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CBŚ rozbiło gang
narkotykowy
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Dostała wyrok i …
poszła na
emeryturę

str. 8
KWP RZESZÓW

Roznosiciele
dobra

Takie akcje do niedawna oglądaliśmy tylko na lmach, dziś rozgrywają się w realu na naszych ulicach. Mimo to Podkarpacie wciąż należy do najbezpieczniejszych regionów w kraju.
Siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej z Leska zatrzymali policjanci Centralnego Biura Śledczego przy udziale antyterrorystów. Przestępcy zajmowali się handlem narkotykami. Wśród zatrzymanych są aktywni pseudokibice
Sanovii Lesko oraz... funkcjonariusz Służby Więziennej, pracujący w Areszcie
Śledczym w Sanoku. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im
do 12 lat pozbawienia wolności.

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl
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Barbórka
spowszedniała

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
w Rzeszowie oraz udziale funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Izby
Celnej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców piłkarskich. Grupa działała w powiatach leskim, bieszczadzkim i sanockim. Mężczyźni, którzy ją tworzyli, zajmowali się rozprowadzaniem narkotyków
na dużą skalę. Handlowali amfetaminą, marihuaną
i MDMA (półsyntetyczna substancja psychoaktywna wykazująca działanie empatogenne, euforyczne i psychodeliczne).

Czarny piątek

str. 9

Do rozbicia grupy doszło w ubiegły piątek,
29 listopada, kiedy w różnych miejscach zatrzymano jednocześnie siedmiu członków grupy przestępczej. Policjanci przeszukali także jedenaście
obiektów. Efektem przeszukań było znalezienie
i zabezpieczenie narkotyków oraz gotówki w kwocie ok. 30 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą
z handlu narkotykami.

Na wniosek CBŚ i Prokuratury Okręgowej w Krośnie sąd
aresztował tymczasowo (na 3
miesiące) czterech zatrzymanych. Trzech pozostałych, decyzją prokuratora, zwolniono
po wniesieniu poręczeń majątkowych. Pozostają jednak pod
dozorem Policji, nie wolno im też
wyjeżdżać z kraju.

Po nitce do kłębka
Rozbicie grupy przestępczej
i zatrzymanie jej członków to
efekt kilkumiesięcznej pracy policjantów CBŚ, którzy współdzia-

łali w tej sprawie z Prokuraturą
Okręgową w Krośnie. Śledztwo
zostało wszczęte w lipcu br.
Prokuratura nie ujawnia jednak
żadnych szczegółów. – Z uwagi na dobro śledztwa nic więcej
nie możemy powiedzieć. Sprawa
ma charakter rozwojowy, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań
– wyjaśnia prokurator Janusz
Ohar, p.o. rzecznika prasowego
Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Wilk w owczej skórze
Wśród zatrzymanych są
mężczyźni związani ze środowiskiem pseudokibiców klubu Sanovia Lesko oraz funkcjonariusz
Służby Więziennej pracujący
w Areszcie Śledczym w Sanoku,
a zamieszkały w Lesku. – To
bardzo młody człowiek, który był

u nas w służbie przygotowawczej. Kiedy wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania i tymczasowym aresztowaniu,
natychmiast został zawieszony
i odsunięty od jakichkolwiek
czynności w jednostce – do czasu wyjaśnienia sprawy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 10
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W (pół)blasku światełek

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy; Sanok powoli nabiera świątecznego klimatu. To dar od jednego z mieszkańców dzielnicy DąGANIMY: Dwóch panów radnych: RB i WP, autorów przedwyborczych harców, którzy wykorzystując lokalne portale internetowe już
zainaugurowali kampanię wyborczą. Uczynili to poprzez m.in. sensacyjne doniesienie, iż włodarze miasta zakupili drzewka do rewitalizowanego śródmieścia za kwotę 215 tys. zł, płacąc 4.200 zł za sztukę!
Skandal? No pewnie, że skandal! Dopiero ten, kto przeczytał „Ad vocem do oświadczenia radnych” autorstwa innych radnych (9)
dowiedział się, że to nie Miasto kupiło drzewka po 4200 zł/szt.,
lecz oferent, który wygrał przetarg na rewitalizację sanockiej
starówki, przedstawiając najtańszą ofertę. I to był już jego
problem, jak sporządzić ofertę, w której wśród 388 pozycji kosztorysowych zmieścić tak drogie drzewka, aby wygrać przetarg. Kto temu
winien? Według duetu opozycyjnych radnych, władze miasta! I pomysleć, że to dopiero początek kampanii, a tu już pachnie „lotem nad
kukułczym gniazdem!”

Podziel się z drugim
Kontynuujemy naszą akcję „Podziel się z drugim”, skierowaną
z jednej strony do tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie
stać, z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto kolejne zgłoszenie;
• Kurtki zimowe (2) i kurtki wiosenno-jesienne (2), dziewczęce.
Rozm. S/M, Tel. 13 46 26 186
• Telewizor Philips, 21 cali. Tel. 13 46 35 189
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń.
I przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane i nie
można żądać za nie pieniędzy.

Potrącił i odjechał
Policja poszukuje świadków lub osób, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy potrącenia dziecka na przejściu dla pieszych.
Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, nie interesując się losem
oary. Na szczęście dziewczynka doznała jedynie otarć naskórka.
Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek, 25 listopada,
około godz. 14.30 przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego
i Piłsudskiego, w rejonie przejścia
dla pieszych. Z ustaleń policjantów wynika, że wracająca
ze szkoły 13-letnia dziewczynka
przechodziła przez przejście dla
pieszych, idąc za starszą panią.
Po upewnieniu się, że nic nie jedzie, weszła na jezdnię, aby
przejść na druga stronę. W pewnym momencie samochód, który
wcześniej ustąpił pieszym pierwszeństwa, prawdopodobnie zbyt
wcześnie ruszył i potrącił dziew-

czynkę, która była już niemal
na chodniku. Sprawca odjechał,
nie udzielając pomocy poszkodowanej. W wyniku uderzenia
i upadku na jezdnię dziecko
doznało otarcia naskórka na nadgarstku oraz kolanie.
Poszkodowana 13-latka nie
jest w stanie podać szczegółowych informacji na temat samochodu sprawcy, dlatego Policja
apeluje do osób, które były świadkami opisanej sytuacji bądź posiadają jakiekolwiek informacje
w tej sprawie, o kontakt z Komendą
Powiatową Policji (ul. Witkiewicza
3, tel. (13) 4657313 lub 997. /k/

JOANNA KOZIMOR

CHWALIMY: Środowisko Załuża i Wujskiego za kolejny wspaniały,
społecznikowski odruch serca. Gdy tylko zorientowali się, że jeden
z ich mieszkańców, w wyniku pożaru budynku gospodarczego, stracił
dach nad głową, stając się bezdomnym, natychmiast postanowili
działać. Postanowili nie dopuścić do tego, aby zamarzł, mieszkając
w podszytej wiatrem szopie. Skrzyknęli się więc i zdecydowali, że zorganizują zbiórkę pieniędzy, z których sami wybudują mu maleńki, murowany, ciepły domek, w którym mógłby na stałe bezpiecznie mieszkać. Zrobią to, bo – jak
stwierdzili – czują się odpowiedzialni za życie współmieszkańca. Teraz apelują o szybką pomoc, gdyż chcieliby jak najszybciej wystartować z robotą. Sami zajmą się budową, ale na materiały, niezbędne
do budowy, muszą zdobyć pieniądze. Stąd ich prośba. Kochani! Jesteście wspaniali! Nie dorówna Wam nawet Święty Mikołaj!
emes

brówka oraz Przedszkola Samorządowego nr 4.
W środę drzewka zostały przystrojone kolorowymi
bombkami i światełkami. Podobny szlif zyskał także
rosnący na placu Harcerskim świerk.
W miejscu fontanny wodnej, która jest letnią
atrakcją sanockiego rynku, pojawiła się jej zimowa
odmiana – fontanna świetlna, zaś na froncie ratusza
pod zegarem zawisł kolorowy napis ledowy „Witamy Nowy Rok 2014”. Świąteczny wystrój miasta
dopełniły dekoracje i kurtyny świetlne oraz ozdoby
w ledowych ramkach, rozwieszone na Rynku,
ul. 3 Maja, placu św. Jana, na mostach: olchowieckim i białogórskim, wokół pomnika Tadeusza Kościuszki, wzdłuż wejścia do parku miejskiego,
a także na rogatkach miasta od strony Zagórza
i Krosna. Główny trakt miejski – od ronda Beksińskiego aż do przejazdu kolejowego na ul. Lipińskiego – tradycyjnie został ozdobiony 104 kolorowymi
elementami świątecznymi, umocowanymi na ulicznych latarniach.
Ponieważ w świątecznym wystroju miasta nic
nie przybyło, jego koszty będą zbliżone do ubiegłorocznych. Z miejskiej kasy wydano jedynie niewielką kwotę na naprawę uszkodzonych ozdób (nie
wszędzie przyniosło to oczekiwany efekt) i przystosowanie ich do wymogów Energetyki. Cóż, tak kraZawieszenie bombek na takiej „choineczce” wiec kraje, jak mu materii staje. Pozostaje cieszyć
wymaga cyrkowych umiejętności – pracownicy się tym, co mamy albo... wybrać do Rzeszowa, któEco-Terenu są niczym akrobaci.
ry w świątecznej feerii świateł wygląda bajecznie.
Pierwszym akcentem świątecznego wystroju Gdyby nie te „drobne” 700 tys. zł (tyle stolica Podprzygotowanego przez Urząd Miasta Sanoka były karpacia wyda na świąteczne dekoracje), też byśmy
dwa dorodne świerki, które pojawiły się na początku tak mogli mieć...
/joko/
tygodnia na Rynku oraz placu Miast Partnerskich.
Choć o jakichkolwiek nowinkach możemy tylko
pomarzyć – pustki w kasie zmuszają do zaciskania pasa – już dziś, w mikołajki, sanockie ulice
i place rozbłysną tysiącem kolorowych światełek.

Sanoczanka z belwederską profesurą
Solistka Opery Bałtyckiej, pedagog Akademii
Muzycznej w Gdańsku Monika Fedyk-Klimaszewska otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Jest to tytuł profesora zwyczajnego,
zwany „belwederskim”.
22 listopada br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia
nominacji profesorskich nauczycielom akademickim,
osobistościom ze świata nauki i sztuki. W gronie nominowanych znalazła się sanoczanka Monika Fedyk-Klimaszewska, pedagog Akademii Muzycznej
w Gdańsku oraz solistka Opery Bałtyckiej.
– Wszystko zaczęło się od studiów na Wydziale
Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz wejścia na scenę operową. Od 2004 roku
jestem pedagogiem Akademii Muzycznej. Szybko
okazało się, że praca ta stała się moją kolejną pasją. W 2007 roku uzyskałam stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, co zaowocowało powierzeniem mi stanowiska adiunkta. Doktorat był
mocną motywacją do dalszej pracy naukowej.
W styczniu 2011 roku uzyskałam stopień doktora
habilitowanego, a w październiku 2011 r. stanowisko profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku
– mówi o swojej karierze naukowej pani profesor.
Kiedy początkiem 2012 roku udzieliła wywiadu „Tygodnikowi Sanockiemu”, powiedziała również: „Moim obecnym zamierzeniem jest uzyskanie stopnia profesora zwyczajnego, zwanego „belwederskim”. Śledząc karierę
zawodową i naukową pani Moniki wiedzieliśmy, że nie rzu-

ca słów na wiatr. Tym bardziej ucieszyliśmy się, gdy
we wtorek, 3 grudnia, po przyjeździe do swego ukochanego Sanoka, zatelefonowała do redakcji i oświadczyła, że
jest już „prawdziwą” panią profesor! Pośpieszyliśmy z gratulacjami i prośbą, aby tą ważną informacją podzieliła się
z Czytelnikami „TS”. Oczywiście, otrzymaliśmy taką zgodę.
Dodajmy jeszcze, że nominację wręczył pani
Monice prezydent Bronisław Komorowski. Grono
nominowanych liczyło 65 osób, a z bardziej znanych osobistości świata nauki znalazła się w nim
prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz.
emes

