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Niepełnosprawni
nic nie dostaną

Wyborcze
(bur)mistrzostwo
Za nami wybory samorządowe AD 2010. Wiemy już, kto będzie rządził w mieście, ościennych
gminach, powiecie i sejmiku wojewódzkim przez najbliższe cztery lata. W Sanoku spektakularny sukces odniósł Komitet Wyborczy Wojciecha Blecharczyka – 8 mandatów w radzie i niemal
66-procentowe poparcie dla ponownie ubiegającego się o reelekcję włodarza zdystansowało
konkurentów. Platforma Obywatelska powetowała sobie w powiecie, uzyskując 6 mandatów,
a PSL w sejmiku, do którego ludowcy – podobnie jak PO – wprowadzili 7 swoich ludzi. Wielkim
przegranym okazało się Stowarzyszenie W-T-R, które nie zdobyło ani jednego mandatu.

13 z nich walka okazała się zwycięska. Najwyższe
poparcie – poza Wojciechem Blecharczykiem – uzyskał Piotr Lewandowski. Jednym z wielkich przegranych stał się Janusz Baszak, który mimo dobrego
wyniku indywidualnego nie dostał się do rady.
Wśród miejskich rajców znalazło się 4 nowicjuszy,
ale i 4 weteranów, którzy wrócili po kilkuletniej przerwie.
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AUTORKA

Wirtualna
siedziba rady
Dla dwuipółletniej Wiktorii, która przyszła głosować wraz z babcią i rodzicami, największą frajdę stanowiło wrzucanie kart do urny. Czyniła to
z większym zapałem niż niejeden wyborca...

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

str. 8

Wybory przebiegły spokojnie i bez zakłóceń. Do
urn poszła prawie połowa uprawnionych – w Sanoku frekwencja wyniosła 48,17 procent, w powiecie
– 49,89 (najwyższą odnotowano w gminie Bukowsko – 57,16, najniższą w gminie Besko – 45,83).
To nieco mniej niż na Podkarpaciu (50,75 – jedna
z najwyższych w Polsce), ale więcej niż w całym kraju – 47,32. Pierwsi wyborcy pojawili się pod lokalami
wyborczymi jeszcze przed godz. 8. – Kilka osób czekało pod drzwiami aż otworzymy. Do godz. 10 ruch
był niewielki, przychodziły pojedyncze osoby, potem
– zwłaszcza po mszach w kościele – pojawiały się
całe rodziny – relacjonuje Eugeniusz Bołdys, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3.
Jak głosowano? W większości na ludzi znanych i sprawdzonych, choć niektórzy dopiero na
miejscu zastanawiali się, którego z kandydatów
wybrać. – Część wytypowaliśmy wcześniej, część
podczas głosowania. Zwracaliśmy uwagę i na
nazwiska, i na listy – wyjawiła Elżbieta Kondera,
której towarzyszyła kilkuosobowa rodzina.

– Głosowaliśmy na osoby, które znamy i które już się sprawdziły w swojej działalności. Listy
nie są dla nas ważne, stawiamy na ludzi. Takich
jak burmistrz Wojciech Blecharczyk. Znamy go
i jesteśmy zadowoleni z tego, co robi jako gospodarz miasta. Dzięki niemu Sanok zmienia się na
lepsze, rozwija się i pięknieje. Uważamy, że to
najlepszy kandydat na to stanowisko – stwierdzili
z przekonaniem Iwona i Irek Czubscy. Zdanie to
podzieliło prawie 66 procent głosujących, dzięki
czemu włodarz Sanoka, który zdobył 10.187 głosów, wygrał w cuglach, nie dając szans na II turę
żadnemu z czterech konkurentów. Na tle urzędującego burmistrza wypadli oni dość słabo – Sławomir
Miklicz zdobył 2.111 głosów, Wojciech Pruchnicki
– 1.672, Bogdan Struś – 957, Jan Wydrzyński – 527.
Duże emocje wzbudziły wybory do rady miasta.
O 21 mandatów ubiegało się aż 315 kandydatów
zgłoszonych przez 9 komitetów wyborczych, co oznacza, że do każdego mandatu pretendowało ponad 15
chętnych – najwięcej na Podkarpaciu. W wyborczych
szrankach stanęli urzędnicy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i jednostek kultury, przedsiębiorcy,
emeryci – niekiedy całe rodziny. O reelekcję ubiegało się też 20 z 21 radnych minionej kadencji. Aż dla

Dominują w niej zdecydowanie mężczyźni – w 21-osobowym teamie są tylko trzy przedstawicielki płci pięknej.
Choć w czasie kampanii słychać było nawoływania do
odmłodzenia lokalnych władz samorządowych, wyborcy postawili na ludzi dojrzałych, ze sporym bagażem
doświadczeń. Z metryk wynika, że większość należy
do grupy 50+ – średnia wieku to 53,5 roku. Najmłodszy
reprezentant nowej władzy ustawodawczej w mieście
ma 35 lat, najstarszy – 63. – Ja osobiście żałuję, że nie
przebiło się choć paru młodych. Dopływ świeżej krwi
jest zawsze ożywczy. Myślę, że młodzi mogliby stać
się motorem napędowym dla rozwoju miasta, które
obecnie nie ma im zbyt wiele do zaoferowania, zwłaszcza na rynku pracy – uważa Anna Dmitrzak.
Jak wygląda podział „łupów”? Największy sukces odniósł KWW Wojciecha Blecharczyka – Dla
Sanoka, który zdobył aż 8 mandatów. Po 3 uzyskali PiS, PO i „Zjednoczeni”, po 2 – Samorządowcy
Ziemi Sanockiej i Towarzystwo Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej. Z kretesem polegli kandydaci
Stowarzyszenia W-T-R, Samorządowego Bloku
Wyborczego oraz KWW „Więź i Dobro Wspólne”,
którym nie udało się zdobyć ani jednego mandatu.
Dokończenie na str. 9
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Jubilatka na 102!

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy: Wyjątkowo uroczysty charakter miały 102 urodziny pani
GANIMY: Nasz sanocki AUTOSAN za niedotrzymanie terminu przekazania Miejskiej Komunikacji Samochodowej siedmiu
autobusów, co miało nastąpić do 15 października 2010 roku.
Przedsięwzięcie jest efektem projektu „Modernizacja taboru
mks.” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu miasto Sanok otrzyma 7 mln złotych
unijnej dotacji na zakup autobusów miejskich. Potem był
przetarg, w którym wybrano producenta autobusów, a zwyciężył w nim nie żaden „Neoplan” czy „Solaris”, lecz nasz
rodzimy, kochany „Autosan”. – Gdyby było inaczej, zła byłaby to reklama – mówił podczas uroczystości podpisania
umowy prezes Autosanu Adam Smoleń. Była też jego zapowiedź, że „wspaniała siódemka” wyjedzie na ulice Sanoka
najpóźniej 15 października 2010 roku. I co? I nic. Jeśli tak
wygląda troska „Autosanu” o klienta, to przyszłość, jakże bliskiej sercom sanoczan rmy, nie zapowiada się różowo.

Nożownicy zatrzymani
Niezbyt miło będzie wspominał sobotnie spotkanie
towarzyskie jeden z mieszkańców powiatu sanockiego.
Podczas zakrapianej alkoholem imprezy dwóch mężczyzn
ukradło mu pieniądze, strasząc pokrzywdzonego nożem.

ARCHIWUM UM

CHWALIMY: Tych wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, aby w rankingu na „Najlepszą turystyczną gminę Podkarpacia” zwyciężył Sanok. Nie Łańcut, nie Przemyśl, ani bieszczadzkie perły takie jak Solina czy Cisna, a właśnie Sanok.
Jury doceniło nie tylko atrakcyjność produktu turystycznego,
jakim są choćby obydwa sanockie muzea, ale coraz lepszą
bazę turystyczną (zwłaszcza hotelową), a także atrakcje
w postaci imprez kulturalnych i sportowych m.in. Festiwal im.
Adama Didura, Jarmark Ikon czy eliminacje Mistrzostw
Świata w Ice Speedwayu. Tak trzymać!
emes

Jubilatka urodziła się 18 listopada 1908 roku w Ladzinie koło Rymanowa jako jedna z dziesięciorga
rodzeństwa. Z estymą wspomina
rodziców, od których przejęła wrażliwość na urodę świata i nauczyła się
wyrażać myśli pięknym słowem, obrazem czy misternym haftem.
W 1936 roku wyszła za mąż – wspólnie doczekali się córki oraz syna.
Pani Cecylia byłą nauczycielką
języka polskiego. Z ogromnym zapałem uwrażliwiała uczniów na estetykę zawartą w poezji, prozie, muzyce i plastyce. Prowadziła chór,
przygotowywała teatrzyki, jasełka,
koncerty, angażując w nie również
lokalną społeczność. Choć dziś już
tego nie robi, zachowała ogromną
otwartość i życzliwość dla innych.
– Pani Cecyli jest ciepłą osobą, która kocha ludzi i ceni sobie
Znakomitej kondycji mogłaby pozazdrościć sędziwej jubilatce spędzanie czasu z przyjaciółmi.
niejedna młódka. Podobnie jak i weny twórczej, która owocuje Jest otwarta dla wszystkich
i zawsze stara się pomóc tym, którzy
wciąż nowymi wierszami i obrazami.
tej pomocy potrzebują – podkreśla
Pani Cecylia mimo swych które tworzy od najmłodszych Jan Poloczek, prezes SEiR ZNP.
102 czuje się świetnie i cieszy lat. Jej autorski zbiór liczy kilkaDołączamy do gratulacji, żydoskonałym zdrowiem. Nadal set utworów zebranych w kilku cząc jubilatce dużo zdrowia!
maluje obrazy i pisze wiersze, tomikach.
/jot/

Cecylii Klekawki. Sędziwa jubilatka świętowała je w gronie
przyjaciół z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, gdzie należy
od wielu lat. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli
Urzędu Miasta, którzy w imieniu burmistrza przekazali
życzenia wraz z drobnym upominkiem.

Anioły z „trójki”

Ponad sześćdziesiąt litrów krwi oddali w ubiegłym roku
uczniowie Zespołu Szkół nr 3. W żadnej innej placówce
Ze wstępnych ustaleń poli- rał w kieszeniach jego ubrania w powiecie sanockim nie ma tylu honorowych
cjantów wynika, że do rozboju w poszukiwaniu pieniędzy. W re- krwiodawców, co właśnie tam.
zultacie zabrali mu 900 złotych.
W wyniku podjętych czynności podejrzewani o dokonanie rozboju mężczyźni zostali zatrzymani
i osadzeni w policyjnym areszcie.
Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty zostaną im postawione – decyzja w tej sprawie zapadnie po zbadaniu okoliczności zajścia. /jot/

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich,
którzy w Wyborach Samorządowych 2010
oddali Swoje głosy na Komitet Wyborczy
Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej,
a tym samym okazali nam swoje
zaufanie i życzliwość.
Tomasz Dańczyszyn, Adam Ryniak, Waldemar Szybiak

Składam serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom Sanoka, którzy oddali na mnie
swój głos. Mając tak wielkie Państwa zaufanie,
jeszcze raz zapewniam, że będę działał na
rzecz dynamicznego rozwoju naszego miasta
i dobra całej sanockiej społeczności.
Wojciech Blecharczyk
Burmistrz Miasta Sanoka

Prężna działalność klubu jest
zasługą nie tylko młodych ludzi,
kierujących się szlachetnymi odruchami serca, ale też profesorki
Marioli Kosturskiej, która opiekuje
się kołem od piętnastu lat.
– Wbrew temu, co się czasem
słyszy i mówi, młodzież jest
naprawdę dobra – podkreśla.
W „trójce” oddawanie krwi jest
trendy. Szkolny Klub HDK ma blisko stu członków! – Młodsi koledzy zazdroszczą nam, czekając
aż skończą 18 lat – śmieje się
Dawid Piotrowski. – Niektórzy
kontynuują rodzinne tradycje.
Dawcami krwi było starsze
rodzeństwo, ojciec albo wujek
– wtórują mu dwaj Kamile, Błażejowski i Barański. Młodych ludzi
na pewno kuszą przywileje związane z oddawaniem krwi: dwa dni
wolnego (jeden „ustawowy”,
a drugi wprowadzony zarządzeniem dyrektora), ekwiwalent energetyczny w postaci 9 czekolad
oraz bezpłatne wykonanie badań,
łącznie z grupą krwi i wyrobieniem „krew karty” po trzecim oddaniu. Ale nie tylko. – Dla mnie
ważne jest to, że mogę coś zrobić

Sanok

* Niefrasobliwość może okazać się
bolesna w skutkach. Przekonał się
o tym właściciel volkswagena, który przez nieuwagę pozostawił
w zamku kluczyki. Nieustalony
sprawca wykorzystał nadarzającą
się okazję i ukradł z wnętrza pojazdu radioodtwarzacz o wartości
800 zł, zegarek wyceniony na
100 zł oraz ładowarkę telefoniczną
wartą 10 zł. Złodziej zabrał również
kluczyki do samochodu. Zdarzenie
miało miejsce 16 bm. na ulicy
Kościuszki.
* Do kolejnej kradzieży doszło 17
bm. na bazarze przy ul. Lipińskiego. Tym razem ofiarą złodzieja
padła 72-letnia kobieta, której
nieznany sprawca ukradł portfel
zgłoszonych szkół z Podkarpa- zawierający około 105 zł oraz legicia. Aż 98 naszych uczniów otrzy- tymację emeryta.
mało „świadectwo dojrzałości Gmina Bukowsko
społecznej”. Podczas gali pan ku- * Policja poszukuje sprawcy, który
rator stwierdził, że ci wszyscy, 20 bm. wybił szybę w oknie sklepu
którzy siedzą na sali są aniołami, spożywczo-przemysłowego w Pogdyż wspierają i promują tak biednie. Wartość start oszacowano
na 400 zł.

Gmina Sanok

* Wszczęto także postępowanie
w sprawie wyrębu i przywłaszczenia sześciu buków o wartości
1800 zł. Kradzież miała miejsce
17 bm. w Prusieku.

Gmina Zagórz

* 46-letni mieszkaniec Mokrego
zawiadomił policję o kradzieży
dwóch łańcuchów ciągnikowych
o wartości około 1200 zł. Do kradzieży doszło 21 bm.
JOLANTA ZIOBRO

doszło w Pakoszówce późnym
wieczorem w sobotę. W jednym
z mieszkań odbywała się impreza. W trakcie spożywania alkoholu, dwóch mężczyzn w wieku 39
i 54 lat podeszło do innego uczestnika spotkania. Pokrzywdzony
zeznał, że jeden z napastników
trzymał w ręce nóż, a drugi szpe-

W minionym tygodniu sanoccy policjanci przeprowadzili rekordową
liczbę 230 interwencji, w tym 29
publicznych, 22 domowe, 11 dotyczących kradzieży, 3 – włamań,
3 – oszustw, 2 – uszkodzenia mienia, 2 – przywłaszczenia oraz 16
związanych ze zdarzeniami drogowymi. W Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych osadzono 17 delikwentów.

Gmina Zarszyn

* Kosmetyki różnych rodzajów,
alkohol i papierosy o wartości
1768 zł padły łupem złodzieja, który 20 bm. włamał się do sklepu
w Pielni. Złodziej przywłaszczył sobie również pieniądze w kwocie
150 zł. Dostał się do środka po
sforsowaniu zabezpieczeń.

Obecnie honorowe krwiodawstwo opiera się przede wszystkim
na młodzieży szkolnej. Jeśli trzeba, uczniowie oddają nawet
krew „na telefon”.
dla innych, uratować komuś życie wspaniałą rzecz, jak krwiodaw– podkreśla Dawid, który zasta- stwo – podsumowuje z satysfaknawiał się także nad oddawaniem cją Mariola Kosturska.
szpiku.
Młodzież z ZS nr 3 oddaje też
W tym roku szkolny Klub krew w czasie wakacji, wtedy,
HDK wziął po raz drugi udział kiedy potrzeba jej najbardziej.
w programie „Świadectwo dojrza- Wystarczy telefon z oddziału Stałości społecznej”, którego nał cji Krwiodawstwa i Krwiolecznicodbył się w Rzeszowie, w Teatrze twa, aby „anioły” z trójki poleciały
im. Wandy Siemaszkowej. – Zdo- bez wahania na ratunek.
byliśmy trzecie miejsce wśród 57
(jz) W ubiegłym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego zatrzymano
9 pijanych kierowców, w tym kobietę, która w dodatku okazała się
Szanowni Mieszkańcy Sanoka
Głosując na członków KWW Wojciecha Blecharczyka, obdarzyliście nas swoim alkoholową rekordzistką. Mowa
o namierzonej 18 bm. przez patrol
zaufaniem. Pragniemy złożyć Wam serdeczne podziękowania i zapewniamy, że do- „drogówki” Halinie K., która kierołożymy wszelkich starań, aby należycie wypełniać powierzone nam obowiązki.
wała fiatem na ul. Kochanowskiego, mając – uwaga – 3,129 promila
Burmistrz Miasta Sanoka – Wojciech Blecharczyk
Radni Rady Miasta Sanoka: Jan Biega, Józef Krynicki, Mariusz Chytła, alkoholu w wydychanym powieMaciej Bluj, Jan Oklejewicz, Piotr Lewandowski, Maria Oberc, Teresa Lisowska trzu! W ręce policjantów wpadli
także: w Zarszynie – 52-letni KaziRadny Rady Powiatu: Jan Cyran
mierz K., renault, sprawca kolizji
(2,268) oraz 52-letni Stanisław F.,
audi (2,079); w Zagórzu – 25-letni
Wydawca: Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki. Pismo Samorządowe”.
Krzysztof C., mazda (1,029); na ul.
Redaktor naczelny: Marian Struś.
Królowej Bony – 36-letni Rafał S.,
Redaguje zespół: Bartosz Błażewicz, Joanna Kozimor, Jolanta Ziobro.
Redaktor techniczny: Artur Kucharski. Korekta: Teresa Radwańska. Redaktor wydania: Marian Struś.
opel frontiera (2,079). AlkoholoAdres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 17, tel. 13 464 27 00.
wymi przestępcami okazało się
Biuro Reklam i Ogłoszeń: tel./fax 13 464 02 21.
www.tygodniksanocki.eu
również 4 właścicieli jednośladów.
Druk:
Media
Regionalne
Sp.
z
o.o.
ul.
Prosta
51,
00-838
Warszawa,
e-mail: tygodniksanocki@wp.pl
Byli to: w Długiem – 32-letni RoOddział w Kielcach, Drukarnia ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów
bert M. (2,835); w Zagórzu – 54i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń zapraszamy do redakcji: w poniedziałek w godz. 8-16.30, wtorek-czwartek w godz. 8-16,
-letni Wiesław G. (0,924); w Czerpiątek w godz. 8-15.30. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyteżu – 41-letni Stanisław F. (0,903);
jęcia ogłoszenia. Objętość listów nie powinna przekraczać trzy czwarte strony maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze
na ul. Jagiellońskiej – 17-letni Daprzyjmujemy jedynie na nośnikach cyfrowych lub pocztą elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata
– tel./fax 13 464 02 21 lub oddziały „Ruchu” SA.
riusz K. (1,386).

Kierowcy
na promilach
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RADOŚCI I ZMARTWIENIA

Sanok – turystyczny
„number one!” Podkarpacia

Miasto Sanok zostało zwycięzcą rankingu „Złota Setka Gmin”
w kategorii: turystyczna gmina Podkarpacia. Ranking
zorganizowała Wyższa Szkoła Zarządzania
w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny.
Rozdanie nagród nastąpiło 16 listopada br.
w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Nowe kamienice,
nowi właściciele

3

W ubiegły piątek zaczęto burzyć kamienicę sąsiadującą
z Urzędem Miasta, w której niegdyś mieściła się Składnica
Harcerska, a ostatnio sklep odzieżowy i apteka. Nowy
Mielec, Stalowa Wola, Krosno, czesnej turystyki. Mało tego, za- właściciel zamierza wybudować w tym miejscu budynek
Jasło czy Sanok, jak też i tych, czynają już ze sobą konkurować, handlowo-usługowo-mieszkalny.
które stawiają na funkcje usługowe – wyjaśnia.
Różnorodność form turystyki
stwarza szanse rozwoju dla

Działka, położona w jednym
z najbardziej atrakcyjnych miejsc
miasta, o powierzchni 346 metrów kwadratowych, została
sprzedano dwa lata temu. Do
przetargu przystąpiło siedem
osób, zycznych i prawnych. Licytacja była ostra – wychodząc od
350 000 zł zakończono ją na kwocie 1 150 000 zł. Nabywcą została
rma IMPEXRUR z Sanoka.
– Jednym z warunków przetargu
było zagospodarowanie nieruchomości w terminie trzech lat i wybudowanie obiektu nawiązującego
do już istniejącej zabudowy – informuje Marta Kopacz, naczelnik
wydziału geodezji.

Nowy właściciel otrzymał
w ubiegłym roku decyzję o warunkach zabudowy, a obecnie
przystąpił do realizacji inwestycji.
Ma ona zostać zakończona do
listopada 2011 roku.
Ta sama rma, IMPEXRUR,
kupiła też w 2008 roku dwie działki na rogu Rynek – ulica Cerkiewna. Za plac, o łącznej powierzchni
396 metrów kwadratowych (jedna
działka jest zabudowana), zapłaciła 1 109 000 zł. Również i tam,
po wyburzeniu, ruszy budowa
mieszkalno-użytkowego budynku, prawdopodobnie jeszcze
w tym roku.
(jz)

JOLANTA ZIOBRO

MARIAN STRUŚ

co wyraźnie widać w planowanych oraz realizowanych inwestycjach. Konkurencję widać też
w układzie geogracznym: północna i środkowa część Podkarpacia rywalizuje z południową
częścią województwa. W rankingu wyraźnie zwyciężyło „Południe”: z Cisną, Ustrzykami Dolnymi, Soliną, Leskiem i Lutowiskami
oraz z Sanokiem, będącym wysuniętym przyczółkiem Bieszczadów. Walory naturalne, połączone
ze
wsparciem
władz
samorządowych, a także całych
lokalnych społeczności, dały wyraźny efekt. Chciałoby się krzyknąć: „Górą Bieszczady!”
– Gratulacje dla zwycięzcy, dla
miasta Sanoka. Z pewnością główne wyróżnienie jest tu w pełni
zasłużone. To nagroda za konsekwencję i upór, za wysiłek władz
i mieszkańców, za orientację na turystykę ludzi oraz organizacji
– mówi prof. dr hab. Andrzej Szromnik. Dodajmy, że w rankingu na
dwóch kolejnych miejscach (na podium) znalazły się: Cisna i Krosno.
Turystyczna oferta Sanoka jest wysoko oceniana przez ekspertów. Tylko jeden produkt: najwiękPamiątkowe dyplomy wręsza galeria prac Zdzisłswa Beksińskiego w sanockim Muzeum Historycznym (na zdj.) przyciąga
czał marszałek Zygmunt Choleludzi z całego świata.
wiński wraz z redaktorem naczel– Na turystycznej mapie Pol- w Krakowie – Turystyka jest ce- wszystkich tych miast, a zwłasz- nym NOWIN Stanisławem Sową,
ski od wielu lat poczesne miejsce lem i lokomotywą rozwoju pod- cza tych, które świadomie zaś gminę – turystycznego lidera
zajmuje Podkarpacie – ocenia karpackich miast i to bez wyjątku. i celowo stawiają na ten „biały rankingu – reprezentował wiceprof. dr hab. Andrzej Szromnik Zarówno tych o wiodącej funkcji przemysł”, inwestując w szeroko burmistrz Sanoka Marian Kurasz.
z Uniwersystetu Ekonomicznego przemysłowej, jak: Rzeszów, rozumianą infrastrukturę współemes

Na dziś kamienica jest już wyburzona i trwają prace ziemne

Walczą o kolej do Chyrowa

Wyprzedzają innych

Samorządowcy z południa regionu domagają się zmiany
decyzji o likwidacji kolejowych połączeń z Chyrowem.
– Ten pociąg musi kursować! Trzeba tylko sprawić, by służył
normalnym ludziom, a nie przemytnikom! To jest możliwe
– mówią z przekonaniem. I apelują do parlamentarzystów
i przedstawicieli rządu o przywrócenie ruchu na linii
Jasło-Zagórz-Krościenko-Chyrów-Jasło.

