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Żegnaj dymku!

Kurasza
spotkanie
z legendą

Od poniedziałku za zapalenie papierosa w miejscu publicznym grozi mandat 500 zł.
Wolne od dymu mają być m.in. pociągi, stadiony, place zabaw, przystanki, szpitale, szkoły,
uczelnie. Palić nie można również w barach, restauracjach i pubach, chyba, że właściciel
przeznaczy jedną z sal dla palących. Musi to być jednak oddzielne pomieszczenie,
zamknięte i z odpowiednią wentylacją.

lokalowe, a niewielu stać na taki wydatek jak przeszklona kabina dla palaczy. Są, zresztą, sposoby na obejście
ustawy. Wystarczy założenie tzw. klubu palacza
– goście przy wejściu podpisują deklarację członkowską
i... palą do woli.

str. 5

Galeria Sanok
na „Okęciu”

Nieznane fakty
z życia Żubryda

AUTORKA

str. 10

Bierny palacz, wdychając dym tytoniowy, otrzymuje potężną dawkę ponad 4 tys. toksycznych środków chemicznych, z których 40 jest rakotwórczych

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl
Pierwszego dnia, we wszystkich lokalach, które odwiedziliśmy, wisiały tabliczki informujące
o zakazie palenia. Za ich brak grozi kara 2000 zł.

Piwko i mała czarna bez papierosa?

str. 13

– Mamy za mało miejsca, aby wydzielić salę dla
palących. Dlatego też wszędzie wywiesiliśmy informację o zakazie palenia – stwierdziła Barbara Niemiec,
właścicielka Restauracji „U Szwejka”. Klienci od rana
pytali o zakaz, nikt jednak nie robił z tego powodu problemu. Zresztą, problemu nie robili też wcześniej ludzie
przyjeżdżający z Polski, najwidoczniej przyzwyczajeni
do tego, iż na papierosa wychodzi się na zewnątrz.
– Mam nadzieję, że i u nas się to przyjmie. Nie wiem
tylko, jak będą traktowane schody i placyk obok naszej
restauracji. Czy jest to miejsce publiczne czy nie? – zastanawiała się nasza rozmówczyni. Sama jest osobą
niepalącą i nie lubi dymu, musiała go jednak tolerować
ze względu na klientów. Teraz obawia się – podobnie,
jak wielu restauratorów w Polsce – że lokale stracą na
wprowadzeniu zakazu palenia. W Grecji, po wejściu
w życie podobnych przepisów, obroty spadły o 40 procent. Wiadomo, wiele osób lubi sobie zapalić przy piwku czy po posiłku, a dla niektórych mała czarna i papieros to świętość...
Podobne wątpliwości miała obsługa „Karczmy”.
– Już o dziesiątej rano dzwonił dziś do nas klient, pytając, czy można u nas jeszcze palić. Mamy bywalców,
którzy zawsze palą przy piwie czy innych alkoholach.
Mogą protestować, kiedy trzeba będzie wyjść na
zewnątrz, gdzie znajduje się popielniczka – obawiała się Urszula Martuszewska, kelnerka.

Pięć stówek nie chodzi piechotą...
W „Kinie” wczesnym popołudniem zastaliśmy niewielu klientów, głównie młodych ludzi. Nie palił nikt.
Wśród trzech siedzących przy jednym ze stolików maturzystek, jedna przyznała się do nałogu. – Będzie
ciężko bez „dymka”, ale nie stać mnie na zapłacenie
500 złotych mandatu – stwierdziła. Jej koleżanki, choć
same niepalące, współczuły palaczom. – Trudno sobie
wyobrazić imprezę bez papierosa. Wiadomo, ludzie
bawiąc się, częściej sięgają po alkohol. Nikt też z dnia
na dzień nie rzuci palenia – argumentowały.
Dla barmana Daniela, który przez dwa lata pracował za granicą, zakaz palenia w klubach, barach i restauracjach nie jest niczym nowym. – W Anglii obowiązuje denitywny zakaz i można tam zapłacić wysoką
karę za jego złamanie czy to w lokalu, czy na przystanku
autobusowym. Są wydzielone specjalne wiaty i pomieszczenia, gdzie można to robić. Poza tymi miejscami
nie opłaca się zapalić, bo prawo jest bezwzględnie
egzekwowane. Inna rzecz, że kultura jest inna – zauważył. Co klub zrobi, aby przestrzegano zakazu? – Przez
upominanie klientów. Jest przecież obsługa i ochrona –
stwierdził. Sam, jako niepalący, z zadowoleniem przyjął
nowe przepisy. Bo – co przyznają nawet organizatorzy
ogólnopolskiej kampanii „Lokal bez papierosa” – zadymione pomieszczenia są największym zagrożeniem dla
niepalącego personelu, przebywającego przez wiele
godzin w szkodliwych warunkach,.

Ominie kto chce
Według OBOP 73 procent Polaków jest za zakazem palenia w miejscach publicznych. Czy aprobata
przełoży się jednak na praktykę życia codziennego?
Mieszane uczucia mają m.in. restauratorzy. Koszt
wydzielenia osobnego pomieszczenia dla palaczy to
30-50 tys. zł. Nie każdy jednak ma odpowiednie warunki

Z drugiej strony są – i dobrze się miewają – restauracje, w których od lat funkcjonuje zakaz palenia. Przykładem jest „Sanvit”. – Dla nas to nic nowego, bo od początku na terenie całego obiektu
obowiązywał zakaz, a palący goście musieli wychodzić na zewnątrz – usłyszeliśmy od Krystyny
Małek, kierowniczki recepcji.
Egzekwowaniem nowego prawa może na razie
zająć się tylko policja, choć zapowiada się, że dodatkowe uprawnienia otrzyma także straż miejska i służby sanitarne. – Czy zakaz będzie respektowany? Życie pokaże, bo na razie jest dużo wątpliwości
prawnych – stwierdził ostrożnie Stanisław Kwolek,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przykładowo, na „Arenie” nie wolno palić. A poza obiektem?
Podczas ostatniego meczu kibice byli zdezorientowani. – Zapis mówi, że nie wolno palić na terenie obiektu. I tylko tyle – komentuje nasz rozmówca.

Pomyśl o raku i zawale...
Sceptycy uważają, że poza szumem medialnym,
pożytki z wprowadzenia ustawy będą żadne, bo nikt
nie będzie jej przestrzegał. – Słyszałem w telewizji,
jak przedstawiciel policji z Krakowa oświadczył, że
mundurowi nie będą wypisywać mandatów na przystankach, bo ustawa nie precyzuje, co jest przystankiem autobusowym – powątpiewał Artur, niepalący
zresztą dwudziestolatek.
Ale są też entuzjaści nowego prawa. – Nikotynizm
jest dziś przyczyną bardzo poważnych schorzeń: nowotworowych, miażdżycy, obturacyjnych chorób płuc,
dlatego w interesie nas wszystkich leży ograniczenie
palenia. Każdemu chyba zależy na komforcie, długości
własnego życia i zdrowiu przyszłych pokoleń – podsumowuje doktor Adam Siembab, dyrektor szpitala. Najważniejsze, że przynajmniej podjęto próbę.
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Ściąga wyborcza
W najbliższą niedzielę (21 bm.) czekają nas wybory
samorządowe. Wybierać będziemy burmistrza (lub wójta),
radnych gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Od tego
czy i na kogo zagłosujemy, zależy, kto będzie rządził
w samorządach przez najbliższe cztery lata.
kurentów. Głosujący będą musieli
zakreślić przy ich nazwisku tylko
TAK lub NIE. Jeśli poparcie przekroczy 50 procent ważnych głosów, kandydat zostanie wybrany,
jeśli nie – wyboru wójta dokona
nowa rada gminy.
Znacznie bardziej skomplikowane jest liczenie głosów przy wyborze
radnych gmin, powiatu i sejmiku,
gdzie podział mandatów jest proporcjonalny w stosunku do liczby głosów
oddanych na daną listę w okręgu
wyborczym (tzw. metoda d’Hondta).
Głosując na konkretnego kandydata,
głosujemy przede wszystkim na listę
jego komitetu wyborczego. Liczba
mandatów, jakie komitet ten zdobędzie, uzależniona jest od sumy głosów oddanych na jego kandydatów.
Mandaty te przypadną w udziale najlepszym z listy. Może się zdarzyć
(było już tak), że kandydat, który cieszy się dużym poparciem wyborców,
nie wejdzie do rady, gdyż jego komitet otrzyma zbyt mało głosów, aby
zdobyć mandat. I odwrotnie – pretendent ze stosunkowo niskim poparciem – może znaleźć się w radzie
dzięki głosom zebranym przez pozostałych kandydatów z jego listy. Warto o tym pamiętać przy urnie.
/joko/

Lądowisko tuż, tuż...

W szpitalu, poza główną jego funkcją związaną
z lecznictwem, zawsze się coś dzieje. Inwestycje przeplatają
się z remontami, remonty z modernizacjami, a nie sposób
pominąć także takich wydarzeń jak zakupy nowego sprzętu
i urządzeń.

Planowana data przeprowadzki
– koniec I kwartału 2011 roku
jest terminem bardzo napiętym,
ale budowlańcy z KPB nie dopuszczają nawet myśli, że nie
zdołają go dotrzymać,
choć każdy dzień przynosi
mnóstwo problemów wykonawczych.
Wchodząc na teren
szpitala nie sposób nie zauważyć dekarzy, pracujących przy naprawianiu,
czyszczeniu i malowaniu
wielkich połaci dachowych. Wreszcie zakończy
się koszmar przeciekającego dachu, który był
już bardzo dokuczliwy,
zwłaszcza na najwyższych
kondygnacjach. Pieniądze
na ten cel w kwocie
250 tys. zł wyasygnowało
Prace przy budowie lądowiska jeszcze trwają, a już wygląda ono dość Starostwo Powiatowe po
imponująco. Mówi się, że drugiego takiego nie ma na całym Podkarpaciu. uchwaleniu ich przez
radę.
Na pierwszy plan wysuwa mentacji. Te z kolei były droższe
Opuszczając szpital, natkniesię jednak budowa lądowiska dla od projektowanych, a inwestycja my się też na „wykopki” przy
śmigłowców. Wykonawcy – Kro- prowadzona jest ze środków po- budynku Oddziału Ratunkoweśnieńskie Przedsiębiorstwo Ro- chodzących z zewnątrz, które go, co wiąże się z jego osuszabót Inżynieryjnych i Drogowych wymagają określonych procedur niem i odpowiednim zabezpie– narzucili ostre tempo i jeszcze rozliczeniowych. Dopiero decy- czeniem. Operacja ta pozwoli
w tym roku kalendarzowym zja Inspektora Budowlanego mó- równocześnie wykorzystać pochcieliby dokończyć dzieła. Do wiąca o tym, że skarpa musi być mieszczenia piwnic na obiekty
zakończenia prac nie pozostało zabezpieczona w trybie pilnym, magazynowe. A tuż przy wjeźjuż wiele; położenie dywanika pozwoliła nam kontynuować pra- dzie karetek na SOR pojawiły się
asfaltowego na drodze dojazdo- ce – mówi dyrektor szpitala trzy nowe boksy garażowe.
wej, ułożenie płyt „jomb” wokół Adam Siembab. Lądowisko za- Oczywiście dla ambulansów.
kwadratu będącego miejscem czyna wyglądać już całkiem ład- Sprawi to, że w porze zimowej
lądowania, montaż lamp oświe- nie, tylko czekać na dziewicze będą one zawsze sprawne i gotleniowych oraz zabezpieczenie lądowanie na nim Eurocoptera.
towe do wyjazdu.
skarpy, w której znajdują się zaInna
krośnieńska
rma
O nowym sprzęcie, który
pasowe zbiorniki wodne. – To – KPB – prowadzi prace, które jeszcze w tym roku tra do sawłaśnie ta skarpa spowodowała są chyba najbardziej oczekiwa- nockiego szpitala i jeszcze jedpewne perturbacje, gdyż wymu- ne przez sanoczan, a dotyczą nej miłej niespodziance, napisiła przyjęcie innych rozwiązań przygotowania pomieszczeń do szemy w jednym z najbliższych
niż te, które wynikały z doku- przyjęcia oddziału kardiologii. numerów.
emes
MARIAN STRUŚ

Lokale wyborcze czynne będą
od godz. 8 do 22. Aby wziąć udział
w głosowaniu, trzeba zabrać ze
sobą dokument tożsamości. Każdy
z wyborców otrzyma cztery karty
do głosowania – z nazwiskami
kandydatów: na burmistrza (na wsi
wójta) oraz do rady miasta (gminy),
rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Na każdej z nich możemy
postawić tylko jeden znak X – przy
nazwisku kandydata, którego zdecydowaliśmy się poprzeć. Wówczas nasz głos będzie ważny.
Wybór burmistrza (wójta) jest
prosty. Wygra kandydat z największą liczbą głosów. Jeśli w I turze
wyborów żaden z pretendentów
nie przekroczy 50-procentowego
progu, konieczna będzie II tura,
która odbędzie się 5 grudnia. Wezmą w niej udział dwaj kandydaci
z największą ilością głosów. Wygra
ten, który otrzyma ich więcej.
W Sanoku o stanowisko burmistrza
ubiega się 5 osób. W ościennych
gminach największe emocje szykują się w Zagórzu, Tyrawie Wołoskiej oraz gminie Sanok, gdzie zarejestrowano po 3 kandydatów.
W komfortowej sytuacji zdają się
być włodarze gmin Besko i Bukowsko, którzy nie mają żadnych kon-
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Zarząd Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Ziemi Sanockiej
informuje, że członkowie i sympatycy Stowarzyszenia kandydują
w wyborach do rad: powiatu, miasta i gminy z komitetu pn.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
Rada Powiatu – lista nr 16
Rada Miasta – lista nr 20
Rada Gminy – lista nr 21
Ponieważ do wyborów został zgłoszony komitet o podobnej nazwie,
prosimy naszych wyborców o dokładne sprawdzanie nazwy komitetu
i numerów list wyborczych.
Zarząd Stowarzyszenia
Ruch Samorządowy Ziemi Sanockiej

W imieniu KWW Wojciecha
Blecharczyka – Dla Sanoka
przepraszam
Panią Elżbietę Przystasz
– kandydatkę do Rady Miasta
z okręgu wyborczego nr 3
za oczywisty błąd redakcyjny
zaistniały w podpisie pod zdjęciem
jednego z kandydatów naszego
komitetu na plakacie wyborczym.
Pełnomocnik Wyborczy
Marian Kurasz

W minionym tygodniu sanoccy policjanci przeprowadzili 209 interwencji,
w tym 43 domowe, 29 publicznych,
4 dotyczące kradzieży, 3 – włamań,
2 – uszkodzenia mienia oraz 7 związanych ze zdarzeniami drogowymi.
W PdOZ osadzono 14 osób.

Sanok

* Niezbyt miło będzie wspominać
Święto Niepodległości 17-letnia
mieszkanka powiatu sanockiego. Na
ul. Rymanowskiej nieznany sprawca
ukradł jej telefon komórkowy Nokia
o wartości 500 zł.
* Dwa metalowe wsporniki zadaszenia balkonowego skradziono (12 bm.)
z niezabezpieczonej piwnicy budynku
mieszkalnego przy ul. Wolnej.
Poszkodowany 49-letni mężczyzna
wycenił straty na 400 zł.
* W niedzielę (14 bm.) na ul. Chrobrego doszło do uszkodzenia radiowozu
fiat ducato, którego naprawa kosztować będzie około 4 tys. zł. Sprawca
porysował przednią i boczne szyby
pojazdu, lakier na lewym boku oraz
tylnej klapie. Wandalem okazał się
19-letni młodzian, który za swe poczynania odpowie przed sądem.

Gmina Komańcza

* Funkcjonariusze PP Komańcza
zatrzymali (4 bm.) na gorącym
uczynku 54-letniego sprawcę kradzieży drewna z lasu, który w Osławicy dokonał wyrębu świerka o wartości 100 zł na szkodę Nadleśnictwa
Komańcza.

Gmina Sanok

* Sanoccy policjanci podczas kontroli drogowej w Bykowcach zatrzymali
(3 bm.) 55-letniego mieszkańca powiatu sanockiego, który kierował rowerem mimo orzeczonego przez sąd
zakazu prowadzenia pojazdów.

Zagórz

* Kierujący peugeotem 28-letni mężczyzna potrącił (2 bm.) przechodzącego przez jezdnię bezdomnego
52-latka. Pieszy doznał złamania nogi
oraz potłuczeń. Kierujący był trzeźwy,
rannemu pobrano krew do badań.

Gmina Zarszyn

* Nieumyślne zaprószenia ognia przez
dzieci w wieku 7 i 9 lat było prawdopodobnie przyczyną pożaru, który wybuchł (8 bm.) na jednej z posesji
w Bażanówce. Ogień strawił doszczętnie budynek gospodarczy o drewnianej
konstrukcji, w którym znajdowało się
siano oraz słoma. Wartość strat oszacowano wstępnie na 14 tys. zł.

Kierowcy
na promilach
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Aż 13 pijanych kierowców zatrzymali
policjanci na drogach powiatu sanockiego w ciągu ostatnich 2 tygodni.
Niechlubnym rekordzistą okazał się namierzony w Zagórzu na ul. Fabrycznej
43-letni Bogusław D., który kierował
pojazdem silnikowym typu SAM, mimo
aktualnych zakazów wydanych przez
sąd. Wynik recydywisty to 3,213 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Amatorami jazdy na podwójnym
gazie okazali się również: w Czystogarbie – 31-letni Mariusz D., volkswagen
(1,323); w Zarszynie – 57-letni Antoni R.,
ford (1,05); w Tarnawie Górnej
– 43-letni Leszek C., volkswagen
(0,588); na ul. Królowej Bony – 26-letni
Mariusz D., skoda (1,827). Jednośladami kierowali po pijanemu: – na ul.
Młynarskiej – 64-letni Antoni M.
(1,499); na ul. Piastowskiej – 27-letni
Krzysztof W. (0,861); na ul. Kazimierza
Wielkiego – 23-letni Rafał M. (2,436);
w Zagórzu – 55-letni Adam N. (1,974);
w Trepczy – 60-letni Czesław P., aktualny zakaz kierowania pojazdami
(1,491); w Tarnawie Dolnej – 28-letni
Bogdan M., skuter (1,995); w Besku
– 32-letni Tomasz S. (2,562); w Łukowem – 40-letni Władysław M. (1,428).
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PRZED WYBORAMI

Dlaczego warto głosować
na Sławomira Miklicza
Rozmowa z kandydatem na Burmistrza Miasta Sanoka

* W najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe, jak zachęcić mieszkańców Sanoka do udziału w wyborach?
– Każde wybory to święto demokracji. Możemy
sami decydować, kto będzie nas reprezentował
w Radzie Miasta, Radzie Powiatu, Sejmiku Województwa czy też na najważniejszym stanowisku
– Burmistrza Miasta Sanoka. Każdy powinien
uczestniczyć w tych wyborach i wypełnić swój obywatelski obowiązek. Jest to nasze prawo, dlatego
zachęcam wszystkich sanoczan, aby skorzystać
z tego przywileju. Ważne jest też to, aby sprawujący
władzę mieli pełny mandat do sprawowania swoich
funkcji, dlatego istotna jest wysoka frekwencja. Wybierajmy ludzi odpowiedzialnych, dobrze przygotowanych, którzy są merytoryczni i kompetentni.
* Jakie przygotowanie do pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta Sanoka ma kandydat Sławomir Miklicz?
– Jestem absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie. Ukończyłem także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim – Integrację Europejską.
Moja praca zawodowa rozpoczęła się od własnej
działalności gospodarczej, którą prowadziłem przez
6 lat. Prowadziłem usługi pośrednictwa sprzedaży,

Z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą
Bieńkowską oraz Prezydentem Krosna
Piotrem Przytockim.

Z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
Jerzym Buzkiem.
w ramach tej działalności zakładałem m.in. agencję reklamy Radia Bieszczady. Następnie trałem do dużego
międzynarodowego koncernu z branży FMCG, gdzie
od 6 lat pracuję na stanowisku menadżerskim. Zarządzam ludźmi pracującymi na terenie trzech województw.
Obecna rma dba o to, abyśmy stale podnosili swoje
kompetencje w zakresie zarządzania, dlatego też
często biorę udział w szkoleniach z zakresu negocjacji,
coachingu, podnoszenia kompetencji menedżerskich.
Pracowałem również w radzie nadzorczej dużej spółki
z sektora energetycznego (posiadam egzamin uprawniający mnie do zasiadania w radach nadzorczych).
* A doświadczenia samorządowe?
– Od ośmiu lat pracuję w samorządzie. Najpierw dzięki
głosom sanoczan zostałem Radnym Miasta Sanoka
w kadencji 2002-2006, następnie zostałem wybrany do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Pracowałem
w Komisji Finansowej, Infrastruktury, Statutowej i Komisji Głównej. W Sejmiku pełniłem również funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych. Są to doświadczenia,
które dają ogromną wiedzę na temat funkcjonowania
samorządu. Znam go od podszewki. Wiem, jak powinien funkcjonować sprawnie zarządzany samorząd
a co za tym idzie sprawnie funkcjonujące miasto.
Jestem przekonany o tym, że moje doświadczenie

SZANOWNI
WYBORCY!
Jeżeli macie dość wojen na górze, przenoszonych na najniższy szczebel samorządu.
Jeżeli jesteście znużeni wchodzeniem polityki do Waszego domu.
Jeżeli uważacie, że najważniejsza jest Wasza mała Ojczyzna.
Jeżeli pragniecie powrotu dzieci zza granicy do Sanoka – tęsknicie
za nimi, chcecie je mieć bliżej siebie.
Jeżeli macie nadzieję, że stając do konkursu na jakiekolwiek
stanowisko, wygracie go dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom.

Głosujcie na kandydatów
Komitetu Wyborczego
„Stowarzyszenie Wiara-Tradycja-Rozwój”
i jedynego BEZPARTYJNEGO KANDYDATA
na burmistrza miasta Sanoka Jana Wydrzyńskiego.
Jesteśmy gwarantami tego, że tak może być.
Pracę w samorządzie traktujemy jako służbę SANOKOWI i jego
MIESZKAŃCOM
Lista do Rady Powiatu – nr 14
Lista do Rady Miasta – nr 24
Nasz program na stronie www.swtr.sanok.pl
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie
W - T- R
TEKST SPONSOROWANY

w zarządzaniu ludźmi oraz moje ośmioletnie doświadczenie samorządowe są gwarancją sprawnego zarządzania miastem.
Z Ministrem Grabarczykiem, wicewojewodą Chomycz
* Jaką kadencję proponuje Pan sanoi dyrektorem GDDKiA Kaczorem.
czanom jako Burmistrz Miasta Sanoka
– Sanok w ciągu najbliższych czterech lat powinien bezrobocia, rozwój handlu i przedsiębiorczości.
stać się miastem, które dynamicznie się rozwija, jest Miasto nie może swojego rozwoju opierać tylko
otwarte na nowe inwestycje, które stworzą nowe o turystykę. Jest ona ważnym kołem zamachowym,
miejsca pracy. Miastem, które stwarza nowe szanse ale należy też zadbać o inne elementy gospodarki,
dla ludzi młodych, tworząc dla nich możliwości roz- które zapewnią rozwój i zabezpieczenie stałych
woju i awansu zawodowego, podnosząc tym samym miejsc pracy. To właśnie one – miejsca pracy – stastandard życia codziennego wszystkich sanoczan.
nowią o bezpieczeństwie i stabilności sanockich roChcę, żeby nasza mała ojczyzna stała się ośrodkiem, dzin. Rozwój infrastruktury z kluczowym zadaniem
który urasta do rangi lidera regionu, tworzącego nowe jakim jest budowa obwodnicy południowej, ma
trendy a nie tylko próbującego dogonić lepiej rozwijają- „otworzyć” miasto na zewnątrz i uatrakcyjnić je, jako
ce się miasta. Sanok nie musi żyć wizjami i marzenia- miejsca do lokowania inwestycji. Sanok zasługuje
mi! Powinien realizować innowacyjne pomysły, aby na to, aby ludzie chcieli tu mieszkać i tu inwestować.
być stawianym jako przykład do naśladowania. Musi- Taki wizerunek Grodu Grzegorza powinien powstać
my aktywniej sięgać po środki zewnętrzne, te unijne nie tylko w słowach, ale i w faktach.
jak i rządowe. Do tego jest potrzebna aktywność real- Co mam do zaoferowania sanoczanom?
Proponuję inne, nowoczesne podejście do zarządzania
miastem. Świadom tego, że czasami trzeba podejmować trudne decyzje, ale zawsze dokładnie przeanalizowane i uwzględniające przede wszystkim interes mieszkających tu ludzi. Dotychczasowe doświadczenie
zawodowe podpowiada mi, że należy opierać się na ludziach dynamicznych, otwartych, kreatywnych.
Wiem, że ludzie ambitni potraą „góry przenosić”.
Dlatego też proponuję sanoczanom zupełnie inne
spojrzenie na sprawy sanockie. Spojrzenie oparte
o ciekawe pomysły i nastawione na ich realizację. Nie
interesuje mnie administrowanie miastem. To potra
wielu ludzi. Nie interesuje mnie tworzenie wizji i marzeń, które nie mają szans realizacji. Moja dewiza to
praca i realizacja wyznaczonych celów.
Z Premierem Donaldem Tuskiem i Europosłan- Oferuję nową, dynamiczną, nieskażoną długoletką Elżbietą Łukacijewską.
nim administrowaniem kadencję.
na a nie pozorowana. Nie jest zadaniem władz przeDlatego proszę wyborców
konywać mieszkańców, że miasto się rozwija. Mieszo głos 21 listopada!
kańcy mają to sami odczuć poprzez spadek
TEKST SPONSOROWANY

PUBLIKACJA SFINANSOWANA PRZEZ KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP.