Policjant po służbie też czuwa

i skierował się w stronę wyjścia. Podejrzewając, że
delikwent chce ukraść zabrany towar, funkcjonaNa czujność i pomoc policjanta można liczyć riusz uważnie obserwował sytuację. Kiedy mężczynie tylko wówczas, gdy jest on na służbie, ale zna wyszedł, nie płacąc za zakupy, policjant ruszył
także poza nią. Potwierdził to jeden z sanockich za nim. Zatrzymał złodzieja poza terenem sklepu
funkcjonariuszy, który podczas zakupów zatrzy- i przytrzymał do przyjazdu policyjnego patrolu.
Sprawcą kradzieży okazał się 36-letni mieszkamał sklepowego złodzieja.
niec
powiatu sanockiego. Mężczyzna zabrał
Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 17.
w sklepie przy ul. Dworcowej. Odpoczywający po ze sklepu artykuły spożywcze i kosmetyki wartości
służbie policjant podczas robienia zakupów zauwa- około 30 zł. Towar został zwrócony, a sprawca
/jot/
żył mężczyznę, który wziął towar z półki sklepowej za swój czyn odpowie przed sądem.
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Sanok
* W ubiegły wtorek (26 listopada)
na ul. Kochanowskiego doszło do
rozboju na 69-letniej sanoczance. Kobieta wracała do domu, kiedy nieznany sprawca wyrwał jej torebkę z ręki,
po czym zbiegł. Wraz z torebką poszkodowana straciła portfel zawierający 200 zł oraz kartę bankomatową.
Łączna wartość strat wyniosła około
420 zł. Policja poszukuje świadków
tego zdarzenia lub osób, które mogą
pomóc w ustaleniu sprawcy.
* Chwile grozy przeżyli w ubiegły
piątek (29 listopada) pracownicy
Stomilu, gdzie w jednej z hal fabrycznych
wybuchł
pożar.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
ogień pojawił się w trakcie prac wykonywanych przez zewnętrzną firmę, której ekipa wycinała przy użyciu szlifierki kątowej metalową rurę
spustową biegnącą pod dachem
hali. Wówczas doszło do zapalenia
się przewodów wentylacyjnych.
W trakcie zdarzenia na terenie hali
przebywało ponad 100 osób,
na szczęście nikomu nic się nie stało. Obecnie trwa szacowanie strat.
* 23-letni mieszkaniec Sanoka zawiadomił, że znany z widzenia
mężczyzna groził mu pobiciem
i okaleczeniem, co wzbudziło
u zgłaszającego uzasadnione obawy. Do zdarzenia doszło 29 listopada na ul. F. Gieli.
* Na 650 zł oszacowała straty
25-letnia kobieta, której nieznany
sprawca ukradł z szatni lokalu gastronomicznego kurtkę wraz z żakietem, okularami korekcyjnymi,
chustą oraz legitymacją studencką.
Do kradzieży doszło 30 listopada
na ul. Traugutta.
* 50-letnia mieszkanka Sanoka zawiadomiła, że nieznany jej mężczyzna kierował wobec niej groźby,
które wywołały u niej obawę ich
spełnienia i zagrożenie dla własnego życia i zdrowia. Zdarzenie miało
miejsce 27 listopada na ul. Rymanowskiej.
* W nocy z niedzieli na poniedziałek (1/2 bm.) miało miejsce włamanie do sklepu spożywczego przy
ul. Sienkiewicza. Złodziej po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych
wszedł do środka, skąd wyniósł
5 butelek wódki o pojemności
0,5-0,7 l oraz 10 paczek papierosów w kartonie. Wartość strat
oszacowano na 118 zł.
* Policja szuka napastnika, który
2 bm. na ul. Wilczej jako pasażer
autobusu – publicznie i bez powodu – uderzył pięścią w twarz kierowcę pojazdu, co spowodowało
u pokrzywdzonego stłuczenie lewego łuku brwiowego.
Gmina Sanok
* 33-letni mieszkaniec Trepczy zawiadomił, że 27 listopada nieznany
sprawca uszkodził ogrodzenie jego
posesji przy ul. Sanockiej poprzez
rozcięcie metalowej siatki oczkowej
na całej jej wysokości, tj. 1,35 m,
wraz z trzema drutami naciągowymi. Poszkodowany wycenił straty
na 500 zł.
* Policja wyjaśnia sprawę pobicia
18-letniego mieszkańca Wujskiego,
który został zaatakowany (29 listopada) przez znanego mu 32-latka.
Napastnik bił chłopaka pięściami
po głowie, w wyniku czego doznał
on rozcięcia dolnej wargi oraz złamania dwóch przednich zębów.
Gmina Zarszyn
* 37-letnia mieszkanka Nowosielec
padła ofiarą oszusta internetowego. Kobieta jakiś czas temu zakupiła na portalu aukcyjnym perfumy,
za które zapłaciła 31.99 zł. Do dziś
nie otrzymała ani zamówionego towaru, ani zwrotu pieniędzy.
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Nafta-Gaz-Serwis OSM z dwiema statuetkami
idzie pod młotek
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ladach chłodniczych. Świetnie prezentuje się na desce serów i jako
przekąska. Zawsze robi furorę
na mleczarskich imprezach. Jego
smak zachwalały m.in. goszczące
Przynajmniej trzydzieści kilka milionów złotych – na tyle szacoRoszczenia będą zaspakajaniegdyś w Sanoku żony ambasawane jest zadłużenie spółki Nafta-Gaz-Serwis, która na początku ne w miarę uzyskiwania dochodorów, które podczas wizyty
marca br. złożyła w Sądzie Rejonowym w Krośnie wniosek dów ze sprzedaży majątku. OczyOrganizatorem obu konkursów dzone rmy to liderzy, którzy w OSM degustowały znakomite seo ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.
wiście, najlepszym rozwiązaniem jest Gazeta Codzienna „Nowiny”. wprowadzają „ożywczy ferment”, rowe koreczki z zielonymi oliwkami
byłoby zbycie go W tym roku odbyły się już kolejne wytyczają ścieżki rozwoju, podno- i marynowaną papryką.
w całości, czyli sie- edycje.
W regionie i kraju cenione są
szą poprzeczkę sobie i konkurencji.
dziby rmy przy uliW konkursie „Lider Regionu” W imieniu OSM statuetkę odebrała także inne wyroby OSM: mleko,
cy Rymanowskiej wyróżniane są rmy wnoszące naj- wiceprezes Zoa Bąk.
śmietana, twarogi, napoje mleczne
oraz zakładów pro- większy wkład w rozwój PodkarpaWcześniej nagrodę w popular- fermentowane, a przede wszystkim
dukcyjnych w Gra- cia. Wśród kandydatów Kapituła nym konkursie Nasze Dobre Pod- jogurty, wielokrotnie wyróżnione
bownicy i Olszani- wybiera liderów w poszczególnych karpackie – którego celem jest pro- w różnych konkursach krajowych.
cy, które specjalizują dziedzinach, którzy są znaczącymi mocja najlepszych wyrobów i usług Produkty przygotowywane są
się w wytwarzaniu pracodawcami, pionierami przed- – zdobył produkowany przez OSM na bazie mleka pozyskiwanego
i instalacji urządzeń siębiorczości i innowacyjności ser grycki, z ręcznie wyrabianej głównie od krów rasy simental
technologicznych, w zarządzaniu. W tym roku wśród
związanych z wy- wyróżnionych znaleźli się tacy gidobyciem, przygo- ganci jak Zelmer, ICN Polfa, Politowaniem, przesyłem technika Rzeszowska, Zespół Eleki magazynowaniem trowni Wodnych Solina-Myczkowce,
gazu
ziemnego, Uzdrowisko Rymanów-Zdrój.
ropy naftowej i proOSM została wyróżniona jako
duktów
ropopo- ceniony producent świeżych wyrochodnych. Jeśli się bów mleczarskich. Kapituła docenito nie uda, pod mło- ła politykę jakościową rmy oraz to,
tek pójdą zorgani- że nieustannie inwestuje w rozwój
zowane części. Czy i wprowadza nowe rozwiązania
Nikt nie spodziewał się, że dynamiczną rmę z branży „nafciarskiej” może spojest zainteresowa- technologiczne. Podejmuje także
tkać taki los. Ogłoszenie upadłości w marcu było dla opinii publicznej szokiem.
nie wśród potencjal- inwestycje proekologiczne, jak
bec załogi. Opóźnienia wynosiły nych inwestorów? – Owszem – choćby budowa nowoczesnej koJOLANTA ZIOBRO
półtora miesiąca w przypadku pra- odpowiada lakonicznie nasz tłowni na gaz, uruchomienie linii
jolanta-ziobro@wp.pl
cowników zycznych i około mie- rozmówca, odmawiając na razie do obróbki serwatki czy moderniza- Lider regionu w branży spożywczej – ten tytuł zobowiązuje. Na
zdjęciu prezes Antoni Jaklik i wiceprezes Zoa Bąk prezentują
siąca w przypadku umysłowych. podania szczegółów.
cja oczyszczalni ścieków.
– Jesteśmy wciąż jeszcze – Załoga otrzymała zaległe wynaByć może jeszcze w tym mieLaureaci otrzymali statuetki zdobyte statuetki.
na etapie sporządzania listy wie- grodzenia wraz z należnymi odpra- siącu zostanie ogłoszony przetarg podczas gali w Hotelu Prezydenc- masy parzonej, bez dodatków z 756 gospodarstw hodowlanych na
rzytelności – mówi Jan Zawada, wami oraz odszkodowaniami z tytu- na sprzedaż należących do rmy kim w Rzeszowie. Wręczali je: Wła- i konserwantów. Swój oryginalny terenie 22 podkarpackich gmin.
syndyk masy upadłościowej. łu skrócenia okresu wypowiedzenia ponad 20 mieszkań w Olchowcach, dysław Ortyl, marszałek wojewódz- smak zawdzięcza wędzeniu w na- – Mottem naszej rmy jest hasło
Na dziś zgłoszonych jest około 300 w czerwcu – informuje syndyk. na terenie „Osiedla nad stawami”. twa podkarpackiego oraz Stanisław turalnym dymie. Jest pikantny i lek- „Klient jest najważniejszy”. Naszym
wierzycieli. – Największymi są ban- Pensje wypłacono z Funduszu Jak wiadomo, działalność dewelo- Sowa, redaktor naczelny „Nowin”, ko słonawy. Ma kształt baleronu konsumentom od lat oferujemy doki – wyjaśnia nasz rozmówca. Wie- Gwarantowanych Świadczeń Pra- perską Nafta-Gaz-Serwis podjęła który podkreślał, że plebiscyt jest osznurowanego lnianym sznur- skonałe, naturalne wyroby, doworzytelności wobec różnych podmio- cowniczych. Spośród około 200 za- w 2008 roku, budując ekskluzywne swojego rodzaju formą podzięko- kiem, z jasnobrązową skórką, co dem czego są choćby otrzymane
tów opiewają na kwoty od kilkuset trudnionych, umowy zawarto z 60 – jak na sanockie warunki – osiedle wania za wkład w rozwój przedsię- wyróżnia go spośród innych serów, nagrody – podkreśla Antoni Jaklik,
złotych do kilku milionów.
osobami. Wypowiedzenia otrzyma- budynków wielorodzinnych. Nie- biorczości na Podkarpaciu. Nagro- eksponowanych w sklepowych prezes zarządu. Jolanta Ziobro
Zobowiązania publiczno-praw- ła cała kadra kierownicza: prezes stety, boom na rynku nieruchomone, czyli naliczone, lecz niezapła- i dyrektorzy. Pracę zachowali kie- ści akurat się kończył i z wybudocone jeszcze podatki, składki rownicy zakładów w Grabownicy wanych prawie 100 mieszkań
ubezpieczeń społecznych, składki i Olszanicy – które wciąż realizują udało się sprzedać tylko część.
ubezpieczenia zdrowotnego upa- zamówienia – pracownicy związani W 2011 roku cena metra kwadratodłej rmy nie były zbyt duże. z produkcją oraz dwanaście osób wego wynosiła 4 tys. zł (z możliwoRośnie jednak zadłużenie w związ- w administracji w Sanoku.
ścią negocjacji), a na początku
ku z korektą VAT z tytułu tzw. złych
Majątek spółki został w całości tego roku spadła do 3,5 tys. zł.
długów (wykonawcy usług lub do- zabezpieczony. Dokonano także Jaka będzie cena wyjściowa obecstawcy towarów dla Nafty-Gaz- jego wyceny, uwzględniając posia- nie? – Atrakcyjna – zapewnia Jan
-Serwis, choć nie otrzymali zapłaty, dane nieruchomości, środki trans- Zawada, dodając, że lokale będą
musieli uiścić podatek VAT, pono- portu, realizowane zamówienia zbywane w ramach przetargu ofersząc w ten sposób podwójną stra- produkcyjne, udziały, akcje. War- towego.
tę; obecnie starają się w Urzędach tość majątku szacowana jest
Syndyk zapewnia, że od moSkarbowych o jego odzyskanie na około dwadzieścia milionów zło- mentu ogłoszenia upadłości wyna– roszczenia te musi ostatecznie tych, natomiast długi na przynajm- grodzenia
pracownicze
oraz
zaspokoić syndyk).
niej trzydzieści kilka. – Pełną wszystkie zobowiązania publicznoW przeciwieństwie do Autosa- informację będziemy mieli po za- -prawne wypłacane są bez opóźnu, Nafta-Gaz-Serwis miała sto- mknięciu listy wierzytelności – pod- nień.
sunkowo niewielkie zaległości wo- kreśla Jan Zawada.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska znalazła się w gronie 21 rm
i instytucji uhonorowanych statuetką „Lider Regionu”, które
wnoszą największy wkład w rozwój Podkarpacia pod względem
gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Wcześniej nagrodę
w konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie” otrzymał także produkowany w OSM ser grycki.

JOLANTA ZIOBRO

ARCHIWUM TS

Nafta-Gaz-Serwis powstała w 2001 roku, w wyniku wydzielenia ze struktur sanockiego oddziału Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Utworzono samodzielną, niezależną spółkę ze 100-procentowym
udziałem osób zycznych, byłych pracowników PGNiG. Firma świadczyła kompleksowe usługi na rynku
naftowo-gazowym, m.in. zagospodarowanie odwiertów, budowa stacji redukcyjno-pomiarowych, tłoczni
gazu, rurociągów, instalacji osuszania gazu stacji tankowania W latach prosperity spółka świetnie sobie
radziła, współpracując z rmami branżowymi w całej Polsce. Ma na swoim koncie wiele prestiżowych inwestycji, np. wykonanie pięciu odwiertów w Żołyni o wartości blisko 18 mln zł. Przed ogłoszeniem upadłości była jednym z trzech partnerów konsorcjum, które budowało gazociąg Szczecin-Gdańsk. W marcu
rma ogłosiła jednak upadłość i opuściła plac budowy.

Początek grudnia to tradycyjny
Św. Mikołaj, na którego z utęsknieniem czekają dzieci. W tym
roku sanocki Oddział Pediatrii
gościł członka Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego
Tadeusza
Pióro, który wcielił się w nową
rolę – Św. Mikołaja. Podczas kameralnej uroczystości dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami. Była radość, śmiech
i chwila zapomnienia o chorobie.
Ale o to przecież w tym święcie
chodzi…

ARCHIWUM SPZOZ

Mikołaj z funduszami europejskim w szpitalu

TEKST SPONSOROWANY

Z MIASTA I POWIATU

Stracił dom i mieszka
w nieogrzewanej szopie

młodzi załużanie, działający pod
wodzą pana Tomasza, mają
na swoim koncie wiele zrealizowanych inicjatyw, jak sprzątanie
miejscowości, akcja porządkowania terenu wokół zamku Sobień,
prowadzenie świetlicy w Wiejskim
Domu Kultury, imprezy sportowe,
a ostatnio założenie i prowadzenie strony internetowej miejscowości (zaluz.gminasanok.pl).
– Budowa ruszy, jeśli tylko
uda się zgromadzić niezbędne
środki. Wiemy, że czasy nie są
łatwe, jednak przykład pogorzelców z sąsiedniej wioski, którym
udało się postawić nowy dom,
napawa optymizmem. Czujemy
się odpowiedzialni za los naszego mieszkańca. Nie może on
mieszkać w nieogrzewanej szopie, bo po prostu grozi mu zamarznięcie. Nie mamy sumienia pozostawić do samemu sobie. Jeśli
nikt mu nie pomoże, zostanie
człowiekiem bezdomnym. Dlatego musimy zapewnić mu choćby
najskromniejsze lokum – tłumaczy z przekonaniem Tomasz
Gankiewicz, apelując gorąco
Tak wygląda „dom” pana Stanisława, w którym zamieszkał po pożarze…
o pomoc. Można ją kierować
na konto bankowe, utworzone
50-letni mężczyzna mieszkał nam wiadomo, pan Stanisław jest wem Jachimowskim. – W pierw- przez Gminny Ośrodek Pomocy
do tej pory w drewnianym budyn- góralem z pochodzenia, a więc szym odruchu serca zorganizo- Społecznej, który będzie czuwał
ku gospodarczym, który spłonął człowiekiem zahartowanym, bo- waliśmy zbiórkę, dzięki czemu nad realizacją całego przedsięw wyniku pożaru 23 listopada. imy się jednak, żeby po prostu uzbieraliśmy ponad 3,2 tys. zł wśród wzięcia. – Każda forma i gest
Ogień zniszczył obiekt doszczęt- nie zamarzł – wyjaśnia nasz roz- mieszkańców Załuża i Wujskiego – wsparcia będą cenne. Sponsorom
i darczyńcom na pewno podziękunie – zostało po nim osmalone mówca. Najbliższa rodzina pogo- relacjonuje pan Tomasz.
pogorzelisko. Pan Stanisław, ma- rzelca sama ledwie wiąże koniec
Pomysł jest taki, aby pogo- jemy na naszej stronie internetojący orzeczenie o częściowej nie- z końcem i nie może mu pomóc. rzelcowi wybudować niewielki do- wej oraz facebooku – zapewnia
pełnosprawności, przeniósł się Mężczyzna korzystał z gościny mek, o powierzchni 25 metrów pan Tomasz. Czasu jest naprawdo nieogrzewanej szopy. – Śpi przez kilka nocy, spał też w Domu kwadratowych, w którym mógłby dę niewiele, bo zima tuż, tuż.
Jolanta Ziobro
tam na sianie, wodę do mycia Bezdomnego Inwalidy w Olchow- na stałe zamieszkać. – Koszty
podgrzewa na zewnątrz, na ogni- cach, ostatecznie jednak posta- nie są aż tak wielkie, w granicy
sku – opowiada Tomasz Gankie- nowił wrócić na „swoje śmieci”.
30 tys. zł – młody sołtys z Załuża Numer konta, na które można
wicz, sołtys Załuża. Tymczasem
Ludzie nie pozostawili go jed- ma już pełną wiedzę na ten te- wpłacać pieniądze: 81 8642 1184
na zewnątrz robi się zimno. nak własnemu losowi. Natych- mat. Nie byłoby też problemu 2018 0024 7144 0006
W nocy temperatura spada kilka miastowe działania podjął m.in. ze skrzyknięciem ekipy do pomo- Telefon do sołtysa Tomasza
stopni poniżej zera. – Z tego, co sołtys Gankiewicz, znany w śro- cy w pracach budowlanych, gdyż Gankiewicza: 505 817 260.
Stanisław Oleksa, mieszkaniec Załuża, stracił w wyniku pożaru
dach nad głową. Mężczyzna mieszka w nieogrzewanej szopie,
śpiąc na sianie. Mieszkańcy wioski obawiają się, że może zamarznąć i nie chcą zostawić go bez pomocy. Planują wybudować mu
niewielkie lokum.

dowisku społecznik, proboszcz
ks. Piotr Babiarz, sołtyska sąsiedniej miejscowości Agnieszka Pastuszak oraz strażacy z OSP
Wujskie z prezesem Przemysła-

ARCHIWUM PRYWATNE

22 Finał WOŚP

Sanok i Bieszczady zagrają razem
Już po raz trzeci z rzędu Sanok i Bieszczady zagrają razem podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedyny regionalny sztab WOŚP w Polsce obejmie – jak poprzednio – trzy
powiaty: sanocki, bieszczadzki i leski. Tym razem na jego czele
stanął Łukasz Zakrzewski, dziennikarz Telewizji Obiektyw.
Wspierać go będą m.in. Daria Jelinek, Tomasz Pelc, Jakub Osika,
Czesława Kurasz, Sebastian Niżnik, Wacław Borowy i Anna Hałas (honorowo).

ARCHIWUM PRYWATNE

Orkiestra zagra 12 stycznia,
podobnie jak przed rokiem
na rzecz ratownictwa medycznego dzieci oraz leczenie seniorów.
W tym dniu na ulice miast i wiosek
wyruszą
wolontariusze
z puszkami – zważywszy, że
mamy 400 „skarbonek”, do zbiórki pieniędzy potrzeba około 800
osób. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 20 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie
mieści się siedziba sztabu.
Jakie atrakcje czekają nas
podczas tegorocznego Finału
WOŚP? Choć program nie jest
jeszcze dopięty, kilka szczegółów
możemy już zdradzić. W tygodniu
poprzedzającym odbędzie się Bal
noworoczny dla dzieci w Klubie
Górnika (poprowadzą go studenci
PWSZ oraz instruktorzy MDK)
i 2. WOŚP-owy Maraton Zumby
w SP1. Najwięcej będzie działo się

stacja krótkofalarska, dzięki której
informacje o Finale WOŚP w Sanoku popłyną w świat. Nie zabraknie oczywiście tradycyjnego Światełka do Nieba, które tym razem
zapłonie na zamkowym dziedzińcu. Tam też organizatorzy zaproszą na koncert gwiazdy, w roli któ-

Sanoczanie liczą na uśmiech Fundacji...
w niedzielę na Rynku i w jego okolicy. Nie zabraknie koncertów i popisów artystycznych, licznych gier
i zabaw dla dzieci, licytacji oraz pokazów służb ratowniczych. Nadawać będzie jedyna zarejestrowana
w Polsce okolicznościowa radio-

rej wystąpi zespół „Baciary”. Będzie
WOŚP-owa ślizgawka na torze
„Błonie” i wiele innych atrakcji
dla małych i dużych, o których
szczegółowo poinformujemy.
– Chcemy zachęcić do wspólnej zabawy całe rodziny i dotrzeć

do jak najszerszego grona osób.
Informacje związane ze szczegółowym programem przekażemy
wkrótce – zapewnia Łukasz Zakrzewski, szef Bieszczadzkiego
Sztabu WOŚP. Zapytany, czy nie
czuje się rozczarowany przegraną batalią o sprzęt dla sanockiego szpitala po ostatnich nałach,
odpowiada: – Mimo naszych zabiegów w Fundacji WOŚP, Sanok
nie otrzymał w ostatnich latach
żadnej pomocy w postaci sprzętu
medycznego. Było tak dlatego,
że status Fundacji nie pozwala na
wyposażanie oddziałów, które
posiadają I stopień referencyjności, a takim jest np. sanocki oddział neonatologii. Zakupione
urządzenia wędrują do placówek
bardziej
wyspecjalizowanych,
z II lub III stopniem referencyjności. Podczas najbliższego Finału
będzie jednak inaczej, ponieważ
zebrane pieniądze przeznaczone
zostaną na wyposażenie SOR-ów, a te nie mają stopni referencyjności. Liczymy, że tym razem
uda się nam zdobyć sprzęt dla sanockiego szpitala – takie deklaracje padły ze strony Jurka Owsiaka
i jego ekipy podczas naszej wizyty
w Warszawie. Poza tym Orkiestra
grać będzie nie tylko w Polsce, ale
na całym świecie i nie wyobrażam
sobie, aby zabrakło w niej Sanoka
i Bieszczadów.
/joko/
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Jeszcze tylko
kilka dni

Dobiegają końca prace drogowe w centrum miasta, które na zlecenie powiatu prowadzi rma Strabag. Oddanie inwestycji zaplanowano na najbliższy wtorek.
Do końca listopada wykonawOstatnio pojawiły się jednak
ca miał zgłosić gotowość do odbio- sygnały czytelników, że przy końru, tak też się stało, teraz prowa- cu inwestycji jakość pracy wykodzone są prace wykończeniowe. nawcy znacznie się pogorszyła.
Drogowcy malują linie, ustawiają Chodziło głównie o sposób ukłaznaki i montują słupki z łańcucha- dania kostki brukowej na ul. Jami, oddzielające chodniki od jezdni. giellońskiej i Kościuszki. Czyżby
Pozostają jeszcze ostatnie docinki chcąc dotrzymać terminów, Strakostki brukowej, zamontowanie ko- bag ostatnie roboty wykonywał
szy na śmieci i… gotowe! Czy zdą- zbyt pośpiesznie i „po łebkach”?
żą ze wszystkim do 10 grudnia?
– Nie ma sensu oceniać praZapewniają, że tak.
cy, gdy jeszcze jest ona w trakcie.
– Termin na pewno zostanie Do wtorku wszystko ma być wydotrzymany, co jest bardzo waż- równane. Jesteśmy bardzo zadone, bo do 15 grudnia musimy roz- woleni z postawy rmy Strabag
liczyć się z urzędem wojewódz- i zaangażowania pracowników,
kim. W tym miejscu chcę dodać, którzy często pracowali na dwie
że Strabag w ramach inwestycji zmiany. Nadzór inwestorski
zrobił wiele robót dodatkowych, na bieżąco wszystko sprawdzał.
nie bacząc na koszty. To bardzo Pamiętajmy też, że inwestycja
istotne dla mieszkańców. Starali- ma 3-letnią gwarancję, a co roku
śmy się uwzględniać ich uwagi, zamierzamy
przeprowadzać
o ile były zasadne i możliwe do przeglądy. Nie powinno być żadwykonania – mówi Michał Cyran, nych usterek – mówi na zakońnaczelnik Wydziału Inwestycji czenie naczelnik Cyran.
i Dróg w Starostwie Powiatowym.
(bart)

BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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To już ostatnie dni robót drogowych w centrum miasta. Pracownicy Strabagu wyraźnie podkręcili tempo, by zdążyć z końcem
inwestycji na najbliższy wtorek, 10 grudnia.