Firma Centurion została laureatem konkursu Innowator
Podkarpacia 2010. Kapituła doceniła innowacyjny system
do współspalania biomasy oraz odpadów pochodzenia
drzewnego.

Spotkanie, które odbyło się
w Sanoku na początku listopada,
dało asumpt do podjęcia działań.
Po radnych powiatu sanockiego,
którzy zaprotestowali przeciwko
degradacji linii Jasło-Zagórz
i zamknięciu linii do Chyrowa, larum podnieśli też samorządowcy
powiatu bieszczadzkiego.
– Zaprzestanie przewozów pasażerskich w ruchu przygranicznym jest zaprzeczeniem treści międzypaństwowych umów i traktatów.
Stanowi też dowód krótkowzroczności rmy przewozowej, dla której

wątpliwe argumenty ekonomiczne
są wystarczającą przesłanką do
zamknięcia linii – twierdzi burmistrz
Henryk Sułuja. W piśmie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz parlamentarzystów
sygnowanym także przez starostę
podkreślają, że: „funkcjonujące od
1994 r. kolejowe przejście Krościenko-Chyrów stanowi trwały
element systemu połączeń mię-

dzynarodowych Słowacja-Polska-Ukraina.
Jednocześnie
jest
jedynym tego typu przejściem polsko-ukraińskim na południe od
przejścia Medyka-Mościska, otwierającym najkrótszą drogę kolejową
z Polski do Rumunii, Bułgarii i krajów bałkańskich”.
Podobne działania podjęli samorządowcy zagórscy, którzy także oprotestowali decyzję Przewozów Regionalnych zaakceptowaną
przez Ministra Infrastruktury.
– Od lat zabiegamy o rewitalizację linii 106 Rzeszów-Jasło, linii 108

ARCHIWUM PRYWATNE

– Likwidacja przewozów pasażerskich na tym odcinku to prosta droga do zapaści kolei
w południowej części regionu
i zamknięcia kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą. Jeśli
do tego dojdzie, nigdy nie uda się
już odtworzyć tej linii. Wszystko
zostanie zdewastowane i rozkradzione – argumentują wespół
z kolejarzami.

Jasło-Zagórz-Krościenko-granica
państwa oraz linii 107 Nowy Zagórz-Łupków-granica państwa. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację
o rozpoczęciu robót remontowych
przez PLK. W tym samym czasie
znikły jednak szynobusy przewożące pasażerów, a pojawiła się komunikacja zastępcza, teraz na stałe
zamknięto linię do Chyrowa. Ten
brak koordynacji działań służb kolejowych budzi nasze zdziwienie,
a nawet przerażenie. Ostatnie miesiące, kiedy powódź zniszczyła most
kolejowy w rejonie Nowego Sącza,
pokazały, jak potrzebna jest linia łupkowska. To potwierdza, ze nie wolno
niszczyć
ważnych, choć mało
uczęszczanych szlaków kolejowych.
Otwarcie na wschód i południe Europy jest dla nas niezwykle ważne. To
także miejsce pracy dla rzeszy kolejarzy i byt ich rodzin. Dlatego stanowczo żądamy kontynuacji działań na
rzecz rozwoju transportu kolejowego
i zwerykowania podjętych decyzji
– podkreśla w przesłanym piśmie
burmistrz Bogusław Jaworski, apelując do parlamentarzystów i wszystkich sił politycznych Podkarpacia
o wsparcie tych działań.
Czy protesty samorządowców
odniosą jakiś skutek? Przekonamy
się niebawem.
/joko/

Uroczysta gala odbyła się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Na
zdjęciu – prezes Jacek Kawa odbiera dyplom z rąk organizatorów.
O supernowoczesnej kotłowni Centuriona (producenta drzwi),
wybudowanej przy ulicy Lipińskiego, pisaliśmy dwa tygodnie
temu. Dzięki inwestycji – współnansowanej z funduszy europejskich – rma rozwiązała problem
odpadów poprodukcyjnych drewnopochodnych, stawiając na najwyższej klasy urządzenia i technologie, jakich prawdopodobnie

SZANOWNI SANOCZANIE!
Chciałbym serdecznie podziękować
tym Wyborcom, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem – oddając swój głos na moją osobę
jako kandydata do Rady Powiatu Sanockiego.
Jan Cyran

nie ma nikt w Polsce, a na pewno
na Podkarpaciu.
Konkurs – organizowany
przez Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji,
Rzeszowską Agencję Rozwoju
Regionalnego i Politechnikę Rzeszowską, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego – adresowany
jest do mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw, mających sukcesy w opracowaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
– produktów, usług, technologii
czy procesów. Jego celem jest
popularyzowanie dobrych przykładów i promocja rm, które stawiają na innowacyjne rozwiązania i są gotowe do rywalizacji na
unijnym rynku.
Do tegorocznej edycji zakwalikowało się 38 rm z Podkarpacia. Sanocki Centurion został jedynym laureatem w kategorii
średnich przedsiębiorstw. A towarzystwo było naprawdę doborowe. – Wśród pozostałych laureatów znalazły się rmy, które
opracowały prototyp samolotu
bezzałogowego, pilota uniwersalnego do urządzeń multimedialnych czy superwyciągarki do
ciężkich maszyn budowlanych
– zauważa Jacek Kawa, prezes
Centuriona.
Firma, którą kieruje, nie ma
zresztą zamiaru spocząć na laurach w dziedzinie innowacyjności.
Już w przyszłym roku w jednym
z zakładów zostanie zainstalowana supernowoczesna linia do produkcji ościeżnic (o długości 50
metrów!), zintegrowana z elektronicznym systemem zarządzania.
Centurion otrzymał na ten cel kolejną unijną dotację.
(jz)

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom
Sanoka, którzy oddali na mnie głos w wyborach do
Rady Powiatu Sanockiego. Osiągnięcie tak wspaniałego
wyniku nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.
Dziękuję również tym, którzy pomagali mi i wspierali
mnie podczas kampanii wyborczej.
Obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania!
Wojciech Pajestka
Radny Rady Powiatu
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WAŻNE, SPOŁECZNE SPRAWY

Niepełnosprawni
nic nie dostaną

Wali się dosłownie system pomocy osobom niepełnosprawnym. Pula pieniędzy, jaką otrzymało w tym roku Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, jest o kilkaset tysięcy złotych
mniejsza niż w ubiegłym. Brakuje na donansowanie
zakupów najbardziej podstawowych i niezbędnych rzeczy
jak protezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, likwidację
barier architektonicznych. Niektórzy potrzebujący czekają na
rozpatrzenie wniosków od 2009 roku.

Gminne place zabaw
W przyszłym roku gmina Sanok wybuduje dziewięć nowych
placów zabaw.

130 tys. zł, pozwalającej na donansowanie przynajmniej zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych – wyjaśnia. Decyzja była jednak negatywna. Całej kwoty powiat nie był
w stanie zagwarantować, a przyznanie tylko części doprowadziłoby do koniktów w środowisku,
gdyż na pomoc mogliby liczyć
tylko niektórzy. – I tak niemal
każdego dnia ktoś przychodzi
z interwencją do pana starosty
albo dyrektora PCPR – zauważa
Maria Szałankiewicz-Skoczyńska. Takie place zabaw powinny być w każdej wiosce.
Niektóre osoby mają tak skromne dochody, że zakup choćby
Projekt uzyskał akceptację,
– Każdy plac zabaw zostanie
pieluchomajtek czy najtańszego dzięki czemu inwestycja za blisko wyposażony w siedem elemenaparatu słuchowego jest dla nich 300 tys. zł będzie miała ok. tów, m.in. zjeżdżalnie, drabinki,
problemem, mimo donansowa- 240 tys. zł unijnej dotacji. Place huśtawki i piaskownice. Będą to
nia z NFZ. Stąd tak liczne wnioski powstaną we wsiach: Strachoci- estetyczne, funkcjonalne i bezo pomoc, składane w PCPR.
na, Markowce, Bykowce, Wuj- pieczne miejsca dla aktywnego
Niestety, w tym roku niepeł- skie, Jurowce, Srogów Górny, wypoczynku dzieci i młodzieży.
nosprawni nie otrzymają praw- Czerteż, Falejówka i Jędrusz- Mam nadzieję, że w naturalny
dopodobnie żadnego wsparcia. kowce. W większości tych miej- sposób wpłyną na ich edukację.
Na dziś w centrum czeka na scowości nie ma rekreacyjnych Dodam, że to dopiero pierwszy
rozpatrzenie m.in. ponad 100 miejsc dla najmłodszych, więc etap projektu – docelowo chcewniosków w sprawie likwidacji mieszkańcy są zachwyceni, że my, by nowoczesny plac miało
barier (architektonicznych, tech- wreszcie będą mieli gdzie wyjść każde sołectwo – mówi wójt Manicznych, w komunikowaniu się), z dziećmi.
riusz Szmyd.
(b)
133 dotyczących turnusów rehabilitacyjnych, 78 na zakup aparatów słuchowych...
Potrzebny do rehabilitacji sprzęt można ostatecznie wypożyczyć, ale to też kosztuje
Kilka dni temu starosta wydał
kolejne zarządzenie w sprawie
fundusz obniżył donansowanie tacji zawodowej i społecznej oraz zasad rozpatrywania wniosków
JOLANTA ZIOBRO
do 1.750 tys. zł. Po odliczeniu zatrudnieniu osób niepełnospraw- i przyznawania donansowania Policja przestrzega mieszkańców powiatu sanockiego
jolanta-ziobro@wp.pl
kwoty 1.350 tys. zł na warsztaty nych”. Nowe przepisy, bardzo ko- na zakup przedmiotów ortope- oraz sąsiednich miejscowości przed oszustami.
terapii zajęciowej, pozostaje jedy- rzystne dla pracodawców, posta- dycznych i środków pomocni- W ubiegły wtorek został oszukany 81-letni mieszkaniec
– Najtragiczniejsze jest to, że nie 400 tys. na wszystkie donan- wiły jednak na skraju bankructwa czych, zalecając, aby w pierwszej Lalina. Mężczyzna stracił 1900 złotych.
po prawie dwóch latach otrzyma- sowania dla niepełnosprawnych. PFRON, który musiał drastycznie kolejności uwzględniano – bez
Do domu starszego czło- odwiedził go bratanek. Po wyją odpowiedź odmowną, bo nie – Pokrywa to zaledwie jedną trze- ograniczyć wszelkie
wieka o godz. 7 przyszedł około słuchaniu historii zorientował
ma żadnych szans, by Państwo- cią potrzeb niepełnosprawnych inne wydatki. – W
30-letni mężczyzna. Poinformo- się, że wuj został oszukany.
wy Fundusz Rehabilitacji Osób w powiecie sanockim – alarmuje rezultacie uderzyło
wał, że jest z policji i chce Wówczas zawiadomił policję.
Niepełnosprawnych
zwiększył dyrektor Paszkiewicz.
to w samych nieporozmawiać
w
związku – Przestrzegamy wszystkich
pulę środków na realizację zadań
pełnosprawnych i to
z
postępowaniem
prowadzonym
mieszkańców przed wpuszczaJak zaoszczędzicie,
z zakresu rehabilitacji zawodowej
tych najuboższych,
przeciwko złodziejowi. Został niem do swoich mieszkań
oddajcie
i społecznej – denerwuje się Jan
którzy
korzystają
wpuszczony do mieszkania. nieznanych osób. Jeśli podają
Paszkiewicz, dyrektor PCPR.
Na nic nie zdały się oszczęd- z pomocy PowiaOszust opowiedział zmyśloną się za pracowników instytucji
Chodzi o pieniądze na likwida- nościowe działania władz po- towych
Centrów
historię o listonoszu, który w ra- bądź urzędów, należy ich poprocję barier architektonicznych wiatu, podjęte w porozumieniu Pomocy Rodzinie
mach emerytury wypłaca lu- sić o podanie danych osobowych
w mieszkaniach (podjazdy, po- z Powiatową Społeczna Radą – tłumaczy Maria
dziom fałszywe pieniądze. oraz okazanie legitymacji służszerzenie drzwi z likwidację pro- ds. Osób Niepełnosprawnych. Już S z a ł a n k i e w i c z Stwierdził, że listonosz został bowej. W przypadku policjantów
gów, przystosowanie łazienki, w marcu starosta Wacław Kraw- -Skoczyńska, nazatrzymany, jednak aby mu ubranych „po cywilnemu” mają
wykonanie posadzek antypośli- czyk podpisał nowe wytyczne czelnik
Wydziału
udowodnić winę, potrzebne są oni obowiązek przed wykonywazgowych, dojścia do domu) za- w sprawie rozpatrywania wnio- Zdrowia w Staropieniądze, które 81-latek otrzy- niem czynności służbowych okakup przedmiotów ortopedycznych sków i przyznawania donanso- stwie Powiatowym
mał jako świadczenie emerytal- zać legitymację służbową. W rai środków pomocniczych (pro- wania, które drastycznie ogra- i
wiceprzewodnine. Starszy człowiek wręczył zie jakichkolwiek wątpliwości
tezy, wózki inwalidzkie, gorsety niczyły krąg uprawnionych do cząca Powiatowej
oszustowi całą emeryturę. Fał- należy zadzwonić do instytucji,
i obuwie ortopedyczne, pielucho- korzystania z pomocy, jeśli chodzi Społecznej Rady
szywy
policjant
sprawdził urzędu i sprawdzić, czy taka
majtki, aparaty słuchowe), likwi- o likwidację barier architektonicz- ds. Osób Niepełnoprzy nim otrzymane banknoty, osoba tam pracuje i czy ma zledację barier technicznych (m.in. nych, technicznych i w komuniko- sprawnych.
następnie zwrócił mu jeden cone tego typu czynności. Apel
zakup bezpiecznych kuchni elek- waniu się. – Wcześniej przyjęlio nominale 100 zł. Resztę ten kierujemy zwłaszcza do osób
Tylko
trycznych z płytą ceramiczną) śmy też zasadę donansowania
zatrzymał, twierdząc, że nie są w podeszłym wieku. Bardzo
dla dzieci
i w komunikowaniu się (zestawy turnusów rehabilitacyjnych raz na
prawdziwe i będą potrzebne często bowiem oarami oszui młodzieży
komputerowe z dostępem do In- dwa lata – relacjonuje dyrektor
jako dowody w sprawie. Zapew- stów i złodziei padają ludzie
ternetu), donansowanie do tur- Paszkiewicz.
M i n i s t e r s t w o Kupno wózka inwalidzkiego przekracza nił, że około godz.11. przyjedzie starsi, samotnie mieszkający.
nusów rehabilitacyjnych.
Żadnego efektu nie przy- Pracy i Polityki Spo- możliwości nansowe wielu potrzebujących. ktoś z policji, zabierze starsze- Podchodźmy więc z nieufnością
Kwoty, przyznawane corocz- niosły pisma kierowane w maju łecznej uznało, że
go mężczyznę na komendę, do obcych, a w przypadku jakienie na te zadania według algoryt- i sierpniu do Pełnomocnika Rzą- samorządy – bo problem dotyczy względu na termin złożenia doku- gdzie otrzyma on równowartość gokolwiek podejrzenia nie bójmu, są coraz mniejsze. W 2008 du ds. Osób Niepełnosprawnych całej Polski – muszą radzić sobie mentów – potrzeby dzieci i mło- zabezpieczonych banknotów. my się zadzwonić na numer
roku powiat otrzymał z PFRON-u w sprawie przyznania dodatko- same. Dlatego też we wrześniu dzieży niepełnosprawnej do 18 lat. Oczywiście, nie była to prawda. alarmowy policji 997 – apeluje
2,4 mln zł, a w ubiegłym już tyl- wych pieniędzy na realizację dyrektor PCPR zwrócił się do Za– Jestem dyrektorem PCPR
Nieświadomy
oszustwa sierż. Anna Oleniacz, rzecznik
ko 1,9 mln zł, czyli około 20 pro- zadań w 2010 roku. – Nie mogli- rządu Powiatu o zabezpieczenie od dziesięciu lat, ale tak drama- 81-latek czekał w domu zgodnie prasowy sanockiej KPP.
cent mniej, co przy wzroście cen byśmy nawet skorzystać z ewen- środków własnych. – Zapropo- tycznej sytuacji jeszcze nie było z zaleceniem. Przed południem
/joko/
sprzętu i usług dramatycznie tualnych oszczędności, wygospo- nowałem kwoty od maksimum – rozkłada ręce Jan Paszkiewicz.
pogłębiło decyt. W bieżącym darowanych w warsztatach terapii 860 tys. zł – która zaspokoiłaby
POZOSTANĄ W PAMIĘCI
roku doszło wręcz do zapaści: zajęciowej. Odpisano nam, że wszystkie potrzeby – do minimum
ARCHIWUM UG

musimy zwrócić je do PRFON-u!
– obrusza się nasz rozmówca.
Rząd tłumaczy, że powodem
problemów jest zwiększenie wydatków na donansowanie do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w związku ze
zmianami w „Ustawie o rehabili-

AUTORKA (2)

Uwaga, grasują oszuści!

KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
składa gorące podziękowanie wyborcom, sympatykom i kandydatom na radnych Towarzystwa,
którzy wsparli swoimi głosami listy wyborcze do Rady Miasta Sanoka i Rady Powiatu Sanockiego.
Sukces wyborczy zawdzięczamy Państwa zaufaniu do naszych kandydatów i ich pracy w ciągu
całej poprzedniej kadencji.
Z poważaniem
Radni Rady Miasta Sanoka: Wojciech Wydrzyński, Robert Najsarek
Radni Rady Powiatu Sanockiego: Wacław Krawczyk, Waldemar Och,
Wojciech Pajestka, Marian Futyma, Marek Szpara

Pani
Anicecie Brągiel
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Teściowej
składają
członkowie
Dyskusyjnego Klubu
Książki z Zagórza

Panu Romanowi Babiakowi
Radnemu Rady Miasta
wyrazy współczucia z powodu
śmierci Brata składają
Burmistrz Miasta,
koleżanki i koledzy radni
oraz pracownicy Urzędu
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Z bieszczadzkim kowbojem
na wertepach życia
Chopina czują jak nikt

Państwową Szkołę Muzyczną w Sanoku nie zadawalają
już sukcesy indywidualne swoich uczniów. Coraz częściej
miejsca w gronie laureatów konkursów zajmują także jej
zespoły instrumentalne. Ostatnim dużym osiągnięciem były
pierwsza i druga nagroda w konkursach w Rzeszowie
i Krakowie zespołu kameralnego PSM. Oczarował
wszystkich, nie tylko widzów.

– nadawałyby się na świetny
lm, z pewnością zaciekawi nie
tylko miłośników regionaliów czy
przyjaciół właściciela legendar-

ANNA STRZELECKA

– właściciela pierwszego w Polsce gospodarstwa agroturystycznego, bieszczadzkiego pioniera,
kowboja i farmera, który 40 lat
temu zamieszkał w Bieszczadach, nie dość, że z pierwszej
ręki dokument dotyczący tamtych pionierskich czasów, ale
także świetny reportaż, który
czyta się jednym tchem.
Mogli się o tym przekonać
uczestnicy spotkania, na które
autor przybył wraz z żoną Krystyną. Pan Stanisław barwnie opowiadał o początkach swej bieszczadzkiej egzystencji, nie stroniąc
od historycznych odniesień.
Wspominał zdarzenia i ludzi, których dane mu było spotkać na
„Rusinowej Polanie” – niektórzy
z nich odwiedzali go potem co roku,
uzyskując status przyjaciół domu.
Wspomnienia te, wzbogacone
fragmentami książki czytanymi
przez jednego z nich, stały się kanwą szerszej dyskusji, w której wzięli udział również czytelnicy.
Tych, którzy na spotkanie nie
dotarli, zachęcamy do sięgnięcia
po „Wertepy życia”. Wydawca,
a jednocześnie współorganizator
spotkania – Wydawnictwo BOSZ
reklamuje książkę jako: pełne huMimo pewnych ograniczeń wynikających z wieku i stanu zdrowia, Stanisław Rusin podjął wyzwa- moru wspomnienia [...] sportowca, narciarza, bieszczadzkiego
nie i spotkał się z czytelnikami, nie szczędząc im autorskich dedykacji.
pioniera, doskonałą lekturę na jeNapisana żywym, barwnym go życia wzięte, które – jak nej już niemalże „Rusinowej Po- sienne i zimowe wieczory. Nic
stylem książka, opowiadająca mawiał Jerzy Janicki, reżyser lany”. Nie dość bowiem, że jest dodać – tylko czytać!
historie wyłącznie z prawdziwe- i przyjaciel Stanisława Rusina to biograa osoby nietuzinkowej
/jot/

Śladem naszych publikacji

To jest właśnie
patriotyczne
wychowanie
Z dużą radością przyjąłem fakt uprzątnięcia otoczenia
i samego grobowca Rodziny Bratrów na cmentarzu
przy ul. J. Matejki przez uczniów I LO w Sanoku.

Szczęśliwi z powodu świetnej passy konkursowej młodzi kameraliści sanockiej PSM: (od lewej) Łukasz Brudek, Martyna Kolano, Przemysław Pankiewicz i Janusz Ostrowski.