W natłoku ogłoszeń związanych z wyborami samorządowymi i w szalonym pośpiechu, do
jakiego zmuszają nas kandydaci i organizatorzy wyborów, przytrała się nam wpadka,
której oarą padli kandydaci na radnych Rady Powiatu z listy nr 24 W-T-R, Okręg wyborczy nr 3 – Błonie, Olchowce, Posada, Zatorze. Po prostu zabrakło ich we wkładce „Z nich
wybierz swoich kandydatów”, jaką zamieściliśmy przed tygodniem. Błąd bierzemy na siebie, przepraszamy i mamy nadzieję, że nie zaważy on na wynikach wyborów. W ramach
rekompensaty zamieszczamy tę listę, z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na umieszczonych na niej kandydatów.
Redakcja

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. PRZYSTASZ
Elżbieta Donata,
lat 38, zam. Sanok

7. WANIELISTA
Maria Karolina,
lat 27, zam. Sanok

2. CHOWANIEC
Krystyna Cecylia,
lat 57, zam. Sanok

8. ADAMSKI
Jerzy Wojciech,
lat 58, zam. Sanok

3. PAPISZ
Grażyna Zoa,
lat 66, zam. Sanok

9. MILCZANOWSKA
Barbara Maria,
lat 55, zam. Sanok

4. MALICKI
Stanisław Franciszek,
lat 58, zam. Sanok

10. MYŚLIWIEC
Jolanta Jadwiga,
lat 46, zam. Sanok

5. MIELECKA
Józefa Maria,
lat 60, zam. Sanok

11. WOJTOWICZ
Marcin Józef,
lat 26, zam. Sanok

6. HAJDUK
Władysław,
lat 68, zam. Sanok

4

W hołdzie poległym

Choć pogoda dopisała jak
rzadko o tej porze roku,
powiatowo-miejskie obchody
92. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
nie zachęciły sanoczan do
udziału w uroczystościach.
Poza ocjalnymi delegacjami, pocztami honorowymi
i sztandarowymi oraz
drużynami ZHP i ZS-5 widzów
było jak na lekarstwo.

gdzie przedstawiciele władz powiatu,
miasta i gminy Sanok złożyli okolicznościowe wieńce (wcześniej także
pod pomnikiem Synów Ziemi Sanockiej Poległych za Ojczyznę).
Główne uroczystości odbyły się
na cmentarzu przy ulicy Rymanowskiej, w kwaterze Żołnierzy Polskich.
Tu okolicznościowe przemówienie
wygłosił starosta Wacław Krawczyk, podkreślając, iż pamięć o poległych i ich bohaterskich czynach,
które przyniosły nam przed 92 laty
wolną i niepodległą Polskę, jest powinnością nas wszystkich. Po
wspólnej modlitwie w ich intencji
oraz Apelu Poległych odczytanym
przez Andrzeja Romaniaka delegacje lokalnych władz, partii, organizacji, stowarzyszeń i szkół złożyły pod
Młodość, patriotyzm, święto – brakuje tylko uśmiechu...
pomnikiem wiązanki kwiatów. Ostatwę muzyczną zapewnił zespół wo- przemaszerowali przez centrum, nim akcentem niepodległościowych
kalny SOUL. Prowadzeni dźwiękami zatrzymując się pod Krzyżem Pamię- uroczystości było wspólne odśpienaftowej orkiestry dętej uczestnicy ci i pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wanie państwowego hymnu. /k/

Jedni o chlebie, a drudzy o niebie
czyli chybiona riposta
W ostatnim numerze „TS” ukazał się artykuł rzecznika
prasowego UM w Sanoku, pani Agnieszki Frączek, która
w imieniu pana Burmistrza próbuje po raz kolejny manipulować faktami. Wszak przedstawione przeze mnie dane
dotyczą kilku lat, łącznie z 2010 rokiem. Pewien zamknięty
już i podsumowany okres. Dodawanie do tego kwot,
dotyczących następnego już okresu, to czysta manipulacja!
Pan Burmistrz, piórem Pani
Rzecznik, próbuje zarzucić gazecie ogólnopolskiej, że nic nie wie
w kwestii pozyskiwanych środków
przez miasto Sanok. A przecież
ranking sporządzany był dla
wszystkich miast i gmin polskich
według tych samych kryteriów

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje, że w dniu wyborów
tj. 21 listopada br.
udostępniony będzie samochód dla niepełnosprawnych w godz. od 10 do 16 – kontakt
telefoniczny w dniu wyborów13-465-28-00.
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Świętowano z patosem i według
sztywnego scenariusza. Koncelebrowanej w sanockiej farze uroczystej
mszy św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy poległych w jej obronie przewodził ks. Feliks Kwaśny. Przepełnioną
wątkami patriotycznymi homilię
wygłosił ks. dr Andrzej Skiba, a opra-
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PRZED WYBORAMI

ale mnie także. To katastrofa. Jeśli
pani rzecznik próbuje błysnąć kwotami z innych programów, nawet
takimi, których Sanok jeszcze nie
otrzymał, to może warto byłoby pokusić się o aktualne, takie na dziś,
porównanie z innymi miastami?
Może z najbliższym Krosnem?
i w oparciu o dane z Ministerstwa
W swoim tekście w „TS”
Rozwoju Regionalnego. Na pew- z 5 listopada odesłałem (można
no jest rzetelny i prawdziwy!
sprawdzić) wszystkich do gazety
Ja wiem, że 84 miejsce w wo- prawnej. Teraz podaję jeszcze link
jewództwie podkarpackim – a do do strony internetowej www.gazetego 101 pod względem wartości taprawna.pl/serwis/samorzad/ranśrodków pozyskanych na jednego king_gmin_2010 by wszyscy czymieszkańca – Państwa przeraża, telnicy „TS” mogli zapoznać się

z niezbitymi faktami! Zresztą
myślę, że Pani nie czytała tego
rankingu, albo go nie zrozumiała!
Chyba, że po raz kolejny
wszyscy się mylą, a pan Burmistrz wie najlepiej.
I jeszcze jedna reeksja. Odnoszę wrażenie, że urzędnik miejski
– a takim jest chyba rzecznik prasowy, opłacany z pieniędzy podatników
– ostatnio bardzo dużo czasu poświęca prywatnej kampanii pana Blecharczyka, zajmując się m.in. polemikami
wyborczymi, śledzeniem blogów
i prasy. Pozostali kandydaci wszelkie
materiały przygotowują sami, angażując swoje siły, sprzęt, pieniądze
i prywatny czas, a także podpisują się
własnym nazwiskiem, nie chowając
się za niczyimi plecami.
Janusz Baszak
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Szanowni Państwo
Dzięki Państwa zaufaniu, jakim obdarzyliście mnie
Państwo przed czterema laty, reprezentowałem Was
w radzie miasta w ostatniej kadencji. Mam przekonanie, że moje działania przyczyniły się do rozwoju Sanoka, poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa. Kandyduję z komitetu wyborczego utworzonego przez
Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, którego jestem Prezesem. Bardzo sobie cenię ten
zaszczyt. Przewodzenie stowarzyszeniu o ponad
100-letniej tradycji, działałającemu na rzecz rozwoju
i upiększania Sanoka, rozwoju gospodarczego i kulturalnego, to wielka duma, ale też zobowiązanie. Stąd
też i hasło naszego komitetu: „Szacunek dla tradycji
– Praca dla przyszłości”.
Licząc na Państwa poparcie, mam nadzieję, że wezmą
Państwo także pod uwagę moje kwalikacje jak
i doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie.
Przez ostatnie 10 lat działałem również społecznie
w Radzie Dzielnicy Błonie, ostatnio pełniąc funkcję
przewodniczącego. Nie są mi także obce sprawy osób
ubogich i bezrobotnych. Będąc dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, cały swój wysiłek wkładam w pozyskiwanie środków, z których mogą oni skorzystać, podnosząc swoje kwalikacje.
Szanowni Państwo, nie wygłaszałem i nie wygłaszam
górnolotnych haseł, a cały swój wysiłek, zarówno w pracy zawodowej jak i społecznej, poświęcam ludziom, bo
to ludzie tworzą naszą społeczność. Chcąc działać na
rzecz naszej, sanockiej społeczności, proszę o głos!

Wybory samorządowe to czas decyzji o tym, kto i z jakim przygotowaniem będzie dbał o nasze sprawy w samorządach powiatowym i miejskim.
Nie jest to czas na uczenie się samorządności, ale na odpowiedzialne
i skuteczne działanie. Wierzymy, że nie jest obojętne Państwu jacy kandydaci, z jakimi kwalifikacjami i doświadczeniem zostaną radnymi. To na
kogo oddacie Państwo głos zaważy o rozwoju lub stagnacji naszego Powiatu i Miasta. Dziś gwarancją skuteczności działania w samorządach są
osoby nieuwikłane w partyjne układy i zależności, niedające się wykorzystywać do politycznych rozgrywek, z powodu których traci się czas i marnuje pieniądze. Tylko tacy radni zapewnią odpolitycznienie samorządów
i dbałość o wspólne dobro, a nie przedkładanie ponad wszystko interesu
partii. Nasi kandydaci dają tego rękojmię – wspiera ich doświadczenie
i najlepsze kwalifikacje zawodowe, a nie tak często występujące w naszym
otoczeniu blichtr i stwarzanie pozorów. O naszej działalności świadczą
konkretne dokonania, a nie obietnice. Więcej o nich dowiecie się Państwo
ze strony internetowej www.tpsizs.sanok.pl
Jeżeli bliskie Państwu są wartości, jak te, którymi kierujemy się, to bardzo prosimy o głosowanie na naszych kandydatów w dniu 21 listopada.

Szacunek dla tradycji
– Praca dla przyszłości

lat 43, żonaty, troje dzieci, wykszt. wyższe – lekarz,
radny Rady Miasta Sanoka, dyrektor finansowy NZOZ
Uprzejmie proszę o poparcie mojej kandydatury do Rady
Miasta Sanoka.
Państwa poparcie będzie dla mnie wyrazem zaufania
i zobowiązania do dalszej aktywnej działalności w przyszłej Radzie na rzecz rozwoju naszego miasta.
Pragnę nadmienić, że jako Radny ostatniej kadencji
przyczyniłem się między innymi do:
- poprawy infrastruktury drogowej i komunalnej,
- estetyzacji miasta w zakresie remontów budynków, ulic,
chodników,
- utworzenia Straży Miejskiej i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców,
- najwiekszym sukcesem jest dla mnie utworzenie
Ośrodka Sercowo-Naczyniowego „Hemodynamika”,
który autentycznie ratuje życie Sanoczanom.
Głównym celem w nowej kadencji będzie dla mnie:
- ponowne uruchomienie pogotowia stomatologicznego w Sanoku,
- poprawa działalności podstawowej medycznej opieki nocnej,
- utworzenie oddziału okulistycznego,
- pozyskiwanie większych srodków z NFZ dla Sanockiej
Służby Zdrowia.
Mam nadzieję, że w dniu wyborów wesprą Państwo moją
kandydaturę umieszczoną na liście Nr 21 Komitetu Wyborczego Towarzystwa Sanoka i Ziemi Sanockiej pozycja Nr 1. Dziękuję!
Z poważaniem

Robert Najsarek
TEKST SPONSOROWANY
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Damian Kurasz i Jon Lord znów na jednej scenie

Drugie spotkanie z legendą

Piękny sukces odnieśli akordeoniści Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Sanoku w VI Międzynarodowym
koncercie spędzaliśmy sporo cza- Konkursie Akordeonowym w Popradzie na Słowacji.

su. Można powiedzieć, że „dotknąłem legendy”, bo jako młody chłopak kopiowałem klasyczne riffy
i solówki utworów DEEP PURPLE
– opowiada Kurasz.
– „Perfect Strangers”, „Soldier of
Sanocki gitarzysta ma ostatnio
Fortune” i nieśmiertelne „Child in pełne ręce roboty. Wprawdzie
Time”. Śpiewała je m.in. polska mniej go widać w programach telewokalistka Katarzyna Łaska. Kon- wizyjnych typu „Taniec z gwiazdacert był wspaniały, owacjom po - mi”, jednak rekompensuje to sobie
nale nie było końca.
na innych polach. Nadal udziela się

ARCHIWUM PRYWATNE

Pierwsze spotkanie sanoczanina i jednego z najsłynniejszych
„keysmanów” w historii rocka
miało miejsce trzy lata temu.
Kurasz znalazł się wówczas
w zespole rockowym, który miał
towarzyszyć mistrzowi podczas
jego koncertu w Płocku. – Jak doszło do mojego występu z legendarnym klawiszowcem? Dzięki
wcześniejszym występom z Gordonem Haskellem, byłym członkiem KING CRIMSON. Lord koncertuje w ten sposób, że zabiera
ze sobą tylko wokalistów, do
współpracy zapraszając orkiestry
i grupy rockowe z krajów, w których ma występować. Gdy przed
trzema laty miał grać w Polsce,
poprosił Haskella o zarekomendowanie muzyków, a ten wskazał
m.in. mnie – mówi Damian.
Kurasz zrobił na Lordzie tak
dobre wrażenie, że ten – przed
koncertem w Warszawie – nie
musiał zastanawiać się nad wyborem gitarzysty. Brytyjczyk znów
wystąpił z zespołem rockowym
i orkiestrą, co jest oczywiste
w przypadku autora słynnej płyty
„Concerto for Group and Orchestra”, która zaprezentowana
została w całości. W jej pierwszej
części Kurasz zagrał kilkuminutową,
improwizowaną solówkę, którą
publiczność nagrodziła gromkimi
brawami. Oprócz repertuaru z płyt
solowych Lord wykonał też
klasyczne utwory DEEP PURPLE

Damian Kurasz znów zagrał z Jonem Lordem. Być może współpraca będzie kontynuowana.
– Przed koncertem mieliśmy
dwa dni prób w Zamościu, skąd pochodzi Orkiestra Symfoniczna im.
Karola Namysłowskiego pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, która zagrała z nami w Sali Kongresowej. To
najstarsza orkiestra w Polsce, istniejąca ponad 100 lat. Większość
materiału znałem jeszcze z pierwszego koncertu, więc wystarczyło
go trochę „odświeżyć”. Występ z Jonem Lordem był prawdziwą przyjemnością. To bardzo miły i otwarty
człowiek, z którym po próbach czy

„Polski” Poprad

Przypomnijmy tylko, że w poprzednim V Konkursie taką nagrodę otrzymał prof. Vladimir Cuhran,
znakomity słowacki akordeonista
i pedagog, pomysłodawca i organizator imprezy od samego jej początku w 1999 roku, który zmarł

jako muzyk sesyjny, a z zespołem
PECTUS wydał nową płytę „Stos
praw”. – Już myślimy o kolejnym
albumie, na którym miałyby znaleźć się nasze przeboje nagrane
z orkiestrą. Pomysł zrodził się podczas
koncertu
z
okazji
30-lecia Solidarności, gdy zagraliśmy w ten sposób kilka piosenek.
Zabrzmiały znakomicie, więc trzeba pójść za ciosem – Adam Sztaba
już pisze aranże – zdradza na zakończenie Damian Kurasz.
Bartosz Błażewicz

Sanok wystawił na Poprad
4-osobową reprezentację i cała
czwórka znalazła się w gronie
laureatów. Można zatem mówić
nie tylko o sukcesie indywidualnym, ale także zespołowym. Konkurs odbył się w dniach 10-13 listopada.
W III kategorii (do 18 lat),
w której trzeba było wystąpić
w 2 etapach, I nagrodę zdobył
Bartosz Głowacki, zaś III – Tomasz Mazur. Obaj z klasy Andrzeja Smolika. Bartek zdobył
również nagrodę dodatkową za
najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego „Zlostny dialog” Milosza Nowaka. W koncercie laureatów zwycięzca konkursu, obok
tej kompozycji, zagrał także kompozycję Macieja Zimki – Toccatę
nr 2, której brawurowe wykonanie
zrobiło na jurorach ogromne wrażenie.
IV miejsce w kategorii do 15 lat
zdobył Rafał Pałacki, uczący się
pod kierunkiem Grzegorza Bednarczyka i Andrzeja Smolika, zaś
wyróżnienie w grupie najmłodszej
– do 12 lat otrzymał Aleksander
Materniak, uczeń Grzegorza Bed-
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Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że Damian Kurasz to jeden
z najlepszych polskich gitarzystów? Ponownie do współpracy zaprosił go JON LORD, legendarny klawiszowiec grupy
DEEP PURPLE. Przed tygodniem razem wystąpili na scenie
warszawskiej Sali Kongresowej.
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Wyróżnienie dla duetu akordeonowego: Rafał Pałacki (z lewej) i
Aleksander Materniak było miłym, zespołowym akcentem dla
sanockiej ekipy w Popradzie.
narczyka. Podobne wyróżnienie
zdobył prowadzony również przez
Grzegorza Bednarczyka duet:
Rafał Pałacki – Aleksander Materniak.
Przyznawaną w każdym Konkursie nagrodę specjalną dla najlepszego pedagoga otrzymał Andrzej Smolik, który przygotował
dwóch „medalistów”, podkreślono
również, że uczestniczy z dużą
grupą uczniów od pierwszej edycji imprezy w Popradzie.

w maju bieżącego roku. Jest to tym
bardziej bolesna strata, że od 1994
roku Vladimir Cuhran współpracował z sanocką szkołą, uczestnicząc w pracach Jury Sanockich
Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych. Sanoccy melomani
pamiętają zapewne wspaniałe
koncerty znakomitej Młodzieżowej
Orkiestry Akordeonowej z Koszyc
pod jego kierunkiem, m.in. z towarzyszeniem Chóru Dziecięcego
z Popradu.
as

Kino SDK
zaprasza
Pewien kucharz traa na
okładkę poczytnego magazynu
i z dnia na dzień zostaje celebrytą
– tak mniej więcej zaczyna się
„Śniadanie do łóżka”, polska komedia obyczajowa, od niedawna
w kinach, wysoko w rankingach
popularności. Obyczajowa, ale
z domieszką romantyzmu, z Karolakiem, Adamczykiem, Kuną
i Sochą. Kto nie zdążył w ubiegłą
sobotę – w Kinie SDK od najbliższego piątku do niedzieli o 17,
w poniedziałek i środę o 19.30,
wtorek 17.30.
Żeby nie było zbyt słodko
– „Pozwól mi wejść”, lm sklasykowany przez dystrybutora jako
dramat/fantasy/horror,
historia
dwunastoletniej
dziewczynki-wampira, która zaprzyjaźnia się
z nieśmiałym chłopcem, zmieniając go w młodego mężczyznę,
świadomego swoich możliwości
i pragnień. W Kinie SDK od piątku
do niedzieli i we wtorek o 19.30.
Dla czytelników, którzy jako
pierwsi zadzwonią do nas
w piątek o 12, mamy po jednej
podwójnej wejściówce na każdy z lmów.

lek. med. Zygmunt Żyłka
specjalista chirurg
kandydat do sejmiku
lista numer 5
pozycja 12
TEKST SPONSOROWANY

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
Feeria talentu i młodości
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pożytecznego, że poświęcają mnóstwo czasu, żeby
to zorganizować, że dają z siebie, co mają najlepszego. Jestem dumna, że mamy takich uczniów. To
ogromne przedsięwzięcie – bez zaangażowania
młodzieży i wsparcia sporej grupy nauczycieli nie
dalibyśmy sobie z nim rady. Pomagają nam też inni.
Uczniowie Szkoły Językowej A4, przygotowali świąteczne kartki, a wychowankowie II LO, ZS3, ZS4,
G1 oraz zagórskiego G2 wsparli nas podczas artySłynące naukowymi osiągnięciami swych wystycznych prezentacji. Szczególnie gorące podzięchowanków I LO po raz kolejny potwierdziło, że jest
kowania należą się panu dyrektorowi Szybiakowi
nie tylko kuźnią olimpijczyków, ale ma też wielu
i jego pracownikom za udostępnienie SDK i pomoc
uzdolnionych artystów. I że licealista nie samą naprzy organizacji koncertu. Tym razem zebraliśmy
uką żyje. Doroczny koncert charytatywny zorgani2.329,80 złotych. Przeznaczymy je na paczki dla
zowany już po raz czwarty przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Wychowawczych im. ks. Wiesława Siwca
zgromadził taki potencjał talentu, młodości i zaangażowania, jakiego nie powstydziłaby się niejedna
zawodowa trupa. A cel nader szczytny – zebranie
pieniędzy na Akcję „Mikołaj”, w ramach której młodzież „Jedynki” przygotowuje paczki dla dzieci
z najuboższych rodzin. Aż trudno uwierzyć, że
w tym roku traą one do prawie 400 dzieciaków!
Różnorodność scenicznych prezentacji sprawiła,
że 3,5 godzinny koncert dostarczył widowni niezapomnianych wrażeń. Filmowe wspomnienie o księdzu
Siwcu – wspaniałym kapłanie i wychowawcy, który
był inicjatorem Akcji „Mikołaj” – zaprezentował Krystian Bigos, pomysłodawca i realizator lmu. A potem na scenie królowała muzyka poważna i rozrywkowa, nastrojowy śpiew (znakomita Kasia Naleśnik!
– na zdjęciu obok), tańce latynoamerykańskie, ludowe (popisowy ZTL „Sanok”), a nawet hinduskie.
Nie brakło akrobacji sportowych, parkuru w wersji
scenicznej oraz zabawnych scenek kabaretowych.
Koncert zakończył się mocnym uderzeniem w wykonaniu czterech kapel rockowych. Żywiołowo reagująca widownia fetowała artystów, nie szczędząc rąk
i gardeł. Całość sprawnie poprowadzili Katarzyna
Bogaczewicz (plus za wdzięk) i – gościnnie – Grzegorz Michalewski (minusik za „podtatusiały” humor).
Młodzież nie tylko się bawiła. Na jej barkach dzieci. Myślę, że cieszy to ks. Siwca, który spogląda
spoczywała też cała logistyka – obsługa szatni, na nas z nieba. Czujemy, że mocno wspiera nas
zbiórka pieniędzy do puszek, sprzedaż kalendarzy modlitwą – mówi Katarzyna Nowak, szkolny pedai kartek świątecznych, a także sprzątanie. – Po każ- gog, która wspólnie z Ewą Kasprzak kieruje Stowadym kolejnym koncercie przychodzi mi do głowy rzyszeniem Inicjatyw Wychowawczych.
Świetna akcja, świetny koncert, świetna młotaka reeksja: w naszej młodzieży tkwi ogromny,
pozytywny potencjał, który możemy wykorzystać. dzież. Ks. Wiesław z pewnością dumny jest ze swo/joko/
Imponujący jest ich zapał, to, że chcą zrobić coś ich podopiecznych...

