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Stadion sprzedany!

MDK
w prokuraturze

Po prawie trzech latach usilnych zabiegów Miejski Klub Sportowy Stal wreszcie znalazł kupca na stadion przy ul. Stróżowskiej. Jest nim rma z Radomia, która nieruchomość kupi za
5 milionów zł. Otwiera się szansa, by sanocka piłka nożna w końcu zaczęła funkcjonować
na normalnych zasadach.

Przy okazji tak znaczących kwot od razu pojawia się temat wzmocnień III-ligowej drużyny
Stali, która po rundzie jesiennej ma szanse walki o awans. J. Konieczny tonuje jednak nastroje.

str. 7

Honory
dla prof. Kiryka
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Zróbmy
Zimowy Festiwal
Choć na stadionie przy Stróżowskiej klub Stal może urzędować jeszcze nawet kilka lat, prezes Józef Konieczny posiada już kopię kontraktu sprzedaży nieruchomości.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ
bb@fr.pl
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Dla Stali sprzedaż stadionu była absolutnym priorytetem, walką o przetrwanie, klasycznym „być albo nie być”. To prawdziwe wybawienie, które przychodzi dosłownie w ostatnim
momencie. Pozbawieni regularnych wypłat
piłkarze grozili strajkiem, wierzyciele tracili
cierpliwość, a działacze resztki zapału. Teraz
wszystko może odwrócić się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, choć droga do finalizacji transakcji jeszcze daleka.

Powrót do ceny pierwotnej
Poszukiwania nabywcy rozpoczęły się pod
koniec 2007 r. Od tego czasu można było odnieść
wrażenie, że nad klubem wisi fatum, bo choć
przewinęło się kilkunastu oferentów, a sprzedaż stadionu parę razy była blisko, ostatecznie
nic z tego nie wychodziło. W akcie desperacji
zarząd Stali był już skłonny obniżyć cenę, gdy
nagle pojawił się kolejny inwestor, bez negocjacji
przyjmując stawkę pierwotną. To rma z Radomia, która chce u nas wybudować dwa obiekty
handlowo-usługowe. Po krótkich negocjacjach
w sprawie szczegółów kontraktu, prezes Stali
Józef Konieczny i prawnik Bogdan Terlecki pojechali podpisać umowę przedwstępną.

– Po złożeniu podpisów wielki ciężar spadł
mi z serca. Na nasze konto od razu wpłynęło
100 tys. zł opłaty rezerwacyjnej. Druga rata będzie na spłatę zobowiązań po podpisaniu ugód
z wierzycielami klubu. Na resztę pieniędzy trzeba będzie poczekać dłużej, bo warunkiem wpłaty
ostatniej raty są dwie decyzje administracyjne:
o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz o przebiegu obwodnicy
południowej. Okres finalizacji transakcji ustalony został na 31 miesięcy. Oczywiście każda
ze stron może odstąpić od umowy, co jednak
obarczone jest poważną odpowiedzialnością finansową – mówi prezes Konieczny.

Spłacić długi, wybudować
boiska, znaleźć sponsorów
Dzień po powrocie z Radomia na konto Stali
wpłynęło wspomniane 100 tys. zł. Pieniądze te
przeznaczone zostaną na wypłatę zaległych pensji
i przygotowanie do sezonu wyciągu narciarskiego
w Karlikowie. Rozpoczną się też negocjacje
z wierzycielami w sprawie ugód. Po ich podpisaniu firma z Radomia spłaci długi Stali wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Skarbowego i Starostwa Powiatowego. Kwota
ta zostanie odliczona od drugiej raty. To, co
zostanie, przeznaczone będzie na zaległe premie i bieżącą działalność klubu. A po otrzymaniu ostatniej raty rozpocznie się budowa boisk
treningowych w pobliżu „Sosenek”.

– Nie stać nas na II ligę, a przynajmniej nie
bez mocnego wsparcia sponsorów. Wprawdzie
jedną deklarację już mamy, ale potrzebowalibyśmy jeszcze kilku, żeby walczyć o awans.
Gdyby znaleźli się sponsorzy, dla których hasło
„II liga” ma wymierną wartość, to gotowi jesteśmy podjąć wyzwanie. Ale tylko w takim przypadku. Bo musimy pamiętać, że Stal to nie tylko
pierwsza drużyna – także drugi zespół i ekipy
młodzieżowe. A to wszystko są koszty – podkreśla prezes.
Od autora: Mimo wszystko stadionu przy Stróżowskiej żal. To mógłby być piękny kompleks
piłkarski, oczywiście pod warunkiem generalnego remontu. W jednym miejscu byłoby główne
boisko i kilka płyt treningowych, co przecież ma
duże znaczenie logistyczne. Tym bardziej więc
szkoda, że przed kilkoma laty miasto nie wykorzystało szansy, jaką była propozycja jednego
z inwestorów – sprzedajcie stadion w mieście,
a dodatkowo wyremontujemy ten na Posadzie.
Było, minęło, klamka zapadła. Piłkarze Stali
jeszcze zapewne kilka lat trenować i grać będą
na starym obiekcie, a potem po Stróżowskiej
pozostaną tylko wspomnienia. A w międzyczasie władze samorządowe muszą myśleć o budowie nowego stadionu.
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy:
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Run na władzę
i… pieniądze

GANIMY: Prezydium Rady Miasta, tudzież włodarzy miasta, za brak choćby
dwóch ciepłych słów skierowanych do samorządowców rad dzielnicowych
podczas wtorkowej sesji kończącej kolejną kadencję samorządową.
Zazgrzytało to tym bardziej, że w programie sesji znalazły się gorące podziękowania dla radnych Rady Miasta, zwieńczone specjalnymi dyplomami Wejście do władz lokalnych to nie tylko obowiązki, ale też
uznania, które otrzymali wszyscy. O siedzących w kącie radnych prestiż i pieniądze. Samorządowcy wszystkich szczebli są
dzielnic zapomniano. – Mieliśmy wstać i ostentacyjnie wyjść, ale sowicie wynagradzani za swoją pracę.
postanowiliśmy do końca pokazać klasę! – To najlepiej świadczy
o współpracy radnych Rady Miasta z radami dzielnic! – Zawsze
czuliśmy, że jesteśmy piątym kołem u wozu! – to słowa, które padały z ust
rozżalonych działaczy samorządowych. Jeśli dziś dowiadujemy się, że brakuje kandydatów w wyborach do rad dzielnic, to jest to właśnie dobry obrazek
i diagnoza skąd wzięła się ta choroba, która za chwilę może przerodzić się
w epidemię. Plama to najdelikatniejsze stwierdzenie, jakim można nazwać to,
co zrobiono na zakończenie piątej kadencji samorządowej. Wstyd!
PS Nie przyjmujemy usprawiedliwienia, że samorządowcom rad dzielnic
dziękowano na spotkaniach w dzielnicach. To nie to forum.
CHWALIMY: Kierownictwo i opiekunów z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Robotniczej, a także Miejską Bibliotekę Publiczną
za pasję i wysiłek, który zaowocowały wspaniałą wystawą prac
uczestników WTR. Z tych prac bije radość z udanych zmagań ich
twórców z ciężką materią i ogromna chęć pokonania swej niepełnosprawności. Chociaż można mieć wątpliwości, czy słowo
„niepełnosprawność” powinno tu być w ogóle użyte. Patrząc
na urokliwe i misterne dzieła artystów, wydaje się, że na
pewno nie. Chwaląc wspólną inicjatywę WTR i MBP, wyrażamy przekonanie, że wystawa spotka się z dużym zainteresowaniem
odbiorców, a także sponsorów, którzy zechcą zakupić prezentowane
prace. Po pierwsze dlatego, że są piękne i niepowtarzalne, po wtóre,
że dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na wsparcie Warsztatów i pomoc dla ich uczestników.
emes

Comiesięczne gratykacje nansowe otrzymują także szefowie rady. Przewodniczący zarabia ponad 1,8 tys. zł, a jego dwaj
zastępcy ponad 1,4 tys. zł.
Ryczałty przewodniczących
zarządów dzielnicy wynoszą
206 zł miesięcznie.
A jak wygląda to w powiecie?
Starosta sanocki zarabia 10,1 tys. zł
brutto, a wicestarosta 8,5 tys. zł
brutto.
Ryczałt, niezależnie od liczby
sesji i posiedzeń komisji, oczywiście otrzymują też przedstawiciele władz ustawodawczych, czyli
rady powiatu. „Zwykły” radny,
czyli niepełniący żadnych funkcji,
dostaje każdego miesiąca na
konto 1,1 tys. zł. Sześciu przewodniczących komisji otrzymuje
ponad 1,3 tys. zł. W trzech komiPieniądze otrzymywane przez samorządowców to temat budząsjach są też zastępcy z gratykacy emocje. Nie brak głosów, że np. radni powinni pracować spocjami po 1,2 tys. zł.
łecznie. Pytanie tylko, czy znaleźliby się wtedy chętni...
Dieta
przewodniczącego
Pobory burmistrza Sanoka ta w wysokości prawie 930 zł. Prze- Rady Powiatu Sanockiego wynoopiewają na 11,5 tys. zł brutto, wodniczący komisji Rady Miasta si 1,8 tys. zł, a jego dwóch zaa zastępców na 10,1 tys. zł brutto. mają ponad 1,2 tys. zł, a delegat rady stępców około 1,5 tys. zł.
(jz)
Pieniądze – w formie stałej diety do Związku Miast Polskich nieco po– otrzymują także radni. Jest to kwo- nad 1 tys. zł.

Chochlik mocno nabroił
Przed tygodniem w rubryce „Złote usta” słowa wypowiedziane przez radnego Macieja Bluja, a mówiące o zmniejszającej się w Sanoku populacji psów, tenże chochlik wsadził
w usta Janiny Sadowskiej, która poczuła się – w pełni zasadnie – oburzona takim wybrykiem.
Przyznał się do nich lojalnie
Maciej Bluj, odrzucając jednak zdecydowanie zarzut Tomasza Chomiszczaka, który wytknął mu, iż
„populacja to ludzie, a nie psy!”, komentując to dowcipnie: „widać, ludzie schodzą na psy”. Zauważył
on, że określenie „populacja” wcale
nie dotyczy wyłącznie gatunku
ludzkiego. Utwierdziła nas w tym
jedna z Czytelniczek, podkreślając,
że: „populacja to zespół osobników
danego gatunku występujących na
danym obszarze np. populacja saren w lesie, szczupaków w rzece,
czy nawet bakterii w organizmie.

Sprawdziliśmy to w źródłach
pisanych, które potwierdziły tę
denicję populacji. W tej sytuacji
prawo do ostatniego zdania dajemy Maciejowi Blujowi, który nawiązując do wypowiedzi T. Chomiszczaka, stwierdził: „Widać,
humaniści schodzą na psy”.
Za wplątanie w „populacyjną
psią aferę” przepraszamy Bogu
ducha winną p. Janinę Sadowską
z nadzieją, że przyjmie to
z uśmiechem. Chochlik okazuje
się okrutną bestią, pojawiającą się
w przeróżnych miejscach i nie zawsze w najlepszym czasie. emes

Bilans tygodnia – 194 interwencje,
w tym: 30 domowych, 21 publicznych, 11 dotyczących kradzieży,
12 –zdarzeń drogowych, 2 – uszkodzenia mienia, 1 – kradzieży rozbójniczej, 1 – pożaru, 1 – pobicia.
W PdOZ osadzono 15 osób.

Sanok

* Jeden z sanoczan zaprosił do siebie
2 mężczyzn – znajomego i obcego,
którzy ukradli mu 2 telefony komórkowe o wartości 230 zł. Kiedy właściciel zażądał zwrotu aparatów, został
pobity przez „gości”, którzy zbiegli
z łupem. Do zdarzenia doszło 2 bm.
na ul. Daszyńskiego.
* Ofiarą złodzieja padł (3 bm.) na ul.
Lipińskiego 39-letni mężczyzna, który
stracił portfel z kwotą 2 tys. zł, dowodem osobistym oraz prawem jazdy.
* Następnego dnia doszło do 2 kradzieży mieszkaniowych. Złodzieje
wykorzystali niezamknięte drzwi.
71-letnia kobieta z ul. Kochanowskiego straciła portmonetkę z dowodem
osobistym, legitymacją rencisty
i kwotą 20 zł, a 10 lat młodsza mieszkanka ul. Jana Pawła II – torebkę
wraz z kluczami, okularami, dokumentami oraz 70 zł.
* Dzięki szybkiej interwencji policji
zatrzymano sprawców pobicia 32-letniego mężczyzny, który doznał obrażeń głowy i lewego przedramienia.
Okazali się nimi 3 mieszkańcy Sanoka
w wieku 16-18 lat. Zdarzenie miało
miejsce 7 bm. na ul. Mickiewicza.
* Na 500 zł oszacował straty właściciel skutera m-ki INCA, zaparkowanego na ul. Sadowej. Nieustalony
wandal przewrócił (7 bm.) pojazd na
betonowe podłoże, w wyniku czego
uszkodzona została powłoka lakiernicza oraz obudowa tłumika.
* Dwukrotnie większe straty poniósł 23-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, właściciel alfy romeo. Zaparkowane na ul. Wąskiej auto zostało skopane
przez nieznanego sprawcę, który wgniótł
tylny błotnik, uszkadzając lakier.

Gmina Bukowsko

* Na 850 zł wycenił straty właściciel
forda z Woli Piotrowej. Nieznany
sprawca „pożyczył” sobie jego samochód (7 bm.), po czym porzucił
uszkodzony, zabierając zeń akumulator oraz radioodtwarzacz Pioneer.
* Ofiarą złodzieja padła również tego
samego dnia 51-letnia mieszkanka
wsi, właścicielka seata. Z zaparkowanego pod domem auta odkręcono
cztery koła o wartości 1200 zł.

Podziel się z drugim
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 kolejne zgłoszenia:
– Wersalka (w dobrym stanie) – tel. 603 997 791
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń.
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.
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Oddział w Kielcach, Drukarnia ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów
i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń zapraszamy do redakcji: w poniedziałek w godz. 8-16.30, wtorek-czwartek w godz. 8-16,
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przyjmujemy jedynie na nośnikach cyfrowych lub pocztą elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata
– tel./fax 13 464 02 21 lub oddziały „Ruchu” SA.
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PRZED WYBORAMI

W samorządzie najważniejsza jest skuteczność
Rozmowa ze Sławomirem Mikliczem, Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, kandydatem na Burmistrza Miasta Sanoka

* Dobiega końca kadencja samorządowa, jak ocenia Pan
mijającą kadencję z perspektywy Radnego Sejmiku?
– W mojej ocenie to była niezła
kadencja. Udało się wiele rzeczy
zrobić z pożytkiem dla mieszkańców powiatu sanockiego, ale nie
tylko. Bardzo istotny jest fakt, że
Sanok miał swojego przedstawiciela a to jest bardzo ważne z perspektywy środków, które do nas
trały. Wszyscy radni sejmiku
wiedzieli o Sanoku a interesy naszego powiatu nie były traktowane marginalnie.
* Co może Pan uznać za sukces w swojej pracy Radnego
Sejmiku.
– Spraw, które miały swój szczęśliwy koniec jest wiele. Kilka z nich
ma szczególne znaczenie. Przede
wszystkim udało się już na pierwszej sesji budżetowej wprowadzić
dotację dla Muzeum Historycznego. Sprawa była bardzo trudna,
ale udało się. Wprawdzie mój
wniosek przeszedł tylko jednym

Z dyrektorem Ginalskim na placu inwestycji Rynek Galicyjski.
głosem, ale przeszedł. W następnych latach było już trochę łatwiej
i w konsekwencji tych działań nasze
muzeum co roku otrzymywało dotację na swoją działalność statutową.
Dzisiaj mało kto wyobraża sobie,
aby Muzeum Historyczne nie było
donansowywane, ale przypominam, że nie jest to zadanie sejmiku
tylko powiatu. Tym bardziej się cieszę, że się udało i dzięki temu muzeum miało środki nansowe na

Z Marszałkiem Województwa, Wojewodą Podkarpackim i Przewodniczącym Sejmiku.

swoje funkcjonowanie. W trakcie tej
kadencji przydzielaliśmy także dotacje na budowę kompleksów Orlik
2012. Łącznie do naszego powiatu
trało sześć lokalizacji. Szkoda, że
Zagórz i powiat sanocki zrezygnowały z realizacji tych zadań. Finalnie
w naszym powiecie mamy cztery
takie kompleksy: dwa w Sanoku
i dwa w gminie Sanok. W tym przypadku też nie obyło się bez komplikacji, bo przypomnę, że w pierwszym rozdaniu radni klubu PiS
wykreślili Sanok z listy zadań do realizacji, ale dzięki naszej wspólnej
interwencji z Panią Poseł Elzbietą
Łukacijewską udało się u Ministra
Sportu uzyskać dodatkową lokalizację ze wskazaniem na Sanok.
Dużym sukcesem było zaktualizowanie w WPI zadania Rynek Galicyjski w MBL, dzięki czemu po
uzyskanej dotacji przez skansen,
dzisiaj jesteśmy już na ukończeniu
jednej z największych inwestycji
z dziedziny kultury na Podkarpaciu, która właśnie zlokalizowana
jest w Sanoku.

Ponadto udało się wprowadzić
wiele zadań z totalizatora sportowego dla naszego powiatu: sala
gimnastyczna w Zagórzu, Nowotańcu, Pobiednie, Niebieszczanach, Strachocinie, Nowosielcach
czy dotacje na basen w Lesku,
w sąsiednim powiecie..
Udało się również pozyskać wiele
środków na imprezy kulturalne
czy sportowe. Forum Pianistyczne czy organizowany wcześniej
festiwal „Jeden Bóg, Wiele Kultur”
corocznie otrzymywały dotacje
na organizacje tych wydarzeń.
Nie gorzej było z imprezami sportowymi i stypendiami dla sportowców. Sanocki klub hokejowy łącznie tylko w ostatnim roku uzyskał
ponad 70 000 zł, ale też takie zawody jak maraton MTB organizowany w Sanoku mógł liczyć na
dotację, która pokryła znaczną
część kosztów organizacyjnych.
* Ale ta kadencja to przede
wszystkim środki unijne z RPO.
– Tak to prawda. Nasze samorządy
gminne świetnie radziły sobie z pozyskiwaniem funduszy z tego źródła. Nie wszystkie, ale wiele gmin
naprawdę dużo inwestycji zrealizowało dzięki dobrym wnioskom, które
uzyskiwały donansowanie nawet
do 85% wartości zadań. Wspomnieć też trzeba, że również wielu
przedsiębiorców pozyskało środki
z tego samego źródła na rozwój
swoich rm. U wielu z nich możemy
już dzisiaj podziwiać pierwsze efekty zakończonych inwestycji.
* Proszę powiedzieć, jak ocenia
Pan współpracę z samorządami gminnymi i powiatowymi
jako Radny Sejmiku.

– Bardzo dobrze. Poza nielicznymi
wyjątkami, współpracowałem bardzo intensywnie z wójtami, burmistrzami, starostami czy prezydentami. Wielu z nich pokazało, jak
skutecznie można zabiegać o dodatkowe środki dla swoich gmin czy
miast. Często bywali w Rzeszowie,
spotykaliśmy się w konkretnych
sprawach, bywali również na komisjach czy sesjach sejmiku, po to,
aby pilnować spraw swoich samo-

morządowców i muszę stwierdzić,
że Sanok nie najlepiej wygląda na
tle innych porównywalnych z nami
miast. Wydaje mi się, że potrzebujemy innej aktywności i promocji niż
w tej chwili mamy. Sanok powinien
mieć ambicje do liderowania w naszym regionie. Jak do tej pory próbujemy tylko doganiać inne ośrodki.
Szans, które stoją przed nami, nie
powinniśmy marnować, bo drugiej
takiej okazji na rozwój możemy już

Na otwarciu kolejnego Orlika w gminie Sanok.
rządów. Myślę, że wspólnie udało
się naprawdę zrobić wiele fajnych
rzeczy. Jako szef Klubu Radnych
miałem okazję poznać wielu wspaniałych samorządowców.
* Kandyduje Pan w zbliżających
się wyborach na Burmistrza
Miasta Sanoka.
– Zdecydowałem się kandydować na
burmistrza naszego miasta, bo uważam, że nie wykorzystujemy w pełni
szans, które mają w obecnych czasach samorządy. Pracując w sejmiku,
obserwowałem na co dzień aktywność i skuteczność działań wielu sa-

nie mieć. My nie musimy przekonywać sanoczan, że żyją w fajnym
mieście. Sanoczanie muszą to odczuć. Zasługują na to. A dla innych
miast powinniśmy być przykładem,
jak skutecznie zarządzać miastem
i skutecznie sięgać po środki
zewnętrzne w celu rozwijania naszego miasta. To są główne powody dla których zdecydowałem się
wystartować na to stanowisko.
* O planach i propozycjach dla
miasta porozmawiamy za tydzień, dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję bardzo.
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W dzielnicach
bez tłoku

Jak to robią inni
Zapewne interesuje Państwa sytuacja naszego pięknego Sanoka na tle naszych najbliższych
sąsiadów.
Zawiązaliśmy niedawno trójporozumienie z Krosnem i Jasłem. Oczekiwania na efekty tej współpracy są
wśród sanoczan duże. Jak na razie przeczytać można tylko o rankingu na najpopularniejszego sportowca w naszym „trójmieście”.
O innych cisza.
Wypełniając tę lukę, prezentujemy kilka danych o naszych sąsiadach na tle Sanoka.
Ludność:
- Jasło 37.309
- Krosno 47.405
- Sanok 39.403
A oto inne dane porównawcze:

Już za dziesięć dni wybierać będziemy burmistrzów, wójtów
oraz radnych gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego. Ale
nie tylko. W tym roku z wyborami samorządowymi zbiegły
się bowiem wybory do rad dzielnic (organizowane zazwyczaj
równocześnie z prezydenckimi). Nie budzą one jednak zbyt
dużego zainteresowania. Ani u wyborców, ani – co gorsza –
u kandydatów, których mało jak na lekarstwo.

Kandydaci do
Rady Miasta
Sanoka:
lista nr 24

No cóż. Wnioski nasuwają się
same.
Chcemy to zmienić!
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie
Wiara-Tradycja-Rozwój (W-T-R)
proponuje bardzo dobrze przygotowanych kandydatów do pracy
w samorządzie. Nie boimy się
pracy, a swoją wiedzą i umiejętnościami chcemy służyć Sanokowi i powiatowi sanockiemu.

Kandydaci do
Rady Powiatu
Sanockiego:
lista nr 14
Kandydat na
Burmistrza:
Jan
Wydrzyński
nr 5
TEKST SPONSOROWANY

Z tego też względu wybory do
rad dzielnicowych zostaną przeprowadzone tylko w 4 obwodach wyborczych w Sanoku – 3 na Posadzie
i 1 na Dąbrówce. Tylko tam chętnych
było więcej niż miejsc. W pozostałych – z racji mniejszej liczby kandydatów – wyborów nie będzie.
Wszyscy chętni uzyskają status radnego dzielnicowego automatycznie.
Każda rada dzielnicy ma 15
miejsc. Na Posadzie i Dąbrówce
będą one pracować w pełnych składach. W pozostałych dzielnicach
pozostaną wakaty. Wójtowstwo będzie miało w nadchodzącej kadencji
14 swoich radnych, Śródmieście
i Błonie – po 11, Olchowce – 10.
Mimo niepełnego składu rady tych
dzielnic będą mogły jednak pracować, dzięki obsadzeniu 50 procent
miejsc (to wymóg ustawowy). Jedyną, w której kryterium tego nie udało
się spełnić, jest RD Zatorze, gdzie
zgłoszono zaledwie 3 kandydatów.
– Osoby te zostaną powołane
do rady dzielnicy, ale nie będą działać. W takiej sytuacji konieczne jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających, których termin wyznaczy
nowa rada miasta – wyjaśnia Beata Wróbel, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie
wyborów do rad dzielnic.

Dlaczego potencjalni kandydaci, którzy tak licznie i ochoczo garną się do walki o mandat radnego
w mieście czy powiecie, nie chcą
pracować na rzecz własnej dzielnicy, gdzie najlepiej widać problemy
nurtujące mieszkańców? Odpowiedź jest oczywista – ludzie pchają się tam, gdzie władza jest równie
realna, jak proty, które zapewnia
jej sprawowanie. W przypadku radnych miasta i powiatu są one wymierne, radnym dzielnicowym pozostaje wyłącznie satysfakcja...
– Aspekt nansowy ma tu
z pewnością znaczenie, myślę jednak, że nie jest jedynym powodem
takiej sytuacji. Rada dzielnicowa to
organ doradczy rady miasta, który
nie ma samodzielnej władzy. Ludzie – widząc, że niewiele mogą
zdziałać – zniechęcają się. Ja
przez 10 lat działałam w RD Dąbrówka, zanim zostałam radną.
Mojej decyzji nie determinowały
pieniądze, ale to, aby interesy
Dąbrówki były lepiej reprezentowane w radzie miasta – mówi Beata
Wróbel. – Kiedyś normą było
zapraszanie na spotkania dzielnicowe miejskich radnych. Teraz się
to nie zdarza. Zbyt mała jest współpraca między tymi organami.
/joko/
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I radość, i zazdrość

Osiedle Wyspiańskiego w Olchowcach zostało oplecione
siecią nowych dróg dojazdowych. Odbiór inwestycji miał
miejsce 25 października.

Riposta dla radnego

spraw komunalnych. W konkur- wiceburmistrz, nie był to jedyny Szanowny Panie Januszu Baszasie dodatkowe punkty można wniosek „drogowy” złożony do ku – szkoda, że jako radny Rady
było uzyskać za pozytywny RPO przez miasto. Przygoto- Miasta Sanoka, wykazuje się Pan
takim brakiem wiedzy w kwestii
ilości pozyskanych przez Miasto
Sanok środków pozabudżetowych. Ale może 127 MLN ZŁOTYCH dotacji ze źródeł zewnętrznych, jakie pozyskano w ciągu
mijającej kadencji, to dla Pana
nic! Powinien Pan wiedzieć, jako
radny, że Miasto pozyskuje środki z różnych źródeł i programów,
nie tylko z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Ograniczyłabym
także ślepą wiarę we wszystko,
co jest publikowane w Internecie
czy mediach, które niestety, ale
nie są na bieżąco ze sprawami
budżetu naszego miasta i kwestią
pozyskiwanych funduszy. Powinien Pan też doskonale wiedzieć,
że do każdego zadania, na
które otrzymujemy donansowa-

nie, potrzebny jest też wkład
własny, pochodzący z budżetu
miasta, więc ambicje Miasta i jego
władz są przez to też ograniczane. Pragnę nadmienić, że kilka dni
temu Miasto otrzymało tytuł „Samorząd 2010” w konkursie organizowanym przez Rzeczpospolitą
i to właśnie za, cytuję: „...prężność
w pozyskiwaniu środków unijnych
i efektywność ich wykorzystania”.
A to niejedyna nagroda w tej kwestii. Jak to jest Panie Radny, że
liczby mówią co innego niż Pan,
kapituły konkursowe doceniają
wysiłki władz Sanoka, a Pan wprowadza opinię publiczną w błąd
i wykazuje się niedoinformowaniem. Może lepiej, zamiast ciągle
krytykować, po prostu pomóc.
Na potwierdzenie powyższej
kwoty pozyskanych dotacji, podajemy zestawienie pozyskanych środków z konkretnych programów:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 33 351 938, 47 zł
Norweski Mechanizm Finansowy EOG: 1 383 566,48 zł
Program rządowy „Moje boisko – Orlik 2012”: 1 332 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 250 000 zł
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla
dzieci i młodzieży: 200 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Mieszkaniowy: 222 632,85 zł
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011: 412 000 zł
Kilka lat temu część terenów przy ulicy Wyspiańskiego miasto chciało sprzedać jednej ze spółPHARE BRIPF: 628 312,21 zł
dzielni. Na szczęście tak się nie stało. Dziś jest to bardzo atrakcyjny teren budowlany i inwestycyjRządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zany, a nowe osiedle z siecią nowych dróg prezentuje się wyjątkowo okazale.
chowań „Razem bezpieczniej” 46 175,95 zł
PHARE 2003: 174 874 zł
ca Wyspiańskiego a nie np. Dą- wpływ inwestycji na rozwój wano także projekty związane Fundusz Spójności: 89 000 000 zł
brówka? Odpowiedź jest pro- gospodarczy, poprawę dostęp- z ulicami Okrzei-Kluski oraz Europesji Fundusz Społeczny PO KL: 1 212 300 zł
sta: ponieważ tylko ta ulica ności do drogi wyższego szcze- z jedną z ulic na Dąbrówce. Nie
Razem: 128 213 799 zł
spełniała kryteria pozwalające bla (w tym przypadku drogi kra- uzyskały one jednak liczby Szczegółowy wykaz projektów dostępny w Biurze Pozyskiwania Funuzyskać dofinansowanie w kon- jowej, czyli ulicy Przemyskiej), punktów kwalifikującej do uzy- duszy Pomocowych Urzędu Miasta Sanoka.
kursie ofert – twierdzi Stanisław liczbę firm działających na da- skania dofinansowania.
Agnieszka Frączek
(jz)
Czernek, wiceburmistrz do nym terenie. Jak zapewnia
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

Śladem naszych publikacji

Przedwyborcza
reﬂeksja

Jeszcze o solarach...
wszelkie informacje i materiały
o jakie się w tej sprawie zwracają.
Dziwne zatem jest, że rzekomo nie
otrzymali oni informacji, o których
informują media.