Na punkową nutę

Andrzejki z DJ’em

Mimo że na powystawową giełdę prac podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej – Robotnicza, którą zorganizowano w ubiegły piątek w MBP, przyszło niewiele osób,
organizatorzy i tak byli zadowoleni.
haftów i obrazów znalazło nabywców.
– Jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że nasze prace podobały się i choć część z nich udało
się sprzedać. Zarobiliśmy 900
złotych – nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale dobre i to. Pieniążki
te przeznaczymy na nasze
potrzeby. Może na mikołajki albo
na terapię – zastanowimy się –
stwierdziła Ewa Adamska, kierownik WTZ z ulicy Robotniczej.
/jot/

ANNA STRZELECKA

„Matka Teresa od kotów” – bodajże najciekawszy polski lm
(debiut!) ostatnich lat. Filozoczno-psychologiczny thriller o naturze
zła, którego królestwo niekoniecznie z innego przybywa świata. Mocne, autorskie kino, które mówi nie tylko o zbrodni i splugawionej ludzkiej duszy, ale też o rodzinie, potrzebie porozumienia, w końcu akceptacji i, co najistotniejsze, miłości. W równym stopniu wstrząsające, co
poruszające, do tego trzymające widza w napięciu od pierwszego do
ostatniego ujęcia. Tylko w piątek i w niedzielę o 19.
Dla szukających w kinie wyłącznie rozrywki – w dalszym ciągu
„Śniadanie do łóżka”. W piątek i niedzielę o 17, w sobotę o 20, poniedziałek 19.30, wtorek 18.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy dwie podwójne wejściówki
Tłumów nie było, ale ci, którzy przyszli, znaleźli coś dla siebie
na każdy z lmów.

odbywał się Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia zatytułowany „Wokół Chopina”.
I tam, pod Wawelem, zaprezentowali się świetnie, zajmując II miejsce (pierwszego nie przyznano).
O docenieniu klasy sanockiego
zespołu przez jury świadczy fakt
przyznania mu nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie
Promujące Młodych Artystów
w Krakowie.
emes

Dzisiaj kolejny koncert w klubie „Rudera”. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół BLADE LOKI z Wrocławia, grający melodyjną odmianę punk-rocka, niepozbawioną wpływów hard core, reggae i ska. Grupa istnieje od 18 lat, w tym czasie wydała kilka płyt. Jako supporty wystąpią
zespoły: „Skandal” z Krakowa i „Burek Dobry Pies” z Zagórza. Początek imprezy w „Ruderze” o godz. 19, bilety po 20 zł.
(b)

Wzięcie miały kartki
i... jajka wielkanocne

Największym wzięciem cieszyły się kartki i stroiki bożonarodzeniowe, a także – o dziwo – jaj„Tygodnik Sanocki” zasiał
Uprzątnięcie grobowca Bra- ka wielkanocne! Prac, które swą
ziarno. Wiele miesięcy temu trów przez młodzież, w obliczu urodą zachwyciły uczestników
w cyklu „Sanoccy Kawalerowie 1 listopada i Święta Niepodległo- giełdy, było znacznie więcej, ale
Orderu Virtuti Militari”, piórem ści jest świadectwem, że ich te najciekawsze niemało kosztohistoryka Andrzeja Romaniaka, Szkoła nawiązuje do najlepszych wały, co studziło zapał kupująGazeta opisała dzieje dorastania wzorów w patriotycznym wycho- cych. Trudno jednak sprzedawać
i bohaterstwa w walce o Odro- waniu. Przyzna Pan, że w obec- za bezcen wyroby rękodzielnicze,
dzenie Polski w Legionach Tade- nym czasie jest to budujące! Oby do których same materiały wymausza Bratro i walce o obronę Oj- stało się chwalebną tradycją!
gają sporych nakładów nansoczyzny w 1920 roku ppor. Adama
wych, nie mówiąc o wkładzie praBratro. Obydwaj byli uczniami
A.Sz. – stały czytelnik cy. Mimo to kilka pięknych kilimów,
Gimnazjum Męskiego w Sanoku,
z Grabownicy
którego spadkobiercą jest I LO
(nazwisko i adres
i obydwaj oddali Ojczyźnie swe
do wiadomości Redakcji)
młode życie.

Zaczęło się od pięknego sukcesu w VII Międzynarodowym
Podkarpackim Konkursie Zespołów Kameralnych w Rzeszowie
(5-6 listopada). Zespół kameralny
w składzie: Przemysław Pankiewicz – fortepian, Martyna Kolano –
wiolonczela i Łukasz Brudek –
skrzypce, pracujący pod kierunkiem
Janusza Ostrowskiego okazał się
poza konkurencją, sięgając po najwyższą nagrodę w konkursie.
Opromienieni sukcesem kameraliści z Sanoka niemal z marszu udali się do Krakowa, gdzie

ARCHIWUM PSM

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja
książki Stanisława Rusina „Wertepy życia”. To znakomita
lektura na zimowe wieczory – po trosze biograa, po trosze
dokument z reportażowym szlifem.

Klub „Pani K.” zaprasza w sobotę na Andrzejkowe Old School Disco,
które poprowadzi DJ Homer. To jeden z czołowych przedstawicieli
krajowej sceny didżejskiej, występujący od 10 lat, podczas których
zagrał masę imprez. W ostatnich dwóch latach co tydzień rozkręcał
party w popularnym klubie w Sydney. DJ Homer lubi zaskakiwać, co
sprawia, że jego występ jest wyjątkowy i tworzy świetną atmosferę do
zabawy. Początek sobotniej imprezy o godz. 21, wstęp – 8 zł.
(b)

Sanocki Oddział PGNiG SA jest gospodarzem tegorocznych Centralnych Uroczystości Barbórkowych,
w których uczestniczyć będą przedstawiciele całej
branży górnictwa naftowego i gazownictwa w Polsce.
Serdecznie zapraszamy pracowników, emerytów sanockiej nafty wraz z rodzinami oraz mieszkańców Sanoka na to niezwykłe górnicze święto.
Uroczystości rozpoczną się 1 grudnia 2010 r. o godzinie 16.30 Mszą Św. w Kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Po Mszy Św. pochód górniczy przy
dźwiękach orkiestry dętej przemaszeruje na Rynek
Główny miasta.
O godzinie 17.30 na Rynku
odbędzie się pasowanie na
górnika, czyli tzw. „SKOK
PRZEZ SKÓRĘ”, po którym
wszystkich chętnych zapraszamy na występ zespołu
NO NO NO oraz na pokazy
tańca ognia.
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Jak w bajce

Dość niecodzienne wyróżnienie spotkało Zespół Szkół nr 5
i jego dwie absolwentki: Dagmarę Kardasz i Mariolę Wróbel:
zaproszenie do Brukseli, na międzynarodową konferencję
z okazji 15-lecia programu Leonardo da Vinci, będącego
częścią programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”.
– Byliśmy jedyną szkołą
z Europy, zaproszoną na tę konferencję – nie ukrywa dumy Halina
Dembiczak, dyrektorka ZS nr 5.

malowidła na jedwabiu, zostały
przesłane przez Katarzynę Michalak, wicedyrektorkę i koordynatora projektu w ZS nr 5 do Warszawy, do Narodowej Agencji
Programu Leonardo da Vinci,
jako element dokumentacji. Tam
wzbudziły taki zachwyt, że pracownicy powiesili je na ścianie
jako dekorację. I tam też zobaczyła je Joanna Basztura z Komisji Europejskiej. – „Chcę mieć te
dziewczyny u siebie!” – zdecydowała, prosząc pracowników
agencji, aby nawiązali z nami
kontakt – opowiada z uśmiechem
Halina Dembiczak.

Technikum Technologii Odzieży,
Mariola i Dagmara, dziś słuchaczki Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie.

Hasło – odzew
TOMASZ CHOMISZCZAK

ARCHIWUM ZS 5

Hasła zostały podane. Społeczny odzew ujęto w statystyczne liczby. Emocje opadły.
Zwycięzcom wywietrzały szampany, przegrani przełknęli gorzką pigułkę wyników. A ja wrócę
dziś do magicznych zaklęć, którymi raczono nas w internecie.
Przyjrzyjmy się chłodnym okiem
pomysłom na slogany wyborCmokali, podziwiali
cze, bez względu na sympatie
Dziewczęta przygotowały do polityczne czy osobiste. Było
Brukseli swoje najciekawsze pra- na co popatrzeć, tym bardziej
ce. A że są już doświadczonymi że hasła samorządowe mieszaprojektantkami, stoisko, na któ- ły się z tytułami codziennych
rym je prezentowały w przerwach newsów. Mieszanka iście piorukonferencji, cieszyło się dużym nująca.
zainteresowaniem. – Nasze ab„Potwierdzona
skuteczsolwentki usłyszały wiele miłych ność” kandydata brzmi co najsłów i nawiązały ciekawe kontak- mniej jak adnotacja na ulotce
ty, podobnie zresztą, jak ja. dołączonej do opakowania z leNiewykluczone, że pokłosiem karstwem. Do tego, jak nic, pawyjazdu do Brukseli będzie przy- suje mi sąsiadujący tytuł reklagotowanie przez nas kolejnego
Od stoiska rmowanego przez ZS nr 5 i młode projektantki projektu, dotyczącego pracowni- my: „Konkurencyjne ceny”.
Z kolei inna wiadomość
trudno było oderwać oczy…
ków młodocianych – zdradza Ha- – „Niedźwiedzie znów żerują”
lina Dembiczak.
– mogłaby być pochopnie uzna– Nasza szkoła korzysta
Oczywiście, dla szkoły będzie na za jeszcze jeden pomysł na
Chcę mieć
z programu już od 2006 roku, to kolejne wyzwanie i ogromna pra- kampanię negatywną; nie dziwi
te dziewczyny!
zdobywając pieniądze na zagra- ca, jako że projekty edukacyjne nie przeciwstawiający się temu
Jak to się stało, że ponad- niczne staże szkoleniowe dla
przynoszą żadnych korzyści, poza postulat „Postawmy na młodych”
gimnazjalna placówka edukacyj- uczniów – wyjaśnia pani dyrektor.
satysfakcją. Benecjentami są (najlepiej z „długoletnim doświadna o charakterze zawodowym Z pierwszego takiego stażu, z zaprzede wszystkim uczniowie, jak czeniem”). W innym miejscu mizz Podkarpacia znalazła się w tak kresu artystycznego projektowaDagmara i Mariola. – Dzięki pro- drzy się do nas napis „Kup sobie
znakomitym gronie? Powody były nia odzieży, który odbył się
gramowi Leonardo da Vinci z za- oryginalną ozdobę”, ale nie chodwa: udział w programie Leonar- w Svidniku na Słowacji, skorzygranicznych staży skorzystało dzi o kandydata, niestety – temu
do da Vinci i dwie bardzo utalen- stały m.in. Mariola i Dagmara.
blisko 60 uczniów – podkreśla z sa- pewnie bardziej leżałoby sformutowane w dziedzinie projektowa- Stworzone tam przez dziewczęta
tysfakcją nasza rozmówczyni.
łowanie „Zdobądź wejściówkę”...
nia
odzieży
absolwentki przepiękne prace, m.in. batiki,
(jz) Nie, prawdziwym hasłem wyborczym okazały się za to, na przykład: „Żeby było normalnie” (to
jak my teraz żyjemy?) albo
„Wspólnie zadbajmy o Sanok”
Projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(słusznie, bo kandydat najważniejszą dlań pracę – przedwyborINFORMACJE O PROJEKCIE
czą – już wykonał).
W okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Zespół Szkół przedmiotu, uzupełnione konsultacjami w formie e-learninNiektóre propozycje poKształcenia Ustawicznego w Krośnie realizuje projekt pn. gu) z zakresu aplikacji internetowych, graki komputerobrzmiewają starymi tonami: że
„TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH” wej i procesów reprodukcyjnych;
jest się „gwarantem dalszego
współnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach b) indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do
Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).
Ogólna wartość projektu wynosi 178 849,90 zł.
Celem głównym projektu jest
trwała poprawa funkcjonowania ZSKU w Krośnie poprzez
wdrożenie w r. szk. 2010/2011
programu rozwojowego dla
kierunku Technik Cyfrowych Procesów Gracznych
(TCPG). Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie
kl. II kierunku TCPG w ZSKU
w Krośnie, uczestnictwo
w projekcie jest bezpłatne.
Projekt przewiduje:
a) zajęcia pozalekcyjne (po
20 godzin zajęć z każdego

specyki płci i sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
połączone z kursem zakładania i prowadzenia dział. gospodarczej umożliwiającego uzyskanie świadectwa MEN
(e-learning);
c) udział w dwóch wyjazdach studyjnych – na Targi Poligraczne w Poznaniu
oraz do Rzeszowskich
Zakładów
Gracznych
S.A.;
d) organizację dwóch
spotkań informacyjnych
– otwierającego i podsumowującego projekt;
e) wyposażenie szkoły
w nowoczesne urządzenia
cyfrowe do wykorzystania
na zajęciach praktycznych
i materiały dydaktyczne.

Kierunek TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH w Technikum Nr 7
w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Interesujesz się techniką komputerową? Chcesz tworzyć profesjonalne projekty graczne i reklamowe,
projektować strony internetowe, montować lmy?
Zostań technikiem cyfrowych procesów gracznych!!!
W programie zajęć technika cyfrowych procesów
gracznych realizujemy zagadnienia związane m.in.
ze stosowaniem graki wektorowej, bitmapowej,
składu tekstu i przygotowania obrazu do druku offsetowego, programowania i projektowania stron www,
montażu lmu i dźwięku oraz zagadnienia związane
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
W programie zajęć nauczysz się obsługiwać m.in.

takie programy jak: Corel Draw, Adobe Photoshop,
Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, Adobe
Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Premiere.
Nauczysz się między innymi: planować procesy DTP,
tworzyć projekty graczne materiałów drukowanych,
tworzyć publikacje multimedialne, naświetlać klisze
do druku, obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligracznych.
Przez cały okres trwania nauki (4 lata) zapewniamy
bezpłatne podręczniki, otrzymasz na własność nośnik
pamięci (pendrive) a dla rodziców zorganizujemy bezpłatny kurs komputerowy.

Do podjęcia kształcenia na kierunku Technik Cyfrowych Procesów Gracznych zapraszamy w szczególności dziewczęta!
Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013: www.efs.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.pokl.wup-rzeszow.pl
Strona internetowa projektu: www.tcpg.cku.krosno.pl, kontakt: tcpg.zsku@gmail.com
PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

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.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
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rozwoju” lub pozostaje „blisko
ludzkich spraw”. Ktoś chwali
się, że jest „sprawdzony na
przyszłość” – to novum, bo dotychczas sprawdzano raczej
przeszłość kandydatów. Inny
okazuje się wyjątkowo elastyczny („otwartość na potrzeby
wszystkich
mieszkańców”),
podczas gdy jego sąsiad na
stronie „nie zawodzi”… – czyli
czysto śpiewa? Z taką rekomendacją bez problemu trafiłby
do każdego chóru (a tych w Sanoku dostatek).
Do debaty kandydatów na
burmistrza pasował internetowy
tytuł
newsa
sensacyjnego
– „Czołowe zderzenie” – bądź
też sportowego: „Remis na koniec udanej jesieni”. W kontekście jednoosobowego zarządzania miastem inny już
wydźwięk ma hasło „Wasza
zgoda moją siłą” – jaka dyktatura szykuje się po odwróceniu
kolejności („Moja siła waszą
zgodą”)! A slogan „Sanok miastem wszystkich mieszkańców”
zniewala swoim zasięgiem: czy
chodzi tylko o Polaków, czy
o Ziemian w ogóle? Tłoczno!
Wspomniałem na początku
o zwycięzcach i przegranych...
Ale jeśli dobrze wybraliśmy, to
przecież wszyscy odnieśliśmy
zwycięstwo. I na odwrót.

Wszystkim wyborcom, którzy
obdarzyli mnie zaufaniem i oddali
na mnie swój głos w wyborach
samorządowych składam serdeczne
podziękowania
Małgorzata Sawicka
W związku z uzyskaniem mandatu radnego
Miasta Sanoka chciałbym wyrazić wdzięczność
wszystkim Osobom, które zdecydowały się
obdarzyć mnie zaufaniem i udzieliły poparcia
na poziomie, którego skali nie przewidywałem
nawet w najśmielszych prognozach.
Mam nadzieję, że Państwa nie rozczaruję. Dziękuję
Maciej Drwięga
W imieniu własnym oraz Fundacji pragnę serdecznie
podziękować wszystkim Wyborcom, którzy
oddali swój głos na naszą organizację.
Czujemy się zobowiązani wobec naszych Wyborców
do dalszego rozwijania służby zdrowia na terenie Ziemi
Sanockiej w celu pomagania wszystkim osobom
dotkniętym problemami zdrowotnymi.
Prezes Fundacji Szpital
Józef Baszak

Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42
MOSiR w Sanoku
Basen odkryty, informacja godzin
otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h
Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
26-29 XI – apteka POD ORŁEM
ul. 3 Maja 17
29 XI – 6 XII – apteka VIOLA
ul. Lipińskiego 56
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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Sanoczanki na stażu w Brukseli

Obydwie stażystki podzieliły się z nami wrażeniami z pobytu w Brukseli:
– Staż odbyty w Parlamencie Europejskim w biurze
Posłanki Elżbiety Łukacijewskiej był niezwykle ciekawym
doświadczeniem. Październik w Brukseli okazał się nie
tak mokry od deszczu jak
wszyscy przewidywali, a zadania powierzone przez
asystentkę Iwonę Słotę
były przez nas skrupulatnie
wykonywane – oznajmia
z uśmiechem Olga. – Parlament, choć naprawdę wielki
i początkowo trochę straszny, został zdobyty. Belgijskie
gofry i frytki skonsumowane,
a wszystkie zabytki Brukseli
uwiecznione na zdjęciach.
Jako absolwentka internacjologii miałam okazję skonfrontować wiedzę, jaką zdobyłam

na studiach z rzeczywistością.
Dzięki stażowi mogłam zobaczyć,
jak funkcjonuje Parlament oraz
uczestniczyć w wielu ważnych komisjach, głosowaniach, obradach
i innych ciekawych wydarzeniach.
Poszerzyłam także swoją wiedzę
o UE i poznałam wielu ciekawych

ARCHIWUM PRYWATNE

Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego,
umożliwia młodzieży z Podkarpacia odbycie miesięcznych
staży w swoim biurze poselskim w Brukseli. W październiku
z takiej szansy miały okazję skorzystać dwie sanoczanki: Olga
Woźniak oraz Katarzyna Mrugała. Obydwie zgodnie twierdzą,
że pobyt w Parlamencie Europejskim to świetna szansa zdobycia nowego doświadczenia oraz niesamowita przygoda.

O ile łatwiej będzie kiedyś tym paniom funkcjonować w świecie, jeśli
już teraz zapoznają się z instytucjami europejskimi.

ludzi – dodaje Olga. – Podsumowując – jestem bardzo wdzięczna
pani poseł za możliwość spędzenia miesiąca w tym niezwykłym
miejscu, a asystentce Iwonie za
wszelką pomoc i rady.
– Październik spędzony
w Brukseli okazał się naprawdę ciekawym doświadczeniem.
Dzięki pani poseł Elżbiecie Łukacijewskiej miałam możliwość
przekonać się, jak wygląda praca
w tak dużej i ważnej organizacji.
Cały miesiąc obtował w ciekawe doświadczenia, począwszy
od uczestnictwa w konferencjach, komisjach, zebraniach,
kończąc na zwiedzaniu Brukseli,
Atnwerpii, Amsterdamu i Ostendy – wspomina Kasia. – Jestem
pewna, że nie zapomnę smaku
belgijskiej czekolady, gofrów czy
frytek z majonezem. Dzięki stażowi zwiększyłam swoją wiedzę
o Unii Europejskiej, poznałam
wielu ciekawych ludzi i nabyłam
nowych umiejętności. Jestem
bardzo wdzięczna pani poseł, jej
asystentce Iwonie oraz Oldze,
z którą odbywałam staż, za pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość co do mojej osoby – dodaje
z uśmiechem Kasia.
kr

Czterdzieści lat w Zawozie

Moja ciotka poprosiła mojego tatę, aby ten odrzucił spadek
po dziadku, co też tato uczynił. Niedawno dowiedziałam się,
że w przypadku odrzucenia przez spadkobiercę prawo to
przechodzi na dzieci spadkobiercy. Mnie nikt o odrzucenie
spadku nie prosił. Nie zamierzam się sądzić z moją rodziną
ale chciałabym wiedzieć, jakie prawa mi przysługują?
Halina z Sanoka
Zgodnie z art. 1020 kodeksu cywilnego spadkobierca,
który spadek odrzucił, zostaje
wyłączony od dziedziczenia,
tak jakby nie dożył otwarcia
spadku. W razie odrzucenia
spadku przez spadkobiercę powołanego do dziedziczenia
z ustawy lub z testamentu art.
1020 kc. nakazuje traktować
go tak jak osobę, która nie dożyła chwili otwarcia spadku.
W przedstawionym stanie faktycznym, w razie odrzucenia
spadku przez tatę, mamy do
Porad Prawnych udziela Radca
czynienia z sytuacją, jakby
Prawny Marta Witowska
w chwili śmierci dziadka tato już
z Kancelarii Radcy Prawnego
nie żył. Zgodnie z art. 931 § 2
Marta Witowska
jeżeli dziecko spadkodawcy nie
38-500 Sanok,
dożyło otwarcia spadku, udział
ul. Sienkiewicza 10
spadkowy, który by mu przypatel. 13-463-39-49
dał, przypada jego dzieciom
www.witowska.com
w częściach równych.
Pytania prawne prosimy
kierować na adres
Podstawa prawna: USTAWA
internetowy redakcji:
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
tygodniksanocki@wp.pl
KODEKS
CYWILNY
(Dz.
U.64.16.93 z późn. zm.)