Życie to wybór
TOMASZ CHOMISZCZAK
„Życie jest wyborem”, powtarzał kiedyś Jean-Paul Sartre,
a w ślad za nim cały zastęp wyznawców jego egzystencjalnej lozoi.
Poniekąd to prawda: na każdym kroku, w każdej sytuacji
jesteśmy zmuszeni wybierać.
Niestety, nie zawsze da się przewidzieć wynik takich wyborów,
a dopiero skutki działania pokazują nam, czy podjęliśmy słuszną
decyzję. Bywa, że za późno, ale
cóż – po szkodzie chyba nie tylko
Polak jest mądry...
Możliwość dokonania wyboru
wydaje się jednym z najcenniejszych przywilejów człowieka. Mamy
poczucie, że przynajmniej w jakimś
stopniu nasza decyzja może wpłynąć na bieg wydarzeń, chociaż samego losu ani nie odgadniemy, ani
nie odwrócimy. Ta dwoistość to
przecież odwieczne skądinąd w religii chrześcijańskiej zagadnienie pogodzenia kwestii posiadania wolnej
woli z wyznaczoną nam zawczasu
przez Stwórcę drogą życia.
Jednocześnie jednak, postawieni przed obowiązkiem ciągłego decydowania, odczuwamy
niejednokrotnie znużenie, zniechęcenie, a nawet opór. W tym
właśnie – w przymusie wybierania na każdym kroku – egzystencjalizm widział przekleństwo ludzkiej doli, jej skrajnie pesymistyczny,
wręcz tragiczny wymiar. Tylko narodziny i śmierć są w pełni od nas
niezależne, a przez to absurdalne, mówili egzystencjaliści. Poza

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

tymi dwoma zdarzeniami, wrzucani co i rusz w kolejne społeczne sytuacje, wybieramy już nie
tylko wtedy, gdy chcemy; wybieramy także pod presją płynącego
czasu i zdarzeń, przypadkowo.
To wtedy najczęściej zdarza
się nam podejmować błędne decyzje. Nam – przecież wcale nie
zwolennikom tej czy innej lozoi.
Po prostu mieszkańcom ziemskiego padołu. Często bywa i tak, że
im wybór większy, tym większe
zarazem ryzyko pomyłki. Zbyt
duży wybór, to, zdaniem niektórych, już żaden wybór. A wtedy
wybieramy „dla świętego spokoju”,
byle jak, machinalnie, myśląc, że
„jakoś to będzie”. Owszem, będzie, ale czemu musi być „jakoś”?
Tak, całe życie to ciąg nieustannych wyborów. Ale wybory
to jeszcze nie wszystko. Bo życie,
jak twierdził inny francuski klasyk,
„jest gdzie indziej”. Warto o tym
pamiętać i przy zawodowych,
i przy politycznych, i przy jakichkolwiek innych wyborach.

wolnych godzin. Gdyby ktoś miał jakieś ciekawe propozycje,
które „kupi” młodzież, istnieje możliwość zorganizowania
dodatkowych zajęć i kół.
Nieczęsto mamy okazję pisać takie informacje – można coś
fajnego zrobić i jeszcze dostać za
to pieniądze! Wierzymy, że chętni
się znajdą, biorąc pod uwagę
choćby wspaniałych młodych ludzi, którzy pracowali podczas wakacji jako wychowawcy podwórkowi. Jest również szansa na
zatrudnienie kreatywnego mężczyzny, który ma dobry kontakt
z młodymi ludźmi i potra z nimi
pracować. – Przychodzi do nas
wiele dzieci z rodzin pozbawio-

nych ojca – z powodu wyjazdu za
granicę, rozwodu, alkoholu – którym bardzo potrzebny jest kontakt
z kimś, na kim mogłyby się
oprzeć, kto mógłby być dla nich
wzorem – wyjaśnia Małgorzata
Harna, pełniąca obowiązki dyrektora placówki, dodając, że MDK
nie chce być skostniałą instytucją. – Jeśli proponowane już
przez nas zajęcia nie sprawdzą
się, możemy wprowadzić inne,
bardziej oczekiwane przez młodych – deklaruje.
(jz)

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

Sanoccy
Masz pomysł?
muzycy uczczą Przyjdź do MDK!
Młodzieżowy Dom Kultury ma jeszcze w zapasie kilka
patronkę
Z okazji dnia św. Cecylii, proboszcz parai Najświętszego
Serca Pana Jezusa na Posadzie
oraz Chór św. Cecylii zapraszają
na mszę świętą w intencji sanockich muzyków oraz koncert.
Oprócz gospodarzy wystąpią
zaproszone zespoły: „Franciszkańskie Dzwoneczki”, Męski Chór
Liturgiczny Matki Bożej Pocieszenia, Orkiestra PSM oraz Diakonia
Muzyczna z parai.
Msza święta odbędzie się
dziś (19 listopada) o godz. 17,
a koncert o godz. 18.
(z)

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.
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Wypełniony do ostatniego miejsca parter,
balkon, loże i jaskółki, w przejściach dostawki,
ścisk na schodach. Wokół roześmiane
młodością twarze, gwar rozmów przetykany
gdzieniegdzie chichotem i narastające z każdą
minutą emocje. Setki oczu wpatrzonych
w scenę i nastrój niecierpliwego oczekiwania
– kiedy wreszcie się zacznie...
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MOSiR w Sanoku
Basen odkryty, informacja godzin
otwarcia tel. 13-465-91-55.

Kinomani, wehikuł czeka!
Miłośnicy krótkiego metrażu już dziś mogą wsiąść do
Filmowego Wehikułu. W BWA – Galerii Sanockiej
rozpoczyna się kolejna edycja „Euroshorts”
– imprezy, która także w Sanoku ma swoich fanów.

Podczas dwudniowego prze- ze zbiorów Muzeum Sztuki Noglądu (19-20 bm.) zaprezentowa- woczesnej w Nowym Jorku. Sene zostaną znakomite lmy krót- anse rozpoczynają się o godz. 18.
/k/
kometrażowe (fabuły, animacje, Wstęp 2 zł.
dokumenty) z całego niemal
Sponsor główny
świata, nagradzane na wielu
wego koncertu dotąd nie było przeglądach i festiwalach. Towai nic dziwnego, bo to koncert rzyszyć im będzie prezentacja
w ramach przewodu doktorskiego najnowszych amerykańskich lmów reklamowych pochodzących
Nader ciekawie zapowiada się najbliższy koncert sanockiego Moniki Brewczak...
Po trzecie: SOUL wystąpi
zespołu wokalnego SOUL pod dyrekcją Moniki Brewczak.
w niezwykłym miejscu, jakim jest
I to co najmniej z kilku powodów.
Synagoga w Lesku. We wnętrzu,
Po pierwsze: jest to koncert
Po drugie: zespół pokaże w którym sacrum przenika się
okolicznościowy, którym zespół pełnię swych możliwości, prezen- z profanum, a dotyk historii wydauczci 13-lecie swego istnienia. tując się w bardzo zróżnicowa- je się namacalny, wielogłosowy Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki
Wiedząc, jak znakomity poziom nym repertuarze – od utworów śpiew zabrzmi szczególnie pięk- Muzycznej zapraszają mieszkańców Sanoka na koncert STUreprezentuje SOUL, co potwier- dawnych, sakralnych i ludowych, nie...
DENCKA JESIEŃ, który odbędzie się 23 listopada o godz. 17
A wszystko to czeka nas już w Galerii „De” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
dza bogata kolekcja nagród i wy- przez jazz, klasykę, gospel, aż po
różnień zdobytych na ogólnopol- utwory rozrywkowe. Wszystko w przyszły piątek (26 bm.) o godz. 18. im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21.
skich
i
międzynarodowych w różnych językach i kongura- Wystarczy wybrać się do Leska.
Zapraszamy miłośników muzyki i dobrej zabawy. W programie
festiwalach, nie mamy wątpliwo- cjach artystycznych – w nale Nie tylko warto – po prostu trzeba m.in. zespół Matragona, chór PWSZ, kameralne zespoły z repertuści, że i tym razem – mimo „13” nawet z towarzyszeniem sekcji koniecznie!
arem klasycznym i rozrywkowym, soliści, kapela ludowa oraz po raz
/jot/ pierwszy kabaret muzyczny. Wstęp wolny.
– uczta będzie przednia...
instrumentalnej! Tak przekrojoi.b.

SOUL w Synagodze

Studencka Jesień

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
19-22 XI – apteka PANORAMA
ul. Krakowska 2
22-29 XI – apteka POD ORŁEM
ul. 3 Maja 17
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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SZKOLNE KLIMATY

Mają przyjaciół nawet w Szkocji
Pod koniec października odbyła się w „trójce” pierwsza wizyta
nauczycieli ze szkół partnerskich.
Goście zwiedzali budynek i sale
lekcyjne, obserwowali zajęcia,

ARCHIWUM PRYWATNE

Akademia z medalem
O uhonorowanie „Czwórki”
wnioskowało sanockie koło
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
W przeddzień uroczystości jego
przedstawiciel był w zarządzie
głównym po odznaczenie dla jednego z kolegów, a niespodziewanie przywiózł także medal dla
szkoły. – Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo chociaż wiedzieliśmy
o wniosku, to wydawało się, że
wyróżnieni możemy zostać dopiero wiosną. Tymczasem kombatanci, których zaprosiliśmy na
Święto Niepodległości, przynieśli
nam Złoty Medal Opiekuna Miejsc

Pamięci Narodowej, nadany
przez Radę Ochrony Pamięci
Walki i Męczeństwa – mówił
Grzegorz Kornecki, dyrektor G4.
Po ocjalnym przekazaniu
szkole medalu wiceburmistrz Marian Kurasz powiedział: – To wielkie wyróżnienie. Należało wam
się, bo jesteście szkołą, która
w znakomity sposób uczy młodzież historii i dba o patriotyzm.
Dyrektor Kornecki odparł, że medal będzie dla Gimnazjum nr 4
motywacją do dalszego kultywowania tych wartości, do czego
zresztą zobowiązuje imię 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następ-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Tyleż zaskakujący, co radosny przebieg miało tegoroczne
Święto Niepodległości w Gimnazjum nr 4. Tuż przed
rozpoczęciem akademii okazało się bowiem, że szkoła
otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Dyrektor Grzegorz Kornecki prezentuje medal, który wręczyli mu:
wiceburmistrz Marian Kurasz, sekretarz starostwa powiatowego
Marian Kunc i szef sanockiego ZKRPiBWP Zdzisław Kluska.
nie mjr Bolesław Michta otrzymał
wielce zaszczytny Krzyż Czynu
Frontowego. W dalszej części
akademii było podsumowanie

Konkursu Plastycznego „Święto
Niepodległości” oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów
szkoły.
(bart)

Od ponad dwóch lat mój były mąż nie płaci alimentów
na nasze małoletnie dzieci. Alimenty te zostały zasądzone
prawomocnym wyrokiem. Dotychczas otrzymywałam pieniądze z funduszu Alimentacyjnego. Jednakże niedawno podjęłam pracę i teraz moje dochody przekraczają próg dochodowy, do którego fundusz wypłaca pieniądze za zaległe
alimenty. Proszę mi poradzić co mam zrobić aby otrzymywać
alimenty na dzieci skoro mój były mąż wyjechał za granicę
i ani nie myśli o płaceniu alimentów na nasze dzieci. Ostatnio
przeczytałam w gazecie, że w imieniu moich dzieci mogę
wystąpić o zapłatę alimentów przeciwko dziadkom. Czy przysługuje mi takie uprawnienie?
Joanna C. z Zagórza
Zgodnie z art. 132 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności
powstaje dopiero wtedy, gdy nie
ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba
ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub
gdy uzyskanie od niej na czas
potrzebnych
uprawnionemu
środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Powyższy przepis wskazuje okoliczności
powstania obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych
w dalszej kolejności. Dochodzi do
tego w trzech przypadkach,
a mianowicie:
1) gdy osoby zobowiązanej
w kolejności bliższej nie ma (bo
np. nie żyje, zaginęła),
2) kiedy osoba zobowiązana w bliższej kolejności, co
prawda istnieje, jednakże nie
jest w stanie świadczyć alimentów (bo np. z powodu złego stanu zdrowia nie pracuje, nie
osiąga żadnych dochodów, ani
nie ma majątku), lub
3) gdy uzyskanie od osoby
zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych
uprawnionemu środków utrzymania „jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”.
W tej sytuacji może Pani
wystąpić w imieniu małoletnich
dzieci przeciwko dziadkom
o zasądzenie alimentów.

Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Sienkiewicza 10
tel. 13-463-39-49
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres
internetowy redakcji:
tygodniksanocki@wp.pl
Końcowo pragnę wskazać
orzeczenie Sądu Najwyższego,
w którym stwierdził, że: „Obowiązek alimentacyjny dalszego
krewnego istnieje nie tylko wtedy, gdy bliższy krewny nie ma
możliwości wypełniania tego
obowiązku, lecz może powstać
także wtedy, gdy bliższy krewny
mimo takich możliwości nie wywiązuje się ze swych obowiązków” (orzeczenie SN z dnia 14
maja 1962 r., 2 CR 167/62,
OSNCP 1963, nr 4, poz. 91).

Rady na odpady
Świetną okazją do edukacji poprzez zabawę było
rozstrzygnięcie piątego już konkursu plastyczno-technicznego
„Nasze rady na odpady” w Przedszkolu nr 3. Przy tej okazji
dzieci pochwaliły się imponującym wynikiem: 1139 kg
zebranej makulatury w ramach akcji „Ratuj naturę
– zbieraj makulaturę”.

ARCHIWUM PRYWATNE

Dyrektor Adam Mindur przypomniał fakty z wieloletniej współpracy szkoły z podobnymi instytucjami
w Europie i wyraził zadowolenie,
iż ta współpraca stale się rozwija i wzbogaca o partnerów
z nowych państw. Obecny
Po bardzo udanych projekna konferencji wiceburmistrz
tach: „Mapa Polski i Finlandii”
Marian Kurasz podkreślił
oraz „Jestem aktywny. Jestem
znaczenie podejmowanych
twórczy” SP3 po raz kolejny
przez szkołę działań dla
uzyskała wsparcie nansowe
podnoszenia jakości pracy,
Komisji Europejskiej, w ramach
poziomu wiedzy i umiejętnoProgramu Comenius „Uczenie
ści uczniów, jak również dla
się przez całe życie” i rozpopromocji Sanoka. Naczelnik
częła realizację dwuletniego
Wydziału Edukacji, Irena
projektu „Otwórz swój umysł
Penar, przekazała gościom
dla przyszłości” we współpracy
pamiątki z miasta i regionu.
z partnerskimi szkołami z AnOprócz wizyty w szkole
glii, Szkocji, Hiszpanii i Włoch.
zwiedzili oni także zabytki
Autorkami wspomnianego proSanoka, Rzeszowa i Łańgramu są: Anita Leszczyńska
cuta oraz wyjątkowo pięki Małgorzata Romaniak-Stane o tej porze roku Biesznek. W zaplanowanych dziaczady. – Mamy nadzieję,
łaniach nauczyciele zamieże realizowany wspólnie
rzają skoncentrować się na
Żadna z sanockich placówek edukacyjnych nie może pochwalić się tak projekt przyniesie korzyści
wprowadzaniu nowoczesnej
rozwiniętą współpracą „ze światem” jak SP3. Na zdjęciu – pamiątkowa dla uczniów i naszej szkoły
edukacji z użyciem technologii
fotka na tle gazetki poświęconej Szkocji.
oraz będzie okazją do nainformacyjno-komunikacyjnych,
wykorzystaniu przez uczniów wiedzy do czytania literatury dziecięcej oraz poznali system i organizację pracy bywania cennych doświadczeń
szkolnej w sytuacjach praktycznych realizacji zadań opartych na obser- placówki. Zaprezentowali także zawodowych przez nauczycieli
i w życiu codziennym, wzbogacaniu wowaniu i badaniu otaczającego swoje instytucje i uczestniczyli – podsumowuje dyrektor.
wyobraźni poprzez zachęcanie ich nas świata.
w spotkaniu rady pedagogicznej.
(z)

Szkoła Podstawowa nr 3 kontynuuje owocną współpracę
ze szkołami w Europie. Dzieje się to dzięki wysiłkowi zespołu, który opracowuje i koordynuje projekty międzynarodowe.
Ostatnio placówka podejmowała gości z partnerskich szkół,
wśród których byli po raz pierwszy Szkoci.

„Ekologiczna” część artystyczna również wypadła wspaniale
Prace konkursowe – eko-zabawki – powstały z różnego rodzaju surowców wtórnych, odpadów takich jak papier, plastikowe
butelki, kartonowe opakowania.
Dzieci wykonywały je w domach,
wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. – Konkurs pokazuje, że
śmieci można wykorzystać do
zrobienia czegoś fajnego. Poza

tym wspólna praca aktywizuje
całe rodziny. To dobra forma integracji i zabawy – podsumowała
dyrektor Małgorzata Pietrzycka.
Dodajmy, że konkurs w „trójce”
odbył się w ramach realizowanego
przez miasto projektu „Eko-Sanok”.
Wszystkie prace, wyeksponowane
na przedszkolnym korytarzu,
zostały nagrodzone.
(z)
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Kandydat z poparciem
Sam Osika podkreślał, że
główne hasło jego kampanii brzmi
„Dość kłótni – czas budowy”. – Nasze miasto jest znane na Podkarpaciu, jednak – niestety – nie
z racji swoich walorów, lecz ciągłej
wojny na linii burmistrz – rada.
Czas z tym skończyć. Tutejsi
mieszkańcy mają w sobie wiele

Przejeżdżaj z rozwagą

lory turystyczne – przekonywał
kandydat na burmistrza.
Po przedstawieniu swojego
programu lider komitetu „Jednością
silni” zaprezentował jego członków
i zwolenników. Osoby pojawiające
się na scenie Domu Kultury komplementowały Osikę jako najlepszego
kandydata na burmistrza. Wyróżniało się wystąpienie M. Chomycz:
– Bez wahania głosowałabym na
Jakuba. Na takiego gospodarza
zasługujecie, więc postawcie na
niego. Jeśli wygra, to stracę świet-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Jakub Osika to człowiek bardzo
nym zakłopotaniem...
przekonałem się, że Kuba jest
magnesem, który przyciąga ludzi
i motywuje ich do działania. To
osoba niezwykle otwarta i kreatywna. Podobnie jak ja powinniście uwierzyć, że to najlepszy
kandydat na burmistrza Zagórza.

Zadaniem uczestników jest napisanie listu (z informacją o nadawcy – imię i nazwisko, wiek, numer
telefonu) do Świętego Mikołaja
i dostarczenie go do ODK „Gagatek” (ul. Kochanowskiego 25, tel. 13
464-50-50) do 25 listopada br. Komisja oceniająca prace weźmie pod
uwagę ich oryginalność pod względem treści i formy. Autorzy najciekawszych listów zostaną zaproszeni na nał konkursu – połączony
z wręczeniem nagród i otwarciem
jubileuszowej wystawy – który odbędzie się 10 grudnia.
/jot/

Zatrzymywani kierowcy otrzymywali ulotki i gadżety.
KRZYSZTOF LESZKOWICZ, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład
Linii Kolejowych w Rzeszowie: – W Sanoku
zatrzymaliśmy ponad 20 samochodów. Miejscowi kierowcy zrobili bardzo dobre wrażenie, na
przejazdach kolejowych okazali się naprawdę
zdyscyplinowani.

Nie kupuj i nie połykaj

Możesz sobie zaszkodzić!

Dwa miesiące po Niebieszczanach wóz gaśniczo-ratunkowy otrzymała Ochotnicza
Straż Pożarna w Kostarowcach. To scania za prawie
milion złotych!

ARCHIWUM UG SANOK

Scania może zabrać „na pokład” ponad 5 tys. litrów wody.

ODK „Gagatek” zaprasza
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalistów do udziału
w 10. edycji konkursu
„List do św. Mikołaja”.

Polskie Linie Kolejowe już po
raz szósty zorganizowały kampanię BEZPIECZNY PRZEJAZD
– „Zatrzymaj się i żyj”. Tym razem
zawitała również do Sanoka. Rozpoczęto ją na przejeździe przy ul.
Okrzei, następnie przenosząc się
na ul. Konopnickiej, gdzie ruch
był zdecydowanie większy. Pracownicy Straży Ochrony Kolei
i Zakładów Linii Kolejowych oraz
policjanci oceniali zachowania
kierowców na przejazdach, jak
również reakcje na znaki i sygnały
urządzeń. Ponadto zatrzymywanym kierowcom rozdawali ulotki
i gadżety, promujące kampanię.
W 2010 roku na przejazdach
w Polsce zdarzyło się 179 wypadków. Zginęły 22 osoby, a 39
zostało rannych. Najczęstszą
przyczyną wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych są
błędy kierowców: brak reakcji na
znak STOP, omijanie slalomem
zamkniętych rogatek, wjeżdża-

nie pod opadające drągi rogatek,
ignorowanie sygnałów świetlnych
i dźwiękowych o nadjeżdżającym
pociągu.
(blaz)

nak zupełnie inne przeznaczenie
– służy do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze) i nie nadaje się do spożycia
otwarty, ale i skromny. Zgotowaną mu owację przyjął z wyraźPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku
przez ludzi – podkreśla Stanisław
przesyła ostrzeżenie Światowej Organizacji Zdrowia przed
Kwolek, powiatowy inspektor saenergii, ale ta jest ostatnio przyga- nego współpracownika, ale będą doustnym przyjmowaniem preparatu, który dostępny jest
nitarny. – Preparatu MMS, podobszona. Trzeba ją uwolnić. Wspól- też i dobre strony. Bo prawdę mó- w sprzedaży internetowej pod nazwą Mirabele Mineral
nie MMS2, nie należy stosować
nie możemy bardzo wiele zdzia- wiąc, on tak kocha swój Zagórz, że Solution (Minerale Mineral Suplement, MMS).
doustnie, ponieważ może to być
łać. Zagórz to moja Mekka i zrobię czasami wręcz zamęcza mnie
– Produkt ten reklamowany specyk skuteczny w leczeniu szkodliwe dla organizmu. Nie ma
wszystko, żeby żyło nam się tu le- ciągłym gadaniem o tym, co można
jest jako naturalny środek mine- wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, żadnych naukowych dowodów
piej. Przede wszystkim musimy byłoby tu jeszcze zrobić... – żartoralny, wzmacniający system im- malarii, zapalenia wątroby i nowo- wskazujących na jego korzystne
wykorzystać nasze ogromne wa- wała wicewojewoda.
(bart)
munologiczny organizmu lub jako tworów. W rzeczywistości ma jed- oddziaływanie na człowieka. /k/

Scania dla Kostarowiec

Mikołaj czeka

Sanok był jednym z 23 miast objętych akcją „Bezpieczny
poniedziałek” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zatrzymaj
się i żyj”. Pracownicy kolei i policjanci oceniali zachowania
kierowców na dwóch przejazdach kolejowych.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ (2)

Trzy tygodnie po konferencji prasowej Jakub Osika
zorganizował konwencję wyborczą z udziałem mieszkańców.
Kandydat na burmistrza Zagórza odkrył wszystkie karty,
wyraźnie pokazując, że ma duże poparcie.
Kandydaturę Osiki rekomendują m.in.: europosłanka Elżbieta
Łukacijewska, posłowie Marek
Rząsa i Piotr Tomański, wicewojewoda Małgorzata Chomycz,
a także radny wojewódzki Sławomir Miklicz. Ten ostatni charakteryzując swojego przyjaciela, mówił: – Już w szkole średniej

19 listopada 2010 r.

