkursu Eurowizji.
Najpierw spotkało go wielkie
wyróżnienie w postaci zaproszenia przez Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego do
udziału w półnale Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Muzyk
Roku 2009”. – To była dla nas
całkowita niespodzianka, pełne
zaskoczenie – mówi Andrzej
Smolik. W pośpiechu przygotowywali repertuar, pracując codziennie po pięć, sześć godzin,
w pośpiechu szykowali się do
wyjazdu do stolicy.

cyjnie – mówi Tadeusz Hałas, szef sanockiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
Piotrowi K. postawiono zarzut kierowania rozbojem z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania oar przemocą ze szczególnym udręczeniem
do zwrotu wierzytelności, za co grozi mu od 3 do 15 lat
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Będziemy z Wami
już w środę

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

Konkurs odbył się 6 grudnia
w Studio Koncertowym S-1 Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie (najlepsze studio nagrań
w Europie Środkowej), a uczestniczyło w nim 17 utalentowanych młodych instrumentalistów
różnych specjalności. Wykonany brawurowo przez Bartosza
program: utwory J. F. Rameau,
F. Angelisa i E. Derbienko – tak
oczarował jury, że został on jednym z 7 nalistów tego prestiżowego konkursu. Obok niego

awans do nału przypadł
w udziale: skrzypaczce, pianiście, gitarzyście, perkusistce,
puzoniście i eciście.
W związku z awansem do
nału Bartosz musiał pozostać
dwa kolejne dni w Warszawie,
aby uczestniczyć w poprzedzających wielki nał sesjach zdjęciowych, nagraniach r e k l a mowych
oraz
w specjalnie zwołanej
konferencji prasowej
dla dziennikarzy muzycznych. Odbyła się
podczas śniadania
wydanego w kawiarni
u Bliklego.
Jednym z pierwszych owoców sukcesu

akordeonisty sanockiej PSM
jest ogromna promocja Bartosza w Telewizji Kultura. Zawitała też ona za nim do Sanoka
i Zagórza w celu nagrania lmu
o Bartoszu w różnych sytuacjach; w trakcie koncertu, podczas rozmów z jego profesorem,
z kolegami itd.
Jednakże Bartek myślami
już jest w wielkim nale. To jego
największe z dotychczasowych
wyzwań. Musi zaprezentować
w nim utwór na akordeon z orkiestrą symfoniczną Polskiego
Radia w Warszawie pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a będzie to koncert Mikołaja Majkusiaka. Finał będzie można
obejrzeć na żywo w TVP Kultura 28 grudnia (poniedziałek),
godz. 20.
Zwycięzca nału, jako jeden
jedyny, będzie reprezentował

Polskę w półnale i ewentualnym nale europejskim Konkursu Eurowizji, który odbędzie się
w Wiedniu w maju 2010 roku.
Szansa jest: jeden do siedmiu!
emes
PS Półnałowy występ Bartka
można obejrzeć w internecie na
stronie http://www.tvp.pl/kultura/
wydarzenia/mlody-muzyk-roku !

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

GANIMY: Sprawców bałaganu, nie podejmując się przeprowadzenia śledztwa, kto go narobił, którego efektem było pokrycie się terminów dwóch znakomitych imprez jazzowych.
W efekcie „Gwiazdy Jazzu” koncertowały w SDK, zaś polska
odsłona festiwalu „Jazz Bez...” odbywała się w tym samym
czasie w „Górniku”. Rumieniec wstydu oblewał społecznych
organizatorów koncertu w „Górniku”, gdy światowej klasy
gwiazdy, które przyjechały do Sanoka m.in. z USA, musiały
występować przy 50-osobowej widowni. A działo się to
w Sanoku – mieście kultury! I to jest skandal. Podobno
współorganizatorzy festiwalu „Jazz Bez...” z Ukrainy wybierają się z delegacją do Sanoka, aby powiedzieć włodarzom
miasta, co o tym myślą. Dołączamy się do tej delegacji.

Nieźli murarze
Gmina Miasta Sanoka zdobyła „KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ”
w konkursie DOM 2009 na najlepszą inwestycję budowlaną po
obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zwycięstwo w kategorii „przestrzenie publiczne” przyniosła jej
inwestycja pod nazwą Rynek Miejski.
To nie koniec zaszczytów. W tym samym konkursie „DOM 2009”
na „najlepszą inwestycję budowlaną” wyróżnienie w kategorii „obiekty
sportowo-rekreacyjne” otrzymał MOSiR Sanok, a wyróżnioną inwestycją została „Arena Sanok”.
emes

Podziel się z drugim (37)
Kontynuujemy akcję „TS”, skierowaną z jednej strony do tych,
którzy potrzebują rzeczy na które ich nie stać, z drugiej zaś do
tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto nasze zgłoszenia;
– Dywan 2,5 x 3,5 m oraz chodnik 3 x 1 m – tel. 13 46 322 78
(w godz. 9-17)
– Futerko białe, sztuczne, zimowe – tel. 13 46 322 78
(w godz. 9-17)
– Kurtki dziecięce, zimowe i jesienne (10-16 lat) – tel. 13 46 404 96
(po godz. 16)
– Kurtka zimowa męska – tel. 13 46 404 96, lub 605 389 441
– Buty damskie (zimowe i letnie) rozm. 38,39 – tel. 13 46 400 78
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. Mamy
zimę. Ciepłe okrycia, obuwie, ciepłe nakrycia głowy mają duże wzięcie.
Dzwońcie Państwo pod numer 13-464-02-21! Jeszcze raz przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane bezpłatnie
i nie można żądać za nie pieniędzy.

AUTORKA

CHWALIMY: Kierownictwo szpitala, które miotając się z problemami, jakie im na co dzień gotuje NFZ, potra chyba najlepiej w mieście opracowywać projekty i zgarniać w ten sposób
niesamowitą kasę. Tylko w roku 2009 będzie to kwota ponad
15 mln złotych! I mają gdzieś kryzys, protesty i biadolenia.
Kasują europejskie fundusze i prą do przodu, jak mało kto.
Bez armii urzędników, konsultantów, recenzentów i nansistów. Brawo! Brawo panowie: Adam Siembab, Robert Płaziak, Grzegorz Panek. Stawajcie na podium, bo zasłużyliście
na medale.
emes

Policję sanocką znów postawił na nogi alarm bombowy – trzeci w tym roku. Jego przyczynkiem stał się dziwny przedmiot
znaleziony w ubiegły czwartek w budynku na skrzyżowaniu
ulic 3 Maja, Kościuszki i Jagiellońskiej. Swoje siedziby mają tu
kancelaria adwokacka, notariusz, biuro rachunkowe i szkoła
języka angielskiego.

Choć wśród obserwatorów przeważał pogląd, że to kolejny fałszywy alarm, wszyscy czekali niecierpliwie na ostateczne rozstrzygnięcie: jest ładunek wybuchowy czy go nie ma?
Sygnał o tajemniczym znalezisku zgłosił jeden z najemców.
– Kiedy przyszedłem rano do biura, zauważyłem opartą o ścianę
pod stołem w korytarzu dziwną
rurkę. Wyglądała jak bambusowa.
Miała około 80 cm długości i wzorki na powierzchni. Z dwóch stron
była obwiązana jakimś materiałem i sznurkami. Końce były zalakowane. Gdy podniosłem ją
ostrożnie do góry, w środku zaczęło się coś przesypywać – jakby
kulki. Trochę mnie to wystraszyło,
więc szybko ją odłożyłem. Ponieważ był to bardzo dziwny przed-

miot, powiadomiłem policję – opowiada Marek Szomko, właściciel
biura rachunkowego.
Podejrzana rurka zaniepokoiła także funkcjonariuszy. Postanowili zabezpieczyć teren, ewakuując zarazem wszystkich najemców
kamienicy oraz pracowników znajdującego się na parterze banku
WBK. Wezwali też grupę rozpoznania minersko-pirotechnicznego z Rzeszowa..
– Pracowałam cały czas na
komputerze i nie zwracałam uwagi, co się dzieje. Około południa
weszli policjanci i poprosili

o opuszczenie budynku. Widziałam ten przedmiot, ale trudno mi
się wypowiadać, czy mógł stwarzać zagrożenie. Nie jestem ekspertem – podkreśla notariusz Lidia
Górska-Galewicz.
Dwie godziny później – po zbadaniu rurki przez pirotechników
– z ulgą przyjęto informację, iż nie
jest to ładunek wybuchowy.
– Przedmiot został zneutralizowany.
Teraz zostanie poddany badaniom,
by wyjaśnić, co to właściwie jest.
Jest to dziwna konstrukcja, ale na
całe szczęście nie niebezpieczna
– podkreśla sierż. Anna Zdziebko,
rzecznik prasowy sanockiej KPP.
To już trzeci w tym roku alarm
bombowy w Sanoku. Podobnie
jak poprzednie, okazał się fałszywy. Policja nie łączy ich jednak ze
sobą. Pytanie, czy był to przypadek, czy też czyjś głupi żart, na
razie pozostaje bez odpowiedzi.
Jeśli żart, to bardzo kosztowny
– kilkugodzinna akcja pochłonęła
około 20 tys. złotych. Wymagała
zaangażowania policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,
gazowego i energetycznego oraz
grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Łącznie brało w niej
udział około 50 osób. Jej zasadność pozostaje poza wszelką dyskusją. Poważne traktowanie każdego sygnału o podejrzanym
przedmiocie, który może stanowić
ładunek wybuchowy, nie jest
oznaką przewrażliwienia policjantów, tylko ich obowiązkiem.
Joanna Kozimor

Okulickiego jak spod igły
Mija świetny rok powiatu pod kątem inwestycji drogowych, zwłaszcza na terenie miasta.
Zamknięty został mocnym akcentem, bo
w poniedziałek (15 bm.) nastąpił odbiór ponad 4-kilometrowego odcinka drogi Sanok
– Bukowsko, obejmującego ulicę Okulickiego.
Trwające od lat narzekania na rzeczywiście fatalny stan tego traktu wreszcie dobiegły końca. Rozpoczęty w sierpniu remont obejmował odcinek 4112
metrów – od przejazdu kolejowego na Dąbrówce (ponad 1,5 km na terenie Sanoka) do mostu w Markowcach. W ciągu 4 miesięcy wykonano: przebudowę
nawierzchni i infrastruktury odwadniającej wraz
z konserwacją przepustów, wykonanie zjazdów,
utwardzenie poboczy oraz montaż barier ochronnych
i znaków drogowych. Prace prowadził Rejon Budowy
Dróg i Mostów z Krosna. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł ponad 2,8 mln zł, z czego 1,7 mln udało się
pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pozostałą część pokrył powiat wraz z miastem.
Droga jest solidnie wykonana i powinna nam
służyć przynajmniej 15-20 lat. Nawierzchnia ma
5,5 metra szerokości; szkoda, że nie o metr więcej,
ale na przeszkodzie stanęła charakterystyka zabudowy i sprawy własnościowe. Komisja miała jedynie
małe zastrzeżenia co do poboczy, które zostaną
poprawione wiosną. Być może, we współpracy
z miastem, uda nam się też na Okulickiego zrobić
chodniki, które mogłyby powstać po wprowadzeniu
do rowu kolektora odwadniającego – powiedział Ze-

ZZ POLICJI...
POLICJI...
Sanok

* Nieźle obłowili się złodzieje, którzy
włamali się (9 bm.) do jednego z lokali gastronomicznych. Sprawcy
dostali się do środka po wyłamaniu
zawiasów w drzwiach wejściowych
od strony zaplecza. Skradli alkohol,
papierosy oraz 600 zł. Właściciel
baru oszacował łączne straty na 1230 zł.
Znacznie większy łup znaleźli
w dwóch automatach do gier, z których skradli 14067 zł.
* Chwila nieuwagi wystarczyła, aby
dokonująca zakupów (9 bm.) na bazarze przy ul. Lipińskiego Krystyna L.
straciła kosmetyczkę wraz z dowodem osobistym oraz legitymacją
emeryta.
* Głupota wandali nie zna granic.
Tym razem objawiła się (10 bm.)
w formie zaspawanej bramki wejściowej prowadzącej na teren jednej
z sanockich firm. Pokrzywdzony Roman W. wycenił straty na 400 zł.
* Chuligańskim kompleksom nie
oparło się też audi A4, którego karoserię nieustalony troglodyta porysował (10 bm.) ostrym, twardym narzędziem. Poszkodowany Krzysztof R.
oszacował straty na 600 zł.
* Następnego dnia doszło do uszkodzenia kolejnego samochodu. Tym
razem wandal oberwał obudowę
lusterka w bmw. Właścicielka pojazdu Beata A. wyceniła zniszczenia
na 1500 zł.
* Nie będzie miło wspominać pobytu
w naszym mieście Elżbieta B. z powiatu rzeszowskiego. Kobiecie skradziono (12 bm.) portfel zawierający
580 zł, dowód osobisty oraz kartę
bankomatową.
* Nieznany sprawca – prawdopodobnie przy pomocy dopasowanego klucza – otworzył (12 bm.) drzwi fiata
uno należącego do Danuty B. Złodziej
wymontował radioodtwarzacz Sony
o wartości 200 zł.
* Na całość poszli (12 bm.) sprawcy
włamania do sklepu z napojami i automatami do gier. Złodzieje dostali
się do środka, wyłamując zamek
w drzwiach na zapleczu. Ich łupem
padł znajdujący się pod ladą metalowy sejf, zawierający utarg w wysokości 2945 zł. O włamaniu zawiadomiła policję Monika P.

Gmina Komańcza
AUTOR

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

Powtórka z rozrywki?

Kierowcy wreszcie mogą spokojnie jeździć wyremontowaną ul. Okulickiego.
non Stryjak, naczelnik Wydziału Rozwoju, Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym.
Remont ten zamknął wyjątkowo dobry rok powiatu jeżeli chodzi o inwestycje na terenie Sanoka. Przypomnijmy, że wcześniej – całkowicie lub częściowo
– wyremontowane zostały ulice: Jana Pawła II, Sienkiewicza, Konopnickiej, Konarskiego i Traugutta.
– Tak owocnego roku nie mieliśmy od dawna. Oczywiście to także efekt większej dostępności środków
zewnętrznych niż jeszcze kilka lat temu. Chcę w tym
miejscu podkreślić dobrą współpracę z miastem, bo
niektóre inwestycje po prostu musimy nansować razem. A w tego typu tematach dobry klimat jest bardzo
ważną sprawą – podkreśla naczelnik Stryjak.
B. Błażewicz

Nowa rzeczniczka w Urzędzie

Agnieszka Frączek jest absolwentką wydziału lologii polskiej
na Uniwersytecie Rzeszowskim. Po skończeniu studiów współpracowała z lokalnymi mediami, m.in. jako redaktor dziennika „Super Nowości”. Jej ostatnim miejscem pracy był Urząd Gminy w Jedliczu, gdzie
pełniła rolę podinspektora ds. promocji i kontaktu z mediami.
red.

ARCHIWUM PRYWATNE

AGNIESZKA FRĄCZEK została nowym rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miasta w Sanoku. Zastąpiła na tym stanowisku Waldemara Bałdę, który powrócił do pracy w dziennikarstwie, w jednej z gazet w Krakowie.

* Młodociany sprawca podłożył
ogień (8 bm.) pod kabinę ciągnika
LKT stojącego w Nowym Łupkowie.
Spaleniu uległa instalacja elektryczna
i hydrauliczna. Zgłaszający wycenił
straty na 2000 zł.

Zagórz

* Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło 8 bm. W jego
wyniku poważnych obrażeń ciała
doznała piesza Helena Ch, potrącona
przez kierującego volvo Andrzeja O.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Kierowcy
na promilach
Na jeździe po pijanemu złapano czterech kierowców. W Zagórzu policja
namierzyła 24-letniego Silviu R.-P.
z Rumunii, który kierował bmw, mając
2,037 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyznę osadzono
w PdOZ do wyjaśnienia. W ręce policyjnych patroli wpadli też: w Smolniku
– rowerzysta Janusz K. (1,113); w Sanoku – Bolesław Dz., volkswagen golf
(1,47). W Trepczy – podczas interwencji na miejscu kolizji – policjanci
ustalili, że kierujący audi A4 Maricin J.
nie tylko jest pijany (2,331), ale posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.
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Z BLISKA I Z DALEKA

Pięć miast Podkarpacia, jako pierwsze ze Ściany Wschodniej,
promowało się we Francji. Były to: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok i Tarnobrzeg. Prezydentów i burmistrzów tych
miast w gościnnych progach przyjęła Ambasada RP w Paryżu, a wśród gości znaleźli się przedstawiciele administracji
francuskiej, środowisk biznesowych, kręgów turystycznych,
Polonia francuska oraz dziennikarze.

nastu lat!” Mówił o naszym „Automecie”. Ale zdradził też, iż planuje
utworzyć w Sanoku swoją rmę. W
lutym zapowiedział swą wizytę
temu poświęconą – relacjonuje paryskie spotkania promocyjne burmistrz W. Blecharczyk.
Co to nam dało? – ktoś zapyta.
My to pytanie skierowaliśmy bezpośrednio do burmistrza. Oto co
odpowiedział: – Dobrze znaleźć
się wśród pięciu wybranych miast
Podkarpacia, które mogły pokazać
się Francji. Wybór ten jest docenieniem potencjału turystyczno-gospodarczego Sanoka, a także zmian,

ACHIWUM UM

Promocja Podkarpacia dotyczyła turystyki oraz gospodarki.
– Pokaz multimedialny ukazujący
walory turystyczne Sanoka zrobił
na wszystkich naprawdę duże wrażenie. Sądząc po reakcji i komentarzach, to była wyjątkowo ciekawa
oferta i mocna karta w turystycznej
talii Podkarpacia – mówi burmistrz
Wojciech Blecharczyk.
W drugim panelu, gospodarczym, skoncentrowano się na prezentacji terenów pod inwestycje
oraz ofert. – Przedstawiłem rys
historii gospodarki miasta, jego
dzień dzisiejszy oraz dwie konkretne oferty dla inwestorów francuskich: aquapark oraz zagospodarowanie terenów stadionu „Wierchy”,
uwzględniające w bilansie budowę
nowego stadionu. Zaprezentowałem także tereny pod inwestycje
w stree ekonomicznej, wyrażając
zainteresowanie współpracą sanockich przedsiębiorców z rmami
francuskimi. I tu również, podobnie
jak podczas panelu turystycznego,
nie zabrakło zainteresowania
ze strony potencjalnych inwestorów. Podczas spotkania tzw. stolikowego pytano o szczegóły, sondowano nasze oczekiwania. Miłym
momentem była rozmowa z jednym z francuskich przedsiębiorców,
który rozpoczął ją od słów: „z Sanokiem to ja współpracuję już od kilku-

W promowaniu Sanoka burmistrz W. Blecharczyk nie ma sobie
równych. Obojętnie czy to jest w Warszawie, czy w Paryżu.