JOLANTA ZIOBRO

Szanowna Pani Redaktor! Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem
zapoznałem się z kolejnym artykułem na temat montażu solarów
w Państwowej Placówce Socjalizacyjnej. Artykuł ten, niezależnie
od tytułu który Pani zamieściła na
łamach „Tygodnika Sanockiego”
nr 44 z 5 listopada br. „Starosto,
ukradli ci solary” nie wnosi niczego
nowego do sprawy, a wręcz przeciwnie, uważam, że jest odgrzewaniem tematu. Na ten temat wypowiadała się już nie tylko gazeta,
w której Pani pracuje, również inne
media. Tematowi temu poświęcona była również sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w dniu
13 października br., i szkoda tylko,
że zabrakło na niej Pani osoby.
Z pewnością dowiedziałaby się
Pani szczegółów i nie wydawałaby
Pani osobistych ocen czy też nie
dokonywałaby Pani przeinaczeń
faktów. Dlatego też nie zamierzam
w żadnym stopniu ustosunkowywać się do rewelacji, które Pani
zamieszcza w swoim artykule.
Wyrażam pogląd, że mogła
Pani tuż po sesji zamieścić szczegółową relacje z jej przebiegu,
a nie jak to Pani czyni w chwili obecnej. Uważam, że kampania wyborcza udziela się nie tylko kandydującym, ale nie pomija też osób, które
z racji zawodowej nie powinny być
w nią zaangażowane. W sprawie
rzekomych nieprawidłowości, które
Pani przedstawia, również nie będę

Śladem naszych publikacji

JOLANTA ZIOBRO

Osiedle obejmuje teren ulicy Łokietka i obszar dawnej
jednostki wojskowej. Na terenie
tym funkcjonuje wiele firm,
inkubator przedsiębiorczości,
powstają nowe domy. Stąd też,
jak zauważa burmistrz Wojciech Blecharczyk, niezmiernie
ważny jest dobry dojazd. Dlatego kilka lat temu miasto przygotowało projekt „Budowa dróg
miejskich na osiedlu Wyspiańskiego w Sanoku”. W efekcie
powstało około 2,1 km dróg asfaltowych i 1,5 km chodników.
Magistrat pozyskał na ten cel
ponad 2 mln zł dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Cała inwestycja
kosztowała 3,2 mln zł.
Rzecz jasna, nie wszystko
udało się zrobić i nie wszystkich zadowolić. Część mieszkańców ulicy Wyspiańskiego
ma żal, że nową drogę zrobiono tylko i wyłącznie obok nowych domów i bloków, a „stara”
część ulicy pozostała w stanie
takim, jakim była, a nawet gorszym, bo zniszczył ją ciężki
sprzęt używany w trakcie budowy. Zazdrość obudziła się także w mieszkańcach innych
dzielnic, m.in. Dąbrówki, którzy
pytają, dlaczego od lat, niektórzy nawet dwudziestu, nie
mogą doczekać się godziwego
dojazdu do swoich posesji?
– Dlaczego Olchowce i uli-
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MIASTO I POWIAT

Solary przy Domu Dziecka to na razie atrapy. Montaż utknął w martwym punkcie, gdy okazało się, zakupionych elementów nie ma.
zajmował stanowiska, ponieważ w
celu ich wyjaśnienia i wyciągnięcia
stosownych wniosków przeze mnie,
sprawa została skierowana do właściwych organów. Dlatego też myślę, że wydawanie przez Panią zarzutów i wyciąganie wniosków jest
niestosowne i przedwczesne, a organy do tego powołane są na tyle
kompetentne, że poradzą sobie bez
pomocy środków masowego przekazu. Jako starosta stojący na czele
organów wykonawczych powiatu,
zapewniam Panią, że organ ten zrobi wszystko, aby sprawę szczegółowo wyjaśnić i wyciągnąć stosowne
konsekwencje w stosunku do winnych, o ile będzie taka potrzeba.
Z całą konsekwencją i stanowczością oświadczam również, że właściwe organy Rady, bądź poszczególni radni, otrzymywali i otrzymują

Sądzę jednak, o czym już informowałem, że w tym specycznym okresie dla organów samorządowych, kandydaci na radnych
szukają różnych sposobów na
uzyskanie mandatu wyborczego.
Szkoda tylko, że sprawy niektórych
z nich, także w placówce, której dotyczy problem, oparły się o organy
ścigania i trwają do dnia dzisiejszego. Inni kandydaci całą poprzednią
kadencję Rady Powiatu poświęcili
na snucie wizji i koncepcji wybudowania Domu Dziecka na miarę
co najmniej XXII wieku, jednak bez
efektu nalnego. Być może oddana
do użytku Państwowa Placówka
Socjalizacyjna nie jest szczytem
marzeń wg wcześniejszych wizji
niektórych decydentów, jednak
spełnia obowiązujące wymogi
i rozwiązuje problem na najbliższy

okres czasu, a warunki jakie stworzono, są nieporównywalne do
tych, które istniały w budynku przy
ul. Mickiewicza, na miarę możliwości jakie dają dostępne środki
nansowe. Z pewnością sprawy
pełnego zakończenia adaptacji
Domu Dziecka są rzeczą istotną
dla Rady Powiatu. Na jej forum podejmowano decyzje, które niekiedy
wynikały z ustaleń głównych sił politycznych naszego kraju, co na
szczeblu lokalnym nie powinno
mieć miejsca. Dotyczy to chociażby spraw zdrowia: niewypłacone
nadwykonania w sanockim szpitalu
na kwotę 6 mln zł.

Szanowna
Pani Redaktor
Nie będę w tym miejscu i czasie wymieniał inwestycji, które
udało się zrealizować w kończącej się kadencji. Na pewno nie
załatwiono wszystkich spraw,
wiele rozpoczęto i wymagają kontynuacji. Czy zrobiono wszystko?
Wyrażam pogląd, że w istniejących realiach i rzeczywistości
zrobiono to, co było możliwe.
Wiele celów osiągnięto we współdziałaniu z miastem i gminami.
Szkoda tylko, że w wielu przypadkach brakowało ze strony „Tygodnika Sanockiego” właściwej
oceny osiągniętych celów i rzetelnego przedstawienia faktów. Jednak ocenę w tym zakresie pozostawiam mieszkańcom naszego
powiatu, którzy z pewnością dadzą temu wyraz w najbliższych
wyborach samorządowych.
Wacław Krawczyk
Starosta Sanocki

Od autorki:
„Odgrzewanie
tematu”,
„kampania” panie Starosto? Nie
zauważył Pan, że w ostatnim
czasie pojawiły się zupełnie
nowe fakty? Że wyszła na jaw
szokująca prawda, iż część zakupionych solarów zniknęła, co
stawia w zupełnie nowym świetle wątki, które poruszaliśmy
w naszej publikacji kilka miesięcy temu. Że sprawa trała do
Prokuratury Rejonowej. Rozumiem, że Pan i Pańscy koledzy
myślą teraz tylko o jednym: zbliżających się wyborach, ale nie
dla wszystkich świat kończy się
na wyborach. Czy radni wykorzystują sprawę w tym gorącym
przedwyborczym okresie? Fakty
są takie, że bezskutecznie pró-

bują wyjaśnić ją od kilkunastu
miesięcy. Czy mogliby wiarygodnie i w zgodzie z sumieniem wypełniać swój mandat, gdyby temat „odpuścili”? Pan tymczasem
uparcie milczy i odmawia pokazania dokumentów...
To, że solarami zainteresowała się policja gospodarcza
z Rzeszowa, to też kampania
i czyjaś złośliwość? Był przecież
czas, aby sprawę dyskretnie załatwić, nie doprowadzając do
„punktu krytycznego”. Solary zakupiono w grudniu 2008 roku.
Szkoda, że rzeczywiście udana kadencja kończy się takim
zgrzytem, ale stało się to na własne życzenie.
Jolanta Ziobro

Nie podpisała
Proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji podanej w artykule
„Starosto, ukradli ci solary?” odnośnie mojej osoby. Podano, że „ protokół odbioru z 15 grudnia 2008 r. podpisany był podobno przez
Skarbnik Krystynę Chrząszcz...” Oświadczam, że nie podpisałam
protokołu z dnia 15 grudnia 2008 r.
Krystyna Chrząszcz

Serdeczne podziękowania
dla Wójta Gminy Sanok
Pana Mariusza Szmyda
za zapewnienie nieodpłatnego transportu do
Humennego naszym uczniom – uczestnikom
Międzynarodowego Koncertu Charytatywnego
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sanoku
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KULTURA

Wykrojone z rzeczywistości O Didurze w Warszawie

Photocopypainting – to tytuł najnowszej wystawy
w BWA-Galerii Sanockiej, prezentującej prace kilkunastu
znanych artystów z całej Polski. Wystawy nader ciekawej,
odnoszącej się do zjawiska fotorealizmu – malarstwa,
którego podstawowym źródłem ikonogracznym jest obraz
fotograczny.

ARCHIWUM BWA

tor wystawy, a zarazem jeden
z autorów. – Fotografia, która
swego czasu miała stać się
przyczyną upadku malarstwa
dziś jest narzędziem, po które
malarze sięgają bez lęku, narzędziem pozwalającym w łatwy
i szybki sposób
zanotować interesujące artystę
motywy,
swoistym szkicownikiem, bez którego wielu malarzy
po prostu nie
potra, a raczej nie
chce się obejść.
Na wernisażu – oprócz wyjątkowo licznej,
z trudem mieszczącej się publiczności – pojawiło się 11 z 15
biorących udział
Zarówno publiczność, jak i artyści – na zdjęciu (od lewej): Marcin Łukasiewicz, w wystawie twórArtur Paluch, Krzysztof Bryła, Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Tomek Mistak, ców z całej PolSeweryn Chwała – nie kryli zadowolenia z udziału w wystawie kończącej tego- ski. – Ogromnie
nas to cieszy, tym
roczny sezon wystawienniczy w BWA.
bardziej, że wielu
– Wykorzystanie fotografii medium artystycznego. Wystawa z nich musiało pokonać sporo
przez malarzy w procesie two- ta stawia natomiast pewne tezy: kilometrów, aby dotrzeć do Sarzenia obrazu ma już oczywi- korzystanie z fotograi w proce- noka z Poznania, Warszawy,
ście swoją długą tradycję, mimo sie malowania jest pośród mala- Lublina czy Krakowa – podkreto ciągle pojawiają się twier- rzy różnych pokoleń i środowisk śla Joanna Szostak. Wszystkich
dzenia, że posługiwanie się ostatnich
dwóch
dekad przyjęto życzliwie i z uśmiefotografią w malarstwie jest powszechne; pozwala na różne chem, podobnie jak humorynieuprawnione. Wystawa siłą rozwiązania formalne i często styczny wykład dr. Marka Firka
rzeczy nie jest wyczerpującym jest tylko jednym ze środków „o kolorze zielonym jako najujęciem tego problemu (bo ekspresji dla danego artysty modniejszym w tym sezonie”.
z wielu powodów być nie może) – mówi Sławomir Toman, kura/joko/
i nie ma ambicji udowadniania,
że malowanie z fotografii jest Autorami prac prezentowanych na wystawie – czynnej do 10 grudnia
lepsze niż z natury, pamięci czy – są: Tomasz Bielak, Krzysztof Bryła, Seweryn Chwała, Jakub Ciężki,
wyobraźni,
że
malowanie Marek Firek, Stanisław Koba, Maciej Kozłowski, Marcin Łukasiewicz,
w ogóle jest lepsze niż fotografo- Tomek Mistak, Kinga Nowak, Artur Paluch, Katarzyna Skrobiszewska,
wanie czy też używanie innego Jan Szczepkowski, Katarzyna Szeszycka, Sławomir Toman.

Pseudogospodarowanie po sanocku, czyli
OMEGA, umorzenia, autopromocja itd
Szanowni Państwo, nie będę pisał o kadencji pseudodemokracji,
stronniczości redaktora naczelnego jednej z gazet, o kłamstwach
i tworzeniu nowych faktów i mitów, o wirtualnych sanockich inwestycjach, o niespełnionych obietnicach. Dziś napiszę kilka słów
o „pseudogospodarowaniu” po sanocku.
I. Kosztowna fanaberia Pana kieszeni. Z drugiej strony burburmistrza. W roku 2009 bur- mistrz umarza np. SDK-owi
mistrz Wojciech Blecharczyk s- podatki, średnio kilkanaście tysięnansował z kasy miasta koncert cy za każdy rok. Co można zrobić,
starego węgierskiego zespołu by poprawić nanse miasta?
OMEGA na „Arenie”. Kosztował Oczywiście wydzierżawić słupy
on szokująco dużo – jak na sa- i tablice Sanockiemu Domowi
nockie warunki – bo ponad Kultury, by generowały dochody
206 tys. zł. Czy samorząd miasta i poprawiały możliwości nansojest od nansowania takich za- we tej placówki.
dań?! A właściwie fanaberii, bo
III. Burmistrz umarza, społePan burmistrz nie ukrywał, że czeństwo dopłaca. Podam tylko
jest wielkim fanem OMEGI… Dla ogólne, zaokrąglone kwoty umoporównania niedawne koncerty rzeń wobec osób prawnych i in„Deep Purple” i grupy SBB stytucji. Tylko za okres 2007
w Rzeszowie kosztowały zdecy- – 30.06.2010 burmistrz umorzył
dowanie mniej!!! Kasę wyłożyli podatki na kwotę 784.046,50 zł,
przede wszystkim sponsorzy!
w tym MOSiR-owi 277.299 zł
II. Ziarnko do ziarnka. W Sa- oraz Parkowi Wodnemu Sp. z o.o.
noku znajdują się miejskie tabli- – 28.209,00 zł!
ce reklamowe i słupy ogłoszeSpółka od budowy Aquaparku
niowe. W sąsiednich miastach jeszcze nic nie zrobiła, ale kosztuzarządzaniem tym mieniem zaj- je już sporo! Ale MOSiR jeszcze
mują się organy samorządowe więcej. Koszty działania tej jed(Jasło) albo domy kultury nostki są olbrzymie (2008 r. – 4,5
(Krosno). Z tytułu ich dzierżawy mln zł, 2009 r. – 5,1 mln zł, plan
kilkadziesiąt tysięcy złotych na 2010 rok – ponad 4,8 mln zł),
rocznie wpływa do budżetów przy mizernych przychodach watych gmin. A jak to się robi w Sa- hających się w latach 2008-2010
noku?
wokół kwoty 1 mln zł.
Burmistrz wydzierżawił, w droZatem my, Sanoczanie, dodze przetargu, słupy i tablice r- płacamy ciężkie miliony rocznie,
mie za – uwaga! – 295,20 zł a burmistrz umarza podatki nierocznie. Zaś dochody z dzierża- licznym, a podnosi wszystkim!
wy tych słupów i tablic, liczone Wiadomo dlaczego…
w tysiącach złotych, zamiast
IV. Promocja i autopromocja
wpływać do jednostek kultury lub za publiczne pieniądze. Jak przeklubów sportowych (np. Stali Sa- kazywać sanoczanom tylko dobre
nok), traają do prywatnej informacje? Najlepiej wykupić

„abonament” na reklamę i promocję miasta. W roku 2010 – poza
wydatkami na ogłoszenia w „Tygodniku Sanockim”, TV Obiektyw
i na portalu Sanok – burmistrz
zawarł umowy z mediami na prezentację sukcesów Sanoka, która w rzeczywistości sprowadza
się przede wszystkim do autopromocji (przykładowo: z ostatnich
doniesień medialnych wynika, że
miasto jest wręcz zasypywane
różnego rodzaju wyróżnieniami
i tytułami; tymczasem wystarczy
przywołać przedstawione przeze
mnie tydzień temu katastrofalne
dane na temat pozyskiwania
środków unijnych przez naszą
gminę. Plasujemy się poniżej 80
miejsca na Podkarpaciu; wyprzedziła nas nawet Tyrawa Wołoska!). Wydatki na ową „promocję
miasta” opiewają na kwotę
34.000 zł netto.
Przykłady takiej radosnej
„gospodarności” w ostatniej kadencji mógłbym mnożyć. Było
ich naprawdę mnóstwo, a ich
twórcy i wykonawcy jakby nie
mieli świadomości, co czynią.
Myślę, że tak dłużej być nie
może. Ale by to zmienić, należy
wziąć udział w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada
i oddać swój cenny głos, do czego Czytelników „Tygodnika Sanockiego” gorąco zachęcam!
Janusz Baszak, radny Rady
Miasta Sanoka, przewodniczący
Komisji Finansowo-Gospodarczej
w latach 2007–2008
TEKST SPONSOROWANY
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W warszawskim OCH-TEATR Krystyny Jandy odbyły się
Warsztaty Operowe pod nazwą „Tytan z Woli Sękowej”.
Czytelnikom „TS” wcale nie trzeba podpowiadać,
że chodziło o Adama Didura – basa wszech
czasów.
Lekcji o Didurze liczącej ok. 400 osób widowni udzielali: Bernard Ładysz, Sławomir Pietras
oraz Waldemar Szybiak. – Moi dwaj znakomici partnerzy mówili wspaniale o barwnym
i pracowitym życiu naszego wybitnego
śpiewaka, ja natomiast chciałem przybliżyć uczestnikom warsztatów miejsce,
gdzie się urodził, a szczególnie naszą
sztandarową imprezę z nim związaną od
dwudziestu lat – Festiwal im. Adama Didura – relacjonuje dyrektor Sanockiego
Domu Kultury, a zarazem dyrektor festiwalu
Waldemar Szybiak. – Miło mi było słyszeć wiele
Niespodzianką dla uczestników warsztatów
ciepłych słów pod adresem sanockiego festiwalu, były wydawnictwa, jakie przywiózł do stolicy Waldejakimi podzielił się z widzami Bernard Ładysz, który mar Szybiak. A była to najnowsza monograa Adawystąpił w jednej z jego edycji – dodaje W. Szybiak. ma Didura pióra Wacława Panka oraz album wydaOprawą muzyczną warsztatów był występ Daniela ny z okazji jubileuszu XX-lecia Festiwalu im. Adama
Borawskiego – bas, który śpiewał arie z repertuaru Didura. Zrobiły wrażenie, co okazało się świetną
Adama Didura.
promocją Sanoka i festiwalu. emes

Na wertepach życia

W cerkwiach Bojków

Jak reklamuje ocyna BOSZ – wydawca, a jednocześnie współorganizator spotkania – książka ta
to: pełne humoru wspomnienia [...] sportowca, narciarza, bieszczadzkiego pioniera – doskonała lektura na jesienne i zimowe wieczory. Zważywszy na
bogatą biograę autora, który wraz z żoną osiadł
w Bieszczadach przed 40 laty, zakładając tu pierwsze w Polsce i funkcjonujące do dziś gospodarstwo
agroturystyczne pn. „Rusinowa Polana”, oraz na
niezwykłą osobowość i poczucie humoru pana Stanisława, z pewnością warto znaleźć chwilę czasu
na spotkanie z nim i zapoznanie się z napisaną
przezeń książką.
/jot/

kwie bieszczadzkich Bojków” – spotkanie odbędzie
się dziś (12 bm.) o godz. 17 w Zagrodzie Magija (Wesoła Stodoła) w Orelcu. To drugi – po „Cerkwiach
Szlaku Ikon” – tom z „cerkiewnego” cyklu Roberta
Bańkosza, który w przyszłym roku zamierza opublikować kolejny, poświęcony cerkwiom powiatu leskiego.
Książka już zdobyła sobie uznanie i została doceniona. Otrzymała 2. nagrodę na XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej
– w kategorii „Monograe i inne opracowania krajoznawcze”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbyło się 22 października na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu.
/k/

Na wieczór autorski znanego sanockiego
Na spotkanie autorskie ze Stanisławem Rusiregionalisty i przewodnika Roberta
nem i promocję jego książki „Wertepy życia”
Bańkosza zaprasza z kolei krośnieńskie
zaprasza w najbliższy poniedziałek (15 bm.)
wydawnictwo Arete.
o godz. 17. Miejska Biblioteka Publiczna.
Poświęcone promocji nowej książki autora – „Cer-

Rusza Filmowy Wehikuł
Miłośników krótkiego metrażu już za tydzień czeka kolejna
podróż Filmowym Wehikułem. W piątek rozpocznie się kolejna
edycja „Euroshorts”, na którą zaprasza BWA – Galeria Sanocka.
Euroshorts zawita do Sanoka po raz trzeci – jego dwie poprzednie
edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem widzów. Podczas dwudniowego przeglądu (19-20 bm.) kinomani zobaczą znakomite lmy krótkometrażowe (fabuły, animacje, dokumenty) z całego niemal świata, nagradzane na wielu przeglądach i festiwalach. Towarzyszyć im będzie
prezentacja najnowszych amerykańskich lmów reklamowych pochodzących ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Seanse rozpoczynają się o godz. 18. Wstęp 2 zł.
/jot/

W klimacie reggae

Na kolejny koncert zaprasza Klub Pani K. W sobotę wystąpi tam
JUNIOR STRESS – wokalista uznawany za nadzieję krajowej
sceny reggae i dancehall.
Pod tym pseudonimem kryje się 24-letni Marcel Galiński z Lublina. Pierwsze sukces odnosił już w 2005 roku – z formacją Love Sen-C
Music wygrał ogólnopolski soundclash w Poznaniu, a występ na festiwalu w Ostródzie dał mu tytuł najlepszego wokalisty. Solowy dorobek
JUNIOR STRESSA to płyta „L.S.M” z ubiegłego roku. Początek koncertu w „Panice” o godz. 21, bilety po 15 zł.
(b)

lek. med. Zygmunt Żyłka
kandydat do sejmiku
lista numer 5
pozycja 12
Kandyduję, ponieważ Podkarpacie potrzebuje naszego głosu w obronie sprawiedliwego podziału środków, szczególnie w obszarze służby zdrowia, infraMateriał Komitetu Wyborczego PiS, 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 54/86
struktury drogowej, kolejowej.
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OKOLICE KULTURY

Najważniejsza jest pasja

Archiwum, fundacja i jej „zeszyty” – które w rzeczywistości są obszernymi publikacjami, dotyczącymi
spraw i dziedzin ważnych dla miasta i naszej społeczności – to prawdziwy fenomen. Rzadko bowiem się
zdarza, by prywatne osoby, nie dys-

później instytucja usamodzielniła
się jako Fundacja „Archiwum Ziemi
Sanockiej”. W jej władzach znaleźli
się, oprócz państwa Oberców, m.in.
poeta Janusz Szuber, dyrektor
MBP Leszek Puchała, burmistrz
Zagórza Jacek Zając.

AUTORKA

Jest tyle rzeczy wartych utrwalenia, opisania i przypomnienia, że
państwo Obercowie mogliby wydawać po kilka zeszytów rocznie.
ponujące wielkimi pieniędzmi i możliwościami logistycznymi, realizowały ważne społecznie dzieło, łącząc
w swojej pracy rolę archiwum, wydawnictwa i instytucji kultury. I to nie
okazjonalnie, przez rok czy dwa, tylko przez lat dziesięć.
Jak wspominają w jubileuszowym wydawnictwie, archiwum
powstało w 2000 roku jako agenda
Stowarzyszenia Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku. Trzy lata

Od tej pory Władysława i Franciszek Obercowie realizują założone na początku zadania – a są nimi
zbieranie dokumentów i wydawanie
rocznika pod nazwą Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej – z podziwu
godną determinacją. Nie zrażają
ich ani wielkie, ani małe przeszkody
takie jak brak własnego lokalu
(niestety, władze miejskie nie znalazły pomieszczeń dla archiwum, które przez jakiś czas funkcjonowało

np. w Domu Ludowym w Zahutyniu), wytykanie najdrobniejszych
błędów pojawiających się w tekstach czy problemy nansowe. Bo
pieniądze na wydanie każdego zeszytu muszą znaleźć sami, pukając
do różnych drzwi: osób prywatnych,
rm czy zdobywając granty.
Imponujący jest zakres poruszanych w zeszytach tematów. Wydano
roczniki poświęcone m.in. rzece San,
Nafcie, jubileuszowi Janusza Szubera, sanockiej „Solidarności”, samorządowi miejskiemu w latach 1867-1990, sportowi. Wśród autorów
tekstów znaleźć można nazwiska
wybitnych osobistości, profesora
Wiktora Ryszarda Schramma czy
Janusza Szubera, a także rodzimych
twórców, badaczy, działaczy, pisarzy,
jak Tomasz Chomiszczak, Jacek
Mączka, Włodzimierz Marczak, Andrzej Olejko, Stefan Stefański, Agata
i Maciej Skowrońscy, Jerzy Ginalski,
Artur Olechniewicz, Edward Zając,
Maria Zielińska. W okolicznościowym numerze autorzy wymieniają
aż 67 nazwisk współpracowników,
dzięki którym zeszyty powstały
(w gronie tym mieli zaszczyt znaleźć
się również dziennikarze „Tygodnika
Sanockiego”). A także 27 artystów,
których obrazami i grakami teksty
były ilustrowane. Fundacja była również organizatorem wielu imprez:
spotkań, wystaw, konferencji. Aż się
wierzyć nie chce, że za wszystkimi
tymi działaniami i inicjatywami stoją
właściwie dwie osoby, pani Władysława i pan Franciszek. Mimo że dziś
są już emerytami i dziadkami, wciąż
udowadniają, że najważniejsza w życiu jest pasja i chęć działania. Chylimy nisko czoła, życząc im i fundacji
następnych, równie udanych dziesięcioleci!
Jolanta Ziobro

Wystawa z giełdą
Przypominamy wszystkim, iż w Miejskiej Bibliotece Publicznej
czynna jest wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy ulicy Robotniczej. Eksponowane są na niej
prace, wykonane własnoręcznie przez młodzież, która
pokonując swą niepełnosprawność potra przy pomocy
swych opiekunów stworzyć niezwykłej urody cudeńka.

TOMASZ CHOMISZCZAK
Słowo „patriotyzm” tak długo
było odmieniane przez wszystkie
przypadki w czasach PRL-u, że
na długie lata straciło dla większości z nas wartość. Inacja,
wiadomo, psuje każdy skarb
– i ten nie oparł się wszędobylskiej propagandzie socjalistycznego sukcesu oraz wierności
sojuszom.
A przecież nie ma się czego
wstydzić. Cóż jest niestosownego
w miłości do ojczyzny, do własnego narodu? Już samo źródło – łacińskie „patria” – pięknie kojarzy
kraj rodzinny z ojcostwem („pater”); polskie „ojczyzna” i „ojcowizna” to przecież odnogi tego samego pnia. A kochać ojca – jak
i matkę – to wszak powinność nie
tylko wierzących, lecz podstawa
wszelkiego ładu i wzorca etycznego kolejnych przetaczających
się przez świat cywilizacji.
Oczywiście, wypaczenie pojęcia „patriotyzm” wzięło się i po
części z naszych okrutnych
doświadczeń powstańczo-wojennych. Pewnie do tej pory kojarzymy patriotę przede wszystkim
z osobą walczącą, gotową ponieść w boju oarę najwyższą.
Jednak od śmierci są jeszcze
gorsze rzeczy. Pisał o tym trafnie
kiedyś, dziś raczej źle kojarzony,
Broniewski: „Łatwo jest mówić
o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć,
a najtrudniej – cierpieć”.
Ale odstawmy dwa ostatnie,
najwyższe akty patriotyzmu; dziś
na szczęście umierać i cierpieć
nie musimy. Natomiast wyraźniejszego znaczenia nabierają,
w związku z tym, pierwsze ele-

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

menty tej wyliczanki. Oba są
zresztą bardzo od siebie oddalone. Bo mówić o Polsce – to żadna
sztuka. Mamy tego w nadmiarze,
czasami do przesady: tych słów
rzucanych na wiatr, pustych sloganów, deklaracji bez pokrycia.
Werbalni patrioci mnożą się chętnie, bo to nic nie kosztuje.
Jakaż jednak przepaść między słowami a pracą dla swojego
kraju! Tak: właśnie dla kraju, a nie
tylko dla siebie. To jest dziś prawdziwym wyzwaniem: jak w codziennych obowiązkach pozostać
patriotą? Jak wypełniać to, co
podpowiada słownik – przypominający, że patriotyzm się „wzbudza” albo „rozpala”? Jak, zgodnie
z frazeologią, która określa
patriotyzm mianem „szczerego”,
„gorącego”, prawdziwego”, przełożyć go na nasze powszednie
poczynania? Skąd czerpać dziś
„uczucia patriotyczne” i wydobyć
takiegoż „ducha”?
I pewnie okaże się wtedy,
że być patriotą w „zwykłych czasach” jest o wiele trudniej niż
w okresie wielkich wyzwań.
Nadszedł zatem czas bohaterów
pokoju.