MIASTO I POWIAT

Nowocześnie wyposażony
pojazd ma zbiornik aż na 5 tys.
litrów wody. Dzięki temu będzie
stanowił doskonałe wsparcie także dla strażaków zawodowych.
– Mamy nowy i piękny wóz bojowy, więc trzeba pomyśleć o rozbudowie garażu – mówi Tadeusz
Burka, radny z Kostarowiec.
– Na zakup samochodu wydaliśmy około 300 tys. zł, pozostałą
kwotę stanowiło donansowanie
z funduszy unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego
– podkreśla Mariusz Szmyd, wójt
gminy Sanok.
(bb)

Drodzy Państwo !
Szanuję każdego, potraﬁę pracować ze wszystkimi.
Dobro wspólne można zbudować tylko uczciwą i solidną
pracą.
Zapewniam Państwa, że skutecznie będę walczył o sprawy
naszej Małej Ojczyzny.
Nie traćmy czasu na kłótnie i swary, lecz wykorzystajmy go
do budowy lepszej przyszłości.
Przywróćmy w gminie dobry klimat społeczny.
Proszę Państwa o głos dla zgody i rozwoju
Miasta i Gminy Zagórz.

TEKST SPONSOROWANY

19 listopada 2010 r.
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PRZED WYBORAMI

Dlaczego będę głosował
na Wojciecha Blecharczyka?

Adam Siembab, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Sanoku:
– Jest pełen „pozytywnej energii” i potra nią
obdarzać innych. Obserwując go w działaniu,
dostrzegam, iż jest niezwykle aktywny, a przy
tym konsekwentny. Żyjąc w tym mieście, widzę efekty jego pracy, widzę, jak Sanok się
zmienia. Cennym u niego jest także to, że
dostrzega różnorodność potrzeb, pragnień
i marzeń mieszkańców Sanoka, stara się sprostać ich oczekiwaniom. Oceniając jego postawę, powiedziałbym, że jest burmistrzem nie dla
zaszczytów czy sławy, ale z powołania. Wielokrotnie miałem też okazję doświadczyć, jak
bardzo jest wrażliwym człowiekiem. Dzięki temu zawsze możemy na niego
liczyć, a pomoc dla szpitala stała się stałym elementem w budżetach
miasta. Kiedy rozmawiam z ludźmi spoza Sanoka i słucham naprawdę
wielu miłych i pochlebnych słów o tym, jak bardzo w ostatnich latach
miasto zmieniło się na korzyść, wiem, jak wiele jest w tym osobistych
zasług Wojciecha Blecharczyka. Jestem dumny z takiego Burmistrza.

Stanisława Suzańska,
od ponad 20 lat sanoczanka, zakochana w swoim mieście:
– Z zainteresowaniem przeczytałam w „Tygodniku Sanockim” wywiad pt.
„Dumny jestem z Sanoka”, a są to słowa burmistrza Wojciecha Blecharczyka. Ja to odwrócę i powiem: „dumna jestem z burmistrza W. Blecharczyka i podczas wyborów z przekonaniem i satysfakcją oddam na niego
głos.
To samo zrobią moi dwaj synowie i jest to ich decyzja. Dzięki niemu Sanok
z roku na rok się zmienia, jest coraz piękniejszy. Widzą to moi znajomi,
przyjaciele. Zachwycają się Sanokiem przybysze z zewnątrz. I nie tylko.
Często wyjeżdżam do Włoch. I proszę mi wierzyć, za każdym razem
w moim bagażu znajduje się album SANOK Ryszarda i Zygmunta Naterów. Wożę go niczym relikwię i pokazuję wszystkim, a Włosi są oczarowani moim miastem. Dla nich obraz Polski zatrzymał się w kadrze na czasach
PRL-u, stąd ich niedowierzanie, że gdzieś tam w małym miasteczku na
skraju Polski może być tak pięknie. Niektórzy są w prawdziwym szoku.
Uważam, że duża w tym zasługa burmistrza Wojciecha Blecharczyka.
Podkreślają to zwykli mieszkańcy Sanoka, zwłaszcza ci, którzy mieli z nim
już kontakt. Zaraża energią i miłością do tego miasta wszystkich. Podoba
się starszym obywatelom, a w równej mierze młodym ludziom, o czym
wiem z przekazów swoich synów. Nie wiem, czy ten mój głos przysporzy
Panu Burmistrzowi głosów w wyborach, zwłaszcza że jestem zwyczajną,
jedną z wielu mieszkanek Sanoka, ale sumienie mi podpowiedziało, że
powinnam to komuś powiedzieć.

Andrzej Smolik, dyrektor PSM I i II st. w Sanoku:
– Z wielu względów. Sanok kierowany
przez burmistrza Wojciecha Blecharczyka z roku na rok pięknieje i rozwija
się pod względem gospodarczym i kulturalnym. Znajduje to odzwierciedlenie
w licznych pozytywnych opiniach
turystów, naszych gości również.
Potwierdzeniem właściwego „kursu”
są różnorodne nagrody i wyróżnienia
w konkursach i rankingach ogólnokrajowych. I co jest bardzo istotne, udało
mu się, wspólnie z podległymi mu instytucjami, pozyskać duże środki zewnętrzne, niezbędne do dalszego wszechstronnego rozwoju, w różnych dziedzinach. Ogromnie cenną zaletą, którą W. Blecharczyk posiada, jest wizja
całościowego rozwoju miasta, którą z wielką konsekwencją stara
się realizować, mimo różnorodnych trudności i uwarunkowań. I na
koniec jeszcze jedna zaleta, którą posiada, a która ma dla mnie
szczególną wartość, otóż Wojciech Blecharczyk wykazuje dużą
wrażliwość na sprawy edukacji i kultury, wspierając je w miarę
możliwości miasta. Poza tym, jest ich świetnym promotorem.
Zoa Kordela-Borczyk,
Karpackiej – Polska:

Zarządu

Fundacji

– Bo chcę mieć takiego burmistrza!
W ostatnich dwóch kadencjach zmienił wizerunek Sanoka na dynamicznie
rozwijający się i otwarty na inwestycje
ośrodek miejski. Przekształcił rynek
miasta, wzgórze zamkowe i park miejski w miejsca, w których chce się
przebywać. Wrażliwy na potrzeby
i problemy mieszkańców. Prywatnie
ciepły, gościnny i skromny. Nie widzę
lepszego kandydata od niego.

Ryszard Ziarko:
– Dynamiczny rozwój w ostatnim okresie, zauważalny przez mieszkańców naszego miasta, jest sukcesem w dużej mierze Pana Wojciecha Blecharczyka.
Planowane i wprowadzane inwestycje w najbliższym okresie, zdecydowanie zmienią wizerunek
Sanoka, który stanie się atrakcyjnym miejscem
na mapie Polski.
Tylko osoba o silnym charakterze, zdecydowana,
śmiało podejmująca trudne decyzje, przyjazna,
a takim jest Pan Wojciech Blecharczyk, odnosi
sukces jako Burmistrz Miasta Sanoka.

Prezes

Proszę o zaufanie i Państwa głos!
Wojciech Blecharczyk
TEKST SPONSOROWANY
MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA BLECHARCZYKA „DLA SANOKA”.

WYBORY SAMORZĄDOWE

– I STARCIE dla PO

W minioną niedzielę, 14 listopada, na kompleksie boisk
sportowych „Orlik” przy SP nr 1 rozegrany został
niecodzienny mecz piłkarski: WYBORY SAMORZĄDOWE
– I STARCIE.
Celem tej wyjątkowej sportowej potyczki była możliwość
spotkania
się
kandydatów
z poszczególnych komitetów wyborczych na neutralnym gruncie,
poza terenem politycznych zmagań. Autorzy inicjatywy postawili

Do rywalizacji zgłosiły się
– niestety – tylko 2 zespoły:
drużyna Komitetu Wyborczego
Stowarzyszenie „Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej”
oraz drużyna Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej,

ci KW Platforma Obywatelska.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:2. Królami strzelców
zostali – z takim samym 2-bramkowym dorobkiem – Sławomir
Miklicz, kandydat na Burmistrza
Miasta Sanoka oraz Dariusz
Jęczkowski, kandydat na radnego do Rady Powiatu Sanockiego.
Bardzo cieszy fakt, iż pomimo
gorącego okresu przedwyborczego zawodnicy obydwu drużyn po-

ARCHIWUM PO

Lesław Wojtas, prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego:
– Moje poparcie dla Wojciecha Blecharczyka wynika z wielu czynników. Wśród nich
wymieniłbym dotychczasowe sukcesy
w poprawie infrastruktury miasta. Sanok
zmienia się dynamicznie, a mieszkańcom
żyje się lepiej. Posiadanie spójnej strategii
rozwoju i wizji charakteru miasta zapewni
mu dalszy rozwój na najbliższe kilkanaście
lat. Wojciech Blecharczyk jest człowiekiem
powszechnie lubianym i życzliwym, a przy
tym skromnym i bezpośrednim, otwartym
na inicjatywy społeczne i współpracę z samorządami dzielnicowymi. Osobiście bardzo cenię go za aktywny
udział miasta w tworzeniu dobrych warunków biznesowych i wspieranie inicjatyw gospodarczych biznesu lokalnego. Godnymi podziwu
i uznania są działania W. Blecharczyka na rzecz promocji miasta, które tak wiele dla niego znaczy. Na koniec wspomnę o dobrej współpracy z PBS, która służy zarówno Bankowi, jak i Miastu.

Podczas meczu ostro walczyli o zwycięstwo, po meczu tworzyli jedną drużynę.
TEKST SPONSOROWANY

na sport i dobrą zabawę na świeżym powietrzu, jako doskonały
sposób rozluźnienia atmosfery
przed zbliżającymi się wyborami
samorządowymi.

będącego zarazem pomysłodawcą i organizatorem turnieju.
Po bardzo ciekawej i w miarę
wyrównanej walce zwycięzcą niedzielnej potyczki zostali kandyda-

trali zostawić rywalizację polityczną poza linią boiska, dbając o to, by
podczas meczu panowało jedynie
sportowe współzawodnictwo w duchu zasad „fair – play”.
kj

* Zaczęło się od idei wybudowania parkingu na terenie tzw.
Okęcia. Powstała nawet już
dokumentacja. Potem jednak
do akcji wkroczyła spółka Automarket z propozycją rozszerzenia inwestycji poprzez wybudowanie nad parkingiem galerii.
Proszę przekonać naszych Czytelników, że to dobry pomysł...
– Idea zbudowania parkingu na
terenie „Okęcia” ma już swoją
historię. Budowa wielopoziomowego parkingu według wcześniejszych
koncepcji kosztowałaby kilkanaście
milionów złotych, które nigdy by się
nie zwróciły. Spółka „Auto-Market”
złożyła gminie miasta Sanoka ofertę, która odpowiada oczekiwaniom
mieszkańców Sanoka, okolicznych
miast i gmin. Nasz projekt zakłada
budowę obiektu, w którym znajdzie
się parking i część kulturalno-usługowo-handlowa. Na Podkarpaciu
– jak dotychczas – nie ma takiego obiektu, ten będzie pierwszy.
Między ulicami Jagiellońską i Daszyńskiego powstanie oryginalny
pod względem architektonicznym
i funkcjonalnym obiekt, w którym
będzie miejsce na relaks i kulturę

Galeria, która zmieni Sanok
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM BRAJĄ, członkiem zarządu spółki „Galeria Sanok”

* Dla realizacji zadania powołana została do życia spółka
z o.o. „Galeria Sanok”, w której
jednym z ważnych udziałowców jest Gmina Miasta Sanoka.
Aport, jaki wniosła do spółki
jest niebagatelny, gdyż są to
działki wycenione na ok. 3,3 mln
złotych. A jaki jest wkład pozostałych udziałowców?
– Tak, to prawda. Miasto obejmie
udziały za aport, którego wartość
została wyceniona na 3,3 mln. zł.
Miasto jest inicjatorem tego projektu, na podstawie Uchwał Rady
Miasta przeprowadzone zostało
postępowanie, w trakcie którego spółka „Auto-Market” została
wybrana jako partner do realizacji tego przedsięwzięcia. Wspólnicy spółki „Galeria Sanok” to:
TARPOM SA i „Auto-Market”
Sp. z o.o., którzy obejmą udziały
za gotówkę (3,5 mln zł) i aport

ma w niej udział większościowy.
Spółka powstała w 2003 r., posiada kapitał zakładowy blisko
69 mln zł. Jest właścicielem wielu
obiektów, w których funkcjonują
sklepy delikatesowe m.in. w Rzeszowie, Krośnie czy Tarnowie.
W Stalowej Woli posiada największą w regionie (poza Rzeszowem)
galerię handlową o powierzchni
ponad 13,5 tys. m2. Stąd też doświadczenie kadry „Auto-Marketu”
będzie wykorzystane w budowie
i urządzaniu Galerii Sanok. Ponad
rok temu w dokumentacji przetargowej na wyłonienie partnera do
realizacji przedsięwzięcia Miasto
określiło swoje warunki i oczekiwania, a „Auto-Market” Sp. z o.o.
przedłożyła koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą
te oczekiwania, co pozytywnie
zostało przyjęte przez samorząd
Sanoka.

ARCHIWUM UM SANOK

Widok Galerii Sanok od strony ulicy Jagiellońskiej, z dołu. Urbaniści twierdzą, że poprawi ona
estetykę tej części miasta i w znacznym stopniu rozwiąże problemy parkingów w centrum.
zyczną (tnes, bowling), salę kinową oraz bardzo szeroką ofertę
usług i handlu. Jestem przekonany, że tego obiektu będą sanoczanom zazdrościć mieszkańcy wielu
miast Podkarpacia, a także przybysze zza wschodniej i południowej
granicy, którzy będą odwiedzać
Sanok. Myślę, że z chwilą uruchomienia Galerii sanoczanie nie będą
musieli wyjeżdżać na zakupy do
Rzeszowa czy innych większych
miast.
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W CENTRUM UWAGI

w postaci nieruchomości. Kapitał
zakładowy spółki wyniesie blisko
7 mln zł.
* Sanoczanie nie znają spółki
„Auto-Market”. Jedna z radnych w dyskusji nie zawahała
się powiedzieć: „będę przeciw,
gdyż nie inwestuję w ciemno,
a ja nie wiem, o co tu chodzi, nie
znam naszych partnerów”...
– „Auto-Market” Sp. z o.o. powiązana jest kapitałowo z FRAC SA
i jest od niej zależna, FRAC SA

* Z informacji wynikało, że pojawił się jeszcze jeden udziałowiec. Kto nim jest i jaka ma być
jego rola w spółce?
– Tym udziałowcem jest wspomniana już przeze mnie Spółka
Akcyjna TARPOM z grupy inwestycyjnej FRAC. TARPOM SA. Jest
ona zależna od FRAC SA (FRAC
SA posiada 51 procent akcji). Sieć
sklepów Delikatesy FRAC jest
doskonale znana na Śląsku i na
Podkarpaciu . Pod tą rmą działają

w waszym mieście dwa
sklepy (przy ul. Kochanowskiego i ul. Jana Pawła II). Z kolei TARPOM
SA jest wiodącą w kraju
rmą specjalizującą się
w produkcji mebli sklepowych i ich montażu oraz
wyposażaniu placówek
handlowych. Wiarygodność tej rmy wzmacnia
fakt, że Skarb Państwa
posiada w niej 49 procent
akcji. W spółce „Galeria
Sanok” TARPOM SA
będzie obok Gminy Miasta Sanoka i „Auto-Market” Sp. z o.o jednym
z udziałowców.
* Na jednej z ostatnich sesji
Rady Miasta, gdy podejmowano uchwałę o wniesieniu
aportu przez Gminę z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału, nie zabrakło głosów
niepokoju o majątek miasta.
Czy zasadnych?
– Nie dziwi mnie, że radni troszczą się o majątek miasta. Taka
jest ich rola i powinność. Proszę
jednak zważyć, jakie jest ryzyko
miasta w tym przedsięwzięciu.
Ten teren, w miarę postępu prac
i realizacji kolejnych etapów inwestycji, będzie tylko przybierał
na wartości, tym samym wartość
działek Gminy Miasta Sanoka
w spółce „Galeria Sanok” będzie
rosła. Dodam, że umowa spółki
zawiera zapisy, które gwarantują Gminie Miasta Sanoka prawo
desygnowania swych przedstawicieli do Rady Nadzorczej jak
i Zarządu Spółki. Przez te osoby
miasto będzie miało zapewnioną
pełną kontrolę nad działalnością
Spółki „Galeria Sanok”. Obawy
radnych o majątek miasta są
w świetle powyższego bezzasadne. To przedsięwzięcie nie niesie
dla miasta żadnego zagrożenia.
* Co będzie wchodziło w skład
Galerii Sanok, oprócz parkingu
na blisko 300 pojazdów ?
– W oryginalnej bryle obiektu znajdzie się podziemny parking na 170
miejsc, pierwszy w południowo-wschodniej Polsce, oraz parking
górny na ok. 130 miejsc (na dachu budynku). Dwie kondygnacje
o powierzchni ok. 8,5 tys. m2
ARCHIWUM PRYWATNE
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Odpokutuje, ale życia nie zwróci

pojazdem pod wpływem alkoholu
oraz umyślne naruszenie zasad
bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku
ze skutkiem śmiertelnym, za co
kodeks karny przewiduje do 12
lat pozbawienia wolności.

W Sądzie Rejonowym w Lesku zakończył się proces
32-letniego mieszkańca Sanoka Michała Ś., oskarżonego
o spowodowanie po pijanemu wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Kierowany przezeń land rover wjechał do Zalewu Solińskiego
i zatonął – wraz ze znajdującym się w środku 22-letnim
Danielem W. Sąd uznał oskarżonego winnym i skazał
na 4,5 roku pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie
8-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest prawomocny.

Nieprędko siądzie
za kierownicą

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

land roverem. Wraz z nim do
auta wsiadł Dawid W. oraz
17-letni Dawid K. z Zawozu – jedyny trzeźwy uczestnik eskapady. Zakończyła się ona tragicznie – rozpędzona terenówka
zjechała z głównej drogi i po
uderzeniu w drewnianą kłodę
wpadła do wody, tonąc na głębokości kilku metrów. Dawid K.
zdołał wydostać się z pojazdu,
po czym zanurkował, pomagaTragiczna eskapada
jąc uwolnić się kierowcy. PodejOkoło godz. 3. w nocy, gdy mowane przez 17-latka dramaczęść biesiadników poszła tyczne próby wyciągnięcia na
spać, Michał Ś. postanowił udać powierzchnię Daniela W. okazasię na przejażdżkę własnym ły się jednak bezskuteczne...
Do tragedii doszło w połowie
maja w Zawozie. Michał Ś. – właściciel rmy geodezyjnej – wybrał
się tam wraz ze swoim pracownikiem Danielem W., aby postawić
boje pod łódkę i wykonać pomiary geodezyjne w ośrodku żeglarskim. Wieczorem, w towarzystwie
kilku innych osób, wzięli udział
w ognisku suto zakrapianym
alkoholem.

przeznaczone będą na usługi, handel i rekreację. Na parterze zostanie
urządzony markowy supermarket,
a w pasażu usługowym funkcjonować będą punkty świadczące
szeroką gamę usług, na które w Sanoku jest rosnące zapotrzebowanie
(jak np. salon kosmetyczny, serwis
telefonii komórkowej, usługi bankowe, bar). W galerii handlowej znajdą
się placówki znanych rm, oferujące nabywcom markowe wyroby
(odzież, kosmetyki, obuwie, galanterię skórzaną, wyroby jubilerskie,
biuro turystyczne itp). Na najwyższej kondygnacji mieścić się będzie
multikino, restauracja i kawiarnia
z panoramicznym widokiem na
okolicę oraz drugi poziom parkingu.
Liczymy na współpracę z sanockimi
przedsiębiorcami i mamy nadzieję,
że wielu z nich skorzysta z naszej
oferty i umiejscowi swoją działalność w Galerii Sanok.
* Jak pan ocenia przyjęte rozwiązania komunikacyjne?
– Obszar, na którym lokalizowany
będzie obiekt, nie jest łatwy do skomunikowania. Istniejąca infrastruktura komunikacyjna a także ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, narzucają
rozwiązania komunikacyjne, które
muszą się „dopasować” do istniejącej sieci dróg. Proponowane przez
Spółkę „Galeria Sanok” rozwiązania są optymalne, pozwolą łatwo
i bezpiecznie wjechać i wyjechać
z parkingu. Będziemy te rozwiązania uzgadniać z zarządcami dróg
położonych w pobliżu Galerii Sanok
i wierzymy, że wypracujemy najbar-

O tragedii, w wyniku której zginął 22-letni Daniel W., przypomina
metalowy krzyż postawiony na brzegu przez rodzinę chłopaka.

Widmo 12 lat za kratami śledztwo prowadzone przez ProMichał Ś., w organizmie którego stwierdzono ponad 2,5 promila alkoholu, został tymczasowo
aresztowany.
Trzymiesięczne

kuraturę Rejonową w Lesku zakończyło się aktem oskarżenia.
Właścicielowi land rovera postawiono dwa zarzuty: kierowanie

W trakcie procesu, który od
sierpnia toczył się przed Sądem
Rejonowym w Lesku, przesłuchano kilkunastu świadków, zapoznano się też z opinią biegłych.
Wyjaśnienia złożył również oskarżony, który nie przyznał się jednak
do winy, twierdząc, że nie pamięta,
co wydarzyło się w ostatnich godzinach przed tragedią. Kluczowe
znaczenie dla sprawy miały zeznania 17-letniego Dawida K., który
dwukrotnie opisał szczegółowo
przebieg zdarzeń, potwierdzając,
iż w chwili wypadku autem kierował
Michał Ś. Sąd uznał zeznania
świadka za wiarygodne i na podstawie całości zebranego materiału
dowodowego orzekł o winie oskarżonego, skazując go na 4,5 roku
pozbawienia wolności oraz 8-letni

dziej korzystny sposób skomunikowania obiektu.
* Czy znani już są dzierżawcy
obiektów handlowych Galerii
Sanok? Czy wśród nich są jakieś powszechnie znane rmy?
– Ujawnianie na tym etapie, kto
będzie dzierżawcą lokali w galerii, byłoby przedwczesne. Spółki
grupy FRAC utrzymują kontakty
z wiodącymi rmami na polskim
rynku, wśród nich są m.in. H&M
, KFC, Smyk, Empik, Sephora,
Perfumeria Daglas, Reserve. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowę
zawrzemy umowy z potencjalnymi
dzierżawcami, zaproponujemy im
konkretne miejsca w galerii i ustalimy szczegóły dotyczące warunków
współpracy. Duże jest także zainteresowanie sanockich przedsiębiorców prowadzeniem działalności
w projektowanej galerii. Szacujemy,
że ponad 50 procent powierzchni
handlowo-usługowych w galerii
będzie udostępnione sanockim rmom. Wierzymy, że warunki jakie
zaoferuje Spółka „Galeria Sanok”
będą dla nich atrakcyjne.
* Czytelnicy już zadają nam
pytanie – czy parkingi na „Okęciu” będą płatne?
– Dla klientów galerii, osób korzystających z usług świadczonych w pasażu usługowym czy
uczestników seansów lmowych,
parking będzie bezpłatny. Tak
jest w renomowanych polskich
galeriach i tak będzie w Sanoku.
* Proszę nam przybliżyć terminy realizacji zadania. Kiedy machina wykonawcza ruszy, czy
zadanie jest etapowane i kiedy
przewiduje się przecięcie wstęgi? Czy nie ma żadnych obaw,
że pojawią się jakieś przeszkody, które zakłócą planowany
przebieg inwestycji?
– Rozpoczęcie inwestycji wymaga
jeszcze spełnienia przez Spółkę
warunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zakładamy, że zadanie będzie
realizowane w okresie 18 miesięcy. Wiosną przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji. Otwarcie galerii – oczywiście
z przecięciem wstęgi – nastąpi jesienią 2012 roku. Chcemy, by wykonawcami inwestycji były rmy,
które posiadają odpowiedni potencjał wykonawczy i doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
Renoma i doświadczenie wielu
sanockich rm daje gwarancję, że
nie będzie problemów z realizacją
inwestycji.
Rozm. Marian Struś

zakaz prowadzenia pojazdów.
Na poczet kary zaliczony został
areszt tymczasowy, w którym
32-latek przebywał od 16 maja.