Klub Żeglarski ALBATROS świętował 40-lecie istnienia.
Jubileuszowa impreza odbyła się w restauracji „Olimp”.
– Aż trudno uwierzyć, że nasz
ALBATROS istnieje już 40 lat.
W tym czasie przez ośrodek przewinęły się trzy pokolenia klubowiczów, bo po dzieciach pierwszych
solińskich żeglarzy zaczęły tam
jeździć także ich wnuki. Zawóz to
„nasze miejsce na Ziemi”, gdzie
nadal chętnie spędzamy urlopy,
czy weekendy po całym tygodniu
pracy. I choć część starych klubowych domków zastąpiły nowe,
znacznie bardziej efektowne, to
wciąż z rozrzewnieniem wspominamy dawne czasy, gdy spało się
w łódkach, klubowej świetlicy czy
nawet hangarze – powiedział
prezes Rydzik o klubie i jego Podczas części ocjalnej prezes Andrzej Rydzik przypomniał
członkach.
(bb) 40-letnią historię klubu ALBATROS.
ARCHIWUM PRYWATNE

Prezes Andrzej Rydzik przypomniał historię klubu, powstałego
przy Sanockiej Fabryce Autobusów.
Jego założycielami byli: Andrzej Kunik (długoletni prezes), Marta Bentkowska, Roman, Marek i Kazimierz
Wójciccy, Ryszard Bajger, Henryk
Pastuła i Zdzisław Adamski. Minutą
ciszy uczczono pamięć kolegów,
którzy odeszli na wieczną wachtę,
po czym członkowie ALBATROSA
otrzymali jubileuszowe medale i koszulki. Następnie wszyscy biesiadowali, oglądając archiwalne zdjęcia
z klubowego ośrodka w Zawozie
nad Zalewie Solińskim. Oczywiście
nie zabrakło muzyki i tańców,
a wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie wyników wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta Sanoka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie § 44 Ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic (zał. Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/252/04 Rady Miasta Sanoka z dnia 2 marca 2004 r.
Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 18 poz. 197) informuję o składach osobowych nowo wybranych Rad Dzielnic;
Rada Dzielnicy
ŚRÓDMIEŚCIE
1. Demkowska Anna
2. Demkowski Tomasz
3. Jędrasik Stanisław
4. Kaczmar Krzysztof
5. Kot Wanda
6. Niezgoda Wojciech
7. Nowicka Henryka
8. Ostrowski Andrzej
9. Romaniak Andrzej
10. Szul Krzysztof
11. Wydrzyński Jan

Rada Dzielnicy
BŁONIE
1. Dorotniak Paweł
2. Galant Jerzy
3. Naumowicz Wojciech
4. Oryszczyn Stanisław
5. Pałys Zbigniew
6. Robel Andrzej
7. Sidor Wacława
8. Sieczkowski Adam
9. Sieczkowski Łukasz
10. Wilkosz Wiesław
11. Zieliński Tomasz

Rada Dzielnicy
WÓJTOWSTWO
1. Adamowicz Franciszek
2. Barszczewska-Menio Iwona
3. Ciećkiewicz Aleksander
4. Duda Zyta
5. Grządziel Monika
6. Hnat Piotr
7. Kornecki Grzegorz
8. Michalski Krzysztof
9. Osękowski Marian
10. Robel Jerzy
11. Ruchlewicz Ryszard
12. Sieńczak Janusz
13. Wener Piotr
14. Winnik Jerzy

Rada Dzielnicy
ZATORZE
1. Bach Dawid
2. Hipner Wojciech
3. Oleniacz-Pietryka Joanna

Rada Dzielnicy
DĄBRÓWKA
1. Chort Marian
2. Demniańczuk-Szpyrka Halina
3. Domaradzki Władysław
4. Jarosz Dawid
5. Kiniorska Stanisława
6. Kucharska Bożena
7. Kwolek Zbigniew
8. Mikołajewicz Ryszard
9. Pudłowski Paweł
10. Pytlowany Edward
11. Strachocki Roman
12. Szelest Ryszard
13. Tomczyk Władysław
14. Wicher Stanisław
15. Wójcik Kazimierz
Rada Dzielnicy OLCHOWCE
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

Andrzejki w „Urwisie”
Wszystkie dzieci – małe i duże – które przyjdą do „Urwisa”
w najbliższy wtorek (30 listopada), będą mogły wziąć
udział w Zabawie Andrzejkowej w stylu urwisowskim.
Początek o godz. 16.
– Będziemy tańczyć, wróżyć
i czarować, a wszystko to przy
dźwiękach skocznej muzyki
i w miłej atmosferze. Zabawę planujemy na około 3 godziny zegarowe. Mile widziana peleryna.
Szczegółów nie zdradzamy (po-

zostaną naszą słodką tajemnicą!). Kto jest ciekawy – zapraszamy! Atrakcji nie zabraknie
– zachęcają właściciele sali zabaw. Znając ich kreatywność,
jesteśmy przekonani, że zabawa
będzie przednia. /jot/

Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos
w wyborach do Rady Miasta
Maria Oberc

Rada Dzielnicy
POSADA
1. Chęć Stanisław
2. Czapor Józef
3. Czerwiński Zbigniew
4. Jezior Piotr
5. Jurasińska Krystyna
6. Kluska Piotr
7. Kosztołowicz Barbara
8. Krzemiński Roman
9. Milczanowski Adam
10. Penar Irena
11. Pietrzkiewicz Jerzy
12. Tomczewska Maria
13. Wojewoda Antoni
14. Zagórski Ryszard
15. Ząbkiewicz Władysław

Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
oddali na mnie swój głos, tym którzy
mnie utwierdzali w przekonaniu o zasadności
kandydowania, a w szczególności
Koleżankom i Kolegom z Banku PEKAO SA
Zofia Chybiło

Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy w wyborach samorządowych
21 listopada br. oddali na mnie swój głos.
Szczególną wdzięczność kieruję
do wszystkich
mieszkańców gminy Besko.
Józef Folcik
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Przez wiele miesięcy radni z Rady Dzielnicy Posada
nie wiedzieli, że siedzibę rady przeniesiono w inne miejsce
i że Urząd Miasta nie płaci już czynszu za lokal przy ulicy Robotniczej, tylko za wirtualną siedzibę przy ulicy Dworcowej.
Wirtualną, bo nie odbyło się tam ani jedno spotkanie,
ani jeden dyżur radnych. Nawet podsumowanie kadencji rady,
z udziałem burmistrza, zorganizowano na „starych śmieciach”. W nowym lokum rady urzędował jedynie chór „Gloria
Sanociensis”. Mimo to, od września 2009 roku, miasto płaciło
za pomieszczenia czynsz w wysokości 825 zł miesięcznie.

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl
Siedzibę przeniesiono „po
cichu”, bez wiedzy i zgody radnych, którzy do końca kadencji
byli przekonani, że jest nią budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
„Autosan” przy ulicy Robotniczej
(w dawnym żłobku). Tam, zresztą, wisiała do października urzędowa tabliczka „Rada Dzielnicy
Posada”...

Wolnoć Tomku
w swoim domku

nie wiadomo, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia. Wiadomo tylko,
Informację o remoncie potwier- że planowana inwestycja musiaładza Jerzy Kulczycki, prezes by się zakończyć w 2013 roku.
Okazało się też, że rada dzielspółdzielni „Autosan” – Przygotowujemy się do dużej inwestycji, nicy jest jedyną instytucją, która
w związku z przygotowanym opuściła (przynajmniej teoretyczprzez nas projektem unijnym nie) dawny żłobek. – Swoją siedzi– podkreśla. Nikomu jednak bę ma tam do dziś Poczta Polska,
(w spółdzielczym budynku funk- Bank Pekao S.A., Gabinet Sto-

Wywołany do tablicy Antoni
Wojewoda nie odpowiedział. Zrobił to zarząd chóru „Gloria Sanociensis”, zarzucając Krystynie Jurasińskiej kłamstwo, oszczerstwo

siedziby. – Nie mam wiedzy, kiedy dowiedzieli się o tym inni. Ja,
jako członek zarządu, usłyszałam
o tym we wrześniu, pod koniec kadencji – stwierdza Krystyna Jurasińska. Żadnej wiedzy nie miał też
Roman Bobala, przewodniczący
Zarządu Rady Dzielnicy Posada
– Kompletnie nic nie wiedzieliśmy
do połowy września, chociaż co
tydzień, w poniedziałki, pełniliśmy
tam dyżury – zarzeka się. Niewiedzą, przynajmniej do pewnego
czasu, zasłania się też Henryka
Tymoczko, pełniąca równocześnie funkcję radnej Rady Miasta.
Piotr Lewandowski, przewodnimatologiczny, Biuro cej, iż mieści się tam siedziba Rady czący rady, tłumacząc tę – nie da się
Geodezyjne, Miejska Dzielnicy Posada. Potwierdzałaby ukryć – groteskową sytuację, przyBiblioteka Publiczna, się zatem teza Krystyny Jurasiń- wołuje takie same argumenty jak
posterunek
Policji, skiej, że chodziło w rzeczywistości zarząd chóru i prezes spółdzielni:
a całą pierwszą kon- o nansowanie siedziby chóru, o planowanej inwestycji i „wypowiedygnację
zajmują co jest poważnym naruszeniem dzeniach” wręczonych wszystkim
Warsztaty
Terapii prawa, gdyż zespół ten nie działa najemcom, łącznie z użytkownikami
Zajęciowej – wylicza w ramach żadnej instytucji miejskiej. garaży. Według jego zapewnień
Krystyna
JurasińCiekawe, że o swoje nie upo- nową siedzibę „szukał urząd miaska, podkreślając, że minała się też spółdzielnia, toleru- sta”, z czego on sam nie był zadowolony. – Początkowo nawet protestowałem, bo przeżyłem już jedną
przeprowadzkę rady – przekonuje.
Pytanie, dotyczące ukrywania prawdy przed pozostałymi członkami
rady, zbywa milczeniem.

Będą losowali?

jąc obecność rady, która – mimo
że przestała płacić – wciąż korzystała z pomieszczeń. Co więcej,
odbyło się tam nawet końcowe
posiedzenie w dniu 8 października 2010 roku, podsumowujące
Wirtualna
czteroletnią kadencję, z udziałem
za realne pieniądze
m.in. burmistrza Wojciecha BleA co z pieniędzmi? Do czasu charczyka, Antoniego Wojewody
wirtualnej wyprowadzki magistrat i Piotra Lewandowskiego.
– Była przepustka naszej
płacił spółdzielni 343 zł netto za
wynajem lokalu. Jednak od kil- Rady Nadzorczej (szefem której
kunastu miesięcy czynsz, nawia- Piotr Lewandowski – przyp. ausem mówiąc prawie o sto procent torka), że mogą się tam spotykać
większy, zaczął wpływać na kon- – tłumaczy prezes Kulczycki.
to nowego najemcy.
Piotrek wiedział,
– Pragnąc szybko zabeznie powiedział?
pieczyć pomieszczenia radzie
dzielnicy, podpisano umowę,
Kolejną szokującą rzeczą
we wrześniu 2009 roku, z przed- jest to, że przez wiele miesięcy
siębiorstwem Stomil East, które radni nic nie wiedzieli o zmianie

Co z tym pasztetem zrobi
nowa Rada Dzielnicy Posada,
w składzie której znaleźli się m.in.
Krystyna Jurasińska i Antoni Wojewoda? Poprzednia ekipa – jak
twierdzi Roman Bobala – podniosła
krzyk, gdy okazało się, że siedziba
została przeniesiona za tory, na
ulicę Dworcową. Bo, jakichkolwiek
argumentów by nie używać, lokalizacja jest wyjątkowo dla mieszkańców niedogodna. A na dokładkę
– co zauważyła pani Jurasińska
w swoim liście, opublikowanym
w „TS” – rzeczywiście jest to już
Śródmieście. Trochę głupio, aby
rada dzielnicy miała swoją siedzibę
na terenie innej dzielnicy…
Od autorki: Wszystko to nie mieści
się w głowie. Eksmisja rady bez wiedzy rady, płacenie przez miasto za
lokal użytkowany faktycznie przez
kogoś innego, postawa radnych,
którzy są oburzeni tym, co się stało,
a jednak milczą. Sami sobie fundujemy lokalne piekiełko. I jeszcze jedno.
Nikt przecież nie jest wrogiem chóru
„Gloria Sanociensis”. Czy nie można
było sprawy legalnie załatwić, po
prostu dogadując się z członkami
Rady Dzielnicy Posada w sprawie
przeniesienia siedziby? Dlaczego
zachowano się nieuczciwe wobec
własnych koleżanek i kolegów?

zdrowie dzieci. Krajom wysoko rozwiniętym, do których ostatnio zaliczono także Polskę (sic!), grożą epidemie otyłości. Proszę nie myśleć, że
to problem tylko USA czy Francji.
Nawet jeśli teraz nie grozi nam jeszcze taka epidemia, to warto zdać sobie sprawę, że śmieciowa dieta może
wywoływać dziesiątki innych dolegliwości i zaburzeń, od cukrzycy, przez
impotencję, po patologie rozwojowe,
zyczne i emocjonalne, u dzieci
i młodzieży, które mogą wyjść na jaw
po wielu, wielu latach.
Nie piszę tego wszystkiego po
to, aby szerzyć jakieś czarnowidztwo. Zjedzenie czegoś w McDonald’s raz na jakiś czas pewnie nikomu
nie zaszkodzi, choć kto wie? Na
pewno sama obecność McDonald’s
nie implikuje epidemii chorób cywilizacyjnych. Uważam jednak, że obowiązkiem dziennikarza jest podawanie rzetelnej, obiektywnej informacji.
Że McDonald’s w mieście to niestety niekoniecznie miara jego rozwoju,
ani też jego siła napędowa. Że
z pewnością niecałe społeczeństwo
go oczekuje, a pewnie wielu jest ta-

kich, którzy są Makowi przeciwni.
Że to, za czym tęskni plastikowa
młodzież, nie zawsze jest dla niej
dobre. Że po prostu niesie on ze
sobą także zagrożenia.
Dziennikarską powinnością jest,
że tak powiem, podnosić ludzi
wzwyż. Pracować nad tym, aby społeczeństwo stawało się mądrzejsze,
otwarte, a także zdrowsze. By rósł
nie tylko standard, ale i jakość życia.
Niech Pan lepiej zrobi przegląd asortymentu szkolnych sklepików! Bo
może nasze dzieci żywią się tylko
konserwantami w cukrze. Zamiast
wspierać lokalne produkty, zdrowe
jedzenie i kształtować zdrowe nawyki swych czytelników, hołubi Pan króla śmieciowego żarcia! A przy tym
wszystkim – czy może zwrócił Pan
uwagę, że w Sanoku nie ma zbyt
wielu otwartych placów zabaw
z prawdziwego zdarzenia, które pomogłyby dzieciom zdrowo się rozwijać? Albo że nie ma ani centymetra
ścieżki rowerowej? Albo że woda
w basenie pachnie domestosem?
Może tym warto się zająć?
Piotr Kikta

Wirtualna siedziba Rady Dzielnicy Posada przy ulicy Dworcowej,
w której rzeczywiście funkcjonuje chór „Gloria Sanociesis” …
i grożąc jej sądem. Z wyjaśnień
wynika, że powodem przeniesienia siedziby rady było wypowiedzenie dzierżawy przez Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan”, który planował w 2010 roku
remont kapitalny budynku. Zawiadomienie w tej sprawie otrzymało we wrześniu ubiegłego roku
miasto oraz pozostali dzierżawcy.
„Jak się dowiedzieliśmy, Urząd
Miasta był zmuszony szukać innego lokalu dla Rady dzielnicy
Posada. Okazja taka nadarzyła
się w rmie East-Stomil, w dawnym klubie „Chemik”, w którym
już wcześniej od pół roku odbywały się próby chóru „Gloria Sanociensis” – wyjaśniali autorzy.
Przedstawiciele chóru stwierdzili, że nie odpowiadają za „ukrywanie prawdy”, gdyż ani dyrygent
ani nikt z zespołu, nie jest członkiem rady dzielnicy. Ze zmianami
miał być zapoznany „przewodniczący Rady Dzielnicy Posada
i aktualny Przewodniczący Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Autosan”, czyli Piotr Lewandowski.

cjonuje kilka instytucji) nie wręczono wypowiedzenia, a jedynie
zawiadomienia. – Przekazywaliśmy je w różnej formie – ustnie, telefonicznie, pisemnie – i w różnych
okresach – wyjaśnia nasz rozmówca. Pewnie dlatego na poczcie czy
w banku nikt o nich nie pamięta...
Na pomieszczeniu zajmowanym przez Radę Dzielnicy Posada spółdzielni zależało szczególnie, gdyż były niezbędne dla
celów własnych, a ponadto w razie remontu właśnie ta część budynku musiałby być opróżniona
w pierwszej kolejności. – Nikogo
jednak nie wyrzucaliśmy – zastrzega prezes. – My powiadomiliśmy
miasto, że pomieszczenia będą
nam potrzebne, a miasto przyjęło to do wiadomości i poszukało
innego lokum – uściśla.

Ktoś się bardzo
pospieszył...
Na dziś jednak wygląda, że
sprawa nie była aż tak pilna. Jak
przyznaje prezes Kulczycki, Urząd
Marszałkowski trzy razy przesuwał
terminy naboru wniosków i do dziś

AUTORKA (2)

Kłamstwo
i oszczerstwo

… i faktyczna siedziba rady przy ulicy Robotniczej.
Urząd Miasta nie wykazał równie
dużej troski w stosunku do biblioteki, która – w przeciwieństwie do
rady dzielnicy – wciąż funkcjonuje
przy ulicy Robotniczej.

Śladem naszych publikacji

Czy koniecznie MC DONALD’S?
Czy wszystkim podoba się McDonalds? Czy wszyscy są
szczęśliwi, że za rok pojawi się on w Sanoku. Okazuje się, że
nie, co jest zresztą całkowicie zrozumiałe.
Jeden z naszych Czytelników jest nawet jego zdecydowanym
przeciwnikiem. Oto obszerne fragmenty listu, jaki nadesłał
do redakcji w tym temacie.
Z wielkim zdumieniem przeczytałem w „Tygodniku Sanockim”
artykuł pt. „Koniecznie McDonald’s”.
Zdumiewający jest już sam jego tytuł. Oto bowiem pierwszy raz w życiu spotkałem się z prasowym peanem na cześć jednej z najgorzej
kojarzących się światowych marek.
Trudno nie odnieść wrażenia,
że opisując bliską perspektywę
otwarcia w Sanoku „Maka” – że takim popularnym skrótem będę go
nazywał – w samych superlatywach, autor artykułu pan Marian
Struś nie przeanalizował dobrze zagadnienia.

zaproponowało bardzo dobre warunki lokalowe za czynsz 676,98 zł
netto, z możliwością korzystania
z całości lokalu, który ma większą
powierzchnię i wyższy standard
– wyjaśnia Agnieszka Frączek,
rzecznik prasowy burmistrza.
Wniosek stąd, że miasto przez
ponad rok opłacało lokal, na którym
nie było nawet tabliczki informują-

Wirtualna siedziba rady

Eksmisja, czyli
co wolno Wojewodzie
Radni przeżyli szok, gdy dowiedzieli się prawdy. Publicznie
zaprotestowała jednak tylko jedna osoba, Krystyna Jurasińska,
członek Zarządu Rady Dzielnicy Posada. W zamieszczonym
w „Tygodniku” liście „Eksmisja
Rady Dzielnicy, czyli co WOLNO
WOJEWODZIE…”, napisała, iż
domniemaną przyczyną eksmisji
były problemy z nansowaniem
siedziby chóru „Gloria Sanociensis”, którego dyrygentem jest
Antoni Wojewoda, wiceprzewodniczący Rady Miasta. „Należy
przypuszczać, że manipulację tę
zrobiono w celu uzyskania tytułu
prawnego do dalszej nieocjalnej
opłaty czynszu za lokal dla chóru przez urząd miasta” – stwierdziła bez owijania w bawełnę.
Smaczku całej sprawie dodał
fakt, że siedzibę Rady Dzielnicy
Posada przeniesiono formalnie
do... Śródmieścia, nie mówiąc
o niedogodnościach dla mieszkańców, którym odebrano możliwość
załatwienia swoich dzielnicowych
spraw w świetnie zlokalizowanej
siedzibie przy ulicy Robotniczej.
Zdaniem radnej działania takie
są przykładem prywaty i układów
w mieście.
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O TYM SIĘ MÓWI

po studiach zaczną masowo wracać
do Sanoka! I jest to niewątpliwie
zasługa burmistrza, który Maka do
miasta nam zaprosił. Mak się zgodził.
I to ma być dla nas wielka nobilitacja...
Nie chcę tu rozpisywać się o niepsującym się żarciu (nie mylić z jedzeZnam wielu ludzi, którzy rzadziej niem), 50% kurczaka w „kurczaku”,
lub częściej jadają w Maku, ale na- o połaciach amazońskich lasów wyciwet najwięksi konformiści czy amery- nanych pod pastwiska dla krów na
kanole spośród nich, nie byliby hamburgery. Nie chcę nikogo straw stanie wydusić z siebie tyle entu- szyć otłuszczeniem wątroby, miażzjazmu dla tej sieci: wybudują nam dżycą, zawałem serca, ani rakiem
Maka! I to będzie Mak podług naj- odbytu, bo nie sądzę, aby ktoś przy
nowszej makowej mody. Nasz Mak zdrowych zmysłach zaczął jeść wybędzie jeszcze bardziej Mak! Jedyny łącznie w Maku. Myślę, że znane jest
i niepowtarzalny. Turyści, na których słowo „makdonaldyzacja”, oznaczajątak liczymy, przyjeżdżając tu powie- ce pozbawienie cech oryginalnych
dzą: „O, jakie to unikalne miejsce. i drastyczny spadek poziomu, wartoI ten Mak! Bieszczadzki taki, na pew- ści rzeczy, do której się odnosi czy
pośrednio wspomniane już „makprano jadali w nim Stachura i Hłasko!
Przybędzie 50 makmiejsc dla ca” – praca kiepska i niskopłatna, pomakpracowników. Wreszcie ludzie niżej kwalikacji pracownika. Wiem,

że klamka zapadła i Mak w Sanoku
powstanie. Wiem, że i tak rzucą się na
niego tabuny ludzi spragnionych
Ameryki. Wiem, że rodzice i tak przyprowadzą tam swoje dzieci, by ich
oczy nasyciły się kolorami, kieszenie
gadżetami, a przez ich małe ciałka
przeszło małe chemiczne tornadko.
No, chyba że zdarzy się jakiś cud.
Chodzi jednak o to, że autor artykułu chyba nie wie, że na świecie
już dłuższy czas temu wypowiedziano wojnę – i to bynajmniej nie z powodów ideologicznych – wszelkim
napompowanym chemią fast foodom, w których sprzedaży ciągle
jeszcze przoduje McDonald’s. Aktualnie np. władze miasta San Francisco pracują nad wprowadzeniem
zakazu sprzedaży zestawów z dołączonymi zabawkami, uznając tę
praktykę za nieuczciwy, wprowadzający w błąd marketing, narażający
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PO WYBORACH