Dziesiątka uczniów
„ekonomika” gra dalej

To jedna z najpiękniejszych wystaw, jakie można było zorganizować, gdyż prace na niej umieszczone ogląda się nie tylko oczami, ale także sercem.
giełda, połączona ze sprzedażą eks- w giełdzie. Pamiętajmy, że pomagaponatów, a uzyskane środki przezna- jąc innym, tak naprawdę pomagamy
czone zostaną na wsparcie warszta- sobie.
tów i pomoc dla ich uczestników.
Krzysztof Prajzner

Nie tylko Niebieszczany

z phm. Ewą Kseniak – dzięki nim
w puszkach znalazł się 1 tys. zł!
– W sumie, uwzględniając 2,8 tys. zł
W tradycyjnej kweście na rzecz Towarzystwa Pomocy
z Sanoka, harcerze zebrali blisko
im. św. Alberta wzięły w tym roku udział nie tylko Niebieszczany, 4,5 tys. zł – podkreśla z uznaniem
Alicja Kocyłowska, prezes towarzyale także Prusiek, Bukowsko i Łukowe.
Kwestowali tam harcerze, któ- ny biorą udział w albertyńskich stwa, dziękując za pośrednictwem
rzy kontynuują tę szlachetną akcję zbiórkach od samego początku, „Tygodnika Sanockiego” wszystkim
w swoich miejscowościach od lat. podobnie jak w Prusieku, gdzie harcerzom za pomoc oraz szlachetW Łukowem młodzi ludzie, pod hm. Magdalena Zgódko uzbierała ną bezinteresowną postawę.
wodzą hm. Kazimierza Kisiołka, ze swoimi podopiecznymi 190 zł.
Ostateczny wynik tegoroczzebrali blisko 490 zł. Warto podkre- Piękny wynik odnotowali także nej kwesty w dniu Wszystkich
ślić, że harcerze z tamtejszej druży- druhny i druhowie z Bukowska Świętych to 13,5 tys. zł.
(z)

W etapie szkolnym startowało 4673 uczniów ze 175 szkół.
Wśród nich 20 reprezentantów
ZS nr 1 w Sanoku. Musieli wykazać się znajomością aspektów
zaopatrzenia, magazynowania,
dystrybucji i systemów informatycznych. Dziesiątka z nich uczyniła to na poziomie gwarantującym awans do kolejnego etapu
Olimpiady. Wynik ten dał sanockiemu „Ekonomikowi” znakomite
6 miejsce w kraju. W grudniu powalczą oni o miejsca w centralnym nale.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia), 13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob.
– 9.30-14.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon. – wt.: 9-18,
środa,– nieczynne, czw. – pt.: 9-18,
sob.: 9-15.

10 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku zakwalikowało
się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
O wejście do centralnego nału powalczą 10 grudnia
w gronie 620 uczestników ze 100 szkół z całej Polski.

ANNA STRZELECKA

Warto zobaczyć na własne
oczy te urokliwe, wymagające
ogromnej pomysłowości i cierpliwości, mieniące się pełną gamą
kolorów: obrazy, wyszywanki
i wyklejanki oraz przyciągające
wzrok swą urokliwością papierowe
ptaszki i kwiatki. Podziwiać można
również różnobarwne, z pietyzmem
i wielkim zmysłem artystycznym
wykonane gobeliny i makatki.
Ta wystawa niesie jeszcze
jedno ważne przesłanie, że pracą i odpowiednim podejściem
można wydobyć z każdego dziecka to, co w nim jest najwartościowsze i odkryć ukryte talenty,
zdolności oraz upodobania.
Wystawa czynna będzie do
19 listopada (piątek), kiedy to o godzinie 17 przeprowadzona będzie

Dlatego już dziś zapraszamy serdecznie wszystkie osoby o wrażliwych
i otwartych sercach, a także szkoły,
instytucje, zakłady pracy, rmy prywatne, urzędy i samorządy do odwiedzenia wystawy i wzięcia udziału

Czas patriotów

ARCHIWUM TS

Fundacja „Archiwum Ziemi Sanockiej” wydała w tym roku
wyjątkowo dwa zaszyty, w tym jeden nadprogramowy,
nienumerowany, dotyczący samej fundacji. – W związku
z jubileuszem musieliśmy się trochę pochwalić sami, bo inni
nie chcą tego robić – komentuje z humorem Franciszek Oberc,
autor, a dokładniej mówiąc, współautor, bo każdy zeszyt
powstaje przy udziale jego żony Władysławy, prezesa fundacji.

W etapie okręgowym wystartuje 620 uczniów ze 100 szkół. Egzamin odbędzie się również w formie
testowej, jednakże uczestnicy olimpiady nie będą go rozwiązywać
w rodzimych szkołach, lecz w placówkach wyznaczonych przez organizatora eliminacji okręgowych.
Okręgów tych będzie 12 w kraju. Najlepsi zkwalikują się do nału, który
odbędzie się 18 marca w siedzibie
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, organizatora olimpiady. Patronat
honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.
emes

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Panu Henrykowi Fedyniowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają
Zarząd i pracownicy Sanockiego
Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku

Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42
MOSiR w Sanoku
Basen odkryty, informacja godzin
otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
12-15 XI – apteka mgr J. Śmietana
ul. Jana Pawła 31a
15-22 XI – apteka PANORAMA
ul. Krakowska 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów
Lekarskich), tel. 13-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20, wt., śr. , pt.
11.30-19.30.
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Dyrektorka i sekretarka
do prokuratury

Na koniec kadencji, praktycznie na miesiąc przed wyborami,
samorząd powiatowy zgłosił aż dwie sprawy do organów
ścigania. 20 października do Prokuratury Rejonowej wpłynęło
zawiadomienie w opisywanej przez nas tydzień temu sprawie
solarów. Osiem dni później, 28 października, zgłoszono
nadużycia w Młodzieżowym Domu Kultury.

W ubiegłym tygodniu wróciłam do pracy po urlopie wychowawczym. Stawiłam się na moim stanowisku pracy (do tej
pory byłam referentem księgowym) i mój kierownik poinformował mnie, że zostaję przeniesiona do końca roku 2010, na
inne stanowisko – sekretarki. Wręczył mi też pismo, z którego wynikało, że zmienia się moje stanowisko pracy na okres
od dnia 2.11.2010 r., do dnia 31.12.2010 r., wynagrodzenie
zaś pozostaje bez zmian. Ponadto kierownik poinformował
mnie, że decyzja ta jest uzasadniona potrzebami pracodawcy i zakład pracy może to zrobić bez mojej zgody. Czy zakład
pracy mógł tak postąpić?
Alina Z.
z Zagórza

Niestety tak. Wyjaśniając
całą sprawę, należy wskazać
na art. 42 § 4 Kodeksu pracy,
który zezwala pracodawcy na
wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy
nie jest wymagane w razie
powierzenia
pracownikowi,
w przypadkach uzasadnionych
potrzebami pracodawcy, innej
pracy niż określona w umowie
o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia
Porad Prawnych udziela Radca
MDK tętni życiem. Na szczęście dzieci są poza sprawami i koniktami dorosłych – bawią się, uczą, i odpowiada kwalifikacjom praPrawny Marta Witowska
cownika.
przyjemnie i pożytecznie spędzają czas.
z Kancelarii Radcy Prawnego
Ta
sytuacja
zaistniała
Marta Witowska
– również pod groźbą utraty pracy Sanockiego oraz na szkodę pra- uzupełni go, prokuratura może w pani przypadku ściśle odpo38-500 Sanok,
– do potwierdzania swoimi podpi- cowników Młodzieżowego Domu wydać postanowienie o odmowie wiada dyspozycji tego przepiul.
Sienkiewicza 10
sami nieprawdziwych wypłat. Po- Kultury w Sanoku przestępstw, na wszczęcia dochodzenia. Prokura- su; jeśli chodzi o czas powietel. 13-463-39-49
dobnych „zabiegów” dokonywano podstawie artykułu 303 kpk wno- tor prowadzący sprawę z pewno- rzenia innej pracy, zachowaniu
www.witowska.com
na dokumentacji pracowniczej, np. szę o wszczęcie i przeprowadzenie ścią zażąda takich dokumentów, prawa do identycznego wynaPytania prawne prosimy
sfałszowano wniosek o wypłatę za- postępowania w niniejszej sprawie” zgodnie z zaleceniami swojego grodzenia, jak i w zasadzie odkierować na adres
pomogi z Zakładowego Funduszu – napisał w zawiadomieniu.
zwierzchnika, wydanymi podczas powiada pani kwalifikacjom. Po
internetowy redakcji:
Świadczeń Socjalnych. Zdaniem
– Z jednej strony cieszymy się, dekretacji sprawy. – Nie możemy prostu pracodawca ze względu
tygodniksanocki@wp.pl
kontrolujących i zarządu powiatu że Starostwo Powiatowe dołoży- opierać się na kartce papieru. na swe uzasadnione potrzeby
doszło do przestępstw określonych ło starań, aby sprawę wyjaśnić, Dopiero komplet dokumentów, mógł podjąć taką decyzję.
w art. 231, 270, 286, 296 i 303 Ko- z drugiej marzymy już o normalności poddany ocenie, pozwoli podjąć
deksu Karnego. Miałyby popełnić i spokoju. Chcemy skupić się decyzję o wszczęciu postępowaje dyrektorka MDK oraz pracowni- przede wszystkim na pracy z dzieć- nia bądź odmowie – wyjaśnia Ta- Podstawa prawna:
(jz) art. 42 Kodeksu pracy.
ca zatrudniona na stanowisku do mi i młodzieżą, tym bardziej, że deusz Hałas.

JOLANTA ZIOBRO

O tym, że źle się dzieje
w MDK, pisaliśmy w sierpniu.
Nasz artykuł „Tango z Królem”
uruchomił lawinę. Ludzie, którzy
milczeli przez kilka lat, zaczęli
mówić. Dyrektorce MDK postawiono publicznie wiele zarzutów,
m.in. mobbing i niewłaściwe
traktowanie pracowników. Władze powiatu nie reagowały na
zgłaszane wcześniej niepokojące
sygnały.
W efekcie publicznej już dyskusji doszło do zwołania Rady
Pedagogicznej MDK, z udziałem
starosty Wacława Krawczyka,
a następnie kontroli, prowadzonej przez pracowników Starostwa
Powiatowego. Trwała od 2 września do 28 października. Wyniki
były szokujące, gdyż ujawniono
szereg przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
i obrotowi gospodarczemu. Ujawniono, że np. spisywano umowy
o pracę z kcyjnym wymiarem
czasu pracy, natomiast wynagrodzenie wypłacano zgodnie
z rzeczywistym, a różnica była
„pobierana w kasie przez inne
osoby” (jak ujęto to w zawiadomieniu). Praktyki takie stosowano
pod groźbą utraty pracy. Fałszowano też dokumentację płacową
poprzez fałszowanie podpisów
oraz zmuszanie pracowników

obsługi sekretariatu, kadr i kasy.
Zawiadomienie do prokuratury
złożył starosta Krawczyk. „Z uwagi na to, że przytoczone powyżej
okoliczności uprawdopodabniają
fakt dokonania na szkodę Powiatu

atmosfera w placówce bardzo się
poprawiła. Wszyscy mają wielką
chęć do pracy i twórcze pomysły;
w świetlicy jest coraz więcej dzieci,
uaktywnili się też rodzice – komentuje Małgorzata Harna, pełniąca
obowiązki dyrektora MDK.
Zawiadomienie przekazane
Prokuraturze Rejonowej jest jednak – jak zauważa jej szef Tadeusz Hałas – zbyt lakoniczne i nie
dołączono doń żadnych dokumentów źródłowych. Dlatego też,
jeśli starostwo w ciągu 30 dni nie
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Więcej pożyczek,
mniej dotacji
W daniach 3-5 listopada br. w Sanoku odbyło się Międzynarodowe Forum Biznesu Regionu Karpackiego. Jedną z najważniejszych
kwestii poruszonych podczas forum było
przedstawienie oferty dotyczącej programów
Unii Europejskiej do roku 2013 oraz nowej
perspektywy budżetowej UE
na lata 2014-2020.

ARCHIWUM PRYWATNE

kopolskie i zachodniopomorskie. W perspektywie
budżetowej 2014-2020 70% unijnych funduszy
zostanie przekazanych przedsiębiorcom w formie
pożyczek za pośrednictwem banków, zaś 30%
w formie bezzwrotnych dotacji zostanie zarezerwowanych dla innowacyjnych projektów obarczonych bardzo dużym ryzykiem. W nowej perspektywie budżetowej Unia Europejska będzie zwracała
szczególną uwagę na propagowanie społecznej
odpowiedzialności biznesu, która stanowi ważny
element zapewnienia sobie długofalowego zaufania
pracowników i konsumentów.
Samorządy lokalne, planujące pozyskiwanie
funduszy unijnych, muszą uwzględnić konieczność
współpracy z sektorem prywatnym. Istnienie takiej
współpracy będzie bardzo wysoko punktowane
przez Unię Europejską. Reasumując, do roku 2020
Unia Europejska będzie inwestować przede wszystkim w odnawialne źródła pomocy, odchodząc tym
samym od całkowitego polegania na dotacjach.
Forum zakończył wykład profesor dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, dyrektora Instytutu
Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na
temat sposobów podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Na zakończenie wykładu pani
Profesor przedstawiła po raz pierwszy w Polsce
wyniki badan statutowych zespołu exportów SGH
dotyczące „Innowacyjności jako czynnika wzroProfesor dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, stu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów
w latach 2002-2007”. Po raz pierwszy badania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
dokonano również w układzie powiatowym i gminJak na razie jest pewne, że województwo pod- nym. Jak podkreśliła pani profesor, są one bardzo
karpackie nie skorzysta z funduszy pomocowych optymistyczne dla województwa podkarpackiego,
dla rm w formie pożyczek i gwarancji bankowych a Sanok i powiat sanocki należy do wiodących w rez programu JESSICA, ponieważ władze nie ujęły gionie w zakresie tworzenia dobrych warunków do
go w Regionalnym Programie Operacyjnym 2007- życia mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej.
-2013. Decyzje o skorzystaniu z tych funduszy
Opr. Zoa Kordela Borczyk,
podjęły jedynie województwa: dolnośląskie, wielPrezes Zarządu
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W CENTRUM UWAGI

Honorowe obywatelstwo
dla historyka „małych ojczyzn”

Wybitny historyk profesor zwyczajny Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie FELIKS KIRYK został Honorowym
Obywatelem Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.
Akt nadania tytułu nastąpił 9 listopada 2010 roku w Sali
Herbowej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka.
Dostojny gość przybył na nią wraz z małżonką Janiną.
Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu
z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem i starostą
Wacławem Krawczykiem oraz sanockiego świata kultury i nauki.

AUTOR

Feliks Kiryk urodził się 24 września 1933 roku w Bukowsku. Tragiczna zawierucha dziejowa, która
nie oszczędziła mieszkańców Bukowska, zmusiła wiele rodzin do
porzucenia ojcowizny i repatriacji.
Wśród nich była rodzina przyszłego
profesora. Kirykowie osiedlili się
w Namyślinie na Pomorzu Szczecińskim. Na miejsce studiów wybrał
Kraków, a w nim Wyższą Szkołę
Pedagogiczną, której pozostał wierny przez całe swoje bogate życie
zawodowe. Tutaj wypromował się
na stopień doktora, a kilkanaście lat
później na stopień doktora habilitowanego. Zwieńczeniem jego kariery
naukowej były tytuły profesorskie,
przyznane mu w przełomowych
momentach naszej historii, w 1981
i 1989 roku. Społeczność krakowskiej WSP, doceniając talenty organizacyjne prof. Feliksa Kiryka, powierzyła mu najpierw kierowanie
Instytutem Historii, a w latach 1993-1999 funkcję rektora uczelni.
Dla każdego naukowca największą spuścizną są opublikowane prace. Imponujący dorobek prof. Feliksa
Kiryka liczy ponad 350 publikacji. Są
wśród nich publikacje poświęcone badaniom historii miast kresowych
z okresu I Rzeczpospolitej, a także
prace związane z historią regionalną.
Tu nasz Profesor stał się prawdziwą

cyjną wystąpili: burmistrz W. Blechar- bardzo dumni – powiedział burmistrz
czyk, starosta W. Krawczyk, burmistrz Sanoka.
Rymanowa J. Rajchel oraz radny ToWacław Krawczyk wskazał na
masz Chomiszczak. Wojciech Ble- ogromny talent Profesora w przekacharczyk podkreślił wielką rolę zywaniu wiedzy historycznej swoim
dokonań naukowych Profesora słuchaczom. – Nikt tak jak pan nie
związanych z Ziemią Sanocką, z któ- potra zainteresować młodzieży
rych korzystają pracownicy instytucji historią. Zarówno tą wielką, jak też
kultury i nauki, studenci oraz mło- tą, która odnosi się do „małych ojdzież szkolna. – Panie Profesorze! czyzn”. Na pańskich wykładach czy
instytucją. Nie darmo zwykło się mó- Pan zrobił dla Sanoka wiele. Kiedyś spotkaniach nikt nie spogląda na
wić o nim „historyk małych ojczyzn”. podjął się pan wielkiej pracy, która zegarek, lecz słucha z zapartym
Podkarpacie zawdzięcza mu redak- zaowocowała tysiącstronicową mo- tchem. Dziękujemy za te wszystkie
cję „Dziejów Rzeszowa”, monograe nograą Sanoka. Nie bacząc na to, wspaniałe lekcje.
Mielca, Przemyśla, Ropczyc, Dębicy i,
co dla sanoczan najważniejsze,
1000-stronicową monograę Sanoka,
wydaną w 1995 roku. Wcześniej
profesor Kiryk publikował artykuły
w „Rocznikach Sanockich” edytowanych przez Towarzystwo Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej, zaś w 2006
roku był redaktorem IX tomu tegoż
Rocznika. Opracował też i wydał
niezmiernie ważny dla historii miasta
„Przywilej lokacyjny miasta Sanoka
z 1339 roku”. W częstych kontaktach
z Sanokiem profesor Feliks Kiryk okazał się pogodnym i życzliwym sanoczanom człowiekiem, zawsze gotowym włączyć się w inicjatywy
wychodzące z grodu Grzegorza, od
lat wspierającym lokalne środowisko Honorowy Obywatel Sanoka prof. dr hab. Feliks Kiryk z małżonhistoryków regionalistów. Na szcze- ką p. Janiną. Po minie Pana Profesora widać jak bardzo czuł się
gólne podkreślenie zasługuje ten frag- szczęśliwy. To też oznaka czym jest dla niego Sanok.
ment laudacji, który stwierdza, iż „Wy- że całą gratykacją było 200 jej egO dorobku naukowym Honorosoka Rada, nadając panu profesorowi zemplarzy. Chciałbym wyrazić ży- wego Obywatela Sanoka mówił
tytuł Honorowego Obywatela, hono- czenie i nadzieję nas wszystkich, że dr Tomasz Chomiszczak. – Modne
ruje nie tylko wybitnego naukowca, będzie pan kontynuował rozpoczęte jest od kilkunastu lat mówienie
lecz także prawdziwego Ambasadora wiele lat temu dzieło. Z pańską pasją o patriotyzmie lokalnym, o „małych
Sanoka i Ziemi Sanockiej w środowi- i zaangażowaniem nie wolno panu ojczyznach”. Pan profesor Kiryk pisał
sku nauki polskiej.
usiąść na laurach. A jeśli znajdzie jednak o tych zagadnieniach znaczProfesorowi w podzięce pan jakieś nowe materiały ubogaca- nie wcześniej, jeszcze zanim nastała
Z podziękowaniami i gratulacja- jące historię naszego królewskiego obecna moda. Był jednym z pioniemi przypominającymi mowę lauda- Sanoka, będziemy z tego zawsze rów – a to jest, między innymi,

wyznacznikiem wielkiego naukowca,
badacza i pasjonata: przedzieranie
się przez nowe lądy, przez gąszcze,
„karczowanie lasów”. Po kimś takim
już łatwiej idzie się ubitą drogą nauki.
Życzę zatem panu, panie profesorze,
aby nadal, z takim samym zapałem,
porywał się pan na to karczowanie,
a my wciąż chętnie będziemy za panem podążać.

Serce na zawsze
pozostanie
na Ziemi Sanockiej
Honorowy Obywatel nie krył
wzruszenia, ani radości z otrzymanego zaszczytu. Dziękował za przyznany tytuł, podkreślając, jak bardzo
sobie ceni to wyróżnienie. Imponował też skromnością, zastrzegając
się, że nie wie, czy ktoś inny nie jest
bardziej tego godny. W swej pięknej
mowie jeszcze raz pokazał się jako
gorący patriota lokalny. – Już Piotr
Skarga mówił, że człowiek, który by
nie znał swojej miejscowości, swego regionu czy państwa, to tak jakby
nie znał swego ojca i matki. I w tym
zasadza się sens dyscypliny, jaką
uprawiam – mówił Profesor. – Od
wielu, wielu lat, kiedy byłem w Krakowie, a ktoś mówił o Sanoku, nie
mogłem tego spokojnie przeżyć. Bo
serce zawsze będzie drgało mocniej, gdy usłyszy się nazwę miejsca,
z którym związana jest młodość
i dzieciństwo – tłumaczył bohater
spotkania.
Nawiązał też do okresu, w jakim aktualnie żyjemy, mówiąc:
– Klamrą spinającą moje myśli niech
będzie samorządność i zbliżające się
wybory. Dwadzieścia lat mija od odrodzenia się samorządności. Odrodzenia, a nie jej powstania. Ta zro-

dziła się wraz z powstaniem miast.
Trzeba jednak wiedzieć, że ustrój Galicji nie cierpiał samorządności. Królował tu absolutyzm. Po odzyskaniu
niepodległości rodziła się samorządność, ale na krótko, gdyż po 1949
roku polikwidowano silne i samorządne gminy i zapanował ustrój centralistyczny. Dzisiejsza Polska to kraj coraz lepiej zorganizowany. Ale to nie
jest wynik działań władz centralnych,
lecz dorobek rad, czyli samorządów,
umiejących dobrze wykorzystać posiadane środki – głosił Profesor.
W końcówce znów odniósł się do Sanoka, stwierdzając: – To widać po Sanoku czy Bukowsku. Przyjeżdżając
do Sanoka, cieszą oczy. I to nie tylko
z powodu jego rozbudowy, ale z coraz
wyższej jakości, którą widać wokół.
A już całkiem na zakończenie, Honorowy Obywatel zaskoczył wszystkich, sięgając po
XVI-wieczne zapiski prawnika
Bartłomieja Gorlickiego, który doradzał, jaką powinna być osoba,
aby zostać wybrana rajcą. Oto ta
ściąga przedwyborcza:
„Winien to być człowiek
mądry, dobry, lat zupełnych
przynajmniej
dwudziestu,
w mieście osiedlony, średniego
stanu, nie bogaty, ale i nie ubogi, Boga się bojący, sprawiedliwy i prawa przestrzegający,
kłamstwem się brzydzący i darów nie przyjmujący. Nie dwujęzyczny, nie pochlebczy, nie błazen i nie cudzołożniczy. I taki,
komu byłoby mniej niż 90 lat.”
A potem już były tylko życzenia,
życzenia i gratulacje. Kwiaty, uściski, buziaki. Od rodziny, która stawiła się na tę doniosłą uroczystość, od
ziomków z Bukowska (w strojach
ludowych, a jakże!), od przyjaciół.
A tych była cała sala. Pięknym upominkiem był koncert w wykonaniu
tria skrzypcowego Państwowej
Szkoły Muzycznej II st. Jednym
z dedykowanych panu profesorowi
utworów był walc z lmu „Ziemia
obiecana” Wojciecha Kilara. I to był
też piękny i znamienny wybór.
Marian Struś

Zróbmy Zimowy Europejski Festiwal Młodzieży
Rozmowa z ANDRZE�
sportowe, te które istnieją, czyli hala
„Arena” i tor „Błonie” oraz te, które
powinny jeszcze powstać, aby uatrakcyjnić sanocką ofertę sportowo-turystyczną. Wyższej jakości wymaga
baza hotelowa, potrzebna jest także
większa ilość atrakcji, a listę tę otwiera
Aquapark, do którego Sanok aktywnie
zmierza. I w to należy inwestować.
Myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie można osiągać te cele, mając
perspektywę organizacji Europejskiego Festiwalu Sportu Młodzieży.
* Zorganizowanie takiej Zimowej
Olimpiady Młodzieży mogłoby być
dla Sanoka szansą na przykrycie toru
łyżwiarskiego. Dziś, dysponując jedynie obiektem bez dachu, nie można
się dobić do organizacji poważnych,
międzynarodowych imprez…
Prezes PKOl. Andrzej Kraśnicki na Arenie,
– Muszę przyznać, że postawił mnie
z koszulką CIARKO KH SANOK w rękach.
pan tu w trudnej sytuacji. Otóż moja
gnięcia szkoleniowe oraz organizacyjne. znajomość z Wojciechem Blecharczykiem,
Są tutaj zasoby ludzkie z dużym doświad- a przez niego przyjaźń z Sanokiem, wyczeniem, które należałoby wykorzystać. wodzi się z kręgów ochrony środowiska,
Jestem przekonany, że dalibyście radę w których obaj działaliśmy. Dziś widzę pewną
przygotować takie europejskie sportowe sprzeczność między sportem wyczynowym,
święto. Zwłaszcza, że są już polskie wzorce który w wielu przypadkach zamyka ten sport
i doświadczenia, z których można skorzy- w halach, a środowiskiem naturalnym, w jastać. Poza tym za rok organizatorem kolej- kim powinny go uprawiać dzieci i młodzież.
nej zimowej edycji festiwalu będzie czeski Stąd przyznam, że bliżej mi do idei „białych
Liberec. Można będzie tam pojechać, pod- Orlików” niż do zabudowywania toru.
patrzeć i ocenić swoje możliwości.
* Czy – pana zdaniem – Polska powinna
* A z czym panu kojarzy się Sanok? O czym zabiegać o organizację Letnich Igrzysk
pan najczęściej myśli, gdy pada ta nazwa? Olimpijskich?
– Dla mnie Sanok to skansen, Muzeum Hi- – Osobiście bardziej skłaniałbym się ku orgastoryczne z galerią Beksińskiego i obiekty nizacji w Polsce Zimowej Olimpiady i uważam,
AUTOR

* Czemu mamy zawdzięczać kolejną wizytę w naszym mieście, pierwszą, jaką
składa pan w roli prezesa PKOl?
– Przyjeżdżam do miasta, które lubię, szanuję, z którym czuję się związany i w którym
mam wielu przyjaciół. Śledzę i podziwiam,
jak Sanok się rozwija w wielu dziedzinach,
w szczególności w sporcie. Jako prezes
PKOl mam pewne pomysły i przemyślenia,
postanowiłem podzielić się nimi z moimi sanockimi przyjaciółmi, wysłuchać ich opinii.
* Proszę je zdradzić naszym Czytelnikom. Czy one są związane z Sanokiem?
– Owszem. Mam tu na myśli organizację
zimowej edycji Europejskiego Festiwalu
Młodzieży w 2017 roku. W 2009 r. zawitała ona po raz pierwszy do Polski, a
organizowały ją: Bielsko-Biała, Cieszyn,
Tychy, Szczyrk i Wisła, krótko mówiąc Beskidy. Myślę, że gdyby tak Sanok, wespół
z Ustrzykami, połączył siły, można byłoby
stworzyć całkiem ciekawy łyżwiarsko-narciarski program takiego festiwalu.
* To znakomita promocja miasta i Bieszczadów. Nieprawdaż?
– Zdecydowanie tak. A poza tym, decyzja o przyznaniu organizacji takiej imprezy bardzo ułatwiłaby starania o rozwój
infrastruktury sportowej i turystycznej.
Nie wspomnę już, że byłaby też formą
wielkiej mobilizacji społecznej.
* Czy myśli pan, że udźwignęlibyśmy
ciężar organizacji tak prestiżowej międzynarodowej imprezy?
– Ja widzę w Sanoku ogromne pokłady zaangażowania społecznego i możliwości organizacyjne. Posiadacie bazę i spore osią-

że tylko Kraków do tego się nadaje. Ale to nie
jest sprawa PKOl-u, lecz Rządu i Państwa.
* Zanim wyjdziemy z taką inicjatywą,
przydałoby się Polsce jakieś przetarcie.
Co by to mogło być?
– Ostatnio w Meksyku, gdzie spotkali się
przedstawiciele 205 komitetów olimpijskich
z całego świata, zapytano mnie: dlaczego
Europa nie organizuje Igrzysk Europejskich? Takich na wzór panamerykańskich,
jakie ostatnio odbyły się w Brazylii. Pomyślałem – dlaczego nie, uznając, że to naprawdę dobry pomysł. Jako Polska moglibyśmy się przymierzyć do takiej Olimpiady.
Uważam, że krokiem w dobrym kierunku
było podjęcie się organizacji Światowych
Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. Pierwsze
odbyły się w sierpniu w Singapurze.
* W latach 2002-2005 kierował pan Polską
Konfederacją Sportu, od stycznia 2006
roku jest pan prezesem Związku Piłki
Ręcznej w Polsce. Ma pan zatem ogromne doświadczenia związane ze sportem
wyczynowym. Co należałoby w nim zmienić, usprawnić, aby osiągać więcej?
– Przede wszystkim brak jest jednolitej koncepcji szkolenia dzieci i młodzieży, przygotowującej młode kadry do sportu kwalikowanego. Nie jest dobrym rozwiązaniem, że
inne organizacje odpowiadają za sport dzieci i młodzieży, a inne za sport w wydaniu seniorów. Funkcjonują też dwa różne systemy
nansowania sportu, brak jest jednolitej formuły w tym względzie. I to jest kolejne pole,
którym należałoby się zająć.
* Bardzo pracowicie spędził pan ten ostatni weekend. Poproszę o garść wrażeń…

– Dzięki przyjaciołom, moja wyprawa nie
ograniczyła się do samego Sanoka. Odbyliśmy krótką eskapadę w Bieszczady, byłem na meczu ekstraklasy piłki siatkowej
w Rzeszowie, w Sanoku spotkałem się
z ludźmi sportu, działaczami samorządowymi i dziennikarzami, odwiedziłem
na treningu hokeistów z „Niedźwiadków”,
wziąłem udział w meczu ekstraligi hokeja
Ciarko KH Sanok – Cracovia i we fragmencie meczu piłkarskiego Stali z Avią. W Rzeszowie zobaczyłem pełną halę i bardzo
zaangażowaną publiczność, w Sanoku to
samo. Ucieszyło mnie to, gdyż jest to dla
mnie najlepsze potwierdzenie, że budowa
„Areny” była ze wszech miar słusznym
posunięciem. Cieszy mnie, że hokej ma
w Sanoku tylu zwolenników. Miałem okazję
porozmawiać ze sponsorami tej dyscypliny. Widzę ich duże zaangażowanie, widzę,
że kochają sport, hokej w szczególności,
że chcą mu pomagać. Podsumowując,
to była bardzo dobra, pouczająca wizyta.
Dziękuję.
* Proszę na koniec o wybiegnięcie
myślami w przyszłość. Jak pan widzi,
Sanok za kilka czy kilkanaście lat?
– Jestem optymistą, przy czym dotyczy to
zarówno rozwoju samego miasta, jak i sanockiego sportu. Wierzę, że w tym czasie
powstanie tu kilka ważnych inwestycji, które przyjęte zostaną z zadowoleniem przez
mieszkańców, a także skłonią turystów,
aby odwiedzać Sanok i kilka dni w nim pozostać. Tego właśnie życzę mieszkańcom
mojego ulubionego Sanoka.
Rozm. Marian Struś

Z nich wybierz
swoich kandydatów
1.
BLECHARCZYK Wojciech Aleksander
zgłoszony przez KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA

Kandydaci na
Burmistrza
Miasta Sanoka

2.
MIKLICZ Sławomir
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3.
PRUCHNICKI Wojciech Józef
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4.
STRUŚ Bogdan Marek
zgłoszony przez KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
5.
WYDRZYŃSKI Jan
zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE W-T-R

Kandydaci na Radnych Rady Miasta Sanoka
Okręg Wyborczy Nr 1 – Dąbrówka, Śródmieście
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WOŹNICZAK Łukasz Grzegorz, lat 35, zam. Sanok
NICKO Zoa, lat 45, zam. Sanok
CARKOWSKI Dariusz Jan, lat 35, zam. Sanok
KRÓLICKI Sebastian Mirosław, lat 24, zam. Sanok
LEŚNIAK Lesław, lat 45, zam. Sanok
GORZELAŃCZYK Iwona Liliana, lat 32, zam. Sanok
SOBOLAK Henryk Roman, lat 59, zam. Sanok
STABRYŁA Piotr, lat 36, zam. Sanok
RUDNICKI Artur Rudolf, lat 43, zam. Sanok

Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WRÓBEL Beata Maria, lat 48, zam. Sanok
JAGODZIŃSKA Grażyna, lat 59, zam. Sanok
KABALA Jacek, lat 40, zam. Sanok
MERMER Maciej, lat 32, zam. Sanok
SZCZUPAK Jarosław Franciszek, lat 26, zam. Sanok
GRZANKA Zbigniew Marian, lat 73, zam. Sanok
ZAKRZEWSKI Marek Tadeusz, lat 58, zam. Sanok
KOBYLAKIEWICZ Piotr Tadeusz, lat 43, zam. Sanok
KOCZEŃ Ryszard, lat 61, zam. Sanok
OSTROWSKI Marcin Szymon, lat 31, zam. Sanok
DZIUBAN Maria Jadwiga, lat 65, zam. Sanok

Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PRUCHNICKI Wojciech Józef, lat 53, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
HERBUT Adrian Łukasz, lat 25, zam. Sanok
WAWRZYŃSKI Zbigniew Wiesław, lat 48, zam. Sanok
ROMAN Grzegorz Tadeusz, lat 30, zam. Sanok
KORNECKI Adam, lat 37, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
KRAWCZYK Wojciech Piotr, lat 22, zam. Sanok
WOLANIN Katarzyna Krystyna, lat 27, zam. Sanok
LISOWSKI Grzegorz Jan, lat 35, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
FABER Jolanta, lat 45, zam. Sanok
CHĘĆ Monika Katarzyna, lat 21, zam. Sanok
GALANT Antoni Piotr, lat 64, zam. Sanok
BURSZTYN Jan Wojciech, lat 46, zam. Sanok

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1.

Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA SANOKA
I ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAJSAREK Robert Jerzy, lat 43, zam. Sanok
ZATWARNICKA Aldona Sabina, lat 40, zam. Sanok
FLOREK Bogdan Marek, lat 50, zam. Sanok
MITADIS Agnieszka, lat 39, zam. Sanok
SUDYKOWSKA-HARNA Małgorzata Helena,
lat 50, zam. Sanok
MAZUR Józef Kazimierz, lat 64, zam. Sanok
HUSAK Aleksander Marian, lat 53, zam. Sanok
LISOWSKI Jacek Kazimierz, lat 47, zam. Sanok
PISULA Zbigniew Ludwik, lat 72, zam. Sanok
MILCZANOWSKI Marcin Jan, lat 29, zam. Sanok
OLSZAŃSKA Krystyna Zoa, lat 64, zam. Sanok
GARKO Waldemar Piotr, lat 48, zam. Sanok

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SZPIECH Anna Dorota, lat 45, zam. Sanok
DROZD Zbigniew, lat 50, zam. Sanok
GAJEWSKA Anna Maria, lat 24, zam. Sanok
GIERUT Karolina Jadwiga, lat 22, zam. Sanok
JANIK Witold Franciszek, lat 57, zam. Sanok
KOZERSKI Wacław, lat 57, zam. Sanok
KRUKAR Jarosław Grzegorz, lat 37, zam. Sanok
PAWLUS Ewa Beata, lat 45, zam. Sanok
SOKOŁOWSKI Robert Józef, lat 55, zam. Sanok

OSENKOWSKI Zbigniew Józef, lat 67, zam. Sanok
GRZĄDZIEL Janusz Antoni, lat 48, zam. Sanok
KOPCZAK Agata, lat 35, zam. Sanok
NOWAK Marian Andrzej, lat 58, zam. Sanok
PYTLOWANY Edward Franciszek, lat 63, zam. Sanok
PRZYBYŁA Bogusław, lat 40, zam. Sanok
TOKARSKA Iwona Renata, lat 35, zam. Sanok
STRACHOCKI Roman, lat 55, zam. Sanok
NIEMCZYK Leon, lat 60, zam. Sanok
BĘTKOWSKI Ryszard Jan, lat 62, zam. Sanok

Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1.
2.
3.
4.
5.

FEDYN Andrzej, lat 58, zam. Sanok
ŚLUSARZ Bohdan Marek, lat 47, zam. Sanok
DULĘBA Witold Aleksander, lat 51, zam. Sanok
FRĄCZEK Tadeusz Antoni, lat 55, zam. Sanok
WIERZBICKI Andrzej Adam, lat 53, zam. Sanok

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZAŁANKIEWICZ-SKOCZYŃSKA Maria,
lat 59, zam. Sanok
WYDRZYŃSKI Jan, lat 57, zam. Sanok
SZCZUDLIK Henryk, lat 43, zam. Sanok
DEMNIAŃCZUK-SZPYRKA Halina Anna,
lat 59, zam. Sanok
FINIK Maciej Andrzej, lat 34, zam. Sanok
ROCHA Stanisław, lat 58, zam. Sanok
NIEZGODA Wojciech Waldemar, lat 33, zam. Sanok
FEJDASZ Ryszard Andrzej, lat 62, zam. Sanok
HEJNOLD Małgorzata, lat 46, zam. Sanok
KUCABA Marek Waldemar, lat 50, zam. Sanok
ZIMOŃ Katarzyna, lat 30, zam. Sanok

Lista nr 25 – KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA
– DLA SANOKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KRYNICKI Józef, lat 59, zam. Sanok
BIEGA Jan Piotr, lat 59, zam. Sanok
BANDURKA-WILK Barbara Antonina, lat 62, zam. Sanok
KIJOWSKI Wiesław Jan, lat 56, zam. Sanok
TARNAWCZYK Marta Elżbieta, lat 47, zam. Sanok
SZUL Krzysztof Stanisław, lat 48, zam. Sanok
DEMKOWSKA Anna, lat 51, zam. Sanok
TOMASIK Jolanta Jadwiga, lat 49, zam. Sanok
POLOCZEK Jan Alojzy, lat 72, zam. Sanok
ULEWICZ-PROKOP Anna, lat 53, zam. Sanok
BOREK Jerzy Tomasz, lat 39, zam. Sanok
FLORCZAK Tomasz, lat 36, zam. Sanok

Okręg Wyborczy Nr 2 – Wójtowstwo
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FIC Edward, lat 60, zam. Sanok
CHOMISZCZAK Tomasz Jan, lat 45, zam. Sanok
JACHIMOWSKI Piotr Dariusz, lat 23, zam. Sanok
OSTROWSKI Tomasz Jerzy, lat 32, zam. Sanok
DRWIĘGA Kazimierz, lat 63, zam. Sanok
TYMIŃSKI Czesław Józef, lat 56, zam. Sanok
RYGIEL Jolanta Irena, lat 38, zam. Sanok
FIL Krzysztof Lesław, lat 33, zam. Sanok
SIENIAWSKA Beata Urszula, lat 28, zam. Sanok
MOZOŁA Anna Magdalena, lat 32, zam. Sanok
DZIWISZ Mateusz Radosław, lat 21, zam. Sanok
KORDYS Joanna, lat 26, zam. Sanok
SZUL Piotr Paweł, lat 41, zam. Sanok

Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OSĘKOWSKI Marian, lat 55, zam. Sanok
RYNIAK Adam, lat 56, zam. Sanok
KOŁODZIEJ Adam Jan, lat 63, zam. Sanok
BĄK Zygmunt Franciszek, lat 57, zam. Sanok
DUDA Zyta Józefa, lat 56, zam. Sanok
RUCHLEWICZ Ryszard, lat 60, zam. Sanok
OSTROWSKI Andrzej, lat 60, zam. Sanok
HUĆKO Jerzy Bogdan, lat 44, zam. Sanok
NIEZNAŃSKI Marek Ireneusz, lat 36, zam. Sanok
FLORCZAK Wiesław Edward, lat 56, zam. Sanok
GRZĄDZIEL Monika Maria, lat 46, zam. Sanok
BASARAB Józef, lat 75, zam. Sanok
WISZYŃSKI Adam Roman, lat 58, zam. Sanok
BOCOŃ Stanisław, lat 70, zam. Sanok

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CHROBAK Andrzej Bogusław, lat 50, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
SIEŃCZAK Janusz, lat 47, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
KIELAR Bronisław, lat 65, zam. Sanok
BAZYLAK Lesław Jan, lat 51, zam. Sanok
WÓJCIK Elżbieta, lat 41, zam. Sanok
HAJDUK Jeremi Jan, lat 46, zam. Sanok
WINNIK Jerzy, lat 75, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
BARSZCZOWSKA Lidia Lucyna, lat 44, zam. Sanok
ROBEL Jerzy Piotr, lat 68, zam. Sanok
KRAMARCZYK Stanisław Piotr, lat 49, zam. Sanok
ZAWADZKI Adam Daniel, lat 27, zam. Sanok
GAJEK Jerzy, lat 56, zam. Sanok
RAJTAR Krzysztof Andrzej, lat 45, zam. Sanok
PANKIEWICZ Maciej Tadeusz, lat 52, zam. Sanok

Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

WARCHAŁOWSKI Sebastian Piotr, lat 32, zam. Sanok
PROKOP Barbara Krystyna, lat 53, zam. Sanok
DĄBROWSKA Diana Maria, lat 27, zam. Sanok
SZWYD Seweryn Władysław, lat 26, zam. Sanok
PRZYBOŚ Edyta Katarzyna, lat 37, zam. Sanok
ROMANOWSKI Roman, lat 30, zam. Sanok
ŻUCHOWSKI Andrzej Józef, lat 32, zam. Sanok
POZNAŃSKI Stanisław, lat 67, zam. Sanok
PAWŁOWSKI Paweł Jan, lat 30, zam. Sanok
KUŁAKOWSKA Danuta, lat 59, zam. Sanok
CHMIELEWSKI Łukasz Wojciech, lat 27, zam. Sanok
STAREJKI Daniel Ryszard, lat 32, zam. Sanok
KOWENZOWSKI Michał Józef, lat 23, zam. Sanok

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BIŁOGRAS Stefan Paweł, lat 66, zam. Sanok
DĄBROWSKA-CIEPIELA Grażyna, lat 55, zam. Sanok
DRELICH Krystyna Aniela, lat 56, zam. Sanok
FICEK Jan Wiesław, lat 48, zam. Sanok
PADIASEK Wiesław, lat 49, zam. Sanok
SABAT Mariusz Józef, lat 30, zam. Sanok
STABRYŁA Robert, lat 42, zam. Sanok
STACHOWICZ Władysław Stefan, lat 65, zam. Sanok

Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SYBIDŁO Jerzy, lat 56, zam. Sanok
ROGOWSKA - CHĘĆ Grażyna, lat 46, zam. Sanok
SEBASTYAŃSKI Witold Janusz, lat 40, zam. Sanok
WÓJCIK Piotr, lat 35, zam. Sanok
STABRYŁA Mariusz, lat 38, zam. Sanok
JÓZEFCZYK Ryszard, lat 63, zam. Sanok

Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DASZYK Zbigniew Tadeusz, lat 56, zam. Sanok
KARACZKOWSKI Ryszard Andrzej, lat 55, zam. Sanok
KOPIJ Teresa Anna, lat 54, zam. Sanok
WILK Łukasz Paweł, lat 28, zam. Sanok
NOWAK Jerzy, lat 59, zam. Sanok
STĄCZEK Ryszard Stanisław, lat 70, zam. Sanok
KUCHARSKA Elżbieta, lat 56, zam. Sanok
SYBILLA Jan Jakub, lat 60, zam. Sanok
MITRZYK Jolanta Grażyna, lat 44, zam. Sanok
ŁAKUS Piotr Andrzej, lat 29, zam. Sanok
WILK Elżbieta Jolanta, lat 53, zam. Sanok
PODKALICKI Zygmunt, lat 59, zam. Sanok

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SADOWSKA Janina Teresa, lat 65, zam. Sanok
ŻYŁKA Antoni, lat 61, zam. Sanok
KĘDRA Andrzej, lat 47, zam. Sanok
STAŃCZAK Dorota, lat 32, zam. Sanok
MAZUR Jadwiga Zoa, lat 54, zam. Sanok
NIEZNAŃSKI Mieczysław Stanisław, lat 73, zam. Sanok
SADLEJA Antoni Henryk, lat 31, zam. Sanok
STANGIERSKI Sebastian Zenon, lat 30, zam. Sanok
KWOLEK Mirosława Katarzyna, lat 54, zam. Sanok
TCHÓRZ Mariusz Józef, lat 31, zam. Sanok
BUGDALSKI Aleksander, lat 61, zam. Sanok
FRĄCZEK Stanisław Franciszek, lat 61, zam. Sanok

Lista nr 25 – KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA
- DLA SANOKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BLECHARCZYK Wojciech Aleksander, lat 48, zam. Sanok
OKLEJEWICZ Jan Leon, lat 59, zam. Sanok
BLUJ Maciej Jan, lat 44, zam. Sanok
WOJNAROWSKI Ryszard Józef, lat 63, zam. Sanok
CHYTŁA Mariusz Jan, lat 54, zam. Sanok
KITA Piotr, lat 32, zam. Sanok
WĘGRZYN Marek, lat 32, zam. Sanok
DRWIĘGA Artur Grzegorz, lat 40, zam. Sanok
WOŁTOSZ Józef Andrzej, lat 50, zam. Sanok
TWARDOWSKI Zdzisław Mieczysław, lat 55, zam. Sanok
SIKORSKI Jerzy Czesław, lat 65, zam. Sanok
SAJDAK Tomasz, lat 37, zam. Sanok
WOŹNIAK Wiesław Stanisław, lat 51, zam. Sanok
LASSOTA Ryszard Józef, lat 60, zam. Sanok

Okręg Wyborczy Nr 3 – Błonie, Olchowce, Posada, Zatorze
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

KOWALSKI Zdzisław Ryszard, lat 54, zam. Sanok
BASZAK Janusz Zdzisław, lat 48, zam. Sanok
ZUBIK Dariusz, lat 31, zam. Sanok
DROZD Barbara Aleksandra, lat 54, zam. Sanok
BIELEŃ Daniel, lat 32, zam. Sanok
KULMAN Ryszard Tadeusz, lat 63, zam. Sanok
FIRLIT Witold, lat 37, zam. Sanok
RYCHTER Piotr Romuald, lat 56, zam. Sanok
DOMARADZKI Andrzej Jan, lat 46, zam. Sanok
MICHALCZAK Krzysztof Wojciech, lat 34, zam. Sanok
NICKO Witold Jerzy, lat 46, zam. Sanok
SZYMBARA Piotr, lat 27, zam. Sanok
GRZĄDZIEL Wojciech, lat 42, zam. Sanok
ŚCIERANKA Wojciech Adam, lat 36, zam. Sanok
DRWIĘGA Maciej Grzegorz, lat 41, zam. Sanok

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

WĘGRZYN Kazimierz Zdzisław, lat 53, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
CHĘĆ Stanisław Marian, lat 45, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
BACH Józefa Jolanta, lat 48, zam. Sanok
popierana przez Prawo i Sprawiedliwość
NEBESIO Jan Stefan, lat 57, zam. Sanok
TYMOCZKO Henryka Czesława, lat 55, zam. Sanok
BARANIEWICZ Wojciech, lat 50, zam. Sanok
CZAS Tadeusz Józef, lat 54, zam. Sanok
FEDAK Mariusz Piotr, lat 34, zam. Sanok
BALIŃSKI Robert, lat 38, zam. Sanok
SABAT Zbigniew Stanisław, lat 55, zam. Sanok
SUBIK Jadwiga Irena, lat 57, zam. Sanok
MICHENKA Małgorzata Anna, lat 42, zam. Sanok
SOLIŃSKI Janusz, lat 49, zam. Sanok

Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WOJTAS Józef, lat 53, zam. Sanok
BADOWICZ Joanna Małgorzata, lat 37, zam. Sanok
BURCZYK Bogusław Wiesław, lat 40, zam. Sanok
LATUSEK Marcin Sebastian, lat 33, zam. Sanok
LESZCZYK Tadeusz, lat 59, zam. Sanok
MALINOWSKI Robert Józef, lat 56, zam. Sanok
MAZUR Henryk, lat 56, zam. Sanok
POJNAR Daniel, lat 33, zam. Sanok
RUDY Aleksander Józef, lat 57, zam. Sanok
SUBIK Krzysztof, lat 30, zam. Sanok

Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DAŃCZYSZYN Tomasz, lat 52, zam. Sanok
HIPNER Wojciech Marian, lat 56, zam. Sanok
RADOŃ Antoni Leon, lat 68, zam. Sanok
ZIELIŃSKI Zbigniew, lat 59, zam. Sanok
GAWORECKI Grzegorz Wacław, lat 36, zam. Sanok
SIENKIEWICZ - WOSKOWICZ Małgorzata Jolanta,
lat 45, zam. Sanok
CZERWIŃSKI Zbigniew Jan, lat 58, zam. Sanok
PANEK Grzegorz Bartłomiej, lat 36, zam. Sanok
CZAPOR Maciej, lat 48, zam. Sanok
PIETRZKIEWICZ Jerzy Józef, lat 57, zam. Sanok
KULCZYCKA Halina Maria, lat 60, zam. Sanok
PAŁYS Zbigniew Tadeusz, lat 71, zam. Sanok
TOMCZEWSKA Maria, lat 54, zam. Sanok
SOŁOPATYCZ Zygmunt, lat 64, zam. Sanok
CZUBEK Waldemar Piotr, lat 48, zam. Sanok
KOZAK Grzegorz Andrzej, lat 37, zam. Sanok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CZERWIŃSKI Tadeusz Marian, lat 60, zam. Sanok
TEREFINKO Czesław Andrzej, lat 45, zam. Sanok
PIOTROWSKI Marian Jan, lat 56, zam. Sanok
MARCHEL Andrzej, lat 37, zam. Sanok
OBSZARNY Małgorzata, lat 52, zam. Sanok
SAŁAGACKA Barbara Halina, lat 59, zam. Sanok

Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BABIAK Roman, lat 58, zam. Sanok
DZIEDZINA Mariola Alina, lat 42, zam. Sanok
OLEKSIEWICZ Jolanta Walentyna, lat 54, zam. Sanok
GROMEK Bogdan Paweł, lat 27, zam. Sanok
PODOLSKA Łucja Celina, lat 58, zam. Sanok
STAWARCZYK Wojciech Leon, lat 48, zam. Sanok
HANDERMANDER Robert Gustaw, lat 42, zam. Sanok
HYRCZYK Robert Tomasz, lat 39, zam. Sanok
KULPIŃSKI Tomasz Andrzej, lat 53, zam. Sanok
MICHAŁKOWSKI Wacław Piotr, lat 45, zam. Sanok
PIELECH Maciej Tomasz, lat 35, zam. Sanok
STOROSZCZUK Andrzej Roman, lat 54, zam. Sanok
PLESKACZ Grzegorz, lat 48, zam. Sanok
GARBASZEWSKI Stanisław Bernard, lat 46, zam. Sanok
WAWER Jerzy Kazimierz, lat 54, zam. Sanok

Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA SANOKA
I ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

WYDRZYŃSKI Wojciech, lat 41, zam. Sanok
PODULKA Franciszek, lat 54, zam. Sanok
MAŁEK Bogusława Maria, lat 53, zam. Sanok
NIEMIEC-GINDA Leokadia Maria, lat 52, zam. Sanok
URUSKI Edward Zdzisław, lat 59, zam. Sanok
WOJNAROWSKI Marek Paweł, lat 50, zam. Sanok
RUDY Bogusława Maria, lat 57, zam. Sanok
NĘDZA Adam Walerian, lat 62, zam. Sanok
DRWIĘGA Marek Andrzej, lat 48, zam. Sanok
CHYTŁA Adam Henryk, lat 53, zam. Sanok
PASZKIEWICZ Hubert Tomasz, lat 33, zam. Sanok
ZĄBKIEWICZ Robert Bogdan, lat 43, zam. Sanok
ŁUCZKA Józef Andrzej, lat 60, zam. Sanok
SIECZKOWSKI Adam, lat 53, zam. Sanok
CZYŻ Grzegorz Piotr, lat 35, zam. Sanok
KUZICKI Adam, lat 66, zam. Sanok

Lista nr 25 – KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA
– DLA SANOKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LEWANDOWSKI Piotr Leon, lat 62, zam. Sanok
WOJEWODA Antoni Stanisław, lat 70, zam. Sanok
OBERC Maria Stanisława, lat 62, zam. Sanok
SKRĘTKOWSKA Barbara, lat 56, zam. Sanok
LISOWSKA Teresa Wiktoria, lat 60, zam. Sanok
CHYBIŁO Zoa Elżbieta, lat 62, zam. Sanok
ADAMIAK Marek Julian, lat 57, zam. Sanok
POZIOMKOWSKA Małgorzata, lat 48, zam. Sanok
ROJEK Helena Katarzyna, lat 54, zam. Sanok
GACEK-STOKŁOSA Dorota, lat 34, zam. Sanok
MARKUC Stanisława Teresa, lat 60, zam. Sanok
ŚLEMP Tomasz, lat 38, zam. Sanok
DRĄŻEK Maksymilian Maciej, lat 36, zam. Sanok
ZULEWSKI Arkadiusz Tomasz, lat 36, zam. Sanok
WAL Krzysztof, lat 53, zam. Sanok
BOREK Tadeusz, lat 55, zam. Sanok

Kandydaci na Radnych Rady Powiatu Sanockiego
Okręg Wyborczy Nr 1 – Besko, Bukowsko, Zarszyn
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOREK Grażyna, lat 54, zam. Bażanówka
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
JAŚLAR Jan Henryk, lat 48, zam. Besko
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
NAPARŁA Wojciech Paweł, lat 29, zam. Wola Sękowa
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
PASTERNAK Anna, lat 36, zam. Długie
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
ZIMNA Beata, lat 25, zam. Nadolany
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
WOLAŃSKI Kazimierz Marek, lat 40, zam. Odrzechowa
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 4 – KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PIESZCZOCH Robert, lat 36, zam. Nadolany
JĘCZKOWSKI Dariusz Piotr, lat 27, zam. Zarszyn
ĆWIĄKAŁA Lesław Józef, lat 36, zam. Bażanówka
ZABIEGA Zdzisława Romana, lat 51, zam. Bukowsko
PIETRZKIEWICZ Rafał Paweł, lat 31, zam. Długie
SMOLIK Stanisław, lat 67, zam. Bażanówka
TUTAK Krzysztof Tadeusz, lat 33, zam. Nowosielce
KOWALCZYK Sylwester Jakub, lat 28, zam. Bażanówka

Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI
Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1.
RAKOCZY Mieczysław, lat 53, zam. Zboiska
SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŻÓŁKIEWICZ Bronisław, lat 70, zam. Besko
ROCZNIAK Maria Weronika, lat 55, zam. Bukowsko
CUPRYK Bogusław Jan, lat 44, zam. Odrzechowa
KUŹNIAK Paweł, lat 27, zam. Pielnia
BĘTKOWSKA Krystyna Urszula, lat 50, zam. Długie
ŻEBRACKA Magdalena Irena, lat 29, zam. Bażanówka
KUZIANIK Ewa Barbara, lat 51, zam. Zarszyn

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ

Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GRZEBIEŃ Marek Bogusław, lat 52, zam. Zarszyn
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
CZAJNIK Renata Genowefa, lat 36, zam. Długie
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
PODSTAWSKA Barbara, lat 48, zam. Bukowsko
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
WANIELISTA Urszula Krystyna, lat 41, zam. Nowosielce
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
MAŁEK Piotr, lat 27, zam. Długie
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
PIHUT Jakub Marian, lat 33, zam. Nowosielce
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BALWIERCZAK Andrzej Wawrzyniec, lat 55, zam. Nowotaniec
JÓZEFCZYK Wojciech, lat 45, zam. Besko
SOWA Agata Ewa, lat 46, zam. Sanoczek
NIEMIEC Krzysztof Maciej, lat 51, zam. Zarszyn
FLORIAN Jan Piotr, lat 42, zam. Zarszyn
BACHTA Robert Adam, lat 40, zam. Nowosielce
KLEPCZYK Krystyna, lat 42, zam. Bukowsko
ŁABAJ Paweł, lat 28, zam. Tokarnia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOMKÓW Krzysztof Józef, lat 48, zam. Pielnia
WĘGRZYN Wojciech, lat 35, zam. Długie
GAJEWSKI Mateusz Marek, lat 28, zam. Zarszyn
SPALIŃSKI Maciej Bogdan, lat 43, zam. Bukowsko
DZIEDZIC Lesław Mariusz, lat 29, zam. Nowotaniec
PELCZARSKI Konrad Piotr, lat 30, zam. Stróże Małe

Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”

Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRODZICKA Michalina Maria, lat 53, zam. Zarszyn
popierana przez Prawo i Sprawiedliwość
KONIECZNY Roman Wincenty, lat 54, zam. Zarszyn
NISIEWICZ Patryk Stanisław, lat 29, zam. Besko
SZAŁAJKO Damian Zbigniew, lat 25, zam. Długie
STAPIŃSKA Sylwia, lat 30, zam. Besko
MALIK Magdalena Krystyna, lat 24, zam. Posada Jaćmierska
ZIEMIAŃSKA Kazimiera, lat 64, zam. Besko

DRAGAN Marek, lat 47, zam. Nowosielce
HEDESZ Beata Anna, lat 40, zam. Besko
ŻYŁKA Tadeusz Józef, lat 68, zam. Jaćmierz
KOTECKI Marian Józef, lat 65, zam. Bukowsko
SZUL Jerzy Tomasz, lat 50, zam. Długie
WALIGÓRA Danuta Maria, lat 47, zam. Odrzechowa

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1.
2.
3.
4.

DOMOŃ Zbigniew Marian, lat 58, zam. Jaćmierz
SUROWIAK Stanisław, lat 52, zam. Długie
FOLCIK Ewa, lat 43, zam. Besko
FOLTA Agata Maria, lat 40, zam. Długie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOCOŃ Józef, lat 62, zam. Odrzechowa
MARSZAŁEK Bolesław, lat 67, zam. Besko
BRODZIK Zdzisław Paweł, lat 62, zam. Bażanówka
ĆWIĄKAŁA Józef, lat 60, zam. Mymoń
FOLTA Jerzy Stanisław, lat 32, zam. Długie
MOŁOCZNIK Mariusz, lat 46, zam. Nowosielce
WINIARZ Marek Jan, lat 40, zam. Karlików
WOJEWÓDKA Wanda Julia, lat 55, zam. Pielnia

Okręg Wyborczy Nr 2 – Komańcza, Zagórz
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FAL Stanisław, lat 56, zam. Zagórz
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
WALKO Piotr Jan, lat 35, zam. Tarnawa Dolna
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
GAŁUSZKA Nina Tacjanna, lat 35, zam. Smolnik
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
DOŁŻYCKA-MYĆKA Ewa Janina, lat 48, zam. Komańcza
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
SZATKOWSKA-MACKO Iwona, lat 36, zam. Szczawne
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
DOŁŻYCKI Bogdan, lat 35, zam. Komańcza
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
KUCZMA Jan Paweł, lat 35, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI
SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KRAWCZYK Wacław, lat 53, zam. Zagórz
WÓJCIAK Igor Paweł, lat 41, zam. Rzepedź
GRABEK Marek Czesław, lat 44, zam. Komańcza
GIBA Bogusława, lat 54, zam. Łukowe
PODCZERWIŃSKA Emilia, lat 53, zam. Czystogarb
SZPARA Marek, lat 51, zam. Czaszyn
KABALA Robert Karol, lat 43, zam. Tarnawa Dolna
MYSZCZYSZYN Stefan Paweł, lat 53, zam. Komańcza

Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŚWIERNIAK Wacław Jan, lat 65, zam. Czaszyn
CZECH Paweł Janusz, lat 44, zam. Zagórz
KUCHARSKA Iwona Jolanta, lat 31, zam. Rzepedź
MIELNIK Anna, lat 52, zam. Mokre
KROGULECKA Halina Anna, lat 65, zam. Rzepedź
PODGÓRSKI Piotr, lat 46, zam. Zagórz
WANCEWICZ Bogdan, lat 68, zam. Komańcza
SETNIK Zdzisław, lat 41, zam. Zagórz

1.
2.
3.
4.
5.