Starostowie protestują
Starostowie województwa podkarpackiego wystosowali protest do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia, rozpoczynając tym
samym ogólnopolską akcję protestacyjną. W najbliższych
dniach (piątek?) wyruszą do stolicy, gdzie zechcą pokazać
swój gniew i siłę.
Oto obszerne fragmenty wystosowanego protestu:
Stop dla ograniczania dostępności do świadczeń medycznych!
Stop dla lekceważenia dorobku
samorządów, dyrekcji i pracowników szpitali powiatowych!
Mimo wielu prób przekonywania Ministra Zdrowia i Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
do konieczności zmian zasad
nansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa
zamkniętego, a w szczególności
wypłacania tzw. nadwykonań
za lata 2008 i 2009 oraz zasad
kontraktowania na rok 2010, rozpoczynamy ogólnopolską akcję
protestacyjną!
(…) Do dnia dzisiejszego nie

jakie dokonują się w naszym
mieście. Była to wielka szansa na
pokazanie się w wielkim świecie,
które może przynieść owoce.
Chciałbym, aby tak się stało. Oceniając przebieg rozmów, ich temperaturę i zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów,
można mieć taką nadzieję. Zdradzę, że tematem budowy aquaparku zaianteresowała się prezydent
Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji p. Hanna Stypulkowska-Goutierre, obiecując, że
będzie osobiście go wspierać.
Bądźmy zatem dobrej myśli.
Kończąc francuski występ Sanoka w Paryżu, dodajmy, że wyjazd zorganizował Urząd Marszałkowski we współpracy z ministrem
Andrzejem Szteligą, kierownikiem
Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu.
emes

wypłaca
się
wynagrodzenia
za świadczenia ponadlimitowe!
Nie zatwierdzono również Planu
nansowego NFZ na rok 2010,
a projekty rozpatrywane w ostatnich dniach przez sejmową Komisję Zdrowia przewidują znaczne
obniżenie nakładów na szpitale.
Nie akceptujemy tego typu działań, które prowadzą do ograniczenia dostępu ubezpieczonym do
świadczeń medycznych oraz pogarszania się sytuacji nansowej
szpitali.
Pierwsze kroki, jakie podejmujemy, to:
– wstrzymujemy się z aneksowaniem umów na leczenie szpitalne
na rok 2010, do czasu zapewnienia środków w skali poszczegól-

nych województw, w wysokości
nie niższej niż wynikających
z planu na rok 2009,
– zobowiązujemy dyrektorów
szpitali do wystąpienia na drogę
sądową przeciwko NFZ w sprawie niewypłacania świadczeń ponadlimitowych,
– występujemy do stosownych
organów o zbadanie prawidłowości postępowania Prezesa
NFZ w kwestii kontraktowania
i płatności za świadczenia,
– w najbliższych dniach starostowie i prezydenci miast na prawach
powiatu przeprowadzą akcję protestacyjną w Warszawie przed siedzibą NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Jako osoby reprezentujące
lokalne wspólnoty mieszkańców
z pełną determinacją walczyć będziemy o interes pacjentów, którzy nie mogą stać się oarą
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.
W podpisie:
Starostowie
woj. podkarpackiego

PASS-POL w światowej czołówce
Produkująca części samochodowe sanocka spółka PASS-POL
uzyskała od Forda prestiżowy certykat jakości Q1, którym może
się pochwalić niewiele rm w Polsce. Cieszące się szczególnym
uznaniem w branży motoryzacyjnej wyróżnienie potwierdza, że
zakład należy do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem wysokiej jakości produktów, jak i optymalizacji kosztów,
terminowości dostaw oraz innowacyjności.

rów, łączników, itp. Sanockie wyroby wysyłane są do ponad 50
zakładów na całym świecie. Nie
poprzestając na tym, rma mocno
inwestuje w rozwój. W ciągu ostatniego roku wzbogaciła się o wiele
nowoczesnych maszyn, systema-

Przyznawana według nowych,
bardzo restrykcyjnych kryteriów
nagroda wymagała od sanockiej
spółki spełnienia wielu wymagań.
Zespół wdrażający standardy Q1
pracował nad tym od wielu miesięcy. W jego skład wchodziła duża
grupa pracowników z każdej niemal komórki rmy, a szkolenia
obejmowały często całą 800-osobową załogę. Co warte podkreślenia, większość najważniejszych
zadań powierzono młodym pracownikom, dając im szansę współtworzenia dorobku spółki. Podczas
decydującego audytu rma otrzymała maksymalne noty, a wizytujący ją szef europejskiej organizacji
jakościowej Forda nie krył wyrazów
uznania.
Zdobycie certykatu to nie
tylko potwierdzenie znakomitej
jakości wyrobów produkowanych
przez PASS-POL, ale i duże
wsparcie dla rmy w trudnych kryzysowych czasach. – Niedawno
Ford ogłosił zamiar zredukowania
liczby swoich dostawców na całym świecie z 1500 do około 750.
W tej selekcji niebagatelne znaczenie będzie miało posiadanie
nagrody jakości Q1 – podkreśla
Jaromir Wilusz, dyrektor ds. administracyjno-handlowych i członek
zarządu spółki. – Dzięki niej

tycznie rozwija zaawansowane
projekty automatyki przemysłowej
oraz całkowicie nowe technologie,
w tym produkcję węży paliwowych
oraz wysokociśnieniowych dla
koncernu Volkswagen-Audi.
– Inwestowanie w rozwój
technologiczny stwarza możliwość
uczestnictwa w najnowszych i najbardziej zaawansowanych projektach. W połączeniu z wysoką jakością naszych wyrobów, którą
potwierdza otrzymany certykat
Q1, pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość – dodaje dyrektor Wilusz.
/joko/

uzyskaliśmy też nowe, duże zamówienia na kolejne lata, co pomogło nam szczęśliwie przetrwać
kryzys. Ostatnio zwiększyliśmy
zatrudnienie o kolejne 60 osób,
a od stycznia 2010 pracownicy
otrzymają małą podwyżkę płac.
W przyszłorocznych planach zakładamy uruchomienie nowego wydziału produkcyjnego, co pozwoli
stworzyć kolejne miejsca pracy.
W PASS-POL-u produkowanych jest ponad 8400 rodzajów
węży gumowych, poliamidowych
i rurek stalowych oraz ponad 4300
rodzajów zespołów montażowych
składających się z ltrów, zawo-

W nocy po omacku, rano tak samo
Jeden z naszych Czytelników (dane do wiadomości redakcji)
zwraca uwagę na zbyt szybkie wyłączanie latarń ulicznych, co
prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
– Oburza mnie, że władze Sanoka zafundowały nam w nocy
ciemne ulice i osiedla, pozostawiając
zarazem rzęsiście oświetlony Rynek.
Takie oszczędzanie to idiotyzm!
W dodatku nie dość, że latarnie włączane są dopiero nad ranem, świecą
tylko do 7. Tymczasem w grudniu
o tej porze jest jeszcze zmierzch i na
ulicach niewiele widać. Taka sytuacja naraża życie i zdrowie mieszkańców, co potwierdza zdarzenie
z wtorku, którego byłem świadkiem.
Jechałem tuż po 7. ulicą Kościuszki
w kierunku ronda. Dopiero w świetle
reektorów zauważyłem przechodzącą przez przejście na wysokości
banku PBS pieszą. Jadąca z przeciwka kobieta nie widziała jej w panującej wokół szarówce i o mało co nie
zahaczyła lewym lusterkiem. Cudem
tylko nie doszło do potrącenia! Kieru-

jąca była tą sytuacją autentycznie
przerażona – zatrzymała auto za
przejściem i zakryła twarz rękami.
Gdyby doszło do wypadku, odpowiadałaby za potrącenie pieszej
na przejściu, choć w tych warunkach
– przy oślepieniu reektorami aut jadących z przeciwka i braku światła

latarń z boku – nie miała szans, żeby
wcześniej dostrzec pieszą. Na
szczęście, kobieta jechała wolno
i tym razem nie doszło do tragedii.
Czy ktoś w tym mieście pójdzie
wreszcie po rozum do głowy i podejmie w kwestii oświetlenia ulic rozsądne decyzje? Czy musi dojść do
nieszczęścia, żeby władcy Sanoka
to zrozumieli? – pyta retorycznie
nasz Czytelnik.
/k/

Pozostaną w pamięci

Panu Prezesowi
Markowi Łęckiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Syna Łukasza
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy STOMIL SANOK S.A.

Panu Prezesowi
Markowi Łęckiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Syna
składa

Opublikowany w poprzednim wydaniu „TS” sygnał „Klął jak...
szewc?” dotyczący chamskiego potraktowania klientki przez
właściciela zakładu szewskiego na Błoniach, w nieprecyzyjny
sposób wskazał na winowajcę. Okazało się bowiem, że
w pobliżu zlokalizowane są dwa podobne zakłady.
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Potwierdzającą przyznanie prestiżowej nagrody tablicę oraz specjalną, niebieską agę przedstawiciele spółki odebrali uroczyście
z rąk reprezentanta Ford Motor Company w ubiegłym tygodniu.

• Sygnały czytelników • Sygnały czytelników •

Szewc szewcowi
nierówny
– Opisana sytuacja nie dotyczy mojego zakładu, który mieści
się w wolno stojącym kiosku koło
pawilonu handlowego na Błoniach, przy parkingu. Nigdy nie
potraktowałbym w ten sposób
klienta – zapewnia Roman Hajduk, prosząc o jednoznaczne
wskazanie, o który zakład chodzi.
Spełniamy oczywiście prośbę,
przepraszając za mimowolne narażanie na niezasłużoną krytykę.

MARCIN SOŚNICKI

O Sanoku w Paryżu

Prezes Ciarko KH

Brak precyzji wynikł z niewiedzy,
iż w pobliżu znajdują się dwa
zakłady świadczące usługi szewskie. Ten, w którym doszło do
opisanej sytuacji, mieści się
na piętrze handlowego pawilonu.
Szkoda, że jego właściciel nie poczuł się zobowiązany do wyjaśnienia sprawy. Jak widać, nie
tylko do klientów ma nonszalancki stosunek...
/k/

Nagle straciliśmy wspaniałego
Przyjaciela, Kolegę,
Opiekuna niepełnosprawnych

śp. Eugeniusza Śpiewaka
Rodzinie i bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Pracownicy S.I. Spójnia
TYGODNIK SANOCKI
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SANOK MIASTO KULTURY

Z jazzowym szlifem
Przez cztery wieczory scena Sanockiego Domu Kultury rozbrzmiewała jazzem z najwyższej półki. Zgodnie z hasłem
imprezy „Gwiazdy jazzu w...” miłośnicy improwizacji jazzowych uczestniczyli w prawdziwej uczcie, z niekłamaną przyjemnością smakując muzyczne dania serwowane przez takich
mistrzów jak Artur Dutkiewicz, Jorgos Skolias, Henryk
Miśkiewicz czy Robert, Wojciech i Henryk Majewscy.

swe ciało wokół saksofonu, wydobywając z instrumentu niesamowite kaskady dźwięków.
Trzeci z koncertów, którego
gwiazdą był zespół Old Timers
– symbol i legenda polskiego jazzu tradycyjnego – można z powodzeniem
określić
mianem
artystycznego
show.
Dixielandowe
brzmienia
jazzowych
standardów,
świetne „kawałki” znane
choćby z takich lmów fabularnych jak „Był Jazz”,
„Vabank” czy „Seksmisja”,
do których zespół nagrał
muzykę,
w połączeniu
z profesjonalizmem, humorem i młodzieńczą energią
dość wiekowych już przecież muzyków, stworzyły
niezapomniany spektakl.
Artyści znakomicie czuli się
na SDK-owskiej scenie,
czemu dali wyraz w bisach
i... podziękowaniach dla
akustyka, któremu osobiście poszli po koncercie
Old Timers to najdłużej istniejący (założył go w 1965 r. znakomity trę- pogratulować.
bacz i kompozytor Henryk Majewski) i najwybitniejszy zespół jazzu tra– Pomysł, aby muzykę
dycyjnego w Polsce.
jazzową pokazać trochę inaPreludium muzycznych doznań wą widownię, wyzwalając niesa- czej – w sali koncertowej, a nie klustanowił – znakomicie wprowa- mowite emocje. Apogeum nasta- bowej, sprawdził się. Początkowo
dzający w klimat imprezy – wie- ło wraz z pojawieniem się Jorgosa impreza zapowiadała się znacznie
czór lmowy, na który złożyły się Skoliasa – wokalisty obdarzone- skromniej, jako pojedynczy konkrótkometrażowe produkcje z mu- go niezwykłym głosem, chary- cert, dopiero w trakcie przygotowań
zyką Czesława Niemena i Krzysztofa zmą i dużym poczuciem humoru. udało się ją tak fajnie rozbudować.
Komedy. Oprócz dobrze znane- Momentami wydawało się, jakby Każdy z koncertów gromadził okogo kinomanom obrazu „Dwaj lu- na scenie znajdował się nie jeden ło 260-280 słuchaczy, co mile nas
dzie z szafą”, pokazano też a trzech wokalistów... Artysta tak – jako organizatora – zaskoczyło.
znacznie rzadziej goszczące na zaczarował widzów, że nie broni- Zainteresowanie było tak duże, że
ekranie – „Gdy spadają anioły”, li się nawet przez wspólnym jaz- musieliśmy trzykrotnie dodrukowy„Sukces”, „Zderzenie” czy „Aktor zowaniem i kilkakrotnie domagali wać karnety. Mam nadzieję, że nawet te osoby, które wcześniej nie
i błazen”.
się bisów.
Jako pierwsi w muzycznej
Drugi z wieczorów miał nieco słuchały jazzu, przekonały się, że
odsłonie zaprezentowali się Artur odmienny klimat – i z racji innej jest to muzyka ciekawa, którą warDutkiewicz Trio oraz Jorgos w nastroju, stanowiącej leitmotiv to poznać. Zwłaszcza w wykonaniu
Skolias, prezentujący projekt koncertu muzyki Krzysztofa takich gwiazd. Artyści też podNiemen/Hendrix. Jazzowe impro- Komedy, i ze względu na wystę- kreślali, że czuli się tu świetnie,
wizacje, których punktem wyj- pujących jazzmanów – Henryka a koncerty miały taki klimat, jaki
ściowym stały się kompozycje Miśkiewicza
oraz
Majewski zdarza się podczas niewielu wystędwu legend muzyki rozrywkowej Quintet. Niepozbawione emocji, pów. To wszystko sprawia, że porozgrzały publiczność niemal do choć zdecydowanie bardziej wy- ważnie myślę o kontynuacji tej imczerwoności, choć początkowo ciszone i chyba trudniejsze w od- prezy, może tylko przesuniętej
reagowała ona dość niemrawo. biorze improwizacje, miały też o kilka dni w czasie – stwierdził
Przełom nastąpił wraz z solowym kilka najwyższej próby solówek, Waldemar Szybiak.
Jesteśmy absolutnie za – i za
popisem perkusisty, który na kil- w których brylował zwłaszcza
ka minut – niczym w transie – za- Henryk Miśkiewicz. W muzycz- kontynuacją, i za drobnym prze/joko/
hipnotyzował prawie 300-osobo- nym zapamiętaniu niemal owijał sunięciem...

Nie mieli sobie równych

Kolejny sukces stał się udziałem tancerzy Janusza Podkula
z ZTL Sanok. Podczas VIII Przeglądu Zespołów Tanecznych
„Pasikonik” w Mielcu zajęli 1. miejsce w kategorii zespołów ludowych, powtarzając tym samym ubiegłoroczne osiągnięcie.
W grupie „ludowców” o zwycięstwo rywalizowało 12 zespołów m.in. z Mielca, Leżajska,
Rzeszowa, a nawet Katowic. Po
ubiegłorocznym,
mistrzowsko
wykonanym krakowiaku sanoczanie zaprezentowali się tym
razem w polonezie i mazurze.
– Zatańczyli dobrze, mimo udziału kilku debiutantów. Wystarczyło,
że wyszli na scenę, by na widowni rozległo się przeciągłe „aaach”.
Widok zespołu złożonego z 16 par,
do tego w pięknych kostiumach,
zawsze robi wrażenie. Jeśli do
kostiumów dołoży się wyjątkowo
piękną i oryginalną muzykę Kilara
oraz charakterystyczny, posuwisty krok mazura – całość musi
dobrze wypaść – mówi Janusz
Podkul. – Ci, którzy byli na tym
przeglądzie w zeszłym roku, jak
tylko nas zobaczyli, stwierdzili:
No, jak przyjechał Sanok, to już
jest po 1. nagrodzie... I tak było.
W przyszłym roku zrezygnujemy
chyba z Mielca, bo poziom jest
tam raczej średni i nie mamy
właściwie konkurencji. Muszę
STR. 4

czyńców. Utworzono je z inicjatywy Alicji Wosik, która pełni w nim
rolę prezesa, a prywatnie jest
mamą tańczącej w zespole

Polonez czy mazur – w staropolskich strojach tancerze ZTL
„Sanok” prezentują się wyjątkowo pięknie.
poszukać jakiegoś innego festiwalu...
Szans na wypromowanie
zespołu i pokazanie go większej
publiczności aktywnie poszukuje
powstałe we wrześniu Stowarzyszenie
Miłośników
ZTL
„Sanok”, skupiające w swoich
szeregach obecnych i dawnych
tancerzy – także z ZPiT „Autosan”
– rodziców, sympatyków i dar-

Dagmary. Plany Stowarzyszenia,
któremu siedziby użyczył życzliwie dyrektor SDK, są ambitne
– w styczniu zaplanowano tygodniowy obóz z udziałem choreografa ZPiT Śląsk, w lipcu zaś
tournee koncertowe po Niemczech
i Francji. Nam nie pozostaje nic
innego, jak życzyć spełnienia tych
wspaniałych planów.
/jot/

Jazz międzynarodowy,
porywający
Na wysokim poziomie stały koncerty VIII Międzynarodowego
Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez...”, który do Sanoka zawitał
już po raz piąty. Impreza miała rewelacyjny nał w postaci
występu formacji MP3, która dosłownie powaliła publiczność
na kolana.
Festiwal rozpoczął się skromnie, pierwszego dnia frekwencja
w klubie „Górnik” była słaba.
A szkoda, zważywszy na klasę
muzyków. Mocne otwarcie dał
międzynarodowy projekt DONEDA
(Japonia/Francja/Ukraina). Był to
najwyższej próby improwizowany
jazz, w którym członkowie zespołu wykorzystywali instrumenty na
wszelaki sposób. Czegoś takiego
nie można posłuchać z płyty – cisza przeplatała się z trzaskiem,
a muzycy obnażali się przed
publicznością ze swych uczuć.
Muzyka trudna i mocno skondensowana.
Następnie na scenę wyszło
krajowe JAZZ TRIO, choć też
w „internacjonalnym” klimacie, bo
światowej sławy wokalistka jazzowa Grażyna Auguścik mieszka
w USA. Do Polski zawitała na kilka dni właśnie po to, by wystąpić
na „Jazz Bez...”. Towarzyszyli jej
znani instrumentaliści – Włodzimierz
„Kinior” Kiniorski i Dariusz
Makaruk. Trójka gwiazd-legend
polskiego jazzu zagrała energetyczną dawkę elektroniki, wzbogaconą elementami etnicznymi.
I oczywiście niesamowitym śpiewem, który wprost zachwycił
publiczność. Słuchacze nie kryli
uznania dla talentu Grażyny
Auguścik.
Dobre opinie zapewne rozeszły
się po mieście, bo drugiego dnia
frekwencja była już znacznie lepsza, pojawiło się około 100 osób.
Na pierwszy ogień poszło nowoczesne, free-jazzowe granie

GRATISY!