Wyborcze (bur)mistrzostwo

kilku latach do składu rady. Jak
prezentuje się statystyczny radny
Równie emocjonująca oka- powiatu sanockiego? Po pierwzała się walka o 21 mandatów sze: jest mężczyzną – w radzie
w radzie powiatu. O każdy z nich zasiądą tylko 2 kobiety – po druubiegało się aż 17 kandydatów gie: zdecydowanie dojrzałym,
– na listach 10 komitetów wybor- choć nieco młodszym niż w ra-

i doradczych. Czy nie uważa
pan, że to byłby dobry pomysł,
aby takie ciało funkcjonowało
przy Burmistrzu m. Sanoka?
– Odpowiem krótko: zdecydowanie
tak! Mało tego, z taką inicjatywą
wyszedłem już wcześniej, jednak
atmosfera nie sprzyjała jego utworzeniu. Teraz zechcę powrócić do
tematu. Misję powołania do życia
zespołu doradczego, opiniującego
projekty burmistrza w kwestiach
głównie ekonomicznych, ale nie
tylko, zechcę powierzyć b. pani dyrektor Banku PEKAO SA Zoi Chybiło. Mam jej wstępną zgodę na to.
* Zaangażowanie rady, atmosfera budowania, a nie dokładania do pieca, to niewątpliwie
ważna rzecz. Ale dziś, aby

stosowania tzw. metody proporcjonalnej w wyborach odczuła
także „jedynka” PSL w mieście
– Alicja Wosik (493), która znalazła się w identycznej sytuacji.
Kto będzie rządził w powiecie? Niekwestionowanym zwycięzcą jest PO, która uzyskała aż
6 mandatów. Powody do zadowolenia ma też Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej (5)
oraz PSL (4). Status quo osiągnęła lewica (1) oraz Samorządowcy
Ziemi Sanockiej (1). Nieco słabiej
od oczekiwań wypadło PiS (3).
O porażce mogą mówić „Zjednoczeni” (1), ale prawdziwą klęskę
poniósł W-T-R, który – podobnie
jak w mieście – razem z KWW
„Więź i Dobro Wspólne” oraz SaRozmowa z burmistrzem
morządowym Blokiem WyborWOJCIECHEM
BLECHARCZYKIEM,
czym – nie zdobył ani jednego
kilka godzin po ogłoszeniu wyników wyborów
mandatu.
W sejmiku wojewódzkim będziemy mieli dwóch radnych z Sanoka – mandat uzyskali Sławomir
Miklicz z PO, którego poparło
5527 wyborców, oraz Tadeusz
Pióro (PiS) z wynikiem 4002 głosy.
Sztuka ta nie udała się niestety
Józefowi Folcikowi (PSL) – mimo
Już rano, w powyborczy poniedziałek, przed Urzędem Miasta, gdzie wywieszono pierwsze wyniki dobrego wyniku indywidualnego
wyborów, licznie gromadzili się sanoczanie. To znak, że nie jest im obojętne kto będzie rządził (4203). Z puli 33 sejmikowych
miastem przez najbliższe cztery lata.
mandatów 15 wzięło PiS, po 7 –
czych zarejestrowano łącznie dzie miasta – średnia wieku wy- startujący z listy PO w okręgu nr 1 PO i PSL, 4 – SLD. Ponieważ żad363 osoby. To kolejny podkarpac- nosi 46,5 roku. Nie brakuje mu Robert Pieszczoch, który uzyskał na z partii nie mogła rządzić samoki rekord. Z dotychczasowych doświadczenia, gdyż zazwyczaj aż 1815 głosów, co stanowi także dzielnie, konieczna była koalicja.
mandatariuszy
zdecydowana pracował lub pracuje obecnie swoisty rekord. Powodów do ra- Zawarły ją PO, PSLi SLD, podpisu- Jednym z pierwszych kto pospieszył z gratulacjami dla burmistrza
większość (18) ponownie stanęła w samorządzie gminnym.
dości nie ma za to Marian Kawa, jąc w środę stosowną umowę. Tym W. Blecharczyka był szef sanockiego PiS-u Wojciech Pruchnicki,
w blokach startowych wyborczeInaczej niż w mieście, w po- który mimo znakomitego wyniku samym PiS został osunięty od wła- kontrkandydat w wyborach. Czy jest to nowe otwarcie będące zago wyścigu. Do mety dobiegło 11. wiecie daje się zauważyć duża indywidualnego (479) nie znalazł dzy na Podkarpaciu, co niektórzy powiedzią współpracy w zarządzaniu miastem? Zobaczymy!
W pozostałej dziesiątce, która rozpiętość wiekowa – senior ma się w radzie, gdyż suma głosów skwitowali: 24 listopada upadł ostat* Świetnie wypadł także Komi- sięgać daleko i wysoko, potrzebuzupełniła skład 21-osobowego 78 lat, a junior 27. Najmłodszy oddanych na listę, z której starto- ni bastion PiS w kraju...
O wynikach wyborów w gmi- tet Wyborczy Wyborców Woj- ny jest jeszcze lobbing i współgremium, jest 8 nowicjuszy oraz jest zarazem największym szczę- wał, okazała się niewystarczająciecha Blecharczyka...
praca. Czy nie sądzi pan, że po2 weteranów, którzy powrócili po ściarzem – zdobył mandat, ca do zdobycia mandatu. Skutki nach – w następnym „TS”.
– O, tak. Aż 8 radnych z jego winna ona być lepsza, bardziej
składu znalazło się w składzie aktywna niż dotychczas?
nowej Rady Miasta. Przypomnę, – Owszem, lecz do tego potrzeba
Sławomir Miklicz (PO) – Wyniki
Maria Szałankiewicz-SkoTadeusz Pióro że przed 4 laty było ich pięciu.
chęci z obydwu stron. Wyprzedzę
wyborów na burmistrza mówią
czyńska (W-T-R) – Jeste(PiS) – wybór do * Z ośmioma radnymi będzie ła- ewentualne kolejne pytanie i posame za siebie – zdecydowane
śmy zaskoczeni wynikami
sejmiku
woje- twiej to poukładać. Nieprawdaż? wiem tak: ja oczekuję współpracy
zwycięstwo odniósł Wojciech Blenaszego komitetu. Do rady
wódzkiego odbie- – Nie chodzi o to, aby było łatwiej, z ludźmi z Platformy Obywatelskiej
charczyk. Wyrażam mu swój szamiasta i rady powiatu zgłosiram jako wyraz ale o to, by było efektywniej, sku- czy z Prawa i Sprawiedliwości, ale ja
cunek i uznanie, bo wynik, jaki
liśmy
65
kandydatów
zaufania do mojej teczniej. Zrobię wszystko, aby nie chciałbym, żeby oni traktowali mnie
osiągnął, jest naprawdę znakomi– wszyscy byli dobrze przyosoby. Od 6 lat popełnić błędu sprzed czterech jak swego, nie obcego. A łączyć nas
ty. Gratulując, życzę burmistrzowi
gotowani. Liczyliśmy przyjestem powiato- lat, którego konsekwencją był po- powinna nie przynależność partyjsukcesów w następnej kadencji i deklaruję chęć najmniej na dwa mandaty, a nie zdobyliśmy wym inspektorem sanitarnym w Brzo- dział rady na dwa obozy. Spróbu- na, lecz cel, jaki zamierzamy osiąwspółpracy. Jeśli chodzi o mój wynik – cóż, sanocza- żadnego. Cóż, widocznie sanoczanie uznali, zowie, gdzie prowadzę działalność ję od początku budować porzą- gnąć. Niewątpliwie skorzystam
nie wyraźnie opowiedzieli się, że widzą mnie w sejmi- że powinni otrzymać je inni. Ale ci wybrani nie prolaktyczną wśród młodzieży i ro- dek według nowych zasad.
z oferty współpracy, jaką przesłał mi
ku wojewódzkim. Uzyskałem najlepszy wynik w po- są ani młodsi, ani lepsi merytorycznie. Gdzie dziców – myślę, że zostało to zauwa- * Jakie to będą zasady?
Sławomir Miklicz, radny Sejmiku
wiecie – prawie 4500 głosów – mimo że nie więc tkwi przyczyna naszej porażki? Nie wiem. żone i znalazło potwierdzenie w du- – Generalnie chodzi o to, aby cała Wojewódzkiego. Najważniejsze, że
prowadziłem do sejmiku żadnej kampanii. Dziękuję Może w zbyt małej aktywności komitetu, może żym poparciu, jakie uzyskałem. rada pomagała mi realizować są chętni do współpracy. To już jest
mieszkańcom Ziemi Sanockiej za tak duże poparcie. w zbyt późno rozpoczętej kampanii , a może Dziękuję tym, którzy na mnie głoso- nakreślone plany. Ja mam wizję Sa- zwycięstwo.
Jeśli chodzi o ogólną ocenę – za bardzo duży sukces w tym, że prawica przestała być modna? Bę- wali. Kocham Ziemię Brzozowską, noka, wyobrażam sobie, jak będzie * Czy to będzie dla Sanoka
uważam osiągnięcie PO w powiecie, gdzie zdobyli- dziemy to analizować, aby lepiej przygotować ale czuję też sentyment do Sanoka, on wyglądał na cztery lata. Jeśli tę dobra kadencja?
śmy najwięcej mandatów. W mieście mamy 2. wynik się za 4 lata. Myślę, że pan burmistrz jest usa- gdzie mieszkam, i do Bieszczadów, wizję rada zaakceptuje i pomoże mi – Zapewniam, że ze swej strony
wyborczy, z czego również się cieszę i za co także tysfakcjonowany, bo wreszcie ma radę, o ja- które również uwielbiam. Jestem ją zrealizować, to przełoży się to na zrobię wszystko, aby taką była. Na
dziękuję mieszkańcom. Jeśli dołożyć do tego 2. kiej marzył. Ale opozycja może też funkcjono- ukierunkowany na cały region i po- efekty. A o nie właśnie chodzi.
pewno dam z siebie wszystko, aby
wynik w sejmiku, myślę, że mamy powody do satys- wać poza radą i będziemy kontynuować naszą trzeby ludzi na tym terenie. Tak też * Duże instytucje i korporacje była optymalna. Kończąc, posłużę
fakcji.
pracę.
widzę swoją rolę w sejmiku.
przy podejmowaniu ważnych się jeszcze raz moim hasłem z bildecyzji
zwykle
korzystają boardu: „Proszę o zaufanie”.
z usług rm consultingowych
Rozm. Marian Struś
Dokończenie ze str. 1

uzyskując zaledwie 135 głosów,
do czego wydatnie przyczynił się
jego „partyjny” kolega, który
zyskał tak ogromne poparcie wyborców, iż zdobył dwa mandaty
dla swojego komitetu wyborczego. Lokomotywą tą okazał się

* Jaka była pierwsza reakcja na
wiadomość o tak zdecydowanym zwycięstwie nad rywalami?
– Radość, że to już koniec i zadowolenie z wyniku. Na moich bilboardach znalazły się słowa: „Proszę o zaufanie i Państwa głos”.
I sanoczanie to przyjęli ze zrozumieniem. Zaufali mi. Mam prawo
czuć się szczęśliwy.
* Wynik 65,99 % głosów to
prawdziwy nokaut dla konkurentów.
Ich
cała
czwórka
osiągnęła zaledwie 34 procent...
– Nie rozpatrywałbym go w kategoriach sportowych. Jeśli już, to
wolałbym użyć ocen szkolnych.
Myślę, że w skali 6-stopniowej
dostałem od sanoczan piątkę!
Jeszcze raz dziękuję.

Bez podziału na obozy

AUTOR

JOANNA KOZIMOR

Powyborcze komentarze:

Nie ma nic za darmo

Jak ująć wyborców

Radny Rady Powiatu ubiegłej kadencji WOJCIECH
PAJESTKA ponownie ubiegał się o miejsce w radzie
powiatu. Sięgnął po nie pewnie, w sposób godny
podziwu, uzyskując 776 głosów.

W wyborach do Rady Powiatu najlepszy wynik osiągnął
ROBERT PIESZCZOCH, na którego głosowało 1.815 wyborców.
Zapytaliśmy go – czym ujął wyborców? Jaki miał patent na to,
aby ich sobie zjednać?

– Przyznam, że nie spodziewałem się aż tak
dobrego wyniku, choć liczyłem na to, że
uzyskana liczba głosów pozwoli mi kontynuować pracę w samorządzie powiatowym.
Do kampanii wyborczej podszedłem bardzo
poważnie i solidnie, ze strategią, że powinienem pokazać się w szerszych kręgach
społecznych, nie tylko sportowych, z którymi najczęściej jestem kojarzony. I to starałem się robić. Chyba dobrze, skoro uzyskałem tak dobry wynik, najlepszy w okręgach miejskich. Ten wynik będzie mnie
obligował do jeszcze lepszej pracy.
Pyta pan, jak oceniam skład rady... To interesujący skład, uda
się coś dobrego z niego ułożyć. Na czele Platforma Obywatelska – 6 mandatów, my tj. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej – 5 mandatów, potem PSL z 4 mandatami.
Gdyby taką właśnie koalicję udało się utworzyć, mogłaby ona
nadawać ton pracy radzie powiatu.
emes

– Trzeba pracować i to mocno pracować. Poza tym, kampanię
wyborczą należy zaczynać już na drugi dzień po wyborach,
a nie w ostatnich tygodniach przed wyborami. I to jest ten klucz
do zwyciężania. Uzyskany wynik (1815 głosów) jest taki, że
sam nie mogę w niego uwierzyć. Uważam go za coś w rodzaju rekordu świata. Mam ogromny szacunek dla wyborców, którzy mi tak zaufali. I świadomość, że tak olbrzymi mandat zaufania zobowiązuje. Gwarantuję, że nie zawiodę.
Pyta pan, czy mając taki wynik wyborczy, mierzę wysoko,
na przykład w stanowisko przewodniczącego rady powiatu? Zupełnie nie myślę o żadnych funkcjach i zaszczytach. Startując do wyborów, ja mam inny
cel: mam reprezentować wyborców, troszczyć się o nich, pilnować ich interesów. I to jest dla mnie najważniejsze.
Kończąc, poproszę o trochę prywaty; ciesząc się z uzyskanego wyniku wyborczego, chciałbym za wszystko podziękować mojej Żonie. Jest on w dużej
mierze jej zasługą, że wytrzymuje wszystkie moje nieobecności związane
z pracą społeczną. Mam świadomość, że to jest czas, który w dużej mierze jej
zabieram. Przepraszam i dziękuję.
emes

PLATFORMA OBYWATELSKA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Sanockiego
W imieniu Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP
pragniemy podziękować wszystkim Mieszkańcom Ziemi Sanockiej za wsparcie udzielone naszym kandydatom w wyborach samorządowych. Dzięki Państwa głosom nasz Komitet uzyskał największe
poparcie w wyborach do Rady Powiatu oraz drugi wynik w wyborach
do Rady Miasta.
Kandydat Platformy Obywatelskiej ubiegający się o urząd Burmistrza
Sanoka – Sławomir Miklicz, uzyskał drugi wynik, natomiast w wyborach
do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zdobył mandat radnego.
Za wszystkie Państwa głosy, będące wyrazem aprobaty dla naszej dotychczasowej działalności samorządowej – serdecznie
dziękujemy.
Pragniemy również pogratulować zwycięstwa Panu Wojciechowi
Blecharczykowi i życzymy wielu sukcesów podczas kolejnej kadencji
piastowania stanowiska Burmistrza Miasta Sanoka.
Zarząd Powiatowy
Platformy Obywatelskiej RP
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIASTA
Rada Miasta Sanoka

BABIAK ROMAN – KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
BĘTKOWSKI RYSZARD – KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
BIEGA JAN – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
BLUJ MACIEJ – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
CHROBAK ANDRZEJ – KW Prawa i Sprawiedliwości
CHYTŁA MARIUSZ – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
DAŃCZYSZYN TOMASZ – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
DASZYK ZBIGNIEW – KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
DRWIĘGA KAZIMIERZ – KW Platforma Obywatelska RP
DRWIĘGA MACIEJ – KW Platforma Obywatelska RP
KRYNICKI JÓZEF – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
LEWANDOWSKI PIOTR – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
LISOWSKA TERESA – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
NAJSAREK ROBERT – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
OBERC MARIA – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
OKLEJEWICZ JAN – KW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka
PRUCHNICKI WOJCIECH - KW Prawa i Sprawiedliwości
RYNIAK ADAM – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
TYMOCZKO HENRYKA – KW Prawa i Sprawiedliwości
WOŹNICZAK ŁUKASZ – KW Platforma Obywatelska RP
WYDRZYŃSKI WOJCIECH – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

Okręg Wyborczy Nr 1 – Dąbrówka, Śródmieście (6 mandatów)
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. WOŹNICZAK Łukasz Grzegorz (136), 2. NICKO Zoa (36), 3. CARKOWSKI Dariusz Jan (24), 4.
KRÓLICKI Sebastian Mirosław (95), 5. LEŚNIAK
Lesław (89), 6. GORZELAŃCZYK Iwona Liliana
(26), 7. SOBOLAK Henryk Roman (21), 8. STABRYŁA Piotr (27), 9. RUDNICKI Artur Rudolf (114)

KOWSKA-HARNA Małgorzata Helena (18), 6. MAZUR Józef Kazimierz (24), 7. HUSAK Aleksander
Marian (5), 8. LISOWSKI Jacek Kazimierz (25), 9.
PISULA Zbigniew Ludwik (7), 10. MILCZANOWSKI
Marcin Jan (24), 11. OLSZAŃSKA Krystyna Zoa
(10), 12. GARKO Waldemar Piotr (37)

Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. WARCHAŁOWSKI Sebastian Piotr (66), 2. PROKOP Barbara Krystyna (21), 3. DĄBROWSKA Diana Maria (49), 4. SZWYD Seweryn Władysław (30),
5. PRZYBOŚ Edyta Katarzyna (12), 6. ROMANOWSKI Roman (17), 7. ŻUCHOWSKI Andrzej Józef
(21), 8. POZNAŃSKI Stanisław (33), 9. PAWŁOWSKI Paweł Jan (20), 10. KUŁAKOWSKA Danuta
(17), 11. CHMIELEWSKI Łukasz Wojciech (18), 12.
STAREJKI Daniel Ryszard (7), 13. KOWENZOWSKI Michał Józef (11)

Lista nr 25 – KWW WOJCIECHA
BLECHARCZYKA - DLA SANOKA
Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE” 1. BLECHARCZYK Wojciech Aleksander (479), 2.
1. SYBIDŁO Jerzy (42), 2. ROGOWSKA - CHĘĆ OKLEJEWICZ Jan Leon (180), 3. BLUJ Maciej
Grażyna (61), 3. SEBASTYAŃSKI Witold Janusz Jan (138), 4. WOJNAROWSKI Ryszard Józef (97),
(3), 4. WÓJCIK Piotr (22), 5. STABRYŁA Mariusz 5. CHYTŁA Mariusz Jan (116), 6. KITA Piotr (51),
(32), 6. JÓZEFCZYK Ryszard (0)
7. WĘGRZYN Marek (45), 8. DRWIĘGA Artur Grzegorz (29), 9. WOŁTOSZ Józef Andrzej (46), 10.
Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI
TWARDOWSKI Zdzisław Mieczysław (36), 11. SISAMORZĄDOWCY”
KORSKI Jerzy Czesław (48), 12. SAJDAK Tomasz
1. DASZYK Zbigniew Tadeusz (123), 2. KARACZ- (24), 13. WOŹNIAK Wiesław Stanisław (13), 14.
KOWSKI Ryszard Andrzej (58), 3. KOPIJ Teresa LASSOTA Ryszard Józef (112)
Anna (55), 4. WILK Łukasz Paweł (10), 5. NOWAK
Jerzy (42), 6. STĄCZEK Ryszard Stanisław (45), 7.
KUCHARSKA Elżbieta (16), 8. SYBILLA Jan Jakub
(9), 9. MITRZYK Jolanta Grażyna (22), 10. ŁAKUS
Piotr Andrzej (36), 11. WILK Elżbieta Jolanta (12),
12. PODKALICKI Zygmunt (11)

Okręg Wyborczy Nr 3
– Błonie, Olchowce, Posada, Zatorze (8 mandatów)

Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1. FEDYN Andrzej (18), 2. ŚLUSARZ Bohdan Marek (21), 3. DULĘBA Witold Aleksander (10), 4.
FRĄCZEK Tadeusz Antoni (8), 5. WIERZBICKI Andrzej Adam (7)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
1. KOWALSKI Zdzisław Ryszard (121), 2. BASZAK
Janusz Zdzisław (194), 3. ZUBIK Dariusz (74), 4.
DROZD Barbara Aleksandra (49), 5. BIELEŃ Daniel (56), 6. KULMAN Ryszard Tadeusz (29), 7.
Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI
FIRLIT Witold (9), 8. RYCHTER Piotr Romuald (21),
SAMORZĄDOWCY”
9. DOMARADZKI Andrzej Jan (19), 10. MICHAL1. OSENKOWSKI Zbigniew Józef (32), 2. GRZĄ- CZAK Krzysztof Wojciech (15), 11. NICKO Witold
DZIEL Janusz Antoni (59), 3. KOPCZAK Agata (39), Jerzy (13), 12. SZYMBARA Piotr (13), 13. GRZĄ4. NOWAK Marian Andrzej (12), 5. PYTLOWANY DZIEL Wojciech (13), 14. ŚCIERANKA Wojciech
Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY
Edward Franciszek (90), 6. PRZYBYŁA Bogusław Adam (26), 15. DRWIĘGA Maciej Grzegorz (212)
BLOK WYBORCZY
(11), 7. TOKARSKA Iwona Renata (13), 8. STRA1. SZPIECH Anna Dorota (67), 2. DROZD Zbigniew CHOCKI Roman (56), 9. NIEMCZYK Leon (9), 10.
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(6), 3. GAJEWSKA Anna Maria (6), 4. GIERUT Ka- BĘTKOWSKI Ryszard Jan (169)
1. WĘGRZYN Kazimierz Zdzisław (193), 2. CHĘĆ
rolina Jadwiga (14), 5. JANIK Witold Franciszek
Stanisław Marian (88), 3. BACH Józefa Jolanta
(22), 6. KOZERSKI Wacław (22), 7. KRUKAR JaroLista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
(102), 4. NEBESIO Jan Stefan (60), 5. TYMOCZKO
sław Grzegorz (3), 8. PAWLUS Ewa Beata (14), 9. 1. SZAŁANKIEWICZ-SKOCZYŃSKA Maria (110),
Henryka Czesława (217), 6. BARANIEWICZ WojSOKOŁOWSKI Robert Józef (3)
2. WYDRZYŃSKI Jan (85), 3. SZCZUDLIK Henryk ciech (15), 7. CZAS Tadeusz Józef (39), 8. FEDAK
(21), 4. DEMNIAŃCZUK-SZPYRKA Halina Anna Mariusz Piotr (23), 9. BALIŃSKI Robert (29), 10.
Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU
(27), 5. FINIK Maciej Andrzej (4), 6. ROCHA Stani- SABAT Zbigniew Stanisław (11), 11. SUBIK JadwiZIEMI SANOCKIEJ
sław (30), 7. NIEZGODA Wojciech Waldemar (12), ga Irena (56), 12. MICHENKA Małgorzata Anna
1. WRÓBEL Beata Maria (122), 2. JAGODZIŃSKA 8. FEJDASZ Ryszard Andrzej (19), 9. HEJNOLD
(23), 13. SOLIŃSKI Janusz (26)
Grażyna (96), 3. KABALA Jacek (33), 4. MERMER Małgorzata (18), 10. KUCABA Marek Waldemar
Maciej (30), 5. SZCZUPAK Jarosław Franciszek (5), 11. ZIMOŃ Katarzyna (9)
Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY BLOK
(17), 6. GRZANKA Zbigniew Marian (45), 7. ZAWYBORCZY
KRZEWSKI Marek Tadeusz (16), 8. KOBYLAKIELista nr 25 – KWW WOJCIECHA
1. WOJTAS Józef (48), 2. BADOWICZ Joanna MałgoWICZ Piotr Tadeusz (9), 9. KOCZEŃ Ryszard (12),
BLECHARCZYKA – DLA SANOKA
rzata (21), 3. BURCZYK Bogusław Wiesław (25), 4.
10. OSTROWSKI Marcin Szymon (14), 11. DZIU- 1. KRYNICKI Józef (256), 2. BIEGA Jan Piotr
LATUSEK Marcin Sebastian (12), 5. LESZCZYK TaBAN Maria Jadwiga (17)
(123), 3. BANDURKA-WILK Barbara Antonina (62), deusz (12), 6. MALINOWSKI Robert Józef (24), 7.
4. KIJOWSKI Wiesław Jan (79), 5. TARNAWCZYK MAZUR Henryk (14), 8. POJNAR Daniel (10), 9.
Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA SANOKA
Marta Elżbieta (60), 6. SZUL Krzysztof Stanisław RUDY Aleksander Józef (0), 10. SUBIK Krzysztof (6)
I ZIEMI SANOCKIEJ
(37), 7. DEMKOWSKA Anna (61), 8. TOMASIK Jo1. NAJSAREK Robert Jerzy (117), 2. ZATWAR- lanta Jadwiga (76), 9. POLOCZEK Jan Alojzy (16),
Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU
NICKA Aldona Sabina (27), 3. FLOREK Bogdan 10. ULEWICZ-PROKOP Anna (64), 11. BOREK JeZIEMI SANOCKIEJ
Marek (63), 4. MITADIS Agnieszka (109), 5. SUDY- rzy Tomasz (60), 12. FLORCZAK Tomasz (38)
1. DAŃCZYSZYN Tomasz (259), 2. HIPNER WojLista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PRUCHNICKI Wojciech Józef (325) , 2. HERBUT
Adrian Łukasz (31), 3. WAWRZYŃSKI Zbigniew
Wiesław (68), 4. ROMAN Grzegorz Tadeusz (5), 5.
KORNECKI Adam (27), 6. KRAWCZYK Wojciech
Piotr (19), 7. WOLANIN Katarzyna Krystyna (22), 8.
LISOWSKI Grzegorz Jan (13), 9. FABER Jolanta
(13), 10. CHĘĆ Monika Katarzyna (7), 11. GALANT
Antoni Piotr (9), 12. BURSZTYN Jan Wojciech (64)

Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. SADOWSKA Janina Teresa (49), 2. ŻYŁKA Antoni (64), 3. KĘDRA Andrzej (54), 4. STAŃCZAK Dorota (16), 5. MAZUR Jadwiga Zoa (15), 6. NIEZNAŃSKI Mieczysław Stanisław (15), 7. SADLEJA
Antoni Henryk (29), 8. STANGIERSKI Sebastian
Zenon (44), 9. KWOLEK Mirosława Katarzyna (14),
10. TCHÓRZ Mariusz Józef (42), 11. BUGDALSKI
Aleksander (11), 12. FRĄCZEK Stanisław Franciszek (14)

ciech Marian (44), 3. RADOŃ Antoni Leon (16), 4.
ZIELIŃSKI Zbigniew (15), 5. GAWORECKI Grzegorz Wacław (38), 6. SIENKIEWICZ - WOSKOOkręg Wyborczy Nr 2 – Wójtowstwo (7 mandatów)
WICZ Małgorzata Jolanta (14), 7. CZERWIŃSKI
Zbigniew Jan (5), 8. PANEK Grzegorz Bartłomiej
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Lista nr 19 – KWW SAMORZĄDOWY
(41), 9. CZAPOR Maciej (88), 10. PIETRZKIEWICZ
1. FIC Edward (75), 2. CHOMISZCZAK Tomasz Jan
BLOK WYBORCZY
(148), 3. JACHIMOWSKI Piotr Dariusz (15), 4. 1. BIŁOGRAS Stefan Paweł (28), 2. DĄBROWSKA- Jerzy Józef (30), 11. KULCZYCKA Halina Maria
OSTROWSKI Tomasz Jerzy (40), 5. DRWIĘGA Kazi- -CIEPIELA Grażyna (10), 3. DRELICH Krystyna (17), 12. PAŁYS Zbigniew Tadeusz (32), 13. TOMmierz (155), 6. TYMIŃSKI Czesław Józef (79), 7. RY- Aniela (17), 4. FICEK Jan Wiesław (13), 5. PADIA- CZEWSKA Maria (15), 14. SOŁOPATYCZ Zygmunt
GIEL Jolanta Irena (36), 8. FIL Krzysztof Lesław (9) SEK Wiesław (22), 6. SABAT Mariusz Józef (9), 7. (31), 15. CZUBEK Waldemar Piotr (26), 16. KOZAK
9. SIENIAWSKA Beata Urszula (18), 10. MOZOŁA STABRYŁA Robert (25), 8. STACHOWICZ Włady- Grzegorz Andrzej (127)
Anna Magdalena (34), 11. DZIWISZ Mateusz Rado- sław Stefan (3)
Lista nr 21 – KW TOWARZYSTWA
sław (12), 12. KORDYS Joanna (21), 13. SZUL
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
Piotr Paweł (79)
Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDU
1. WYDRZYŃSKI Wojciech (239), 2. PODULKA
ZIEMI SANOCKIEJ
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. OSĘKOWSKI Marian (101), 2. RYNIAK Adam Franciszek (107), 3. MAŁEK Bogusława Maria (45),
1. CHROBAK Andrzej Bogusław (185), 2. SIEŃ- (284), 3. KOŁODZIEJ Adam Jan (29), 4. BĄK Zyg- 4. NIEMIEC-GINDA Leokadia Maria (13), 5. URUCZAK Janusz (30), 3. KIELAR Bronisław (81), 4. munt Franciszek (35), 5. DUDA Zyta Józefa (28), 6. SKI Edward Zdzisław (41), 6. WOJNAROWSKI MaBAZYLAK Lesław Jan (45), 5. WÓJCIK Elżbieta RUCHLEWICZ Ryszard (14), 7. OSTROWSKI An- rek Paweł (20), 7. RUDY Bogusława Maria (16), 8.
(51), 6. HAJDUK Jeremi Jan (25), 7. WINNIK Jerzy drzej (42), 8. HUĆKO Jerzy Bogdan (17), 9. NIE- NĘDZA Adam Walerian (84), 9. DRWIĘGA Marek
(28), 8. BARSZCZOWSKA Lidia Lucyna (14), 9. ZNAŃSKI Marek Ireneusz (6), 10. FLORCZAK Wie- Andrzej (195), 10. CHYTŁA Adam Henryk (17), 11.
ROBEL Jerzy Piotr (40), 10. KRAMARCZYK Stani- sław Edward (26), 11. GRZĄDZIEL Monika Maria PASZKIEWICZ Hubert Tomasz (16), 12. ZĄBKIEsław Piotr (9), 11. ZAWADZKI Adam Daniel (7), 12. (39), 12. BASARAB Józef (10), 13. WISZYŃSKI WICZ Robert Bogdan (24), 13. ŁUCZKA Józef Andrzej (15), 14. SIECZKOWSKI Adam (39), 15. CZYŻ
GAJEK Jerzy (13), 13. RAJTAR Krzysztof Andrzej Adam Roman (2), 14. BOCOŃ Stanisław (34)
Grzegorz Piotr (7), 16. KUZICKI Adam (18)
(29), 14. PANKIEWICZ Maciej Tadeusz (70)

Lista nr 22 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1. CZERWIŃSKI Tadeusz Marian (16), 2. TEREFINKO Czesław Andrzej (6), 3. PIOTROWSKI Marian Jan (5), 4. MARCHEL Andrzej (8), 5. OBSZARNY Małgorzata (2), 6. SAŁAGACKA Barbara Halina
(20)
Lista nr 23 – KW „ZJEDNOCZENI
SAMORZĄDOWCY”
1. BABIAK Roman (162), 2. DZIEDZINA Mariola
Alina (53), 3. OLEKSIEWICZ Jolanta Walentyna
(25), 4. GROMEK Bogdan Paweł (34), 5. PODOLSKA Łucja Celina (9), 6. STAWARCZYK Wojciech
Leon (59), 7. HANDERMANDER Robert Gustaw
(20), 8. HYRCZYK Robert Tomasz (74), 9. KULPIŃSKI Tomasz Andrzej (34), 10. MICHAŁKOWSKI
Wacław Piotr (29), 11. PIELECH Maciej Tomasz
(27), 12. STOROSZCZUK Andrzej Roman (3), 13.
PLESKACZ Grzegorz (14), 14. GARBASZEWSKI
Stanisław Bernard (16), 15. WAWER Jerzy Kazimierz (15)
Lista nr 24 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. PRZYSTASZ Elżbieta Donata (136), 2. CHOWANIEC Krystyna Cecylia (59), 3. PAPISZ Grażyna Zoa (34), 4. MALICKI Stanisław Franciszek
(10), 5. MIELECKA Józefa Maria (18), 6. HAJDUK
Władysław (19), 7. WANIELISTA Maria Karolina
(18), 8. ADAMSKI Jerzy Wojciech (12), 9. MILCZANOWSKA Barbara Maria (8), 10. MYŚLIWIEC
Jolanta Jadwiga (68), 11. WOJTOWICZ Marcin Józef (8)
Lista nr 25 – KWW WOJCIECHA
BLECHARCZYKA – DLA SANOKA
1. LEWANDOWSKI Piotr Leon (362), 2. WOJEWODA Antoni Stanisław (124), 3. OBERC Maria
Stanisława (155), 4. SKRĘTKOWSKA Barbara
(81), 5. LISOWSKA Teresa Wiktoria (131), 6.
CHYBIŁO Zoa Elżbieta (93), 7. ADAMIAK Marek
Julian (73), 8. POZIOMKOWSKA Małgorzata (99),
9. ROJEK Helena Katarzyna (16), 10. GACEK-STOKŁOSA Dorota (41), 11. MARKUC Stanisława
Teresa (48), 12. ŚLEMP Tomasz (12), 13. DRĄŻEK
Maksymilian Maciej (32), 14. ZULEWSKI Arkadiusz
Tomasz (15), 15. WAL Krzysztof (91), 16. BOREK
Tadeusz (22)
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PO WYBORACH

WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU
Rada Powiatu Sanockiego
BASZAK JÓZEF (Sanok) – KW „Zjednoczeni Samorządowcy”
BOREK GRAŻYNA (Bażanówka) – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
CHOWANIEC JAN (Hołuczków) – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
CYRAN JAN (Sanok) – KWW „Dla Powiatu”
CZECH PAWEŁ (Zagórz) – KW Platforma Obywatelska RP
CZUBEK MARIAN (Niebieszczany) – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
DROZD ADAM (Sanok) - KW Platforma Obywatelska RP
FAL STANISŁAW (Zagórz) – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
FUTYMA MARIAN (Pakoszówka) – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
HADUCH AGNIESZKA (Pisarowce) – KW Platforma Obywatelska RP
JĘCZKOWSKI DARIUSZ (Zarszyn) – KW Platforma Obywatelska RP
KONIECZNY ROMAN (Zarszyn) – KW Prawo i Sprawiedliwość
KRAWCZYK WACŁAW (Zagórz) – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
NABYWANIEC TADEUSZ (Sanok) – KW Prawo i Sprawiedliwość
NIŻNIK SEBASTIAN (Sanok) – KW Platforma Obywatelska RP
OCH WALDEMAR (Sanok) – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
PAJESTKA WOJCIECH (Sanok) – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
PIESZCZOCH ROBERT (Nadolany) – KW Platforma Obywatelska RP
SZPARA MAREK (Czaszyn) – KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
SZYBIAK WALDEMAR (Sanok) – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
URUSKI PIOTR (Sanok) – KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg Wyborczy Nr 1 – Besko, Bukowsko, Zarszyn (4 mandaty)
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
1. BOREK Grażyna (647), 2. JAŚLAR Jan Henryk
(392), 3. NAPARŁA Wojciech Paweł (40), 4. PASTERNAK Anna (46), 5. ZIMNA Beata (13), 6. WOLAŃSKI
Kazimierz Marek (327)
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. PIESZCZOCH Robert (1815), 2. JĘCZKOWSKI
Dariusz Piotr (135), 3. ĆWIĄKAŁA Lesław Józef (45),
4. ZABIEGA Zdzisława Romana (61), 5. PIETRZKIEWICZ Rafał Paweł (16), 6. SMOLIK Stanisław (23), 7.
TUTAK Krzysztof Tadeusz (44), 8. KOWALCZYK Sylwester Jakub (21)
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BRODZICKA Michalina Maria (207), 2. KONIECZNY Roman Wincenty (248), 3. NISIEWICZ Patryk Stanisław (31), 4. SZAŁAJKO Damian Zbigniew (31), 5.
STAPIŃSKA Sylwia (58), 6. MALIK Magdalena Krystyna
(50), 7. ZIEMIAŃSKA Kazimiera (172)
Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. ŻÓŁKIEWICZ Bronisław (197), 2. ROCZNIAK Maria Weronika (16), 3. CUPRYK Bogusław Jan (68),
4. KUŹNIAK Paweł (26), 5. BĘTKOWSKA Krystyna
Urszula (45), 6. ŻEBRACKA Magdalena Irena (9), 7.
KUZIANIK Ewa Barbara (39)
Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1. GRZEBIEŃ Marek Bogusław (27), 2. CZAJNIK Renata Genowefa (47), 3. PODSTAWSKA Barbara (95),
4. WANIELISTA Urszula Krystyna (161), 5. MAŁEK
Piotr (69), 6. PIHUT Jakub Marian (28)

Lista nr 14 – KW
STOWARZYSZENIE W-T-R
1. DOMOŃ Zbigniew Marian (34), 2. SUROWIAK Stanisław (14), 3. FOLCIK Ewa (32), 4. FOLTA Agata
Maria (10)
Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ
I DOBRO WSPÓLNE”
1. RAKOCZY Mieczysław (32), 2. DRAGAN Marek
(22), 3. HEDESZ Beata Anna (138), 4. ŻYŁKA Tadeusz Józef (20), 5. KOTECKI Marian Józef (7), 6. SZUL
Jerzy Tomasz (16), 7. WALIGÓRA Danuta Maria (16)
Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1. BALWIERCZAK Andrzej Wawrzyniec (66), 2. JÓZEFCZYK Wojciech (33), 3. SOWA Agata Ewa (66), 4.
NIEMIEC Krzysztof Maciej (22), 5. FLORIAN Jan Piotr (44), 6. BACHTA Robert Adam (25), 7. KLEPCZYK
Krystyna (21), 8. ŁABAJ Paweł (46)
Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1. TOMKÓW Krzysztof Józef (155), 2. WĘGRZYN
Wojciech (53), 3. GAJEWSKI Mateusz Marek (52), 4.
SPALIŃSKI Maciej Bogdan (16), 5. DZIEDZIC Lesław
Mariusz (14), 6. PELCZARSKI Konrad Piotr (43)
Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1. KOCOŃ Józef (191), 2. MARSZAŁEK Bolesław
(174), 3. BRODZIK Zdzisław Paweł (55), 4. ĆWIĄKAŁA Józef (83), 5. FOLTA Jerzy Stanisław (18), 6. MOŁOCZNIK Mariusz (84), 7. WINIARZ Marek Jan (103),
8. WOJEWÓDKA Wanda Julia (14)

Okręg Wyborczy Nr 2 – Komańcza, Zagórz (4 mandaty)
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
1. FAL Stanisław (671), 2. WALKO Piotr Jan (94), 3.
GAŁUSZKA Nina Tacjanna (87), 4. DOŁŻYCKA-MYĆKA Ewa Janina (28), 5. SZATKOWSKA-MACKO Iwona
(59), 6. DOŁŻYCKI Bogdan (95), 7. KUCZMA Jan Paweł (89)
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. ŚWIERNIAK Wacław Jan (164), 2. CZECH Paweł
Janusz (332), 3. KUCHARSKA Iwona Jolanta (47), 4.
MIELNIK Anna (248), 5. KROGULECKA Halina Anna
(61), 6. PODGÓRSKI Piotr (114), 7. WANCEWICZ
Bogdan (78), 8. SETNIK Zdzisław (63)
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ZUBA Jerzy Mariusz (366), 2. OSENKOWSKI Andrzej (70), 3. MĄKA Edward Piotr (230), 4. DĄBROWSKI Leon (94), 5. JOCHEMCZYK Bożena (17), 6. SKIBA Robert (37), 7. STUSIK Andrzej (40), 8. ŚLAZYK
Jan Stanisław (52)
Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. KRAWCZYK Wacław (1086), 2. WÓJCIAK Igor Paweł (211), 3. GRABEK Marek Czesław (113), 4. GIBA
Bogusława (222), 5. PODCZERWIŃSKA Emilia (146), 6.
SZPARA Marek (227), 7. KABALA Robert Karol (115), 8.
MYSZCZYSZYN Stefan Paweł (31)
Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1. STACH Jerzy (213), 2. OLECHNIEWICZ Adam (39),
3. KUDLIK Marek (19), 4. GRZYB Andrzej (38), 5. WYBORNY Czesław Mieczysław (37)
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Okręg Wyborczy Nr 3 – Miasto Sanok (9 mandatów)
Lista nr 2 – KW POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
1. WOSIK Alicja Barbara (493), 2. NOWAK Adam
Zbigniew (21), 3. ZAJDEL Łukasz (27), 4. WANIELISTA Alicja (54), 5. GŁAZ Daniel Bogumił (146), 6.
ZUBA Karolina (31), 7. JUSZCZYK Krzysztof (33), 8.
KORDAS Lech Czesław (89), 9. PASTUSZCZAK Marek (23), 10. RADWAŃSKI Michał Czesław (59)
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. DROZD Adam Tomasz (765), 2. NIŻNIK Sebastian Piotr (600), 3. KORDELA-BORCZYK Zoa Małgorzata (260), 4. ZAJDEL Jan (69), 5. PANKOWSKI
Piotr Łukasz (65), 6. WRONA Jan Edward (32), 7.
PANEK Tadeusz Janusz (119), 8. RZEPKA Tomasz
(4), 9. SZOMKO Marek Tadeusz (59), 10. RAJTAR
Bogusław Stanisław (104), 11. SARNA Stanisław (21),
12. KOWALSKA Monika Agnieszka (54), 13. DAŃCZYSZYN Zenon Jerzy (65), 14. SABAT Sylwester Mariusz
(31), 15. ORYSZCZYN Stanisław (10), 16. BŁAŻOWSKA Anna (62), 17. PAWLUS Marzena (98)
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. NABYWANIEC Tadeusz (646), 2. CECUŁA Janusz Henryk (262), 3. BARNA Eugeniusz (173), 4.
URUSKI Piotr Marcin (516), 5. BUDZICKI Andrzej
Ludwik (42), 6. JUNGIEWICZ Piotr Karol (127), 7.
GADOMSKI Tomasz Krzysztof (123), 8. RAJCA Danuta Józefa (33), 9. SZOSTAK Sebastian Jan (35),
10. RUSZKOWSKA Elżbieta Beata (37), 11. PĘCAK
Magdalena Alina (44), 12. KACZMAR Krzysztof (44),
13. POCZTAŃSKA Lucyna (30), 14. GORZELAŃCZYK
Wiesław (13), 15. KOZIMOR Jerzy Jan (101), 16.
WÓJCICKA Janina (120), 17. OLENIACZ-PIETRYKA
Joanna (58), 18. RADWAŃSKI Andrzej Bożydar (153)
Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. OCH Waldemar Antoni (254), 2. PAJESTKA
Wojciech Krzysztof (776), 3. RYCHLICKI Andrzej
Albin (252), 4. OLENDER Kazimierz Tadeusz (66),
5. MINDUR Adam Stanisław (152), 6. PENAR Irena Maria (111), 7. KORNECKI Grzegorz Ludwik (59),
8. LITWIN Józef Kazimierz (47), 9. JAYKO Bernard
Juliusz (65), 10. WYSOCKI Grzegorz Andrzej (70), 11.
BOROWSKI Zygmunt (140), 12. SAWICKA Małgorzata
Iwona (97), 13. ĆWIKŁA Marcin (79), 14. WĘGRZYŃSKA Grażyna (19), 15. LISOWSKI Zbigniew Józef (36),
16. KUZICKI Maciej (50), 17. KARDASZ Roman (21)
Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1. BASZAK Józef Jan (568), 2. KURASZ Czesława
(118), 3. STRUŚ Bogdan Marek (215), 4. HYDZIK
Elżbieta (28) 5. SĘK Dagmara Aneta (37), 6. BĄDKOWSKI Stanisław Jan (66), 7. HOSTYŃSKI Zbigniew Stanisław (45), 8. SZWAN Tomasz Marcin (35),
9. LESZCZYK Andrzej (16), 10. SWORST Mirosław
Witold (45), 11. KMIECIŃSKI Jan (32), 2. LISOWSKA
Krystyna Jolanta (35), 13. ŻEBRACKI Tomasz Emil
(23), 14. KURKAREWICZ Janusz Ryszard (42), 15.
KIELAR Marek (54), 16. OLEKSIEWICZ Adam Konrad
(19), 17. ŁUCZKA Piotr Jan (57)

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. ROMANIAK Andrzej Paweł (154), 2. HYDZIK Joanna (181), 3. KOT Wanda Janina (148), 4. STERNIK Andrzej Albin (31), 5. SKRZYPCZYK Zdzisław
(27), 6. OBERC Władysława (64), 7. FRĄCZEK Bogusław Jan (25), 8. DULĘBA Magdalena Maria (23),
9. BOCOŃ Mariusz Krzysztof (16), 10. MITADIS Dariusz Adam (35), 11. WĄTRÓBSKI Stanisław (42), 12.
WOJTUSZEWSKA Wanda (96)
Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1. DRWIĘGA Wacław Wojciech (86), 2. KOCYŁOWSKA Alicja (126), 3. KLUSKA Jerzy Stanisław (19),
4. SEBASTIAŃSKI Paweł (16), 5. PITYŃSKA Barbara Julia (17), 6. SAWCZAK Jolanta Danuta (18), 7.
RADWAŃSKA Joanna Elżbieta (20), 8. TURKAWSKI
Grzegorz Piotr (17), 9. WÓJCIK Józef Jan (11)
Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1. SZYBIAK Waldemar (459), 2. BABIARZ Andrzej
Ryszard (80), 3. ZIAJKA Elżbieta Jolanta (45), 4. PUCHAŁA Leszek (52), 5. SIECZKOWSKI Józef (30), 6.
KĄDZIOŁKA Tadeusz (15), 7. PRZYSTASZ Tomasz
(27), 8. WESOŁKIN Wojciech Marian (48), 9. ROSZNIOWSKA-BURY Gabriela Małgorzata (99), 10. RADZIK Janusz Ryszard (102), 11. SZCZUDLIK Jan Antoni (48), 12. KUTIAK Piotr Robert (38), 13. PILSZAK
Maria Anna (38), 14. SOKOŁOWSKI Stanisław Stefan
(20), 15. MIKOŁAJEWICZ Ryszard (20), 16. TOMASIK
Paweł Józef (184), 17. PIETRZYCKA Małgorzata Jadwiga (60), 18. TOMASZKIEWICZ Leszek (35)
Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1. CIUPKA Bogusław Marcin (107), 2. WOJNAROWSKI Piotr Marcin (154), 3. HADUCH Edmund (93),
4. CHORĄŻAK Maria (152), 5. STAREJKI Henryk
Józef (129), 6. MARYNOWICZ Marek Tomasz (48), 7.
CYRAN Jan Krzysztof (311), 8. ŁUCZYCKA-LECH
Barbara Maria (42), 9. KRAUZE Mieczysław Janusz
(55), 10. KADŁUCZKA Elżbieta (75), 11. NOWAK Zuzanna Maria (25), 12. BAJGER Wiesław Antoni (40),
13. DMITRZAK Adam Stanisław (85), 14. BIELEC
Krzysztof (17), 15. KOPEĆ Marian (98), 16. STEC Ryszard (18), 17. POCZTAŃSKI Andrzej (4), 18. SŁABY
Jolanta Maria (40)
Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1. KAWA Marian Zbigniew (479), 2. CHRZĄSZCZ
Danuta Maria (64), 3. DYTKOWSKI Stanisław Andrzej (44), 4. DŻOŃ Anna Maria (47), 5. GILAR Tadeusz Andrzej (35), 6. GŁADYSIEWICZ Łukasz (13),
7. KAMIŃSKA Anna Katarzyna (45), 8. KIPER Bogusław Witold (6), 9. KRUCZKIEWICZ Tadeusz (19), 10.
KUZIO Janusz Andrzej (7), 11. NAWÓJ Krystian Marcin (9), 12. SABAT Mieczysław Piotr (18), 13. SOLON
Łukasz (43), 14. SOŁTYS Zdzisława (8), 15. RYCYK
Piotr Maciej (15), 16. WACHEL Tomasz Grzegorz (72),
17. WOSKOWICZ Marek Adam (22)

Okręg Wyborczy Nr 4 – Sanok Gmina, Tyrawa Wołoska (4 mandaty)

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. KRAJNIK Janusz Mieczysław (262), 2. FALUSZCZAK Leszek (43), 3. GOSZTYŁA Teresa (51), 4.
MOŁCZAN Marek Janusz (29), 5. ADAMKIEWICZ
Halina (47), 6. KOZYRA Bogusława (44), 7. PAŁASZ
Edmund (65)

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. CZUBEK Marian Paweł (468), 2. CHOWANIEC Jan
Bogdan (631), 3. STABRYŁA Stanisław (153), 4. NOWACKA Alicja Wiesława (20), 5. MAZUR Jan (50), 6.
SABAT Ewelina Magdalena (53), 7. PIOTROWSKI Paweł Stanisław (66)