Solary – będzie
ciąg dalszy?
Ani Starostwo Powiatowe, ani Prokuratura Rejonowa w Lesku
nie złożyły apelacji w tzw. aferze solarowej. Niewykluczone natomiast, że ponownie ruszy śledztwo w sprawie odpowiedzialności
funkcjonariuszy starostwa.
– Nie będziemy składać apelacji, będziemy jednak ubiegać
się o odszkodowanie. Zakończenie sprawy karnej i wyrok pozwala nam na wszczęcie postępowania cywilnego i ubieganie się
o odszkodowania od właścicieli
rmy z Zagórza. Starostwo poniosło ewidentne straty w związku
z realizacją tej inwestycji, która
w ostatecznym rozrachunku kosztowała nas o prawie 100 tys. zł
więcej niż zakładano – mówi starosta Sebastian Niżnik.
Apelacji nie złożyła także prowadząca śledztwo Prokuratura
Rejonowa w Lesku. Nie oznacza
to jednak, że sprawa solarów
została denitywnie zamknięta.
– Wykonujemy niezbędne czynności dowodowe w kierunku
sprawdzenia okoliczności uzasadniających ewentualne wydanie
postanowienia o podjęciu umo-

rzonego postępowania przygotowawczego w części dotyczącej
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariuszy Starostwa Powiatowego – mówi Maria Chrzanowska, Prokurator Rejonowy
w Lesku. Decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu czynności
dodatkowych, czyli przesłuchaniu
świadków.
(z)

Pani dr Krystynie
Przybyło i pielęgniarkom
z recepcji Przychodni nr 2
w Sanoku
za fachową opiekę
serdeczne podziękowania
składają
Stanisława i Wiktor
Turkowie
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KULTURA

Jubileusz z odpustem

PAWEŁ KRÓLIKOWSKI

Cerkiew pw. św. Archanioła Michała w Turzańsku – pierwotnie
wzmiankowana w 1526 r., zniszczona przez pożar prawdopodobnie w 1800 i odbudowana w latach 1801-1803 – ma szczególne
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu. Jest przykładem
drewnianej architektury sakralnej
stylu wschodniołemkowskiego,
z zachowanymi wewnątrz elementami oryginalnego wyposażenia: ikonostasem i unikatowymi
polichromiami z XIX w. wykonanymi przez Josypa Bukowczyka.
Obok cerkwi znajduje się dzwonnica zbudowana w 1817 r. – najwyższa tego typu budowla w polskiej części Karpat. Do roku 1947
świątynia służyła wiernym obrządku greckokatolickiego, później rzymskokatolikom z parai
Wśród licznych gości nie zabrakło wicewojewody Alicji Wosik oraz Stanisława Bielawki - wójta w Komańczy. W 1961 r. została
gminy Komańcza.
zamknięta i zaplombowana z poŚwięto paraalne rozpoczęła Piotra Pupczyka, proboszcza pa- ku Kultury w Szczawnem, a wy- lecenia Urzędu Wojewódzkiego
liturgia pod przewodnictwem rai prawosławnej w Krynicy. pełniły ją: pokaz ginących w Rzeszowie. Od 1963 r. oddana
biskupa Paisjusza, wikariusza Uroczystość uświetnił tamtejszy zawodów, wystawa archiwalnych w użytkowanie Łemkom, którym
prawosławnej diecezji przemy- chór prawosławny pod dyrygen- zdjęć z ostatniego 50-lecia, cie- udało się powrócić do rodzinnej
sko-nowosądeckiej oraz księży: turą Piotra Trochanowskiego.
kawe wykłady, występy artystycz- wioski po akcji wysiedleńczej „Widziekana Juliana Felenczaka,
Druga część uroczystości ju- ne oraz smakowita prezentacja sła” – do dziś pełni funkcję lialproboszcza Marka Gocko oraz bileuszowych odbyła się w Ośrod- kuchni regionalnej. W uroczysto- nej cerkwi prawosławnej.

O książce i lmie z autorami COLLAGE Panikował
Fundacja Karpacka – Polska zaprasza w najbliższą środę,
11 grudnia, na promocję książki Jerzego Sadeckiego ,,Przestrzeń
otwarta, otwarci ludzie – Podkarpacie” oraz lmu Grzegorza Gajewskiego ,,Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”. Oba dzieła powstały
w ramach projektu Alpy Karpatom realizowanego przez Fundację.
„Gdzie niedźwiedzie piwo warzą” – to 40-minutowa podróż
po Bieszczadach. Tych nieodkrytych i nieskomercjalizowanych. Autor lmu od lat mieszka poza regionem, ale pochodzi z Sanoka. Wraca
tu – i jak mówi – chce, aby wracali tu
i przyjeżdżali inni. Przez dwa lata
przemierzał Bieszczady, żeby pokazać ich urok o różnych porach
roku. W lmie opowiadają o nich
także: Elżbieta Dzikowska, Artur
Andrus i Janusz Szuber, którego
postać spina całą produkcję swoistą klamrą. Z tytułu jego wiersza
pochodzi tytuł lmu, on także jest
postacią łączącą lm z książką
Jerzego Sadeckiego „Przestrzeń
otwarta, otwarci ludzie – Podkarpacie”, która powstała w ramach tego
samego projektu. Jej autor, krakowski dziennikarz, spotkał się z osobami, dzięki którym Polska
południowo-wschodnia przeszła

metamorfozę i dzięki którym wciąż
zmienia się na lepsze. Rozmawiał
z biznesmenami, artystami i ekologami-wizjonerami, m.in. Januszem
Szuberem, Zdzisławem Pękalskim
czy Wojciechem Inglotem.
O efektach wędrówek i artystycznych dokonaniach obu twórców będzie można przekonać się
podczas środowego spotkania
w Rotundzie, które rozpocznie się
o godz. 17. Skorzystać warto, gdyż
poza przyjemnością bezpośredniej
rozmowy z autorami (obaj są dobrymi gawędziarzami), będzie można
również zobaczyć lm ,,Gdzie
niedźwiedzie piwo warzą”, który
na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Turystycznych w Zagrzebiu
zdobył 3. nagrodę. Wstęp wolny.
/jot/

To było wydarzenie muzyczne dużego, by nie powiedzieć wielkiego kalibru. W Klubie Pani K. świetny koncert zagrała reaktywowana grupa COLLAGE, legenda nie tylko polskiego rocka progresywnego.
Historia zespołu sięga połowy
lat osiemdziesiątych, gdy siły połączyli gitarzysta Mirosław Gil i perkusista Wojciech Szadkowski.
Skład ustabilizował się kilka lat
później, a wkrótce grupa nagrała
debiutancką płytę „Baśnie”, która
zyskała pochlebne recenzje krytyków. W ciągu 18 lat przez skład
przewinęło się kilku wokalistów,
z których największy wpływ na karierę COLLAGE miał Robert Amirian. Nagrane wraz z nim aranżacje
utworów Johna Lennona oraz płyta
„Moonshine” przyniosły grupie międzynarodową sławę. W 2003 muzycy ogłosili zakończenie działalności na rzecz indywidualnych
projektów, ale dekadę później grupa wznowiła działalność z nowym
wokalistą Karolem Wróblewskim.
Koncert w „Panice” wzbudził
bardzo duże zainteresowanie,
nie tylko miejscowej publiczności
– przyjechali fani ze Śląska, a nawet ze Słowacji. Średnia wieku
oscylowała wokół „czterdziestki”,
choć nie brakowało też osób

znacznie młodszych. Czy 10 lat
przerwy osłabiło brzmienie grupy?
Kategorycznie nie! Udowodniła to
podczas trwającego ponad 2 godziny koncertu COLLAGE, prezentując przekrój swojej twórczości. Nie zabrakło akcentów
humorystycznych, gdy występ
przerwano na dwie minuty, by klawiszowiec Krzysztof Palczewski
mógł… skoczyć do toalety. Pozostali muzycy pokazali w tym czasie talenty kabaretowe, wykonując
ciekawą pantomimę!
Po koncercie członkowie
COLLAGE wyszli do fanów, którzy
tylko czekali, aby zamienić kilka
zdań z muzycznymi idolami. Oczywiście nie zabrakło pokoncertowych opinii, które były bardzo pozytywne. Wprawdzie pojawiały się
głosy, że z nowym wokalistą grupa nie brzmi tak, jak dawniej, jednak wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom, w każdy utwór
wkładając duszę i maksimum umiejętności.
Kacper Drwięga

Jedyny taki święty
TOMASZ CHOMISZCZAK
Tak narzekamy na brak wielkich autorytetów, tak ubolewamy
nad zmierzchem epoki pozytywnych bohaterów, tak tęsknimy
za jakimiś mężami opatrznościowymi z prawdziwego zdarzenia…
Ale jest przynajmniej taki jeden,
który trzyma fason, którego wciąż
podziwiamy i pokornie chylimy
głowy w uznaniu jego działalności. I cóż, że to XXI wiek, skoro
osobowością nadal jest i zapewne pozostanie – Święty Mikołaj.
No proszę powiedzieć: czy
ma on jakichś wrogów? Czy ktoś
mu źle życzy? Oczywiście, że
nie! Mało tego: dopingujemy go
co roku, regularnie o tej porze ściskamy kciuki, żeby jego misja się
powiodła. Wyczekujemy go z nadzieją i niecierpliwością. To jedyny jeszcze – może już ostatni –
heros (sięga po niemożliwe!),
dzięki któremu optymistycznie
spoglądamy na świat. Na dźwięk
jego imienia robi się nam cieplej,
żywiej krąży krew i wraca pierwotna radość. I metryka nie ma tu
nic do rzeczy. No bo czy Święty
Mikołaj przychodzi tylko do maluczkich? Czy w dorosłych nie
odzywa się o tej porze roku dziecko, które woła o nagrodę? Chyba
nie ma odpornych na pokusę
drobnego chociaż upominku.
Nikt nie planuje zamachu
na Świętego Mikołaja, nikomu
nie przeszkadzają w nocy jego
dzwoneczki u sań. Nie razi nikogo czerwony kolor wdzianka,
na który to kolor niektórzy mają
przecież polityczne uczulenie.
Nie burzymy się, że biedne renifery Mikołaja ledwo zipią, by oble-

ARCHIWUM TS

ściach odpustowych uczestniczyło liczne grono gości – przedstawiciele władz wojewódzkich oraz
samorządowych, Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga,
leśnicy, muzealnicy.
/joko/

cieć w jedną dobę całą kulę ziemską; stowarzyszenia obrony praw
zwierząt też nie podnoszą z tego
powodu alarmu. Nie drwimy
z dzielnego Świętego, że zasuwa
na przedpotopowych płozach zamiast wozić się wypasioną limuzyną z podgrzewanymi siedzeniami i obcie zaopatrzonym
barkiem. Nawet policja nie łapie
go za przekroczenie prędkości,
a przecież nasz dobroczyńca
na pewno musi łamać przepisy,
jeśli do wszystkich ma zdążyć
w tak krótkim czasie.
Bo ta akurat postać to po prostu wzór. Wzór hojności, altruizmu i handlu obwoźnego opartego na obrocie bezgotówkowym.
W końcu nawet Kościół obdarzył
ją mianem „świętego”, a na to
przecież naprawdę trzeba sobie
zasłużyć. Pewnie dlatego tak
wszyscy zgodnie wyznają wiarę
w jego cudowną moc w każdym
miejscu na ziemi; nieważne, czy
będzie to amerykański Santa
Klaus, czy rosyjski Died Moroz.
Myślę, że wyżej od Świętego
Mikołaja to my już cenimy tylko
święty spokój.

Kino optymistyczne
Sporo atrakcji czeka na kinomanów w najbliższy weekend.
Ich przyczynkiem będzie Sanocki Przegląd Filmów Optymistycznych, na który zaprasza Starostwo Powiatowe wespół z BWA
oraz głównym sponsorem – Multimedia Polska SA.

ARCHIWUM BWA

Wyjątkowo uroczyście obchodzono podwójny jubileusz cerkwi w Turzańsku – 210. rocznicę wzniesienia świątyni oraz 50-lecie odrodzenia parai prawosławnej. Dla uczczenia tych wydarzeń opracowano projekt „Odpust na Świętego Michała w Turzańsku”, współnansowany z budżetu Starostwa Powiatowego. Poza walorem edukacyjnym i popularyzacją kultury regionu miał on na celu
podtrzymanie tradycji mniejszości łemkowskiej oraz udostępnienie turystom unikatowej świątyni,
która w czerwcu tego roku wpisana została na listę UNESCO.

„Kraina lodu” to piękna animowana baśń, oparta na motywach opowieści J. Ch. Andersena, najnowsza produkcja Disney`owskiego studia, niewątpliwie hit tej zimy – nie tylko dla najmłodszych widzów.
W piątek o 15.30 i 17.30, w sobotę i niedzielę o 15. i 17., od poniedziałku do środy o 15.30 i 17.30, w czwartek o 16. i 18.
„Mój biegun” – o tym lmie wiedzą wszyscy: że opowiada o niezwykłym życiu Janka Meli, że w głównej roli wystąpił Maciej Musiał, że
reżyserem jest Marcin Głowacki, sanoczanin. W piątek o 19.30, w sobotę i niedzielę o 19., od poniedziałku do środy o 19.30.
W sobotę 7 grudnia o godz. 18 (sala nr 2) spotkanie z Marcinem Głowackim.
Dla czytelników, którzy jako pierwsi zadzwonią do redakcji
w piątek o godz. 12, mamy podwójne wejściówki na lmy.

AUTOR

Kadr z lmu „Bobry”.
W ciągu trzydniowego przeglądu zobaczymy najciekawsze
obrazy prezentowane na polskich
festiwalach. Podczas seansów
w Galerii Sanockiej oraz zamkowej
Rotundzie sanocka publiczność
zobaczy siedem lmów. Wstęp
na wszystkie pokazy jest wolny.
Przegląd rozpocznie dziś
(6 bm.) o godz. 17.30 w BWA lm
fabularny „Bobry” w reżyserii Huberta Gotkowskiego (97 min).
Po projekcji organizatorzy zapraszają na spotkanie z reżyserem.
Grupa COLLAGE wznowiła działalność po dekadzie przerwy, a
Kolejne, sobotnio-niedzielne
jej nowym wokalistą został Karol Wróblewski.
seanse rozpoczną się o godz. 17

w Rotundzie sanockiego zamku.
Na sobotę zaplanowano: „Prowincjonalia” – lm dok. (20 min),
reż. Piotr Żukowski; „Mural w 15
minut” – lm dok. (15 min), reż.
Kamil Giedrojć oraz „Niebo” – lm
fab. (70 min) reż. Paweł Sarbinowski, Piotr Żukowski.
Niedzielny wieczór wypełnią:
„Leon i Barbara” – lm fab. (23
min) reż. Marcin Mikulski; „Drewniany” – lm dok. (12 min) reż.
Izolda Czmok-Nowak oraz „Nie
panikuj” (70 min), reż. Bodo Kox.
/jot/

OKOLICE KULTURY

Koronek starych czar
Podsumowanie projektu, które odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1,
było okazją do obejrzenia wystawy wykonanych prac, inscenizacji
fragmentów powieści „Harry Potter” (przygotowała ją 15 DH z Jaćmierza) oraz wspólnej zabawy
przy andrzejkowych wróżbach
przygotowanych przez drużyny.
Podziękowano także wójtom gminy Komańcza i Zarszyn, Stanisławowi Bielawce i Andrzejowi Betlejowi, którzy wspierali realizację
projektu. ¬– Zainteresowanie
warsztatami było bardzo duże
i koordynowanie projektu wymagało wiele czasu oraz umiejętności. Jesteśmy bardzo wdzięczni
panu dyrektorowi Jerzemu Ginalskiemu i pracownikom MBL
Świetny projekt, z którego skorzystało prawie 150 dzieci. Brawa
za współpracę, która już zaowodla ZHP, brawa dla MBL!
cowała nowymi umiejętnościami
niem cieszyły się zajęcia z garn- Wspierali go pracownicy: Barba- licznej grupy dzieci i młodzieży.
carstwa, wyplatania koronki i ma- ra Sienkiewicz, specjalista ds. Jak powiedziała jedna drużynowa,
lowania makatek, prowadzone administracji MBL oraz doku- wspaniale że mogliśmy brać
przez asystenta muzealnego pa- mentalista i fotograf
Marian w tym udział – podsumowuje Krystyna Chowaniec.
(jz)
nią Annę Pasternak – dodaje pani Kraczkowski.