STACH Jerzy, lat 51, zam. Tarnawa Górna
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
OLECHNIEWICZ Adam, lat 49, zam. Zagórz
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
KUDLIK Marek, lat 57, zam. Nowy Łupków
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
GRZYB Andrzej, lat 55, zam. Poraż
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
WYBORNY Czesław Mieczysław, lat 59, zam. Zagórz
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”

Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZUBA Jerzy Mariusz, lat 37, zam. Zagórz
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
OSENKOWSKI Andrzej, lat 39, zam. Poraż
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
MĄKA Edward Piotr, lat 49, zam. Tarnawa Dolna
DĄBROWSKI Leon, lat 66, zam. Czaszyn
JOCHEMCZYK Bożena, lat 35, zam. Komańcza
SKIBA Robert, lat 37, zam. Zahutyń
STUSIK Andrzej, lat 57, zam. Łukowe
ŚLAZYK Jan Stanisław, lat 42, zam. Turzańsk

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KRAJNIK Janusz Mieczysław, lat 50, zam. Tarnawa Górna
FALUSZCZAK Leszek, lat 32, zam. Zagórz
GOSZTYŁA Teresa, lat 39, zam. Wola Michowa
MOŁCZAN Marek Janusz, lat 42, zam. Poraż
ADAMKIEWICZ Halina, lat 55, zam. Zagórz
KOZYRA Bogusława, lat 56, zam. Czaszyn
PAŁASZ Edmund, lat 45, zam. Tarnawa Dolna

CZECH Andrzej Michał, lat 51, zam. Zagórz
KABALA Maria, lat 69, zam. Rzepedź
KIJOWSKI Andrzej, lat 48, zam. Komańcza
MIKOŁAJCZAK Franciszek, lat 52, zam. Zagórz
CZECH Dorota Małgorzata, lat 48, zam. Zagórz
SZMIŁYK Beata Elżbieta, lat 42, zam. Zagórz

Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.

USYK Aleksandra, lat 27, zam. Zagórz
HADUCH Renata Maria, lat 27, zam. Zagórz
FEJDASZ Witold Franciszek, lat 49, zam. Sanok
BOBER Wojciech Kazimierz, lat 46, zam. Zagórz
HOKSA Wacław, lat 36, zam. Zagórz
KOZIOŁ Janusz, lat 65, zam. Zagórz

SZARYJ Michał, lat 59, zam. Rzepedź
SERWIŃSKA Magdalena, lat 31, zam. Zagórz
SAŁAK Mirosław, lat 72, zam. Zagórz
KOSTILEK Stanisław, lat 59, zam. Nowy Łupków
DĄBROWSKI Jakub, lat 31, zam. Zagórz
GOSZTYŁA Bożena Małgorzata, lat 45,
zam. Nowy Łupków

Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY BLOK
WYBORCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GAWŁOWSKI Marian Stanisław, lat 47, zam. Wola Michowa
CHMURA Ignacy, lat 61, zam. Łukowe
CIEPŁY Robert Michał, lat 34, zam. Zagórz
GRZYB Leszek, lat 45, zam. Morochów
LEMCIO Henryk, lat 57, zam. Szczawne
PISZKO Agata Irena, lat 34, zam. Zahutyń
ROMANIUK Robert, lat 35, zam. Rzepedź
SUSKI Janusz Andrzej, lat 54, zam. Zagórz

Okręg Wyborczy Nr 3 – Miasto Sanok
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE

Lista nr 5 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”

1. WOSIK Alicja Barbara, lat 41, zam. Liszna
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2. NOWAK Adam Zbigniew, lat 59, zam. Zagórz
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
3. ZAJDEL Łukasz, lat 30, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4. WANIELISTA Alicja, lat 49, zam. Sanok
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
5. GŁAZ Daniel Bogumił, lat 35, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. ZUBA Karolina, lat 31, zam. Sanok
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
7. JUSZCZYK Krzysztof, lat 45, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
8. KORDAS Lech Czesław, lat 59, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
9. PASTUSZCZAK Marek, lat 44, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
10. RADWAŃSKI Michał Czesław, lat 30, zam. Sanok
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

1. NABYWANIEC Tadeusz, lat 46, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
2. CECUŁA Janusz Henryk, lat 56, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
3. BARNA Eugeniusz, lat 69, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
4. URUSKI Piotr Marcin, lat 34, zam. Sanok
5. BUDZICKI Andrzej Ludwik, lat 53, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
6. JUNGIEWICZ Piotr Karol, lat 45, zam. Sanok
7. GADOMSKI Tomasz Krzysztof, lat 33, zam. Sanok
8. RAJCA Danuta Józefa, lat 52, zam. Sanok
9. SZOSTAK Sebastian Jan, lat 37, zam. Sanok
10. RUSZKOWSKA Elżbieta Beata, lat 37, zam. Sanok
11. PĘCAK Magdalena Alina, lat 22, zam. Nowosielce
12. KACZMAR Krzysztof, lat 24, zam. Sanok
13. POCZTAŃSKA Lucyna, lat 40, zam. Sanok
14. GORZELAŃCZYK Wiesław, lat 64, zam. Sanok
15. KOZIMOR Jerzy Jan, lat 46, zam. Sanok
16. WÓJCICKA Janina, lat 62, zam. Sanok
17. OLENIACZ-PIETRYKA Joanna, lat 37, zam. Sanok
18. RADWAŃSKI Andrzej Bożydar, lat 65, zam. Sanok
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość

1. BASZAK Józef Jan, lat 78, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
2. KURASZ Czesława, lat 72, zam. Sanok
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
3. STRUŚ Bogdan Marek, lat 52, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
4. HYDZIK Elżbieta, lat 51, zam. Sanok
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
5. SĘK Dagmara Aneta, lat 39, zam. Trepcza
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
6. BĄDKOWSKI Stanisław Jan, lat 62, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
7. HOSTYŃSKI Zbigniew Stanisław, lat 58, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
złożył następujące oświadczenie:
pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
8. SZWAN Tomasz Marcin, lat 35, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
9. LESZCZYK Andrzej, lat 42, zam. Zagórz
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
10. SWORST Mirosław Witold, lat 41, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
11. KMIECIŃSKI Jan, lat 49, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
12. LISOWSKA Krystyna Jolanta, lat 40, zam. Sanok
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
13. ŻEBRACKI Tomasz Emil, lat 26, zam. Posada Jaćmierska
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
14. KURKAREWICZ Janusz Ryszard, lat 55, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
15. KIELAR Marek, lat 49, zam. Zahutyń
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
16. OLEKSIEWICZ Adam Konrad, lat 55, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
17. ŁUCZKA Piotr Jan, lat 29, zam. Sanok
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”

Lista nr 4 – KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. DROZD Adam Tomasz, lat 36, zam. Sanok
2. NIŻNIK Sebastian Piotr, lat 34, zam. Sanok
3. KORDELA-BORCZYK Zoa Małgorzata,
lat 51, zam. Sanok
4. ZAJDEL Jan, lat 69, zam. Sanok
5. PANKOWSKI Piotr Łukasz, lat 56, zam. Załuż
6. WRONA Jan Edward, lat 64, zam. Czaszyn
7. PANEK Tadeusz Janusz, lat 67, zam. Sanok
8. RZEPKA Tomasz, lat 30, zam. Czerteż
9. SZOMKO Marek Tadeusz, lat 35, zam. Kostarowce
10. RAJTAR Bogusław Stanisław, lat 32, zam. Sanok
11. SARNA Stanisław, lat 52, zam. Sanok
12. KOWALSKA Monika Agnieszka, lat 35, zam. Sanok
13. DAŃCZYSZYN Zenon Jerzy, lat 46, zam. Sanok
14. SABAT Sylwester Mariusz, lat 33, zam. Sanok
15. ORYSZCZYN Stanisław, lat 66, zam. Sanok
16. BŁAŻOWSKA Anna, lat 62, zam. Czaszyn
17. PAWLUS Marzena, lat 37, zam. Sanok

Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. OCH Waldemar Antoni, lat 51, zam. Sanok
2. PAJESTKA Wojciech Krzysztof, lat 32, zam. Sanok
3. RYCHLICKI Andrzej Albin, lat 52, zam. Sanok
4. OLENDER Kazimierz Tadeusz, lat 55, zam. Sanok
5. MINDUR Adam Stanisław, lat 60, zam. Sanok
6. PENAR Irena Maria, lat 47, zam. Sanok
7. KORNECKI Grzegorz Ludwik, lat 47, zam. Sanok
8. LITWIN Józef Kazimierz, lat 56, zam. Sanok
9. JAYKO Bernard Juliusz, lat 57, zam. Sanok
10. WYSOCKI Grzegorz Andrzej, lat 65, zam. Sanok
11. BOROWSKI Zygmunt, lat 55, zam. Sanok
12. SAWICKA Małgorzata Iwona, lat 43, zam. Sanok
13. ĆWIKŁA Marcin, lat 37, zam. Sanok
14. WĘGRZYŃSKA Grażyna, lat 49, zam. Sanok
15. LISOWSKI Zbigniew Józef, lat 57, zam. Sanok
16. KUZICKI Maciej, lat 32, zam. Sanok
17. KARDASZ Roman, lat 58, zam. Sanok

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE
W-T-R
1. ROMANIAK Andrzej Paweł, lat 45, zam. Sanok
2. HYDZIK Joanna, lat 60, zam. Sanok
3. KOT Wanda Janina, lat 45, zam. Sanok
4. STERNIK Andrzej Albin, lat 50, zam. Sanok
5. SKRZYPCZYK Zdzisław, lat 69, zam. Sanok
6. OBERC Władysława, lat 63, zam. Sanok
7. FRĄCZEK Bogusław Jan, lat 59, zam. Sanok
8. DULĘBA Magdalena Maria, lat 39, zam. Sanok
9. BOCOŃ Mariusz Krzysztof, lat 25, zam. Sanok
10. MITADIS Dariusz Adam, lat 39, zam. Sanok
11. WĄTRÓBSKI Stanisław, lat 64, zam. Sanok
12. WOJTUSZEWSKA Wanda, lat 76, zam. Sanok

Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO
WSPÓLNE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DRWIĘGA Wacław Wojciech, lat 67, zam. Sanok
KOCYŁOWSKA Alicja, lat 40, zam. Sanok
KLUSKA Jerzy Stanisław, lat 64, zam. Sanok
SEBASTIAŃSKI Paweł, lat 63, zam. Sanok
PITYŃSKA Barbara Julia, lat 54, zam. Sanok
SAWCZAK Jolanta Danuta, lat 40, zam. Trepcza
RADWAŃSKA Joanna Elżbieta, lat 48, zam. Sanok
TURKAWSKI Grzegorz Piotr, lat 28, zam. Sanok
WÓJCIK Józef Jan, lat 49, zam. Sanok

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SZYBIAK Waldemar, lat 46, zam. Sanok
BABIARZ Andrzej Ryszard, lat 49, zam. Sanok
ZIAJKA Elżbieta Jolanta, lat 46, zam. Sanok
PUCHAŁA Leszek, lat 49, zam. Sanok
SIECZKOWSKI Józef, lat 64, zam. Pisarowce
KĄDZIOŁKA Tadeusz, lat 49, zam. Sanok
PRZYSTASZ Tomasz, lat 46, zam. Sanok
WESOŁKIN Wojciech Marian, lat 55, zam. Sanok
ROSZNIOWSKA-BURY Gabriela Małgorzata,
lat 42, zam. Sanok
10. RADZIK Janusz Ryszard, lat 62, zam. Sanok
11. SZCZUDLIK Jan Antoni, lat 66, zam. Sanok
12. KUTIAK Piotr Robert, lat 31, zam. Sanok
13. PILSZAK Maria Anna, lat 45, zam. Sanok
14. SOKOŁOWSKI Stanisław Stefan, lat 68, zam. Sanok
15. MIKOŁAJEWICZ Ryszard, lat 52, zam. Sanok
16. TOMASIK Paweł Józef, lat 57, zam. Sanok
17. PIETRZYCKA Małgorzata Jadwiga, lat 48, zam. Sanok
18. TOMASZKIEWICZ Leszek, lat 57, zam. Sanok

Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CIUPKA Bogusław Marcin, lat 45, zam. Sanok
WOJNAROWSKI Piotr Marcin, lat 36, zam. Sanok
HADUCH Edmund, lat 66, zam. Sanok
CHORĄŻAK Maria, lat 72, zam. Sanok
STAREJKI Henryk Józef, lat 60, zam. Sanok
MARYNOWICZ Marek Tomasz, lat 52, zam. Sanok
CYRAN Jan Krzysztof, lat 47, zam. Sanok
ŁUCZYCKA-LECH Barbara Maria, lat 54,
zam. Trepcza
9. KRAUZE Mieczysław Janusz, lat 56, zam. Sanok
10. KADŁUCZKA Elżbieta, lat 50, zam. Sanok
11. NOWAK Zuzanna Maria, lat 47, zam. Sanok
12. BAJGER Wiesław Antoni, lat 58, zam. Sanok
13. DMITRZAK Adam Stanisław, lat 32, zam. Sanok
14. BIELEC Krzysztof, lat 55, zam. Sanok
15. KOPEĆ Marian, lat 58, zam. Sanok
16. STEC Ryszard, lat 57, zam. Sanok
17. POCZTAŃSKI Andrzej, lat 40, zam. Sanok
18. SŁABY Jolanta Maria, lat 51, zam. Sanok

Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1. KAWA Marian Zbigniew, lat 55, zam. Sanok
2. CHRZĄSZCZ Danuta Maria, lat 52, zam. Sanok
3. DYTKOWSKI Stanisław Andrzej, lat 66, zam. Sanok
4. DŻOŃ Anna Maria, lat 45, zam. Sanok
5. GILAR Tadeusz Andrzej, lat 55, zam. Sanok
6. GŁADYSIEWICZ Łukasz, lat 26, zam. Sanok
7. KAMIŃSKA Anna Katarzyna, lat 34, zam. Sanok
8. KIPER Bogusław Witold, lat 41, zam. Sanok
9. KRUCZKIEWICZ Tadeusz, lat 65, zam. Sanok
10. KUZIO Janusz Andrzej, lat 56, zam. Sanok
11. NAWÓJ Krystian Marcin, lat 28, zam. Płowce
12. SABAT Mieczysław Piotr, lat 55, zam. Sanok
13. SOLON Łukasz, lat 30, zam. Sanok
14. SOŁTYS Zdzisława, lat 52, zam. Sanok
15. RYCYK Piotr Maciej, lat 37, zam. Sanok
16. WACHEL Tomasz Grzegorz, lat 26, zam. Sanok
17. WOSKOWICZ Marek Adam, lat 41, zam. Sanok

Okręg Wyborczy Nr 4 – Sanok Gmina, Tyrawa Wołoska
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CZUBEK Marian Paweł, lat 44, zam. Niebieszczany
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
CHOWANIEC Jan Bogdan, lat 50, zam. Hołuczków
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
STABRYŁA Stanisław, lat 63, zam. Srogów Dolny
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
NOWACKA Alicja Wiesława, lat 48, zam. Dobra
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
MAZUR Jan, lat 57, zam. Strachocina
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
SABAT Ewelina Magdalena, lat 25, zam. Liszna
popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
PIOTROWSKI Paweł Stanisław, lat 23, zam. Strachocina
popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HADUCH Agnieszka Aldona, lat 43, zam. Pisarowce
DZIURDZIEWICZ Anna Maria, lat 55, zam. Dobra
PROĆKO Marian, lat 42, zam. Niebieszczany
WÓJCIK Mirosław Tomasz, lat 40, zam. Jurowce
POZNAŃSKI Grzegorz, lat 39, zam. Liszna
TREBENDA Łukasz Jerzy, lat 34, zam. Załuż
KROWIAK Leontyna, lat 54, zam. Sanok

Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI
SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GALANT Tadeusz Grzegorz, lat 59, zam. Zagórz
popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
CIUPA Aleksandra Anna, lat 57, zam. Pakoszówka
KARWIEŃCZ Wiktor, lat 56, zam. Stroże Małe
SZYNDLAR Paweł Edward, lat 30, zam. Niebieszczany
SZULC Elżbieta Magdalena, lat 41, zam. Trepcza
KOPCZYK Piotr Łukasz, lat 31, zam. Falejówka
BRYGIDYN Agata, lat 41, zam. Bykowce
GEMBALIK Andrzej Józef, lat 51, zam. Liszna

GOŁDA Stanisław, lat 57, zam. Niebieszczany
FUTYMA Marian, lat 62, zam. Pakoszówka
SZWARC Kazimierz, lat 60, zam. Sanoczek
DEMKIEWICZ Zbigniew Alojzy, lat 60, zam. Tyrawa Wołoska
STABRYŁA Jan Michał, lat 47, zam. Raczkowa
JAKLIK Marian Józef, lat 62, zam. Stróże Małe
SKUBIŃSKI Maciej, lat 35, zam. Liszna
KUTIAK Maria, lat 53, zam. Sanoczek

JASKÓŁA Halina, lat 59, zam. Besko
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
DROZD Halina Marta, lat 50, zam. Pisarowce
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
PARADIUK Wojciech Rafał, lat 36, zam. Czerteż
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
ZIEMLEWICZ Piotr Bogumił, lat 46, zam. Trepcza
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
PIETRZKIEWICZ Kazimierz Jan, lat 47, zam. Pisarowce
popierany przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
RUDKOWSKA Zoa Krystyna, lat 58, zam. Tyrawa Wołoska
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
BARANOWSKA Teresa, lat 62, zam. Kostarowce
popierana przez KW „Zjednoczeni Samorządowcy”

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RYBCZAK Grzegorz, lat 36, zam. Prusiek
SIERADZKA Ewa, lat 31, zam. Niebieszczany
DEMKOWICZ Urszula, lat 43, zam. Dobra
KRAMARCZYK Anita, lat 44, zam. Sanok
TYMOCZKO Stanisława Anna, lat 50, zam. Mrzygłód
KOCZERA Wiesław Jerzy, lat 65, zam. Jurowce
RADWAŃSKA Ewa Anna, lat 47, zam. Strachocina
FILIPCZAK-BARTNIK Oksana Anna, lat 37, zam. Liszna

Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LEWICKI Stanisław Antoni, lat 48, zam. Trepcza
SMOŁA Andrzej Jan, lat 54, zam. Tyrawa Solna
OSĘKOWSKA-HOKSA Agnieszka Marzena,
lat 34, zam. Sanoczek
ŚWIDER Piotr Edward, lat 31, zam. Czerteż
BIL Andrzej, lat 56, zam. Bykowce
JAKIMA Agnieszka, lat 29, zam. Strachocina

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WOLWOWICZ Stanisław Andrzej, lat 54, zam. Hłomcza
PETRYK Wojciech Paweł, lat 58, zam. Bykowce
DEREŃ Stanisław, lat 60, zam. Srogów Górny
KARCZYŃSKI Zenon, lat 50, zam. Dobra
SZAŁANKIEWICZ Jerzy, lat 62, zam. Raczkowa
WĘGRZYN-MYĆKA Mariola, lat 43, zam. Prusiek
HRYSZKO Anna Karolina, lat 61, zam. Międzybrodzie

Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MICHAŁKOWSKI Wojciech, lat 30, zam. Łodzina
TARGOWSKI Józef, lat 50, zam. Lalin
SZAJNOWSKA Anna, lat 48, zam. Trepcza
KIPER Marcin Jan, lat 27, zam. Bykowce
GALANT Piotr Paweł, lat 40, zam. Strachocina
SZMYD Alfred, lat 52, zam. Stroże Małe
CHMIEST Jan Tadeusz, lat 53, zam. Rakowa
ŁUCZKA Lesław Józef, lat 47, zam. Falejówka

Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAWOR Henryk Edward, lat 52, zam. Niebieszczany
HADUCH Jerzy, lat 53, zam. Pisarowce
KILAR Tadeusz, lat 59, zam. Dębna
PELC Antoni, lat 63, zam. Bykowce
RYCHLICKI Wiesław, lat 47, zam. Falejówka
SKIBA Michał Ireneusz, lat 27, zam. Strachocina
SZUMILAS Agnieszka Elwira, lat 34, zam. Czerteż
WACHEL Henryk, lat 55, zam. Sanok

Druk list kandydatów snansowano ze środków Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
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O TYM SIĘ MÓWI

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO
WYBORCÓW WOJCIECHA BLECHARCZYKA „DLA SANOKA”
Do wyborów przystępujemy z bagażem doświadczeń i dokonań ostatnich czterech lat. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie
wszystkie zapowiedziane w poprzednim programie wyborczym
działania są już zakończone, niektóre są w trakcie realizacji.
Jeszcze inne nie zostały rozpoczęte ze względów obiektywnych, choć dokumentacyjnie są w pełni przygotowane.
Jednak bardzo wiele zadań
Zrealizowaliśmy w zdecydozapowiadanych udało się nam wanej większości poprzedni prozrealizować, np.: rewitalizacja gram wyborczy w zakresie oświarynku, remonty i termomoderni- ty, sportu, kultury, opieki społeczzacje budynków, rewitalizacja nej i służby zdrowia. Wiele zrobiliparku miejskiego, likwidacja ba- śmy na rzecz poprawy bezpierier architektonicznych, budowa czeństwa w mieście.
i remonty dróg miejskich (współNa następną kadencję pronansowanie krajowych i po- ponujemy nie tylko kontynuację
wiatowych). Powstały boiska rozpoczętych zadań, ale także
sportowe przy szkołach, a MBP realizację wielu nowych, pozyskała nowe elementy archi- trzebnych naszemu miastu
tektoniczne.
i jego mieszkańcom. OpracowaW trakcie realizacji jest bu- liśmy Wieloletni Plan Inwestydowa systemu selektywnej cyjny, zawierający zadania przyzbiórki odpadów, sali tańca przy gotowane od strony projektoSDK oraz dalsza modernizacja wej. Lista przedsięwzięć jest
obiektów MOSiR-u.
obszerna, ale realna. Są to:
Ogromnym sukcesem było - modernizacja oczyszczalni ściepozyskanie 89 mln zł na moder- ków i ujęcia wody,
nizację oczyszczalni ścieków - całkowite przygotowanie dokumeni ujęcia wody, co wykonane tacyjne i realizacja obwodnicy połuzostanie w przyszłej kadencji. dniowej w jej początkowej fazie,
Udało nam się umieścić ob- - rewitalizacja placu św. Michała,
wodnicę południową Sanoka ul. Grzegorza i Piłsudskiego,
w programie krajowych inwe- - parkingi: przy ul. Żydowskiej,
stycji drogowych, co pozwoli na wraz z galerią handlowo-usługorealizację tego zadania, realnie wą przy ul. Jagiellońskiej i w sąrzecz biorąc w latach 2014- siedztwie SDH,
-2016.
- budowa:
Poprzez powiązanie środ- * Aquaparku, z wykorzystaniem Partków budżetowych z pomoco- nerstwa Publiczno-Prywatnego,
wymi oraz pochodzącymi z sek- * śródmiejskiej drogi południowej,
tora prywatnego, znaleźliśmy * dróg miejskich na osiedlach
optymalne rozwiązanie budowy mieszkaniowych,
parkingów w mieście.
* mieszkań socjalnych i komunalnych,

* sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2,
* boisk przy każdej szkole,
* placów zabaw przy szkołach
podstawowych, rozbudowa placów istniejących,
* skyteparku,
* miasteczka ruchu drogowego,
* sieci Internetu szerokopasmowego
- pomoc w budowie nienależących do miasta sanockich dróg,
- kontynuowanie i zakończenie
prac dotyczących gospodarki odpadami,
- dokończenie rozbudowy obiektów kulturalnych,
- dalsza termomodernizacja placówek oświatowych i służby zdrowia.
Pozyskując inwestorów, będziemy dążyć do zrealizowania budowy stadionu miejskiego.
W dziedzinie edukacji będziemy:
- nadal poprawiać i powiększać bazę
lokalową placówek oświatowych,
- zwiększać liczbę zajęć pozalekcyjnych i godzin na realizację autorskich programów edukacyjnych,
- aplikować o środki pomocowe
na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze,
- pomagać dzieciom i młodzieży
poprzez stypendia oraz pomoc
materialną,
- pomagać w nawiązywaniu
współpracy z zagranicznymi
szkołami,
- wspierać nansowo organizacje
pracujące z młodzieżą na rzecz
wychowania i patriotyzmu.
Promując i upowszechniając
kulturę będziemy:

- organizować atrakcyjne imprezy
kulturalne,
- pomagać w organizacji ważnych
wydarzeń kulturalnych,
- poszerzać i modernizować bazę
podległych nam placówek kultury,
- nansować ciekawe przedsięwzięcia kulturalne oraz zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- promować sanockich twórców,
- pomagać sanockim placówkom
kultury,
- aplikować o środki pomocowe
na rzecz rozwoju kultury,
- zabiegać o pomoc materialną
na renowację sanockich zabytków oraz przeznaczać środki na
ten cel.
W celu rozwoju sportu i tworzenia warunków do wypoczynku:
- wybudujemy Aquapark, boiska
szkolne i skytepark, będziemy dalej
modernizować obiekty MOSiR-u,
- będziemy kontynuować program
klas z rozszerzonym wychowaniem zycznym oraz bezpłatną
naukę pływania dla uczniów klas
czwartych,
- zwiększymy dostępność do
obiektów sportowych dla dzieci
i młodzieży,
- będziemy wspierać nansowo
kluby sportowe, zwłaszcza młodzieżowe i sport szkolny,
- będziemy się starać o organizację na miejskich obiektach, krajowych i międzynarodowych imprez
sportowych,
- zrealizujemy ścieżki rowerowe,
zagospodarowując tereny nad
Sanem,
- cyklicznie organizować będziemy

masowe imprezy rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Sanoka.
Pomagamy i chcemy pomagać
najuboższym i potrzebującym.
Dlatego będziemy:
- przeznaczać dla nich środki
z budżetu miasta i starać się
o pozabudżetowe,
- stwarzać warunki do inwestowania, co da nowe miejsca pracy,
- promować rodzimy przemysł,
pomagać w zdobywaniu rynków
zbytu towarów, co przełoży się na
zatrudnienie,
- organizować prace interwencyjne dla osób bezrobotnych,
- wspierać nansowo instytucje
zajmujące się ludźmi pokrzywdzonymi przez los,
- organizować opiekę socjalną,
psychologiczną i prawną,
- organizować dożywianie oraz zajęcia terapeutyczne i wypoczynek
dla dzieci z rodzin potrzebujących,
- wspierać osoby uzależnione oraz
zagrożone społecznie poprzez realizowanie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
Chcemy, by mieszkańcy byli zadowoleni z działalności naszych
placówek zdrowia. Dużo już zrobiliśmy i nadal będziemy:
- pozyskiwać fundusze na potrzeby miejskiej służby zdrowia,
- rozwijać bazę lokalową i sprzętową,
- utrzymywać etaty higienistki
szkolnej,
- zapewniać nocną i świąteczną
opiekę lekarską i pielęgniarską,
- wdrażać programy prolaktyki zdrowia wśród uczniów sanockich szkół,

- stwarzać warunki do prowadzenia opieki dentystycznej
w szkołach,
- zwiększać zakres programów
prolaktycznych i badań wśród
dorosłych,
- umożliwiać zatrudnianie w szkołach specjalistów prowadzących
zajęcia eliminujące wady postawy,
- pomagać nansowo Szpitalowi Powiatowemu w Sanoku.
Ważnym elementem działalności samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Dlatego:
- zostanie podpisana umowa
z Policją o regularnych wspólnych patrolach ze Strażą Miejską,
- zostanie powołany zespół do
spraw monitorowania bezpieczeństwa w mieście oraz zespół
interdyscyplinarny dla realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy,
- rozbudowany zostanie monitoring miejski,
- będą kontynuowane programy
prolaktyki bezpieczeństwa dla
dzieci i młodzieży oraz praca
pedagoga ulicznego
- Straż Miejska otrzyma nową
siedzibę w centrum miasta, co
pozwoli na szybsze i skuteczniejsze interwencje.
TEKST SPONSOROWANY

Ale kasa! Ale klasa!

Samorząd gospodarczy ziemi sanockiej
i przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej
Izbie Gospodarczej popierają kandydaturę
Pana Wojciecha Blecharczyka na stanowisko
Burmistrza Miasta Sanoka w wyborach
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Takiej inwestycji ekologicznej w Sanoku jeszcze nie było.
Firma Centurion-R, producent drzwi, wydała ponad 4,3 mln zł
na budowę supernowoczesnej kotłowni i instalacji systemu
odpylania. Tej klasy urządzeń nie ma prawdopodobnie nikt
w Polsce.

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku

Jak w uzdrowisku…
Wybudowana kotłownia to
prawdziwe technologiczne „cudo”.
Przykładowo jeden z systemów
zapewnia utrzymanie w kotle
temperatury powyżej 800 stopni
Celsjusza, najbardziej optymalnej
z ekologicznego punktu widzenia
(najwięcej szkodliwych związków
w procesie spalania powstaje
w temperaturze 350-700 stopni
Celsjusza), a inny całodobowo
monitoruje proces spalania, badając stężenie m.in. tlenu, azotu,
dwutlenku węgla, siarki. Jeżeli
w spalinach jest zbyt dużo tlenków azotu, automatycznie uruchamia się kolejny system, który
powoduje ich redukcję. Zanim
produkty spalania dostaną się do
komina, przechodzą przez ltry
wyłapujące cząsteczki pyłu, dzięki czemu to, co dostaje się do atmosfery, jest wyjątkowo czyste.
– Stężenie pyłów w naszych spalinach wynosi poniżej 10 mg/m3
– podkreśla Jacek Kawa. Aby
zobrazować, co oznaczają te parametry, wystarczy porównać je
z normami dla kotłowni pracujących na miale węglowym, funkcjonujących również w Sanoku.
Wynoszą one… 700 mg/m3!