Kino SDK
zaprasza
„Renifer Nico ratuje święta”
– czyli zaproszenie do udziału
w familijnej przedświątecznej
przygodzie. Humor, ciekawa
historia, oryginalna animacja,
świetny dubbing. W Kinie SDK od
piątku do niedzieli i we wtorek
o godz. 16. W poniedziałek
w ofercie dla szkół o 9 i 11.
„Opowieści galicyjskie”,
wydany przed laty tom opowiadań Andrzeja Stasiuka, został
poddany próbie lmowej i doskonale zdał egzamin. „Wino truskawkowe” to urzekający obraz
prowincji: świata barwnego, oryginalnego, pełnego zagadek.
Czego w nim nie ma! Miłość,
zbrodnia, pokuta są tu naturalnymi składnikami życia, podobnie
jak zmieniające się pory roku.
A wszystko to dzieje się tuż obok,
w n a s z y m środku Europy.
Bardzo dobre kino. Od piątku do
niedzieli i we wtorek o 17.45.
„Saga Zmierzch – Księżyc
w nowiu” – lm, który bije rekordy frekwencyjne, adaptacja znanej powieści. Miłość i groza splatają się tu w całkiem zgrabny węzeł. W Kinie SDK od piątku do
niedzieli i we wtorek o 20, w poniedziałek o 19.30.
Dla czytelników, którzy
jako pierwsi zadzwonią do redakcji w piątek o godz. 12,
mamy po jednej podwójnej
wejściówce na każdy z lmów.

TYGODNIK SANOCKI

zespołu JANUSZ ZDUNEK +
MINUS. Był to kolejny sanocki
występ najlepszego polskiego
trębacza młodego pokolenia,
znanego choćby z takich grup,
jak 5 SYFON, KULT. Miłośnicy
charakterystycznych dźwięków
trąbki Zdunka mieli prawdziwą
muzyczną ucztę, inni zaś mogli
posłuchać, w jakim kierunku
„drepta” cały ten jazz.
I wreszcie danie główne.
Mowa oczywiście o koncercie
MP3, czyli rodzinnego projektu
Pospieszalskich. To było fantastyczne zamknięcie festiwalu,
publiczność została dosłownie

Bawił publiczność i muzyków nie
tylko swoją grą. A lekkość, z jaką
to robił, wzbudzała zachwyt.
Całość brzmiała wyśmienicie
i wydawało się, że Pospieszalski
jest na scenie wprost wszechmogący. Ależ to wszystko zagrało!
Niech żałują ci, co nie przyszli.
Frekwencji jednak szkoda.
Szkoda tym bardziej, że tegoroczny „Jazz bez...” nie miał słabych punktów. Muzycy zaprezentowali się w pełni profesjonalnie,
program był ambitny i co najważniejsze, zróżnicowany. Miejmy nadzieję, że za rok festiwal będzie
równie udany lub jeszcze lepszy.
I nie napotka konkurencji. Bo pytanie, czy dwa festiwale jazzowe
w jednym czasie, to czysty przypadek, nadal pozostaje aktualne.
Znamienne zresztą, że podczas

Formacja MP3 wręcz zahipnotyzowała publiczność, zgromadzoną w klubie „Górnik”.
zahipnotyzowana. Lider zespołu
Mateusz Pospieszalski grał na
4 saksofonach, przeszkadzajkach, śpiewał i biegał po scenie.

otwarcia imprezy wiceburmistrz
Marian Kurasz przepraszał za taki
„niefortunny zbieg okoliczności”.
Bartłomiej Dębiński

Kolejny raz z Tymonem
* Na ostatni tegoroczny koncert
zaprasza Klub Pani K. W sobotę
wystąpi tam grupa TYMON &
THE TRANSISTORS, dla której
będzie
to
kolejna
wizyta
w Sanoku. Początek koncertu
o godz. 21, bilety po 15 zł. Tymon
Tymański to kompozytor, autor
tekstów i lider wielu zespołów
(Miłość, Kury, Trupy, Czan). Wraz
z grupą The Transistors promuje
nową płytę „Bigos Heart”, z której
utwory powinny przypaść do
gustu miłośnikom dobrych, wysmakowanych brzmień. Zdaniem
Tymańskiego to jego najdojrzalszy album.

* * W muzyczne atrakcje obtować
ma okres świąteczny. 26 grudnia
w Szklarni pierwsza impreza z okazji 15-lecia sanockiego rapu.
W programie: występy lokalnych
wykonawców, pokazy break dance
i liczne konkursy z nagrodami.
Przedsprzedaż biletów po 10 zł
w sklepach Olimp II i Skate Shop
(liczba miejsc ograniczona do 200).
Dwa dni później w Ruderze zagra
hardrockowa
grupa
SILVER
SAMURAI. Szczegóły za tydzień.
Planowany na ostatni piątek koncert grupy TSA został odwołany.
Powodem była słaba sprzedaż
biletów.
(b)

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim Mikołajom,
którzy zawitali do nas z prezentami,
a w szególności takim instytucjom jak:

Bank PKO BP oddział Sanok,
Bank Spółdzielczy w Sanoku,
Oddział Celny w Sanoku,
Straż Pożarna w Sanoku,
Firma Pass-Pol w Sanoku,
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego Oddział Sanok,
Firma „Wawel” S.A.
serdeczne podziękowania składa
Dyrekcja oraz Wychowankowie
Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku
18 GRUDNIA 2009 R.

SZKOLNE KLIAMTY

„Budowlance”
strzeliło czterdzieści lat

Tegoroczna jesień obtowała w jubileusze, kolejnym było
40-lecie Zespołu Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego.
Z tej okazji popularna „Budowlanka” otrzymała okolicznościowy sztandar, który rodzice kształcących się tam uczniów
ufundowali przy wsparciu starostwa.
Główną część obchodów rozpoczął program historyczno-patriotyczny w wykonaniu uczniów,
którzy przedstawili historię szkoły.
Powstała w roku 1969, jako
Zespół Szkół Budowlanych, powołany przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Pierwsza siedziba
mieściła się na Podgórzu, wkrótce
powstał obecny budynek szkoły,
który pomagali budować uczniowie. W roku 2002, po reformie
oświaty, ZSB przekształcone
zostało w ZS nr 4, w którego skład
weszły: Technikum, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa, VI Liceum
Ogólnokształcące, IV Liceum Prolowane o prolu kształtowanie
środowiska i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie
technik budownictwa. Dwa lata
później szkole nadano imię Króla
Kazimierza Wielkiego. Obecnie
w 22 oddziałach kształci się prawie 530 uczniów i słuchaczy,
w tym około 60 dziewcząt.
W jubileuszowej uroczystości
uczestniczyła większość dyrektorów „Budowlanki”: Stefan Mogilany, Jerzy Bauer, Zygmunt Podkalicki i sprawująca tę funkcję od 10
lat Halina Konopka. Wśród gości
znaleźli się dawni i obecni pracownicy oraz absolwenci, byli także

Dyrektor Halina Konopka (po prawej) otrzymała sztandar z rąk
starosty Wacława Krawczyka.
dyrektorzy innych szkół oraz przedstawiciele władz miejskich i oświatowych. – Wasi uczniowie pracowali od Ustrzyk do Rzeszowa.
Tworzyli kadrę Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, więc
możemy ich nazwać budowniczymi współczesnego Sanoka – powiedział starosta Wacław Krawczyk. – Przez 40 lat realizowaliście
swoje zadania w sposób znakomity,
kształcąc tysiące absolwentów. Należy również podkreślić, że z waszych murów wyszło wielu społeczników i samorządowców
– dodał wiceburmistrz Marian Ku-

Jesteśmy po szóstym tygodniu zabawy. W tabeli w pierwszej
trójce na razie bez zmian. Na uwagę jednak zasługuje fakt zupełnego braku punktów na Przedszkola w Zagórzu i Pakoszówce. Bardzo aktywni natomiast stali się sympatycy sanockich jednostek: Żłobka Samorządowego nr 2 i Przedszkola
Samorządowego nr 4, oraz Przedszkola Samorządowego nr 1.
To one zdobyły najwięcej punktów w poprzednim tygodniu,
poprawiając swoje lokaty.
ki, szablony albo bordery przedstawiające bohaterów popularnych bajek. Aby je otrzymać,

Zastrzyk gotówki z MEN
Zabiegi Starostwa Powiatowego o donansowanie dla sanockich szkół przynoszą efekt. Ostatnio Ministerstwo Edukacji
Narodowej przyznało dotację w wysokości 510 tys. złotych.
Pieniądze rozdzielono, skorzysta z nich kilka placówek oświatowych.
Największym placem budowy jest Zespół Szkół nr 1, w którym dokonano remontu dachu,
odwodnienia budynku, a wewnątrz nie do poznania zmieniły
się sanitariaty. Z otrzymanych
z MEN pieniędzy ZS nr 1 otrzyma
160 tysięcy, które pozwolą na wymianę okien. – Ktoś z pewnością
zauważy, że na tę szkołę kierujemy wyjątkowo duże środki. To
prawda. Prowadzony remont
traktujemy kompleksowo, gdyż

CZYTELNIKU
ZGŁOŚ
SYGNAŁ!
13-464-27-00
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Wiedzą wszystko
o azbeście
Wiele osób słyszało o azbeście, ale ich wiedza kończy się
zazwyczaj na stwierdzeniu, że jest szkodliwy dla zdrowia.
Z wyjaśnieniem: czym jest azbest, dlaczego jest niebezpieczny i jak należy postępować, aby nie stanowił zagrożenia, bywa już znacznie trudniej. Wiedzę tę postanowili
rozpropagować wśród mieszkańców Sanoka uczniowie
SP-4, którzy stali się prawdziwymi specami od tematyki
azbestowej.

Sanocka ofensywa

Jednymi z gwarantowanych
nagród w zabawie są akcesoria
dekoracyjne Disney. Są to naklej-

rasz.
Wreszcie przyszedł czas na
punkt kulminacyjny obchodów.
W obecności Rady Rodziców starosta Krawczyk przekazał dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna

chcielibyśmy, aby na przypadający w 2010 roku jubileusz „Ekonomika” szkoła ta przybrała odświętny wygląd. Dlatego zrobimy
wszystko, aby prowadzone prace
zwieńczyć wykonaniem nowej,
pięknej elewacji – mówi starosta
Wacław Krawczyk.
Główna część uzyskanych
pieniędzy skierowana została do
Zespołu Szkół nr 4 (Budowlanka)
z przeznaczeniem na wymianę
okien. Uznano, że straty ciepła

Konopce sztandar szkoły, który trał pod opiekę pocztu sztandarowego. Następnie został poświęcony
przez ks. Feliksa Kwaśnego podczas okolicznościowej mszy św.
w Kościele Paraalnym pod
wezwaniem Chrystusa Króla. Dodajmy, że sztandar ZS nr 4 prezentuje się bardzo okazale – na jednej
stronie ma wizerunek Króla Kazimierza Wielkiego, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Na drugiej znajduje się orzeł
w koronie na czerwonym tle.
„Budowlance” życzymy kolejnych 40 lat. Oby były równie udane.
dana jednostka musi uzyskać minimum 1000 punktów. Na dzień
dzisiejszy jeszcze sześć jednostek nie przekroczyło tego pułapu, ale do końca akcji pozostało ponad 6 tygodni.
Punkty w akcji przekazywać
możemy na specjalnych kuponach dostępnych w Marketach
Budowlanych Elmi do 30 stycznia
2010 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące akcji, jak również system
przyznawania punktów, oraz adresy Marketów Budowlanych
ELMI dostępne są na stronie
www.farby.sanok.pl.
Również tam dostępny jest
stan punktowy jednostek, który
aktualizowany jest z początkiem
każdego tygodnia.
wynikające z nieszczelności starej stolarki okiennej są tak duże,
iż jest to inwestycja priorytetowa.
Identyczny charakter nadano wymianie pokrycia dachowego na
budynku Regionalnego Centrum
Edukacji.
– Ciesząc się z mikołajkowego prezentu dla naszej oświaty,
chciałbym serdecznie podziękować Ministerstwu Edukacji Narodowej za wsparcie. Policzyłem
środki, jakimi donansowało nas
w 2009 roku i okazało się, że jest
to kwota 2,2 miliona złotych. To
ogromna pomoc, za którą z całego serca dziękuję – kończy sympatyczny meldunek z frontu walki
o „nowe” w sanockiej oświacie
starosta Wacław Krawczyk.
emes

Z pomocą nauczycieli opracowali
edukacyjne
plakaty,
przeprowadzili pogadanki wśród
szkolnych kolegów, przygotowali
prezentację dla rodziców, zorganizowali nawet konkurs wierszy
poświęcony tematyce azbestowej oraz postaci Azbeścika.
Ukoronowaniem działań był wydany w grudniu przez zespół redakcyjny Samorządu Uczniowskiego specjalny – „azbestowy”
oczywiście – numer gazetki
„Szkolna półka”. Przekazali go
(osobiście!) dyrektorom wszystkich sanockich szkół oraz kilku
miejskich instytucji, prosząc
o nagłośnienie tematu.

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek
– 9-18, środa – nieczynne, czwartek, piątek
– 9-18, sobota – 9-15.

Miejski Ośrodek
Europejskiej

Informacji

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: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15, wt. i śr.
9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe:
ikony, malarstwo Z. Beksińskiego

Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34 (dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81, tel. 13-463-16-72 (skansen), www.skansen.mblsanok.
pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub 13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.sanok.pl
Czynne: 1.05.-15.10 i ferie zimowe.
dni robocze: 9-17, soboty, niedziele i święta:
9-13, pozostałe dni robocze w roku: 9-17.

Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu lub
prowadzeniu działalności gospod., doradztwo
dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.

Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzi propagatorzy ekologii
z SP-4 zawitali również do redakcji „TS” – w postaci czteroosobowej reprezentacji klasy 6a
– pod opieką uczącej przyrody
Lidii Indyk-Burczyk, szkolnego
koordynatora ogólnopolskiego
konkursu „Usuwamy azbest”.
Wyjaśniając ideę i cele akcji,
wręczyli i nam specjalne wydanie szkolnej gazetki. Dowiedzieć
się z niej można naprawdę ciekawych rzeczy, m.in. że azbest
jest nazwą handlową grupy minerałów, które pod względem

dechowego (włącznie z nowotworami), że usuwanie azbestowych wyrobów musi się odbywać
na mokro i powinni to robić wyłącznie profesjonaliści, że jedyną metodą unieszkodliwiania takich
odpadów
jest
ich
składowanie w wyznaczonych
miejscach.
Uczniom SP-4 gratulujemy
zaangażowania i pomysłowości
w propagowaniu wiedzy o azbeście – dzięki Wam i my dowiedzieliśmy się sporo na ten temat!
/joko/

Pozostaną w pamięci

plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 013-464-50-50

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, ogólnodostępne godziny dla klientów indywidualnych: pon. 18.10 - 19.45; wt. śr.
18.10 -18.55, 20.00 - 20.45; czw. 17.20 20.45; pt. 19.00 - 20.45; sob. 10.00 - 17.00;
ndz. 10.00 - 18.00;
tel. 13-465-91-55

Żonie oraz Synom

śp. Edwarda Tutaka

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Koleżanki i Koledzy z Komisji
Zakładowej NSZZ Solidarność
Stomil Sanok S.A.

Panu Ordynatorowi I Oddziału Internistycznego,
lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom
Powiatowego Specjalistycznego Szpitala w Sanoku
wyrazy wdzięczności za troskliwą opiekę nad

śp. Zofią Pacholską
składa
Rodzina

Wszystkim, którzy towarzyszyli
w Ostatniej Drodze

Wigilijny spacer z kijkami
W najbliższą sobotę (19 bm.) Sanocki Klub Nordic Walking organizuje
„Rajd wigilijny”. Zbiórka o godz. 9 przy moście na Białą Górę (obok czołgu). – Planujemy dwugodzinny spacer, prawdopodobnie w kierunku
na Liszną. Zapraszamy wszystkich chętnych, nawet tych bez kijków.
Zawsze mam kilka par w zapasie – zaznacza Marek Klepacki, szef SKNW,
który dodatkowych informacji udziela pod tel. 516-30-91-52.
(b)

chemicznym są uwodnionymi
krzemianami różnych metali; że
wyróżnia się kilka jego typów,
z których najgroźniejszym jest
azbest niebieski (krokidolit), że
stosowanie azbestu stwierdzono
już ok. 4500 lat temu, a na skalę
przemysłową zaczęto wydobywać go pod koniec XIX wieku,
że minerał ten wykorzystywano
jako surowiec w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, włókienniczym, piwowarskim, a nawet
farmaceutycznym,
że
zagrożenie dla zdrowia stanowią
włókna azbestowe z uszkodzonych produktów – np. eternitu,
powodujące choroby układu od-

ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia),
13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob. – 9.30-14.

śp. Zofii Pacholskiej

oraz okazali nam życzliwosć i wsparcie w tych
trudnych chwilach, serdeczne podziękowania
składa

TYGODNIK SANOCKI

Rodzina

Postój taxi tel. 013-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 13-463-16-60

Radio TAXI tel. 196-66
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
18-21 XII – apteka „CEFARM”, ul. Błonie 1.
21-28 XII – apteka mgr. J. Śmietana, ul. Jana
Pawła II 31a.

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.
Dyżur członków MKRPA poniedziałki
(16-18). Dyżur pełni: 21.12.2009 r.
– Maciej Drwięga
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.

Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
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GRUNT TO ZDROWIE

Na przekór biedzie

Obserwując działania kierownictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej, ktoś może odnieść wrażenie, że doniesienia mediów
o dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, a zwłaszcza
w szpitalach, to jakieś brednie. Tutaj co rusz coś się kupuje,
coś remontuje, coś oddaje do użytku. Non-stop jakieś otwarcia, przecięcia wstęgi, poświęcenia... W środę w sanockim
szpitalu dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby
Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Pracowni Serologii
Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi.
Kiedy tworzyli koncepcję nowoczesnego systemu ratownictwa
medycznego, pomyśleli nie tylko
o utworzeniu dobrze wyposażonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. To był tylko trzon, który, poprzez
pączkowanie,
zaczął
obrastać coraz to nowymi obiekta-

nie ostudziło apetytów. Przeciwnie,
jeszcze je rozbudziło. Efektem kolejnej burzy mózgów stało się przyszpitalne lądowisko dla śmigłowców, następnej alokacja oddziału
kardiologicznego, jeszcze następnej informatyzacja szpitala. Wszystkie te projekty dostały świetne oceny, a w ślad za nimi
pieniądze. Duże pieniądze.
Mając je w garści,
postanowiono maksymalnie zbliżyć do oddziału
ratunkowego
zespoły ratownictwa
medycznego oraz pracownię serologii transfuzjologicznej
wraz
z bankiem krwi. Dosłownie na wyciągnięcie ręki. Rozmieszczając je nad SOR-em,
wygospodarowano
jeszcze piękne pomieszczenie na salę
edukacyjną. I te właśnie
obiekty w środę przekazywano do użytku.
– Tworząc je, naszą ambicją było spiąć
Jeszcze tylko ostatnia konsultacja z prze- ogniwa łańcucha ze
łożoną pielęgniarek Katarzyną Kruczek sobą. Bo dla nas nie
i można uroczystość zaczynać.
jest obojętne, kiedy
mi. Ich podstawowym zadaniem i w jakim stanie pacjent tra na odbyło zwiększenie bezpieczeństwa dział ratunkowy. Postanowiliśmy
zdrowotnego. Sukcesem na miarę zatem „kupić czas”, aby dotarł on
czasów było utworzenie kardiologii jak najszybciej, pomyśleliśmy też
inwazyjnej, a także super nowo- i o tym, aby w sali edukacyjnej
czesnej stacji dializ. Ich powstanie szkolić nasze społeczeństwo

Ma 23 lata, plany i miłość ukochanej dziewczyny. Ale też świadomość, że jego zegar bije szybciej, bo chorzy na mukowiscydozę
umierają młodo. Jedyną szansą jest przeszczep płuc, którego koszt
to 120 000 euro. Młody sanoczanin nie traci nadziei, że zdąży zebrać
potrzebną kwotę. Wszyscy możemy mu w tym pomóc. Choćby wybierając się jutro do „Szklarni” na koncert charytatywny, z którego
dochód przekazany zostanie na fundusz ŁUKASZA ZADYLAKA.
Miał zaledwie 3 miesiące,
gdy lekarze zdiagnozowali u niego mukowiscydozę. To nieuleczalna choroba genetyczna, powodująca zwłóknienie płuc i zaburzenia układu pokarmowego.
Jej stałym objawem są stany zapalne, które wyniszczają płuca.
– Być może odziedziczyłem chorobę po bracie ojca, który jako
3-miesięczne niemowlę zmarł na
zapalenie płuc – mówi Łukasz,
któremu mukowiscydoza determinuje życie. Do pewnego momentu nie przeszkadzała w normalnym funkcjonowaniu. Jako
dziecko mógł dokazywać z kolegami, grać w piłkę. Zapaść nastąpiła w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, gdy jego organizm zaatakowała paskudna bakteria. Stan zdrowia chłopaka pogorszył się tak bardzo, że po pierwszym półroczu musiał przejść na
nauczanie indywidualne.

Choroba
dyktuje warunki
Od tego czasu zaczęły się coraz częstsze i dłuższe wyjazdy do
Kliniki Mukowiscydozy w Rabce.
Do dziś codzienny rytm wyzna-

czają Łukaszowi żmudne czynności, stale musi wykonywać czasochłonne zabiegi zjoterapeutyczne. Wszystko przez to, że jego
płuca produkują dużo wydzieliny,
którą trzeba usuwać. Towarzyszą
temu krwioplucia, a w stanach zapalnych nawet krwotoki, z których

ciężej się wychodzi. Stale używa
też urządzenia o nazwie koncentrator, którym się dotlenia. – Moja
wydolność wciąż spada. Na trzecie piętro nie jestem już w stanie

W sanockim szpitalu trwa nieustająca moda na przecinanie wstęg. A to chyba dlatego, że wszyscy
chcą w tym uczestniczyć, co wyraźnie widać na zdjęciu.
kach, kobiety w ciąży, pomagając
ludziom chorym na hemolię – uzasadniał znaczenie zrealizowanych
inwestycji dyr. Adam Siembab.
Dziękował sojusznikom dokonanych przeobrażeń: poseł Elżbiecie Łukacijewskiej i wicewojewodzie Małgorzacie Chomycz,
których osobiste starania zaowocowały środkami na ten cel w wysokości 900 tys. złotych. Słowa
uznania skierował do dyrektor Haliny Konopki z Zespołu Szkół nr 4
(Budowlanka), którego młodzież
w ramach praktycznej nauki zawodu wniosła bardzo duży wkład
w końcowe dzieło. Do mistrzostwa świata porównał pracę wykonawców tego bardzo skomplikowanego remontu – fachowców
z rmy Budmal, kierowanej przez
p. Jana Kocana. Nieocenioną pomoc w realizacji każdego przedsięwzięcia, w tym tego także,
wniosła Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia p. Józefa Baszaka.
Dyrektor Siembab dziękował też

swoim współpracownikom za
ogromny wkład pracy, dzięki któremu te wszystkie dokonania były
możliwe. Robert Płaziak, Grzegorz Panek i Piotr Galik to ścisła
czołówka nadająca właściwy rytm
tym przemianom.
Jednym z ich inspiratorów
i motorów napędowych jest Wacław Krawczyk, starosta sanocki.
Podsumowując dokonania, stwierdził on, że dzięki nim szpital w Sanoku przestał być jednym z wielu
szpitali powiatowych, lecz znacznie
podniósł swój poziom i prestiż.
– Nie zamierzamy na tym poprzestać. Już dziś myślimy o przeniesieniu neurologii, laryngologii, poczyniliśmy też starania o dobry dojazd do
szpitala. W przyszłym roku, przy
wsparciu miasta, przystąpimy do
przebudowy mostu na ulicy Konarskiego. Właśnie z myślą o szpitalu
– powiedział starosta.
W imieniu wicewojewody
M. Chomycz, dziękował za kawał
dobrej roboty Jakub Osika. Wrę-

czył on także list gratulacyjny od
europoseł p. Elżbiety Łukacijewskiej. – Szpital zmienia swoje oblicze, a mieszkańcy powiatu sanockiego mają prawo czuć się
bezpieczniej. I chociaż czasy dla
służby zdrowia nie są łatwe, w Sanoku jest klimat do tych zmian
– stwierdził. Tego samego zdania
był dyrektor Edward Prajsnar, dyrektor Departamentu w Urzędzie
Marszałkowskim.
Nowe pomieszczenia poświęcił kapelan szpitala ks. Krzysztof
Pacześniak, a świecąca choinka
nadawała spotkaniu wyjątkowy
świąteczny nastrój. Piękne zwieńczenie dobrego roku. Podobno nie
koniec na tym, będą jeszcze fajerwerki. W kuluarach mówiło się, że
nowy roczek ma przyjechać do
szpitala nową, piękną karetką. To
jeszcze jeden projekt złożony przez
kierownictwo SP ZOZ, który zyskał
akceptację decydentów. Ale może
nie zapeszajmy...
Marian Struś

Pomóżmy spełnić marzenia
wyjść bez odpoczynku, muszę robić przystanek. Po takim wysiłku
dotleniam się koncentratorem.
Oczywiście sypiam do niego „podłączony” – mówi Łukasz.

Muzyka dodaje mu sił
Pomimo choroby nie traci
wiary i pogody ducha. Stara się
realizować marzenia i osiągać
cele. Kocha Bieszczady, a jego

Mukowiscydoza ustala reguły: Łukasz musi spać „podłączony”
do koncentratora.

Podczas sobotniego koncertu charytatywnego w „Szklarni”
zagrają grupy: BUREK DOBRY PIES (punkowa załoga z Zagórza),
STEEL VELVET (hard rock’n’roll/Strzyżów), WM (rock alternatywny/Tarnów), DUAL COMA (metal/Katowice) i PAMPELUNA (metal/
Koszalin). Początek o godzinie 18. Cały dochód ze sprzedaży biletów, które dostępne będą po 10 zł, przekazany zostanie na fundusz Łukasza Zadylaka.
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w udzielaniu pierwszej pomocy
– wyjaśniała ideę zrealizowanych
inwestycji lek. med. Joanna Bierawska, ordynator oddziału ratunkowego.
Właśnie ratownictwu medycznemu poświęcona była w głównej
części uroczystość otwarcia siedziby zespołów wyjazdowych, pracowni serologii z bankiem krwi oraz
sali edukacyjnej. O nowościach
i zamierzeniach systemu ratownictwa medycznego na Podkarpaciu
mówił pełnomocnik wojewody
dr Hubert Hrycelak, zaś lek. med.
Joanna Bierawska uzasadniała,
dlaczego w Sanoku nadal inwestuje się w ratownictwo medyczne.
O ścisłych powiązaniach tegoż ratownictwa z kardiologią inwazyjną
mówił z kolei dr hab. Dariusz Dudek, podkreślając znaczenie czynnika czasu w leczeniu pacjentów
z zawałami serca. – Gratuluję, że
udało się wam doprowadzić do
standardów, jakimi mogą się dziś
poszczycić jedynie przodujące regiony Europy – stwierdził.
Nie można nie doceniać znaczenia ratownictwa medycznego
we współczesnym świecie. W sanockiej
społeczności
także.
– W ciągu roku do szpitalnego oddziału ratunkowego traa 20 tysięcy osób. Cztery zespoły wyjazdowe udzielają pomocy 8 tysiącom
pacjentów rocznie. W przypadku
6.800 zgłoszeń są to nagłe pogorszenia stanu zdrowia, wymagające
interwencji wyspecjalizowanych
służb medycznych. Nasze karetki
przejeżdżają rocznie 180 tys. kilometrów. Dlatego tak zależało nam,
aby poprawić warunki pracy
zespołom ratownictwa. Nie mogliśmy też zapomnieć o serologii, która spełnia ogromnie ważną rolę.
W ciągu roku pracownia ta wykonuje ponad 5 tysięcy badań, ratując
osoby poszkodowane w wypad-

pasją jest muzyka rockowa, która
dodaje mu sił. Dawniej jeździł na
koncerty, nadal kolekcjonuje
nagrania. Grał też na perkusji
w lokalnych zespołach PRYZMAT
I ZRZUT, a gdy uniemożliwiła mu
to coraz gorsza kondycja, przerzucił się na gitarę, na którą
„przelewa dźwięki duszy”. To jego
odskocznia od świata choroby.
Myśli też o zrobieniu prawa jazdy,
bo samochód ułatwiłby mu życie.

– Wiem, że to trudne zadanie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jeden z moich kolegów,
który jest w gorszym stanie ode
mnie, chodził na kurs z koncentratorem i w końcu dopiął swego.
Jeżeli jemu się udało, to i ja spróbuję – mówi z nadzieją Łukasz.

Miłość rodzi marzenia
Czasami jednak mukowiscydoza potra dać coś w zamian za
lata cierpień. Łukasz nawiązał
wiele przyjaźni z ludźmi o podobnych problemach. Tworzą zgraną
paczkę podczas spotkań w Rabce.
Tam poznał starszą o kilka lat
Anię z Radacza nad Bałtykiem,
której syn też choruje na mukowiscydozę. Mimo dzielącej ich odległości starają się widywać po dwa
razy w miesiącu, głównie przy
okazji wizyt w klinice. – Jesteśmy
parą i chcemy razem zamieszkać.
Ania myśli o przeprowadzce do
Sanoka. Wiem, że czeka nas trudna miłość, ale nie wolno rezygnować z marzeń i planów.
Najważniejsze, że kocham i jestem kochany, mam dla kogo żyć.
Chcę się spełniać i czuć się
potrzebny – pisze Łukasz na swojej stronie www.lukaszzadylak.pl

Przeszczep
jedyną szansą
Choroba nie stoi jednak
w miejscu. Ostatnio stan zdrowia
Łukasza pogorszył się na tyle, że
lekarz skierował go na badania
kwalikacyjne do przeszczepu
płuc. To dla chorych na mukowi-

TYGODNIK SANOCKI

Miłość Ani jest dla niego bardzo ważna. Wie, że nie zrazi jej choroba, którą sama zna od dawna.

scydozę, u których występuje
ostra niewydolność płuc, jedyna
szansa na dożycie wieku średniego. Operacje takie nie są jeszcze przeprowadzane w Polsce,
dlatego pacjenci traają do kliniki
w Wiedniu. Samo zakwalikowanie do operacji to 30 tysięcy Euro,
a całkowity koszt wynosi 120 tysięcy. Skąd wziąć tak ogromne
pieniądze? Trzeba liczyć na od-

ruch serca innych. Dlatego też
Marcin Milczanowski, organizator
koncertów rockowych, wpadł na
pomysł imprezy charytatywnej.
Liczymy, że jutro klub „Szklarnia”
zapełni się do ostatniego miejsca.
A ci, których tam nie będzie,
wpłacą choć symboliczną kwotę
na fundusz Łukasza. On naprawdę potrzebuje naszej pomocy.
Bartosz Błażewicz

Darowizny można wpłacać na konto:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka - Zdrój
Bank PKO BP S.A. O/Rabka-Zdrój
Konto do wpłat w PLN 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473
Konto do wpłat w EUR 84 1020 3466 0000 9802 0007 0128
Kod SWIFT banku: BPKOPLPW
UWAGA! Konieczny jest dopisek ŁUKASZ ZADYLAK w tytule wpłaty.
18 GRUDNIA 2009 R.

PULS MIASTA
Wydawałoby się, że przy tak dużej konkurencji na rynku usługodawcy – niezależnie od branży – powinni zabiegać o klienta, obchodząc się z nim jak z jajkiem. Tymczasem życie udowadnia często zupełnie coś innego. Poniższa historia,
opowiadająca o perypetiach związanych z remontem samochodu, jest już kolejną z cyklu: ku przestrodze...

Wszystko dla...
zadowolenia klienta
Wersja właściciela warsztatu jest zupełnie odmienna. – Auto
było gotowe w tydzień, a nie po
trzech. Sprawę zaliczki wyjaśni-

Remont do kwadratu

Samochód pani Danuty nie
jest nowy. To wysłużony dość
mocno renault megane scenic, na
którym czas i rdza wywarły swoje
piętno. Właścicielka postanowiła
poddać auto kuracji odmładzającej. Zaczęła się więc rozglądać za
warsztatem, w którym dokonano
by owego liftingu. W Internecie
znalazła
adresy
okolicznych
mechaników. Zdecydowała się
w ciemno na Zakład Mechaniki Pojazdowej – Auto Naprawy Krzysztofa Kobylarskiego w Zabłotcach.

Mechanik za głowę
się łapał
– Chciałam wymienić progi,
zderzak z tyłu i dwa błotniki,
wyspawać spód i całość pomalować. Brat właściciela zapewnił, że

rat robili – Kobylarski obiecał, że je
odstawi następnego dnia. Przyjechał wieczorem, zapewniając, że
wszystko jest jak należy. Potwierdzała to jego żona. Uwierzyłam
na słowo i zapłaciłam pozostałe
800 złotych. Rano przeżyłam totalny szok! Samochód był tak
oszpecony, że lepiej wyglądał
przed remontem! Progi i plastiki
pogięte, błotniki zatarte na mat,
wszędzie widoczne zlewki i tony
kurzu w środku. W dodatku nie
było podnośnika, który potem znalazłam pod innym autem w warsztacie. Pojechałam i powiedziałam,
co myślę o takim remoncie. On na
to, że wszystko zrobił jak należy.
Zażądałam rachunku, ale nie
miał pieczątki. Obiecał dowieźć
następnego dnia. Do dziś go nie

Po pierwszym remoncie auta konieczny był drugi.
w tydzień to zrobią, więc zostawiłam auto i 200 zł zaliczki – opowiada kobieta. – Minął tydzień,
potem drugi, a auto dalej nie było
zrobione. Nie było też mojej zaliczki, bo okazało się, że brat mu
jej nie przekazał. Ciągle słyszałam, że już robią, że jutro, że na
pewno. W końcu pofatygował się
tam mój mąż, który wrócił z zagranicy. O mało nie doszło do bitki.
Pojechaliśmy z lawetą, żeby
zabrać auto. Ale coś przy nim aku-

mam. Musiałam odstawić auto do
innego warsztatu, żeby zrobili mi
remont po... remoncie. Jak tamten
mechanik zobaczył, w jakim stanie
oddano mi samochód, aż się za
głowę złapał. Stwierdził, że czegoś
takiego jeszcze w swoim życiu nie
widział. Postanowiłam sprawę nagłośnić, żeby ostrzec innych przed
usługami u pana Kobylarskiego. Ja
przeżyłam koszmar, może inni
dzięki temu go unikną – kończy
Danuta Milczanowska.

łem z bratem. Uważam, że dotrzymałem warunków umowy. Zrobiłem wszystko jak zostało
ustalone. Przy progach trzeba
było jeszcze trochę posiedzieć,
ale nie dali mi czasu. Auto było
tak zgnite, że nie było do czego
ich przyspawać. Dlaczego nie
podpisałem żadnej umowy? Jak
ktoś chce, to spisuję, jak nie, to
nie. Ona nie chciała. A rachunek? Jak mam go wystawić bez
dowodu? Jak by przywiozła dowód, to bym wypisał. Nieprawda,
że skakałem do jej męża. To on
przyjechał z lawetą i skakał do
mnie. To chory człowiek, powinien się leczyć – twierdzi Krzysztof Kobylarski.
Pani Danuta zrobiła zdjęcia
samochodu tuż po nieszczęsnym
remoncie. Nawet na
nas zrobiły one szokujące wrażenie. Pokazaliśmy je jednemu z właścicieli
warsztatów samochodowych w Sanoku. – Tego co na
nich widać, nawet fuszerką nie da się
nazwać. Nie wiem,
kto to robił, ale
wygląda na to, że nie
miał o tym bladego
pojęcia. Progi niewyprowadzone, błotniki
zatarte na mat,
wszędzie
widać
zlewki na powierzchni lakierniczej. Za tak
wykonaną
usługę
klientka powinna zażądać zwrotu pieniędzy. Z tego, co widzę, tu praktycznie wszystko
trzeba poprawić – potwierdził.
Na stronie internetowej rmy
Krzysztofa Kobylarskiego znaleźliśmy taki tekst: „Jako rma rodzinna
funkcjonujemy na rynku od roku
1998. Za główny cel obraliśmy sobie zadowolenie Klienta i rzetelne
wywiązywanie się ze zleconych
nam zadań. Jakość naszych usług
doceniło już spore grono osób.
Dołącz do nich i Ty.”...
Joanna Kozimor