Prawie 150 dzieci z Sanoka i powiatu – zuchów, harcerzy i harcerek – wzięło udział w bardzo ciekawym projekcie „Koronek starych czar”, realizowanym przez Huec ZHP Ziemi Sanockiej przy
współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego.

MARIAN KRACZKOWSKI

– W ramach projektu, wspieranego nansowo przez Powiat
Sanocki, prowadzone były dla zuchów, harcerzy oraz uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
warsztaty rękodzieła ludowego,
które
rozwijały
wyobraźnię
i sprawność manualną oraz zapoznawały z kulturą materialną i duchową regionu południowo-wschodniej Polski – mówi
hm. Krystyna Chowaniec, komendantka hufca. Zajęcia odbywały
się w skansenie, gdzie można
było poczuć klimat dawnej wsi
oraz zobaczyć autentyczne eksponaty, wykorzystywane podczas
wykładów poprzedzających zajęcia praktyczne. Uczestnicy warsztatów mogli także odwiedzić muzealne wnętrza czy zagrać
w kręgle na Galicyjskim Rynku.
– Szczególnym zainteresowa-

Krystyna. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był phm.
Bogusław Ciupka – zastępca komendantki, a na co dzień dyrektor ds. administracyjnych w MBL.

„Mroczne” rysunki

Wokół Pankowskiego

W Młodzieżowym Domu Kultury otwarto wystawę prac rysunko- Krakowska Fundacja Korporacja Ha!art oraz rodzima Miejska Biwych Mateusza Kulikowskiego. Można je oglądać do najbliższe- blioteka Publiczna wraz z BWA zapraszają na spotkanie poświęgo poniedziałku.
cone najnowszej publikacji „Nastka, śmiej się! Opowiadania”
Młody
artysta
jest Mariana Pankowskiego. Odbędzie się ono we wtorek, 10 grudnia,
uczniem klasy maturalnej w I o godz. 18 w BWA, a w roli gości wystąpią Jan Bińczycki i ToLiceum Ogólnokształcącym, masz Charnas.

ARCHIWUM MDK

Mateusz Kulikowski przy jednej ze
swoich prac.

a na zajęcia plastyczne
uczęszcza do MDK-u. Jego
wystawa zatytułowana została „All alone dancing in the
dark”. Kreską i plamą odsłonił „mroczną” stronę swojej
osobowości, sugestywnymi
rysunkami nawiązując do klimatów dzieł mistrza Zdzisława Beksińskiego.
Młodzi twórcy, którzy
chcieliby
zaprezentować
swoje prace w Galerii MDK,
proszeni są o kontakt z jej
opiekunem, Katarzyną Długosz-Dusznik.
(b)

Zrób kartkę lub witraż

– Marian Pankowski był poetą prozy. Nic więc dziwnego, że
kunszt jego pisarstwa widoczny
jest w małych formach prozatorskich. Pankowski pisał opowiadania całe życie i ujmował je w tomy
„Kozak i inne opowieści”, „Bukenocie” oraz „Złoto żałobne”.
W tomie niniejszym zbieramy
ostatnie małe formy, rozsiane po
pismach literackich, dotychczas
nieujęte w książkę, w których Autor mistrzowsko rozwija wszystkie

tematy znane z jego powieści
i dramatów. „Nastka, śmiej się!”
jest ostatnią książką prozatorską
„najmłodszego polskiego pisarza”. Tom, który czytelnik trzyma
w dłoni, nie został zaplanowany
do druku przez Autora. Zarówno
tytuł, jak i kompozycja tomu jest
pomysłem wydawcy i redaktora
– mówią inicjatorzy publikacji, zachęcając do udziału w spotkaniu.
Wstęp wolny.
/k/

Dzieci kręcą dla dzieci
W najbliższy czwartek (12 grudnia) BWA Galeria Sanocka zaprasza najmłodszych sanoczan na Świąteczny Przegląd Dziecięcych
Filmów Animowanych „Halo Echo – Kolęda Echo”.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 1 Dąbrówka oraz Filia nr 4
Olchowce – zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”, nad którym honorowy patronat
objął dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej.
Konkurs polega na wykonaniu
Termin składania prac (z podakartki świątecznej w dowolnej tech- niem imienia i nazwiska uczestnika
nice lub witraża z motywami świą- i opiekuna oraz adresu szkoły lub
tecznymi (np. szopka, anioły, choin- placówki
szkolno-opiekuńczej)
ka, św. Mikołaj). Organizatorzy upływa 20 grudnia br. Uroczyste
zapraszają do udziału wszystkich rozstrzygnięcie – połączone z wręzainteresowanych – od przedszko- czeniem nagród, otwarciem pokonlaków (oddziały zerowe), przez kursowej wystawy i koncertem kolęd
uczniów szkół podstawowych – odbędzie się 15 stycznia 2014 r.
i młodzież starszą, aż po dorosłych w sali koncertowej Państwowej
czytelników i przyjaciół Biblioteki.
Szkoły Muzycznej.
/j/

Jazz nawet na zamku
Już za tydzień Międzynarodowy Festiwal „Jazz Bez…”, który
po raz ósmy zawita do Sanoka. Tym razem wystąpią zespoły:
Aladdin Killers, Bester Quartet, Rahul Pophali – Grzech Piotrowski Trio i Tatvamasi.
Uroczyste rozpoczęcie festi- Muzeum Historycznego. Ciekawe,
walu odbędzie się w przyszły pią- jak zabrzmi połączenie jazzowych
tek (godz. 19) w Klubie Naftowca. tradycji z tak odległych krajów?
Zagrają dwie polskie grupy – naj- Potem festiwalowa publiczność
pierw „Aladdin Killers”, potem „Be- znów przeniesie się go „Paniki”
ster Quartet”. W nocy (godz. 22) (godz. 21), gdzie wystąpić ma roich muzycy mają wspólnie jammo- dzimy zespół „Tatvamasi”. Ceny
wać w Klubie Pani K. Na sobotę biletów: karnet dwudniowy – 40 zł,
(godz. 19) zaplanowano koncert jeden dzień – 25 zł.
indyjsko-polskiej formacji Rahul
Szczegółowa zapowiedź festiPophali – Grzech Piotrowski Trio, walu – wraz z opisami wykonawktóra wystąpi w sali gobelinowej ców – w następnym numerze. (b)

„Halo Echo” to autorski projekt ogólnopolskiego forum prezentacji i wspierania dziecięcej
twórczości lmowej, którego liderami są: Aniela Lubieniecka (Wrocław) i Agnieszka Krajewska (Poznań). Inicjatywa stworzenia
ogólnopolskiego forum prezentacji dziecięcej twórczości lmowej
została podjęta przez grono twórców związanych ze środowiskami
dzieci tworzących lmy i entuzjastów tej twórczości.

Filmy, które zobaczymy w
Sanoku, zostały zaprezentowane
podczas tegorocznego II Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych
Filmów Animowanych „Halo
Echo” we Wrocławiu. Ich autorami są dzieci w wieku od kilku
do kilkunastu lat. Festiwalowa widownia przyjęła je znakomicie,
mamy nadzieję, że spodobają się
również sanockim milusińskim.
Początek seansu o godz. 17.
Wstęp wolny.
/jot/
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WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO
JACEK ROGOWSKI, IZABELA TWORAK

Z Bagna na Salony
Wieś, dziura zabita dechami,
gdzieś na zapadłej prowincji. Nieważne, w jakim zakątku świata.
I zawsze to samo. Bieda, ciężka
harówka, żadnych perspektyw
na lepsze życie. Ludzie szorstcy,
nieufni wobec siebie. Nierzadko
noszący skrywaną krzywdę
w sercu. Brutalni i bezwzględni
wobec obcych. I ta nieodparta
potrzeba ucieczki do Wielkiego
Miasta. Wielkie Nadzieje na zmianę statusu społecznego. Tymczasem Miasto nie oferuje Niczego Dobrego. Tu toczy się zażarta
walka o Szczyt Bogactwa. Silni
pożerają słabych. Bezceremonialnie. Liczą się cechy Najpodlejsze. Zerwane więzy z własnymi
korzeniami.
Złudzenia
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przeradzające się w duchową
pustkę. Gdzieś na dnie duszy pozostaje moralny Imperatyw. Powrót do Autentycznego Dobra.

Angielska Klasyka
z Najwyższej Półki
Jesienią
wcześnie
zapada
zmrok. Za oknem zimno i deszczowo. Budzi się chęć zagłębienia w wygodnym fotelu z Wielką
angielską powieścią. Oczywiście wiktoriańską, dziewiętnastowieczną. Odrobinę przyćmionego światła, jakieś szmery
za ścianą. A Tu… przez mokradła przebiega chłopiec imieniem
Pip. Zatrzymuje się przy grobie
zmarłych rodziców, gdzie dopada go niespodziewanie olbrzym
zakuty w kajdany. To zbiegły
galernik wymuszający na chłopcu dostarczenie jedzenia i… pilnika. I w tak „nastrojowym” klimacie
rozpoczynają
się
WIELKIE NADZIEJE Karola
Dickensa, mistrza nad mistrzami. Opowieść płynie w czasie,
przed oczyma pojawiają się
barwne postacie. Prości dobroduszni wieśniacy jak kowal Joe
i Biddy, przyjaciółka Pipa.
A obok cała gromada pyszałków, złośliwców i karierowiczów

jak wuj Pumblechook i adwokat
Jaggers. Charaktery wyraziście
opisane przez Dickensa i odgrywające kluczowe role w opowieści. Historia Pipa to szorstki
i brutalny świat sieroty, pełen
zarówno melancholii, ale również rubasznego, psotnego humoru. Świat ten pozostaje
w okrutnych realiach XIX-wiecznej Anglii. Ale jak to w kcyjnej
powieści bywa, wkraczają do
tego świata wydarzenia zgoła
baśniowe. Mamy więc tutaj stare zamczysko zamieszkiwane
przez ekscentryczną damę miss
Havisham i jej rozkapryszoną
podopieczną Estellę. Pip znajduje się w obydwu światach,
a czytelnik razem z nim.
Doświadcza zadziwienia, zaskoczenia, upokorzenia, a nawet złości. Odkłada książkę, ale
myślami i sercem nadal pozostaje z jej bohaterami… wróci
do niej ponownie. Na pewno.
Jacek Rogowski

LUDZIE LODU
Wspinaczka wysokogórska. Ostatnio bardzo modna, dlatego uprawiana przez wszystkich, także takich, którzy tylko z pozoru nadają
się do elitarnego sportu. Byliśmy
świadkami (na wiosnę tego roku)
bardzo poważnego wypadku
w trakcie wyprawy na Broad Peak
i problemu z tym związanego. Czy
partnera w grupie wspinającej się,
będącego na skraju wyczerpania,
bliskiego śmierci zostawiamy
i idziemy dalej czy za wszelką
cenę staramy się ratować? Jest
takie kredo wspinaczy „Partnera
nie zostawia się samego nawet
jak jest już tylko zamarzniętą bryłą” Wawrzyniec Żuławski. A więc
nie powinno się zostawiać, a jednak zostawiono. Takie i inne problemy etyczne oraz białe i czarne
strony własnego charakteru, siły
woli, siły zycznej analizuje się
w trakcie wspinaczki. Opowiada
o tym Denis Urubko, kazachski
wspinacz, pochodzenia rosyjskiego, himalaista. Z zawodu ocer
armii kazachskiej, lmowiec. Opowiada niezwykle ciekawie, bowiem
porusza wszystkie ważne problemy związane ze wspinaniem.
Od przygotowania technicznego
wyprawy, po przygotowanie i nastawienie duchowe. Po wsparcie

i przyjaźń z kolegami wspinaczami
i analizę trasy ze starszyzną wspinaczy. Ludzi gór, wskazujących
słabe punkty natury i człowieka.
Denis słucha cierpliwie i spokojnie
tych opowiadań. A cel to nie bagatela średnio 8000 tys. metrów ponad poziom morza plus warunki
ekstremalne, -50 stopni Celsjusza,
lodowaty wiatr i permanentny brak
możliwości ogrzania, odpoczynku,
snu w pozycji poziomej, więc co
pozostaje. Tylko hart ducha i świadomość, że jest ktoś obok, kto
dzieli ten trud i wspiera słowem.
A podobno największą próbą charakteru jest samotne wejście
na szczyt w nocy, gdy przestrzeń
zmienia się diametralnie i prowokuje do pozostania tam. Nęci unikalną atmosferą chwili. Podobno
trzeba dużo samokontroli, aby się
temu oprzeć, zdecydować o powrocie i ze szczęściem i radością
zdobytego szczytu schowanym
głęboko w sercu, wracać na dół.
Bowiem wspinacze twierdzą, że
schodzenie jest o wiele bardziej
niebezpieczne niż wchodzenie.
SKAZANY NA GÓRY Denis Urubko
Izabela Tworak
kontakt z nami na adres:
wyczytamy@wp.pl
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Wielki teatr w sanockich szkołach

Tymoteusz wśród dzieci z Sanoka

ARCHIWUM TVP RZESZÓW

W przedsięwzięciu, które koordynuje TVP Rzeszów, uczestniczy ponad 100 szkół m.in.
z powiatu sanockiego. Przedstawienia teatralne, transmitowane
na żywo, oglądali także uczniowie z Sanoka. Średnio jeden
spektakl ogląda 3500 dzieci. Z ramienia
Kuratorium
Oświaty
w Rzeszowie opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Antoni
Wydro.
Na Internetowy Teatr dla
Szkół postawiła na przykład
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. W piątek, 29 listopada sala
gimnastyczna szkoły na dwie godziny zamieniła się w widownię
teatralną. Transmitowany z Lubelskiego Teatru spektakl „Tymoteusz wśród ptaków” obejrzało 90
uczniów tej szkoły. – Nie tylko
dzieci z klas pierwszych, ale i te
starsze nie mogły się doczekać
kolejnej premiery – zwierza się
dyrektor SP nr 1 Lidia Mackiewicz-Adamska. – Uczniowie,
opuszczając salę, dokonywali

z SP nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku oraz SP nr 3 im. T. Kościuszki. Nauczyciele podkreślali,
że autor opowieści Jan Wilkowski
i reżyser przedstawienia Arkadiusz Klucznik znakomicie uchwy-

Jedenastka z G2 w Rzeszowie! Ekologiczna „Dwójka”

ARCHIWUM PRYWATNE

Pięknym sukcesem pochwalić się może jedenastoosobowa gru- W Szkole Podstawowej nr 2 odbył się V Międzyszkolny Turniej
pa uczennic Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zoi w Sanoku, która Ekologiczny „Eko-Dzieciaki”. Gospodarze okazali się mało
z powodzeniem przeszła przez eliminacje szkolne kuratoryjnego gościnni, zdobywając główną nagrodę.
Konkursu Języka Francuskiego. Dziewczyny zakwalikowały się
W konkursie wzięły udział
Uczniowie wykazali się dużą
do etapu rejonowego, który odbędzie się wkrótce w Rzeszowie.
wszystkie sanockie podstawówki. wiedzą na temat segregacji odpaSkłady większości drużyn tworzyli dów i recyklingu, świetnie się przy
trzecioklasiści. Przygotowano 11 tym bawiąc. Ostatecznie jury
zadań, w których uczniowie mieli w składzie: Alicja Staruchowicz-Pawykazać się znajomością ekologii. stuszczak – przewodnicząca, MałZadania umysłowe poprzeplatano gorzata Kielar, Barbara Kosztołozabawami
sprawnościowymi, wicz i Małgorzata Sieradzka
w których niezbędna była wiedza najwyżej oceniło umiejętności reekologiczna. Drużyny zmierzyły się prezentantów SP2. Zwycięska drum.in. z krzyżówką, zabawą „Bystre żyna wystąpiła w składzie: Daria
oko”, musiały dopasować odpady Drożdż, Anna Gorczyńska, Anna
do odpowiednich pojemników, Klimaszewska, Zuzanna Kornecka.
wskazać miejsce, do którego po- Miejsce 2. zajęła SP4, a 3. SP1.
winny trać lekarstwa, zepsute tele- Konkurs opracowały i przeprowafony komórkowe, niepotrzebne dziły: Mariola Brygidyn, Małgorzata
ubrania i odpady organiczne. Nową Czaban, Agnieszka Polańska,
formą rywalizacji była praca Agnieszka Wenc i Anna Żółkiewicz.
plastyczna „Eko-Dzieciak”.
(b)

konać się, jak przydatna jest znajomość języków obcych podczas
wyjazdów w ramach „zielonych szkół”
do Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Grecji czy Norwegii. Takie wyprawy
stały się niemalże tradycją szkoły.
O tym, jak ważna w dobie
otwarcia się Polski na świat jest
znajomość języków obcych, chyba nie trzeba przekonywać nikogo. Wiedzą o tym świetnie uczniowie G2 i jak widać, stawiają
na języki. Trzymamy za nich kciuki i życzymy dalszych sukcesów! Drużyna „Dwójki” wygrała konkurs we własnej szkole.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wyrazy współczucia z powodu
śmierci Taty naszej koleżanki
i Pani Profesor Joanny Malewskiej
składają
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Młodzież
II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku

Wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

śp. Kazimierza Wójcickiego
Rodzinie zmarłego
składają
Koleżanki i Koledzy
z Klubu Żeglarskiego „Albatros”

ARCHIWUM PRYWATNE

Jest to wydarzenie, które
wzbudziło ogromną radość zainteresowanych, tym bardziej, że
test konkursowy nie należał
w tym roku do najłatwiejszych.
Zaznaczyć tutaj należy, że większość uczestniczek konkursu
uczy się języka francuskiego dopiero drugi rok, zaś cztery z nich
rozpoczęły naukę trzy miesiące
temu, w związku z czym jest to
dla nich nie lada wyczyn.
Młodzież Gimnazjum nr 2 w Sanoku wielokrotnie miała okazję prze-

Czy możliwe jest zawarcie ugody w postępowaniu administracyjnym?
Marek K. z Sanoka
Tak, w postępowaniu administracyjnym może pan zawrzeć ugodę
pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 114 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Zgodnie z tym przepisem „w sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą
zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy,
przyczyni się to do uproszczenia
lub przyspieszenia postępowania
i nie sprzeciwia się temu przepis
prawa”.
Jak wynika z przytoczonego artykułu, przedmiotem ugody może
być sprawa, „w której toczy się
postępowanie przed organem administracji publicznej”. Nie jest
zatem dopuszczalne zawarcie
ugody przed wszczęciem postępowania ani po jego zakończeniu.
Należy mieć również na uwadze,
że przepis nie sprzeciwia się zawarciu ugody, jeżeli przewiduje
załatwienie sprawy w formie decyzji administracyjnej. Ugoda
i decyzja administracyjna są zatem
równorzędnymi formami załatwienia sprawy administracyjnej. Decydując się na zawarcie ugody, musi
pan również mieć na uwadze to, że
ugoda może być zawarta między
stronami, a zatem nie jest dopuszczalne zawarcie ugody w sprawie,
w której występuje jedna strona.
W takich sprawach strona nie może
zawrzeć ugody zarówno z organem administracji publicznej, przed
którym toczy się postępowanie,
z uczestnikiem postępowania

Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-464-51-13
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres
internetowy redakcji:
tygodniksanocki@wp.pl
na prawach strony, jak i z osobą
trzecią, która ma interes faktyczny
w wyniku tego postępowania.
Ugoda może być zawarta, jeżeli
w sprawie uczestniczą strony
o „spornych interesach”. Jeżeli
w pańskiej sprawie zachodzą
wszystkie okoliczności, o których
mowa w art. 114 kpa, może pan
spokojnie pomyśleć o zawarciu
ugody, a także nad jej treścią, tak
aby była ona korzystna dla obu
stron postępowania.