Obrońcy
będą walczyć
– Materiał dowodowy przedstawiony
przez
prokuraturę
w toku postępowania sądowego
potwierdził winę oskarżonego.
Kara jest sprawiedliwa i adekwatna zarówno do stopnia szkodliwości czynu, jak i poczucia
sprawiedliwości społecznej –
podkreśliła prowadząca sprawę
sędzia Wioletta Staszczak.
Z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem sądu zgodził się oskarżyciel, który wnioskował o 6 lat
pozbawienia wolności i 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów:
– Prokuratura oceniła wyrok jako
słuszny. Nie będziemy składać
apelacji – potwierdziła prokurator
Monika Kaszubowicz. Apelację
zapowiedzieli natomiast obrońcy
Michała Ś. – Artur Wołczański
i Ryszard Rodkiewicz, którzy
wystąpili o pisemne uzasadnienie
wyroku.
/joko/
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Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej
do przeprowadzenia wyborów
do Rad Dzielnic Miasta Sanoka
Zgodnie z § 27 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic Miejska Komisja Wyborcza informuje,
że wybory do Rad Dzielnic odbędą się w następujących obwodach;
Dzielnica Dąbrówka obwód Nr 5 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1
ul. Piastowska 47 w Sanoku
Dzielnica Posada obwód Nr 16 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Robotnicza 13a w Sanoku
Dzielnica Posada obwód Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Stróżowska 4 w Sanoku
Dzielnica Posada obwód Nr 18 Gimnazjum Nr 3 ul. Lipińskiego 63 w Sanoku
w pozostałych obwodach z uwagi na zarejestrowanie mniejszej liczby lub równej liczby
kandydatów z ustaloną liczbą mandatów, wyborów się nie przeprowadza, w związku z tym
uznaje się zarejestrowanych kandydatów za wybranych do Rady Dzielnicy.
Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r., Dz. Urz. Nr 18 poz. 197), Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

ŚRÓDMIEŚCIE
OBWÓD Nr 1
1. NIEZGODA WOJCIECH
2. SZUL KRZYSZTOF
3. WYDRZYŃSKI JAN

lat 33, administratywista
lat 48, elektromechanik
lat 57, inż. mechanik

OBWÓD Nr 2
1. JĘDRASIK STANISŁAW lat 39, murarz-tynkarz
Stowarzyszenie Wiara - Tradycja - Rozwój
2. KOT WANDA
lat 45, pielęgniarka
Stowarzyszenie Wiara - Tradycja - Rozwój
3. OSTROWSKI ANDRZEJ lat 60, inżynier budowlany
4. ROMANIAK ANDRZEJ lat 45, historyk
Stowarzyszenie Wiara - Tradycja - Rozwój
OBWÓD Nr 3
1. DEMKOWSKA ANNA
2. DEMKOWSKI TOMASZ
3. KACZMAR KRZYSZTOF
4. NOWICKA HENRYKA
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OGŁOSZENIA

Sanok, ul. Jagiellońska
Sanok, ul. Rynek
Sanok, ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
( Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r., Dz. Urz. Nr 18 poz. 197),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

DĄBRÓWKA
OBWÓD Nr 3
1. JAROSZ DAWID lat 32, mgr inż. mechanik
OBWÓD Nr 4
1. DOMARADZKI WŁADYSŁAW
2. KINIORSKA STANISŁAWA
3. KWOLEK ZBIGNIEW
4. MIKOŁAJEWICZ RYSZARD
5. PUDŁOWSKI PAWEŁ
6. SZELEST RYSZARD
7. TOMCZYK WŁADYSŁAW
8. WÓJCIK KAZIMIERZ

62, mechanik sam.
70, emerytka
56, monter inst. sanit.
52, technik mechanik
61, ślusarz – emeryt
55, spawacz
59, rolnik – kierowca
71, technik budowlany

Sanok, ul. Pigonia
Sanok, ul. Okołowiczówka
Sanok, ul. J. Brzechwy
Sanok, ul. Krakowska
Sanok, ul. Krakowska
Sanok, ul. Krucza
Sanok, ul. 1000-lecia
Sanok, ul. Mokra

OBWÓD Nr 5
1. CHORT MARIAN
lat 62,monter inst.elektrycznej
2. DEMNIAŃCZUK-SZPYRKA HALINA lat 59, agrotechnik
Stowarzyszenie Wiara - Tradycja - Rozwój
3. DZIWNIEL LEON
lat 66, mechanik-kierowca
4. KONDYJOWSKI JÓZEF
lat 54, kierowca
5. KRUCZKIEWICZ JADWIGA
lat 51, kucharz
6. KUCHARSKA BOŻENA
lat 45, przedsiębiorca
7. MARKOWSKI MARIAN
lat 54, spawacz
8. POSPOLITAK TOMASZ
lat 36, operator wózków widł.
9. PYTLOWANY EDWARD
lat 63, kierowca-mechanik
Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej
10. STRACHOCKI ROMAN
lat 55, technik mechanik
Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej
11. WICHER STANISŁAW
lat 62, inż. mechanik

Sanok, ul. Kościuszki

Sanok, ul. Piastowska
Sanok, ul. Stefczyka
Sanok, ul. Zaleskiego
Sanok, ul. Witosa
Sanok, ul. Słuszkiewicza
Sanok, ul. Fastnachta
Sanok, ul. Witosa
Sanok, ul. Bat. Chłopskich
Sanok, ul. Witosa
Sanok, ul. Didura
Sanok, ul. Słuszkiewicza

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

Sanok, ul. Kościuszki
Sanok, ul. Sobieskiego
Sanok, ul. Sobieskiego

OBWIESZCZENIE

lat 51, nauczyciel
lat 25, bankowiec
lat 24, inżynier
lat 42, sterowniczy procesów chem.

Sanok, ul. Sikorskiego
Sanok, ul. Sikorskiego
Sanok, ul. Słowackiego
Sanok, ul. Słowackiego

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r., Dz. Urz. Nr 18 poz. 197),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
( Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r., Dz. Urz. Nr 18 poz. 197 ),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

BŁONIE

OBWÓD Nr 12
1. DOROTNIAK PAWEŁ
lat 27, nauczyciel
2. ORYSZCZYN STANISŁAW lat 66, emeryt
3. ROBEL ANDRZEJ
lat 54, technik elektroradiolog
4. SIDOR WACŁAWA
lat 55, socjolog
OBWÓD Nr 13
1. GALANT JERZY
2. PAŁYS ZBIGNIEW
3. SIECZKOWSKI ADAM
4. SIECZKOWSKI ŁUKASZ
5. WILKOSZ WIESŁAW

lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat

Sanok, ul. Szczudliki

lat 52, emeryt
lat 71, emeryt
lat 53, emeryt
lat 26, masażysta
lat 63, pracownik samorządowy

OBWÓD Nr 14
1. NAUMOWICZ WOJCIECH lat 24, technik mechanik
2. ZIELIŃSKI TOMASZ
lat 24, mgr inż. zyki technicznej

Sanok, ul. I Armii WP
Sanok, ul. Kochanowskiego
Sanok, ul. Ogrodowa
Sanok, ul. I Armii WP

Sanok, ul. Aleja Wojska Pol.
Sanok, ul. I Armii Woj. Pol.
Sanok, ul. Al. Szwajcarii
Sanok, ul. Al. Szwajcarii
Sanok, ul. I Armii Woj.Pol.

Sanok, ul. Kochanowskiego
Sanok, ul. Kochanowskiego

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

WÓJTOWSTWO
OBWÓD Nr 6
1. ROBEL JERZY
2. SIEŃCZAK JANUSZ

lat 68, chemik
lat 47, kierownik działu

Sanok, ul. Sąsiedzka
Sanok, ul. Cegielniana

OBWÓD Nr 7
1. DUDA ZYTA
2. MICHALSKI KRZYSZTOF

lat 56, mgr ekonomii
lat 61, marynarz

Sanok, ul. Sadowa
Sanok, ul. Sadowa

OBWÓD Nr 8
1. WENER PIOTR
2. WINNIK JERZY

lat 29, mgr sztuki
lat 75, inż. elektryk

Sanok, ul. Heweliusza
Sanok, ul. Jana Pawła II

OBWÓD Nr 9
1. HNAT PIOTR
2. OSĘKOWSKI MARIAN

lat 35, prac. administracji
lat 55, tech. mechanik

Sanok, ul. Jana Pawła II
Sanok, ul. Dembowskiego

OBWÓD Nr 10
1. ADAMOWICZ FRANCISZEK
2. BARSZCZEWSKA-MENIO IWONA
3. GRZĄDZIEL MONIKA

lat 47, menager - doradca
lat 49, nauczycielka
lat 46, nauczycielka

Sanok, ul. Heweliusza
Sanok, ul. Armii Krajowej
Sanok, ul. Langiewicza

OBWÓD Nr 11
1. CIEĆKIEWICZ ALEKSANDER
2. KORNECKI GRZEGORZ
3. RUCHLEWICZ RYSZARD

lat 55, prawnik
lat 45, prac. biurowy
lat 60, kierowca-mech.

Sanok, ul. Młynarska
Sanok, ul. Liliowa
Sanok, ul. Kwiatowa

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel
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ROZMAITOŚCI

Lekcja, jakich mało

„Wyrusz szlakiem funduszy europejskich. Przekonaj się
co i jak możesz zmienić w swojej okolicy”. Projekt pod tym
hasłem, skierowany z Fundacji Roberta Schumana, trał
do Zespołu Szkół nr 1 i został przyjęty z entuzjazmem.
Z zaproszenia do udziału w nim skorzystała także młodzież
z Gimnazjum nr 1. I w ten oto sposób zaczęła się jedna
z najciekawszych lekcji zdobywania wiedzy.

wanych placów zabaw dla dzieci,
domu seniora, to zadania, którymi
pilnie należałoby się zająć w dziedzinie społecznej. Skąd wziąć
pieniądze? Odpowiedź była konkretna: z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W dziedzinie ochrony środowiska zarzucono miastu
za małe zainteresowanie, a przez
to brak oczekiwanych efektów
w dziedzinie gospodarki odpadami, a w szczególności w zakresie
segregacji śmieci. Za poważne
niedopatrzenie uznano niedocenianie
energii
odnawialnej,
zwłaszcza kolektorów słonecznych. Eksperci zajmujący się
przedsiębiorczością postulowali
stworzenie lokalnego centrum
szkoleniowego. W dziedzinie edukacji zaproponowano Sanokowi
trzy projekty: budowa boisk przyszkolnych, donansowanie zajęć
pozalekcyjnych oraz zakup sprzętu do pracowni przedmiotowych.
W zakresie kultury sugestie autoPrezentacja jednego z zespołów „gry miejskiej”.
rów zmierzają do opracowywania
społeczna, kultura i edukacja. Ich trenerów, delegowanych przez wspólnej bazy danych na temat
organizowanych imprez oraz wyzadaniem było zdiagnozować naj- Fundację Schumana.
ważniejsze potrzeby ich rozwoju,
Prezentacja tematów wypa- dawania comiesięcznego „infora następnie przygotować raport dła rewelacyjnie. Można było od- matora kulturalnego”.
Pomysłowi, udziałowi w prozawierający analizę i diagnozę nieść wrażenie, że jej autorami są
najważniejszych potrzeb.
eksperci z poszczególnych dzie- jekcie i podejściu młodzieży do
Ruszyli w teren, odwiedza- dzin. Wiele bardzo ciekawych po- jego realizacji tylko przyklasnąć.
jąc przeróżne placówki m.in. mysłów na Sanok, z których po- Czynimy to z tym większą satyswydziały Urzędu Miasta, Powia- winni skorzystać włodarze miasta. fakcją, że – jako „TS” – zostalitowy Urząd Pracy, Miejski Ośro- A na pewno kandydaci na rad- śmy zaproszeni do udziału w tym
dek Pomocy Społecznej, Miej- nych, dla których byłaby to znako- przedsięwzięciu. Dziękujemy, żyski Ośrodek Sportu i Rekreacji mita ściąga do przygotowywanych czymy dalszych sukcesów i kolejitd. Po zakończeniu „badań” programów. Brak ścieżek rowero- nych równie ciekawych wyzwań.
emes
każda z grup przedstawiła po- wych, odpowiednio zagospodaroMARIAN STRUŚ

To była II edycja projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pn. „Wygraj fundusze europejskie”. W pierwszej, przed
rokiem, znakomicie spisał się
Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, stąd
zapewne zaproszenie skierowane doń przy okazji rozruchu
II edycji. A konkurencja nie była
wcale mała. Najpierw z 30 miast
wybrano 6, wśród nich znalazł się
Sanok. A skoro był Sanok, nie
mogło zabraknąć ZS nr 1.
Do zadań Partnera, jakim
zostaliśmy, było powołanie zespołu młodzieżowego (ok. 80 osób),
który weźmie udział w 2-dniowej
grze miejskiej, przebiegającej
według przygotowanego przez
organizatorów scenariusza, nazwanego potocznie „gra miejska”.
Zadaniem uczestników tej gry
było zbadanie, jakie są najważniejsze problemy w regionie oraz
w jaki sposób można przyczynić
się do ich rozwiązania, wykorzystując fundusze europejskie
– opisuje zadanie Urszula Małek
z ZS nr 1, koordynator projektu.
Uczestnicy zostali podzieleni
na grupy monitorujące konkretne
dziedziny życia miasta, takie jak:
transport, sport i rekreacja, pomoc

mysły na rozwiązanie określonych problemów, z propozycjami
na
co
należałoby
przeznaczyć dostępne fundusze europejskie. Podczas całej
gry miejskiej grupy pracowały
pod okiem wykwalifikowanych

Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Regionu Podkarpacie
NSZZ „Solidarność” , został zastępcą przewodniczącego
Komisji Krajowej „S”.

ARCHIWUM PRYWATNE

Tadeusz Majchrowicz – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSSZZ Solidarność.

Majchrowicz jest jedną z najbardziej znanych twarzy związku
w regionie, również w Sanoku.
Funkcję przewodniczącego Regionu Podkarpacie pełni od czterech kadencji, a w Komisji Krajowej jest od 1991 roku. Ma także
mandat radnego sejmiku samorządowego. – Niewątpliwie to
zaszczyt i awans dla naszego
szefa i regionu. Mam nadzieję, że
zmiany w komisji i wybór Piotra
Dudy na przewodniczącego
przyczynią się do lepszego działania związku – komentuje Andrzej Szall, wiceprzewodniczący
i skarbnik ZR oraz szef oddziału
w Sanoku w jednej osobie.
(z)

czyzna – doznały obrażeń ciała.
Wszystkich przewieziono karetkami do szpitala.
Przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci sprawdzili trzeźwość
kierowcy ciężarówki. Alkomat nie
wykazał w jego organizmie alkoholu. W jakim stanie był kierowca
peugeota, będzie wiadomo po
przeprowadzeniu badań krwi.
/k/

Przyjdź, zobacz, kup!
KPP SANOK

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału
w wyjątkowej giełdzie prac wykonanych przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej z ulicy Robotniczej.
Warsztaty istnieją od 1994 r.,
a dobrym duchem całego przedsięwzięcia jest ich kierowniczka
Ewa Adamska. Tu, pod opieką wykwalikowanej kadry,
35 podopiecznych działa w pracowniach: krawieckiej, gospodarstwa domowego, stolarni,
muzycznej, dziewiarskiej, plastycznej, tkackiej. Efekty działań poszczególnych pracowni
można zobaczyć na wystawie
zorganizowanej
w
czytelni
Oddziału dla Dzieci MBP.

Dziś, 19 listopada, o godz. 17
prezentowane prace będzie
można nie tylko obejrzeć, ale
i kupić. Polecamy zwłaszcza
drobiazgi i ozdoby związane
ze zbliżającymi się świętami!
Dochód z giełdy przeznaczony zostanie w całości na
potrzeby WTZ. Zważywszy na
urodę prac i szczytny cel giełdy,
tym bardziej warto wziąć w niej
udział, do czego serdecznie zachęcamy.
/jot/

Wręczono je podczas XI Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku
Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się pod koniec października w Rzeszowie. Z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty
certykat odebrała dyrektor Małgorzata Pietrzycka.
Kierowana przez nią placówka przez trzy lata uczestniczyła
w projekcie poświęconym powyższym zagadnieniom, realizując
je m.in. poprzez akcje: Zdrowy
ząbek, Bezpieczny przedszkolak, Zdrowo jem – zdrowo żyję.
Przyniosło to wymierne korzyści
w postaci zwiększenia świadomości dotyczącej zdrowego stylu
życia, poszerzenia wiedzy o podstawowych zasadach ruchu drogowego, wpojenia zasad postępowania podczas spotkania się
z „obcym-nieznajomym”. Wdrożono systemy motywacyjne dla
dzieci i informacyjne dla rodziców
o spożywaniu zdrowych posiłków

przez przedszkolaków, wprowadzono „Legitymację Zdrowego
Przedszkolaka” zachęcającą do
wspólnego spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu.
W końcowym etapie projektu
przeprowadzono wśród rodziców
ankietę, która potwierdziła, że
prowadzone w przedszkolu akcje
przyniosły wymierne efekty.
– Realizacja projektu wyposażyła dzieci w niezbędne
umiejętności, wiadomości oraz
wykształciła w nich odpowiednie
nawyki dotyczące dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
Przyznanie Wojewódzkiego Certykatu Sieci Szkół Promujących
Zdrowie jest potwierdzeniem, że
w naszym przedszkolu prowadzonych jest szereg działań, które
promują zdrowy styl i tryb życia,
a placówka dba o bezpieczeństwo
i zdrowie swoich podopiecznych
– podkreśla z dumą Małgorzata
Pietrzycka.
/k/

Grunt to stanąć we właściwym miejscu! Nie wiadomo tylko,
kto jest z tego bardziej zadowolony – Małgorzata Pietrzycka czy
Jacek Wojtas...

We wtorkowe (16 bm.) popołudnie w centrum co chwilę
słychać było pędzące na sygnale karetki. Przyczyną alarmu
okazał się wypadek, do którego doszło około godz. 13.30
na ulicy Krakowskiej.
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że wyjeżdżający z ulicy Okulickiego kierowca peugeota wymusił
pierwszeństwo na samochodzie
ciężarowym, który zmierzał w kierunku miasta. Kierujący starem
nie miał szans wyhamować i uderzył w lewy bok osobowego auta.
Podróżujące nim osoby – 63-letni
kierowca oraz dwoje pasażerów:
66-letnia kobieta i 74-letni męż-

Nie byle jakim wyróżnieniem może się poszczycić
Samorządowe Przedszkole nr 3, które otrzymało certykat
potwierdzający przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.

ARCHIWUM PRYWATNE

Troje rannych trało do szpitala
Majchrowicz
we władzach krajowych Wyjechał i łup!

Przedszkole
z certyﬁkatem

Paliwowi oszuści
pod kluczem
Trzech mężczyzn, podejrzewanych o oszukanie 48-letniej
mieszkanki powiatu sanockiego, zatrzymali sanoccy
policjanci. Kobieta kupiła od handlarzy 200 litrów oleju
napędowego za 500 złotych. Paliwo okazało się bliżej
niezidentykowaną cieczą.
Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Srogowie
Górnym. Oszuści, którzy pojawili się
w wiosce, zapewniali, że handlują
paliwem najwyższej jakości. W ich
zapewnienia uwierzyła 48-letnia
mieszkanka tej miejscowości, która
dała się namówić na zakup 200 litrów
oleju napędowego za 500 złotych.
Rzekome paliwo okazało się jednak
bliżej niezidentykowanącieczą.Gdy
kobieta zorientowała się, że została
oszukana, natychmiast powiadomiła
sanocką komendę policji.
Mężczyźni szybko zostali
namierzeni przez policjantów. Po

wylegitymowaniu okazało się, że
nie są mieszkańcami naszego
powiatu. Tercet oszustów tworzyli: 41-letni mieszkaniec Legnicy,
56-letni mężczyzna bez stałego
miejsca zamieszkania oraz 62-letni mieszkaniec Świebodzic.
Za popełnione oszustwo grozi
im kara pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
Zdarzenie to powinno stać
się kolejną przestrogą przed zawieraniem okazyjnych transakcji
z przypadkowymi osobami i kupowaniem towaru z niesprawdzonego źródła.
/jot/

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
Rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz sąsiadom
z ulicy Sadowej 15A klatka 5
serdeczne podziękowania za udział
w uroczystościach pogrzebowych

śp. Stanisława Szałajko
składa
Żona i córka z rodziną

Pani Marii Haduch
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
Starosta i Pracownicy
Starostwa Powiatowego w Sanoku
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Tylko w „TS” – nieznane fakty z życia Żubryda

Antoni Żubryd
– przyczynek do biograﬁi

Życie Antoniego Żubryda jest w miarę dobrze udokumentowane,
a szczególnie jego powojenna działalność, która do dziś
wzbudza emocje. Jednak jeszcze do niedawna wszelkie
informacje dotyczące jego wojennych losów nie miały
potwierdzenia źródłowego – były podawane bardziej
w formie przypuszczeń i domysłów, a nie zwerykowanych
faktów. Spekulacje wiązały się przede wszystkim z udziałem
Żubryda w wojnie obronnej 1939 r., jego późniejszym
pobytem w niemieckiej niewoli i sposobem jej opuszczenia,
a przede wszystkim z epizodem współpracy z sowieckim
wywiadem wojskowym, której konsekwencją miał być wyrok
śmierci wydany przez niemiecki sąd. Ten ostatni fakt był
nawet przez niektórych historyków kwestionowany.