Grypa nie odpuszcza
Choć sytuacja w powiecie sanockim wydaje się ustabilizowana, grypa nie daje za wygraną. Do gabinetów lekarskich i na
szpitalny Oddział Zakaźny wciąż traają nowi chorzy. U części
z nich potwierdza się obecność wirusa A/H1N1. Odnotowano
też jego pierwszą oarę śmiertelną – w ubiegłym tygodniu na
Oddziale zmarła 30-letnia kobieta z brzozowskiego, cierpiąca
na dziecięce porażenie mózgowe.
Mocno upośledzona zycznie
i umysłowo pacjentka była podopieczną ośrodka Caritas prowadzonego przez siostry zakonne
w Starej Wsi. – Trała do nas w bardzo ciężkim stanie – bez kontaktu,
z przykurczami, obustronnym zapaleniem płuc i dużymi problemami
oddechowymi. Obecność w jej organizmie wirusa A/H1N1 potwierdzono już w Brzozowie, gdzie była
leczona na oddziale wewnętrznym.
Nie bardzo wiem, po co przysłano ją
do nas. W tym stanie niewiele
mogliśmy już zrobić. Zmarła zaraz
na drugi dzień – informuje ordynator
Stanisława Warzycha.
Na Oddziale jest spora rotacja – wyleczonych pacjentów
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niemal natychmiast zastępują
nowi chorzy. Głównie z Sanoka
i ościennych powiatów, zdarza
się jednak, że i z bardziej odległych stron. Są to osoby przebywające na naszym terenie czasowo, które zachorowały na
grypę np. podczas pobytu w sanatorium. U sporej części hospitalizowanych
potwierdzona
zostaje obecność świńskiego
wirusa A/H1N1. Od początku
sezonu odnotowano już 37 takich przypadków. W poniedziałek wysłano do zbadania kolejnych 7 próbek, z czego tylko 2
miały wynik pozytywny.
Co pocieszające, od 2-3 tygodni sytuacja na lokalnym fron-

cie grypowym wydaje się stabilizować. Liczba zachorowań na
szczęście nie wzrasta, utrzymując się na zbliżonym poziomie.
W ubiegłym tygodniu grypę potwierdzono u 197 chorych, z których 7 wymagało hospitalizacji.
Czy nadchodzące mrozy pomogą w walce z chorobą? – Gdyby chodziło o bakterie, można
byłoby mieć taką nadzieję. Ale
wirusom mrozy nie straszne,
szybciej giną w temperaturach
dodatnich. Dla przykładu: przy 20
stopniach dzieje się to już po 8
godzinach, w temperaturze 4
stopni – po 48. Jak bronić się
przed zachorowaniem w obecnej
sytuacji? Powtórzę to, co mówię
zawsze: ważne jest, aby odpowiednio się ubierać – przegrzanie
jest równie niewskazane jak
zmarznięcie – i przestrzegać podstawowych zasad higieny – radzi
doktor Stanisław Kwolek, powiatowy inspektor sanitarny.
/joko/

Pies w kolorze blue

Z jednej strony mamy kryzys i biedę, z drugiej rozwija się rynek usług charakterystycznych dla bogatych społeczeństw.
Na przykład salony dla psów. W Sanoku powstał takowy ponad rok temu i całkiem nieźle prosperuje. Jeśli więc zobaczycie na ulicy czarnego wilczura z blond pasemkami albo ekstrawagancko ostrzyżonego i ufarbowanego pudelka, nie myślcie,
że to dzieło stylisty z Paryża. U nas też można zaprowadzić
psa do fryzjera i zafundować mu niebieską sierść.

musi być „wysztarowany” niczym
gwiazda lmowa na galę rozdania
Oscarów. Przygotowując do pokazu na przykład sznaucerka, pani
Marzena wykonuje ręczne trymowanie sierści, korektę uszu, odpowiednio proluje brodę, wąsy,
grzywkę... Bywa, że potrzebne są

Bernardyny, owczarki coli, nowofunlandy, shire terriery, pudelki... Do salonu pani Marzeny traają
psy z Sanoka, okolicznych miejscowości, Bieszczadów i powiatów ościennych. Niektórzy to już
stali bywalcy, z którymi pracuje się najprzyjemniej.
– U siebie jeszcze żadnego
nie farbowałam, choć w słynnym
salonie Ewy Grabowskiej w Łodzi, gdzie nabywałam praktyki,
wykonywało się sporo takich zabiegów, szczególnie przed sylwestrem. Zamawiali je przeważnie
artyści, traktujący psa jako część
swojego wizerunku – opowiada
pani Marzena, jedyny na naszym
terenie groomer, czyli psi stylista.

Pedicure, strzyżenie
Prowadzony przez nią salonik
przypomina gabinety fryzjersko-kosmetyczne dla pań: kolorowe
ręczniki, witrynki z kosmetykami
i gadżetami, urządzenia do zabiegów pielęgnacyjnych. Na półeczce kolekcja nożyczek, szczotki,
obcinaki. Jest też specjalnie
zaprojektowana wanna i stoły.
W karcie usług: strzyżenie, kąpiele, rozczesywanie skołtunionej
sierści, kosmetyka oczu, uszu, pazurków. I oczywiście stylizacja
psich fryzur. – Rozróżniamy strzyżenie higieniczne, podczas którego
doprowadza się do porządku
sierść, oraz estetyczne, którego
celem jest nadanie pożądanego
wyglądu – wyjaśnia pani Marzena.
Strzyże się według obowiązujących dla danej rasy wzorców albo
życzeń właściciela.

Psy też
kochają luksus...
Niektóre psy wręcz uwielbiają
wizyty w salonie. Bez protestów
wchodzą do wanny, pozwalają
masować się pachnącymi szamponami i odżywkami. Potraą kilka
godzin stać cierpliwie na stole trymerskim, na którym usuwa się
martwe włosy. I są baaardzo zadowolone, kiedy na koniec usłyszą: „Ślicznie wyglądasz”. Swoją
radość manifestują przez przyjazne merdanie ogonem, lizanie,
pchanie się na ręce. – Mam klientkę, wabiącą się Łatka, która gdy
tylko przechodzi obok salonu,
ciągnie swoją panią do środka, aby
się chociaż przywitać – opowiada
z uśmiechem pani Marzena.

Dla podwórkowców
i kanapowców
Wbrew obiegowym opiniom
z usług tego typu placówek korzystają nie tylko bogaci snobi czy
zwariowane starsze panie, traktujące swoich pupili jak członków
rodziny. Zdecydowana większość
to zwyczajni ludzie, niemający
czasu i możliwości, aby zadbać
o swojego czworonoga. Najczęściej
przyprowadzają psy rasowe, które
wymagają większej troski niż kundelki. – W naszych domach żyje coraz więcej
psów różnych ras. Kupując je, wiele osób nie
zdaje sobie sprawy, jakie wiążą się z tym obowiązki – zauważa pani
Marzena. Nic dziwnego,
że traają do niej zwierzaki w opłakanym stanie: skołtunione i slcowane jak stare zabawki,
z chorobami skóry, ranami. Trzeba wielu godzin pracy, aby doprowadzić takiego biedaka
do porządku! Wykąpać,
ostrzyc, załagodzić podrażnienia.

Czempiony na
wysoki połysk

Kąpiel, kosmetyka oczu, uszu i pazurków? – proszę bardzo.

TYGODNIK SANOCKI

Osobną kategorię
stanowią psy wystawowe. Przygotowanie ich
do konkursu to wyższa
szkoła jazdy. Piesek

dwie sesje, aby pies wyglądał jak
należy, czyli zgodnie z idealnym
wzorcem rasy.

Bez znieczulenia
Jak wygląda pierwsza wizyta
psa, który nigdy nie był poddawany żadnym zabiegom? Bo przecież do stylistki traają nie tylko
urocze miniaturki przypominające
dziecięce zabawki, ale też stukilogramowe olbrzymy, nieokrzesane podwórkowce, osobniki
alergiczne i nerwowe. – Nigdy nie
usypiam żadnego zwierzaka, nawet takiego, którego wcześniej
w inny sposób nie dało się ostrzyc.
Środków uspokajających też nie
stosuję. W najgorszym razie zakładam kaganiec. Zazwyczaj jednak nie ma takiej potrzeby. Po
prostu stawiam psa i stoi – twierdzi pani Marzena. Potra tak czarować, że czworonożni klienci wytrzymują nawet pięciogodzinne
zabiegi! Bo pracując ze zwierzętami, nie można się ich bać. I oczywiście, trzeba je kochać, co jest
warunkiem podstawowym.

Pracy też się nie boi
I właśnie miłość do zwierząt,
jak też trudny moment w życiu, jakim była utrata pracy, sprawił, że
pani Marzena wykonuje dziś zawód groomera. Kiedy w grudniu
1999 roku znalazła się na bruku,
musiała przedzierzgnąć się w kobietę, co to żadnej pracy się nie
boi. Była m.in. orystką, ucząc się
sztuki układania kwiatów. Na szkołę groomingu zdecydowała się ze
względu na swoje psy wymagające
fachowej pielęgnacji: pudelka toy
i pieska shih-tzu. – Wyjazdy z nimi
do Krakowa, a później Rzeszowa,
były bardzo uciążliwe. Pomyślałam, że w podobnej sytuacji jest
wielu właścicieli psów rasowych
i hodowców – opowiada.
Fachu uczyła się w Łodzi.
Praktykowała u Grabowskiej, najlepszej stylistki i posiadaczki pierwszego salonu dla psów w Polsce.
Własny ma od ubiegłego roku.
I jakoś się kręci. Najważniejsze, że
sprawia jej satysfakcję to, co robi.
Bo chyba trudno o wdzięczniejszych klientów, niż czworonogi.
Choćby robiło się im pasemka i farbowało na niebiesko.
Jolanta Ziobro
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LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 50,73 m2,
w centrum Sanoka, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503 -72-13-66.
 Mieszkanie 63 m2, w Sanoku, przy ul. Kościuszki, Biuro
Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 62,30 m2,
w Sanoku, osiedle Błonie, Biuro
Nieruchomości R&R, tel. 503
-72-13-66.
 Mieszkanie 49,90 m2, po kapitalnym remoncie, przy ul.
Jana Pawła II, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie bezczynszowe
65,33 m2, w centrum Sanoka,
Biuro Nieruchomości R&R, tel.
503 -72-13-66.
 Lub zamienię mieszkanie
36,80 m2, w centrum Sanoka,
Biuro Nieruchomości R&R, tel.
503-72-13-66.
 Mieszkanie M-4 (parter), po
kapitalnym remoncie, na osiedlu Słowackiego, tel. 661-92-43-60.
 Mieszkanie 48,3 m2, po remoncie, nowe okna, niski
czynsz, dobra cena, na Wójtowstwie, tel. 605-24-36-60.
 Mieszkanie 51,52 m2,
w centrum, przy ul. Zamkowej,
tel. 601-98-22-46.
 Mieszkanie 50,40 m2, w Sanoku, osiedle Błonie, tel. 796-09-79-69.
 Mieszkanie 62,3 m2, 3-pokojowe (II piętro), na osiedlu Błonie, tel. 792-04-21-24.
 Mieszkanie 60,3 m2, 3-pokojowe (I piętro), przy ul. Jana
Pawła II, świetna lokalizacja,
tel. 695-37-37-56.
 Mieszkanie 36,5 m2, po remoncie, w Sanoku + garaż, tel.
669-27-99-93.
 Mieszkanie 48,40 m2, Sanok
– Błonie, tel. 605-85-27-56.
 Mieszkanie 37,4 m2, przy ul.
Kopernika, tel. 606-45-35-18.

 Mieszkanie 71,29 m2, Wójtowstwo, tel. 668-46-54-50.
 Mieszkanie 50,40 m2, przy
ul. Krzywej, cena do uzgodnienia, tel. 608-37-72-78.
 Mieszkanie własnościowe 30
m2 (I piętro), nowe okna, przy ul.
Stróżowskiej, dobra cena, tel.
604-54-89-05 (16-20).
 Dom murowany po remoncie
z działką 5,91 a w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, tel.
503-72-13-66.
 Dom murowany z działką
41 a, okolice Sanoka, Biuro
Nieruchomości R&R, tel. 503-72-13-66.
 Dom, stan dobry, w Zahutyniu, tel. 662-60-57-40 lub 13-463-84-81.
 Nowy dom 100 m2, z garażem, w Nowym Zagórzu, cena
3.600 zł/m2, tel. 605-32-01-08.

Budynek
mieszkalny,
w Prusieku, tel. 13-494-01-28
lub 606-76-13-97 – BWiON.
 Dom na Wójtowstwie, dobra
cena, tel. 600-83-15-62.
 Działkę budowlaną 6,76 a,
w Sanoku przy ul. 1000-lecia,
Biuro Nieruchomości R&R, tel.
503-72-13-66.
 Działki budowlane, Zabłotce
– Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Działkę budowlaną uzbrojoną, przy ul. Akacjowej, tel. 13-463-47-64.
 Działkę budowlaną 18 a,
w Nowosielcach, tel. 13-463-15-26 (po 17).
 Działki budowlane 20 a, 15 a,
15 a, w Czerteżu, tel. 605-07-21-06.
 Dwie działki budowlane po
10 a, w Sanoku przy ul. Kaczkowskiego, tel. 725-80-06-79.
 Działkę częściowo zalesioną
2500 m2/2,5 ha, w Trepczy
k.Sanoka, tel. 603-38-55-11.
 Działkę rolną 33 a, w Czerteżu, tel. 13-491-05-16 (po 18).
 Działkę budowlaną 86 a, położoną w Łączkach k.Leska,
tel. 13-494-01-28 lub 606-76-13-97 – BWiON.

Żaluzje

Studio Profesjonalnej
Kosmetyki
Ewa Borczyk
Sanok, ul. Grunwaldzka 16
tel. 13-463-48-67
www.kosmetyka-borczyk.pl

Znamy wszystkie
zastosowania
ipl-a/lasera.
Najwyższa moc 60J/cm2
zobowiązuje
Najszersze, najskuteczniejsze
spektrum zastosowania:
– trwałe usuwanie owłosienia
– zamykanie naczynek
– fotoodmładzanie
(IPL+RF Matrix System)
– likwidacja przebarwień
– leczenie trądziku pospolitego
– leczenie trądziku różowatego i rumieni
Fale radiowe RF:
– THERMA LIFTING TWARZY
– THERMA LIPOZA CIAŁA

 Działki budowlane uzbrojone,
w Sanoku, tel. 601-91-01-29.
 Działkę budowlaną 10 a,
w Zabłotach – Tuchorz, tel. 13-464-84-57.

Poszukuję do wynajęcia

Posiadam do wynajęcia

Sprzedam

 Mieszkania komfortowe,
umeblowane, w Sanoku, oferta
dla biznesmenów, tel. 697-40-01-31.
 Samodzielne mieszkanie
w osobnym budynku, tel. 726-43-65-98.
 Mieszkanie w centrum Sanoka, tel. 13-463-31-57 lub 600-36-72-23.

Mieszkanie
40
m2,
w domu prywatnym, tel. 13-463-02-40.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.
 Mieszkanie 35 m2, tel. 692-05-53-26.
 Mieszkanie 2-pokojowe,
w centrum Sanoka, tel. 608-30-81-95.
 Pokój, tel. 669-13-86-06 lub
663-44-16-07.
 Mieszkanie 56 m2, cena
600 zł/miesiąc, tel. 784-54-87-48.
 Lokal handlowo-usługowy
146 m2, w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, tel. 502-31-88-05.
 Ostatnie wolne lokale w pawilonie handlowo-usługowym
„Wersal”, Biuro Nieruchomości
R&R, tel. 505-04-41-02.
 Powierzchnie magazynowe,
handlowe, biurowe, w Sanoku
przy ul. Kolejowej, tel. 13-494-01-28
lub
606-76-13-97
– BWiON.
 Lokal biurowy, w centrum,
tel. 600-04-51-29.
 Lokal 105 m2 (piętro), tanio,
ul. Rymanowska 52, tel. 691-76-56-60.
 Lokal usługowo-biurowy 40 m2
(I piętro), przy ul. 3 Maja, atrakcyjna lokalizacja, przy deptaku,
tel. 662-21-27-18.

 Mercedesa sprintera 308D
z klapą załadowczą (1999),
przeb. 56 tys. km, sprowadzony
z
Francji,
zarejestrowany
w Polsce, cena 25.000 zł do
negocjacji, tel. 607-90-81-95.
 Motor kawasaki ZX 1000
(1993), sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany w Polsce, przeb. 56 tys. km, cena
5.000 zł do negocjacji, tel. 607-90-81-95.

Cyklinowanie – bezpyłowe,

Wykończenia wnętrz

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

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

AUTO-MOTO

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel. 504-37-24-04.
 Deski dębowe grubość 4 cm,
długość 2,5 – 3 m, na schody,
leżakowane rok, tel. 723-41-67-62 lub 13-469-13-71.
 Wełnę mineralną Knauf,
17 cm, rolka 8 m2, cena 75 zł,
tel. 788-27-59-35.
 Stemple budowlane, tel.
605-07-21-06.
 Brusy jesionowe suche, tel.
605-07-21-06.
 Grobowiec 2-osobowy, pilnie, tel. 664-54-30-85.
 Frezarkę dolnowrzecionową,
bardzo dobrze zrobiona oraz
dołożę około 20 frezów, cena
2.500 zł, tel. 13-464-34-52 lub
888-35-54-01.
 Wiertarkę poziomą, bardzo
dobrze wykonana, cena 1.000 zł,
tel. 13-464-34-52 lub 888-35-54-01.

Przeróbki krawieckie
szybko, tanio, solidnie
tel. 601-910-129

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



Oddam dużego psa, tel.
798-24-27-70.

Kupię
 Obraz Wojciecha Wolwowicza, tel. 600-72-63-80.

PRACA
Zatrudnię
 Fryzjerkę damsko-męską,
bardzo dobre wynagrodzenie,
tel. 13-464-19-17.
 Fryzjerkę, tel. 667-75-63-62.
 Apteka zatrudni magistra
farmacji, technika farmacji,
może być stażysta, tel. 604-50-39-66.
 Do prasowania odzieży osobę niepełnosprawną, pakowanie odzieży, szwaczki, „Regis”,
ul. Cegielniana 56 a, tel. 13-463-22-08.

Poszukuję pracy
 Podejmę się sprzątania, prasowania i mycia okien, w Sanoku i okolicy, tel. 793-77-19-72.
 Mgr inż. inżynierii środowiska z biegłą znajomością języka angielskiego i słowackiego,
tel. 697-31-73-93.

Restauracja „Sanlux”
zaprasza na wyjątkowy
pełen niespodzianek

Bal Sylwestrowy
przy muzyce zespołu „Gama”

w cenie 320 zł – para
Rezerwacje oraz informacje
tel. 13-464-04-44

Korepetycje
 Angielski do matury, tel. 50
60 80 353.
 Matematyka – wszystkie poziomy, tel. 509-46-62-64, 13-463-14-32.
 Historia, WOS, tel. 511-43-92-25.
 Włoski, hiszpański, tel. 601-25-75-42.
 Angielski, tel. 601-25-75-42.
 Angielski do matury, tel. 609-08-71-57.
 Język japoński, tel. 609-08-71-57.
 Język niemiecki, tel. 602-19-67-92.

ZGUBY

 Znaleziono kluczyki do samochodu, na parkingu przy
szpitalu, tel. 697-60-39-50.

MATRYMONIALNE
 Samotna pani pozna pana
pow. 55 lat, tel. 609-33-72-27.

Angielski – kurs
intensywnej konwersacji
dla początkujących
tel. 609-087-157

SANWET
SKLEP DLA ZWIERZĄT
GABINET WETERYNARYJNY

ul. II Płk. Strzelców Podh. 35
tel. 13-462-04-12
Nagłe wypadki: 502-307-920
lek. wet. Michał Gajewski

www.sanwet.com.pl

Koło Gospodyń Wiejskich
w Prusieku organizuje

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

BAL SYLWESTROWY

w sali Domu Ludowego w Prusieku.
Serwujemy dania gorące
i zimne oraz napoje.
Bawimy się przy dźwiękach
zespołu „Mitex”
za 220 zł od pary.
Początek balu o godzinie 19.
Kontakt: 13-467-53-47, 13-467-54-08.