Podstawa prawna:
1. art. 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 jt.).

Konkurs młodych
humanistów
Zespół Szkół nr 3 zorganizował II Multimedialny Projekt Humanistyczny „Horyzonty literatury”, którego głównym tematem było
„Funkcjonowanie motywu powstań narodowych w literaturze”.
Pierwszą nagrodę zdobył Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Celem przedstawianych pre- sja konkursowa najwyżej oceniła
zentacji było zastosowanie nowo- prezentację uczniów Szkoły Rolczesnych technologii w naukach niczej z Nowosielec, których
humanistycznych oraz pogłębie- opiekunem był Robert Piechocki.
nie wiedzy na temat życia pisarzy Kolejne miejsca zajęły drużyny
i poetów, tworzących w okresie gospodarzy i „Ekonomika” (starpowstań.
Dyrektor
szkoły, towały także ZS4 i I LO).
Krzysztof Futyma podkreślił, że
(b)
takie
spotkania
mają sens – nie tylko w wymiarze dydaktycznym,
ale
i wychowawczym.
W świetle współczesnych
wydarzeń, młodzież na
nowo uczy się, co
naprawdę znaczą
pojęcia takie jak patriotyzm, wolność,
ojczyzna.
Wykład na temat polskich powstań narodowych
wygłosił Piotr Kita,
historyk I Liceum
Ogólnokształcącego, przybliżając te
szczególne karty
naszej
historii. Imprezę prowadzili Joanna Ziemiańska
Ostatecznie komi- i Dominik Gagatko.
ARCHIWUM PRYWATNE

do masowej młodej widowni.
Oferowany jest szkołom od października 2012 r. z myślą
o uczniach szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczególnie tych oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych.
Każdy spektakl grany jest
na żywo. Warunkiem udziału
w kodowanej, bezpłatnej transmisji jest dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Telewizja Polska i jej partnerzy biorący udział w projekcie
będą również współpracować
przy organizacji i przeprowadzeniu pierwszego w Polsce, realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia, konkursu pn.„Internetowy
Przegląd Szkolnych Zespołów
Teatralnych”, będącego prezentacją najlepszych uczniowskich
kół teatralnych wyłonionych
w drodze eliminacji na szczeblu
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 tworzyły widownię podczas wojewódzkim i ogólnopolskim.
jednego ze spektakli.
Założeniem Przeglądu jest promocja szczególnie uzdolnionych
pierwszych recenzji, głośno dzie- cili sposób myślenia i wrażliwość młodych ludzi oraz rozwijanie ich
ląc się swoimi spostrzeżeniami najmłodszych odbiorców sztuki.
twórczych zdolności i kreatywnoze spektaklu.
Internetowy Teatr TVP dla ści. Szczegółowe informacje
Z problemami bliskimi każde- Szkół jest nowatorską inicjatywą o konkursie znajdują się na stromu dziecku, jakie przeżywał miś TVP, wykorzystującą nowocze- nie internetowej www.iteatr.tvp.pl
Tymoteusz, zapoznały się w Sa- sną technologię jako sposób donoku również najmłodsze klasy tarcia ze sztuką wysokich lotów
Adam Czapkowski

Internetowy Teatr dla Szkół to przedsięwzięcie, które koordynuje
TVP Rzeszów. W jego ramach zaprezentowano już 16 spektakli.
Uczniowie mogli m.in. obejrzeć bajkę „O Janku i jego niemądrych
braciszkach”, „Przygody Jasia i Małgosi”, „Calineczkę” i „Antygonę” w formie pantomimy. 29 listopada odbyła się premiera
„Tymoteusza wśród ptaków”.
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Dostała wyrok,
wzięła dobrą odprawę
i… poszła na emeryturę

Zapadł wyrok w głośnej sprawie byłej dyrektorki Młodzieżowego
Domu Kultury Alicji K. oraz sekretarki Jolanty Sz. Obie otrzymały
karę pozbawienia wolności na 1 rok i 6 miesięcy, w zawieszeniu na trzy lata. Była dyrektorka nie musi jednak przejmować
się wyrokiem, bo właśnie przeszła na emeryturę, otrzymując
31 tys. zł z tytułu odpraw i ekwiwalent za urlop. Wcześniej, w trakcie toczącego się śledztwa, wykorzystała przysługujący nauczycielom płatny urlop dla poratowania zdrowia.

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl

W MDK działy się rzeczy, w które trudno dziś uwierzyć. Na przykład
pracownicy otrzymywali do podpisania aneks, rzekomo zwiększający
wymiar czasu pracy. W rzeczywistości pracowali na starych warunkach, natomiast kwoty wynikające
z różnicy między umową o pracę
a kcyjnym aneksem wypłacano
na podstawie odrębnej listy płac
w kasie MDK, skąd płynęły do kieszeni Jolanty Sz. W imieniu jednej
z instruktorek, niczego nieświadomej, sekretarka złożyła także wniosek o zapomogę, fałszując jej podpis
na dokumencie i na liście wypłat.
Sporządzono również protokół z Rady Pedagogicznej, która… nigdy się nie odbyła (chodziło
o pozytywną ocenę pracy dyrektorki).
Do jego sporządzenia zmuszono jedną z instruktorek. Latem 2010 roku,
kiedy po naszej publikacji nad placówką zaczęły gromadzić się czarne
chmury, ktoś usunął z księgi protokołów MDK sfałszowany dokument. Jedynym śladem po nim jest fotokopia
sporządzona przez pracowników.

i cokolwiek zmienić – podkreślają
nasi rozmówcy.
O niezrozumiałej bierności
władz poprzedniej kadencji świadczy choćby to, że jesienią 2010
roku, po przeprowadzeniu kontroli
wewnętrznej w placówce, która potwierdziła szereg nieprawidłowości,
Zarząd Powiatu nie podjął żadnych
kroków dyscyplinarnych w stosunku
do Alicji K. Ba, udzielono jej zgody
na urlop na poratowanie zdrowia,
oczywiście płatny, z którego korzystała przez dziesięć miesięcy.
Do dość kuriozalnej sytuacji
doszło także, kiedy w czerwcu

go prze organy ścigania śledztwa, komisja stwierdziła m.in.,
że zarzuty stawiane byłej dyrektorce „nie dotyczą naruszenia praw
i dobra dziecka”.
Po powrocie Alicja K. zdołała
także wywalczyć odszkodowanie
za odwołanie jej ze stanowiska bez
zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w wysokości
trzykrotnego dodatku funkcyjnego…

Półtora roku
w zawieszeniu

Alicji K. udowodniono m.in.
przestępstwa dotyczące – najogólniej mówiąc – oszustwa i
fałszerstwa intelektualnego. Byłą
dyrektorkę uznano za winną
trzech spośród czterech postawionych zarzutów.
Alicji K. wymierzono łącznie karę pozbawienia wolności
na okres 1 roku i 6 miesięcy. Sąd
orzekł również karę grzywny
w wysokości 100 stawek dziennych
(15 zł za dzień), zakaz pełnienia
funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych i kulturalnych
na okres 3 lat. Skazaną zobowiązano także do naprawienia w części
wyrządzonej szkody poprzez zapłatę tysiąca złotych na rzecz MDK
oraz do pokrycia kosztów postępowania sądowego.
Jolanta Sz., oprócz oszustwa i
fałszerstwa materialnego (podrobienie lub przerobienie dokumentów)
została skazana za kradzież i podżeganie (nakłanianie innej osoby do
dokonania czynu zabronionego). Wymierzono jej karę pozbawienia wolnoHistoria z MDK powinna być dla wszystkich nauczką, zwłaszcza dla organu prowadzącego. Zamia- ści łącznie na rok i 6 miesięcy w zatanie problemów pod dywan niczego nie rozwiązuje.
wieszeniu na trzy lata oraz grzywnę
Bali się własnego cienia Ludzie wpadali w nerwice, depre- 2011, po powrocie do pracy, w wysokości 100 stawek dziennych
nowy dyrektor MDK, Jakub Osi- (po 15 zł). Musi także naprawić szkoDziś na pytanie, jak to możliwe, sje, cierpieli na bezsenność.
dlaczego ludzie godzili się na takie
Gdzie byli zwierzchnicy? ka, podjął decyzję o jej zawiesze- dę, poprzez zapłatę na rzecz MDK 5
rzeczy, pracownicy odpowiadają.
Winę za taki stan rzeczy po- niu ze względu na toczące się już tys. zł .
– Mamy nadzieję, że wyrok,
– Panowała wówczas taka psycho- nosił częściowo organ założyciel- w prokuraturze śledztwo (w tym
choć
jeszcze nieprawomocny,
czasie
dostawałaby
pobory
bez
za i presja, że żyliśmy w jakimś nie- ski, czyli Starostwo Powiatowe.
rzeczywistym świecie. Idąc do pra- – Różne osoby zgłaszały, że konieczności świadczenia pracy). zamyka ten ponury rozdział w hicy, każdy zadawał sobie pytanie, w MDK źle się dzieje. Jeden Dyrektorka odwołała się jednak storii MDK. Dziś myślimy tylko o
w jakim humorze jest pani dyrektor z instruktorów chodził osobiście do Komisji Dyscyplinarnej dla Na- tym, aby jak najlepiej pracować,
i kto tym razem będzie oarą – tłu- do starosty Krawczyka. I nic. Zde- uczycieli przy Wojewodzie Pod- służąc dzieciom i młodzieży –
maczą. Krzyki, krytykowanie, poni- rzaliśmy się ze szklanym sutem. karpackim, która uchyliła decyzję stwierdza dyrektor Jakub Osika.
żanie, były na porządku dziennym. W takiej sytuacji trudno wojować szefa MDK. Mimo prowadzoneBARTOSZ BŁAŻEWICZ

W placówce przez lata panowały chore i nienormalne układy. Dyrektorka Alicja K. wprowadziła w MDK
terror, zastraszała i poniżała pracowników. Opowiadali o tym podczas
przesłuchań w prokuraturze, a wcześniej na łamach „Tygodnika”, który
w 2010 roku opublikował tekst „Tango z królem”. Jego bohater, instruktor tańca z Przemyśla, był pierwszą
osobą, która publicznie opowiedziała
o tym, co dzieje się w MDK. Artykuł
uruchomił lawinę, zmuszając organ
prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe – wcześniej głuche na sygnały
ze strony pracowników – do podjęcia
działań. Sprawa trała do prokuratury. Trwające półtora roku śledztwo
zakończyło się postawieniem zarzutów dyrektorce Alicji K. oraz Jolancie
Sz. zatrudnionej w MDK na stanowisku obsługi sekretariatu, kadr i kasy.
Dotyczyły one jednak nie mobbingu
i złego traktowania ludzi, ale przestępstw kryminalnych, do których
na terenie MDK również doszło.

Lepkie rączki
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Roznosiciele dobra

MARIAN STRUŚ

W gronie uczestników znaleźli
się znakomici goście, wśród nich:
starosta Sebastian Niżnik, burmistrz miasta Sanoka dr Wojciech
Zima, Święty Mikołaj, Boże Narodzenie i związana z nimi szcze- nie byłaby tak widoczna, gdyby Blecharczyk, dyrektor Powiatowególna potrzeba dotarcia z ciepłem i miłością do wszystkich, nie pomoc, na jaką zawsze mo- go Centrum Pomocy Rodzinie Jan
zwłaszcza tych bezradnych, zbłąkanych, biednych. Nie przez żemy liczyć ze strony władz sa- Paszkiewicz, dyrektor Szpitala
przypadek Międzynarodowy Dzień Wolontariatu obchodzony jest morządowych powiatu i miasta, Specjalistycznego Adam Siemwłaśnie w tym czasie. Sanoccy wolontariusze świętowali ten wy- a także sponsorów i darczyńców. bab, rektor Państwowej Wyższej
jątkowy dzień w poniedziałek, 2 grudnia, a jego gospodarzami Do nich wszystkich odnieść na- Szkoły Zawodowej w Sanoku
było Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół nr 3.
leży słowa Jana Pawła II, który dr Elżbieta Cipora, naczelnik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym Zoa Krzanowska, ks. Piotr
Buk. W roli gościa specjalnego
wystąpiła p. Wanda Wojtuszewska, jedna ze współzałożycielek
sanockiego Centrum Wolontariatu, obecnie prezes Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św.
ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
Obecność pani prezes była znakomitą okazją, aby pogratulować
jej ostatniej Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie pomocy
społecznej. Uczynili to: starosta
Sebastian Niżnik oraz burmistrz
Wojciech Blecharczyk, wręczając
laureatce tej prestiżowej nagrody
piękne bukiety kwiatów.
Zabierając głos, pani Wanda
zaczęła od pytania, czy łatwo być
dziś wolontariuszem? Z odpowieList gratulacyjny, dużo ciepłych słów od władz miasta i powiatu i burzę oklasków od sanockich dzi, jakiej sama udzieliła, wyniwolontariuszy otrzymała pani Wanda Wojtuszewska z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. Dziś kało, że nie bardzo. – Musi mieć
może być dumna, że kilkanaście lat temu była współzałożycielką PCW.
dużo sił i wewnętrzną potrzebę
– Ten dzień jest znakomitą spieszą. Te podziękowania kie- mówił, że człowiek jest wielki pomagania innym, znać psycholookazją, aby podziękować wszyst- ruję zarówno do młodzieży sku- nie przez to, co ma, kim jest, ale gię, być gotowym na wyrzeczenia,
kim wolontariuszom za to, że pionej w pięciu szkolnych kołach czym dzieli się z innymi – mówiła być pogodnym, cierpliwym, dosą, że angażują się w społecz- wolontariatu i ich opiekunów, jak na powitanie uczestników spotka- brym. To nie tak mało…
Dowodem na to, że takich
ną działalność wolontariacką, również do seniorów, tworzących nia p. Czesława Kurasz, prezes
że potraą dostrzec człowieka koło przy Uniwersytecie Trze- Powiatowego Centrum Wolonta- ludzi nie brakuje, są rosnące
szeregi sanockich wolontariuszy.
potrzebującego pomocy i z nią ciego Wieku. Nasza działalność riatu w Sanoku.