wanie, ponieważ w niektórych
dotychczasowych publikacjach
pojawiało się stwierdzenie, że
Żubryd zbiegł z niewoli podczas
transportu kolejowego). W tym
czasie Sanok był miastem nadgranicznym, a San stanowił granicę między okupacją niemiecką
i sowiecką. Po powrocie do Sanoka Żubryd zaczął zajmować
się drobnym handlem. Trwało to
do kwietnia 1940 r., kiedy został
skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Udało mu się
jednak zbiec z transportu i powrócić w okolice Sanoka, gdzie
przez kilka tygodni ukrywał się
u zaprzyjaźnionych gospodarzy.
Gdy sprawa jego ucieczki „przycichła”, powrócił do miasta i na
powrót zajął się handlem. Pod
koniec lipca 1940 r. Żubryda odwiedził dawny znajomy – Szewczyk – współpracownik NKWD
(o czym Żubryd jeszcze nie wiedział), który poprosił, aby poszedł
z nim na stronę sowiecką. Żubryd odmówił, jednak kilkanaście
dni później Szewczyk ponownie
odwiedził Żubryda i poprosił
o czterokrotne powiększenie planu Sanoka, wyznając, że potrzebuje go dla Rosjan. Żubryd prośbę
spełnił, za co otrzymał 50 zł. Po
kilu dniach Szewczyk znów zażą-

dał powiększenia planu
miasta – tym razem już
z naniesionymi nazwami
ulic. Żubryd po raz kolejny zgodził się i wówczas
Szewczyk zaproponował
Żubrydowi współpracę,
przyznając się, że pracuje dla Sowietów i że jest
to praca przynosząca
wymierne korzyści. Żubryd
propozycję przyjął i jeszcze tego samego wieczora przekroczył wraz
z Szewczykiem San
w okolicach Olchowiec,
gdzie obaj zostali zatrzymania przez pograniczników i odstawieni
do Leska. Tam spotkał
się z nimi kapitan NKWD
Kuzniecow,
któremu
Szewczyk przedstawił
Żubryda jako autora powiększonych planów Sanoka. Po
rozmowie z kpt. Kuzniecowem
Żubryd zgodził się na współpracę
z sowieckim wywiadem, podpisując stosowny dokument. Otrzymał pseudonim „Orłowski”. Jego
pierwszym zadaniem było zebranie informacji na temat niemieckich wojsk stacjonujących w Sanoku. Miał rozpoznać ich rodzaj,
liczebność, przynależność, miejsce kwaterowania sztabu oraz
zbadać nastroje panujące wśród
niemieckich żołnierzy. Zgodnie
z poleceniem Żubryd ustalił, że
w Sanoku i jego najbliższej okolicy stacjonują trzy pułki w sile 1200
żołnierzy każdy, a nastrój wśród
żołnierzy jest bardzo dobry. Z początkiem września 1940 r. Żubryd
ponownie przekroczył granicę
i w Lesku spotkał się z kpt. Kuzniecowem, któremu przedstawił
na piśmie wyniki swoich obserwacji. Kapitan nie był jednak zado-

siatkę szpiegowską na terenie
Sanoka i okolicy. Oprócz wspomnianych Szewczyka i Żubryda
w działalność tę byli zaangażowani: Kazimierz Staruch, Julia Bichun
(narzeczona Szewczyka), Władysław Niemiec i Jadwiga Praczyńska – szwagierka Żubryda. Żubryd,
werbując ją do pracy wywiadowczej, mówił, że dobrze zarobi,
a przede wszystkim zrobi dobry
uczynek dla sprawy polskiej.
Najpoważniejsza akcja z udziałem Żubryda
miała miejsce w nocy z 13
na 14 grudnia 1940 r. Tej
nocy Szewczyk, Staruch
i Żubryd, przy pomocy
dorobionego klucza, dostali się do Okręgowego
Komisariatu
Celnego
w Sanoku (niestety, dzisiaj trudno ustalić, w którym rejonie miasta miał
swoją siedzibę) i zabrali
stamtąd wiele cennych
planów i dokumentów,
a wśród nich listę stałych
pracowników z 5 punktów
granicznych. Jeszcze tej
samej nocy wykradzione dokument dostarczyli
na prawy brzeg Sanu do
kpt. Kuzniecowa. Była to
zarazem ostatnia szpiegowska akcja Żubryda.
Nabrał on podejrzeń,
że znalazł się w kręgu zainteresowania sanockiego gestapo
i w związku z tym 1 lutego 1941 r.,
wraz z żoną Janiną oraz pozostałymi członkami grupy, przekroczył
granicę na Sanie i znalazł się na
terenie sowieckiej strefy okupacyjnej. Kpt. Kuzniecow nie uwierzył
w ich opowieści o zagrożeniu ze
strony gestapo i zagroził wszystkim zesłaniem na Syberię w wypadku odmowy dalszej współpracy. Obawiając się tego, Szewczyk,
Staruch i Bichun wyrazili na nią
zgodę i powrócili na prawy brzeg
Sanu, natomiast Żubryd odmówił
dalszej współpracy i został wraz
z żoną aresztowany. Niestety,
trudno ustalić bliższe szczegóły
tego aresztowania. Żubrydowie
znaleźli się na wolności po ucieczce z więzienia, którą ułatwił wybuch wojny niemiecko-sowieckiej
w czerwcu 1941 r. Niemcy już
doskonale wiedzieli o działalności
ARCHIWUM PRYWATNE

W ostatnim czasie piszącemu te słowa udało się dotrzeć
do dokumentów niemieckiej
prokuratury, przechowywanych
w jednym z niemieckich archiwów,
które pozwalają na wypełnienie
tych luk w życiorysie Żubryda
i wyjaśnienie licznych wątpliwości. Dokumenty te odsłaniają
szczegóły współpracy Antoniego
Żubryda z sowieckim wywiadem
oraz okoliczności jej nawiązania.
Dramatycznym jej nałem był
wyrok śmierci wydany na Antoniego Żubryda 6 września 1943 r.
przez Sąd Specjalny w Krakowie.
Szczególnie ważny, z punktu
widzenia poznawczego, jest zachowany wyrok, a w szczególności jego pisemne uzasadnienie,
w którym zawarto szczegółowy
opis czynów, za które Żubryd
został skazany na śmierć. Tam też
znajdują się informacje pozwalające sprostować pewne przekłamania w biograi Żubryda.
Przede wszystkim potwierdzony jest fakt, że Antoni Żubryd
we wrześniu 1939 r. walczył
w obronie Warszawy i że
dostał się do niewoli niemieckiej.
Z Warszawy został przewieziony
do obozu w Żyrardowie i po kilku dniach zwolniono go do domu
(jest to pierwsze istotne sprosto-
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wolony, bo uznał, że informacje
są zbyt ogólne. Mimo to zapłacił
Żubrydowi 200 zł i przydzielił kolejne zadania. Tym razem Żubryd
miał rozpoznać liczebność i przynależność żołnierzy niemieckich
stacjonujących w Nowym Sączu. Miał też ustalić, kiedy i skąd
przybyli. Podobnego rozpoznania
miał dokonać w Sanoku. Dodatkowo miał wykonać plan sanockiego dworca kolejowego z zaznaczeniem wszystkich ważnych
urządzeń telegracznych i telefonicznych. Żubryd bez przeszkód
wykonał powierzone mu zadania
i w początkach listopada 1940 r.
przekroczył granicę. W Lesku zameldował się kpt. Kuzniecowowi,
który tym razem był zadowolony
i zapłacił Żubrydowi za otrzymane informacje 150 zł. Oczywiście
Żubryd nie działał sam. Na rzecz
Sowietów oprócz Żubryda pracowało jeszcze kilka osób, tworząc

Pankowski na Conrad Festival
Stało się już niemal tradycją, iż Marian Pankowski jesienne
dni spędza w Krakowie w towarzystwie wiernych czytelników.
W tym roku preteksty do odbycia randes vous były aż dwa.
Pisarz wydał właśnie swoją najnowszą, jak sam mówi,
książeczkę „Tratwa nas czeka”; ale przede wszystkim został
zaproszony na największą i najważniejszą literacką imprezę
w Polsce – krakowski Conrad Festiwal. Obok person
o światowej renomie: noblistki Herthy Mueller, Rabih’ego
Alameddine’a, Marjane Satrapi pojawili się także najważniejsi
twórcy polskiej literatury (Ewa Kuryluk, Krzysztof Varga,
Ryszard Krynicki, Jacek Dukaj ), a wśród nich również
i Marian Pankowski.
Jesienna aura doskonale
prowokuje do kontemplacji, a zapach sanockiego powietrza
przeszytego na wskroś wonią
opadłych już liści sprzyja
sentymentalnym reminiscencjom.
W tak przyrządzonej przez Naturę atmosferze opowieści o zamierzchłych czasach chłonie się
tym przyjemniej. W takim entourage opowieści mają moc uwodzenia – Pankowski: rolą artysty
jest uwodzić i podobać się. Ale
potrzebny jest mistrz opowieści.
Tego wieczoru mistrz był niczym
alchemik, który za pomocą słowa
potra wskrzesić nawet najodle-

Oprócz przyjemnej uczty sło- względem Żydów i Ukraińców,
wa wywołane zostały także tema- ale zawsze słabi względem Anglity trudne i sporne stanowiące ków czy Francuzów.
osnowę twórczości pisarza.
Będący w doskonałej formie,
91-letni już pisarz opowiadał także o swoim belgijskim „zmieszczanieniu” i zachodnich bourgeoisie, tak odmiennych w swych
rytuałach codzienności od „anarchizującego” życia wschodnich
lordów z Karpat. Jednakże, jak
zaznaczył, jest przede wszystkim
dzieckiem miasta, małego miasta
Sanoka i to właśnie temu miejscu
zawdzięcza swą wrażliwość.
Prowadzący spotkanie, profesor Przemysław Czapliński,
wielokrotnie dawał wyraz swojemu zachwytowi nad piękną,
iście poetycką frazą prozy Mariana Pankowskiego. Tę lotność
pisarz potra wyrazić w słowie
mówionym niczym najlepszy gawędziarz, fabulator, którego zadaniem jest przecież uwiedzenie
czytelnika, w najgorszym razie
pozyskanie jego atencji.
Marian Pankowski: Moja obecność w obozie była obecnością poety, a nie patrioty. Siła poezji była
Po części ocjalnej, w zacimocniejsza od rzeczywistości kacetowej.
szu krakowskiej kawiarni, pisarz
glejszą przeszłość. W opowieści w pięknej zgodzie. To dmuchanie Tematy, które skłaniają do rozum- indywidualnie rozmawiał z czytelPankowskiego powrócił zatem w przeszłość przywiodło nazwi- nej reeksji nad współczesną nikami, sygnując swoim imieniem
międzywojenny Sanok – galicyj- ska Tuwima, Brandysa, Iwaszkie- Polską: problem polskiego anty- najnowsze wydawnictwo. A kiedy
ska mozaika narodowości, piękny wicza – to z nimi właśnie prowadził semityzmu czy wzajemnych rela- obcowanie dobiegło końca, aż
tygiel różnych kultur, gdzie Pola- Pankowski literackie korespon- cji między Polakami a Ukraińca- żal było iść do domu...
Jan Burnatowski
cy, Żydzi i Ukraińcy żyli razem dencje: spory i dyskusje.
mi, bowiem Polacy czują się silni
AUTOR

Obecność sanockiego pisarza pośród tak uznanego grona
trzeba potraktować jako znak nie
do przecenienia. Paradoksalnie,
pisarz, który od 1945 roku mieszka na stałe w Belgii, dopiero dziś,
w zimie swojego życia, zostaje
dostrzeżony i nobilitowany. A zaczęło się niedawno, niemalże dekadę temu, od nominacji do Nagrody Nike w roku 2001 za tom
obozowych impresji „Z Auszwicu
do Belsen”. Siedem lat później
artysta sięgnął już po laur najwyższy – Ostatni zlot aniołów
został nagrodzony Literacką Nagrodą Gdynia. Ale do sedna...

szpiegowskiej prowadzonej przez
tę grupę, ponieważ zostali o niej
poinformowani przez szwagierkę
Żubryda – Jadwigę Praczyńską.
Chcąc uprzedzić swoje aresztowanie, zgłosiła się ona w maju
1941 r. do sanockiego gestapo
i opowiedziała o swojej współpracy
z NKWD, wskazując jednocześnie
innych członków grupy. Niemcy
wykorzystali ją wówczas do pracy dla swojego wywiadu (Abwehry) i przez pewien czas była ona
podwójnym agentem. Historia ta
mogłaby stanowić gotowy scenariusz lmowy. Jednak wkrótce
Jadwiga Praczyńska została aresztowana przez Niemców, którzy
uznali, że jest zbyt niebezpieczna.
Żubryd został aresztowany 5 listopada 1941 r. Śledztwo przeciwko
niemu trwało prawie 2 lata. Wyrok
zapadł 6 września 1943 r. Sąd Specjalny (Sondergericht) w Krakowie
w imieniu narodu niemieckiego
skazał Antoniego Żubryda na karę
śmierci za zdradę tajemnic państwowych. Taką samą karę otrzymał również Kazimierz Staruch.
Jadwigę Praczyńską skazano na
dożywocie, a pozostali członkowie
grupy otrzymali kary więzienia.
Jest wielce prawdopodobne,
że Żubrydowi faktycznie udało się
zbiec z miejsca egzekucji. Nie zachowały się, niestety, żadne archiwalia o tym świadczące. Jednak
na jednym z rękopiśmiennych dokumentów powstałych w 1944 r.
przy nazwisku Żubryd jest niewyraźny dopisek ze znakiem zapytania. Tłumacz, nie znając historii
Żubryda, odczytał ten wyraz jako
üchtling, co znaczy zbieg, uciekinier. Oznaczałoby to, że Żubryd
mówił prawdę o swojej ucieczce
sprzed plutonu egzekucyjnego.
Historia Żubryda jest tylko
jednym z epizodów działalności grupy sowieckich szpiegów
pracujących na terenie Sanoka
w latach 1940-1941. W całości jej
historia zostanie zaprezentowana w przygotowywanym obszerniejszym artykule. Z pewnością
szersze światło mogą rzucić na
nią dokumenty, które prawdopodobnie znajdują w rosyjskich archiwach. Próba dotarcia do nich
zostanie podjęta. Czy będzie skuteczna, czas pokaże.
Andrzej Romaniak
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Naukowo i bajkowo Śladem naszych publikacji
jom, historii i symbolice – które
można zobaczyć na budowlach
sakralnych, cmentarzach, przy
drogach. – Była to próba pozbierania
i
usystematyzowania
niezwykle rozległego zagadnienia, z czego bardzo się cieszę.

ARCHIWUM PRYWATNE

Spotkanie autorskie z Robertem Bańkoszem odbyło się w klimatycznej Wesołej Stodole (Zagrodzie Magija) w Orelce.
Bo Robert Bańkosz jest osobą, która zrobiła naprawdę wiele
na rzecz dziedzictwa kulturowego
tego zakątka Polski – jego ochrony i popularyzacji. Dość wymienić
pomysł „szlaków ikon” – który
przerodził się w sztandarowy produkt turystyczny naszego regionu
oraz liczne publikacje, jak choćby
epokowy cykl dotyczący cerkwi.
Jego pierwszy tom „Cerkwie
Szlaku Ikon – Dolina Sanu i Osławy” ukazał się trzy lata temu, nakładem wydawnictwa ARETE
z Krosna. Obecnie ta sama ocyna wydała „Cerkwie bieszczadzkich Bojków”, tom poświęcony
obiektom znajdującym się we
wschodniej części polskich Bieszczadów. Są w nim opisy około
dwudziestu budowli, m.in. znanych z przewodników i pocztówek
cerkwi w Równi, Czarnej, Smolniku. Są też bardzo ciekawe roz-

działy tematyczne. Jeden z nich
autor poświęcił budowniczym
cerkwi – Bojkom oraz ich obecnym użytkownikom, wśród których są osiedleńcy z całej Polski,
a nawet Grecy, którzy przybyli
w te strony w latach 50. ubiegłego wieku. Miłośników architektury
na pewno zaciekawi rozdział poświęcony inspiracjom historycyzmem – prawie połowa cerkwi na
terenie obecnego powiatu bieszczadzkiego nawiązuje w różny
sposób do architektury średniowiecznej, lwowskiej, kijowskiej,
bizantyjskiej albo też określonych
stylów, np. baroku. Przykładem
może być „bajkowa” cerkiew
w Bystrem koło Czarnej, inspirowana sztuką staroruską i barokiem. Sam autor najbardziej jednak dumny jest z rozdziału
dotyczącego krzyży występujących na tym terenie – ich rodza-

Pamiętają o „Ignacu”
Są jeszcze w Sanoku ludzie pamiętający
Aleksandra Zatwarnickiego – społecznika,
przewodnika turystycznego najwyższej
klasy, znawcę i miłośnika Ziemi Sanockiej.
Pamiętają o nim także przyjaciele z PTTK,
którzy postanowili nadać jego imię schronisku PTTK w Komańczy.

Nawiązując do art. „TS” nr 45 pod tytułem „KONFRONTACJE WOKÓŁ ROZLICZEŃ”, w zupełności podzielamy zdanie
W-ce Prezesa SSM Pana A. Ostrowskiego, iż dotychczasowy
sposób rozliczenia ogrzewania c.o. i dostawy ciepła
powinien być poddany szczegółowej analizie oraz zmianą
przepisów w tym zakresie wynikających z regulaminu
zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.06.2010 r.
Również i według naszej opinii zachodzi podejrzenie,
że jedną z przesłanek na wzrost kosztów odpłatności za c.o.
była m.in. zmiana wyżej wspomnianego regulaminu.
Z zestawienia kosztów ogrzewania szczególnie za okres rozliczeniowy 2009/2010 wynikają
horrendalne dopłaty, które nas
bardzo bulwersują tym bardziej,
iż nie znajdują one w pełni ich racjonalnego uzasadnieni. A tłumaczenie nam, że nastąpił wzrost
taryfy około 20%, że niby zima
była ostra i długa – jeszcze wszystkiego do końca nie tłumaczy.
Uważamy za tym, że jako jeden z podstawowych czynników,
który miał zasadniczy wpływ na
wygenerowanie tak olbrzymich
obciążeń dla naszych kieszeń,
był tzw. abonament. Ten właśnie
czynnik do końca przez nas niezrozumiały „naukowo” zwany
abonamentem, o zgrozo, stanowi aż ok. 40%
kosztów ogólnych rozliczenia. To wszystko
wygląda na jakiś absurd trudny dla nas do
zrozumienia.
Zachodzi tu pytanie, jak to właściwie
jest, że jeszcze w latach 2008/09 opłacało
się oszczędzać, były
jakieś zwroty (nadpłaty) a teraz czy się grzeje, czy nie, stosując
nawet tzw. „zimny wychów”, to wszystko na
nic, gdyż na koniec
okresu grzewczego jesteśmy i tak obciążeni
dopłatami – i coraz
wyższymi. Jest to niezrozumiała jakaś magia, która już
w żadnym wypadku nie sprzyja
motywacji na oszczędzanie.
Biorąc to wszystko pod uwagę, dochodzimy do wniosku, że
należałoby się temu wszystkiemu

bliżej przyjrzeć i dojść do jakiś
konkretnych wniosków, iż tak dalej być nie może. Jeśli nic się nie
zmieni w tej sprawie na lepsze to
być może, że trzeba będzie znaleźć jakiś modus viwendi – przejść
na inne ogrzewanie alternatywne
np. ogrzewanie etażowe, iż nasze skromne budżety tak wysokich obciążeń dłużej nie wytrzymają.
Na koniec zwracamy się
z prośbą do Zarządu SSM o pełne i rzeczowe ustosunkowanie
się do treści niniejszego artykułu
na łamach prasy „TS”. Chodzi
tu przede wszystkim o dokładne
wyjaśnienie następujących kwestii:

2. Czym się kierowano i w jaki
sposób wyliczono stawkę jednostkową za okres grzewczy 2009/
2010 w wysokości 9,54 zł/m2.
3. Ile wynosił abonament w złotych za poprzedni okres grzewczy tj. w latach 2008/2009 i w jakiej pozycji kosztów był „ukryty”.
4. W skali całej SSM pieniądze
z abonamentu stanowią olbrzymią kwotę. Zachodzi pytanie:
a) jaką to stanowi sumę, dla
kogo ona jest przeznaczona i na
jaki cel,
b) jaka część z tej sumy ewentualnie przypada na rzecz SSM i
na co te pieniądze są przeznaczone.
5. Jakimi przesłankami kierowano się przy zmianie poprzedniego regulaminu w zakresie rozliczenia dostawy ciepła.
6. Dlaczego nowy regulamin
został zatwierdzony li tylko
przez Radę Nadzorczą, a nie
zaprezentowany został Walnemu Zebraniu Członków Spółdzielni i poddany jego Uchwale.
Podobnych pytań pozostaje jeszcze wiele. A na pytanie w/wym,

1. Na jakiej podstawie, jakiego pilnie oczekujemy rzeczowych
prawa i kryteriów została usta- i szczegółowych wyjaśnień na łalona ogólna kwota abonamentu mach „Tygodnika Sanockiego”.
na rzecz SSM za okres grzewW podpisie 13
czy w latach 2008/2009 i 2009/
zainteresowanych
2010.
członków SSM.

Zapomniał o swoim chórze?
Na plakacie jednego z kandydatów, Antoniego Wojewody,
pojawiła się nieprawdziwa informacja – iż jest dyrygentem
Chóru Świętej Cecylii. Wywołało to protest Komitetu
Wiara-Tradycja-Rozwój, którego kandydatka, Elżbieta
Przystasz jest właśnie dyrygentem wspomnianego chóru.

ARCHIWUM PRYWATNE

Z tej okazji Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka”, Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK
w Sanoku oraz Gmina Komańcza zapraszają na
„Zlot miłośników turystyki górskiej”, zwieńczeniem
którego będzie uroczystość nadania imienia –
w niedzielę 28 listopada.
W programie: przejazd do Komańczy, przejście
piesze odcinkiem ścieżki przyrodniczo-historycznej
i udział w uroczystości, podczas której zostanie
m.in. odsłonięta pamiątkowa tablica, odbędzie się
koncert oraz degustacja potraw regionalnych.
Zbiórka przed Kauandem o 7.15. Obowiązuje
odpowiedni do wędrówki strój i obuwie. Koszt wyjazdu 25 zł (członkowie PTTK) i 30 zł (pozostali). Zapisy w biurze przy ul. 3 Maja do 24 listopada (środa).
Aleksander Zatwarnicki urodził się w 1920 roku,
a zmarł w 2004. – „Ignac” – gdyż pod takim sympatycznym skrótem imienia przez dziesięciolecia całe
znany był w środowiskach turystycznych, od Sanoka poprzez Bieszczady, Beskid Niski, Tatry aż po
Kraków, i w całej Polsce – przez ponad 50 lat rozwijał i popularyzował walory turystyczne południowo-wschodniego regionu kraju i nie było w tym czasie

Bo krzyż w Karpatach ma
naprawdę rozmaite oblicza – podkreśla z satysfakcją Robert Bańkosz. Zebrane przez niego
informacje, nierzadko unikalne,
są owocem nie tylko wyjazdów
w teren i penetracji literatury
przedmiotu, ale też licznych rozmów z mieszkańcami i gospodarzami obiektów.
Wysiłek autora, jak również
staranną szatę edytorską, docenili
jurorzy XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, przyznając wydawnictwu drugie miejsce w kategorii
„monograe i inne opracowania
krajoznawcze”. Nie oznacza to
wcale, że Robert Bańkosz spocznie na laurach. W planach jest
już trzecia część cyklu, poświęcona cerkwiom środkowej części
Bieszczadów, od Leska do Cisnej.
Jolanta Ziobro

Parzący abonament

ARCHIWUM PRYWATNE

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w promocji najnowszej
książki Roberta Bańkosza „Cerkwie bieszczadzkich Bojków”.
Choć spotkanie odbywało się w Orelcu, przybyło nań
mnóstwo sanoczan, a także znajomi i przyjaciele z branży
turystycznej, przewodnicy, miłośnicy regionu. Raz jeszcze
można było się przekonać, jak wiele jest osób kochających
Bieszczady, architekturę drewnianą i… autora.