PROFESJONALNA OBSŁUGA
WESEL – 100 zł/osobę,
IMPREZ U KLIENTA

WYPOŻYCZALNIA ZASTAWY STOŁOWEJ
tel. 721-610-054, 600-574-030

USŁUGI KRAWIECKIE
szycie zasłon na miarę,
poprawki, przeróbki

tel. 609-725-577, 13-467-20-42

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

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE
Choroby przyzębia i dziąseł
Klinika stomatologiczna M-DENT
lek. med. i stomatologii Maciej Miczek

DRZWI Z DREWNA

Krosno, ul. Grodzka 53, recepcja tel. 13-432-38-29.

zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

Pracujemy codziennie w dni robocze 8.30-19, soboty do godz 13.
Na miejscu rtg, pantomograf.
Wygodny parking.

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl
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 Mieszkania w Sanoku (parter), tel. 503-05-21-88.

NADOLANY 80
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KAR

O

ŻALUZJE

ROLETY
ul. Jagiellońska 48
FOLIE
13-464-19-12,
600-297-210 CENY PRODUCENTA

Centrum szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:

OGRODZENIA

w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00

BRAMY
BALUSTRADY

w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń

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

WA
KRYZYSO

cena kursu:

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

PODKARPACKIE CENTRUM
DOSKONALENIA
I DORADZTWA
Sanok ul. Głogowa 1,

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
e-mail: niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

www.oswiata.sanok.pl

ZAPRASZA NA KURSY
KWALIFIKACYJNE Z ZAKRESU
• Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
• Metodyki nauczania języka obcego
(angielskiego) w okresie wczesnoszkolnym
• Metodyki nauczania języka obcego
(niemieckiego) w okresie wczesnoszkolnym
• Terapii pedagogicznej
• Bibliotekoznawstwa
• Organizacji i zarządzania oświatą (dla
oświatowej kadry kierowniczej)
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania: Przyrody
• Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
• Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu
• Oligofrenopedagogiki
• Wychowania do życia w rodzinie
Organizujemy także kursy
doskonalenia zawodowego
Informacje na stronie

www.oswiata.sanok.pl
18 GRUDNIA 2009 R.
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NIEPUBLICZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o uprawnieniach
szkoły publicznej

Sanok ul. Głogowa 1,

tel. 13-464-88-45, kom. 603 860 187,
e-mail: niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

www.oswiata.sanok.pl

Prowadzą nabór do:
1. Trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych – po 8-letniej szkole
podstawowej lub gimnazjum
– matura na miejscu
2. Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych – po zasadniczej
szkole zawodowej – matura
na miejscu

NABÓR TRWA

Niepubliczne
Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych
(o uprawnieniach publicznych)
Sanok ul. Głogowa 1, tel./fax 13-464-88-45,

www.nkjo.sanok.pl

prowadzi

Studia licencjackie
Licencjat Uniwersytetu Śląskiego
opiekun naukowy Kolegium
1. Specjalność język angielski

– w dziennym, wieczorowym i zaocznym
systemie kształcenia
– profil nauczyciel tłumacz i nauczyciel języka
biznesu

2. Specjalność język niemiecki

– w dziennym, wieczorowym i zaocznym
systemie kształcenia

Dokumenty (podanie, 2 zdjęcia 30x42,
3 zdjęcia 45x65, świadectwo dojrzałości
lub dyplom, zaświadczenie lekarskie
o przydatności do zawodu nauczyciela)
należy składać w siedzibie Kolegium,
ul. Głogowa 1, tel. 13-464-88-45.

Warunkiem przyjęcia:
ukończone 18 lat

Komisja Egzaminacyjna
przyjmuje dokumenty
na bieżąco tj.
w okresie do 18 lutego 2010 r.

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA
DO ZUS, KRUS, WKU, MOPS

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
2 LUTEGO 2010 R. GODZ. 17

Informacje dodatkowe: tel. 603 860 187

STR. 9

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Siódme: nie kradnij!
Klienci się skarżą: w niektórych sklepach samoobsługowych
PSS, na stoiskach mięsno-wędliniarskich i nabiałowych, te
same ekspedientki wydają towar i kasują pieniądze. To jakaś
nowość, gdyż do tej pory za wyroby te płaciło się przy kasie.
Skąd to uwstecznienie? I to teraz, gdy boimy się epidemii
grypy.
Sprawdziliśmy i rzeczywiście.
W niektórych sklepach PSS
(SDH, Czwórka) klienci, którzy
dokonali zakupu na stoisku
mięsno-wędliniarskim,
muszą
dwukrotnie sięgać po portmonetkę: na tymże stoisku, a później
przy kasie głównej. Skąd to utrudnienie, a zarazem zagrożenie
przeniesienia na siebie wirusa,
pytamy
zastępcę
dyrektora
ds. handlu PSS Sanok Artura
Drwięgę: – Niestety, decyzja ta
została wymuszona ogromnymi
ubytkami towaru, który znika
ze stoiska, a nie traa do kasy.
Mówiąc prościej – ginie. O skali
zjawiska niech świadczy fakt, że
w ciągu miesiąca w jednym
z tych sklepów znikło 250 kg.
żółtego sera. Podobnie jest
z wędliną. Powstał duży problem,
jako że za ubytki obciążany jest
personel sklepów. Ekspedientki
zaprotestowały: – nie będziemy
pokrywać kosztów złodziejstwa!

W tej sytuacji nie mieliśmy innego
wyjścia, jak wprowadzić kasowanie na stoisku, za co chciałbym
przeprosić klientów, prosząc równocześnie o wyzrozumiałość.
Chcę również zapewnić, że zwrócimy baczną uwagę na przestrzeganie higieny. Wszystkie czynności
ekspedientki
będą
wykonywać w rękawiczkach,
wprowadzimy też obowiązek
b
a
r
d
z
o
częstego mycia rąk. To wszystko
co możemy zrobić dziś. Liczę także, iż w niedługim czasie będziemy mogli odstąpić od kasowania
zakupów przy stoisku, ale to nie
tylko od nas będzie zależeć – wyjaśnia dyr. Artur Drwięga.
Może po spowiedzi świątecznej proceder „promocyjnych” zakupów dokonywanych przez
nieuczciwych klientów w sklepach samoobsługowych przestanie być tak dokuczliwy dla handlowców?

KRZYŻÓWKA NR 51
Rozwiązania(wystarczyhasło)należynadsyłać napocztówkach w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł Tygodnik Sanocki. II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do
odebrania w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody jest wypożyczalnia płyt DVD Video i Blu-Ray Disc „APIS” – ul. Traugutta
9 (pawilon „Alfa”). Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.

Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Radykalne (ś)cięcie Przyganiał kocioł garnkowi
Mieszkańcy bloków przy ulicy Sadowej są porażeni efektem
„pielęgnacyjnych” zabiegów poczynionych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Śródmieście”. – Nie ma co, ładny prezent zrobił
nam pan prezes Sokołowski na Mikołaja! – mówią rozgoryczeni.
Ludzie ze zdumienia przecierali oczy
na widok ogołoconych
drzew. – To jedyny azyl
zieleni dla czterech bloków przy ulicy Sadowej.
Przecież te drzewa nie
rosną ani obok parkingu, ani przy budynku.
Rosną dokładnie pośrodku tych czterech bloków.
Brakuje słów, żeby opisać moje wrażenie.
Rzeź niewiniątek to za
delikatne
określenie
– wyznaje zrezygnowaCzy to jeszcze można nazwać drzewami?
na pani Krystyna.
– Krajobraz wygląda jak po wszystkich. Ci, co mieszkają na
bitwie. Nie rozumiem, dlaczego te parterze, chcą ciąć, ci, co są wyżej
drzewa tak bestialsko potraktowa- – nie. Ja nie nakazuję administratono. Takie radykalne cięcie do pnia rowi, żeby wyciął to czy tamto drzenie ma nic wspólnego z pielęgnacją. wo. On ma w swoim zakresie pielęTo bezrozumne rżnięcie, a nie za- gnować zieleń i robi to w kontakcie
biegi pielęgnacyjne! Tyle już mówio- z miejskim ogrodnikiem. To są jego
no i pisano na ten temat, ale do nie- koszty. Czy widziałem te drzewa?
których, jak widać, nadal nie dociera Nie każde drzewo oglądam. Poza
tym, to jest jeszcze w trakcie pracy.
– wtóruje jej jeden z sąsiadów.
Co na to Jerzy Sokołowski, Zobaczę jak skończą.
prezes SM „Śródmieście”? – Z tym Od redakcji: Pytanie tylko, czy
zawsze był i będzie problem. Lu- wówczas będzie jeszcze co oglą/k/
dzie są jak ludzie, trudno zadowolić dać...
ARCHIWUM PRYWATNE

Interweniowaliśmy...

DYŻURY

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

W RADZIE POWIATU

21 grudnia (poniedziałek)

18 grudnia (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Robert Pieszczoch
w godz. 12-14

dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Tomasz
Dańczyszyn
godz. 16-17

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe
w Sanoku informuje,
że dzień

24 grudnia 2009 r.
(czwartek - Wigilia)
jest dniem wolnym
od pracy w Starostwie.

21 grudnia (poniedziałek) pokój nr 40
dyżur pełni radna
Barbara Warchoł
w godz. 15.30-16.30

Urząd Miasta w Sanoku
informuje, że dzień
24 grudnia 2009 r.
(czwartek)
jest dniem wolnym
od pracy za dzień
26 grudnia 2009 r.
(sobota)

Do napisania tego sprostowania skłonił mnie zaczepny ton
wypowiedzi pani redaktor Joanny Kozimor, która relacjonowała ostatnią sesję rady miasta. Można by rzec „Niektórzy redaktorzy Tygodnika Sanockiego chyba się setnie nudzą słuchając obrad sesji rady miasta” skoro, albo przeinaczają
wypowiedzi radnych, albo kompletnie pomijają sedno sprawy,
mylą fakty, nierzadko występujące osoby.
Ale do rzeczy. Po pierwsze
pod interpelacją w sprawie ulicy
Podgórze pewnie podpisałby się
niejeden radny czy to z opozycji
czy koalicji pana burmistrza. Tym
niemniej pismo złożyłem sam
i tylko ja jestem pod nim podpisany. Pani redaktor mylnie odnosi
się do tej sprawy, pisząc, że opozycja zabrała głos w tej sprawie.
Po drugie, w sprawie parkingu
przy ulicy Jana Pawła II przeczytałem wniosek podpisany przez
trójkę radnych tj. Tomasza Cho-

miszczaka, Ryszarda Karaczkowskiego oraz przeze mnie. We
wniosku postulujemy przejęcie
przez miasto parkingu w poczet
majątku gminy. W ocenie władz
powiatowych parking ten nie spełnia żadnej roli służebnej wobec
mieszkańców powiatu sanockiego. Jest to typowy parking osiedlowy, który wymaga pilnego remontu, a także mógłby być poszerzony
o dodatkowe miejsca parkingowe.
Z poważaniem Andrzej Chrobak
radny Rady Miasta Sanoka

Ad vocem: Zapewniam pana radnego, że sesje rady miasta bynajmniej mnie nie nudzą, w dużej mierze zresztą dzięki wzmożonej aktywności kilku radnych, do których niewątpliwie pan należy. Odkładając
jednak na bok – w imię zbliżających się świąt – drobne złośliwostki: nie
było moim zamiarem pozbawiać pana praw autorskich do złożonej interpelacji ani tym bardziej – cytuję: „przeinaczać wypowiedzi radnych,
kompletnie pomijać sedno sprawy, mylić fakty, nierzadko występujące
osoby” – co czyni pan zarzutem pod adresem „niektórych redaktorów
„Tygodnika Sanockiego”, a więc – jak rozumiem – i moim.
Nie poczuwam się do tak imponującej listy grzechów, aczkolwiek przyznaję,
iż w poruszanych przez pana kwestiach relacja z sesji zawierała pewne
nieścisłości, które podnosi pan w swoim piśmie. Dziękując za ich wyjaśnienie, zapewniam, iż uważniej będę przysłuchiwać się pana wystąpieniom.
Joanna Kozimor

Bieszczadzkie
Schroniska i Hotele
PTTK sp. z o.o
ogłasza przetarg na badanie
bilansu za 2009 rok.
Oferty należy składać do końca
roku, pocztą lub osobiście pod
adresem 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13-463-11-29

F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary
i doradztwo gratis,
ceny konkurencyjne,
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuje,

że na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy
ul. 3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym położonych w Zagórzu i Tarnawie Górnej z przeznaczeniem na działalność w zakresie lecznictwa otwartego.
Informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, pok. nr 36,
tel. 13-462-20-62 wew. 67, strona internetowa: www.zagorz.pl

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Sanoku uprzejmie informuje Szanownych Klientów
o czasie pracy poszczególnych zakładów
przedsiębiorstwa w okresie świątecznym:
Stacja Paliw

24.12.2009 r. czynna od godz. 6 do godz. 18.30
25.12.2009 r. nieczynna
26.12.2009 r. czynna od godz. 6 do godz. 18.30
31.12.2009 r. czynna od godz. 6 do godz. 21
1.01.2010 r. czynna od godz. 6 do godz. 18.30

Zakład MKS

24.12.2009 r. - rozkład jazdy skrócony, zgodnie
z oznaczeniem w rozkładzie jazdy,
25.12.2009 r. - autobusy nie kursują,
26.12.2009 r. - rozkład jazdy jak w niedziele
i święta,
31.12.2009 r. - do godz. 20 rozkład jazdy jak
w dni w powszednie, po 20 tak jak w dni
wolne od pracy
1.01.2010 r. - rozkład jazdy jak w niedziele
i święta.

Zakład Obsługi Technicznej
24.12.2009 r. praca jak w wolną sobotę
od godz. 7 do godz. 15
31.12.2009 r. czynny od godz. 7 do godz. 15

Rozwiązanie krzyżówki nr 49:

PREZENTY OD MIKOŁAJA
1. Bronisław Tomoń, ul. Mickiewicza, 2. Tadeusz Mogilany,
ul. Ogrodowa, 3. Marek Tomoń, Jurowce.
STR. 10

Sklep Motoryzacyjny
24.12.2009 r. czynny od godz. 7 do godz. 15
31.12.2009 r. czynny od godz. 7 do godz. 15
Kasa w dniu 24.12.2009 r. nieczynna.
W dniu 31.12.2008 r. czynna od 7.15 do 12.

Za utrudnienia związane ze zmianą czasu pracy serdecznie
przepraszamy.
TYGODNIK SANOCKI
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SPORT

Najpierw grały siatkarki
Sanoczanki, dla których czwarty
mecz sezonu był też pierwszym
na własnym parkiecie. A raczej
„w roli gospodyń”, bo z powodu
prac na sali Gimnazjum nr 4 musiały przyjąć rywalki w Zespole
Szkół nr 4. Czuły się tam nieswojo, co widać było zwłaszcza
w przegranym pierwszym secie.
Gdy jednak nieco przywykły do
dość śliskiego parkietu, przejęły
inicjatywę. Mimo wszystko robiły
dużo błędów, szczególnie w obronie i komunikacji. Sanoczanka miała jednak przewagę na siatce, co
zdecydowało o zwycięstwie 3:1.
– Po cichu liczyłem, że rma
prowadząca prace na naszej sali
rozpocznie je dopiero w poniedziałek, ale okazała się naprawdę solidna (śmiech). Dziewczyny czuły
się niemal jak w meczu wyjazdowym, bo parkiet w „Budowlance”
ma inną charakterystykę niż nasz,
jest bardziej śliski. „Aklimatyzacja”
chwilę trwała, stąd przegrany
pierwszy set, potem jednak uporządkowaliśmy grę – powiedział
trener Ryszard Karaczkowski.
Być
może
zawodniczki
Sanoczanki obiecały kolegom
z TSV, że skończą kwadrans
przed 18, by kibice zdążyli dojechać na mecz z Anilaną. A do
Zespołu Szkół nr 3 warto było

na przewagi, w drugim górą byli rywale. Gdy w trzeciej partii całkowicie zdominowali naszych siatkarzy

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

SIATKÓWKA. Dobra kolejka naszych III-ligowych drużyn, do
tego przed własną publicznością. Sanoczanka pokonała Stal
z Nowej Dęby, TSV lepsze od Anilany Rakszawa.

Poza nielicznymi przypadkami, siatkarki Sanoczanki (po lewej)
pewnie przełamywały blok Stali Nowa Dęba.
wybrać się choćby po to, by zobaczyć jednego z najmniejszych libero na świecie, mierzącego poniżej półtora metra. Grać jednak
potra, a akcja, gdy obronił piłkę,
wskakując na „drabinkę”, wzbudziła aplauz widzów. Zresztą cała
drużyna z Rakszawy zaprezentowała efektowną siatkówkę, jej
4. miejsce w tabeli nie jest dziełem
przypadku.
Pierwszego seta TSV wygrało

(fatalna zagrywka), sami uwierzyli,
że mają już zwycięstwo i to za
3 punkty. Okazało się jednak, że
kondycja nie jest ich mocną stroną.
W czwartej odsłonie drużyna
Wiesława Semeniuka wróciła do
gry, a w tie-breaku już niepodzielnie rządziła na parkiecie. Celu dochodziły ataki Grzegorza Wolanina,
dobrze bronił Tomasz Sokołowski,
kilka efektownych akcji zaliczył też
junior Jakub Paszkiewicz.

Sanoczanka PBS Bank Sanok – Stal Nowa Dęba 3:1 (-18, 19, 23, 17).
Tabela: 1. Bolesław Rzeszów (12); 3. Sanoczanka (5, 6:9).
TSV Mansard Sanok – Anilana Rakszawa 3:2 (27, -23, -15, 20, 10).
Tabela: 1. MOSiR Jasło (24); 3. TSV (19, 22:12).

Srebrne Pantery
Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Jaśle
był ostatnim tegorocznym występem judoków
Pantery. Zdobyli 5 medali, w tym 4 srebrne.

ARCHIWUM PRYWATNE

W akcji Piotr Kruczek (po prawej).

Ligi młodzieżowe
SIATKÓWKA
Juniorki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – Tęcza
Żołynia 3:0 (14, 13, 8). Tabela gr. II: 1. Sanoczanka
(19, 27:6).
Juniorzy: TSV Mansard Sanok – San Lesko 3:0
(12, 18, 24). Tabela gr. II: 1. Resovia I Rzeszów (20);
5. TSV (12, 13:25).
Kadetki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – MKS V
LO I Rzeszów 0:3 (-18, -12, -14). Tabela gr. A:
1. UKS I LO Łańcut I (7); 4. Sanoczanka (6, 6:10).
Kadeci: TSV Mansard Sanok – Resovia II Rzeszów
2:3 (20, 20, -20, -15, -8). Tabela gr. A: 1. Resovia I (8);

Sport szkolny to ostatnio gry drużynowe
Licealiady – siatkówka, piłka ręczna i unihokej. Nasze zespoły w komplecie awansowały
do dalszych zmagań.
Siatkarze mieli zawody powiatowe, rozgrywane
w ZS2 i ZS3. Efektowne zwycięstwo odniósł
„Mechanik”, prowadzony przez Ewę Łęcką. Jej podopieczni najpierw zdominowali grupę eliminacyjną,
pokonując ZS5, ZS4 i ZS1. Z drugiej grupy wyszły drużyny IILO i ZS3. W półnałach ZS2 wygrał 2:0 z ZS3,
a IILO 2:1 z ZS1. Miejsce 3. zajął „Ekonomik”, pokonując 2:0 ZS3. Finałowy mecz okazał się ozdobą imprezy. Ostatecznie gospodarze wygrali 2:1 i był to ich rewanż za porażkę z IILO w Turnieju Niepodległości.
„Mechanik” awansował do zawodów rejonowych.
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4. TSV (5, 6:9).