Dla siedmiu adeptów PCW dzień
2 grudnia 2013 roku będzie tym
szczególnym. Tego bowiem dnia,
z rąk prezes Cz. Kurasz, w asyście
starosty S. Niżnika i burmistrza
W. Blecharczyka, odebrali pierwsze legitymacje wolontariusza.
Cała siódemka to uczniowie sanockich szkół średnich. – To nieprawda, że wstępujemy do wolontariatu w wyniku mody, jaka nań
rzekomo zapanowała. Ja czynię to
dlatego, że autentycznie chcę pomagać innym i znajdę na to czas.
Na pewno nie będzie to dla mnie
czas stracony – powiedział jeden
z tych „siedmiu wspaniałych”.
Bardzo uroczystym momentem spotkania było uhonorowanie
kilku osób tytułem „Honorowego Wolontariusza Powiatowego
Centrum Wolontariatu w Sanoku”.
To w uznaniu ich szczególnego
zaangażowania i dokonań w zakresie wspierania działalności
Centrum. Otrzymali je: Krzysztof Futyma – dyrektor ZS nr 3,
Sebastian Niżnik – starosta sanocki, Andrzej Smolik – dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej
i Marian Struś – redaktor naczelny
„Tygodnika Sanockiego”. – Czuję
się dumny z tego tytułu i traktuję
go jako zbiorowe wyróżnienie całej redakcji – powiedział M. Struś.
W wystąpieniach gości dominowały podziękowania i wyrazy
uznania za serce, za aktywność,
za wsparcie w spieszeniu z pomocą ludziom jej potrzebującym.
Kierowane one były na ręce pani
prezes Czesławy Kurasz, którą
burmistrz Blecharczyk nazwał

„matką chrzestną wszelkich
otwartych serc”. Wykorzystując okazję, prosił sanocką brać
wolontariacką o pomoc przy organizacji I Światowego Zjazdu
Sanoczan w czerwcu 2014 roku,
a także dwóch najbliższych wielkich imprezach sportowych, jakimi będą: Mistrzostwa Świata
w Hokeju na Lodzie Młodzieżowców oraz Międzynarodowy Puchar
Sanoka Gladiatorów w Ice Speedwayu. Z kolei Sebastian Niżnik, oprócz serdecznych życzeń
z okazji Światowego Dnia Wolontariatu, zaapelował o pomoc przy
organizacji nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
O podejściu młodych ludzi
do działania w strukturach Centrum Wolontariatu można było
się przekonać podczas prezentacji działań i dokonań Szkolnego Koła przy Zespole Szkół nr 1.
Inicjatorka utworzenia koła i jego
opiekunka Lucyna Malik może
mieć powody do satysfakcji, że
udało się jej porwać do tej pięknej idei młodzież. Artystycznym,
a także ideowym przekazem zaangażowania się w działalność
wolontariacką był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
młodych artystów z ZS nr 3, gorąco przyjęty przez uczestników
spotkania. Świetnie dobrane piosenki w znakomitym wykonaniu
i dużo pięknych słów, z których
wyłowiliśmy takie oto przesłanie:
„Otwórzmy się na potrzeby drugiego człowieka, w ciszy, z miłością w sercu, na zawsze!”
emes
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W CENTRUM UWAGI

Niby było pięknie jak zawsze; orkiestra dęta, przemarsz przez miasto, uroczysta akademia i górniczy obiad, a odnosiło się wrażenie, że nie jest to już ta
sama Barbórka co przed laty. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, odpowiedzi
były dwie: atmosfera wśród górniczej braci upodabnia się do tej w centrali – to
był pierwszy, najczęściej podawany powód. Drugi brzmiał nieco inaczej, choć
wiązał się z pierwszym: – Czujemy się zmęczeni tymi wszystkimi zmianami,
niepewni tego, co przyniesie jutro! Czy Barbórka 2013 w sanockim oddziale
PGNiG choć trochę rozwiała te obawy? Czy poprawiła nastroje?
wiercić głębiej. Wstępne wyniki, jakie posiadamy, są bardzo interesujące – stwiermarian-strus@wp.pl
dził. Dodał przy tym, iż doczekaliśmy
czasów, kiedy nie tylko znalezienie gazu
Świętowanie zaczęło się tradycyjnie czy ropy jest ważne. Równie wielkim
od mszy świętej odprawionej w intencji wyzwaniem staje się ich eksploatacja, co
górników naftowców i gazowników w ko- stawia trudne i odpowiedzialne zadania
ściele farnym. Potem, przy dźwiękach przed inżynierią złożową.
górniczej orkiestry dętej, uczestnicy BarW centrali optymistycznie
bórki przeszli do Sanockiego Domu KultuOptymizm dominował w wypowiedzi
ry, gdzie odbyła się uroczysta akademia. wiceprezesa PGNiG Jacka MurawskieWśród przybyłych na sanocką Barbórkę go. – Pierwsze trzy kwartały były bardzo
gości znaleźli się posłowie: Jan Bury dobre dla spółki (PGNiG) i to we wszyst(PSL), Marek Rząsa i Piotr Tomański kich segmentach: wydobyciu, obrocie
(obaj PO) oraz wicewojewoda Alicja Wo- i magazynowaniu. Niewątpliwie duży
sik, samorządowcy z miasta, powiatu wpływ na to miała prowadzona w PGNiG
i gminy: burmistrz dr Wojciech Blechar- restrukturyzacja. Będziemy chcieli kontyczyk, starosta Sebastian Niżnik i wójt gmi- nuować tę passę. Strategia, na której
ny Sanok Anna Hałas. Na górniczy zew oparta była restrukturyzacja, ulegnie
w doborowym składzie stawili się przed- pewnym modykacjom, ale jej główny
stawiciele służb mundurowych: Państwo- kierunek będzie utrzymany. Żywimy nawej Straży Pożarnej, z wojewódzkim ko- dzieję, że nowe podejście do wierceń da
mendantem Bogdanem Kuligą, Policji nam większe wydobycie. I to jest zada- Czarne mundury, złote guziki, czerwone róże. Niby wszystko tak samo jak przed laty, ale radości z okazji górniczej
i Straży Granicznej. Władze spółki PGNiG nie na 2014 rok. Innym wyzwaniem bę- Barbórki jakby nieco mniej.

MARIAN STRUŚ

Czyżby Barbórka
nam spowszedniała?

reprezentowali: Jacek Murawski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. nansowych, Andrzej Maksym, zastępca dyrektora oddziału geologii i eksploatacji, członkowie
rady nadzorczej PGNiG: Agnieszka
Chmielarz i Mieczysław Kawecki, dyrektorzy kilku departamentów oraz przedstawiciele współpracujących z sanockim oddziałem rm, instytucji i urzędów oraz
stowarzyszeń. Witał ich serdecznie
gospodarz sanockiej Barbórki p.o. dyrektora oddziału Mieczysław Jakiel.

Wyniki dobre,
ale nie zaskoczyły

Przyszłość ma przed sobą także PGNiG,
które wkrótce czeka duże wyzwanie związane z uwolnieniem rynków gazu. Jestem
dobrej myśli. Skoro polska energetyka poradziła sobie, to PGNiG też powinno zdać
ten egzamin. Zwłaszcza, że święta Barba-

Wicewojewoda Alicja Wosik swoje wiciele służb mundurowych i współprawystąpienie zaczęła od przypomnienia, cujących z oddziałem PGNiG rm, instyiż Podkarpacie jest kolebką przemysłu tucji i organizacji.
naftowego. – To 150 lat historii, ale to
Zasłużonych jakby
także praca i pasja wykonywania tego
trochę mniej
zawodu. Wiele wam, drodzy naftowcy
Zawsze jednym z najbardziej uroczystych momentów górniczej Barbórki
była ceremonia wręczania odznaczeń,
przyznawanych tym, którzy w sposób
szczególny zasłużyli się w pracy. Tym
razem zabrakło odznaczeń rangi krzyży
zasługi. Najwyższymi odznaczeniami
były przyznawane przez Prezydenta RP
Odznaki za Długoletnią Służbę – medal
złoty, srebrny i brązowy. Otrzymało je
kilkanaście osób. W uznaniu zasług dla
rozwoju górnictwa naftowego i gazownictwa Minister Gospodarki nadał kilku
pracownikom sanockiego oddziału
PGNiG odznaki honorowe „Zasłużony
dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”. Ponadto prezes PGNiG przyznał
kilkunastu pracownikom odznaki „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Odznaczenia wręczali: wicewojewoda Alicja Wosik, wiceprezes PGNiG
Jacek Murawski, p.o. dyr. oddziału Mieczysław Jakiel oraz z-ca dyr. oddziału
geologii i eksploatacji Andrzej Maksym.
AUTOR (2)

Rok 2013, podobnie jak kilka poprzednich, nie przyniósł wielkich odkryć
związanych z głębokimi wierceniami.
Przyniósł natomiast wyniki na poziomie
tych sprzed roku, a może nawet nieco niższym. – W 2013 roku z 38 kopalń gazowych wydobędziemy 1 mld 650 mln m
sześc. wysokometanowego gazu ziemnego, 48 tys. ton ropy naftowej, a w czterech podziemnych magazynach zgromadzimy i oddamy do systemu 865 mln m
sześc. gazu. W niedługim czasie, dzięki
prowadzonym inwestycjom w magazynach w Husowie i Brzeźnicy, ilość tę
zwiększymy do 1 miliarda m sześc. Nakłady inwestycyjne 2013 roku sięgnęły
kwoty ok. 100 milionów złotych i skoncentrowane były na realizacji 113 zadań, które będą wykonane w 93 procentach –
meldował dyr. Mieczysław Jakiel.
Odnosząc się do przyszłości, powiedział:
– W 2014 roku będziemy chcieli włączyć
do eksploatacji 18 kolejnych otworów. Na
inwestycje planujemy wydać ok. 160 mln
zł, w tym 100 milionów związanych z zadaniami zwiększającymi wydobycie i 60
milionów na kontynuowanie modernizacji
podziemnych magazynów gazu.
Kolejny meldunek składał Andrzej
Maksym – zastępca dyrektora Oddziału
Geologii i Eksploatacji z siedzibą w Warszawie, wydzielonego z oddziałów w Sanoku i Zielonej Górze w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji. – Odwierciliśmy
8 otworów gazowych poszukiwawczych,
2 eksploatacyjne i 3 badawcze. Było to
łącznie 75 tys. mb. wierceń. Teraz wchodzimy w obszary, gdzie będziemy chcieli

dzie zderzenie się z prawdziwą konkurencją,
co
wiązać
się
będzie
z uwolnieniem rynków gazu. Już od pewnego czasu przygotowujemy się do tego,
gdyż musimy tu dobrze wypaść. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na innowa-

Nawet „Pectus”
nie porwał widowni

Sanocką Barbórkę uświetnił występ
popularnego zespołu „Pectus”. Owszem,
Honorowe odznaki „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” wręczają: wiceprezes PGNiG Jacek
podobał się widowni, chociaż jej szeregi,
Murawski w asyście po dyrektora sanockiego oddziału PGNiG Mieczysława Jakiela.
po długiej i monotonnej pierwszej części
cjach i standardach światowych. To ra, otaczająca opieką górników, na pewno zawdzięczamy. Bo to nie tylko wyrywa- akademii, wyraźnie się przerzedziły.
wszystko ma nam zapewnić efektywność postara się im pomóc – optymistycznie za- nie skarbów tej ziemi. Nie ma chyba To też był dowód, że chęci do radości
– powiedział wiceprezes Murawski. Kto kończył poseł.
dziedziny życia, do której górnicy-naf- i zabawy jakby ubywało u górniczej braci.
będzie kierował realizacją tej strategii,
Poseł Piotr Tomański, wywodzący się towcy nie dołożyliby swojej ręki i serca
Zwieńczeniem obchodów barbórkotego już nie powiedział. Jak wiadomo, z rodziny podkarpackich naftowców, pod- – stwierdziła. Odnosząc się do przyszło- wego święta był uroczysty obiad górniczy,
ogłoszony został konkurs na prezesa kreślił, że górnictwo naftowe i gzownictwo ści, powiedziała: – Przyszłość górnictwa który przygotowała restauracja „Szelców”
PGNiG i dopiero jak znane będzie jego jest to branża, która może liczyć na suk- naftowego dla Podkarpacia jest ogrom- w Lesku. Oczywiście, nie zabrakło toanazwisko, jak uformuje się skład (nowe- ces, gdyż jest oczkiem w głowie rządu, nie ważna. Dlatego życzę wam, żeby stów i życzeń, aby kolejny rok był dla prago) kierownictwa spółki, będzie można dysponuje coraz lepszym i nowocześniej- dokonywane zmiany i przekształcenia cowników sanockiego oddziału lepszym,
powiedzieć coś więcej.
szym sprzętem do odkrywania nowych zachodziły w oparciu o wasze pomysły, owocniejszym i wreszcie wolnym od rezasobów i ich eksploatacji, a także – i to przemyślenia i dokonania. Życzę także strukturyzacyjnych meandrów. I niechby
Pośpieszyli z życzeniami
Wypowiedź posła Jana Burego tchnę- uznał za najważniejsze – ma wspaniałych, nowych odkryć, o których marzycie wy, ten 2014 rok przyniósł im sukces znaczony odkryciem „wielkiego gazu”, o którym
ła umiarkowanym optymizmem. – Mamy oddanych ludzi. Życzył im siły do realizacji marzy Podkarpacie i cała Polska.
Z życzeniami pospieszyli także byłoby głośno w kraju. Biorąc pod uwagę
zasoby, które potramy wyrwać ziemi, przyszłych planów i ciągłej opieki świętej
mamy bezpieczną politykę energetyczną Barbary. Na zakończenie odczytał list wy- gospodarze tej ziemi: burmistrz Wojciech kilkuletnie oczekiwania na tę chwilę, chyrządu, która od kilku lat konsekwentnie kła- wodzącego się z Podkarpacia wiceministra Blecharczyk, starosta Sebastian Niżnik ba należałoby prosić świętą Barbarę, aby
i wójt Anna Hałas, a następnie przedsta- przyłożyła do tego swoją rękę.
dzie nacisk na krajowe wydobycie gazu. Skarbu Państwa Zdzisława Gawlika.
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Z dużej drogi wiele mniejszych

Remont drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza niesie dla obu
gmin dodatkowe korzyści. W ramach głównej inwestycji rma
Budimex utwardziła kilkadziesiąt bocznych dróg, za co mieszkańcy nie zapłacili ani złotówki.

zrobione po klika bocznych
dróg, natomiast wykonawca inwestycji oszczędza koszty i
czas.

Nawiązka na zabytki
od przemytnika dzieł sztuki

ciągałoby za sobą spore koszty
– podkreśla Łukasz Woźniczak,
sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
Zagórz.
Niestety, zawsze znajdzie się
ktoś szukający dziury w całym.
Otrzymaliśmy donos, że przy okazji inwestycji „prywatę” uprawia
radny powiatowy Marek Szpara,
pracownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rzekomo
miał on zażyczyć sobie doprowadzenia drogi do swojej działki, w
zamian za wynajmowanie pokoi
pracownikom Budimexu.
– Gdyby chodziło o jedyną
tego typu drogę, to rzeczywiście
byłyby to podejrzane, ale skoro to
jedna z kilkudziesięciu… Działki
ma przy niej chyba z dziesięć innych osób, więc miały zostać pokrzywdzone tylko dlatego, że i ja
mam tam swój kawałek ziemi? –
pyta retorycznie inspektor, dodając przy okazji: – Akurat przy tej
inwestycji nie pełnię nadzoru, a że
moja rodzina ma dwa domy, to jeden z nich zdecydowałem się wynająć pracownikom Budimexu, tak
jak to robi wiele innych osób.
A z zarobionych pieniędzy się rozliczam w Urzędzie Skarbowym.
(bart)

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o miłym prezencie dla Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami, które ma otrzymać 4,8 tys. zł
z nawiązki sądowej, zasądzonej przez sąd w Ustrzykach. Społecznicy ze stowarzyszenia byli kompletnie zaskoczeni tym niespodziewanym darem. Jak się dowiedzieliśmy, nawiązka trała do Sanoka
dzięki funkcjonariuszom... Oddziału Celnego w Krościenku,
w związku z wydaniem wyroku w sprawie przemytu dzieł sztuki.

Arena lodowa
Okazuje się, że wypełnianie funkcji (wice)
wojewody może być także pracą naukową, a nawet twórczą. Na odkrycie takie
naprowadziła nas wicewojewoda Alicja
Wosik w swoim wystąpieniu podczas zakończenia realizacji projektu pt. „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok”.

Otóż pani wicewojewoda wprowadziła
do obiegu nieznaną wcześniej w dziedzinie
inwestycji nową jednostkę przeliczeniową
o nazwie „arena lodowa”. Stwierdziła bowiem, iż „... zrealizowana inwestycja to tak
jakby wybudować kilka aren lodowych...”
Dla tych, którzy chcieliby używać nowej
jednostki przeliczeniowej ważna informacja:

jedna arena lodowa odpowiada mniej więcej
30 milionom złotych. Wiedząc o tym, łatwo
obliczyć, że inwestycje w SPGK kosztowały
4 areny, a projektowany zespół basenów to
zaledwie 1-2 areny. Prawda, że niedużo?
Dziękujemy pani wicewojewodzie za ujawnienie nowej jednostki inwestycyjnej i wynikający z niej powiew optymizmu, że park
wodny to nie jakieś ciężkie miliony, ale zaledwie jedna, no może dwie areny. Prawda, że
to brzmi inaczej?
emes

nowy w Lesku – VI Wydział Zamiejscowy Karny w Ustrzykach Dolnych.
I to właśnie ustrzycki sąd nakazał
przemytnikowi wpłatę nawiązki sądowej na rzecz Stowarzyszenia
Opieki nad Starymi Cmentarzami.
Z tego, co nam wiadomo, zadbali o to
sanoczanie zatrudnieni w służbach
celnych, wskazując sądowi prężnie
działające i godne zaufania stowarzyszenie społeczne zajmujące się
ochroną zabytków, gdyż sprawa dotyczyła właśnie zabytków.
– Liczymy, że pieniądze do nas
traą, gdyż z sentencji wyroku wynika,
że skazany ma już na koncie wyrok
w zawieszeniu i jeśli nie wykona zobowiązania, sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary
pozbawienia wolności – wyjaśnia
Ewa Filip, prezes Stowarzyszenia
Opieki nad Starymi Cmentarzami.
Korzystając z naszych łamów,
pani prezes i członkowie stowarzyszenia serdecznie dziękują pracownikom i kierownictwu Oddziału Celnego w Krościenku oraz w Krośnie,
a także Sądowi w Ustrzykach.
My ze swojej strony zapewniamy,
że nawiązka tra w naprawdę dobre
ręce! Chyba że przemytnik wybierze więzienie…
(z)

ARCHIWUM SC

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Chodzi o głośną sprawę, o której informowały nawet ogólnopolskie media. Latem ubiegłego roku,
na przejściu granicznym w Krościenku, funkcjonariusze Służby
Celnej podczas kontroli wjeżdżającego na Ukrainę samochodu
na niemieckich numerach rejestracyjnych odkryli zabytkowe przedmioty, m.in. 2200 sztuk monet
z różnych okresów, począwszy
od czasów rzymskich do współczesnych, około 100 sztuk biżuterii
ze złota i srebra, odznaczenia i medale z XIX i XX wieku, broń białą,
pistolety, kilkaset starych zdjęć
i pocztówek. – Celnicy zwrócili się
do Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie o wydanie opinii dotyczącej zatrzymanych przedmiotów.
Muzealnicy potwierdzili, że posiadają one walory historyczno-zabytkowe, wyceniając ich wartość
na około 60 tys. zł – mówi Edyta
Chabowska, rzecznik Izby Celnej
w Przemyślu. Na tej podstawie
Sołtys Czaszyna – Kacper Kuzio, pokazuje jedną z dróg, które w jego miejscowości utwardziła
służba celna, w związku z podejrma Budimex.
Od redakcji: Powyższy tekst to
rzeniem popełnienia przestępstwa
Mechanizm jest prosty: przy ko na odpowiednie wysypisko,
efekt
wspomnianego
donosu,
– Jesteśmy bardzo zadowowywozu zabytków za granicę bez
modernizacji tak znacznego od- rmie łatwiej jest wysypać go na leni ze współpracy z Budimexem. który postanowiliśmy sprawdzić.
pozwolenia, skierowała sprawę
cinka drogi pozostaje masa od- najbliższy trakt, nawet polny, a Najbardziej skorzystali na niej Jeżeli jego autor nie jest usatysdo Prokuratury Rejonowej w Lesku,
padów, tzw. destruktu, z którym następnie ubić. Korzyść obopól- mieszkańcy naszych miejscowo- fakcjonowany publikacją, sugeruzakończoną aktem oskarżenia i wytrzeba coś zrobić. Zamiast wy- na, bo mieszkańcy większości ści, bo w normalnych sytuacjach jemy skierowanie sprawy na drorokiem wydanym przez Sąd Rejowozić go nie wiadomo jak dale- miejscowości mają za darmo utwardzenie gminnych dróg po- gę administracyjną.