Plakaty wisiały m.in. przy
sklepie przy ulicy Robotniczej na
Posadzie. Wywołały konsternację, gdyż ponad rok temu Antoni
Wojewoda, wieloletni organista
i dyrygent Chóru św. Cecylii,
przestał pełnić te funkcje, odchodząc z parai i tworząc nowy chór
„Gloria Sanociensis”.
We wtorek przewodnicząca
komitetu wyborczego W-T-R Maria Szałankiewicz-Skoczyńska
złożyła pismo w Komitecie Wyborczym Wyborców Wojciecha
Blecharczyka – dla Sanoka,
z którego startuje Antoni WojeKochał góry i ludzi – i był kochany. Projektował woda, stwierdzając, że doszło
i wytyczył niejeden szlak w Bieszczadach, na do naruszenia ordynacji wyborPogórzu i w Beskidzie Niskim
czej poprzez zamieszczenie niewydarzeń ważnych dla turystyki, w których by nie prawdziwych danych przez kanuczestniczył – mówi Krzysztof Prajzner z PTTK, dydata i domagając się w ciągu
podkreślając, że turystyka była główną pasją tego 24 godzin sprostowania na
wielkiego społecznika, przewodnika, znakarza, któ- wszystkich plakatach wyborrej podporządkował całe swoje życie.
(z) czych, na portalu Sanok i w „Ty-

godniku Sanockim” oraz przeproszenia
komitetu
W-T-R,
zainteresowanej i wyborców.
„Wyrażam nadzieję, że nie zajdzie
potrzeba rozstrzygania powyższej
sprawy w trybie skargi wyborczej
na drodze postępowania sądowego w trybie wyborczym” – napisała
przewodnicząca.
Antoni Wojewoda twierdzi, że
zawinił… informatyk, który miał
napisać „były dyrygent chóru św.
Cecylii i obecny chóru Gloria Sanociencis”, a pominął słowo „były”
i resztę. I to właśnie informatyk –
jak zarzeka się nasz rozmówca –
odpowiada za następującą treść
plakatu „Antoni Stanisław Wojewoda, dyrygent Chóru im. Św.
Cecylii, radny RM (trzech kadencji)”. – Mam wielki żal i pretensje
do swojego komitetu i informatyka. Też czuję się obrażony, bo
pod nikogo się nie podszywam –

powiedział „Tygodnikowi”, dodając, że kiedy odkrył wpadkę, osobiście chodził po dzielnicy
i wykreślał na plakatach nieprawdziwą informację. – Poruszyłem
cały nasz komitet, interweniowałem u pana Bluja, który z Krakowa organizował całą akcję. Niestety, następnego dnia było
święto 11 Listopada, i nie mieliśmy już możliwości wejść do
sklepów na Błoniach, gdzie plakaty wisiały za szybami – tłumaczył.
Elżbieta Przystasz – która nie
ukrywa, że przeżyła szok, gdy zobaczyła plakaty Antoniego Wojewody – komentuje dowcipnie: –
Cieszę się bardzo, że nasz chór
jest tak znany, iż wszyscy chcą
być jego dyrygentami. Uważa
ona, że największy afront uczyniono członkom chóru Glora Sanociencis, których dyrygent pominął na swoim plakacie. – Może
bardziej, niż nas, powinien przeprosić swoich ludzi, których
po porostu nie uszanował
– stwierdza.
(jz)
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OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r.,
Dz. Urz. Nr 18 poz. 197), Miejska Komisja Wyborcza
podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

OLCHOWCE
OBWÓD Nr 15
1. BODZIAK JÓZEF
2. CHORĄŻAK MARIA
3. HASSINGER JAN
4. KOZAK GRZEGORZ
5. OLENDER STANISŁAW
6. PANEK TADEUSZ
7. PIEGDOŃ WOJCIECH
8. PODRAZA EWA
9. WISŁOCKI GRZEGORZ
10. WOLAŃSKI ARTUR

lat 58, mechanik
lat 72, emerytka
lat 67, emeryt
lat 36, pracownik socjalny
lat 67, cieśla – emeryt
lat 67, inż. mechanik
lat 28, informatyk
lat 59, pielęgniarka – emerytka
lat 23, mechatronik
lat 23, student

Sanok, ul. Kmicica
Sanok, ul. Przemyska
Sanok, ul. Wyspiańskiego
Sanok, ul. Przemyska
Sanok, ul. Okrężna
Sanok, ul. Turystyczna
Sanok, ul. Wylotowa
Sanok, ul. Przemyska
Sanok, ul. Turystyczna
Sanok, ul. Przemyska

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w S A N O K U z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta
Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r.,
Dz. Urz. Nr 18 poz. 197), Miejska Komisja Wyborcza
podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

Na podstawie § 25 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic
(Uchwała Rady Miasta Nr XXVI/252/04 z dnia 02 marca 2004 r., Dz. Urz. Nr 18 poz. 197 ),
Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach na
CZŁONKÓW RADY DZIELNICY

ZATORZE
OBWÓD Nr 19
1. BACH DAWID
2. HIPNER WOJCIECH
3. OLENIACZ-PIETRYKA JOANNA

KRZYZÓWKA nr 46
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
Uliczna
obława
na ludzi

Nie lubi
ogonów

Rossi,
włoski
piłkarz

Polski
serwis
aukcyjny

Druh
Stasia z
powieci

OBWÓD Nr 18
1. BARANIEWICZ WOJCIECH
2. BIŁAS KATARZYNA
3. MAŁEK BOGUSŁAWA
4. PENAR IRENA
5. SOKOŁOWSKI STANISŁAW
6. TOMCZEWSKA MARIA
7. WOJEWODA ANTONI

lat 45, nauczyciel
lat 58, inż. mechanik
lat 46, elektronik
lat 38, tech. ekonomista
lat 34, ekonomistka
lat 59, elektryk sam.
lat 53, tech. mechanik
lat 53, inż. mechanik
lat 63, emeryt
lat 46, tech. mechanik
lat 46, rolnik
lat 52, starszy konstruktor

Derek z ekranu

Auto z
rodziny
Seata

28

Tłuszcz
na
patelni

Ocenia
jako
wyrobów

13

12

Cz
łupu po
podziale

Bezdroe
Pora
korków

Sanok, ul. Stróżowska
Sanok, ul. Lipowa
Sanok, ul. Stróżowska
Sanok, ul. Wolna
Sanok, ul. Łany
Sanok, ul. Wolna
Sanok, ul .Wolna
Sanok, ul. Wolna
Sanok, ul. Wolna
Sanok, ul. Stróżowska
Sanok, ul. Wolna
Sanok, ul. Stróżowska

Jon
ujemny

27

Cika
praca

Polityczna z
legend

Zdolno do
interesów

Sanok, ul. Lipińskiego
Sanok, ul. Lipińskiego
Sanok, ul. Rzemieślnicza
Sanok, ul. Lipińskiego
Sanok, ul. Akacjowa
Sanok, ul. Rzemieślnicza
Sanok, ul. Lipińskiego

Ciki,
mikki
metal
… de
Pologne

1

…
Blues,
festiwal

22

Odkrcany nad
zlewem

Składnik Bikini na
bigosu oceanie

Lekcewaco o
broni palnej

11

Była waluta
Julian,
akwarelista

20
Połyka
mieci
jak leci

Dopływ
Wołgi

30
Modelki na
wybiegu

Najstarszy z
rodu

19

Impreza sportowa
na stadionie

3

7

Sadzonka z
inspektu

9

Czekaj
go tatka

4

Cypel w
Chile

5

Sejmowy
sprzeciw

Rani z
granatu

14
Partytura suity

6 7 8

Kłbek
włóczki

Duy
ptak z
Australii

Fair-…,
uczciwa
gra

26

1 2 3 4 5

25
Chce
nas
pokona

Wagabunda

Mrugaj
z rosołu

21

2

24
Dziura w
prawie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozwiązanie krzyżówki nr 44:
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

15

Magnum
od
Algidy

Cukierek

10 zł
pot.
Kreska
na aucie

29

Sanitarka

Był nim
Petlura
Osłania
kabel

Osłona
peronu

6

Czarny dla
krelarza

31
Na niej
cumuje
Aurora

Kocie
łby

Stolica (Kenia)

Hanna,
znana z
estrady

Lora z
estrady

Czstka
długu

23
Wysoki
pod
pit

"…
domu" z kiosku

16

Felieton
w
gazecie

Imi
Rolskiej

Magda,
prezenterka

18

8

Zalotnica i
amantka
Wzgórza
w Syrii

Obrotna
na
rubie

Trójka
ze sceny

17

Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Szklana
Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Robotnicza
Sanok, ul. Wierzbowa

Rezultacik
czego

Dba lub
Kaledonia

Stamtd
Wenus

lat 50, nauczyciel
lat 18, uczeń
lat 53, technik mechanik
lat 47, nauczycielka
lat 68, emeryt
lat 54, technik chemik
lat 70, mgr pedagogiki

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

Lara …,
rola A.
Jolie

Nasze
miasto

OBWÓD Nr 17
1. CHĘĆ STANISŁAW
2. CZERWIŃSKI ZBIGNIEW
3. JEZIOR PIOTR
4. KLUSKA PIOTR
5. KOPCZAK JOLANTA
6. KORFANTY ZBIGNIEW
7. KRZEMIŃSKI ROMAN
8. MILCZANOWSKI ADAM
9. TROJANOWSKI JAN
10. WOŁCH BOGDAN
11. ZAPÓR MARIA
12. ZĄBKIEWICZ WŁADYSŁAW

10

Szumi
w piosence

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.

Komórka nerwowa

Sklep
kosmetyczny

lat 64, spawacz
lat 55, inż. budownictwa
lat 23, pośrednictwo ubezp.
lat 64, emeryt
lat 44, nauczycielka
lat 57, pracownik zyczny
lat 48, galwanizer
lat 53, tech. mechanik

Sanok, ul. 800-lecia
Sanok, ul. Sielska
Sanok, ul. Warzywna
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

POSADA
OBWÓD Nr 16
1. CZAPOR JÓZEF
2. JURASIŃSKA KRYSTYNA
3. KIESZKOWSKI GRACJAN
4. KLUSKA JERZY
5. KOSZTOŁOWICZ BARBARA
6. PIETRZKIEWICZ JERZY
7. SZASZOWSKI WIESŁAW
8. ZAGÓRSKI RYSZARD

lat 27, pedagog
lat 56, technik budowlany
lat 37, politolog

MÓWI SIĘ TRUDNO I KOCHA SIĘ DALEJ
1. Celina Telesz, ul. Fastnachta, 2. Marcin Szałajko, ul. Kochanowskiego,
3. Mieczysława Kopacz, Sanok.
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LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 61,50 m2, 3-pokojowe, osiedle Wójtowstwo,
Biuro Nieruchomości R&R,
Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Mieszkanie 34,61 m2,
w Sanoku przy ul. Zamkowej,
Biuro Nieruchomości R&R,
Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Kawalerkę 29,85 m2,
w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, Biuro Nieruchomości
R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Lub zamienię na mniejsze – mieszkanie 61 m2
(IV piętro), 4-pokojowe, Wójtowstwo, tel. 607-05-11-02
lub 607-05-11-00.
 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.
 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.

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

 Mieszkanie własnościowe
30 m2 (I piętro), przy ul. Stróżowskiej, cena do uzgodnienia, tel. 604-54-89-05 (16-20).
 2 mieszkania 62 m2, w Sanoku na osiedlu Słowackiego
i ul. Kolejowej, GEO-TOM, tel.
501-36-91-62.
 Mieszkanie 53 m2, Wójtowstwo, do zamieszkania od zaraz, tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie 32 m2, w centrum
Sanoka, tel. 603-63-54-70.
 Mieszkanie 59 m2, 4-pokojowe (parter), przy ul. Dembowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 695-34-55-66.
 Mieszkanie 35 m2, w Sanoku, tel. 608-69-88-02.
 Atrakcyjna cena – dom
drewniany
do
remontu,
z działką 11,25 a, Sanok – Olchowce, Biuro Nieruchomości
R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Dom murowany do remontu, w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 Dom w stanie surowym,
w Sanoku, tel. 692-87-99-20.
 Dom w Trepczy, na działce
43 a, cena 4.100 zł/a, tel. 601-32-69-66.
 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.
 Działkę 11,75 a, z wydanym pozwoleniem na budowę,
w Sanoku, Biuro Nieruchomości R&R, Sanok, tel. 503-72-13-66.
 32 a budowlanej + 42 a
rolnej, w Pakoszówce, dojazd
asfaltowy, tel. 609-88-16-64.

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

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

DOMOFONY

tradycyjne i cyfrowe – montaż,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
tel. 507-101-978

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
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

 Działkę budowlaną 7,30 a
– Olchowce, tel. 507-83-48-29.
 Działki budowlane, Zabłotce
– Tuchorz, tel. 600-04-51-29.
 Atrakcyjnie położoną działkę 12 a, na Szklanej Górce
w Sanoku oraz inne działki,
GEO-TOM, tel. 501-36-91-62.
 Działkę 35 a, w Lisznej,
cena 3.000 zł/a, tel. 661-04-43-00.
 Działkę budowlaną, w Wolicy przy drodze głównej, cena
do uzgodnienia, tel. 13-467-46-51.

Zamienię
 Mieszkanie 55,50 m2,
w centrum – na 38-45 m2,
w rejonie centrum, tel. 607-17-22-02.

Posiadam do wynajęcia
 Mieszkanie samodzielne,
w pełni wyposażone, w centrum miasta, z pokojem 3-osobowym i 2-osobowym, z kuchnią, łazienką i wc, dla studentów i uczniów, konkurencyjna
cena, tel. 606-97-41-16.
 Mieszkanie dla 1 osoby,
tel. 726-43-65-98.
 Mieszkanie dla osoby samotnej lub ucznia/cy, bardzo
tanio, tel. 13-464-40-73 lub
518-65-36-49.
 Mieszkanie, stare budownictwo, Błonie, tel. 13-463-27-50.
 Mieszkanie 23 m2, przy
ul. Wolnej, tel. 13-464-93-95.
 Mieszkanie 50 m2, dwa pokoje, świeżo po remoncie, przy
ul. Stróżowskiej, tel. 600-90-75-64 lub 13-464-56-95 (po 16).

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

 Mieszkanie 48 m2, w Sanoku przy ul. Jana Pawła II, tel.
13-466-42-51 (po 20).
 Pokój, tel. 667-11-10-98.
 Pokoje, tel. 661-42-11-48.
 Pokoik dla uczennicy, tel.
515-50-50-56.
 Pokój, 200 zł, tel. 13-440-30-15 lub 695-91-78-28.
 Pokój dla dziewczyn, tel.
13-463-39-94.
 Dom jednorodzinny, drewniany, ogrzewany gazem, tel.
798-40-05-06.
 Lokal handlowy 71 m2 ul.
Jagiellońska 66, tel. 668-03-41-89.
 Lokal handlowy 82 m2 Sanok, ul. Iwaszkiewicza 4, tel.
607-06-48-66.
 Lokal 40 m2, obok Inter-Marche, tel. 504-29-50-17.
 Pawilon handlowy 42 m2,
przy ul. Słowackiego 50, tel.
606-34-86-12.
 Wydzierżawię działkę – Dąbrówka, tel. 602-65-87-97.

PRACA
Zatrudnię

 Fryzjerkę z doświadczeniem, tel. 508-33-25-85.
 Kosmetyczkę, tel. 502-86-92-75.
 Firma nansowa zatrudni
osoby w charakterze przedstawiciela na terenie Sanoka,
Zagórza i okolic, tel. 606-66-09-32.
 Firma Provident Polska zatrudni przedstawicieli na terenie Sanoka, Zagórza i okolic,
tel. 606-66-09-32 lub rekrutacjapp@wp.pl
 Szwaczki „Regis”, Cegielniana 56, tel. 13-463-22-08
lub 664-52-97-03.
 Kucharza, kucharkę, szefa
Sprzedam
kuchni, tel. 665-36-03-60.
 Ciągnik Sam S-7, cena do  Pub-restauracja „Horn”
uzgodnienia, tel. 13-467-46-51. zatrudni barmana/kę, wymagane doświadczenie, tel. 694-66-88-13.

AUTO-MOTO

RÓŻNE

Sprzedam
 Drewno opałowe, tel. 504-37-24-04.
 Sprzęt wędkarski, różnego rodzaju, tanio, tel. 604-57-59-18.
 Szczenięta Yorkshire Terier, tel. 13-463-49-97 lub
660-85-50-95.

Praca dla
stomatologów
– Sanok – OD ZARAZ

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

tel. 13-465-23-61, 604-914-619

Cyklinowanie – bezpyłowe,

Budynki od podstaw,
więźby dachowe, remonty,
ocieplanie poddaszy
tel. 663-585-176

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

 Okazyjnie sofę rozkładaną,
fotele, stół, 6 krzeseł, tel. 660-73-56-70.

 Wynajmę stemple budowlane, metalowe, regulowane
oraz rusztowanie 100 m2, tel.
13-464-35-02.

Poszukuję pracy
 Zaopiekuję się osobą starszą lub gospodarstwem domowym, tel. 668-98-06-02.

Korepetycje
 Angielski do matury, tel.
50-60-80-353.

 Lekcje gry na keyboardzie,
akordeonie, dla początkujących, z dojazdem do domu,
tel. 512-25-31-40.
 Angielski, dorośli od podstaw, konwersacje z native
speakerem – każdy poziom,
tel. 609-08-71-57.
 Język francuski, wszystkie
poziomy zaawansowania, tel.
505-24-45-55.
 Angielski – egzaminator
maturalny, młodzież, dorośli,
wszystkie poziomy, tel. 601-25-75-42.
 Angielski, niemiecki, historia, tel. 513-18-43-24.
 Angielski, niemiecki –
wszystkie poziomy; hiszpański dla początkujących, skutecznie i w miłej atmosferze,
tel. 504-37-33-35.
 Mgr lologii rosyjskiej
udzieli korepetycji, tel. 793-51-00-55.
 J. angielski, tel. 661-04-43-00.

Drodzy Czytelnicy!
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

Wykończenie wnętrz
kompleksowe wykonanie
łazienek i kuchni,
panele, podłogi
tel. 727 677 552
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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,
FACHOWY MONTAŻ

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

L

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

Centrum
szkolenia
kierowców

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

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:

WA

KRYZYSO

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 18 czerwca 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „KOSYNIERÓW – I”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/ 499 /06 z dnia 24 stycznia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Sanoku w dzielnicy Olchowce
pomiędzy ulicami: Przemyską i Kosynierów, terenami niezabudowanymi od północy i granicą
administracyjną m. Sanoka – o nazwie „KOSYNIERÓW – I”, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 26 listopada 2010 r. do 24 grudnia 2010 r. (z wyjątkiem dni wolnych od
pracy) w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 54, w godzinach od 8 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 64 (Sala
Herbowa), o godzinie 11.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
– w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „KOSYNIERÓW – I”,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. na piśmie do Burmistrza Miasta
Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej
na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/
zamieszczono ogłoszenie o przetargu ograniczonym, na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 3
w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-46-52-878.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 18 czerwca 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „ORZESZKOWA – I”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/ 183 /08 z dnia 3 kwietnia 2008 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obejmującego obszar położony w Sanoku w dzielnicy Śródmieście pomiędzy ulicami:
Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Królowej Bony, a ciągiem pieszym – o nazwie „ORZESZKOWA – I”, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 listopada 2010 r. do 24 grudnia 2010 r.
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 54,
w godzinach od 8 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 64 (Sala Herbowa),
o godzinie 12.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) – w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ORZESZKOWA – I”,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka,
na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail:
architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
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Królowie basenów!

PŁYWANIE. Trzy dobre starty w ciągu tygodnia – Puchar
Niepodległości w Sanoku, Zimowe Mistrzostwa Okręgu
w Dębicy i Międzynarodowe Mistrzostwa Ustrzyk Dolnych.
Pierwsza i ostatnia impreza pod dyktando młodych reprezentantów
Sanoka, w drugiej kilka medali indywidualnych.

Forma godna lidera

KRÓTKA PIŁKA

Sanocka Liga Unihokeja „Blast Floorball”, kolejki III i IV.

SZACHY

zespołowej (kilkanaście klubów Trwa zwycięska seria drużyny esanok.pl, która w kolejnych
i szkół) triumfowali reprezentanci meczach pokonała Extreme Team i Iwoniczankę.
MOSiR-u, choć identyczną liczbę
Starcie z „Ekstremalnymi”
W IV kolejce esanok.pl nie
punktów miał Brzozów. O naszym
lider wygrał po walce, choć jesz- dał szans Iwoniczance, umacniasukcesie zdecydowała większa
cze chwilę przed końcem był re- jąc prowadzenie w tabeli. Podobmis. Decydujące bramki zdobył ne zwycięstwo odniósł InterQ,
Damian Popek. Zwycięstwo róż- którego wyższość uznać musiał
nicą dwóch goli odniósł też Wul- PWSZ. El-Bud pewnie pokonał
kanex, który z PB Budka wysoko unihokeistów Wulkanexu. Dwa
prowadził już do przerwy. Naj- pozostałe mecze rozstrzygały się
wyższy wynik zanotował broniący w karnych, bo po regulaminowym
tytułu Faher Automatyka, gromiąc czasie były remisy 3-3. OstaEl-Bud (4 gole Jakuba Mołonia). tecznie Faher wygrał z Extreme
Studenckie drużyny w odwrocie: Team, a PB Budka z PrzemyPWSZ Sanok przegrał z Iwoni- ślem. Najskuteczniejsi zawodniczanką, natomiast żacy z Przemy- cy: Tomasz Dorotniak (El-Bud)
śla nie sprostali ekipie InterQ.
i Michał Janik (InterQ) – po 4 gole.
III kolejka: Extreme Team – esanok.pl 3-5 (1-2), Iwoniczanka – AZS
PWSZ Sanok 5-2 (2-2), Wulkanex – PB Budka 6-4 (5-1), El-Bud
– Faher Automatyka 3-8 (1-5), PWSZ Przemyśl – Interq 3-7 (1-3).
IV kolejka: El-Bud – Wulkanex 6-3 (3-2), Extreme Team – Faher Automatyka 3–4 pk. (2-3), AZS PWSZ Sanok – Interq 3-8 (0-5), esanok.pl
– Iwoniczanka 7-2 (2-0), PWSW Przemyśl – PB Budka 3–4 pk. (1-1).

MARTYNA PUCHAŁA

Międzynarodowy Turniej z Okazji Odzyskania Niepodległości,
Ustrzyki Dolne
Świetny start Komunalnych
– zwycięstwo drużynowe i indywidualny triumf Daniela Kopczyka.
Nasi szachiści wygrali po bardzo
zaciętej walce z Sanovią Lesko.
Do klasyfikacji drużynowej liczono
wyniki 4 najlepszych zawodników.
Oprócz Kopczyka punktowali także:
8. Patryk Wojtowicz, 10. Marian
Gołkowski i 11. Stanisław Roman
(ponadto: 12. Dawid Wojtowicz
i 16. Wacław Oklejewicz). W turnieju głównym startowało 40 osób.
Wspomniany P. Wojtowicz wygrał
kategorię juniorów, gdzie wśród
dziewcząt 2. była Sabina Adamska.

Dobry skok to podstawa udanego wyścigu.
stylem dowolnym i motylkowym
oraz 3. miejsce na 100 m dowolnym (rekordy życiowe). Ponadto
w wyścigach na 200 m pozycje 3.
wywalczyli: Katarzyna Krawczyk
(grzbietowym) i Mateusz Czopor
(dowolnym).
We wtorek odbyły się II Międzynarodowe Mistrzostwa Ustrzyk
Dolnych, rozegrane z udziałem
prawie 250 osób. W klasykacji

Puchar Niepodległości:

liczba zwycięstw indywidualnych. Na 5. pozycji uplasowała
się Iskra/II LO. Indywidualnie po
2 wyścigi wygrywali: Sara Filiks
i Jagoda Sobkiewicz (MOSiR)
oraz Elwira Lipka (Iskra).
Poniżej wykaz indywidualnych zwycięstw naszych pływaków, odniesionych w Sanoku
i Ustrzykach Dolnych.

Międzynarodowe
Mistrzostwa
Ustrzyk Dolnych

Szkoły podstawowe. Motyl: Kikta i Głód. Grzbiet: kl. IV-VI –
Krawczyk i Kabala (MOSiR). Klasyk: kl. IV-VI – Krawczyk i Kabala. Dowolny: kl. IV-VI – Kikta i Głód. Zmienny: Kikta i Kabala.
Dowolny 4x50 m: 1. MOSiR (dziewczęta i chłopcy). Gimnazja.
Motyl: Bielecka (G1) i Szybiak (MOSiR). Grzbiet: Jagoda Sobkiewicz (MOSiR). Klasyk: Bielecka i Emilian Horoszko (Gimnazjum
nr 1). Dowolny: Sylwia Lechoszest (MOSiR) i Szybiak. Zmienny:
Bielecka i Szybiak. Dowolny 4x50 m: G1 (dziewczęta i chłopcy).
Ponadgimnazjalne. Motyl: Kamila Pierzchała (Iskra) i Jędrzej
Babiarz (MOSiR). Grzbiet: Wiktoria Wdowiak i Kotula (Iskra). Klasyk: Paulina Babiarz i Kotula (oboje Iskra). Dowolny: Lipka (Iskra)
i J. Babiarz. Zmienny: Pierzchała i Kotula.