HOKEJ
Młodzicy: MMKS I Nowy Targ Ciarko KH Sanok
8-2 (4-1, 1-0, 3-1); R. Mielniczek 2. Ciarko KH
Sanok – KTH Krynica 8-3 (4-2, 1-0, 3-1); Sawicki 3,
Bar, Szlaga, R. Mielniczek, Bielec, Kornecki. Slovan
Gelnica – Ciarko KH Sanok 4-8 (1-3, 2-4, 1-1);
R. Mielniczek i Sawicki po 3, Bielec, Kornecki. Ciarko
KH Sanok – MMKS II Nowy Targ 4-5 pd. (1-2, 2-0,
1-2; 0:1); Burczyk, Sawicki, Żądło, Kramarz. Ciarko
KH Sanok – MMKS II Nowy Targ 1-8 (0-1, 0-3, 1-4);
Sawicki. HK Rożnava – Ciarko KH Sanok 0-14 (0-2,
0-8, 0-4); R. Mielniczek 3, Sawicki, Bar, Żądło
i Kornecki po 2, Paweł Szlaga, Guła, Ćwikła.
Żacy młodsi: MHK Sabinov – Ciarko KH Sanok
3-4 (2-2, 0-0, 1-2); Filipek, Bednarz, Lorenc, Oberc.
Piłkarze ręczni grali szczebel wyżej, czyli w „rejonach”, na które do Brzozowa pojechała drużyna
ZS3. Zawodnicy Huberta Mańki przeżyli prawdziwą
huśtawkę nastrojów – z miejscowym LO prowadzili
7-1, by ostatecznie cieszyć się z remisu 16-16,
z BZSZ Ustrzyki Dolne przegrywali już 0-7, a mimo
tego wygrali 18-14. Zwycięstwo to – wcześniej
Brzozów uległ Ustrzykom – zapewniło szczypiornistom ZS3 kwalikację do półnału wojewódzkiego.
Ten szczebel rywalizacji mają już za sobą drużyny unihokejowe, których turnieje rozegrano w ZS3.
W obydwu grupach po trzy pierwsze miejsca zajęły
nasze zespoły. Wśród dziewcząt zwycięstwo odniosło
II LO, w spotkaniach grupy nałowej pokonując 2-0
ZS2 i 1-0 ZS1. O zajęciu 2. miejsca, także premiowanego awansem do nału wojewódzkiego, decydował
zaliczony mecz grupowy, w którym ZS2 wygrał 1-0
z ZS1. W decydującej rywalizacji chłopców drużyna
ZS3 wygrała obydwa mecze: 5-1 z ZSP5 Krosno i 3-2
z ZS2. „Mechanik” zajął 2. miejsce dzięki zwycięstwu
3-2 nad II LO, któremu przypadła 3. pozycja.

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”, XII kolejka.
Koniec pierwszej rundy, 6 drużyn pewnych walki o strefę medalową. Nie ma wśród nich ekipy Media Market, która długo była
liderem, a potem zaczął się koszmar pięciu kolejnych porażek.
W ostatnim meczu „Medialni”
Ozdobą kolejki były dwa pierwgrali z Dom-Elbo, zwycięstwo da- sze mecze. Najpierw Magistrat powało im miejsce w czołowej „szó- konał Kingsów, w końcówce uparcie
stce”. Nic z tych rzeczy – punkty dążących
do
wyrównania.
zgarnęli „Policjanci” i teraz obie Bohaterem
„Urzędników”
był
drużyny mają podobną pozycję Damian Popowicz, autor 4 goli.
startową w walce o awans z gru- Jeszcze ciekawszy okazał się bój
py B. W najlepszej sytuacji są o pozycję lidera między Multi
jednak Harnasie, którzy ograli Oknami i Trans-Gazem. Nie obyło
HTP Brzozów, w końcówce jed- się bez kontrowersji – w końcówce
nak drżąc o wynik. Teoretyczne czerwoną kartkę dostał Krzysztof
szanse na walkę o medale ma Piotrowski, a grający w przewadze
jeszcze Agenda 2000, która po- obrońcy tytułu strzelili zwycięskiego
legła w meczu z Geo-Eko. Stracił gola. Rundę zakończył mecz Darje za to chyba Transbud, który Medu z Handlowcami, w którym
bez szczęścia grał w remisowym drużyny te zdobyły po pierwszym
spotkaniu z Wisbudem.
punkcie w sezonie.
Kings-Horn – Magistrat 4-5 (1-2); J. Sieradzki 2, Koczera, Dobosz
– Popowicz 4, Romerowicz. Trans-Gaz – Multi Okna 6-7 (4-5);
G. Piotrowski 2, Haduch, Piecuch, Zacharski, Grzyb – Biesiada 3,
Szewczyk, Zięba, Gębuś, samobójcza. Agenda 2000 – Geo-Eko 4-7
(2-2); Gruszecki 2, Ząbkiewicz, Lorenc – Florek i Jajko po 2, Kuzio,
Dąbrowiecki, Błażowski. Dom-Elbo – Media Market 4-2 (1-1); K. Malik 2,
Wojtowicz, Biskup – Tarnolicki, Kawa. FC Wisbud – Transbud 3-3
(3-1); Steliga 2, Łuczycki – Siwik 2, Kalityński. Harnaś-Błonie – HTP
Brzozów 6-5 (4-2); Kłodowski 2, Folta, Świder, Stec, Bukowski
– Damian Barański i Dariusz Barański po 2, Mehmedovic. NZOZ DarMed – Handlowcy 4-4 (2-4); Zacharski 3, Wojnarowski – Pietrzycki 2,
Ziemiański, M. Jastrzębski.

KRÓTKA PIŁKA
CIĘŻARY

Puchar Karpat, Gorlice. Pewne zwycięstwo Gryfu w stawce 7 drużyn.
Najlepszy zawodnik turnieju, Krzysztof
Kostecki, w wadze do 69 kg uzyskał
112 kg w rwaniu i 137 w podrzucie
(334 pkt), swoje rekordy bijąc o 2 i 7 kg.
Drugi wynik imprezy miał trener Paweł
Dorotniak – 110 i 140 kg dało mu
wygraną w kat. do 77 kg. Miejsce 2.
zajął Rafał Kornecki, notując też największy postęp – wynikami 90 i 110 kg
„życiówki” poprawił po 5 kg.
Najlepszym sztangistą do 16 lat był
Bartłomiej Graba – wygrana open i do
69 kg, wyniki 77 i 95 kg (w rwaniu
poprawa o 2 kg). Skład Gryfu uzupełniał
Marek Sabramowicz, zwycięzca kat. do
85 kg. Jego rezultat to 97 i 110 kg.

SZACHY

Turniej Mikołajkowy, Brzozów.
Bardzo mocno obsadzona impreza
(prawie 200 uczestników) z udziałem
naszych młodych szachistów. Dwa
medale
zdobyli
reprezentanci
Komunalnych – Sabina Adamska (na
zdjęciu) zajęła 2. miejsce w grupie
dziewcząt do 12 lat, a Patryk Wojtowicz
3. wśród 14-latków. W najmłodszej
grupie wiekowej do 9 lat startowały
dzieci z Akademii Szachowej przy
Szkole Podstawowej nr 1. Zaledwie
7-letnia Alicja Niedźwiedź zajęła 4.
miejsce, a jej brat Przemek był 11.

Faworyci jednym tempem
Sanocka Liga Unihokeja „Blast Floorball”, XII kolejka. Znów
bez niespodzianek, efektowne zwycięstwa faworytów.
Dwucyfrówka Energy&Electric Systems, prestiżowa wygrana
InterQ, przełamanie esanok.pl.
„Elektrycy” pokonali Iwoniczankę,
strzelając aż 10 goli, ale jedyna
dwucyfrówka nie była najwyższym
zwycięstwem. Zanotowali je zawodnicy InterQ, którzy aż 9-2 rozbili zawsze groźny Cleanstar24.
Wyżej od E&ES wygrał też Faher
Automatyka, pokonując Czeski
Team, choć ten jeszcze po przerwie
miał stan kontaktowy. Aż 5 goli

zdobył najskuteczniejszy zawodnik
kolejki Maciej Ambicki, przy okazji
umacniając pozycję lidera klasykacji kanadyjskiej. W końcu odblokował się esanok.pl, różnicą czterech bramek ogrywając drużynę
Galileo Komputery. Podobne zwycięstwo odniósł El-Bud w meczu
z Wulkanexem, choć głównie dzięki skutecznej końcówce.

esanok.pl – Galileo Komputery 7-3 (4-0); Dorotniak, Wojdyła
i T. Milczanowski po 2, Gaworecki – Malec, Wołoszczak, B. Milczanowski.
Wulkanex – El-bud 4-8 (3-2); Buczkowicz 3, Pasierbowicz – Hydzik 3,
Polański i T. Dorotniak po 2, Sobkowicz. InterQ – Cleanstar24 9-2 (4-1);
Zadylak i Brejta po 2, Wilusz, Grzesik, Ciepły, Janik, Solon – Sieczkowski,
Karnas. Energy&Electric Systems – Iwoniczanka 10-6 (6-4);
Kobylarski 4, G. Popek 3, Padiasek, D. Popek, Mermer – Mataczyński 2,
Tylko, Tołcz, Polański, Milczanowski. Faher Automatyka – Czeski
Team 9-4 (5-2); Maciej Ambicki 5, Mołoń 2, Michał Ambicki, Drwięga
– Stabryła 2, Marczak, Mirosław Cybuch.

Mistrz z pucharem
Arkadiusz Borczyk (na zdjęciu) odebrał puchar z zwycięstwo
w klasie H-1600 Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

ARCHIWUM PRYWATNE

Awans
w komplecie

Impreza miała mocną obsadę – ok. 200 startujących z kilku krajów, w tym nawet z USA. Trener
Tomasz Bobala bardzo chwalił Piotra Kruczka, który
w wadze do 42 kg kategorii roczników 1998/99
wygrał trzy z czterech walk, porażki doznając dopiero w nale. W tej samej grupie 2. miejsca zajęli
Maciej Krawiecki (do 50 kg) i Julia Malmur (do 37 kg),
podobnie jak jej siostra Emila Malmur (do 47 kg)
w kat. 1996/97. Wykaz medalowych miejsc uzupełniła 3. lokata Sebastiana Stacha (do 34 kg) w kat.
2000 i młodsi. Startował też Piotr Koczeń (do 47 kg),
któremu przypadła 5. pozycja w kat. 1996/97.

Media poza „szóstką”!

Rajd Barbórki nie był jedyną motoryzacyjną imprezą
w Warszawie. Polski Związek
Motorowy zorganizował tam
Uroczyste zakończenie samochodowego sezonu sportowego
2009, z wręczaniem pucharów
i nagród medalistom klasykacji
łącznych MP. Jednym z nich
był zawodnik Automobilklubu
Małopolskiego, zdobywca tytułu
w kl. H-1600. Tym samym
Arkadiusz poszedł w ślady ojca,
Mariusza Borczyka, który przed
dekadą zdobywał złote medale
GSMP.

Jubileusz „Belfra”
W czwartek (17 bm.) rozpoczął się jubileuszowy, X Turniej
Siatkówki Nauczycieli „Belfer 2009”. Zmagania potrwają do
soboty.
W imprezie organizowanej
przez Uczniowski Klub Sportowy
przy Zespole Szkół nr 4 startuje aż
12 drużyn, niemal w komplecie z
Sanoka. Gościnnie występuje tylko partnerska szkoła z Humennego
na Słowacji.Drużyny podzielone

TYGODNIK SANOCKI

zostały na 3 grupy eliminacyjne,
część spotkań rozgrywana będzie
także w SP4. Mecze nałowe,
oczywiście w hali ZS4, rozpoczną
się w sobotę ok. godz. 14. Szczegóły na stronie zs4.esanok.pl.
Organizatorzy zapraszają kibiców.

ARCHIWUM PRYWATNE

Sanoczanka i TSV na plus

BOKS

Liga międzyokręgowa, Kielce.
Drugi start pięściarzy Ringu w barwach Wisłoka Rzeszów, tym razem
podczas meczu z Rushem Kielce.
W wadze do 60 kg świetną walkę stoczył Stanisław Gibadło, remisując
ze srebrnym medalistą Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Nasz bokser
nie miał respektu dla utytułowanego
rywala i zadawał dużo ciosów. W wadze 50 kg Borys Rogaliński przegrał
z mistrzem OOM przez dyskwalifikację w III rundzie. Trener Bronisław
Krawiec miał zastrzeżenia do decyzji
sędziów.

LEKKOATLETYKA

Bieg przełajowy, Berlin. Wyścig
na dystansie 8,8 km z udziałem
ok. 300 osób. Znów świetny start
Edmunda Kramarza, który wygrał grupę wiekową +40 lat, generalnie zajmując 4. miejsce. Uzyskał czas 30.41,
ponad minutę słabszy od zwycięzcy,
uczestnika
Mistrzostw
Europy
Juniorów. – Całkiem nieźle, zwłaszcza
jak na okres, w którym zdrowie mi nie
dopisuje. Był to ciężki bieg na trudnej
trasie, ze stromymi podbiegami i zbiegami. Do tego deszcz, bardzo ślisko.
– powiedział o starcie Kramarz.
IV Maraton Trzeźwości, Radom.
W stawce ponad 130 uczestników
trójka reprezentantów Sanockiej
Grupy Miłośników Maratonu. Jej
nestor Jerzy Nalepka uzyskał czas
3:26.45, co dało mu 5. miejsce w kategorii 55-59 lat i 33. w klasyfikacji
łącznej. Katarzyna Węgrzyn (4:01.18)
wygrała kat. K-18, a generalnie
była 5. w stawce 12 kobiet. Joanna
Szpakiewicz startowała w półmaratonie, uzyskując czas 2:13.20.
Zajęła 12. miejsce wśród 17 pań.

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
STR. 11

Przeciąganie liny Nasz poziom

Kibice hokejowi martwią się, żeby nie powtórzył się scenariusz, kiedy będą mówić:
gdyby nie punkty stracone na własne życzenie, gralibyśmy w czołowej ósemce!
A szukając tych punktów, na pewno przywołają mecz w Oświęcimiu, w którym jeszcze
w 47 minucie prowadzili dwoma bramkami, aby ostatecznie przegrać w dogrywce.

CIARKO KH SANOK – KTH KRYNICA 7-3 (3-0, 3-2, 1-1)

1-0 Valeczko – Cacho – Kaljuste (11, w przewadze), 2-0 Valeczko – Kaljuste (12, w przewadze),
3-0 Vozdecky – Cacho (18, w przewadze), 3-1 Rajski – Scibran (23, w przewadze), 4-1 Poziomkowski (27),
4-2 Kruczek – Rajski – Horny (28, w przewadze), 5-2 Ćwikła – Cacho (37, w przewadze), 6-2 Cacho
– Vozdecky (40), 7-2 Połącarz – Biały – Cychowski ( 59), 7-3 Błażowski – Żołnierczyk (60).

AKSAM UNIA OŚWIĘCIM – CIARKO KH SANOK 4-3 (1-0, 0-2, 2-1, 1-0) Poziom meczu wyraźnie wskazywał, że grają ze sobą dwa liczy – ocenił swój pierwszy
1-0 T. Połącarz (5), 1-1 Vozdecky – Cacho (28), 1-2 Ćwikła – Cacho (29), 1-3 Leśnicki – Mermer ostatnie zespoły tabeli. Być może goście nie zmusili gospoda- występ Tomas. Pechowcem me– Cychowski (41), 2-3 Wojtarowicz – Javin (47, w przewadze), 3-3 Modrzejewski – Javin – Jakubik rzy do wzniesienia się na szczyty, jednak przez długie frag- czu był niewątpliwie Wojciech
menty byli oni równorzędnymi przeciwnikami, a grę w przewa- Milan, który pracował za dwóch,
(57, w przewadze), 4-3 Jakubik (62).
dze prowadzili nawet lepiej a może i za trzech, to jednak nie
Już wydawało się, że wreszod miejscowych.
wykorzystał co najmniej pięć
cie Sanok przełamie fatalną pasW drużynie Ciarko KH pierw- sytuacji bramkowych.
sę porażek na wyjazdach. Goście
szy mecz rozegrał słowacki
W piątek powtórka z rozrywjeszcze w 47 minucie prowadzili
obrońca
Tomas
Valeczko. ki, czyli zaległy mecz z KTH, tym
3-1 i nic nie wskazywało na to, że
Wprawdzie wpisał się pięknie do razem w Krynicy. Faworytem
coś się może zmienić. Zwłaszcza,
zespołu dwoma bramkami, ale będą goście, ale jeśli nie chcą
że Unia nic wielkiego nie grała.
w grze nie wyróżniał się od in- doprowadzić do horroru i nie zaNiepokoili się jedynie ci, którzy
nych. – Nie wszystkie mecze są grają lepiej niż w Sanoku, może
obserwowali niepewne interwenpiękne, ważne, żeby były zwycię- być różnie. Biegnę odpukać
cje Wojciech Rockiego w bramce.
skie. Całkiem dobrze mi się gra- w niemalowane drewno...
Niby sporo groźnych strzałów
ło. Strzeliłem dwa gole, to też się
Marian Struś
wybronił, ale obok kunsztu było
w tym wiele przypadku. Ci mieli
rację. W 47. min, wykorzystując
grę w przewadze (karę odsiadyPiotr Krysiak – prezes klubu: Ważne jest każde
wał Kaljuste), Javin zdobył konzwycięstwo, choć tak naprawdę w cenie są wygrane
taktową bramkę i gospodarze
z Unią, Stoczniowcem i TKH, a w ostatnich trzech
dostali wiatr w żagle. Dziesięć mimeczach z tymi rywalami doznaliśmy porażek.
nut później na ławce kar wylądoDlatego ważne są mecze, które są przed nami. Oby
wał Rąpała, znów natarli gospobyły one dla nas szczęśliwe.
darze, znów świetnym podaniem
obsłużył Modrzejewskiego „proLubomir Rohaczik – trener: Wygraliśmy, to jest
fesor” Javin i zrobiło się 3-3.
ważne. Do dziś nie mogę pogodzić się z przegranyW dogrywce, już w 2 minucie,
mi w Gdańsku, Toruniu i Oświęcimiu. Nie spisali się
drugi obok Javina hokeista Unii
nam w tych meczach bramkarze, co sprawiło, że
strzelił zwycięskiego gola, dobija- W meczu z KTH dobrze sobie radził nowy nabytek Ciarko KH Sebastian Owczarek (nr 24, na zdj.),
dostawaliśmy głupie bramki. Szkoda tych punktów.
jąc krążek odbity przez sanockie- jednak 3 stracone bramki obciążają konto sanockich defensorów.
Pyta pan, czy wierzę, że można zająć jedno z dwóch
go bramkarza. Został jeden punkt
czołowych miejsc premiowanych awansem do play
na otarcie łez i żal dwóch dal- Za wyjątkiem wspomnianych tywnym rozgrywaniem akcji.
Aktualna tabela:
off? Trener musi wierzyć.
dwóch zawodników Unii, nikt wię- Żaden nie zasłużył na wyróżnie- 1. Unia
szych, które były do zdobycia.
11 25 48-25
Wbrew wynikowi i walce, któ- cej się nie wyróżnił. Jak stwierdzi- nie. Mecz nie pomógł też roz- 2. Stoczniowiec
10 21 43-29
Dziś (piątek) gramy zaległy mecz z KTH w Krynicy, zaś 22 bm.
ra rozstrzygnęła losy pojedynku li bezpośredni obserwatorzy strzygnąć dylematu, kto powinien 3. TKH Toruń
10 14 31-37
(wtorek) o godz. 18 w „Arenie” szykuje się super-mecz ze Stoczniowcem.
dopiero w dogrywce, nie był to spotkania, sanoczanie razili strzec bramki Ciarko KH.
4. Ciarko KH
9 13 33-27
Potem przerwa i już w nowym roku 3 stycznia podejmować będziemy
ani wielki, ani dramatyczny mecz. nieskutecznością i dość prymi5. KTH
10 2 19-56
u siebie TKH Toruń, a 5 stycznia Unię Oświęcim.