Lista nr 14 – KW STOWARZYSZENIE W-T-R
1. RYBCZAK Grzegorz (37), 2. SIERADZKA Ewa (19),
3. DEMKOWICZ Urszula (28), 4. KRAMARCZYK Anita
(20), 5. TYMOCZKO Stanisława Anna (35), 6. KOCZERA
Wiesław Jerzy (15), 7. RADWAŃSKA Ewa Anna (55), 8.
FILIPCZAK-BARTNIK Oksana Anna (21)

Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ
I DOBRO WSPÓLNE”
1. USYK Aleksandra (25), 2. HADUCH Renata Maria
(26), 3. FEJDASZ Witold Franciszek (28), 4. BOBER
Wojciech Kazimierz (56), 5. HOKSA Wacław (31), 6.
KOZIOŁ Janusz (11)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. HADUCH Agnieszka Aldona (329), 2. DZIURDZIEWICZ Anna Maria (125), 3. PROĆKO Marian (286), 4.
WÓJCIK Mirosław Tomasz (72), 5. POZNAŃSKI Grzegorz (35), 6. TREBENDA Łukasz Jerzy (44), 7. KROWIAK Leontyna (42)

Lista nr 15 – KWW „WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE”
1. LEWICKI Stanisław Antoni (234), 2. SMOŁA Andrzej
Jan (69), 3. OSĘKOWSKA-HOKSA Agnieszka Marzena
(55), 4. ŚWIDER Piotr Edward (19), 5. BIL Andrzej (34), 6.
JAKIMA Agnieszka (43)

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU
ZIEMI SANOCKIEJ
1. CZECH Andrzej Michał (106), 2. KABALA Maria
(57), 3. KIJOWSKI Andrzej (3), 4. MIKOŁAJCZAK
Franciszek (18), 5. CZECH Dorota Małgorzata (50), 6.
SZMIŁYK Beata Elżbieta (24)

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GALANT Tadeusz Grzegorz (245), 2. CIUPA Aleksandra Anna (143), 3. KARWIEŃCZ Wiktor (33), 4. SZYNDLAR Paweł Edward (27), 5. SZULC Elżbieta Magdalena (40), 6. KOPCZYK Piotr Łukasz (63), 7. BRYGIDYN
Agata (64), 8. GEMBALIK Andrzej Józef (50)

Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1. SZARYJ Michał (216), 2. SERWIŃSKA Magdalena
(36), 3. SAŁAK Mirosław (7), 4. KOSTILEK Stanisław
(5), 5. DĄBROWSKI Jakub (7), 6. GOSZTYŁA Bożena
Małgorzata (54)

Lista nr 12 – KW TOWARZYSTWA
SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ
1. GOŁDA Stanisław (292), 2. FUTYMA Marian (577), 3.
SZWARC Kazimierz (68), 4. DEMKIEWICZ Zbigniew Alojzy
(37), 5. STABRYŁA Jan Michał (36), 6. JAKLIK Marian Józef
(22), 7. SKUBIŃSKI Maciej (63), 8. KUTIAK Maria (21)

Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1. GAWŁOWSKI Marian Stanisław (122), 2. CHMURA
Ignacy (35), 3. CIEPŁY Robert Michał (33), 4. GRZYB
Leszek (73), 5. LEMCIO Henryk (27), 6. PISZKO Agata
Irena (19), 7. ROMANIUK Robert (59), 8. SUSKI Janusz Andrzej (6)

Lista nr 13 – KW „ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY”
1. JASKÓŁA Halina (98), 2. DROZD Halina Marta (40),
3. PARADIUK Wojciech Rafał (74), 4. ZIEMLEWICZ
Piotr Bogumił (56), 5. PIETRZKIEWICZ Kazimierz Jan
(42), 6. RUDKOWSKA Zoa Krystyna (63), 7. BARANOWSKA Teresa (244)

Lista nr 16 – KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ
1. WOLWOWICZ Stanisław Andrzej (182), 2. PETRYK
Wojciech Paweł (85), 3. DEREŃ Stanisław (41), 4. KARCZYŃSKI Zenon (42), 5. SZAŁANKIEWICZ Jerzy (88),
6. WĘGRZYN-MYĆKA Mariola (146), 7. HRYSZKO
Anna Karolina (88)
Lista nr 17 – KWW „DLA POWIATU”
1. MICHAŁKOWSKI Wojciech (37), 2. TARGOWSKI Józef (84), 3. SZAJNOWSKA Anna (82), 4. KIPER Marcin
Jan (49), 5. GALANT Piotr Paweł (52), 6. SZMYD Alfred
(38), 7. CHMIEST Jan Tadeusz (20), 8. ŁUCZKA Lesław
Józef (76)
Lista nr 18 – KWW SAMORZĄDOWY
BLOK WYBORCZY
1. JAWOR Henryk Edward (90), 2. HADUCH Jerzy
(55), 3. KILAR Tadeusz (58), 4. PELC Antoni (84), 5.
RYCHLICKI Wiesław (30), 6. SKIBA Michał Ireneusz
(69), 7. SZUMILAS Agnieszka Elwira (59), 8. WACHEL
Henryk (25)
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LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 37 m2, przy
ul. Kopernika 4, tel. 606-45-35-18.
 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.
 2 mieszkania 62 m2,
w Sanoku na osiedlu Słowackiego i ul. Kolejowej, GEO-TOM, tel. 501-36-91-62.
 Mieszkanie 32 m2, w centrum
Sanoka, tel. 603-63-54-70.
 Mieszkanie 23 m2, przy
ul. Wolnej, tel. 13-464-93-95.
 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.
 Mieszkanie 76 m2, z wyposażeniem, przy ul. Stróżowskiej, cena do uzgodnienia, tel. 721-63-96-19.
 Mieszkanie 60,30 m2
(I piętro), osiedle Wójtowstwo, b. dobra lokalizacja,
tel. 664-86-56-08.

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

 Kawalerkę 24 m 2, nowa
(IV piętro), Błonie, tel.
13-440-81-05 lub 513-38-03-90.
 Dwupokojowe 50 m2,
w centrum Sanoka, tel. 696-98-03-00.
 Dom w Trepczy, na działce 43 a, cena 4.100 zł/a, tel.
601-32-69-66.
 Dom 110 m2 wraz z działką
ok. 14 a, w centrum Sanoka,
tel. 696-14-40-37 (po 16).
 Dom drewniany z działalnością (może być mieszkalny) + budynek gospodarczy,
na działce 8 a, tel. 13-462-60-55.
 Dom drewniany do rozbiórki wraz z działką 8a, Sanok – Śródmieście, tel.
608-78-19-26.
 Dom w stanie surowym
w Sanoku, tel. 692-87-99-20.
 Lub wynajmę sklep na dworcu PKS, tel. 691-19-14-61.
 Stoisko handlowe na bazarze przy ul. Lipińskiego,
tel. 728-85-84-51.
 32 a budowlanej + 42 a
rolnej, w Pakoszówce, dojazd asfaltowy, tel. 609-88-16-64.
 Działki budowlane, Zabłotce – Tuchorz, tel. 600-04-51-29.

ADAPTACJA PODDASZY
REMONTY
tel. 518-193-925

 Atrakcyjnie położoną
działkę 12 a, na Szklanej
Górce w Sanoku oraz inne
działki, GEO-TOM, tel. 501-36-91-62.
 Działkę budowlaną, uzbrojoną – 13 a, cena 6.000 zł/a,
bardzo dobry dojazd, blisko
Sanoka, tel. 727-33-13-69.

Posiadam
do wynajęcia

AUTO-MOTO

ŁÓŻECZKA - NAJTANIEJ
BENETTI.COM.PL
tel. 531-993-123

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

www.schodysanok.pl

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

GARAŻE BLASZANE

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

Dowóz, montaż gratis – cały kraj.

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

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

Janusz

Do Anglii

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

 Pokój, 200 zł, tel. 13-440-30-15 lub 695-91-78-28.
 Pokój dla dziewczyn, tel.
13-463-39-94.
 Poszukuję współlokatora
(ucznia lub studenta), tel.
512-22-02-02.
 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.
 Drugie piętro 190 m2 oraz
trzecie piętro 160 m2 (półpiętro), w Kamienicy przy Rynku w Ustrzykach Dolnych,
do wykończenia wewnątrz
oraz dostosowania do potrzeb najemcy, tel. 13-463-45-86.
 Lokal 107 m2, na działalność handlową lub inną, tel.
502-25-18-39.

 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 48 m2, w Sanoku przy ul. Jana Pawła II,
tel. 13-466-42-51 (po 20).
 Mieszkanie 42 m2, 2-poSprzedam
kojowe, tel. 502-25-18-39.
 Jeep grand cherokee 4.0
 Pokoik dla uczennicy, tel.
(1998), przeb. 106 tys. km,
515-50-50-56.
stan bd, cena 17.000 zł, tel.
604-58-64-47.

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

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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Praca dla
stomatologów
– Sanok – OD ZARAZ

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

Układanie płytek, malowanie,
szpachlowanie oraz inne
prace wykończeniowe.
tel. 698-353-738
Budynki od podstaw,
więźby dachowe, remonty,
ocieplanie poddaszy
tel. 663-585-176

 Landrover freelander 1.8
(2002), przeb. 110 tys. km,
katalizator, elektryczne szyby, centralny zamek, stan
bardzo dobry, cena do negocjacji, tel. 607-62-07-47.
 BMW 520 i (1994), silnik
2.0, benzyna, cena 4.200 zł,
tel. 512-98-00-13.

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Szczenięta Yorkshire Terier (Yorki), tel. 698-90-93-12 lub 660-85-50-95.
 Deski dąb 4-letnie 0,25;
0,40; 0,70 mm, tel. 13-467-46-51.
 Deski sezonowane dębowe 50 mm i 70 mm, tel. 693-36-94-11 (po 15).

PRACA
Zatrudnię

Poszukuję pracy
 Emerytka, była nauczycielka przedszkola, z doświadczeniem, zaopiekuje
się dzieckiem, tel. 13-464-95-18.

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.
 J. angielski, tel. 661-04-43-00.
 Języki: angielski, francuski, hiszpański, tel. 507-73-61-72.
 Angielski – egzaminator
maturalny, młodzież, dorośli,
wszystkie poziomy, tel. 601-25-75-42.

 Kosmetyczkę, tel. 502-86-92-75.
 Pub-restauracja „Horn”
zatrudni barmana/kę, wyma-  Zgubiono legitymację stugane doświadczenie, tel. dencką nr 30186.
694-66-88-13.
Redakcja
 Osobę do pracy w barze,
nie odpowiada
w Sanoku, tel. 13-464-19-04.
za treść reklam

ZGUBY

i ogłoszeń

DOMOFONY

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

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Wykończenia wnętrz.
tel. 600-830-854
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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

Projekt współnansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ZARSZYN”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie od 1 czerwca 2008 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie
Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Realizacja projektu systemowego rozłożona jest na
lata 2008-2013, a działania
podejmowane w ramach projektu powinny przyczynić się
do ułatwienia dostępu na rynek
pracy osobom zagrożonym
wykluczeniem
społecznym.
Uczestnikami projektu mogą
być osoby korzystające z pomocy społecznej m.in. osoby
bezrobotne w tym długotrwale ,
nieaktywne zawodowo, zatrudnione w rozumieniu
Kodeksu pracy w tym rolnicy, zamieszkujące na
terenie gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarszynie z dniem 31.12.2010 r. kończy realizację III edycji projektu systemowego „Czas na
aktywność w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010,
współnansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie zrealizowane zostały następujące
działania:
1. Poradnictwo Zawodowe i Psychologiczne
2. Trening kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowych.
3. Szkolenia zawodowe takie jak:
- Prawo jazdy kat. C, C+E – przeszkolono 4 osoby
- Kucharz - Dietetyk – przeszkolono 3osoby

- Catering – organizacja przyjęć okolicznościowych – przeszkolono 5 osób
-Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych Gazem – przeszkolono
3 osoby
- Florystyka – przeszkolono 5 osób

W projekcie udział wzięło 23 osoby, z których 4 powróciły do projektu na kolejny rok, 20
osób zakończyło udział w projekcie, z przyczyn
losowych zrezygnowały 3 osoby. Osoby biorące udział w projekcie po zakończonych kursach
otrzymały zaświadczenia i certykaty (także międzynarodowe), które umożliwią im znalezienie
zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz
ich rodziny zostali objęci wsparciem nansowym
a ośmioro dzieci uczestników projektu wzięło
udział w koloniach letnich.
W związku z tym, że projekt systemowy będzie realizowany w kolejnych latach, osoby zamieszkałe na terenie gminy Zarszyn , korzystające
z zasiłków pomocy społecznej i zainteresowane
wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zarszynie, tel. 13 46 71 049.

TELST SPOSNOROWANY

14
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Burmistrz Miasta Sanoka

o wyłożeniu projektu uchwały Rady Miasta Sanoka o scaleniu
i podziale nieruchomości położonych w Sanoku, w rejonie ulicy
Jagodowej, do wglądu uczestnikom postępowania.
Na podstawie art.103 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651 z późn.zm.).

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu ograniczonym-dwuetapowym, na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 7
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.

Wójt Gminy Komańcza

ogłasza przetarg ustny - nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w:
1. Kulasznem – działki nr 45 o pow.0,19 ha niezabudowanej, ujętej
w KW Nr KS 1 S/00048713/9 przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako
„VI - obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami i rzemiosłem dopuszczalnymi w danej stree
ochrony prawnej). Brak Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza, który stracił ważność 31.12.2002 r.
Obciążonej prawem korzystania ze studni przez każdodoczesnych
właścicieli sąsiedniej działki nr 46 w Kulasznem.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 36 690,00 zł. Przetarg odbędzie się
dnia 21 grudnia 2010r o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy.
Wadium w wysokości 3 669,00 zł nalety wpłacić gotówką lub przelewem na konto Gminy Komańcza Nr 39 8642 0002 2001 0000 5669
0002 do dnia 17.12.2010 r.
Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium. Wadium
przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Komańczy, pokój nr
17 tel. 13 467 70 18 i na stronie internetowej www.komancza.pl (bip/aktualności).
Wójt Gminy Komańcza zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje,
że w okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2010 r., w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, w Wydziale Geodezji
Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom
tego postępowania, projekt uchwały Rady Miasta Sanoka o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie
ulicy Jagodowej.
W okresie wyłożenia, uczestnicy postępowania mogą składać
na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA
OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późniejszymi zmianami), art. 39 i art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227
z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr L/253/10 z dnia 4 listopada
2010 r. przystępuję do sporządzenia
1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
2. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Plan miejscowy obejmie obszary o powierzchni około 20 ha, położone w miejscowości Komańcza oraz
w miejscowości Jawomik po zachodniej stronie drogi Komańcza - Rzepedź.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w terminie 21 dni od ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku gracznym, tj. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu
przy ul.3 Maja 2 wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Zagórz:
- położonych w m. Kulaszne i Zahutyniu przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- położonej w Zagórzu oznaczonej nr 576/5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, pok. nr 36 , tel. (13)46-22-062, wew.67, strona internetowa http://umig-zagorz.ires.pl

KRZYZÓWKA nr 47
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
PrzedstaGórski
wicielka
do jazdy
instytucji

Huncwot
Operacyjny
sen
Stopie
oficerski

jest wypożyczalnia płyt DVD Video i Blu-Ray
Disc „APIS” – ul. Traugutta 9 (pawilon „Alfa”).
Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie
z redakcji zaświadczenia o wygranej.
Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.

Rzd osób

W rodzinie Suzuki

Gra podobna do
palanta

28

Terroryci Osamy
Bin Ladena

15

Honorowe do
ksigi

Projekt skierowany był do mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, sanockiego i leskiego, którzy
w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej.
Do grupy priorytetowych należały:
– osoby o niskich kwalikacjach zawodowych
– ludzie młodzi (18-34)
– kobiety
– osoby bezrobotne, pozostając w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres 12 miesięcy,
w okresie ostatnich 2 lat.
W ramach projektu realizowano bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze, pozwalające na zapoznanie
się ze specjalistyczną wiedzą z dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej, udzielno wsparcia
nansowego oraz tzw. pomostowego.
Rekrutacja uczestników prowadzona była w sposób ciągły w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek 17 i podzielona na 4 edycje.
Edycje rekrutacji:
1)
25.05.2009 r. do 05.06.2009 r.
3)
18.08.2009 r. do 06.11.2009 r.
2)
08.06.2009 r. do 17.08.2009 r.
4)
09.11.2009 r. do 26.02.2010 r.
Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże. Łącznie we wszystkich edycjach złożonych zostało 470 formularzy rekrutacyjnych.
W rezultacie przyznanych zostało 48 dotacji inwestycyjnych ponadto każda z osób uzyskujących
wsparcie nansowe otrzymała także półroczne
wsparcie pomostowe, które miało na celu pomoc
w opłacaniu kosztów związanych z ZUS i innymi
bieżącymi wydatkami.
Wśród uczestników projektu przeważały kobiety
oraz osoby z wykształceniem średnim. Największym zainteresowaniem wśród benecjentów cieszyły się działalności o prolu usługowym – branża budowlana oraz działalności nastawione na
poprawę zdrowia i wyglądu zycznego. Powstały
również rmy ukierunkowane na promowanie

produktów regionalnych. Znaczący jest również
fakt, iż właściciele nowopowstałych rmpozastworzeniem miejsca pracy dla siebie, zdecydowali się
na zatrudnianie pracowników na podstawie umów
o pracę(13 osób), umów zlecenie, stażystów
i praktykantów.
W styczniu 2011 roku Bieszczadzka Agencja
Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację
II edycji projektu „Wsparcie na starcie – program
rozwoju przedsiębiorczości”.
Wszystkich
zainteresowanych
udziałem
w projekcie, zapraszamy na stronę internetową
www.barr–ustrzyki.pl. Szczegółowe informacje
o projekcie będą udzielane w pierwszych tygodniach 2011 roku.
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realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, prowadzony przez Bieszczadzką
Agencję Rozwoju Regionalnego w terminie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
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Rozwiązanie krzyżówki nr 45:

ZAROZUMIAŁY LUBI SKAŁY BO W NICH ECHO
1. Tadeusz Dżugan, ul. Pakoszówka, 2. Maria Kaleniecka, ul. Krzywa,
3. Marzena Sumara, ul. Cegielniana.
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Mistrz lepszy od lidera!

Pucharowy brąz Gibadły KRÓTKA PIŁKA

Talent potwierdził Stanisław Gibadło, najlepszy bokser
Bartosz Vogel, trzeci raz wpisując Ringu MOSiR. Podczas nału Pucharu Polski Juniorów
się na listę strzelców. Po drugiej w Ostrołęce odniósł życiowy sukces, zdobywając
stronie taki sam dorobek miał Da- brązowy medal w wadze do 64 kg.

Sanocka Liga Unihokeja „Blast Floorball”, V kolejka.
Wielkie emocje w meczu na szczycie – broniący tytułu
Faher Automatyka po zaciętej walce pokonał prowadzący
w tabeli esanok.pl. Dla drużyny portalu internetowego
to pierwsza strata punktów w sezonie.

ŁYŻWIARSTWO
Puchar Świata, Berlin
Tydzień po mało udanych
W pierwszym pojedynku Giba- i sędziowie przyznali zwycięstwo inauguracyjnych zawodach Madło wygrał 2:1 z zawodnikiem Róży bokserowi z Ostrołęki. Odczuwamy ciej Biega zasygnalizował wyraźny
Karlino. Kolejnym rywalem naszego z tego powodu spory niedosyt – po- wzrost formy. Można powiedzieć,
pięściarza był Przemysław Zyśk wiedział trener Bronisław Krawiec.
że interwencje działaczy Górnika
z miejscowej Viktorii, którego GibaRing MOSiR szuka sponsora dały efekt, bo tym razem trener
dło już dwukrotnie pokonał. – Tak- dla Gibadły, którego do zmiany kadry wystawił naszego panczeże i tej walki Staszek nie przegrał, barw klubowych już namawiają nistę na dystansie 1000 metrów.
jednak swoje podwórko przesądziło działacze z Rzeszowa.
Biega zajął 11. miejsce w grupie B,
uzyskując czas 1.11,67. To wynik
o zaledwie 13 setnych gorszy od
jego rekordu życiowego.

ARCHIWUM PRYWATNE
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mian Popek.
Większość zwycięskich drużyn strzelała po 8 goli, bo identyczną skuteczność jak Faher
zaprezentowali też unihokeiści
InterQ i El-Budu. Najwyższe
zwycięstwo odnieśli „Komputerowcy”, nie dając żadnych szans
Iwoniczance, choć ta na początku dwukrotnie prowadziła. Hat-tricka ustrzelił Piotr Zadylak.
El-Bud pokonał PWSW Przemyśl, zwycięstwo zapewniając
sobie praktycznie już po pierwszej połowie. W tym meczu po
3 gole strzelili: Tomasz i Dariusz
Dorotniakowie oraz Arkadiusz
Rogowski (hat-trick w niespełna
2 minuty!).
Unihokeiści Fahera (jasne stroje) potwierdzili opinię głównego
W pozostałych meczach do
faworyta w czwartym sezonie SLU.
wygranych wystarczyło po 5 goli.
Pojedynek dwoma golami się strzelić kontaktowego gola. Wulkanex wypunktował ekipę
rozpoczął Faher, ale zawodni- Oczywiście wycofali bramkarza, Extreme Team, a PB Budka
cy esanok.pl szybko wyrównali. lecz skutek był odwrotny do za- (3 traenia Dawida PasierbowiPotem gra długo toczyła się pod mierzonego, bo 2 sekundy przed cza) po nieco bardziej zaciętej
Po pierwszej walce turnieju Stanisław Gibadło (po prawej) miał
dyktando mistrzów, który uzyska- końcem do pustej bramki trał walce pokonała PWSZ Sanok.
powody do zadowolenia.
li czterobramkową przewagę.
W drugiej połowie „Portalowcy” Iwoniczanka – InterQ 2-8 (2-2), Extreme Team – Wulkanex 1-5
zaczęli mozolne odrabianie strat (0-3), esanok.pl – Faher Automatyka 6-8 (2-4), AZS PWSZ Sanok
i w ostatniej minucie udało im – PB Budka 3-5 (1-3), PWSW Przemyśl – El-Bud 4-8 (1-5).