Mogą grzać innych
Produkowane przez kocioł
ciepło jest odbierane i służy do
ogrzewania hali produkcyjnej.
Urządzenie ma dużą moc i jest
niezwykle wydajne (wewnątrz

temperatura spalin wynosi około
1000 stopni Celsjusza, a na wyjściu zaledwie 100-130 stopni).
Na co je stać, pokazało podczas
rozruchu
technologicznego,
ogrzewając halę o powierzchni
7 tysięcy metrów kwadratowych
i długości 170 metrów do temperatury plus 30 stopni Celsjusza!
– Niewykluczone, że w przyszłym
roku będziemy sprzedawali
ciepło innym odbiorcom w sąsiedztwie – zdradza nasz rozmówca.

Pylica już nie grozi

AUTORKA

Centurion-R jest jedną z rm
działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Europark” Mielec – Obszar Przemysłowy Sanok. Zatrudnia około
dwieście osób i posiada dwa
zakłady produkcyjne: jeden przy
ulicy Łany i drugi przy ulicy Lipińskiego, na dawnych terenach Autosanu. To właśnie tam, w zakładzie nr 2, powstała wspomniana
instalacja z kotłem do spalania
odpadów oraz system odpylania
z wewnętrzną komorą rozprężną.
– Zdecydowaliśmy się na
tego typu inwestycję w związku
ze zmianą przepisów. Według
unijnych norm, odpady poprodukcyjne drewnopochodne nie
są już klasykowane jako biomasa, w związku z czym musielibyśmy płacić ogromne sumy za ich
utylizację. Stąd też pomysł, aby
problem rozwiązać globalnie,
budując kotłownię, która z jednej
strony pozwalałaby zagospodarować odpady, a z drugiej produkować ciepło – wyjaśnia zamysł
Jacek Kawa, prezes zarządu.
Firma, która posiada ogromne
doświadczenie w pozyskiwaniu
pieniędzy unijnych (m.in. budowa nowego zakładu była współnansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) postanowiła sięgnąć po nie i tym razem. Starania zakończyły się kolejnym sukcesem – przyznaniem około 1,6
mln zł.

Niezwykle dynamicznie rozwijająca się rma Centurion otrzymała ostatnio od władz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Warszawie tytuł „Ambasadora Euro Parku”. Tytułem tym wyróżniono
zaledwie dziesięć – na dwieście działających w stree – zakładów. Na zdjęciu: prezes Jacek Kawa.

Drugą innowacją w skali kraju
jest centralny, automatyczny system odpylający z wewnętrzną komorą rozprężającą. Nawet najlepsi krajowi specjaliści niewiele
wiedzą o tej technologii. – Dzięki
wspomnianej komorze możliwe
jest dowolnie kongurowanie maszyn i urządzeń bez konieczności
przebudowy instalacji. Jest to
bardzo istotne z punktu widzenia
rmy, ponieważ Centurion cały
czas inwestuje w nowy park maszynowy, w związku z czym dość
często potrzebna jest zmiana
ustawienia – tłumaczy nasz rozmówca.
Obecnie trwa rozruch technologiczny urządzeń. Choć ich
dostawcami są różne światowe
rmy, w montażu i rozruchu biorą
udział pracownicy Centuriona.

– Nasi ludzie muszą znać od podszewki to, na czym pracują, aby
w razie awarii natychmiast usunąć usterkę – wyjaśnia prezes
Jacek Kawa, dodając, że zaawansowane technologie i kadry
o najwyższych kwalikacjach są
priorytetem w zakładzie.
– Kotłownia i system odpylający to jedna z wielu inwestycji
realizowanych przy donansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Cieszymy się, że w tym przypadku będzie to również działanie
proekologiczne, co jest ważne w
takim mieście, jak Sanok, nastawionym na turystykę – podsumowuje prezes Kawa.
Jolanta Ziobro
Od autorki: Na rmy, takie jak
Centurion, należy chuchać i dmuchać, a przede wszystkim stwarzać im warunki do rozwoju.
A warunkiem tym są m.in. duże,
uzbrojone tereny bez sąsiedztwa
osiedli mieszkaniowych i działek
budowlanych, tak zwane parki
przemysłowe, wzorem których
może być ten, utworzony przez
władze Rzeszowa w Głogowie
Małopolskim. Bez podobnych inwestycji nie ma co marzyć o rozwoju miasta i nowych miejscach
pracy, co poddajmy po rozwagę
tych, którzy będą rządzić Sanokiem po 21 listopada.
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NASZE SPRAWY

Bukowsko
Kontrowersje wokół rozliczeń Gmina
miodem słynie

Dlaczego mamy tak duże niedopłaty za energię cieplną
z sezonu grzewczego 2009/2010? Czy zainstalowanie tzw.
podzielników było zasadne? Czy spółdzielnie działają na
niekorzyść mieszkańców? Tego typu pytania otrzymujemy
ostatnio wręcz hurtowo. Ludzie buntują się przeciwko
płaceniu horrendalnych rachunków, nie rozumiejąc
rozliczeniowych zasad stosowanych przez administrację bloków.

kosztami ogrzewania z marnotrawców na oszczędnych. Po co zatem
instalować szczelne okna i zakręcać zawory, skoro w ostatecznym
rozrachunku płaci się więcej, a nie
mniej? – pyta mieszkaniec bloku
nr 10 przy ul. Kopernika.

Pszczelarze z gminy Bukowsko należą do najlepszych na
Podkarpaciu. Potwierdzili to podczas VI Podkarpackiego
Święta Miodu, które odbyło się w minioną sobotę (6 bm.)
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Impreza zgromadziła około
400 podkarpackich pszczelarzy
oraz liczne grono zwiedzających.
Po części ocjalnej z udziałem
prezydenta Polskiego – od niedawna również Europejskiego
– Związku Pszczelarzy Tadeusza
Sabata (urodzonego w podbukowskich Nadolanach!) oraz marszałka Zygmunta Cholewińskiego,
zebrani wysłuchali ciekawych referatów na temat hodowli pszczół
i perspektyw polskiego pszczelarstwa. Na obcie zaopatrzonych
stoiskach można było posmakować różnych miodów i nalewek
oraz podziwiać wyroby z wosku.

Nie zabrakło konkursowej rywalizacji, w której reprezentanci
gminy Bukowsko wypadli znakomicie. Tytuł najlepszej pasieki na
Podkarpaciu – w ocenie komisji
wojewódzkiej – zdobyła pasieka
Jana Orybkiewicza z Nagórzan.
Wysoko oceniono również pasiekę
Eugeniusza Waisa z Nowotańca,
który zajął 4. miejsce. W kategorii
miodów trofeum zdobyło gospodarstwo pszczelarskie Józefa Płonki z Bukowska, który ma tym większą
satysfakcję, że wyboru
dokonali uczestnicy spotkania, którzy właśnie jego miód uznali za godzien wyróżnienia.
/jot/

Nerwowe pożegnanie
Nerwowo było praktycznie
przez cały czas. Radni uparcie
dopytywali się o szczegóły najbardziej kontrowersyjnych ostatnio tematów – dyrektorki Miejskiego Domu Kultury i solarów
dla Domu Dziecka. – To niebywały skandal, że przez dwa lata nie
udało się doprowadzić do montażu solarów. Kto podejmował decyzje o przesuwaniu terminów?
Zachodzi podejrzenie niegospodarności w stosunku do majątku
powiatu. Koniecznie musimy wyjaśnić tę sprawę, żeby nie było
podejrzeń, że pieniądze publiczne pomyliliśmy z prywatnymi
– grzmiał radny Marian Kawa.
Starosta metodycznie unikał odpowiedzi, zasłaniając się dobrem
śledztwa, bo obie sprawy trały
do prokuratury.
Oczywiście głosowano szereg uchwał, w czym rajcy jak zwykle byli niemal jednomyślni. Przeznaczono 38 tys. zł na zakup
respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i prawie
24 tys. zł na wkład własny w rewitalizację placu św. Michała (pod
warunkiem donansowania z Regionalnego Programu Operacyj-

o jak najszybszy remont, koniecznie jeszcze przez zimą – apelował. I radni stanęli na wysokości
zadania – w najbliższym czasie
droga ma zostać „połatana”,
a w przyszłym roku czeka ją remont z prawdziwego zdarzenia.
Pod koniec obrad w Sali Herbowej zjawił się Jan Paszkiewicz,
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. W swoim
wystąpieniu mówił o dramatycznej wręcz sytuacji placówki. – Tak
źle jeszcze nie było. Mamy o 25 procent mniej pieniędzy niż przed rokiem. Jeżeli nic się nie poprawi,

ARCHIWUM STAROSTWA

OSTATNIA SESJA RADY POWIATU. Z jednej strony wspólne
zdjęcia, dyplomy i gratulacje, z drugiej kontrowersje,
utarczki i złośliwości. Żegnano się jednak w pozytywnym
tonie. – To była bardzo udana kadencja – mówił starosta
Wacław Krawczyk.

to nie snansujemy zakupu ani
jednego aparatu słuchowego...
– mówił dyrektor. Jego słowa zrobiły na radnych wrażenie, pytanie
Wielkich. Przedstawiciel działają- tylko, czy na tyle duże, by jeszcze
cej tam rmy Techno-Drew prze- przed końcem kadencji poszukali
konywał, że cała ta sytuacja ma wyjścia z impasu...
Na szczęście podczas ostatogromny, oczywiście negatywny,
wpływ na jej pracę. – Prosimy niej sesji nie brakowało też przy-

Choć na sesji iskrzyło, radni chętnie pozowali do „pożegnalnego” zdjęcia.
nego). Rada zdecydowała też
o nadaniu Zespołowi Szkół nr 3
imienia Walentego Lipińskiego
i Mateusza Beksińskiego. Założyciele Autosanu patronami „Przyzakładówki” będą od nowego roku
szkolnego. Nie brakowało uchwał
drogowych. Postanowiono wydać
ponad 350 tys. zł na remont drogi
Długie – Pakoszówka w miejscowościach Bażanówka i Strachocina oraz prawie 270 tys. zł na
odbudowę traktu Prusiek – Wysoczany w Morochowie.
W interpelacjach wrócił temat
tragicznego stanu drogi do Stróży

jemnych momentów. W trakcie
przerwy radni wyszli przed magistrat, by pozować do wspólnego
zdjęcia, którego kopie otrzymali
już pod koniec sesji. Oczywiście
wraz z pożegnalnymi dyplomami
i gratulacjami, odbieranymi z rąk
Waldemara Szybiaka, przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego. W tym momencie radni
byli wyjątkowo zgodni, wspólnie
twierdząc, że mimo wszystko
była to bardzo udana kadencja,
podczas której bardzo dużo udało się zrobić.
Bartosz Błażewicz

ARCHIWUM PRYWATNE

ARCHIWUM UM

wzrosła około 20 procent, ponadto w niektórych budynkach było
większe zużycie energii cieplnej.
Natomiast zmiana regulaminu
rozliczania ciepła nie miała wpływu na wzrost kosztów globalnych
za dostarczane ciepło. Polega
tylko na zmianie podziału kosztu globalnego na poszczególne
mieszkania. Z tego kosztu w regulaminie wydzielono pozycję
„koszty stałe wynikające z mocy
zamówionej rozliczane na 1 m2
p.u. mieszkania”, które rma rozliczająca określiła jako „koszty
stałe abonamentowe”. Ta pozycja ma ścisłe odzwierciedlenie
w comiesięcznych fakturach VAT,
wystawionych przez dostawcę
ciepła – jej wielkość jest stała.
Moc zamówiona wyliczana jest
zgodnie z normami technicznymi dla
każdego budynku w stosunku do
jego powierzchni użytkowej kubatury, dlatego koszty rozlicza się na m2
p.u. Natomiast koszty za dostawę
ciepła, wynikające z odczytów liczników ciepła w każdym budynku, rozliczane są jak dotychczas, tj. 30 procent dzielone jest na ilość mieszkań,
a 70 procent wg odczytów podzielników. W tym miejscu trzeba dodać,
Bloków ci w Sanoku dostatek. Ich mieszkańcy zachodzą w głowę, na czym właściwie polega całe że oszczędne korzystanie z ciepła
to rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania?
poprzez zakręcanie zaworów nie
Dla przeciętnego mieszkańca ma wpływu na „opłatę stałą za moc
Z pytań, które ostatnio napły- bo rok temu miałem 6,5 kreski,
nęły do redakcji, wybraliśmy to a teraz tylko 6. Wniosek jest prosty jest to rzeczywiście niezrozumia- zamówioną”. Należy zaznaczyć, że
najbardziej wymierne: dlaczego – spadkowi zużycia energii towa- łe. O wyjaśnienie powodu podwy- zgodnie z warunkami technicznymi
przy podobnych kosztach jed- rzyszy wzrost opłat. Wpłynęło na żek poprosiliśmy więc Andrzeja w mieszkaniu nie należy obniżać
nostkowych i zużyciu mniejszym to wprowadzenie nowej kategorii, Ostrowskiego, wiceprezesa SSM. temperatury w sezonie grzewczym
– Na wzrost kosztów ogrze- do poniżej 16 stopni. Nawet okresoniż rok wcześniej, trzeba płacić tj. „koszty stałe abonamentowe”.
znacznie więcej, nawet o poło- Nie wiadomo, co się pod tą nazwą wania miała wpływ zmiana ta- wo – tłumaczy prezes Ostrowski.
Bartosz Błażewicz
wę. A taki przypadek zgłosił nam kryje, jednak pozycja ta stanowi ryfy od 1 czerwca 2009 r., która
mieszkaniec bloku Sanockiej 43 procent całych kosztów.
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Według wyjaśnień spółdzielni to
ANDRZEJ OSTROWSKI, wiceprezes Sanockiej Spół– Moje koszty ogrzewania konsekwencja nowego regulamidzielni Mieszkaniowej: – Sposób rozliczania ogrzewania
mieszkania w 2009 roku wynio- nu, który „sprawiedliwie” rozkłada
i dostawy ciepła wymaga dalszej analizy, nie wykluczając
sły 738,14 zł, a w bieżącym już koszty na wszystkich. Taki nieranowych zapisów w regulaminie. Wszystkie zmiany wpro1050,07 zł. Zatem wzrost wyniósł cjonalny sposób naliczania opłat
wadzamy jednak po to, by był jak najbardziej sprawiedliwy.
prawie 50 procent, tymczasem zniechęca do oszczędzania enerBo wiadomo, że są ludzie, którzy zakręcając grzejniki abopomiarowanie było mniejsze, gii, bowiem przerzuca obciążenie
sorbują część ciepła sąsiadów. Za to też trzeba zapłacić.

Miód z pasieki Józefa Płonki został najwyżej oceniony przez
konsumentów.

Orkiestra znów da czadu!

Po trzech latach milczenia w Sanoku znów zagra Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Osoby, które przed laty grały
w niej „pierwsze skrzypce”, nie wytrzymały dłużej ciszy
i postanowiły zmobilizować środowisko do działania.
Na hasło rzucone młodzieży: „Gramy?”– odpowiedź
była mocna i głośna: „Oczywiście!”
Z inicjatywą reaktywowania
„sanockiej Orkiestry” wyszła Jolanta
Słaby reprezentująca środowisko
oświaty
oraz
stowarzyszenie
o nazwie: Porozumienie na Rzecz
Zatrudnienia. – Ta cisza, gdy cała
Polska grała, otwierając swe serca,
a Sanok milczał, była dla mnie nie
do zniesienia. Toteż, gdy dowiedziałam się, że i w tym roku będzie
u nas cisza, nie wytrzymałam
– mówi b. szefowa sztabu WOŚP.
Pierwsze swe kroki skierowała do
sanockich szkół średnich. – Moja
propozycja: – zagrajmy! – spotkała
się z autentycznym entuzjazmem
młodzieży. Zrozumiałam, że przez
ostatnie trzy lata nikt nie zapalił tej
iskierki, która spowodowałaby pożar.
Hasło: „Gramy!” spotkało się
z entuzjastycznym odzewem w Młodzieżowym Domu Kultury, który stanie się prawdziwym CENTRUM
WOŚP, a kierująca nim Małgorzata
Harna podjęła się pełnienia funkcji
Szefa Sztabu WOŚP SANOK 2011.
(Dziękujemy i gratulujemy pani Małgosiu!). Wespół z p. Jolantą Słaby, to
będzie naprawdę mocny tandem.
– Podchodzimy do tematu bardzo
ambitnie i zrobimy wszystko, aby sanocka WOŚP grała tak jak za najlepszych lat, gdy nie miała sobie równych na Podkarpaciu. Na rozruch
potrzebujemy 30 tys. złotych i myślę,
że je zdobędziemy. Dodatkowy entuzjazm wszczepili we mnie przedstawiciele służb mundurowych, którzy
z prawdziwą radością przyjęli wieść
o reaktywacji WOŚP w Sanoku. Mało
tego, zadeklarowali swoją wielką pomoc! – relacjonuje pani Jolanta.
Jednakże główny ciężar spocznie na młodzieży sanockich szkół.

– Ale chcemy to zrobić zupełnie inaczej niż dotychczas. Młodzież nie
będzie tylko nam pomagać, ale będzie występować w głównych rolach.
My będziemy drogowskazem, ona
wystąpi w głównych rolach. To młodzież w garniturach odwiedzi dyrektorów i prezesów sanockich rm
i będzie prosić o wsparcie dla WOŚP,
to młodzież każdej szkoły usiądzie
i wymyśli projekt, co chce zrobić dla
Orkiestry. Tak zbudujemy program
akcji, mam nadzieję, że rewelacyjny,
którego twórcami i i pierwszoplanowymi aktorami będą młodzi ludzi,
z nami w tle. Myślę, że to będzie
dobra lekcja społecznego działania
– tłumaczy logistykę „Owsiakowego
Grania” Jolanta Słaby.
Mówiąc o starcie Orkiestry, należy mieć świadomość, że nastąpił on
z pewnym opóźnieniem, stąd podjęte działania wymagają przyspieszenia. Czyniąc to, sztabowcy organizują 16 bm. (wtorek) o godz. 18 w MDK
(plac św. Michała) spotkanie, na które zapraszają wszystkich tych, którzy
chcieliby wesprzeć organizatorów,
względnie włączyć się do działań.
Zainteresowanych,
którzy
chcieliby zasięgnąć jakichkolwiek informacji w temacie „ORKIESTRAWOŚP”
odsyłamy do inicjatorów akcji:
- Małgorzata Harna – 662 209 885
- Jolanta Słaby – 515 253 993
- Piotr Wojnarowski – 726 343 605.
Nie kryjąc radości z montowania składu „Orkiestry”, redakcja „Tygodnika Sanockiego” zapewnia, że
aktywnie włączy się do tych działań.
Tak zresztą, jak czyniła to za dawnych dobrych czasów jej muzykowania.
Marian Struś

Skuteczni na każdym polu
Przedstawiono również kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, którymi są: Józef Folcik
– dyrektor Oddziału PGE Energia
Odnawialna w Solinie, Marianna
Jara – znana animatorka kultury
polsko-ukraińskiego pogranicza

Ludowcy podkreślali, że kończąca się kadencja była nader
udaną dla powiatu sanockiego,
do czego przyczynił się „wysyp
środków i bardzo dużo zrealizowanych inwestycji”, zwłaszcza
w
infrastrukturze
drogowej
i oświacie. Pozwoliło to zająć 6.
miejsce w kraju. Ludowcy – z trzema przedstawicielami w radzie
powiatu – mają w tym również
swój udział. W zbliżających się
wyborach chcieliby co najmniej
powtórzyć ten wynik, dlatego
postawili na ludzi dobrze znanych
i sprawdzonych.
W roli wyborczych „jedynek” na
listach w poszczególnych okręgach
wyborczych występują dotychczasowi radni: Grażyna Borek (Besko-Bukowsko-Zarszyn); Stanisław Fal
(Zagórz-Komańcza) oraz Marian
Czubek (Tyrawa Wołoska – gmina Sanok). W Sanoku listę otwiera
Alicja Wosik – była dziennikarka
TVP, obecnie wykładowca PWSZ

oraz Dariusz Wanielista – lekarz
rodzinny i pediatra, radny powiatu
sanockiego w latach 2002-2006.
Sporo czasu poświęcono programowym założeniom.
Wśród najważniejszych celów

JOANNA KOZIMOR

Pod takim hasłem wystartuje w wyborach samorządowych
na Podkarpaciu Polskie Stronnictwo Ludowe. Podczas
zorganizowanej w środę w powiatowej siedzibie partii konferencji reprezentanci ludowców – podsumowując mijającą
kadencję w samorządach – przybliżyli założenia programowe na najbliższe cztery lata, zaprezentowali też kandydatów
do Rady Powiatu Sanockiego i sejmiku wojewódzkiego.

Sanoccy ludowcy postawili na ludzi znanych i sprawdzonych.
Od lewej: Józef Folcik, prezentujący kandydatów Zenon Stryjak,
Grażyna Borek, Stanisław Fal, Alicja Wosik i Adam Nowak.
i prezes Stowarzyszenia Miłośników
Zespołu Tańca Ludowego „SANOK”
SDK. Z listy tej startują również m.in.
radca prawny – adwokat Adam Nowak oraz Michał Radwański – hokeista KH Ciarko.

„powiatowych” znalazły się m.in.:
poprawa infrastruktury drogowej
i bezpieczeństwa użytkowników;
uruchomienie przedszkoli i punktów przedszkolnych na wsiach,
utworzenie nowych zbiorników
retencyjnych, przeniesienie oddziałów kardiologii, laryngologii
i neurologii sanockiego szpitala,
uruchomienie Pogotowia Stomatologicznego i Okulistycznego,
przywrócenie rangi linii kolejowej łączącej Sanok z Polską,
tworzenie nowych miejsc pracy,
zacieśnienie współpracy między
samorządem miejskim i powiatowym, wzmacnianie pozycji PWSZ
jako elementu miastotwórczego,
utworzenie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
– Dlaczego startujemy do powiatu z komitetu partyjnego, a nie
obywatelskiego? Bo chcemy być
bardziej skuteczni. Mając choćby – jak teraz – siedmiu radnych
w sejmiku, wystarczy wykonać
jeden telefon, aby znaleźć mocne
wsparcie w regionie. Gdybyśmy
startowali z komitetu obywatelskiego, takie wsparcie byłoby niemożliwe – argumentowała Alicja
Wosik, wyjaśniając motywy startu
z list PSL-u.
/joko/

Potrzeba dużo energii. Także tej odnawialnej

Rozmowa z Józefem Folcikiem, dyrektorem PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie
* Jesteśmy w elektrowni
w Solinie, ale to już nie Zespół
Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.
– To ta sama elektrownia, ale
już pod nową nazwą. Z dniem
1 września tego roku weszliśmy
w skład Grupy Kapitałowej PGE
Energia Odnawialna S.A., która
skupia wszystkie największe
elektrownie wodne w Polsce.
* Elektrownia to produkcja
energii elektrycznej z wody,
ale Waszym zadaniem jest
również utrzymywanie rezerw powodziowych. W tym
roku kolejna fala powodziowa
dotknęła nasz region. A w zasadzie to można powiedzieć,
że nie dotknęła. Czyż nie?
– To był trudny czas dla nas,
ale dziś mogę powiedzieć, że
zdaliśmy ten egzamin na piątkę. Zatrzymaliśmy całość wody
w zbiorniku, a było jej niemało.
Gromadziliśmy wodę nie tylko
z opadów deszczu, ale również
topniejącego śniegu. To wszystko przyjmowaliśmy w sposób
rozsądny, regulując poziom
zrzutami wody. Tegoroczna
fala powodziowa naocznie pokazała, jak ogromne znaczenie
ma zbiornik soliński. Podczas
pierwszej fali powodziowej zgromadziliśmy 45 mln m3 wody, natomiast w drugiej 35 mln. Dzięki
temu Sanok, Przemyśl i wiele
innych miejscowości Podkarpacia były bezpieczne.
* Czy uważa Pan, że takie
zbiorniki powinny znaleźć się
na innych rzekach w naszym
województwie.
–Z pewnością takie zbiorniki jak
nasz soliński są potrzebne, bo
mieliśmy przykład z tego roku,
że np. Klimkówka nie wytrzymała tegorocznych opadów, ale
uważam, że każdy zbiornik jest
potrzebny, bo jeśli nie zatrzyma
fali powodziowej to na pewno
ją zredukuje. Taki zbiornik jak
najszybciej powinien powstać

na Osławie. To rzeka, która ma
niezwykle niszczycielską siłę.
Jestem przekonany, że gdybyśmy
ujarzmili Osławę, na długo moglibyśmy zapomnieć o jakimkolwiek
zagrożeniu powodziowym w tym
regionie.

* Realizacja takich inwestycji to
jednak długie lata przygotowań
dokumentacji, ale też spore
nakłady nansowe.
– Na pewno wiele czasu zajmuje
strona przygotowawcza. Ćwiczymy to teraz przy planowanych
dwóch małych elektrowniach
wodnych. Natomiast jeśli chodzi
o stronę nansową, to realizacja
takich inwestycji wymaga sporych nakładów, ale czym to jest
w odniesieniu do ludzkich tragedii
i wypłacanych później odszkodowań.
* Małe elektrownie wodne, ale
nie tylko. Wiem, że w planach
jest również budowa wiatraków.
– Polska Grupa Energetyczna
Energia Odnawialna zajmuje się
inwestycjami w odnawialne źródła energii, a więc małe elektrownie wodne, biogazownie, a także
wiatraki. W naszym programie
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mamy zapisaną budowę dużego
zbiornika wodnego i powstanie
farm wiatrowych. Staramy się
obecnie o pozwolenie na budowę
dwóch małych elektrowni wodnych oraz prowadzimy pilotażowy program dotyczący powstania

wiatraków. Chcemy wybudować
w okolicach korony zapory trzy
małe wiatraki o mocy 10, 15 i 20
kW. Chcemy je sprawdzić i jeśli
zdadzą egzamin, będzie to dobre rozwiązanie dla gospodarstw
agroturystycznych czy małych
zakładów przemysłowych.
* Czy na takie inwestycje można pozyskać fundusze unijne?
– Już teraz w regionalnych programach operacyjnych w samorządach wojewódzkich można
znaleźć pieniądze na takie przedsięwzięcia. Proszę pamiętać,
że Polska musi osiągnąć odpowiedni poziom produkcji „zielonej
energii”, a nie jest tajemnicą, że
w tej chwili płacimy za jej brak
kary. Powinien to być zatem nasz
priorytet.
* Powstanie wiatraków w okolicach zapory uzupełni ofertę
edukacyjną jaką Państwo prowadzicie. Wiem, że zwiedzając

zaporę można dowiedzieć się
wielu ciekawostek o produkcji energii z wody. Wkrótce będzie można również zobaczyć,
jak powstaje ona z wiatru.
– Tak, to prawda. Zapora jest
jedną z największych atrakcji
turystycznych w Bieszczadach,
Każdego roku do jej wnętrza
wchodzi ok. 30 tys. turystów. To
jest jedyne miejsce, gdzie można znaleźć się 5 metrów poniżej
poziomu dna jeziora solińskiego, zobaczyć, jak pracują turbiny i jak wygląda ta największa
w Polsce budowla hydrotechniczna od wewnątrz. Teraz będzie można również zobaczyć,
jak pracują i produkują energię
elektryczną wiatraki.
* Co trzeba zrobić, by turyści
przyjeżdżali w ten piękny zakątek kraju chętniej i liczniej?
– Z pewnością należałoby rozpocząć od poprawy infrastruktury drogowej, nie zapominając
o poszerzeniu miejsc parkingowych. Kolejny, niezmiernie
ważny punkt, to poprawa
gospodarki wodno-ściekowej,
aby już nigdy nie powtórzyła się
sytuacja z tego roku, gdzie część
plaż musiała zostać zamknięta.
Kolejna sprawa to wzbogacenie
tego terenu o takie inwestycje
jak: wyciągi narciarskie, Aquaparki, kryte baseny czy Spa.
Zainwestowano przecież w tym
terenie ogromne pieniądze na
przygotowanie bazy noclegowej i obiektów gastronomicznych, które funkcjonują tylko
kilka miesięcy w roku. Wszyscy
głośno mówią o tym, że największą szansą dla Podkarpacia jest
turystyka, ale tak naprawdę, bez
realizacji wielu inwestycji Podkarpacie zostanie tylko z nazwy
województwem turystycznym.
Tego nikt z nas nie chciałby,
więc musimy wszystko zrobić,
by tak się nie stało.