Powiedzieli:

Porażka Kustry, wypadek Chabki
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. XXV Zawody Barbórkowe o Lampę Górniczą na torze „Błonie”. Kolejna runda Pucharu Polski już bez zwycięstwa Roberta Kustry
na 3000 m. Pech Mateusza Chabki, który w biegu na 1000 m zranił się łyżwą.
Najbardziej interesował nas wyścig
na 3 km, bo w klasykacji tego dystansu
prowadził Kustra, zwycięzca dwóch
pierwszych zawodów PP. Na własnym
torze uzyskał wynik 4.11,21, niemal
identyczny jak niedawno w Warszawie,
ale tym razem nie wystarczyło to do zwycięstwa. Porażkę z własnego lodu powetował sobie panczenista stołecznego
Marymontu – Piotr Puszkarski, uzyskując wynik ponad pół sekundy lepszy.
– Do startu nie byłem odpowiednio
przygotowany, bo na torze trenowaliśmy
tylko trzy dni, wcześniej kilka tygodni nie
byłem na lodzie. W normalnej dyspozycji
raczej nie miałbym problemów z pokona-

niem Puszkarskiego. Oczywiście zwycięstwa w pucharowych klasykacjach
3 i 5 km to moje główne cele na ten sezon
– powiedział Kustra.
Do dramatycznych scen doszło drugiego dnia zawodów, podczas rywalizacji
na 1 km. Mateusz Chabko zaczął mocno,
zapowiadał się świetny wynik. Niestety, na
drugim łuku stracił równowagę, wpadając na
bandę. Polała się krew, konieczny był przyjazd karetki. Jedni mówili, że zawodnik
Górnika rozciął sobie łyżwą nadgarstek, zdaniem innych miał otwarte złamanie ręki.
Prawda okazała się bardziej prozaiczna –
rozcięty palec. Jeszcze przed zakończeniem
imprezy pechowiec pojawił się na obiekcie.
W zawodach dominowali zawodnicy
AZS Zakopane. Dwa zwycięstwa odniósł
Tomasz Budz, najlepszy w drugim biegu
na 500 m i na 100 m (9. Piotr Michalski).
Pierwszą pięćsetkę wygrał Mateusz
Stasiowski (4. Chabko). Na 1500 m triumfował Patryk Wójcik z Cuprum Lubin
(5. Kustra, 8. Chabko). Najlepszą zawodniczką imprezy była Karolina Ksyt z Pilicy
Tomaszów Mazowiecki, zwyciężczyni 500 m
(drugi wyścig) i 1000 m. Pozostałe biegi
wygrały: Hanna Cudzich z AZS Zakopane
(pierwszy wyścig na 500 m) i Ewelina
Przeworska z Orła Elbląg (1500 m).

Kolejny rekord Biegi

Mimo braku treningów Robert Kustra
uzyskał identyczny czas, jak podczas
wcześniejszych
zawodów
w Warszawie.
STR. 12

Nie zwalnia tempa eksportowy łyżwiarz
Górnika, Maciej Biega. W kolejnych zawodach Pucharu Świata (Salt Lake City,
Kanada) znów poprawił swój rekord
na 500 m, uzyskując czas 35,66. Drugiego
dnia miał 35,80, co też byłby nową „życiówką”. Wyniki te przełożyły się na poprawę lokat, Biega klasykowany był już w drugiej
dziesiątce grupy B (miejsca 16. i 19.).

Będzie ostra jazda
Początkiem roku 2010 Sanok stanie się europejską stolicą ice-speedwaya.
W dniach 15-16 stycznia na torze Błonie rozegrana zostanie runda kwalikacyjna Indywidualnych Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie sportu. Zapowiadają się wielkie emocje, jako że swój udział w niej zapowiedziały wszystkie gwiazdy światowego żużla na lodzie.
Mówili o tym organizatorzy konferencji
prasowej, która odbyła się we wtorek
w sanockim MOSiR-ze. – Sanok może być
dumny, że reaktywacja tej pięknej dyscypliny sportu nastąpiła za sprawą jego włodarzy, którzy kilka lat temu dostrzegli szansę wybicia się na jeden z liczących się
ośrodków sportów motorowych w Europie.
Za miesiąc odbędą się tu drugie z kolei eliminacje do Mistrzostw Świata, a dzień
wcześniej najlepsi na świecie żużlowcy lodowi ścigać się będą w IV ICE RACING
SANOK CUP – mówił Paweł Ruszkiewicz,
promotor i organizator zawodów w wyścigach na lodzie w Polsce.
Burmistrz Wojciech Blecharczyk komplementował organizatorów poprzednich
trzech edycji zawodów rozegranych na torze Błonie. – To, że chcą przyjechać do Sanoka największe gwiazdy ice-speedwaya,
że już rezerwują miejsca w hotelach grupy
kibiców ze Szwecji i W. Brytanii, że akredytowało się sześć stacji telewizyjnych
(m. in.: TVP Sport, TVN Turbo, Canal Plus),
jest to zasługą świetnej organizacji poprzednich edycji. Nagle o Sanoku zaczęło się
mówić, a oglądalność ostatnich eliminacji
przed rokiem sięgnęła 22 mln. telewidzów.
To najlepiej świadczy o tym, że przed żużlem na lodzie jest wielka przyszłość, że
przestał on być uważany za niszową dyscyplinę sportu – stwierdził burmistrz.
Dyrektor MOSiR dr Damian Delekta
ocenił stan przygotowań do styczniowego
żużlowego święta jako bardzo dobry.
– Wiemy, co musimy zrobić, aby było jeszcze lepiej jak przed rokiem. A przed rokiem
oceniono nas bardzo wysoko – mówi, zaTYGODNIK SANOCKI

wej? Pojawią się wszyscy wielcy, z prawdziwym „dominatorem” (od pięciu lat) Nikołajem
Krasnikowem na czele, a do walki z nim staną: Zorin, Iwanow, Laguta, Bauer, Serenius
i kilka innych orłów lodowego żużla.

Podczas konferencji prasowej w Sanoku. Od lewej: Tomasz Dańczyszyn, Paweł Ruszkiewicz, Wojciech Blecharczyk, Andrzej Grodzki i Damian Delekta.
powiadając, że MOSiR przystępuje do realizacji projektu modernizacji toru lodowego na wartość 4,3 mln zł, który pozwoli
jeszcze podwyższyć standard obiektu.
Zdaniem Pawła Ruszkiewicza i Andrzeja Grodzkiego – wiceprzewodniczącego Komisji Wyścigów Torowych Światowej
Federacji Sportów Motorowych FIM, sanocka impreza jest bardzo oczekiwana w Europie, a udział w niej zapowiedzieli prezydenci
Europejskiej Federacji Sportów Motorowych
Europy Środkowej i Wschodniej. – Impreza
zapowiada się naprawdę ekscytująco. Liczymy na nowy rekord frekwencji. Na dziś
prognozy są takie, że najliczniejszą grupę
kibiców stanowić będą krośnianie. To chyba
ze względu na udział Grzegorza Knappa
– stwierdził Ruszkowski. A z czołówki świato-

– A w 2011 roku, jak dobrze pójdzie,
może uda się nam zorganizować w Sanoku nał Drużynowych Mistrzostw Świata.
To dopiero będzie wydarzenie... – tym
optymistycznym akcentem zakończył konferencję Paweł Ruszkiewicz, szef rmy
Ruszkiewicz Sport Marketing.
Marian Struś

Kilka szczegółów organizacyjnych:

15 stycznia (piątek) godz. 19 – IV ICE RACING SANOK CUP
16 stycznia (sobota) godz. 19.30 – ICE
RACING WORLD CHAMPIONSHIP
Bilety: www.e-ticket.pl, www.eurobilet.
com, kasy MOSiR, siedziby klubów: KSM
Krosno, Stal Rzeszów i Unia Tarnów. Więcej informacji: www.sanok.iceracing.pl
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SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W SANOKU
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Obowiązująca na terenie Gminy Miasta Sanoka. Na okres: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Informacje ogólne
5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Sanoku przedstawia taryfę dotyczącą
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zawierającą ceny za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasta Sanoka
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Taryfa określa także warunki ich stosowania.
Taryfa została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra
budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej
rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Sanoku.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych.
1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta
Sanoka nr TK.IV.7015/6/2002 z dnia 10 października 2002 r.
Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi: • zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, • zaopatrzenie w wodę przemysłu,
• zaopatrzenie w wodę obiektów usługowych, • dostarczanie wody: a) dla zdrojów publicznych, na potrzeby
zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, b) na potrzeby jednostek straży pożarnej,
– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych.
Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu Gminy Miasta Sanoka poprzez sieć kanalizacji miejskiej są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Trepczy.
Pojęcie ścieków (rodzaj, pochodzenie) zdeniowane zostało w art. 2, pkt. od 8) do 11) ustawy.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
Zgodnie z ustawą, taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: • uzyskanie niezbędnych przychodów,
• ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, • eliminowanie subsydiowania
skrośnego, • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków, • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Zgodnie z § 14 cytowanego wyżej rozporządzenia ministra budownictwa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy:
1) w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług:
– taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla
zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
2) w zależności od struktury taryfy:
– taryfę jednoczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało alokacji kosztów
na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: • wielkość
zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
• strukturę taryfy, • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, jak również ponoszone koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano
podziału odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

L.p.

1.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

2

Zaopatrzenie w wodę:

1.1. Zaopatrzenie w wodę „ZWL 1”

– gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych.

1.2. Zaopatrzenie w wodę „ZWUP”

– użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych,
– odbiorcy przemysłowi,
– gmina rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych,
na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, gmina
rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej.

2.

Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

Odprowadzanie ścieków

2.1. Odprowadzanie ścieków
– „OŚL 1”

– gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych niekorzystające ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

2.2. Odprowadzanie ścieków
– „OŚUP”

– użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
– użytkownicy lokali użytkowych niekorzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
– odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na
podstawie ilości zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

4. Rodzaje i wysokość cen.
W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny:
W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki: 1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków.
Wysokość cen za 1m3 wody i ścieków na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
(w złotych, netto):
4.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę
L.p.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1 niniejszej taryfy.
2. O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli
były świadczone usługi.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym
w fakturze tj. w terminie 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty jest ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie
odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
8. W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego w odrębnych
przepisach lub wad powodujących nieprawidłowość wskazań – odbiorca wnioskujący o sprawdzenie
prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia.
9. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza.
10. W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody.
11. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
12. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy
ustala się jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
13. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości
ścieków określonej w umowie.
14. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych oraz z właścicielem lub
zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na
podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Prognoza powyższa wynika z umowy i jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
15. Osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym oraz właściciele lub zarządcy tego budynku regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
16. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług dokonywane jest
na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen
za wodę i ścieki, których ilość nie jest ustalana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
17. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
18. Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zużytej do zraszania ulic, publicznych terenów
zielonych, wody pobranej do celów przeciwpożarowych przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen
określonych w tarye.
19. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług
zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych ustala się jako iloczyny taryfowych cen odpowiadających
tym grupom oraz ilości świadczonych usług.
6. Warunki stosowania cen.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wysokość cen
w 2010 r.

1

2

3

4

1

„ZWL 1”

2

„ZWUP”

Cena za dostarczoną wodę

3

zł/m

3,78

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,78

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wysokość cen
w 2010 r.

1

2

3

4

1

„OŚL 1”

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m

4,03

2

„OŚUP”

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m3

4,03

3

Do cen określonych w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 9) do 12) rozporządzenia.
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0

1

„ZWL 1”

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

„ZWUP”

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków użyteczności publicznej,
także przeznaczonych na cele usługowe i handlowe wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody,
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców przemysłowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody,
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby zdrojów publicznych, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych oraz prowadzenie rozliczeń
za zużytą wodę,
– zaopatrzenie w wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej oraz
prowadzenie rozliczeń za pobraną wodę.

6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

4.2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków
L.p.

Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług

0

1

„OŚL 1”

– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody,
– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych niekorzystających ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków.

„OŚUP”

– odprowadzanie ścieków z budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody,
– odprowadzanie ścieków z budynków zakładów przemysłowych oraz
prowadzenie rozliczeń w oparciu o ilość zużytej wody lub na podstawie
urządzeń pomiarowych.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w tarye ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta w Sanoku uchwałą Nr LIII/512/06 z dnia 2 marca 2006 r.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

TYGODNIK SANOCKI

STR. I

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W SANOKU
TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Mające obowiązywać na obszarze Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok. Na okres: od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Informacje ogólne
5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku przedstawia niniejsze taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zawierające ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków mające obowiązywać na terenie Miasta i Gminy Zagórz oraz
Gminy Sanok w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Taryfy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem.
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów,
użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych.
1. Rodzaje prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz
nr AMK.7627-22/2005 z dnia 22.09.2005 r. oraz Zarząd Gminy w Sanoku nr GKI-7037/1/2002 z 28.08.2002 r.
Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi: • zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, • zaopatrzenie w wodę przemysłu, • zaopatrzenie
w wodę obiektów usługowych, • dostarczanie wody: a) dla zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic
i publicznych terenów zielonych, b) na potrzeby jednostek straży pożarnej,
– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych.
Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok poprzez sieć kanalizacji są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Trepczy.
Pojęcie ścieków (rodzaj, pochodzenie) zdeniowane zostało w art. 2, pkt. od 8) do 11) ustawy.
2. Rodzaj i struktura taryfy.
Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
• uzyskanie niezbędnych przychodów, • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, • eliminowanie subsydiowania skrośnego, • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Zgodnie z § 14 cytowanego wyżej rozporządzenia ministra budownictwa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy:
1) w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług:
– taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
2) w zależności od struktury taryfy:
– taryfę jednoczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzanych
ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej.
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe
grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, • strukturę planowanych taryf,
• spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, jak również ponoszone koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

L.p.

1.

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

1

2

0

1

„ZWL 2”

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – Miasto i Gmina Zagórz

„ZWL 3”

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – Gmina Sanok

„ZWUP”

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę budynków użyteczności publicznej,
także przeznaczonych na cele usługowe i handlowe wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody,
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców przemysłowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość zużytej wody,
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę na potrzeby zdrojów publicznych, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych oraz prowadzenie rozliczeń
za zużytą wodę,
– zaopatrzenie w wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej oraz
prowadzenie rozliczeń za pobraną wodę.

Zaopatrzenie w wodę:

1.1. Zaopatrzenie w wodę „ZWL 2”

– gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych – Miasto i Gmina Zagórz

1.2. Zaopatrzenie w wodę „ZWL 3”

– gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych – Gmina Sanok
– użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych,
– odbiorcy przemysłowi,
– gmina rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych,
na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, gmina
rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej.

1.3. Zaopatrzenie w wodę „ZWUP”

2.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionymi w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego.
2. O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze
tj. w terminie 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty jest ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy
usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy
nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza.
8. W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego w odrębnych przepisach lub wad powodujących nieprawidłowość wskazań – odbiorca wnioskujący o sprawdzenie prawidłowości
działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia.
9. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza.
10. W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody.
11. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
12. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków zgodnie z art.27, ust.5 ustawy ustala się
jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
13. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz
brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm
zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
14. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Prognoza powyższa wynika z umowy i jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia
wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
15. Osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym oraz właściciele lub zarządcy tego budynku regulują
należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
16. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług dokonywane jest
na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen
za wodę i ścieki, których ilość nie jest ustalana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
17. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w oparciu
o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
18. Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zużytej do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, wody
pobranej do celów przeciwpożarowych przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen określonych w taryfach.
19. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych ustala się jako iloczyny taryfowych cen odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług.
6. Warunki stosowania cen.
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę.

Odprowadzanie ścieków

2.1. Odprowadzanie ścieków
– „OŚL 2 ”

– gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych niekorzystające ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę – Miasto i Gmina Zagórz

2.2. Odprowadzanie ścieków
– „OŚL 3”

– gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych niekorzystające ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę – Gmina Sanok

2.3. Odprowadzanie ścieków
– „OŚUP”

6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług

– użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
– użytkownicy lokali użytkowych niekorzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
– odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na
podstawie ilości zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

4. Rodzaje i wysokość cen.
W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny :
W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki : 1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków.
Wysokość cen za 1m3 wody i ścieków na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (w złotych, netto) :
4.1 Wysokość cen za dostarczoną wodę:
L.p.

1
2

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wysokość cen
w 2010 r.

1

2

3

4
3

„ZWL 2”

Cena za dostarczoną wodę

zł/m

„ZWL 3”

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,78
3,78

„ZWUP”

Cena za dostarczoną wodę

zł/m

3,78

3

4.2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków
L.p.

1
2

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wysokość cen
w 2010 r.

1

2

3

4
3

„OŚL 2”

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m

„OŚL 3”

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m3

4,03
4,03

„OŚUP”

Cena za odprowadzanie ścieków

zł/m

4,03

3

Do cen określonych w tarye dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 9) do 12) rozporządzenia.

STR. II

Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług

0

1

„OŚL 2”

– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody,
– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych niekorzystających ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków
– Miasto i Gmina Zagórz

„OŚL 3”

– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody,
– odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych niekorzystających ze zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków
– Gmina Sanok

„OŚUP”

– odprowadzanie ścieków z budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych wraz z prowadzeniem rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody,
– odprowadzanie ścieków z budynków zakładów przemysłowych oraz
prowadzenie rozliczeń w oparciu o ilość zużytej wody lub na podstawie
urządzeń pomiarowych.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w tarye ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających
z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Miejską w Zagórzu uchwałą Nr XXXV/200/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. Regulaminie
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/225/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 27 stycznia 2006 r.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

TYGODNIK SANOCKI

18 GRUDNIA 2009 R.