Siatkówka młodzieżowa

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”,
VII kolejka. Tym razem dużo zaciętej walki
– brak dwucyfrówek, dwa remisy. Jeden z nich
wywalczyła Agenda 2000, kończąc zwycięski
marsz Trans-Gazu.
Do stanu 3-3 mecz był popisem Łukasza Tchórza (Agenda) i Grzegorza Piotrowskiego (Trans-Gaz), którzy ustrzelili hat-tricki. Chwilę przed
końcem „Czarne koszule” ponownie objęły prowadzenie, jednak w ostatnich sekundach z karnego
wyrównał Bartosz Adamski. Identyczny remis padł
też w klasyku SHLPN, czyli pojedynku Geo-Eko
z Kingsami. Niewiele zabrakło, by podział punktów

Dwa zwycięstwa
Górnika
Zdecydowanie łatwiej poszło
Drwiędze, bezkonkurencyjnemu
wśród 14-latków. Wygrał po 2
wyścigi na 500 i 1000 metrów,
wszystkie z ogromną przewagą. Miejsce 3. zajął Konrad
Radwański (2. i 3. na obydwu
dystansach), 7. był Jakub Kwolek, 8. Patryk Grzebień. – Może
nieskromnie tak mówić, ale w kraju Marcel nie ma się z kim ścigać.
Lepsze wyniki uzyskuje tylko Artur Iwaniszyn, mieszkający i startujący w Kanadzie – powiedział
Marek Drwięga, trener Górnika
i ojciec młodego panczenisty.
W kat. 11 lat zaciętą walkę
o zwycięstwo stoczył Nałęcki.
Rozpoczął od wygranej na 500 m,
prowadzenie utrzymując mimo
dopiero 3. lokat w biegach na 200
i 300 m. Inna sprawa, że w końcowym sukcesie dopomógł mu
upadek najgroźniejszego rywala.
W kat. 12 lat dziewcząt tuż za
podium uplasowała się Pamela Kuśnierz (m.in. 2. w jednym
z biegów na 500 m). Wykaz lokat
w czołowych dziesiątkach uzupełniły
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Najmłodsi łyżwiarze Górnika rozpoczęli starty
w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci. Inauguracja
miała miejsce w Warszawie, gdzie wielobojowe
zwycięstwa odnieśli Marcel Drwięga i Piotr Nałęcki.

Piotr Nałęcki.

TENIS STOŁOWY
V liga krośnieńska, Sanok
Druga z rzędu wygrana drużyny SKT, znów w efektownych rozmiarach. Po wyjazdowym zwycięstwie 10:2 nad Iskrą III Iskrzynia
nasi ping-pongiści u siebie pokonali 10:3 zespół KS II Nagórzany.
Najskuteczniejszym zawodnikiem
gospodarzy był Paweł Lorenc,
zdobywca 3,5 punktu (komplet).
Punktowali także: Marian Nowak
(2,5) oraz Mateusz Łącki i Artur
Gratkowski (po 2).

Muszkarze jeszcze łowią

Porażki
po tie-breakach
Mecze naszych III-ligowych drużyn siatkarskich
– Sanoczanki PBS Bank i TSV Mansard – znów miały wspólny
mianownik. Niestety, tym razem były nim wyjazdowe porażki
2:3, z minimalnie przegranymi tie-breakami.
Po trzech zwycięstwach
Siatkarki Sanoczanki w przeddo zera, zawodnicy TSV Man- ostatnim meczu I rundy zmierzysard chcieli walczyć o kolejne ły się z Lubczą Racławówka.
w kończącym I rundę pojedynku Pierwszego seta wzięły tak gładz MOSiR-em Jasło. I po dwóch ko, że zanosiło się na szybkie
setach było blisko, tym bardziej, że 3:0, potem jednak obraz gry uległ
w drugim wręcz zdemolowa- zmianie. W tie-breaku zażarta
li rywala. Niestety, potwierdziła walka trwała do stanu 13:13, ale
się stara maksyma, że kto nie ostatnie 2 punkty zostały oddane
wygrywa w trzech partiach, ten praktycznie za darmo. W naszej
przegrywa w pięciu. Podrażnieni drużynie wyróżniały się Aleksangospodarze wzięli się za odrabianie dra Drabik i Monika Radwańska.
strat, odwracając losy spotkania.
– Pierwszego seta zagraliśmy
– Porażka oczywiście boli, tak dobrze, że aż… zacząłem się
najważniejsze jednak, że był to niepokoić o wynik. Niestety, miadobry mecz w wykonaniu moje- łem dobre przeczucie, bo druga
go zespołu. Po łatwo oddanym odsłona była fatalna. Myślę, że
czwartym secie w piątym wrócili- mimo wszystko wywalczylibyśmy
śmy do gry. Jako pierwsi mieliśmy zwycięstwo, gdyby nie sędziowapiłkę meczową przy stanie 14:13, nie. Po meczu podkreślali to naale w końcówce jaślanie okazali wet miejscowi kibice – powiedział
się skuteczniejsi – powiedział tre- trener Ryszard Kraczkowski.
ner Wiesław Semeniuk.

8. miejsca Ewy Michniowskiej (14
lat) i Mateusza Tokarskiego (13 lat).
W klasykacji klubowej zawodów chłopcy z Górnika zajęli
2. miejsce, lepszy był tylko Zryw
Słomczyn. – Nasz wynik to mimo
wszystko pozytywne zaskoczenie, bo przecież na sanockim MKS MOSiR Jasło – TSV Mansard Sanok 3:2 (-24, -10, 19, 16, 14)
torze jeszcze nie mieliśmy lodu. Tabela: 1. Anilana Rakszawa (15); 5. TSV (10, 12:12).
Lubcza Racławówka – Sanoczanka PBS Bank Sanok
W kolejnych zawodach może być
3:2 (-14, 18, 20, -21, 13)
jeszcze lepiej – podkreślił trener
Tabela: 1 UKS I LO Łańcut (17); 4. Sanoczanka (11, 13:11).
Drwięga.

Na niszu sezonu wędkarskiego mieliśmy trzy imprezy
muchowe – towarzyskie zawody kół nr 1 i 2 oraz nałową
rundę Grand Prix okręgu. W tej ostatniej efektowne
zwycięstwo odniósł Piotr Chybiło.

ARCHIWUM PRYWATNE

Agenda stopuje
Trans-Gaz

Juniorki: Extrans-Patria Sędziszów Małopolski – Sanoczanka PBS
Bank Sanok 1:3 (-12, -14, 21, -21). Tabela gr. II: 1. MKS V LO I Rzeprzyniosło również spotkanie Multi Okien z Harna- szów (10, 15:1), 2. Sanoczanka (10, 15:3).
siami, ostatecznie minimalnie wygrane przez tych Juniorzy: TSV Mansard Sanok – AKS II Rzeszów 3:2 (20, -14, -19,
pierwszych.
22, 11). TSV Mansard Sanok – MKS MOSiR Jasło 3:1 (-25, 20, 18,
Sporo emocji mieliśmy też w innych meczach, 15). Tabela gr. II: 1. TSV (12, 15:11).
choć zakończonych zwycięstwami różnicą 3-4 bra- Kadetki: Lubcza Racławówka – Sanoczanka PBS Bank Sanok 2:0
mek. Najwyżej wygrała Joma, pokonując rozbite ostat- (16, 20), Karpaty MOSiR Krosno – Sanoczanka PBS Bank Sanok
nio Media Market. Kolejnej porażki doznało broniące 2:0 (17, 19). Tabela gr. II: 1. Karpaty Krosno (19); 4. Sanoczanka
tytułu HTP Brzozów, od którego lepsza była Straż (14, 9:14). Sanoczanka PBS Bank Sanok – UKS MOSiR Jasło 2:1
Lesko. Dzięki kolejnym 4 bramkom Mateusz Sza- (21, -19, 14), Sanoczanka PBS Bank Sanok – UKS Gimnazjum Dęłankiewicz dogonił prowadzącego w tabeli strzelców bowiec 2:0 (16, 23). Tabela gr. B: 1. Sanoczanka (4, 4:1).
Adama Świdra z Trans-Gazu (po 17 goli). Na pierwszy Kadeci: Wisłok Strzyżów – TSV Mansard Sanok 2:1 (14, -22, 14),
punkt nadal czeka Ele-Comp, który musiał uznać wyż- AKS IV Rzeszów – TSV Mansard Sanok 0:2 (-23, -21). Tabela gr. B:
szość Transbudu. Aż 5 goli zdobył Dariusz Siwik.
1. Błękitni Ropczyce (4); 4. TSV (3, 3:2).
Straż Lesko – HTP Brzozów 7-4 (2-2), Multi
Okna – Harnaś-Błonie 3-2 (1-1), Media Market
– Joma 2-6 (1-3), Geo-Eko – Kings-Horn 4-4 (3-3),
Kolumnę opracował:
Trans-Gaz Karchery – Agenda 2000 4-4 (2-1),
BARTOSZ
BŁAŻEWICZ
Transbud – Ele-Comp 6-3 (1-2).

SHORT-TRACK
Danubia Cup, Elbląg
Mocno obsadzone zawody
międzynarodowe, oczywiście z udziałem młodzieży MOSiR-u. Największą
szansę na wysoką lokatę miała
Gabriela Miccoli, którą jednak
sędziowie omyłkowo obsadzili
w młodszej kategorii wiekowej.
I choć zmagania juniorek F wygrała
z kompletem zwycięstw, to wynik został anulowany. Jej starsza
siostra Angela Miccoli zajęła 11.
miejsce w kat. junior C (m.in. 7. na
1500 m), gdzie wśród chłopców
16. był Sebastian Hydzik, 17. Hubert Staruchowicz, a 20. Mateusz
Bobko. Ponadto Anna Jasik wywalczyła 12. pozycję w juniorkach D.

Piotr Chybiło
o GP okręgu.

mocnym

akcentem

Rozegrane na Sanie w Postołowie zawody „Jedynki” były
zarazem jej tradycyjną rywalizacją
z kołem Stare Miasto Kraków.
Startowało 16 wędkarzy, w tym
5 przyjezdnych. Pierwsze dwa
miejsca zajęli gospodarze – wygrał
Adam Skrechota przed Andrzejem
Milczanowskim (po 2 lipienie). Pozycję 3. wywalczył najlepszy z krakowian Wojciech Mączka (1 ryba).
Muszkarze z „Dwójki” wędkowali
w Międzybrodziu. Najlepszy okazał się Piotr Sołtysik, nieznacznie
wyprzedzając Konrada Chanasa
(po 5 ryb). Miejsce 3. zajął Krystyn
Szwyd (2 sztuki).

zakończył

rywalizację

Finałowe zawody Grand
Prix okręgu odbyły się w Łączkach. Wygrał Piotr Chybiło z koła
nr 1, łowiąc 8 lipieni. W dziesiątce znalazło się jeszcze czterech
naszych wędkarzy – 4. Robert
Tobiasz, 6. Bogdan Lisiewski,
7. Maciej Korzeniowski, 8. Sołtysik. – Satysfakcja ze zwycięstwa
jest tym większa, że w bezpośredniej walce na stanowisku pokonałem Piotra Koniecznego z Rymanowa, który znów wygrał cały cykl
– podkreślił Chybiło, ostatecznie
sklasykowany na 7. pozycji. Miejsce 4. zajął Lisiewski, 5. Tobiasz,
6. Sołtysik, 9. Skrechota.
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Jest walka

Mecze w „Arenie” są coraz bardziej porywające. Wystarczy wspomnieć choćby tylko ostatnie dwa z nich: z Cracovią
i Stoczniowcem. Dużo emocji, walki, sporo pięknych akcji i fatastycznych bramek. Co jeszcze: wszystkie dziesięć ligowych
spotkań rozegrane w Sanoku zakończyły się naszym zwycięstwem. Bastion ARENA ciągle pozostaje niezdobytym. Niech
tak zostanie jak najdłużej. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ten wiąże się z marzeniem, aby z drużynami z czołowej
piątki zacząć wygrywać na wyjazdach. W Tychach się nie udało!

GKS TYCHY – CIARKO KH SANOK 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)
Goście natychmiast próbowali
odrobić stratę, ale na przeszkodzie temu stawał – niczym mur
– Arkadiusz Sobecki. W II tercji
tyszanie podwyższyli prowadzenie na 2-0, a odpowiedzią przyjezdnych było kilkanaście akcji,
z których ani jedna nie zakończyła się powodzeniem.
A szczęście było bardzo blisko.
Dariusz Gruszka, w geście tryumfu, dwukrotnie podnosił ręce
do góry, po czym krążek, niczym
zaczarowany, omijał bramkę Sobeckiego. –Gdybyśmy zdobyli
kontaktową bramkę, ten mecz
mógł mieć całkiem inny przebieg
– mówił po jego zakończeniu trener Milan Jancuska. W trzeciej
tercji sanoczanie jeszcze rzucili
się ataku, nie dając za wygraną,
ale dwukrotnie zostali skarceni
i cały pojedynek zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 4-0.

– Mimo że graliśmy bez Vozdeckyego (zastąpił go Lubomir Korhoń, dla którego był to pierwszy
mecz w barwach Ciarko KH.
Przez wielu obserwatorów był
on uznany za najlepszego zawodnika ekipy sanockiej i jednego z najlepszych na lodzie),
Malasińskiego i Guriczana, zagraliśmy naprawdę dobry mecz.
Wynik 4-0 nie odzwierciedla
tego, co działo się na tai, jest
dla nas krzywdzący – mówi Milan Jancuska. Pozostaje zatem
nadal czekać na zwycięstwo
sanoczan w meczu wyjazdowym z kimś z wielkiej piątki.
Okazja taka nadarza się już
w ten piątek (26 bm.), gdy walLubomira Korhonia zdążyli już czyć będziemy z Unią w Oświędocenić i polubić kibice. Już cimiu. W I rundzie przegraliśmy
dziś mówią, że wcale nie mają u niej zdecydowanie 5-1, po czym
zamiaru żegnać się z nim po zrewanżowaliśmy się w Sanoku,
sześciu meczach.
wygrywając 5-3. Może teraz...
ARCHIWUM PRYWATNE

W pierwszej rundzie w Sanoku było zwycięstwo 6-3, które
bardzo zabolało GKS – brązowych medalistów PLH. Kiedy
więc sanoczanie zawitali na
Śląsk, ich ambicją było zrewanżować się za tamtą porażkę.
A że CIARKO-wcy do każdego
meczu przystępują z postanowieniem, że trzeba go wygrać,
pojedynek w Tychach zapowiadał się jako prawdziwy szlagier.
I takim rzeczywiście był. Dwutysięczna rzesza kibiców GKS
oglądała dobre, momentami porywające widowisko, w którym na
tai walczyły dwa równorzędne
zespoły. Napastnicy obydwu
drużyn stwarzali ciekawe sytuacje, świetnie bronili bramkarze.
W I tercji szczęście uśmiechnęło
się do gospodarzy i to oni, niesieni znakomitym dopingiem swoich kibiców, objęli prowadzenie.

Stal Sanok może w końcu wyjść z nansowego kryzysu.
Tak uważają członkowie klubu, którzy podczas
nadzwyczajnego zebrania jednogłośnie poparli
inicjatywę sprzedaży stadionu przy ul. Stróżowskiej.

Szansa dla piłki!
Podjęcie kilku uchwał było
warunkiem kontynuacji sprzedaży nieruchomości, uruchomionej
trzy tygodnie temu przez podpisanie umowy przedwstępnej. Po
emocjonalnch wyjaśnieniach prezesa Józefa Koniecznego, głosowania okazały się formalnością,
za każdym razem wynik był jednomyślny. Wcześniej obecny na
zebraniu wiceburmistrz Stanisław
Czernek zapewnił, że warunki,
które musimy spełnić – opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego i koncepcja przebiegu obwodnicy południowej
– są na jak najlepszej drodze do
realizacji.
Oczywiście poruszano także
temat klubowego wyciągu nar-

ciarskiego w Karlikowie. Podjęte
zostały decyzje, bo zakupić kolejną
armatkę śnieżną i wprowadzić system elektronicznej kontroli przejazdów. Pozwoliłoby to zaoszczędzić
na kosztach poprzez zmiejszenie
liczny osób w obsłudze.
Krótko podsumowano również występy piłkarzy Stali
w rundzie jesiennej rozgrywek
III ligi. Ocena była bardzo wysoka, a część osób wyraziło nadzieję, że drużyna nie odpuści walki
o II ligę. Prezes Konieczny tonował nastroje, przekonując,
że klubu na to nie stać, jednak
zaznaczył też, że sytuacja może
ulec zmianie, gdyby znalazł się
poważny sponsor...
(bart)

CIARKO KH SANOK – STOCZNIOWIEC GDAŃSK 7-4 (3-1, 2-1, 2-2)
0-1 Skutchan-Chmielewski (2), 1-1 Dziubiński-Malasiński-Rąpała (5, w przewadze), 2-1 Zapała-Ivicic-Kubat (18, w przewadze), 3-1 Korhoń-Radwański-Zapała (20), 3-2 Jankowski-Drzewiecki-Ziółkowski (38), 4-2 Gruszka-Malasiński (38), 5-2 Kubat-Radwański-Korhoń (40), 5-3
Janakowski-Ziółkowski-Drzewiecki (43), 5-4 Steber-Skutchan-Chmielewski (45), 6-4 Gruszka-Malasiński (48), 7-4 Zapała-Dziubiński (56).

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

„Stocznia” popłynęła
Podczas podejmowania uchwał w sprawie sprzedaży stadionu
ale odpowiedź gospodarzy była przy ul. Stróżowskiej członkowie klubu jak jeden mąż głosowali
błyskawiczna w postaci dwóch na „tak”.
goli zdobytych przez Gruszkę
i Kubata. Gdy wydawało się, że
odbiorą one chęć do gry stoczniowcom, na początku III tercji
w ciągu dwóch minut Jankowski
i Steber celnie traają i znów
goście łapią kontakt bramkowy Seria ostatnich zwycięstw, kolejno nad: KTH, Cracovią
(4-5). To jednak nie sparaliżowa- i Stoczniowcem (z przerwą na przegraną w Tychach 4-0)
ło szybko i pomysłowo grających sprawiła, że w klasykacji najlepszych strzelców sanoczanie
w tym meczu gospodarzy. Po pięk- podskoczyli w górę.
nej dwójkowej akcji: Malasiński
Najbardziej ucieszy wszyst- (17+20) przed Richardem Kralem
– Gruszka, ten ostatni zdobywa kich informacja, że w 19 roze- (JKH Jastrzębie) 36 pkt (12+24)
szóstą bramkę, a na zakończenie granych spotkaniach sanoczanie i Petrem Lipiną (JKH Jastrzęspotkania, jakby chcąc pokazać kto strzelili rywalom 80 goli i to jest bie) 30 (11+19). Na 4 m. Karel
tu jest lepszy, sanoczanie przepro- – obok Cracovii (90) i Unii (88) Horny (KTH) 30 pkt.(16+14), na
wadzają fantastyczną zespołową – trzeci wynik w ekstralidze. Na 5. Mateusz Danieluk (JKH Jaakcję (Korhoń – Dziubiński – Za- 2 m. w tabeli z 77 bramkami jest strzębie) 27 pkt. (13+14) i na 6.
pała), która kończy się siódmym GKS Tychy.
Leszek Laszkiewicz (Cracovia)
traeniem. W sumie przekonujące
Jako zespół znacznie gorzej 26 pkt.(13+13).
zwycięstwo hokeistów CIARKO się bronimy. W 19 meczach straZ pozostałych zawodników
KH po ładnym, szybkim meczu
Napastnicy Ciarko KH rozgrywali tak nezyjne akcje pod bramką Stoczniowca, że w wielu przy- z siedmioma efektownymi bramka- ciliśmy 59 bramek, co daje nam Ciarko KH: 20 m. zajmuje Krypadkach Przemysław Odrobny nie był w stanie zapobiec utracie bramki. Bardzo denerwował się mi. I twierdza „Arena Sanok” nadal 5 miejsce w ekstralidze. Wśród stian Dziubiński 21 (8+13), 22
drużyn, które najmniej tracą goli, m. Krzysztof Zapała 20 (7+13),
z tego powodu, uderzając kijem o lód.
pozostaje niezdobyta.
są: Cracovia (40), GKS Tychy 23 m. Dariusz Gruszka 19 (11+8),
Sanoczanie rozpoczęli agre- cówce I tercji miejscowi docisnęli, gospodarze i przez 2-3 minuty było
Marian Struś (41), Unia Oświęcim (47) i JKH 28. jest Michał Radwański 16 pkt
sywnie, ale już w 80 sekundzie co zaowocowało dwoma bardzo gorąco pod bramką Plaskiewicza.
Jastrzębie (52).
(10+6) i 34. Tomasz Malasiński
stracili bramkę po strzale Skut- ładnymi bramkami w wykona- Tylko jego znakomitej postawie CIARKO KH: Plaskiewicz –
W punktacji kanadyjskiej 15 (4+11), który w Ciarko KH
chana, na który nie zareagował niu napastników I ataku: Zapały miejscowi mogą zawdzięczać, że Ivicic, Kubat; Suur, Rąpała; strzelców najwyżej z napastników rozegrał dopiero 12 spotkań.
jeszcze nierozgrzany Michał Pla- i Korhonia. Był to pierwszy gol strzały Skutchana i Stebera nie Koseda, Owczarek – Korhoń, Ciarko KH jest Martin Vozdecky, Z sanockich obrońców najwyżskiewicz. Szybko jednak wzięli się tego zawodnika w barwach Ciar- wylądowały w bramce. W koń- Zapała, Radwański; Gruszka, który aktualnie zajmuje w ekstra- sze 40 m. zajmuje Bogusław Rąza odrobienie straty i już w 4.05 ko KH. W II tercji, po pięciu minu- cówce II tercji kontaktowego gola Dziubiński, Malasiński; Wilusz, klasie 9 miejsce. Ma na swoim pała 14 pkt (4+10), zaś na 44 m.
min Dziubiński wyrównał. W koń- tach wyrównanej gry, pogubili się udało się strzelić Jankowskiemu, Mermer, Milan.
koncie 24 pkt (13+11). Prowa- jest Martin Ivicic 14 (3+11).

Lepiej w statystykach

ARCHIWUM PRYWATNE

Powiedzieli o meczu:

ARCHIWUM TS (2)

MILAN JANCUSKA – trener CIARKO KH:
DARIUSZ GRUSZKA – strzelec dwóch
– Ze Stoczniowcem zagraliśmy otwarty hokej
goli: – Nie był to wcale łatwy mecz. Stoczi – moim zdaniem – mecz mógł się podobać.
nia od początku stawiała opór, grając konseZwłaszcza, że strzelaliśmy efektowne bramki,
kwentnie w obronie. Ale wystarczyło, że odpo ładnych, nieszablonowych akcjach. Padło
kryła się, abyśmy zdobywali bramki. Myślę,
ich siedem, choć powinno dziesięć. Ale były też
że właśnie sztuka wykorzystania momentów
momenty, kiedy popełnialiśmy za dużo błędów,
otwarcia się przeciwnika, przyniosła nam
które przeciwnik potrał wykorzystać. Wystarczy
sukces. Cieszę się, że i ja mogłem dwukrotwyeliminować te błędy, nad czym pracujemy,
nie wpisać się na listę strzelców. Myślę, że
i będzie dobrze. Teraz czekają nas dwa ciężkie
kibicom podobał się ten mecz, z dużą ilością
mecze: z Unią na wyjeździe i z JKH Jastrzębie
dynamicznych akcji i strzelonych goli. Grając
u siebie. Zechcemy się w nich pokazać z jak najlepszej strony. Do- na tym poziomie, możemy wygrać z każdym przeciwnikiem, choćby
brze wpisał się do drużyny Lubo Korhoń. To doświadczony zawodnik. z Unią w Oświęcimiu. Postaramy się!
Jestem przekonany, że z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej.

dzi Petr Valusiak (KTH) 37 pkt

Tabela hokejowej ekstraligi
1. CRACOVIA
20
2. GKS TYCHY
19
3. UNIA
19
4. CIARKO KH
19
5. JASTRZĘBIE 20
6. STOCZNIOW. 19
7. KTH
20
8. PODHALE
20
9. ZAGŁĘBIE
18
10. NAPRZÓD
18

45
42
41
37
34
25
21
21
13
9

90-40
77-41
88-47
80-59
78-52
65-77
73-108
60-97
60-89
48-109

emes