Cenne przedmioty, których przemyt udaremniły służby celne
w Krościenku.

CBŚ rozbiło gang narkotykowy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

KWP RZESZÓW

Dyrektor wszczął wobec
niego także postępowanie dyscyplinarne. To standardowa procedura w takiej sytuacji, która
nie przesądza jednak, czy funkcjonariusz jest winny. W tej kwestii będziemy czekać na ustalenia
prokuratury – mówi kpt. Jarosław
Wójtowicz, rzecznik dyrektora
okręgowego Służby Więziennej
w Rzeszowie.
Praca w więziennictwie,
choć dobrze płatna, jest trudna.
To bardzo specyczne środowisko. By w nim pracować,
niezbędne są określone cechy
charakteru i osobowości. Sprawdza się je m.in. w czasie 2-letniej
służby przygotowawczej, w czasie której funkcjonariusz uczy się,
a jego przełożeni oceniają, jak
sobie radzi. Jeśli są zastrzeżenia a opinia końcowa negatywna,
na dalszą karierę w więziennictwie nie ma szans. Aresztowany
funkcjonariusz „przyuczał się”
od około półtora roku. Ani jego koledzy, ani przełożeni nie przypuszczali, że nie tylko do służby...

– Każdy, kto decyduje się
na pracę w służbach mundurowych, wie doskonale, że musi
być czysty jak łza i poza wszelkim podejrzeniem niczym żona
Cezara, gdyż jakiekolwiek złamanie prawa automatycznie go
wyklucza – podkreśla rzecznik,
który nie ukrywa, że podejrzenia i
aresztowanie funkcjonariusza zaskoczyło go. – W mojej 13-letniej
pracy zawodowej nie słyszałem
o takim przypadku. Na początku pomyślałem, że mogło dojść
do szantażu funkcjonariusza
przez więźniów, ale po dokładnym przejrzeniu papierów, skłaniam się bardziej ku temu, że Zatrzymanie przestępców poprzedziła kilkumiesięczna praca poprzyczyną tego jest zwykła głu- licjantów CBŚ, którzy rozpracowali grupę.
pota młodego człowieka.
również więźniów Aresztu Śled- skonstruowany, że prędzej czy
Więźniowie na koksie? czego? Odpowiedzi na to pytanie później wyłapie, jeśli ktoś miał
Zważywszy na dotychczaso- na razie nie znamy, choć Jaro- kontakt z narkotykami. Nic na to
we wyniki śledztwa i aresztowanie sław Wójtowicz podkreśla, że nie wskazuje, choć 100-propewności
nigdy
funkcjonariusza, trudno nie zadać wniesienie czegokolwiek nie centowej
sobie pytania o zasięg narkotyko- jest wcale proste. – Służba wię- nie ma. Dla nas najważniejsze,
wego procederu. Na ile jest moż- zienna jest bardzo wyczulona że ten człowiek został zawieliwe, że narkotyki rozprowadzane na rzeczy przemycane na teren szony i odsunięty od jakichkolprzez grupę traały nie tylko do Zakładu, zwłaszcza narkotyki. wiek czynności w jednostce.
bywalców okolicznych dyskotek, W kontroli pomaga też system Jeśli zarzuty się potwierdzą,
klubów czy uczniów szkół, ale bezpieczeństwa, który jest tak poniesie odpowiedzialność kar-

ną i konsekwencje służbowe.
Komisarz Paweł Międlar,
W naszych szeregach nie ma rzecznik podkarpackiej Policji,
miejsca dla takich ludzi – podkre- studzi jednak emocje, przestrześla rzecznik.
gając przed wyciąganiem zbyt
daleko idących wniosków. – LeNie tylko Lesko
sko nie jest miejscem szczególO Lesku w kontekście nar- nym pod tym względem. Można
kotyków zrobiło się głośno śmiało przyjąć, że dziś w każdym
na początku stycznia br., po do- powiecie działają narkotykowi
konanym w Międzybrodziu za- przestępcy, gdyż jest to procebójstwie młodego mężczyzny der niezwykle opłacalny, choć
o ksywce „Lala” oraz tragedii, jaka ryzykowny. Jeśli ktoś ma 18-20
rozegrała się następnego dnia lat i w ciągu miesiąca zarabia
na sanockim osiedlu przy ulicy Ce- 10 tys. zł, nie wychodząc prakgielnianej. To tam podejrzewany tycznie z domu – a tyle „wyciąo zabicie „Lali” 32-letni Andrzej B. gają” dilerzy na samym dole
zabarykadował się w mieszkaniu – to pokusa jest nieodparta.
wraz ze swoją 16-letnią dziewczy- Tych, którzy jej ulegają, nie braną, którą zastrzelił, po czym popeł- kuje, bo narkotykowy biznes to
nił samobójstwo na chwilę przed ogromne pieniądze. Walczymy
atakiem antyterrorystów. Wszyst- z nim coraz skuteczniej, ale nakie oary pochodziły z Leska. sze możliwości są ograniczone,
Już wtedy śledczy podejrzewali, a rozpracowanie takiej grupy
że podłożem rozgrywającego się wymaga czasu i dobrego rozpona oczach milionów telewidzów znania. Musimy wejść w to środodramatu są porachunki gangster- wisko, zdobyć zaufanie i informaskie z narkotykami w tle. Na lokal- cje. To wszystko trwa. Lesko jest
nych portalach także zaroiło się jednym z wielu miast, gdzie taki
od komentarzy, które zdawały się problem występuje.
potwierdzać wersję o narkotykowym
mateczniku za miedzą Sanoka.
Joanna Kozimor
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BEZPIECZNIEJ DLA MNIE I DLA MIASTA

Bezpieczniej dla mnie i dla miasta

Bezpieczna za granicą, czyli problem handlu ludźmi
Choć brzmi to zaskakująco, w dzisiejszych czasach
mamy do czynienia z narastającym problemem niewolnictwa. Problem ten dotyczy również krajów Unii
Europejskiej. Oarami handlu ludźmi bywają często
osoby decydujące się pochopnie na podjęcie pracy
za granicą, szczególnie na czarno.
Od maja 2013 Gmina Miasta
Sanoka realizuje projekt „Bezpieczniej dla mnie i dla miasta”
w ramach rządowego programu
ograniczania
przestępczości
i zachowań aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. W ubiegłym tygodniu zajmowaliśmy się
tematem „Reaguj na krzywdę,
czyli gdy słyszysz płacz i krzyk
za ścianą”. Dziś proponujemy temat „Bezpieczna za granicą, czyli
problemy handlu ludźmi”.
– Dane mówią, że około
15 tysięcy Polaków rocznie staje się oarami handlu ludźmi.
Osiemdziesiąt procent to kobiety
– zauważa Jadwiga Warchoł,
pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynator projektu.
Niewolnictwo może przybierać
różne formy: praca ponad siły,
w warunkach godzących w prawa
człowieka; przymusowa prostytucja; przymuszanie do żebractwa.
Werbownicy najczęściej werbują swoje oary na trzy sposoby.
* Na pracę – oszust obiecuje wysokie zarobki; często są to sumy
dużo wyższe od stawek rynkowych. Decyzję o wyjeździe trzeba
podjąć z dnia na dzień, a praca
nie wymaga specjalnych kwali-

kacji lub werbownik ich
nie sprawdza.
* Na miłość – oszust
nawiązuje emocjonalną
relację z oarą (najczęściej młodą dziewczyną)
zdobywa jej zaufanie i
rozkochuje w sobie, co
pozwala mu łatwo nią manipulować i np. namówić
do wyjazdu za granicę.
* Na mechanizm długu
– werbownik pożycza
pieniądze na przejazd
za granicę, mieszkanie,
wyżywienie, by potem
oczekiwać
posłuszeństwa i oddania wszystkich
zarobionych pieniędzy.
Sprawca często wymyśla
pod byle pretekstem „karne opłaty”, które powiększają dług.
W efekcie pracownik nigdy nie jest
w stanie go spłacić.
Podstawą bezpieczeństwa jest
podjęcie LEGALNEJ PRACY. Konsekwencją pracy na czarno jest nie
tylko brak ubezpieczenia zdrowotnego, brak składek emerytalnych, problemy z otrzymaniem wynagrodzenia, brak ochrony prawnej, niegodne
warunki mieszkaniowe, ale też zagrożenie, że można stać się oarą
werbowników i handlarzy ludźmi.

Wyjeżdżając za granicę do pracy, trzeba koniecznie podjąć kroki
zapewniające
bezpieczeństwo
i kontakt z osobami zaufanymi: rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi.
* Zdobądź adres i numer telefonu
przyszłego miejsca pracy i zostaw
go bliskim.
* Zrób dwie kserokopie dokumentu
tożsamości z aktualnym zdjęciem
i zostaw go bliskim.
* Ustal częstotliwość kontaktów
z bliskimi, np. raz w tygodniu o okre-

ślonej porze.
* USTAL HASŁO, KTÓRE
BĘDZIE OZNACZAC, ŻE
POTRZEBUJESZ POMOCY, np. pozdrowienia dla
nieistniejącej cioci.
* Zabierz ze sobą kartkę
z ważnymi telefonami
– np. Stowarzyszenia
PoMOC i osoby, którą należy powiadomić w nagłych
sytuacjach.
Aby zminimalizować ryzyko, że wpadniemy w ręce
oszustów, w tym tych szczególnie
niebezpiecznych,
jakimi są handlarze ludźmi,
nauczmy się przynajmniej podstaw języka kraju,
w którym zamierzamy pracować. Zbierzmy w Internecie jak najwięcej informacji
o przyszłym pracodawcy,
zwłaszcza opinii na forach
internetowych. Zadbajmy
o odpowiednie dokumenty, ubezpieczenie i numery
telefonów, które mogą się
nam przydać na miejscu. I, oczywiście, przeczytajmy uważnie treść
umowy, którą podpisujemy. Agencja ma obowiązek przekazania
umowy na piśmie, w znanym nam
języku. Trzeba uważać na oferty
znalezione samodzielnie na forach
internetowych, a także składane
przez dopiero co poznane osoby.
Ostrzegawcze
„czerwone
światło” powinno włączyć się,
kiedy oferowane wynagrodzenie
jest podejrzanie atrakcyjne, po-

dobnie jak deklarowane przez
pracodawcę warunki pracy,
zakwaterowania i zakres obowiązków.
Jeśli jesteś zdecydowany szukać ofert na własną rękę, wejdź
na następujące strony:
* www.eures.gov.pl – oferty pracy
w Europie
* www.eures.europa.eu – oferty
pracy, można umieścić swoje CV
* www.bezpiecznapraca.eu – porady związane z wyjazdem
* www.ohp.pl – ochotnicze hufce
pracy, oferty w Polsce i za granicą
Przed wyjazdem warto zanotować telefony takich organizacji
jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Oar Handlu
Ludźmi; Stowarzyszenie PoMOC;
La Strada – Fundacja przeciwko
Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu;
Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej
Policji; Zarząd Operacyjno-Śledczy
Komendy Głównej Straży Granicznej; Fundacja ITAKA – Centrum
Poszukiwań Ludzi Zaginionych;
Fundacja Dzieci Niczyje; Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie; adres i numer najbliższej
polskiej placówki dyplomatycznej
(lista na www.msz.gov.pl).
Koniecznie sprawdź też numer telefonu Poland Direct, obowiązujący w kraju, do którego wyjeżdżasz
(rozmowa telefoniczna na koszt
odbiorcy; automatyczna sekretarka mówi po polsku).
PAMIETAJ, OFIARĄ HANDLU
LUDŹMI MOŻE STAĆ SIĘ KAŻDY.
TEKST SPONSOROWANY

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.-pt. 9-17, sob. 9.30-14.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon.- pt,: 9-15, sobota – nieczynne.
Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego
Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl
BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Regionalna Izba Gospodarcza
w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-463-04-44,
– 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

Dobry wygląd i samopoczucie – dla każdego
W Sanoku, na Wójtostwie, powstał nowoczesny gabinet kosmetyczny, na miarę XXI wieku. O jego
wyjątkowości stanowi nie tylko eleganckie wnętrze, urządzenia i kosmetyki nowej generacji, ale
też pasja i chęć uczenia się młodej właścicielki. Kosmetologia to jej miłość, w rozwoju której pomagała jej mama, specjalizująca się w dziedzinie pokrewnej – fryzjerstwie. Dziś, obok cieszącego
się renomą salonu Fryzjerskiego NEOS Jolanty Rygiel – mamy, zaczyna działalność Studio Kosmetyczne ASTERIA Patrycji Rygiel – córki. Klientki (i klienci!) będą mogli skorzystać na miejscu
z całej gamy zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.

PANIE OCZEKUJĄCE
DZIECKA I MŁODE MAMY
W ofercie dla kobiet w ciąży znajdą się przede wszystkim masaże
oraz usługi kosmetyczne wykonywane w oparciu o naturalne
kosmetyki, niezawierające szkodliwych substancji – parabenów,
silnych konserwantów, ani innych
substancji mogących mieć wpływ
na płód. Natomiast dla młodych
mam proponujemy zabiegi mające na celu przywrócenie kondycji
i powrót do sylwetki sprzed ciąży.
MŁODZIEŻ
Dla młodych ludzi przygotowaliśmy pakiety zabiegów oczyszczania, nawilżania, matowienia oraz
zabiegów chroniących przed trądzikiem czy zmianami skórnymi.

Otwarcie salonu – 7 grudnia

Jeśli chodzi o zabiegi dla wymagających, są to:
• Oksybrazja – zabieg złuszczający, bezdotykowa metoda oczyszczenia, dotlenienia, rewitalizacji
i odnowy skóry.
• Fale radiowe – metoda określana
jest jako lifting bez skalpela, a na ciało – jako bezinwazyjna liposukcja.
• Mikrodermabrazja diamentowa
– obejmuje każdą część ciała, profesjonalnie przeprowadzona kuracja
jest doskonałym sposobem na odmłodzenie skóry. Zabieg nie wymaga
ograniczenia codziennej aktywności.
• Peeling kawitacyjny – to nowy sposób głębokiego oczyszczania skóry.
• Sonoforeza
(Ultradźwięki)
– relaksujący i korzystny sposób

wtłaczania w głąb skóry substancji aktywnych za pomocą ultradźwięków.
• Liposukcja ultradźwiękowa
i dermomasaż – jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem
redukującym złogi tłuszczu i cellulit
na brzuchu, udach, talii, biodrach,
pośladkach, ramionach.
• Zamykanie naczynek – zamykanie rozszerzonych naczyń krwionośnych metodą termolizy. To metoda
szybka, bezkrwawa, mało bolesna
i bardzo skuteczna.
• Blend – nowa metoda usuwania
owłosienia, która jest skuteczna
niezależnie od płci, wieku, obszaru
ciała, na którym wykonywany jest zabieg oraz typu włosów (ich koloru).

PROMOCJE * PROMOCJE * PROMOCJE

Dla trzech pierwszych osób, które zadzwonią w dniu otwarcia
o godz. 12, przewidzieliśmy niespodziankę: 50-procentową promocję na wybrany zabieg. Tel. (13) 46 488 72. Zapraszamy! Dzwońcie!
Przygotowaliśmy także szereg promocji jesienno-zimowych dla naszych Klientów:
• Promocje na wszystkie zabiegi do końca grudnia
• Promocje sylwestrowe na makijaż i fryzurę w Salonie fryzjerskim NEOS
– Studio ASTERIA to szczególne miejsce, które powstało
z pasji, jaką jest kosmetologia. Zapewniamy usługi na najwyższym
poziomie. Każdego dnia pracujemy nad podnoszeniem kwalikacji
i polepszaniem jakości. Gwarantujemy, iż zabiegi prowadzone są
z najwyższymi standardami higieny – zapewnia pani Patrycja.