TEKST SPONSOROWANT

Program rozwojowy
Jako ostatni z trzech kandydatów na burmistrza Zagórza
zaprezentował się obecnie pełniący tę funkcję Bogusław
Jaworski. Do wyborów przystępuje w roli lidera komitetu
„Praca, Rozwój, Jedność”.
Podczas spotkania z mieszkańcami ugrupowanie scharakteryzowano jako mieszankę młodości i doświadczenia. – Kandydaci,
którzy przyjęli moje zaproszenie,
mogą wiele zrobić. Widzą możliwość zmian i szansę na to, by
gmina rozwijała się w dobrym kierunku – mówił aktualny burmistrz.
Ludzie związani z komitetem
pozytywnie oceniają mijającą kadencję. Zwrócili uwagę, iż osiągnięcia Jaworskiego są tym bardziej znaczące, że miał w opozycji
większość radnych. Stanisław
Tarnawski: – Jestem pełen podziwu dla burmistrza, że rozwalił
układ, który trwał 16 lat. Na terenie gminy nic się nie zmieniało.
Roman Czech: – Bardzo dużo
zostało zrobione. Pod tym wzglę-

cyjnej PLK Zagórz: – Pana Bogdana poznałem jeszcze przed
jego pracą samorządową. To
człowiek bardzo pogodny, co potwierdził kiedyś podczas gry
w piłkę, gdy… złamaliśmy mu
nogę. Nawet w trakcie zakładania
gipsu był uśmiechnięty. Zawsze
można na niego liczyć – nieraz
dawał dowody tego, że zależy mu
na zagórskiej kolei.
Sam burmistrz podkreślił, że
w razie reelekcji priorytetami
będą dla niego: dokończenie budowy kanalizacji w gminie (co
uważa za największy sukces poprzedniej kadencji) i sieci wodociągowej oraz rewitalizacja Zagórza. – Nasz program jest bardzo
rozwojowy i daje szansę na awans
do czołówki gmin Podkarpacia
– dodał B. Jaworski.
(bart)

ARCHIWUM PRYWATNE
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Burmistrz Bogusław Jaworski z członkami KWW „Praca, Rozwój, Jedność”.
dem była to najlepsza kadencja,
co widać chociażby po Starym
Zagórzu. Krzysztof Bryndza:
– Mam nadzieję, że w nowej radzie burmistrz będzie miał poparcie. Dzięki temu inwestycje pójdą
ze zdwojoną parą.
W bardziej żartobliwym tonie
wypowiadał się Zbigniew Bryndza, naczelnik sekcji eksploata-

Komitet „Praca, Rozwój, Jedność”: Krzysztof Bryndza, Roman
Czech, Grzegorz Czepiel, Daniel
Czopor, Tomasz Długosz, Bogusław Jaworski, Zygmunt Kardasz,
Barbara Kosz, Grzegorz Łukaszyk, Tadeusz Osenkowski, Jan
Podsobiński, Ewa Rodkiewicz,
Jan Stach, Stanisław Szczepanowski, Przemysław Szymański.

Debata z samym sobą
Cały Zagórz szykował się na arcyważną, bo pierwszą
w historii zagórskiej samorządności, debatę przedwyborczą.
I – niestety – musieli obejść się smakiem.
Z inicjatywą jej zorganizowania wystąpił jeden z trzech kandydatów na burmistrza Jakub Osika. Jednakże odzewu nie było. – Mówi
się trudno, ciężko debatować samemu z sobą – skwitował brak zainteresowania debatą jej inicjator, który na prezentację swojego programu wyborczego zaprasza 16 bm (wtorek) na godz. 18 do Domu Kultury w Zagórzu.
emes

Przygrywka do wyborów
Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w najbliższą niedzielę
(14 bm.) organizuje turniej piłkarski „Wybory Samorządowe I starcie”.
Odbędzie się on na kompleksie boisk „ORLIK” przy SP nr 1 (Błonie)
w godz. 10.30-16. Do udziału w imprezie zaproszone zostały wszystkie komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na terenie Miasta
Sanoka oraz Powiatu Sanockiego w nadchodzącycyh wyborach samorządowych.
Spotkanie będzie wspaniałą okazją do współzawodnictwa w duchu sportowej rywalizacji przed ostateczną rozgrywką wyborczą. ks
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Pilnie mieszkanie 58 m2
(parter), po częściowym remoncie, osiedle Wójtowstwo, cena do uzgodnienia,
tel. 695-34-55-66.
 Mieszkanie 23 m2, przy ul.
Wolnej, tel. 13-464-93-95.
 Mieszkanie 62,7 m2
(I piętro) w bloku z pustaka,
Krasińskiego, cena 220.000 zł,
przewidywany termin wyprowadzenia czerwiec 2011,
możliwość rozliczenia w ratach, tel. 607-36-53-72, 13-464-10-62.
 Mieszkanie 49 m2 (I piętro), w Ustrzykach Dolnych,
trzy pokoje, tel. 664-72-58-97 lub 695-72-93-40.
 Lub zamienię na mniejsze – mieszkanie 61 m2
(IV piętro), 4-pokojowe,
Wójtowstwo, tel. 607-05-11-02 lub 607-05-11-00.
 Mieszkanie 35 m2, w Sanoku, tel. 608-69-88-02.
 Mieszkanie 60,30 m2
(I piętro), osiedle Wójtowstwo, b. dobra lokalizacja,
tel. 664-86-56-08.
 Lub wynajmę małą umeblowaną kawalerkę, tel.
692-04-07-87.
 Mieszkanie 54 m2, bezczynszowe, Karlików, cena
85.000 zł, tel. 609-08-93-96.
 Mieszkanie 50 m2, 2-pokojowe (I piętro), cena
135.000 zł, tel. 13-464-75-12 (po 16).
 Mieszkanie 37 m2, przy
ul. Kopernika 4, tel. 606-45-35-18.
 Mieszkanie 72,45 m2,
Wójtowstwo, tel. 607-73-84-32.
 Kawalerkę 23 m2, Posada, cena 3.000 zł/m2, tel.
601-57-02-67.

Sprzedam halę 1200 m2
+ działka 86a
tel. 507 068 626

DO WYNAJĘCIA
lokal przy ul. Rymanowskiej 52
(piętro) o pow. 140 m2
tel. 691 765 660

Do wynajęcia
Plac przy ul. Rymanowskiej 52
(dawny młyn) po rmie „Zielona Oaza”

tel. 691-765-660
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CZYTELNICY MAJĄ GŁOS
 Mieszkanie 49 m2 (II piętro), na osiedlu Błonie, tel.
609-69-57-91.
 Mieszkanie 54 m2, przy
ul. Jagiellońskiej, niski
czynsz, tel. 13-463-03-61
lub 609-60-51-13.

Lub
wydzierżawię
mieszkanie – kawalerkę,
w Sanoku, tel. 692-87-99-20.
 Mieszkanie własnościowe 30 m2 (I piętro), przy ul.
Stróżowskiej, cena do
uzgodnienia, tel. 604-54-89-05 (16-20).
 Dom w Sanoku, murowany i ocieplony, tel. 13-463-86-15.
 Dom 110 m2 wraz
z działką ok. 14 a, w centrum Sanoka, tel. 696-14-40-37 (po 16).
 Dom murowany w Zagórzu, tel. 502-57-30-24 lub
502-55-34-32.
 Dom w stanie surowym,
w Sanoku, tel. 692-87-99-20.
 Garaż własnościowy,
murowany, w zabudowie
szeregowej, przy ul. Robotniczej, tel. 698-84-34-01.
 Lub wynajmę sklep na
dworcu PKS, tel. 691-19-14-61.
 1 ha lasu, tel. 692-60-32-44.
 32 a budowlanej + 42 a rolnej, w Pakoszówce, dojazd
asfaltowy, tel. 609-88-16-64.
 Działki budowlane
uzbrojone, w Sanoku, tel.
609-75-30-38.
 Działkę bdowlaną 7,30
a – Olchowce, tel. 507-83-48-29.
 Działkę 30 a w Trepczy,
wąska działka, doskonała
na altankę, cena 22.000 zł,
tel. 514-72-73-10.
 Działkę budowlaną
w Wolicy przy głównej drodze, cena do uzgodnienia,
tel. 13-467-46-51.

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

www.k-instal.pl
instalacje elektryczne 25 zł/punkt
instalacje hydrauliczne 80 zł/punkt

tel. 889 086 446
Usługi stolarskie
szafy wnękowe,
garderoby, komody,
kuchnie na wymiar
tel. 501 067 124

Zamienię

 Wydzierżawię działkę –  Firma nansowa zatrud- Korepetycje
 Mieszkanie 55,50 m , Dąbrówka, tel. 602-65-87-97. ni osoby w charakterze  Angielski do matury, tel.
przedstawiciela na terenie 50-60-80-353.
w centrum – na 38-45 m2,
Sanoka, Zagórza i okolic,  Matematyka, zyka,
w rejonie centrum, tel. 607AUTO-MOTO
tel. 606-66-09-32.
SYBI.PL, tel. 501-78-96-03.
-17-22-02.
Sprzedam
 Firma Provident Polska  Fizyka, tel. 13-463-45-46.
 Hondę accord 2.3i zatrudni przedstawicieli na  Lekcje gry na keyboarPosiadam
(1998), 2-drzwiowa, stan terenie Sanoka, Zagórza dzie, akordeonie, dla podo wynajęcia
dobry, cena 16.900 zł, tel. i okolic, tel. 606-66-09-32 czątkujących, z dojazdem
 Mieszkanie samodziel- 668-03-41-89.
lub rekrutacjapp@wp.pl
do domu, tel. 512-25-31-40.
ne, w pełni wyposażone,  Opla vectrę 1.7 TD  Globalo Max przyjmie
 Angielski, dorośli od
w centrum miasta, z poko- (1995), cena 5.500 zł, tel. stażystkę na stanowisko
podstaw, konwersacje z najem 3-osobowym i 2-oso- 785-47-94-33.
pracownik administracyjno- tive speakerem – każdy
bowym z kuchnią, łazienką  Volkswagena turan -księgowy,
wymagania: poziom, tel. 609-08-71-57.
i wc, dla studentów (2004), 1.9 tdi, 165 tys. km. znajomość obsługi kompu Język francuski, wszysti uczniów, konkurencyjna Renault scenic (2003) 1.5 d, tera i pakietu MS Ofce,
kie poziomy zaawansowacena, tel. 606-97-41-16.
125 tys. km, zarejestrowa- sumienność, odpowiedzial- nia, tel. 505-24-45-55.
 Mieszkanie w Sanoku, ny, cena do uzgodnienia, ność, wykształcenie mini Języki: angielski, frantel. 605-43-95-82.
tel. 13-464-44-28.
mum średnie, znajomość cuski, hiszpański, tel. 507 Mieszkanie – stare bu-  Toyota avensis td j. angielskiego. Aplikacje
-73-61-72.
downictwo – Błonie, tel. (1999), anglik, 3600 zł, tel. prosimy wysyłać na: praca
 Angielski – egzaminator
13-463-27-50.
514-72-73-10.
@globalo.com.pl
maturalny, młodzież, doro Mieszkanie 2-pokojowe,  Ciągnik Sam S-7, tel.
śli, wszystkie poziomy, tel.
tel. 660-44-35-92.
13-467-46-51, cena do Poszukuję
601-25-75-42.
 Mieszkanie 2-pokojowe, uzgodnienia.
 Jestem uczciwą i pracu-  Angielski, niemiecki,
w pobliżu szkoły wyższej,
jącą osobą, podejmę się historia, tel. 513-18-43-24.
przy ul. Mickiewicza, tel.
każdego sprzątania, tel.
RÓŻNE
600-57-39-55.
602-83-09-85.
 Mieszkanie dla 1 osoby, Sprzedam
 Zaopiekuję się osobą stratel. 726-43-65-98.
 Drewno opałowe, tel.
szą lub gospodarstwem do Mieszkanie dla osoby 504-37-24-04.
REMONTY-REGIPSY
samotnej lub ucznia/cy,  Sprzęt wędkarski, róż- mowym, tel. 668-98-06-02.
WYKOŃCZENIA
bardzo tanio, tel. 13-464- nego rodzaju, tanio, tel.
-40-73 lub 518-65-36-49.
604-57-59-18.
TEL. 609-618-849
 Pokoik dla uczennicy,  Telewizor saony, trynitel. 515-50-50-56.
Praca dla
tron 28 cali, cena 450 zł,
Restauracja i Hotel
 Pokój, tel. 667-11-10-98. tel. 514-72-73-10.
stomatologów
 Pokój, tel. 13-463-35-81.  Zamrażarka argos 180 l.
Nad Osławą
– Sanok – OD ZARAZ
 Pokoje, tel. 661-42-11-48. cena 450 zł, tel. 514-72- tel. 13-465-23-61, 604-914-619
Zapraszamy na Andrzejki
 Lokal handlowy 71 m2 -73-10.
w dn. 27.11.2010
ul. Jagiellońska 66, tel.
i Bal Sylwestrowy
668-03-41-89.
tel. 797-017-300
tradycyjne i cyfrowe – montaż,
PRACA
email: kontakt@nadoslawa.com.pl
 Lokal handlowy 82 m2
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
GWARANTUJEMY
Sanok, ul. Iwaszkiewicza 4, Zatrudnię
tel. 507-101-978
SZAMPAŃSKĄ
ZABAWĘ
 Fryzjerkę z doświadczetel. 607-06-48-66.
2
 Lokal 75 m , z witryną, niem, tel. 508-33-25-85.
w centrum Sanoka, tel.  Kosmetyczkę, tel. 502- Cyklinowanie – bezpyłowe,
Budynki od podstaw,
układanie podłóg,
-86-92-75.
725-99-98-79.
więźby dachowe, remonty,
lakierowanie, renowacje,
 Lokal 40 m2, przy ul. Liocieplanie poddaszy
pińskiego, obok Inter-Martel. 506-356-210
tel. 663-585-176
che, tel. 504-29-50-17.
 Pawilon handlowy 42
Zarząd NAFTA-GAZ-SERWIS S.A.
USŁUGI
m2, przy ul. Słowackiego
Ogłasza konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2010. Oferty należy
50, tel. 606-34-86-12.
TRANSPORTOWE składać w siedzibie Firmy przy ul. Rymanowskiej 45 w terminie do 15 listopada 2010 r.
2

DOMOFONY

GARAŻE BLASZANE

Dowóz, montaż gratis – cały kraj.

Producent: 13-440-92-06, 18-332-16-81
512-245-075, 509-038-426
www.robstal.pl

Żaluzje

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

SCHODY z drewna
Produkcja – montaż
tel. 608-894-000
www.schodysanok.pl

PRZEPROWADZKI
TANIO-SZYBKO
-SOLIDNIE
TEL.: 660-683-014

z dopiskiem na kopercie „Badanie sprawozdania finansowego za 2010 r.” Informacji udziela
sekretariat, tel. 13-465-23-36.
Oferta powinna zawierać:
– informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fifnansowych
z podaniem numeru ewidencyjnego.
– cenę za wykonanie badania sprawozdania finansowego.
Badanie należy przeprowadzić w terminie do 31.03.2011 r.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyn.

LICENCJONOWANE PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Przewóz osób, paczek, motorów,
przeprowadzki.
Odbiór przesyłek i osób z domu klienta.

Janusz

Do Anglii

Wyjazdy z Polski w piątki
tel. 13-439-87-25, 502-389-756,
504-092-086
Wyjazdy z Anglii w niedziele ‚
tel. 0 795-035-22-60, 07-90-106-16-46

Do Włoch

Wyjazdy z Polski w czwartki
tel. 13-439-87-25, 516-175-172
Wyjazdy z Włoch w soboty
tel. 339-254-69-20, 340-761-88-14

12 listopada 2010 r.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

OGRODZENIA
BRAMY
BALUSTRADY

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

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

Projekt współnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Uwierz we własny sukces”

FACHOWY MONTAŻ

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

L

Drodzy Czytelnicy!

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

Informujemy, że Biuro
Reklam i Ogłoszeń „TS”
czynne jest:
• poniedziałek: 8.00-16.30
• wtorek-czwartek: 8.00-16.00
• piątek: 8.00-15.30

tel. 013-464-02-21

6 miesięcy

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

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

cena kursu:

Nabór uczestników do projektu pt:
„Uwierz we własny sukces” w ramach
Działania 6.2 PO KL (I edycja).

WA

KRYZYSO

Ł
DU WY
O
M WO
STA TUJE !
D
PO OSZ 8 ZŁ
K O4
K
TYL

Bieszczadzkie Forum Europejskie ogłasza nabór uczestników do
projektu pt. „Uwierz we własny sukces” w ramach Priorytetu VI.
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 albo przesłać
za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje
data wpływu).

TERMIN NABORU (I edycja):
22.11.2010 r.-30.11.2010 r.
Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są dostępne na stronie internetowej projektu
www.uwierzwewlasnysukces.pl w zakładce Dokumenty oraz w Biurze projektu.
ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko
kom. 605-847-337
tel./fax: 13-469-62-72
e-mail: bf5@gazeta.pl
www.bfe-lesko.pl

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

NADOLANY 80

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl

TO I OWO
14
Nie hotel, a dom z duszą Złodzieje
rowerów

W przedwojennym budynku przy ulicy Kościuszki, w sąsiedztwie „Jaraczówki”, nie będzie – jak przypuszcza wiele
osób – hotelu, choć sugeruje to rozbudowa poddasza
i remont prowadzony z wielką dbałością o szczegóły.
Komuś, widać, zależy, by stary budynek nie stracił swego
charakteru i „duszy”. Nie jest on może cudem architektury,
przypomina jednak dawny Sanok, którego już nie ma.

JOANNA KOZIMOR

wokół okien – zdradza pan Andrzej. Remont wykonuje rma sanocka „Mansard”, która wcześniej
z pieczołowitością odtworzyła
zdobienia na elewacji II LO.
Budynek, choć wiekowy, jest
w bardzo dobrym stanie. – Zbrojenie pod fundamenty zostało
wykonane z... szyn kolejowych!
– podkreśla właściciel. Inną ciekawostką jest znaleziona na strychu tablica, starsza niż sam dom.
Widnieje na niej napis: „Ulica
Kościuszki. Pamiątka obchodu
setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej z dnia 1 IV 1894
roku”. Pan Andrzej przypuszcza,
że właściciele posesji zdjęli ją
z elewacji może jeszcze podczas pierwszej wojny, aby uniknąć kłopotów. – Została przeze
mnie wyczyszczona, a w planach
mamy jeszcze jej odnowienie. Po
zakończeniu remontu zamontuOdnowiony budynek przy ulicy Kościuszki prezentuje się bardzo jemy ją na ścianie. Wróci więc
na swoje miejsce po dobrych
okazale.
kilkudziesięciu latach, oznaczaBudynek liczy ponad sto lat, nek uchował się, mimo trwających jąc ulicę Kościuszki – opowiada
choć nie ma statusu obiektu zabyt- w różnych okresach wyburzeń. nasz rozmówca, potwierdzając
kowego. Wybudowano go przed W 1996 roku kupili go państwo że stare domy, choć czasem kłopierwszą wojną światową, w 1906 Grażyna i Andrzej Staejowie. potliwe w utrzymaniu, mają jedną
roku. Starsi sanoczanie zapewne W tym roku rozpoczęli jego re- niezaprzeczalną zaletę: duszę,
pamiętają go jako dom rodziny mont, połączony z rozbudową której trudno szukać w tych budoRudzików. Po drugiej wojnie świa- poddasza. – Chcemy zachować wanych dziś. Małych, nowoczetowej władza ulokowała w nim wszystkie zabytkowe elementy: snych, energooszczędnych i...
lokatorów, którzy mieszkali tam oryginalne dębowe drzwi wejścio- niekryjących żadnych tajemnic.
Jolanta Ziobro
do lat 90. ubiegłego wieku. Budy- we, mosiężne okucia, kamieniarkę

A jednak nie giną!
Jakież było nasze zdziwienie, gdy do
redakcji wrócił list z prenumeratą, nadany...
ponad rok temu. Czy poczta zawiniła?
Numer „TS” z 14 sierpnia 2009 roku, tego samego dnia wysłany do Warszawy, wrócił do nas po
kilkunastu miesiącach. Z adnotacji na kopercie wynika, że 12 października wyjęty został ze skrzynki
zwrotów, a dzień później odesłano go do Sanoka.
Zachodzimy w głowę, jak to się mogło stać. I nie
chodzi o sam fakt zwrotu przesyłki, ale o czas, jaki
był do tego potrzebny.
– Rzeczywiście, dziwna sprawa, ale z pewnością da się jakoś wytłumaczyć. Skrzynki zwrotów
opróżniane są co kilka dni, więc list nie mógł leżeć
długo. Wynika z tego, że przez kilkanaście miesięcy był w mieszkaniu adresata. Może osoba ta się
wyprowadziła, a nowy lokator w końcu wyrzucił jej
stare listy – przypuszcza Danuta Hotloś, pełniąca
obowiązki naczelnika sanockiej poczty.
Paradoksalnie, przypadek ten dobrze świadczy
o poczcie, która nawet po tak długim czasie potra zwrócić korespondencję. A teorię pani naczelnik

Sanoccy policjanci ustalili sprawców
kradzieży dwóch rowerów o wartości
2 tysięcy złotych. Złodziejom przedstawiono
już zarzuty. Odpowiedzą za swoje czyny
przed sądem.

Od roku do 10 lat pozbawienia wolności
grozi 19-latkowi, który włamał się do sklepu
komputerowego. Sanoccy policjanci szybko
namierzyli złodzieja.

Do włamania doszło w nocy z 22 na 23 października na ulicy Daszyńskiego. Sprawca wybił
Zarówno jeden jak i drugi rower skradziono szybę w oknie sklepowym i zabrał z wystawy dwie
z klatek schodowych bloków, gdzie pozostawili je płyty komputerowe o wartości 50 złotych. W wyniwłaściciele. Policjanci wszczęli w tych sprawach ku podjętych czynności policjanci ustalili, że autopostępowania i w wyniku czynności służbowych rem włamania jest 19-letni mieszkaniec powiatu
ustalili sprawców kradzieży jednośladów. Złodzie- sanockiego. Okazało się również, że młody mężjami okazali się działający osobno dwaj mieszkań- czyzna już wcześniej próbował włamać się do tego
cy Sanoka w wieku 17 i 30 lat, dobrze znani miej- sklepu. Skradziony towar został odzyskany.
scowej policji. Obaj usłyszeli już zarzuty. Jeden
19-latkowi postawiono zarzut kradzieży
z rowerów odzyskano, odnalezienie drugiego jest z włamaniem. Zgodnie z art. 279 par. 1 kodeksu
kwestią czasu.
karnego grozi mu kara pozbawienia wolności od
/k/ roku do 10 lat.
/jot/

KRZYZÓWKA nr 45
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł
„Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka),
III – wypożyczenie 3 płyt DVD (do odebrania
w ciągu tygodnia). Sponsorem III nagrody
Wycig, Kurtka
ale nie w jedca
górach

Nieobliczalna
kobieta

Mike,
bestia
z ringu

Kraj z Dublinem
Gatunek jabłek

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.
Cignik
rolniczy

Przypita do
obroy

16

Granica
nie do
przekroczenia

Główka
kanarka

Mata,
szpieg w
spódnicy

Mityczny
król
Brytanii

Stan
USA, z
August
Tam nic
ju nie
grozi

Drapiene ptaki

Kwiat
kwitncy
wiosn

Kraj z
Atakam

14

30

Krasnoludek

4,5 l dla
Szkota

Czas
wolny

31

Marek, aktor

Miejsce pracy
akrobaty

24

Ruciane-…,
miasto

Przyldek z
NASA
Biała
przy
tablicy

potwierdził fakt, że numer „TS” z 14 sierpnia 2009
roku miał być ostatnim w prenumeracie adresata.
Być może rzeczywiście się wyprowadził, nie odbierając już przesyłki.
(bb)

11

Uznana
literatura

2

Dwaj 20-letni mieszkańcy powiatu sanockiego
przyznali się do włamania do pobliskiego sklepu
oraz kradzieży alkoholu i chipsów. Badanie stanu
trzeźwości wykazało u każdego z nich po prawie
2 promile alkoholu. Przybyły na miejsce właściciel
sklepu oszacował straty na kwotę 500 złotych.
W trakcie przesłuchania okazało się, że młodzi
mężczyźni usiłowali także włamać się do dwóch piwnic na osiedlu Błonie. Za popełnione czyny grozi im
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
/k/

Zwizek
kowali

Scorupco z
ekranu

7

29

Cystersi

21

8

Trzyma
statek w
porcie

27

6

Salvador, malarz

Uchwyt
tokarki

13

Donos
bez
podpisu

Lek w
stoku

Wyspa
koło
Australii
Groza,
koszmar

5

Piotr z
obrazu
Matejki

Dobra
zawsze
w cenie

Wiadomo z
poczty

Droga
kuligu

Waluta
znad
Wisły

Gra w hokeja
na trawie

17

Areszt inaczej

25
28

redniowieczna
nazwa
Araba

Wród
butów
Z psem
Asem

Podawany w ha

Dawid i
Goliat

1

Miejsce
postoju
statków

Kasowy hit
Camerona w 3D

26
Baton,
który
krzepi

Dzieło
bez
wartoci

Pomaga
mistrzowi patelni

22

Imi dla
Rosjanek

Krzywonose
ptaki

Wojtek
z łki

ObniaCzar do
na po
rzucania
sezonie

Oldfield
lub
Tyson

Jednostka siły

Z Masztalskim

12

Marka Poloneza
lub papierosów

Karewicz z
ekranu

Jarosz z "Rudego"

15

Choroba z atakami
dusznoci

3

Przygnbienie

Złapani na gorącym uczynku

Srebrny
- to
Ksiyc

18
piewajcy
John

Śmierć na drodze

żej nieustalonych przyczyn potrącił pieszego
idącego prawą stroną jezdni. 60-letni mężczyzna uderzył w przednią szybę samochodu,
a następnie został odrzucony do przydrożnego
Policjanci wyjaśniają okoliczności
rowu. Pomimo podjętej na miejscu reanimacji
tragicznego wypadku, do którego doszło
zmarł. Policjanci zbadali trzeźwość kierującego
w ubiegły czwartek w Bykowcach.
– alkomat nie wykazał obecności alkoholu
Volkswagen golf potrącił pieszego.
w jego organizmie. W jakim stanie był pieszy,
60-letni mężczyzna, mimo podjętej reanimabędzie wiadomo po przeprowadzeniu sekcji
cji, zmarł na miejscu.
Wypadek zdarzył się o godz. 17.50 na ul. zwłok, którą zlecił obecny na miejscu wypadku
Przemyskiej. Kierujący volkswagenem golfem, prokurator. Ruch na tym odcinku przez około
/jot/
40-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, z bli- godzinę odbywał się wahadłowo.

W nocy, 31 października, policjanci patrolujący osiedle Błonie zauważyli w pobliżu sklepu na ulicy Kochanowskiego dwóch młodych mężczyzn, którzy nieśli
w rękach transporter z butelkami. Gdy podejrzani „tragarze” zorientowali się, że są obserwowani, zaczęli uciekać.
Wówczas zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy.

Włamał się
po dwie płyty

pod kluczem

Komputer jak
Opel

Włamali się do sklepu, wynosząc zeń piwo,
artykuły spożywcze i pieniądze o łącznej
wartości około 500 złotych. Gdy uciekali
z łupem, zatrzymał ich policyjny patrol.
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Przeciwpowodziowy

9

23

10

4

20

Caruso,
włoski
tenor

Wspólnota
rodowa

Litera po
igreku
Taczony w
korowodzie

19
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Rozwiązanie krzyżówki nr 43:

RAMIONA CZASEM TEŻ SĄ NAWIASEM
1. Karolina Bogaczewicz, ul. Langiewicza, 2. Eugenia Blama, ul. Zamkowa,
3. Tomasz Citak, ul. 3 Maja.
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LEKKOATLETYKA, I Bieg Sokoli – Niepodległościowy.
Takiego wyścigu nie mieliśmy w Sanoku od ponad dekady.
Na starcie ponad 130 osób, z czego aż 83 w biegu głównym
na 5 km. Najszybciej niszował Paweł Zima z Krosna,
pokonując naszego Damiana Dziewińskiego.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ (3)

Imprezę rozpoczęły wyścigi
dla dzieci i młodzieży, jednak zainteresowanie było przeciętne. Co
innego bieg główny, do którego
przystąpili nawet „innostrancy”,
jak słynna Ludmila Melicherova,
słowacka olimpijka z Seulu. Przyjezdnych zjawiło się naprawdę
sporo, bo organizatorzy przytomnie wybrali termin niekolidujący
z innymi startami.

Biegacze ruszali spod parkowej bramy, pokonując 2 pętle
ulicami: Piłsudskiego, 3 Maja,
Rynek, Zamkowa, Żwirki i Wigury, 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, Chopina i Mickiewicza.
Oczywiście peleton momentalnie się rozsypał, bo zawodowcy wystrzelili do przodu,
zostawiając amatorów daleko
w tyle. Po pierwszym kółku Zima
nieznacznie wyprzedzał Dziewińskiego i można było zakładać, że nauczyciel z Zespołu
Szkół nr 3 w odpowiednim
momencie zaatakuje rywala.
Długodystansowiec z Krosna
nie dał się jednak wyprzedzić,
wygrywając z przewagą 3 sekund. Jako 3. niszował Hubert
Wiktorski z Halicza Ustrzyki Dolne. Wśród kobiet zwyciężyła
Izabela Zatorska z Wrocanki.

Planowy ﬁnisz

Piłkarze rezerw Stali zakończyli rundę jesienną zwycięstwem SHORT-TRACK
z Płomieniem Zmiennica. Na półmetku sezonu krośnieńskiej Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
A klasy nasz zespół prowadzi w tabeli z przewagą 10 punktów. Gdańsk
Mecz w Zmiennicy rozpoczął
się tak, jak zakończył poprzedni
pojedynek z Brzozovią – od straty
bramki. Gospodarze prowadzenie objęli już w 20. sekundzie gry!
Stal odpowiedziała jednak szybko
– po kornerowej centrze Marka
Węgrzyna celnie główkował Dawid Chudziak. Prowadzenie objęliśmy jeszcze przed przerwą, gdy
solowy rajd przytomną „podcinką” wykończył Sebastian Sobolak. Pod koniec meczu strzałem
w długi róg wynik ustalił Mateusz
Kuzio.