1999-2000.
Dowolny:
Filiks
i Czopor (MOSiR). Grzbiet: Filiks.
1997-1998. Dowolny: Sobkiewicz.
Klasyczny: Krawczyk. Grzbiet:
Sobkiewicz. 1994-1996. Dowolny:
Lipka. Klasyczny: P. Babiarz.
Grzbiet: Lipka i Szybiak. 1992-1993. Grzbiet: Adam Lewek (Iskra).
1980-1991. Grzbiet: Julian Babiarz
(ZS1).

Trans nadal w „gazie”
Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”, VI kolejka.
Seria wysokich zwycięstw, najbardziej efektowne odniósł
prowadzący w tabeli Trans-Gaz. Zaskoczeniem są rozmiary
porażek Brzozowa i Agendy 2000.
„Czarne koszule” nie dały
szans ekipie Ele-Comp, wygrywając różnicą aż 14 bramek. Szalał
Adam Świder (5 goli), nowy lider
klasykacji strzelców. Drużyna
HTP Brzozów ostatnio odrabiała
straty z pierwszej połowy, jednak w starciu z Geo-Eko tylko je
podwoiła, doznając dwucyfrowej
porażki. Agendę 2000 niektórzy
uważali za faworyta pojedynku
ze Strażą Lesko, tymczasem
poległa różnicą aż 8 bramek

(5 traeń Mateusza Szałankiewicza).
Pewne zwycięstwo odnieśli też Harnasie, wyraźnie lepsi od Transbudu.
Znacznie więcej emocji przyniosły dwa ostatnie mecze. Joma
ostro walczyła z Multi Oknami,
w drugiej połowie wydawała się
nawet bliższa zwycięstwa, jednak
dwukrotnych mistrzów SHLPN
stać było na skuteczny nisz.
W ostatnim pojedynku Kingsi okazali się nieznacznie skuteczniejsi
od zawodników Media Market.

Obydwie Stale pokonane

ARCHIWUM PRYWATNE

prezentując też świetną skuteczZawodniczki
Sanoczanki nasze siatkarki stać było na ność w ataku. To głównie jej drupojedynek zaczęły planowo, skuteczny zryw. Czwarta partia żyna zawdzięcza zwycięstwo za
jednak w drugim secie ogar- miała już spokojniejszy prze- 3 punkty, które w połowie trzeciej
nął je totalny marazm. Trzeci bieg, gospodynie bez więk- odsłony, gdy Stal Nowa Dęba prodługo toczył się pod dyktando szych problemów przypieczę- wadziła kilkoma punktami, wydaprzyjezdnych, ale w końcówce towały zwycięstwo.
wało się raczej mało realne.
Gdyby Sanoczanka głupio
nie straciła seta, być może niektórzy kibice zdążyliby na rozpoczęcie meczu siatkarzy TSV. Z
Mielcem uporali się w godzinę,
choć rywale stawili dość mocny
opór. Zwłaszcza w pierwszej partii, przegranej tylko 23:25. Potem
pojedynek toczył się pod dyktando naszych zawodników, grających na wyraźnym luzie.
TSV trzeci mecz z rzędu
wygrało do zera, o słabym początku sezonu można zapomnieć.
Trener Wiesław Semeniuk coraz
śmielej wprowadza młodzież, na
parkiecie pojawiło się kilku juniorów. Chłopcy grają bez respektu,
chociaż czasami widać jeszcze,
że ręka pracuje szybciej niż głowa. Najważniejsze jednak, że talent widać gołym okiem.
Choć siatkarki Sanoczanki zwycięstwa przeplatają porażkami,
ich gra może się podobać.
Sanoczanka PBS Bank Sanok – Stal Nowa Dęba 3:1 (22, -11, 23, 21)
Tabela: 1. UKS I LO Łańcut (14); 3. Sanoczanka (10, 11:8).
TSV Mansard Sanok – Stal Mielec 3:0 (23, 17, 22)
Tabela: 1. AZS UR Rzeszów (15); 5. TSV (9, 10:9).

TSV dziękuje firmie
„CAPRI SERWIS” sp. z.o.o.
– właścicielowi marki
ESSENTIA-VITAE – wody źródlanej,
za wsparcie w sezonie 2009/2010.

Daniel Kopczyk.

FUTBOL

Puchar Starosty Sanockiego, Sanok
Turniej w Zespole Szkół nr 3 dla
chłopców z rocznika 2000. Wygrał
JKS Jarosław, pokonując w finale
2-1 Beniaminka Krosno. W meczu
o „brąz” Ekoball I po karnych uległ
2-3 Przełomowi Besko. Druga ekipa Ekoballu odpadła w ćwierćfinałach, do których po fazie grupowej wchodziły wszystkie zespoły.
Zmagania w gr. A były zarazem 3.
kolejką ligi turniejowej, współorganizowanej przez Ekoball. Zespół
Rafała Węgrzyna zremisował 1-1
z Bemianimkiem (pierwsza strata
Krosna) oraz uległ 0-5 JKS-owi
i 0-3 Polonii Przemyśl. Nagrody
dla najlepszych: zawodnik – Dawid
Pazdro (JKS), bramkarz – Jakub
Piwko (Przełom), strzelec – Łukasz
Trybus (Beniaminek).

KOSZYKÓWKA

Turniej „Jesień z koszykówką”,
Stalowa Wola
Pierwszy start chłopców
z sanockiej Akademii Koszykówki. Rozegrali 6 spotkań, zajmując
12. miejsce w stawce 13 drużyn
z Podkarpacia. – Trenujemy dopiero 2 miesiące, więc w rywalizacji
Trans-Gaz Karchery (ciemne stroje) to jak na razie najlepsza dru- z drużynami istniejącymi 2-3 lata
żyna sezonu 2010/11 w sanockiej „halówce”.
i grającymi w lidze kadetów nie
mieliśmy szans. Nasi chłopcy mają
HTP Brzozów – Geo-Eko 4-10 (2-5), Agenda 2000 – Straż Lesko odnosić sukcesy w przyszłości. Te1-9 (1-3), Harnaś-Błonie – Transbud 10-2 (4-0), Ele-Comp – Trans- raz przygotowujemy się do następ-Gaz Karchery 1-15 (1-9), Joma – Multi Okna 4-5 (3-3), Kings-Horn nego turnieju, który odbędzie się
– Media Market 7-5 (5-2).
w Przemyślu – powiedział trener
Daniel Rakoczy, który zajęcia prowadzi wraz z Zygmuntem Futymą.

ARCHIWUM PRYWATNE

Najlepszą siatkarką spotkania
Dobra kolejka drużyn siatkarskich. Wspólnych mianowników
była Aleksandra Drabik. Wychobyło kilka: mecze u siebie, rywale o nazwie Stali, pewne
zwycięstwa. Sanoczanka PBS Bank oddała tylko seta Nowej wanka Ryszarda Karaczkowskiego straszyła kąśliwą zagrywką,
Dębie, TSV Mansard wygrał do zera z Mielcem.

ARCHIWUM TS

Puchar Niepodległości był
zarazem trzecim rzutem ligi południowo-podkarpackiej „Iskrzy się
na pływalniach”. Tak masowej
imprezy na sanockim basenie nie
mieliśmy od lat – do rywalizacji
przystąpiło ponad 150 uczestników! W klasykacji drużynowej
zdecydowane zwycięstwo odnieśli gospodarze, czyli drużyna
MOSiR-u. Indywidualnie po 3 złote medale zdobyli: Gabriela Kikta,
Wiktor Kabala i Maciej Szybiak
oraz Maja Bielecka z Gimnazjum
nr 1 i Jakub Kotula z Iskry/II LO.
– Gabrysia Kikta jest jedyną uczestniczką ligi, która wygrała wszystkie wyścigi, w których startowała – w sumie już 9,
licząc wcześniejsze zawody
w Ustrzykach i Brzozowie. Kabala
i Głód też już odpływają rywalom,
podobnie jak Szybiak w starszej
kategorii wiekowej – podkreśla
trener Czesław Babiarz.
Dwa dni później drużyna
MOSiR-u pojechała do Dębicy na
Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego. Nasz dorobek to
5 medali. Klasę znów potwierdziła
Kikta – zwycięstwa na 50 metrów
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Mocny wyścig w Krośnie

ŁYŻWIARSTWO

Puchar Świata, Berlin
Inauguracyjne zawody międzynarodowego sezonu. Barwy
Górnika reprezentował jedynie Maciej Biega, startujący w wyścigu na
Mocno obsadzony wyścig i Zoszak (40-49 lat kobiet). Ponadto 500 metrów. Niestety, występu nie
miał
rekordową
frekwencję w kat. 50-59 lat pozycja 5. przypa- zaliczy do udanych. Uzyskał czas
– startowało prawie 450 osób, dła Andrzejowi Michalskiemu, a 18. 37,01 (prawie 1,5 sekundy słabiej
w tym ponad 80 kobiet! Trasa liczy- Krzysztofowi Lubomskiemu senioro- od rekordu życiowego), zajmując
ła 7 km. Dziewiński (Zespół Szkół wi, natomiast młody Dawid Adamski 16. miejsce w grupie B. – Postaramy się przekonać trenerów kanr 3) niszował z czasem 22.02, był 11. w 16-19 lat.
pokonując m.in. Pawła Zimę, które– Z osiągniętego wyniku dry, by Maćka Biegę wystawiali
mu uległ 5 dni wcześniej w Sanoku. jestem tym bardziej zadowolony, w wyścigach na 1500 m, bo to jego
Świetnie pobiegł Fedak, który z cza- że startowałem po nocy spędzonej koronny dystans – powiedział Tasem 24.00 wywalczył 17. miejsce w pracy. Dla mnie, Kingi i Damia- deusz Mleczko, sekretarz Górnika.
w klasykacji łącznej i 3. w kat. 30-39 na to już koniec sezonu, pozostali
Kolumnę opracował:
lat. W swoich grupach wiekowych 2. zapewne gdzieś jeszcze pobiegną
BARTOSZ
BŁAŻEWICZ
lokaty zajęli: Nalepka (ponad 60 lat) – powiedział Fedak.

Po I Biegu Sokolim długodystansowcy pojechali do Krosna
na XIV Bieg Niepodległości. Najlepiej wypadł 6. generalnie
Damian Dziewiński, a w grupach wiekowych miejsca na
podiach zajęli: Kinga Zoszak, Jerzy Nalepka i Grzegorz Fedak.
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Bez wstydu

Euro Ice Hockey Challenge za nami. Przez trzy dni sanoccy
miłośnicy sportu żyli hokejem na lodzie w przyzwoitym
wydaniu. Mowa tu o reprezentacjach: Rosji B i Polski,
od których nieco odbiegały ekipy Ukrainy, a w szczególności
Holandii. Polacy, z trzema hokeistami CIARKO KH w składzie,
spisali się dobrze, ulegając jedynie reprezentacji Rosji B 6-2.

Polską (2 zwycięstwa, 1 porażka),
Ukrainą (1 zwycięstwo, 2 porażki)
i Holandią (same porażki). I ten
układ odpowiada temu, co oglądaliśmy na tai „Areny”. Polacy pokazali się z niezłej strony, chociaż

notowaniom polskiej reprezentacji,
zwłaszcza, że już przed turniejem
znany był jego faworyt. Niemniej
jednak frekwencja w granicach
2 tysięcy widzów nie przynosi wstydu. Oczywiście mogło być lepiej.

W Pucharze
Podhale wzięte
CIARKO KH SANOK – MMKS PODHALE 7-2 (1-1, 1-0, 5-1)
1-0 Rąpała – Suur – Gruszka (5, w przewadze), 1-1 Łabuz (16),
2-1 Radwański – Biały – Zapała (39), 3-1 Zapała – Vozdecky (43),
4-1 Vozdecky – Kubat (45), 4-2 Łabuz – K. Kapica – D. Kapica (47,
w podwójnej przewadze), 5-2 Milan – Mermer – Koseda (51), 6-2
Gruszka – Zapała (52), 7-2 Radwański – Kubat – Ivicic (56).

ARCHIWUM PRYWATNE

ARCHIWUM PRYWATNE(2)

CIARKO KH: Plaskiewicz – Ivicic, Kubat; Suur, Rąpała; Koseda, Owczarek – Vozdecky, Zapała, Radwański; Gruszka, Dziubiński, Biały; Słowakiewicz, Milan, Mermer; Poziomkowski, Strzyżowski, Maciejko oraz Wilusz.
Po pucharowej przegranej bez problemów umieścił go w bramw Nowym Targu sanoczanie, aby ce Furcy. Niespełna 2 minuty później
awansować do kolejnej rundy Martin sam celnie trał i na trybuPucharu Polski, musieli wygrać nach zrobiło się prawie piknikowo.
z Podhalem dwoma bramkami Nastrój ten przedłużył Wojciech Milan,
i taki plan postawili przed sobą przed strzelając w 51 minucie piątego gola
wtorkowym meczem. Szybko, bo z podania Macieja Mermera, a minujuż w 5. min objęli prowadzenie po tę później cudownym strzałem, po
pięknym strzale Bogusława Rąpały którym krążek odbity od poprzeczki
z okolic bulika, jednak pod koniec ugrzązł w siatce, popisał się DaI tercji Łabuzowi udało się przeje- riusz Gruszka. Kanonadę zakończył
chać obok sanockich obrońców i w 56. min kapitan Michał Radwański,
zmylić bramkarza KH strzałem, po dobijając rywala.
którym krążek wturlał się do bramki.
W tym dniu na Podhale wystarWbrew oczekiwaniom, druga tercja czyła jedna dobra tercja, aby zniszbyła zdecydowanie najbrzydsza czyć rywala. Tym samym CIARKO
z całego meczu. Dopiero w końców- KH awansowało do ćwierćnału
ce udało się Michałowi Radwańskie- Pucharu Polski, a jego kolejnym
mu wpakować krążek do bramki przeciwnikiem będzie zespół Zagłęi gospodarze znów objęli prowadze- bia Sosnowiec. – Chciałbym, żeby
nie. Gdy kibice rysowali już przed tych meczów pucharowych było jak
sobą scenariusz dogrywki, może najwięcej, bo w ligowych czeka mnie
rzutów karnych, na trzecią tercję prawdopodobnie 6-meczowa przewyjechała całkiem inna drużyna. rwa. Nie wiem, jak to wytrzymam
Napastnik Cracovii Mikołaj Łopuski (nr 25) był jednym z najjaśniejszych punktów reprezentacji Przestawiona z czterech na trzy – mówił po meczu Martin VozdecPolski na międzynarodowym turnieju w Sanoku. Szybki, waleczny, bramkostrzelny, podobał się ataki ruszyła na przeciwnika i zrobił ky. Po meczu fan-club Martina dłusanockiej publiczności.
się super mecz. Hasło do poprawy go skandował jego nazwisko, jakby
odniesione zwycięstwo i dobra o jakiejś wielkiej metamorfozie
Sanoccy kibice też nie bły- wyniku rzucił Martin Vozdecky, któ- chcąc mu w ten sposób osłodzić gogra w pierwszych 40 minutach trudno raczej mówić. Trener Wiktor snęli. Nie potrali stworzyć at- ry najpierw w swoim stylu rozjeździł rycz przerwy, która go czeka. Oni na
wystawiały polskim hokeistom Pysz sprawiał wrażenie zadowolo- mosfery, która porwałaby biało- rywali, po czym idealnie skierował pewno będą na niego czekać.
Marian Struś
dobre oceny.
nego z postawy swoich podopiecz- -czerwonych. Nawet w meczu krążek do Krzysztofa Zapały, a ten
Lekcją prawdy miał być de- nych. – Jeszcze w składzie nastą- z Rosją, którego stawką było zwycydujący o rezultatach turnie- pią drobne korekty, ale główny trzon cięstwo w turnieju, przy stanie
ju pojedynek pomiędzy Polską reprezentacji jest właśnie taki. Nie- 0-0, czy 0-1, gdy wszystko było
i Rosją B. Optymiści wietrzyli mal wszyscy zawodnicy pokazali, jeszcze możliwe, a Polacy poczyniespodziankę, ale wytrawni znaw- że chcą i potraą walczyć, że nie nali sobie całkiem nieźle, trybuny
cy hokeja, oglądający wcześniej boją się wyżej notowanych rywali milczały. Zwracali na to uwagę na
Rosjan, nie mieli żadnych złu- i cieszy ich dobra gra, zdobywane portalu: hokej net kibice z innych
dzeń, że zwycięzcą mogą być bramki i zwycięstwa. Z bramkarzy miast, pytając: gdzie są ci najlepsi
tylko oni. I nie mylili się, chociaż zdecydowanie lepsze wrażenie w Polsce sanoccy kibice?
zrobił Przemysław
Nam spodobał się jeden
Odrobny. Hokeiści z aktywniejszych kibiców, którym
Ciarko KH spisali okazał się przebywający akurat
się dobrze, szcze- w tym czasie w Sanoku p. Bartek
gólnie Krzysztof Busz z Poznania. Wybrał się do
Zapała, który był „Areny” gnany ciekawością, gdyż
jedną z jaśniej- nigdy wcześniej nie oglądał hoszych
postaci keja na lodzie na żywo. – Panow naszym zespo- wie, to jest rewelacja. Ja czegoś Tak na dobre walka zaczęła się w trzeciej tercji. Jej wynik (5-1
le. Wielka szko- takiego w życiu nie widziałem. dla Ciarko KH) najlepiej mówi, kto walczył lepiej i odważniej.
da, że kontuzja Jutro zabieram ze sobą żonę A kibice sanoccy mogli sobie zaśpiewać: „Górale na hale...”
(stłuczenie nerki) Katarzynę (sanoczanka) i dzieci.
O meczu z MMKS Podhale mówi
u n i e m o ż l i w i ł a Jest pysznie! – stwierdził rozetrener Milan Jancuska:
grę w meczach mocjonowany.
Dałem dziś szansę wszystkim zawodnikom
z Ukrainą i Rosją
A sami uczestnicy? Byli
(oczywiście bez kontuzjowanych: Malasińskiego,
B
Tomaszowi bardzo zadowoleni. Trenerzy
Guriczana i Bigosa) i przez dwie tercje graliśmy
Malasińskiemu. i kierownicy ekip podkreślali, że
na cztery ataki. W trzeciej ruszyliśmy na przeciwnika
W meczu z Holan- warunki w Sanoku są świetne,
trzema piątkami i natychmiast zaowocowało to
dią zagrał z werwą, a organizatorzy turnieju zadbabramkami. Mimo że jesteśmy po ciężkich treningach
demonstrując dużą li o każdy szczegół. – Dziękuję
i dość długiej przerwie meczowej, byliśmy lepsi
pewność
siebie panu burmistrzowi, panu pretechnicznie i zycznie od Podhala, dzięki czemu
i ochotę do gry.
zesowi Krysiakowi, sponsorom
A co poza – w szczególności panu Ryszar- awansowaliśmy do kolejnej rundy Pucharu Polski. Nie ukrywam, że
lodem?
Turniej dowi Ziarce – którzy bardzo sta- zależy nam na sukcesie pucharowym. Mamy ambicje dotrzeć do nału
wzbudził
średnie
rali się, aby wszyscy wyjechali i marzy się nam, aby ten nał rozegrany został w Sanoku. Będziemy
Środkowy napastnik CIARKO KH Krystian Dziubiński krótko gra w kadrze,
zainteresowanie z Sanoka zadowoleni. I tak się walczyć. A w lidze? W piątek czeka nas bardzo ciężki mecz w Tychach,
a mimo to już z jego podań padają bramki.
miłośników sportu. stało. Jestem przekonany, że a w niedzielę w Sosnowcu. Kierownictwo klubu czyni starania, aby zagrał
właśnie napastnikowi Ciarko KH kilkanaście pierwszych minut da- Na pewno odbiegające od tego, ja- jeszcze nieraz się spotkamy w nim – w miejsce Vozdeckyego – Lubomir Korhoń, który zgodził się
należy się tytuł najlepszego za- wało nadzieję, że potramy dotrzy- kie towarzyszy ligowym występom – mówił na do widzenia trener pol- zastąpić Martina w tych sześciu spotkaniach. Mam nadzieję, że z marszu
wodnika polskiej drużyny w tym mać im kroku. Niestety, w miarę drużyny Ciarko KH. Czemu to przy- skiej reprezentacji Wiktor Pysz.
chwyci meczowy rytm. Lubo to dobry, doświadczony napastnik. Liczę
spotkaniu. Kolejną asystę zali- upływu czasu Rosjanie grali coraz pisać? Oczywiście nie najwyższym
Marian Struś również, że do piątku wykuruje się Tomek Malasiński.
czył Krystian Dziubiński, podając szybciej, co przyniosło im bramki.
właśnie Zapale przy trzeciej W każdej tercji po dwie. Ostateczbramce. Bardzo dobra była nie mecz zakończył się ich pewII tercja w wykonaniu Polaków, nym zwycięstwem 6-2 (2-0, 2-0,
w przeciwieństwie do trzeciej, któ- 2-2), a nas może cieszyć jedynie
rą przegraliśmy 2-0. Czy Polacy, zremisowana III tercja i dwa gole
prowadząc 6-1, rzeczywiście za- strzelone niewątpliwie mocnemu
częli się oszczędzać przed trud- rywalowi. Ich zdobywcami byli:
nym meczem z Rosją B? Tylko Słaboń i Danieluk.
takie tłumaczenie może uspraOstatecznie zwycięzcami EIHC
wiedliwić ich wyraźnie słabszą została reprezentacja Rosji B
grę w ostatniej odsłonie. Jednak (z kompletem zwycięstw), przed
Turniej rozpoczął się od mocnego uderzenia w wykonaniu biało-czerwonych, którzy zdecydowanie rozprawili się z Holendrami
w stosunku 10-1 (3-0, 2-1, 5-0).
Bramki dla Polski zdobywali: Łopuski (3), Pasiut (2), Chmielewski,
Urbanowicz, Bryk, Zapała i Malasiński. Asystę przy golu Urbanowicza zaliczył Dziubiński. Był to
żywy mecz, w którym pomarańczowi wyraźnie ustępowali szybko
i kombinacyjnie grającym Polakom. Kibice, zebrani na trybunach
„Areny” w liczbie około 2 tysięcy,
mieli dodatkową atrakcję i powody
do radości z powodu bramek sanoczan: Zapały i Malasińskiego.
W pierwszym dniu Rosjanie
zmierzyli się z Ukrainą, pokonując ją wyjątkowo gładko 7-0.
Wystarczyło choć przez chwilę
obejrzeć w akcji „rezerwistów”
Rosji, aby zobaczyć różnicę klas
między nimi, choć Ukraińcy też
wiedzą, na czym ta gra polega.
Inna rzecz, że skład, w jakim do
Sanoka przyjechała ekipa Ukrainy, nijak się miał do I reprezentacji tego kraju.
Potwierdził to drugi dzień
EIHC, w którym Ukraińcy byli
przeciwnikiem biało-czerwonych.
Naszym szło już ciężej niż z Holendrami, ale grali nieco lepiej od
swych rywali. W efekcie odnieśli
dość pewne zwycięstwo w stosunku 6-3 (1-0, 5-1, 0-2). W meczu tym świetnie zaprezentował
się Krzysztof Zapała, zdobywając
dwa gole i zaliczając jedną asystę. Trener i kierownictwo naszej
ekipy nie mieli wątpliwości, że to