– Jesień potwierdziła, że po
awansie do A klasy powalczymy o okręgówkę. Nasz bilans to
10 zwycięstw i 3 remisy. Porażki
nie było i oby tak do końca sezonu. Martwić może jednak, że
na początku graliśmy „na zero”
w tyłach, a potem w większości
spotkań traciliśmy po golu, zwykle na skutek braku koncentracji.
Wiosną będzie pewnie trochę
trudniej, ale wchodzą 2 drużyny,
więc sądzę, że powinniśmy pewnie awansować – powiedział trener Robert Ząbkiewicz.

Gwoździe, czapy i asy
wygrali bez straty seta, tym razem z AKS II Rzeszów.

Zwycięzcy grup wiekowych: 1991-1994 – Wojciech Pelczar (Jedlicze),
Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został
1971-1990 – Grzegorz Fedak (Sanok), 1970 i starsi – Piotr Jastrząb (Lesko).

Maciej Wiśniowski.

Zwycięstwem w Oleszycach
Sety miały podobny przebieg
drużyna dała sygnał, że warto – TSV szybko uzyskiwał przewawybrać się na kolejny mecz. gę, pewnie utrzymując prowadzeZaproszenie padło na podatny nie. Widząc dobrą dyspozycję zePAWEŁ ZIMA: – Wreszcie udało mi się pokonać DAMIAN DZIEWIŃSKI: – Pierwszy raz w sezonie grunt, takiej frekwencji na try- społu, trener Wiesław Semeniuk
Damiana! Na ostatnim podbiegu
przegrałem z Pawłem, do tego na bunach już dawno nie mieliśmy dawał pograć młodzieży, wchopróbował mnie wyprzedzić, ale
własnym terenie. Trochę szkoda, (ok. 200 osób). Kibice decyzji nie dziło aż 5 zmienników. Każdy
spokojnie odparłem jego atak, ale niezaleczony uraz coraz bar- żałują, bo nasi siatkarze zagrali z naszych siatkarzy zagrał na mianiszując z bezpieczną przewagą.
dziej daje się we znaki, normalnie dobre zawody. Przede wszystkim rę oczekiwań, jednak wyróżniał
Lubię takie bieganie, byłem nawet
na „piątkę” uzyskuję czas o pół mi- z niewielką liczbą błędów, co się rutynowany Wiśniowski. Choć
w reprezentacji kraju w biegach górnuty lepszy. Jeszcze tylko Bieg Nie- okazało się kluczem do sukcesu. często siadał na ławce, to zaliczył
skich. Trasa bardzo mi się podobapodległości w Krośnie i robię sobie Wprawdzie rywal nie był zbyt wyma- kilka spektakularnych zagrań. Był
gający, ale i tak dało się zauważyć jego znak rmowy, czyli „wbijała. Za rok będę chciał znów przyjechać do Sanoka.
przerwę, by porządnie wykurować nogę.
dobrą formę TSV. Funkcjonowały nie gwoździ”, kilka bezlitosnych
wszystkie elementy gry – prawie „czap”, a na sam koniec… as
nie było zepsutych serwisów czy serwisowy. Dobrą formę Wiśniowproblemów z odbiorem, większość skiego docenił jeden ze sponsoataków traała w parkiet, blok też rów, wręczając mu statuetkę dla
funkcjonował jak trzeba.
najlepszego zawodnika meczu.
PIŁKA NOŻNA.
TSV Mansard Sanok – AKS II Rzeszów 3:0 (15, 20, 18)
Po serii startów kontrolnych łyżwiarze Górnika rozpoczęli
Juniorzy starsi: Stal Sanok
Tabela: 1. San Lesko (12); 5. TSV (6, 7:9).
sezon. Inauguracja miała miejsce w Warszawie, gdzie roze– Igloopol Dębica 0-1 (0-0). JuW sobotę (godz. 18) TSV podejmuje Stal Mielec.
grano zawody Pucharu Polski. Jedyne miejsce na podium
niorzy młodsi: Stal Sanok – Iglowywalczył Robert Kustra, 2. w biegu na 3000 metrów.
opol Dębica 1-0 (0-0); Rolnik
Wprawdzie uzyskany przez ka Drwięgi. Przyzwoicie wypadł (82). Trampkarze starsi: Stal Sanaszego
panczenistę
czas Mateusz Chabko, ostatecznie 9. nok – Igloopol Dębica 1-2 (1-1);
4.12,37 nie może robić wrażenia, na 500 m i 5. na 1000 m. Miejsce Dorosz (13). Trampkarze młodsi:
ale lepszy „wykręcił” tylko Ro- w dziesiątce zajął też Kamil Ziemba Stal Sanok – Igloopol Dębica
land Cieślak z Pilicy Tomaszów, – 9. na 3000 m. Startowali ponad- 1-3 (1-0); Freund (15). Stal Staniszując 7 sekund szybciej. to: Piotr Michalski, Jarosław Sawa, lowa Wola – Ekoball Sanok 2-2
W pozostałych dwóch wyścigach Marcel Drwięga i Łukasz Załącz- (2-1); Gierczak (20), Gąsior (50).
Kustra startował nieco pechowo, kowski i Bartłomiej Dobosz.
Młodzicy starsi: Unia Nowa Sazajmując 4. miejsca na 1500 m
W rywalizacji dziewcząt je- rzyna – Ekoball Sanok 0-5 (0-2);
(2.00,10) i 5000 m (7.26,23).
dyną reprezentantką Górnika Hydzik 2 (19, 50), Mołczan (25),
Obok Kustry na stołecznych była Patrycja Posadzka. Najlepiej Borek (40), Domaradzki (53).
„Stegnach” pokazali się również wypadła w klasykacji wyścigów Dzisiaj w hali ZS3 odbędzie się
młodsi podopieczni trenera Mar- na 500 m – 10. pozycja.
Turniej o Puchar Starosty Sanockiego dla rocznika 2000,
organizowany przez Ekoball.
Zagra 8 drużyn, w tym 2 składy
gospodarzy. Początek o godz. 9.

Komplet
„Czarnych koszul”

Ligi młodzieżowe

HOKEJ.

Młodzicy: OSSM KH Sanok
– Podhale Nowy Targ 1-9 (0-1,
0-3, 1-5); Guła. Unia Oświęcim
Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”, V kolejka.
– OSSM KH Sanok 4-1 (2-0, 2-0,
W meczu na szczycie Trans-Gaz pokonał Harnasi
0-1); R. Sawicki. Mecze rozgrywai jest już jedynym zespołem z kompletem punktów.
no w Oświęcimiu. Żacy: Ciarko KH
„Czarne koszule” pewnie sięO ile pierwsze mecze były za- Sanok – MMKS Podhale Nowy
gnęły po zwycięstwo, cały czas cięte, to druga część kolejki przynio- Targ 1-6 (0-3, 1-1, 0-2); Hulewicz.
kontrolując przebieg wydarzeń sła jednostronne spotkania. Agen- Ciarko KH Sanok – Śnieżka
na parkiecie. Podobały się bram- dzie 2000 jednego gola zabrakło, Dębica 12-3 (1-0, 4-3, 7-0); Fal 3,
ki Grzegorza Piotrowskiego, któ- by dwucyfrowo pogonić Ele-Comp. J. Kluska, Dąbrowski i Hulewicz
ry pokazał, kiedy strzelić na siłę, Podobny wynik zanotowało Geo- po 2, Burnat, Skokan, Kielar.
a kiedy technicznie. We wcześniej- -Eko, nie dając szans Straży Lesko.
szym pojedynku Joma minimalnie A HTP Brzozów powtórzył scena- SIATKÓWKA.
pokonała Transbud (2 gole lidera riusz z poprzedniej serii spotkań. Do Juniorki: Sanoczanka PBS Bank
strzelców Dawida Romerowicza), przerwy obrońcy tytułu przegrywali, Sanok – Wisłoka Dębica 3:0
potem Multi Okna okazały się nie- bo potem zaaplikować aż 6 bramek (16, 20, 21). Juniorzy: Wisłok
znacznie lepsze od Kingsów.
ekipie Media Market.
Strzyżów – TSV Mansard Sanok
Transbud – Joma 5-6 (2-5), Tranz-Gaz Karchery – Harnas 1:3 (21, -19, -18, -17). Młodzicy:
Błonie 7-4 (4-2), Multi Okna – Kings Horn 5-3 (2-2), Straż Lesko TSV Sanok – AKS II Rzeszów
– Geo-Eko 2-8 (1-1), Media Market – HTP Brzozów 1-6 (1-0), 0:2 (-13, -22), TSV Sanok – AKS
I Rzeszów 0:2 (-15, -17).
Agenda 2000 – Ele-Comp 9-2 (4-1).

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Górnicy w stolicy

Bohaterką ekipy MOSiR-u okazała się
Gabriela Miccoli, najlepsza w wieloboju juniorek E. Podopieczna Małgorzaty Baran i Romana Pawłowskiego
wygrała na 222 metry z czasem
27,805 sekundy, a na 500 m była 2.
W juniorkach D miejsce 2. zajęła Anna
Jasik (2. na 800 m i 3. na 500 m),
a 3. Julia Skrzeszewska (3. na 800 m
i 4. na 500 m). Pozostałe lokaty
w dziesiątkach: junior B – 4. Maja Kustra (m.in. 2. na 800 m), junior C – 6.
Angela Miccoli; 8. Mateusz Bobko,
10. Hubert Staruchowicz.

Płomień Zmiennica – Stal II Agenda 2000 Sanok 1-3 (1-2)
Bramki: Chudziak (8), Sobolak (40), Kuzio (85).
Tabela: 1. Stal (33, 31-6), 2. Wisłok Sieniawa (23).

BIEG GŁÓWNY: 1. Paweł Zima (Krosno), 2. Damian Dziewiński
(Sanok), 3. Hubert Wiktorski (Ustrzyki Dolne). Kobiety: 1. Izabela
Zatorska (Wrocanka), 2. Ludmila Melicherova (Bardejov), 3. Kamila
Rozkręcają się siatkarze TSV Mansard. Drugi raz z rzędu
Kobos (Ustrzyki Dolne).

Zwycięzcy wyścigów dla dzieci i młodzieży: 2000 i młodsi – Gabriela Sidor i Dawid Kłodowski (Ustrzyki Dolne), 1998-99 – Klaudia Durał
(Sanok) i Jan Szmyd (Krościenko), 1995-97 – Kamil Kobos (Ustrzyki)
i Hubert Wołtosz (Krościenko).

KRÓTKA PIŁKA

Maciej Wiśniowski zagrał, jak na rutyniarza przystało.

Zmarnowana szansa
Ostatnio to Sanoczanka dawała przykład drużynie TSV,
ale teraz było odwrotnie. Nasze siatkarki gładko uległy
prowadzącemu w tabeli UKS I LO Łańcut, nie wykorzystując
szansy przejęcia pozycji lidera.

ARCHIWUM PRYWATNE

Powrót do biegania!

Bieg główny miał świetną frekwencję. Za rok będzie jeszcze lepiej.
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SPORT

SZACHY

IV liga podkarpacka, Rogi
Trzeci i przedostatni zjazd, po którym Komunalni są bliscy awansu do
III ligi. Powtórzyli wynik z inauguracji, wygrywając wszystkie mecze:
4,5:1,5 z Hetmanem II Pilzno, 4:2
z Hetman III i 6:0 z Uranią III Krosno.
Punkty zdobyli: Daniel Kopczyk,
Dawid Wojtowicz i Artur Liszniański
po 3, Marian Gołkowski 2,5 oraz
Piotr Biodrowicz, Patryk Wojtowicz
i Sabina Adamska po 1.
– Dobry start w Rogach dał nam
powrót na pozycję lidera grupy B.
Wyprzedzamy o 2 punkty Sanovię
Lesko, która jednak ma do rozegrania jeden mecz więcej. Nas czeka
jeszcze tylko pojedynek z Kosienicami, planowany na początek
stycznia. Jeżeli wysoko wygramy,
awans do III ligi stanie sie faktem
– powiedział Marek Kielar, trener
Komunalnych.
Puchar Burmistrza Brzozowa
Turniej dla juniorów z Sanoka,
Brzozowa i Krosna, który w kilku
rzutach odbył się w dwóch pierwszych miastach. Grano w szachy
klasyczne, tempem 1,5 godziny na
zawodnika. Ostatecznie zwyciężył
D. Wojtowicz, a miejsce 8. przypadło P. Wojtowiczowi. Bracia zwiększyli swoje rankingi, bo wyniki turnieju zatwierdziła Międzynarodowa
Federacja Szachowa.

TENIS STOŁOWY

V liga krośnieńska, Iskrzynia
W trzecim meczu sezonu drużyna
Sanockiego Klubu Tenisowego
odniosła pierwsze zwycięstwo.
Do tego efektowne, bo nasi ping-pongiści wygrali aż 10:2 z Iskrą
III Iskrzynia. Komplety punktów
zdobyli Artur Gratkowski (3,5)
i Mateusz Łącki (2,5), bilans uzupełniły zdobycze Pawła Lorenca
(2), Nariana Nowaka i Damiana
Dąbrowskiego (po 1).

PŁYWANIE

Podkarpacka liga dzieci, Ropczyce
Trzecia runda zmagań 10- i 11-latków. Reprezentanci MOSiR-u lepiej
radzili sobie w młodszej grupie.
Na podium indywidualnym stawaCałkiem możliwe, że świa– Gdybyśmy zagrali swoje,
ła Sara Filiks, zajmując 2. miejsce
domość wagi spotkania spara- to zawodniczki z Łańcuta byłyby
na 50 m stylem grzbietowym oraz
liżowała nasze zawodniczki, bo w naszym zasięgu, jednak trud3. na 100 m dowolnym. W sztafecie
nieźle grały tylko na początku no liczyć na zwycięstwo przy ta4x100 m dowolnym zawodniczki
pierwszego seta. Potem prak- kiej masie popełnianych błędów.
Czesława Babiarza (Filiks, Wiktoria
tycznie stanęły, co bynajmniej nie Niestety, nie mieliśmy dobrego
Kogut, Maria Mocur i Kinga Niżnik)
wynikało z jakiejś rewelacyjnej dnia – przyznał trener Ryszard
wywalczyły 2. pozycję.
dyspozycji rywalek.
Kraczkowski.

Sanoczanka PBS Bank Sanok – UKS I LO Łańcut 0:3 (-17, -13, -19)
Tabela: 1. UKS I LO Łańcut (11); 4. Sanoczanka (7, 8:7).
W sobotę (godz. 17) Sanoczanka gra u siebie ze Stalą Nowa Dęba.

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Horror to za mało

Przestraszyli się tronu

Ostatni mecz rundy jesiennej z przeciętnie spisującą się
Ponad 200 kibiców z Sanoku pojechało do Krynicy „wygrać mecz” i wygrali. Wracając już ustalali taktykę na niedzielny mecz
Avią Świdnik miał być pokazem bardzo dobrej gry, efektownego
z Cracovią. Wypełnili „Arenę Sanok” po brzegi, ale nie żałowali, że przyszli. Byli świadkami fantastycznego i niezwykle drazwycięstwa i być może sięgnięciem po tytuł mistrza jesieni.
matycznego pojedynku, który też zakończyli zwycięsko. Jest dobrze!
Tymczasem skończyło się na ciężko wywalczonym remisie
i to dopiero w 87 minucie spotkania. Ale tak to często w sporcie
KTH KRYNICA – CIARKO KH SANOK 3-6 (0-2, 1-2, 2-2)
0-1 Malasiński – Gruszka – Rąpała (18), 0-2 Radwański – Vozdecky (18), 1-2 Valusiak – Chabior (32), 1-3 Zapała – Radwański – Vozdecky (33), bywa. Lech wygrywa z Manchesterem City, a przegrywa
1-4 Rąpała – Dziubiński (36), 2-4 Horny – Ovsak (47, w przewadze), 3-4 Kostecki – Valusiak (53), 3-5 Radwański – Malasiński – Rąpała (54), z Ruchem Chorzów!
3-6 Vozdecky – Suur – Rąpała (58).

STAL SANOK – AVIA ŚWIDNIK 1-1 (0-1)

ARCHIWUM PRYWATNE

otworzył wynik meczu Tomasz
Malasiński, a kilkanaście sekund
później na listę strzelców wpisał
się także Michał Radwański. Prowadząc 2-0, goście przejęli inicjatywę i powinni byli to udokumentować co najmniej jednym celnym
traeniem, ale stało się odwrotnie. To gospodarze w 32. min
przechwycili krążek, który zlekceważyli sanoccy obrońcy i Petr Valusiak pokonał Plaskiewicza. Odpowiedzią na ten wypadek przy
pracy był gol Krzysztofa Zapały
i następny Bogusława Rąpały.
Gdy wydawało się, że to był cios
nokautujący, kryniczanie, grając
niemal non-stop w przewadze,
zdobyli dwa gole, doprowadzając
do stanu 3-4. Podenerwowany
trener Milan Jancuska wziął czas,
przywołał swoich podopiecznych
do porządku, co błyskawicznie
poskutkowało. W tej samej minucie kapitan Radwański wyprowadził swój zespół z zagrożonej
Krystian Dziubiński (9) z meczu na mecz gra coraz lepiej. Wraz z Tomaszem Malasińskim i Dariu- strefy, strzelając piątego gola,
a gdy trener KTH w końcówce
szem Gruszką tworzą jeden z najgroźniejszych ataków w Polskiej Lidze Hokejowej.
ściągnął z bramki Raszkę, VozTo było pewne zwycięstwo zaczęli. W 12. min wywalczyli ła Plaskiewicza. W końcówce decky posłał krążek do pustej
na punkty, odniesione po cieka- nawet rzut karny, jednak Milan I tercji mocno i szybko skontrowali bramki i było po meczu.
wym i niezłym z obydwu stron Ovsak nie zdołał pokonać dobrze sanoczanie, czym zaskoczyli kryspotkaniu. Gospodarze dobrze spisującego się w bramce Micha- niczan. W tej samej 18 minucie

0-1 Muszyński (32, z rzutu wolnego), 1-1 Sobolak (87, z podania Pańki)
STAL: Wilczewski 5 – Twardawa 6, Sumara 6, Łuczka 6, Ząbkiewicz
5 (68. Zajdel) – Damian Niemczyk 5, Kuzicki 5, Lorenc 4, Kosiba 5
(80. Węgrzyn) – Nikody 5 (68. Sobolak), Czenczek 4 (46 Pańko 5).
O presji, z jaką rozpoczęli
ten mecz sanoczanie, najlepiej
świadczy fakt, że już w 3. min Paweł Wilczewski schwycił w ręce
niedozwoloną piłkę i szczęście,
że nie skończyło się to utratą
bramki. Zachęceni takim miękkim
wejściem goście, poczuli wiatr
w żagle i to oni przez pierwszą
połowę spotkania dyktowali warunki gry. Grali szybciej, składniej
i z wielką wolą walki. W 24. min
znów stanęli przed szansą objęcia
prowadzenia, jednakże ostry strzał
z kąta w wykonaniu Konrada Króla
zdołał wybić na róg bramkarz Stali. Nie popisał się on jednak w 32.
min przy strzale z rzutu wolnego
z 26 m, wykonywanym przez Radosława Muszyńskiego. Niesiona
z wiatrem piłka przelobowała go,
wpadając pod poprzeczkę bramki
Stali. Miejscowym kompletnie nie
udawała się sztuka przedostawania na przedpole Avii.

w szeregach gospodarzy. Skumulowanej energii nie pomógł
rozładować rzeszowski sędzia
Andrzej Zwierzchowski, kompletnie niepanujący nad sytuacją.
W 65. min doszło nawet do ostrych
przepychanek, żeby nie nazwać
tego dosadnie bijatyką. W efekcie
Maciej Kuzicki otrzymał żółtą kartką, co należy uznać za najmniejszy
wymiar kary. Inna rzecz, że goście
prowokowali, symulowali, długo nie
podnosząc się z murawy, wyraźnie
grając na czas. Ale nawet i z tym
nie radził sobie najsłabszy w tym
dniu na boisku arbiter spotkania.
Im bliżej końca, tym stalowcy
coraz groźniej atakowali bramkę
Macieja Majewskiego. W 78. min
spotkania zmierzającą niechybnie
do jego bramki piłkę, po główce
Piotra Łuczki, z linii bramkowej
wybił głową jeden z piłkarzy Avii.
W 80. min na boisko wszedł Marek Węgrzyn i gra gospodarzy

CIARKO KH SANOK – COMARCH CRACOVIA 4-3 (3-1, 0-1, 1-1)

W III tercji znów zawrzało.
Znów dwie „głupie” kary dla sanoczan i znów było bardzo ciężko.
W 57. min, gdy goście grali
w przewadze, Daniel Laszkiewicz
kar dla gospodarzy, a kiedy doprowadził do wyrównania. I kieudało się im wybronić wściekłe dy wydawało się, że umordowaataki rywali, zdecydował się na nych walką i decyzjami sędziego
orzeczenie kary 5 minut i kary sanoczan nie stać będzie na zameczu dla Martina Vozdecky- danie celnego traenia, na 47 seego, rzekomo za „uderzenie kund przed końcem meczu akcję
sędziego”. Zaczęła się corrida. wyprowadził Martin Ivicic, zagrał
Na trybunach i na tafli. Przez do Zoltana Kubata, a ten strzelił
prawie 2 minuty sanoczanie w kierunku bramki. Tam z bacbronili się trzech na pięciu, khandu dołożył kija Radwański
po czym 5 minut czterech na i krążek wylądował w widłach
pięciu. Z powodzeniem. Ale bramki Radziszewskiego. Mimo
kosztowało ich to tyle sił, że ściągnięcia bramkarza przez trew końcówce, kiedy już grali nera Rochaczka, gospodarze nie
w pełnym składzie, stracili dali już sobie wyrwać zwycięstwa.
bramkę na 2-3.
Marian Struś

Zaczęło się podniośle, jako że
honorowym gościem spotkania był
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, któremu
„Niedźwiadki” wręczyły w prezencie koszulkę hokejową CIARKO
KH z jego nazwiskiem. Równie
pięknie zaczął się mecz, gdyż już
w 3. min technicznym kunsztem
popisał się Krystian Dziubiński
i 3,5-tysięczna widownia mogła
ryknąć z radości po objęciu prowadzenia. W 7. min fantastyczną
techniczną akcją popisał się Martin
Vozdecky, który „powiązał” dwóch
krakusów, zmylił bramkarza i było

Kibicujcie

już 2-0. W 9. min świetną akcję
przeprowadził Wojciech Milan, jednak Radziszewskiemu udało się
zapobiec katastroe. Ale to, czego
nie zrobił Milan, uczynił w 17. min
Zoltan Kubat, podwyższając wynik
na 3-0. W 17. min chwila nieuwagi
kosztowała sanoczan utratę jednej
bramki, ale w końcówce I tercji Tomasz Malasiński i ponownie Wojciech Milan stanęli oko w oko z Radziszewskim, niestety bez powodzenia, bo mogło być po meczu.
W II odsłonie do głosu doszedł sędzia, który najpierw odgwizdał kilka niezrozumiałych

czerwonym

Od czwartku „Arena Sanok” gości reprezentacje hokejowe
czterech państw: Holandii, Ukrainy, Rosji B i Polski.
To właśnie Sanok dostąpił zaszczytu zorganizowania
turnieju Euro Ice Hockey Challenge, największej tegorocznej
imprezy hokejowej w Polsce.
będą świecić pustymi krzesłami,
a cała widownia przybierze w tych
dniach biało-czerwone barwy.

Polacy nie odpuszczą
Hokejowa
reprezentacja
Polski sanocki Challenge traktuje bardzo poważnie. Wprawdzie gra nie idzie tu o jakąś
wielką stawkę, jednak dla trenera Wiktora Pysza jest to jeden
z etapów odbudowy polskiego hokeja. Rywale niewątpliwie będą mocni. Z zapowiedzi
wynika, że chociaż i Rosja B,
i Ukraina zdecydowanie postawiły na młodzież, będą to
bardzo mocne ekipy. Pewną
niewiadomą jest ekipa „pomarańczowych”. Z doniesień wynika jedynie, że trener reprezentacji Holandii miał pewne

Faktem jest, że Maćkowi Kuzickiemu często puszczają nerwy.
W tym meczu wyjątkowo, choć połowę winy za to zmuszeni
jesteśmy przypisać… sędziemu.

Początek drugiej połowy nie
zwiastował zmiany. W 49. min tylko
dzięki śmiałemu wejściu, udało się
Wilczewskiemu uprzedzić najlepszego na boisku Michała Jeleniewskiego, bo mogło się źle skończyć
dla gospodarzy. Pospieszani przez
trenerów stalowcy zaczęli grać
lepiej, dorównując rywalowi, ale
organizację Mistrzostw Świata z konstruowaniem akcji ofensywdo lat 20, Sanok będzie zabiegał nych nadal było kiepsko. Z minuty
na minutę na boisku robiło się coo tę imprezę.
raz bardziej nerwowo, zwłaszcza

kłopoty ze skompletowaniem
Zagramy na pełny gaz
mocnej reprezentacji, ale nie
Polacy rozpoczęli turniej
można wykluczyć, że była to tylmeczem z Holandią. W piątek
ko taktyczna zasłona dymna.
w pierwszej odsłonie o godz. 15.30
Holandia zagra z Rosją, a PolaO transmisję
cy o 19.15 powalczą z Ukrainą.
telewizyjną
I w ostatnim dniu – w sobotę
zadbał Sanok
– Ukraina spotka się z Holandią
Zadowolenia z przyznania (godz. 12), a Polacy zakończą
Sanokowi organizacji Euro Ice turniej meczem z Rosją B (15.15).
Hockey Challenge nie kryje bur- Sanoccy reprezentanci chcą
mistrz Wojciech Blecharczyk. dobrze wypaść i na stałe wpisać
– Nam zależy na promocji przez się do grona kadrowiczów. Marzą
sport, więc mocno zabiegamy im się bramki, gdyż wiedzą, iż zdoo ważne, prestiżowe imprezy. bywając je, sprawiliby największą
Zresztą z dużym powodzeniem. radość sanockim kibicom.
Wszystkich
miłośników
Za dodatkowy sukces możemy
uznać telewizyjne transmisje sportu i mocnych wrażeń, jakie
ze spotkań naszej reprezentacji, niewątpliwie wyzwala hokej na
o które to my wystaraliśmy się. lodzie, zapraszamy do „Areny”.
To jest potrzebne zarówno Sano- A jeśli nie będziecie Państwo
kowi, jak też polskiemu hokejowi. mieli takiej możliwości, usiądźcie
A także sponsorom, którzy nie w fotelu, otwórzcie telewizor na
są pod tym względem rozpiesz- kanale TVP Sport i kibicujcie biaczani. W. Blecharczyk zdradza ło-czerwonym; w piątek – o 19.15
też, iż jeśli Europejska Federacja i w sobotę – o 15.15.
Marian Struś
Hokeja na Lodzie przyzna Polsce

zaczęła jeszcze lepiej wyglądać.
W 87. min znakomitym prostopadłym podaniem do Sebastiana Sobolaka popisał się Fabian Pańko,
a młody piłkarz Stali z zimną krwią
posłał ją w róg bramki Majewskiego. Trudno było o lepszy doping do
sięgnięcia po komplet punktów.
W 90. min przed szansą taką stanął
Piotr Łuczka, jednak jego strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego minimalnie minął słupek.
Marian Struś

Mecz w ocenie trenera
TOMASZ WOJCIECHOWSKI – Avia: – To, co zrobili piłkarze Stali, a zwłaszcza Kuzicki, trudno nazwać
inaczej jak chamstwo. Cios karate, złamany nos mojego piłkarza – czy tak powinna wyglądać piłka nożna.
Ja rozumiem walkę i agresywną grę, ale chamstwa
i brutalności nie. Nie rozumiem też postawy sędziego,
który nie potrał opanować sytuacji, wyraźnie sprzyjając gospodarzom. Bardzo dobrze graliśmy do 72 minuty, kiedy to po
brutalnym ataku przeciwników Michał Jeleniewski, nasz rozgrywający,
musiał zamienić boisko na karetkę. Potem zbyt głęboko cofnęliśmy
się, co wykorzystali sanoczanie, strzelając nam wyrównującego gola.
Z dużym niesmakiem będę wspominał ten mecz.
MARIAN STRUŚ

O prawo zorganizowania
EIHC ubiegały się cztery ośrodki:
Tychy, Oświęcim, Toruń i Sanok.
– Wybrano Sanok, widać nasza
oferta była najlepszą. Dotyczy to
zarówno warunków przeprowadzenia turnieju, strony nansowej oraz atmosfery na trybunach
– powiedział na konferencji prasowej burmistrz Sanoka Wojciech
Blecharczyk.
Sanoczanie szykują się do
wielkiego kibicowania polskiej
reprezentacji, a doping tym razem
będzie tym większy, iż w składzie biało-czerwonych znalazło
się aż trzech hokeistów drużyny
CIARKO KH. Są to: Tomasz Malasiński, Krystian Dziubiński oraz
Krzysztof Zapała. Sanoccy kibice
twierdzą, że trybuny „Areny” nie

ARCHIWUM PRYWATNE

1-0 Dziubiński – Malasiński (3), 2-0 Vozdecky (7, w przewadze), 3-0 Kubat – Zapała – Ivicic
(17, w przewadze), 3-1 Kostuch – Dworak (17), 3-2 Łopuski – Słaboń – Piotrowski (39), 3-3 D. Laszkiewicz (57, w przewadze), 4-3 Radwański – Kubat – Ivicic (60).