TEKST SPONSOROWANY

Gabinetu
Jolanty
Rygiel – fryzjerki z 26-letnim stażem, pedagoga,
jurorki różnych imprez
fryzjerskich, egzaminatora
zawodowego Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej,
przedstawiać nie trzeba.
Klientki doceniają to, że
jest fachowcem, który
mimo ogromnego doświadczenia nieustannie
dokształca się i podnosi
swoje umiejętności, biorąc
udział w szkoleniach zawodowych, również zagranicznych.
Pani Jolanta od lat prowadzi Salon
Fryzjerski NEOS, który znajduje się
w budynku przy ulicy Traugutta 11
w sąsiedztwie dawnej „Alfy”.
W tym samym budynku, piętro
wyżej, 7 grudnia inauguruje działalność Studio Kosmetyczne jej córki,
Patrycji Rygiel. Studio oferuje szeroką gamę zabiegów dostosowanych
do indywidualnych potrzeb klientów,
dla których ważne jest poczucie komfortu, zdrowia i piękna. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych kobiet, mężczyzn oraz młodzieży – zapewnia pani Patrycja.
Oferta obejmuje zabiegi na: twarz
i ciało, pielęgnację dłoni i stóp, depilację i tzw. zabiegi dla wymagających.

• Elektrokoagulacja – zabieg
stosuje się w celu usunięcia: prosaków, kaszaków, włókniaków,
brodawek płaskich, łojotokowych,
wirusowych (tj. kurzajek).
• Trwałe, permanentne malowanie
rzęs Nouveauscara
• Przedłużanie rzęs metodą 1:1
Secret Lashes
Jak każdy nowoczesny gabinet,
ASTERIA ma też w swojej ofercie
zabiegi dla panów, pań w ciąży
i młodych mam oraz nastolatków.
PANOWIE
Zapraszamy na zabiegi redukujące
zmęczenie i masaże relaksacyjne
pozwalające na redukcję poziomu
stresu; ponadto zabiegi intensywnie
nawilżające i odżywcze, uwzględniające specykę męskiej skóry.

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 kryty, 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
• Apteka całodobowa
OMEGA ul. Kościuszki 22
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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REKLAMY I OGŁOSZENIA

LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Atrakcyjne mieszkanie
76 m2, 4-pokojowe (III piętro), przy ul. Stróżowskiej 28,
tel. 600-24-78-86.
 Mieszkanie własnościowe 32 m2, 2-pokojowe
(III piętro), przy ul. Cegielnianej 14/46, cena do
uzgodnienia, tel. 501-28-95-29.
 Mieszkanie dwupoziomowe 80 m2 (II piętro),
osiedle Błonie, tel. 516-15-42-08.
 Mieszkanie własnościowe 55 m2, po remoncie, tel. 604-45-18-53 lub
696-98-69-12.
 Mieszkanie 34 m2
(II piętro), przy ul. Langiewicza, tel. 692-11-08-79.
 Mieszkanie 46 m2
(II piętro), centrum, tel.
504-14-77-21.
 Dom drewniany po remoncie, co, woda, gaz,
kanalizacja, na działce
30 a, w m. Krzywe, tel.
600-89-76-58.
Redakcja nie
odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

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

NADOLANY 80

 Dom jednorodzinny
w stanie surowym, tel.
500-21-23-45.
 Szeregówkę 120 m2,
działka 3,5 a, ogródek,
miejsce pod garaż, obrzeża Sanoka, gotowa do zamieszkania, tel. 601-94-49-42.
 Lub wynajmę budynek
125 m2, kompleksowo wyposażony do produkcji
i wypieku ciast lub do celów cateringowych, posiadający wszystkie zezwolenia do tego rodzaju
działalności, z pozwoleniem i projektem na dobudowę/rozbudowę piekarni
i zaplecza, w Sanoku, tel.
606-97-41-16.
 Garaż z blachy falistej,
własny grunt, w Sanoku,
ul. Cegielniana – Kiczury,
tel. 510-09-19-46.
 Działkę budowlaną
9,5 a, Sanok – Olchowce,
tel. 530-19-28-00.

Posiadam
do wynajęcia

AUTO-MOTO

 Mieszkanie 65 m2,
3 pokoje, umeblowane,
tel. 607-53-22-51.
 Lub sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, tel.
500-21-23-45.
 Mieszkanie 2-pokojowe, przy ul. Zamkowej,
tel. 604-41-06-79.
 Pokoje 1 i 2-osobowe
z kuchnią, dla osób pracujących lub uczących
się, tel. 512-22-02-02.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.
 Sutereny, tel. 13-463-33-92.
 Lokal handlowy 165 m2
(I piętro), przy ul. Kościuszki 27, tel. 601-94-49-58.
 Lokal 20 m2, przy ul.
Daszyńskiego, tel. 607-62-07-47.

Potrzebujesz
pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
(zakładka daiglob a-count)

I znowu św. Mikołaj

OGRODZENIA

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

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

MODUŁ
PODSTAWOWY

KOSZTUJE
TYLKO

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

48 zł

Aktualny cennik
reklam i ogłoszeń
1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa
– druk wytłuszczony (za słowo)
2. Reklamy
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm)
– filigran 8 cm2 (41 mm x 20 mm)
– kolejne moduły – wielokrotność podstawowego
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie
– reklama na ostatniej stronie
– wybór strony lub miejsca
• Przy większych reklamach druga strona jest wyłączona.
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
– ogłoszenia standardowe:
• moduł podstawowy
• moduł podwójny

1,20 zł
1,80 zł
48 zł
20 zł

+ 200%
+ 100%
+ 50%

36 zł
72 zł

3. Teksty promocyjne (sponsorowane) min. 12 modułów
– tekst promocyjny 50% ceny reklamy o tej samej powierzchni
4. Inserty (wkładki reklamowe)
od 0,10 zł do 0,20 zł/szt.
5. Bonifikaty dla klientów
– 4-7 emisji
– 8-14 emisji
– powyżej 15 emisji
6. Opracowanie graficzne reklam i ogłoszeń

15% zniżki
20% zniżki
25% zniżki
od 20 zł

na Rynku

8 grudnia 2013 r. (niedziela)

Sprzedam
 Audi A4 kombi, diesel
(1998), przeb. 224 tys. km
+ koła zapasowe (alufelgi), w bardzo dobrym stanie, tel. 534-55-46-85.

RÓŻNE
Sprzedam
 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.
 Drewno opałowe, tel.
504-37-24-04.
 Wełnę mineralną
Knauf, gr. 100 mm – 14 m2,
170 mm – 8 m2, cena 75 zł,
tel. 506-74-77-83.
 Wełnę mineralną Knauf
17 cm, rolka 8 m2/76 zł,
tel. 788-27-59-35.
 Kocięta brytyjskie
niebieskie, tel. 500-2123-45.
 Kompresor śrubowy
Walter SK 5,55, fra VAT,
stan idealny, tel. 664-52-97-03.

 Tuję szmaragd, 0,64 zł,
tel. 518-51-88-35.
 Pszenicę, tel. 510-44-67-91.

Korepetycje

 Angielski do matury,
tel. 50 60 80 353.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
Kupię
 Miodarkę, tel. 699-12-  Angielski, niemiecki,
tel. 500-59-42-00.
-41-18.
 Angielski – dzieci, dorośli, wszystkie poziomy,
PRACA
tel. 601-38-58-65.
 Chemia, elementy inZatrudnię
formatyki, angielski, moż Firma handlowa za- liwy dojazd do ucznia, tel.
trudni osobę do prowa- 607-58-52-12.
dzenia pełnej księgowości na 1/2 lub 1 etat, wy- Cyklinowanie – bezpyłowe,
magane doświadczenie, układanie podłóg, lakierowanie,
renowacje, w ofercie parkiet
tel. 607-06-48-66.
tel. 506-356-210

tel. 692 412-605

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

płytki, panele, tapety, gładzie,
malowanie, farby natryskowe
s�uk, sztukateria, itp.
tel. 603-443-982

MODUŁ FILIGRAN
KOSZTUJE
TYLKO 20 ZŁ

miejsce pracy: Sanok, Polska
Zakres odpowiedzialności
· rozwijanie i utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami B2B,
· pozyskiwanie nowych Klientów,
· monitorowanie podległego rynku oraz działań konkurencji.
Oczekiwania wobec kandydata
· wykształcenie wyższe;
· biegła znajomość języka angielskiego – warunek konieczny;
· umiejętności nawiązywania i budowania długofalowych relacji z
klientami;
· wysokie kompetencje interpersonalne i łatwość nawiązywania
kontaktów;
· samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
· przedsiębiorczość, dyspozycyjność, silna motywacja i pełne
zaangażowanie;
· gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
· prawo jazdy kat.B.
· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość
drugiego języka będzie dodatkowym atutem,
Oferta rmy
· stabilna praca w dynamicznie rozwijającej się polskiej rmie o
zasięgu międzynarodowym;
· możliwość rozwoju i podniesienia kwalikacji zawodowych;
· narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska.

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

Firma z Opola zatrudni
operatorów lasera TCL 3050

Zatrudni
Stanowisko: HANDLOWIEC

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński

Oferujemy:
• Podstawa 12 zł/godzina netto.
• Tryb pracy 14 dni po 12 godz. - 14 dni w domu.
• Zakwaterowanie po stronie pracodawcy.
Warunek: wykształcenie min. średnie, zaletą praca na wycinarce laserowej lub maszynie CNC, możliwość przeszkolenia lub przyuczenia.

Kontakt: 693-606-067 lub biuro@rvmetal.pl

Zatrudni na stanowisko

AUTOMATYK
Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie techniczne (automatyk, elektryk, elektronik)
• Minimum podstawowa wiedza w zakresie układów zasilania i sterowania elektrycznego i pneumatycznego
• Minimum podstawowa wiedza na temat sterowników PLC
(w szczególności rmy Siemens), pakietu Step7
• Umiejętność czytania ze zrozumieniem schematów elektrycznych,
pneumatycznych (mile widziana umiejętność czytania schematów
elektronicznych)
• Znajomość obsługi komputera
• Umiejętność pracy w zespole
• Mile widziane aktualne uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
• Mile widziana znajomość języka angielskiego/niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia
31/12/2013 na adres sekretariat@ciarko.pl i/lub handel@ciarko.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem tel. 13 46 54-950

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości

UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM (4,18 %)
Program pomocowy realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi, współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarpackiego oraz budżetu Państwa.

Szczegółowa informacja na stronie: www.fww.org.pl Kontakt tel. 502 234 510, 13 464 47 41
Biuro doradcy pożyczkowego w Sanoku, ul. Kościuszki 37 (I piętro DH Rolnik) czynne pon, wt, czw.
oraz w Lesku, ul. Moniuszki 6

Kawiarnia Vita Caffe

Sanok, ul. Lipiñskiego 110

y
Przyjmujem
c
a
n iasta
zamówienia
ilijne
i potrawy wig

IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE
tel. 662 436 806

www.vitacaffe.blogspot.com
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REKLAMY – OGŁOSZENIA

LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA

MODUŁ FILIGRAN
KOSZTUJE
TYLKO 20 ZŁ

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

Rolety, roletki materiałowe,
dzień-noc, plisy, żaluzje,
wertikale, moskitiery,
markizy, bramy rolowane

Producent

Najtaniej w regionie
Firma MKW Sanok
ul. Jagiellońska 10
tel.13-465-92-68, 514-972-325.

„SZWAGIER - MEBLE”

Wójt Gminy Bukowsko

DYŻURY

poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

ogłasza publiczny przetarg nieograniczony
– licytację ustną, który odbędzie się
w dniu 16 grudnia 2013 r.

9 grudnia (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni wiceprzewodniczący
Wojciech Wydrzyński
w godz. 16-17

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

o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowsku
woj. podkarpackie (sala nr 9 – parter) na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142 :
Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł
Wysokość wadium 800,00 zł
Termin wpłaty wadium upływa z dniem 12 grudnia 2013 r.
(tj. dzień wpływu na konto) – płatne na konto Urzędu
Gminy Bukowsko Nr 36 8642-0002-2001-0000-4662-0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej www.bukowsko.pl
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Bukowsko, telefon
13 467 40 15 wew. 33 lub 34, e-mail: sekretariat@bukowsko.pl

W RADZIE MIASTA

12 grudnia (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Zbigniew Daszyk
w godz. 17-18

DYŻURY

W RADZIE POWIATU
6 grudnia (piątek) pokój nr 40

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

dyżur pełni wiceprzewodniczący
Marian Czubek
w godz. 12-14

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Zagórz
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
- Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 46/1 o pow. 0,1233 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) brutto
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 380,00 zł
- Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 46/2 o pow. 0,1227 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) brutto
wadium 5 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 420,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010
4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, pok. 36, tel. 13 46-22-062 wew. 67.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Zagórz
Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
- Nieruchomość, objęta KS1S/00065168/8, oznaczona numerem działki 428/1 o pow. 0,1173 ha,
położona w miejscowości Zagórz obręb Zasław.
cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
wadium 5 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340
1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu:
www.zagorz.pl
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, pok. 36, tel.
13 46-22-062 wew. 67.

SZLACHETNA PACZKA
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Mają serce nie tylko do gry Dwie prawdy

6 grudnia 2013 r.

Śladem naszych publikacji

niony przez żołnierzy w ośrodku
MON w Rajskiem w Bieszczadach.
Żołnierze LWP niewątpliwie
Na hasło: „Szlachetna Paczka” hokeiści CIARKO PBS BANK KH i trzech jej synów, nastolatpołożyli ogromne zasługi krwi
SANOK odpowiedzieli natychmiast: wchodzimy! W poniedziałek ków, których sama wychowuje. Niedowierzanie pana Antoniego Lewka odnośnie postaci gen. i potu, oddanego w odbudowie
towarzyszyliśmy im podczas robienia zakupów. Było dużo rado- – Dziewczęta ze „Szlachetnej Zygmunta Berlinga, którego imię obraliśmy dla utworzonego kraju ze zniszczeń wojennych.
ści i nie mniej emocji.
Paczki” sporządziły listę po- związku żołnierzy LWP, bierze się z oceny, jaką wystawia gen. Dziś się to przemilcza. A my
Berlingowi, która opiera się na jednej prawdzie, tej lansowanej chcemy, aby nie zakłamywano
O podejściu do „Szlaobecnie. Czy to na pewno jest prawda?
prawdy i właśnie dlatego powochetnej Paczki” najlepiej
łaliśmy do życia organizację, któświadczyła
frekwencja
Stosując takie rozumowa- cę. Dla tych celów utworzył I Dy- ra będzie pielęgnować tradycje
podczas dokonywanych
nie, należałoby również potępić wizję Piechoty im. T. Kościuszki, i prawdę o żołnierzach Ludowego
zakupów. Na umówiomarszałka J. Piłsudskiego, cho- której żołnierze walczyli na Wale Wojska Polskiego.
ną godzinę pod jednym
ciażby dlatego, że był szpiegiem Pomorskim i zatknęli polską aOdsyłam Pana (A. Lewka)
z największych centrów
na rzecz cesarstwa Japonii.
gę na bramie branderburskiej do lektury 2-tomowych „Wspohandlowych w Sanoku
Gen. Zygmunt Berling, będąc w Berlinie.
mnień 1980-91” gen. Berlinstawiło się kilkunastu
zesłańcem, wybrał najlepszą
Generał Berling wcale nie ga, które być może przybliżą
zawodników. – Ten gest
i – jego zdaniem – najsłuszniej- chciał, aby Polska stała się re- Panu punkt widzenia Generała.
trzeba docenić, zwłaszszą drogę, aby wraz z zesłańca- publiką radziecką. W okresie po- Nie chciałbym, aby trzeba było
cza, że oni autentycznie
mi syberyjskimi iść i wyzwalać wojennym otrzymał nawet wyrok stosować góralską teorię dwóch
chcą pomagać potrzebupolską ziemię, bijąc znienawi- od „bratnich” dowódców Armii prawd ks. prof. Józefa Tischnera...
jącym, dzielić się z nimi.
dzonego hitlerowskiego najeźdź- Czerwonej i dlatego też był chroRobert Sawicki
Ludzie patrzą na nas zdzi-

TOMASZ SOWA

wieni, jakby zszokowani.
I dobrze. Niech widzą, że
sportowcy mają szlachetne serca. Ta akcja niesie
ze sobą wielkie przesłania: Pamiętajmy o innych,
dzielmy się tym co mamy,
ale i dobrym słowem,
uśmiechem – mówi kape- Atmosfera zakupów była wspaniała. Z tej radości Rafał Ćwikła wylądował
lan sanockich hokeistów w wózku pełnym towarów i z pewnością dla wielu adresatów „Szlachetnej
Paczki” byłby miłym prezentem, jednak sezon ligowy swoje prawa ma.
o. Piotr Marszałkiewicz.
Jeżdżac między regałami szeInną ekipę tworzyli: Marek trzeb, my zebraliśmy pieniądze
ścioma wózkami, wyglądali niczym Strzyżowski, Robert Kostecki, i dokonujemy zakupów, co jest
orszak Świętego Mikołaja, wzbu- Mateusz Skrabalak, Marcin Bia- bardzo przyjemnym zajęciem.
dzając powszechną ciekawość. ły, Robert Ćwikła, Mateusz Wi- W kilku pozycjach z pomocą
Tworzyli kilka ekip, oczywiście lusz. – Fajnie, że ktoś wymyślił przyszli nam właściciele sklemiędzynarodowych, gdyż taka jest taką akcję. Uczestniczymy w niej pów, dołączając się do nas,
nasza drużyna. Jedną z nich two- któryś raz z rzędu, to znak, że za co bardzo im dziękujemy.
rzyli: John Murray, Samson Mah- chcemy pomagać. Wielu ludziom Wartość naszej paczki sięgnęła
bod i Justin Chwedoruk. – Ta akcja jest ciężko, trzeba im chociaż ten kwoty 3,5 tys. złotych – oświadnam się bardzo podoba. Cieszymy świąteczny czas jakoś uprzyjem- cza rzecznik klubu.
się, że sprawimy komuś radość nić – mówi popularny „Kostek”.
A my dziękujemy naszym hoprzed świętami Bożego NarodzeOd koordynatora akcji Woj- keistom za „Szlachetną Paczkę”
nia – mówił Samson. Jego koledzy ciecha Pajestki dowiadujemy i taką samą postawę. Tym samym
zdradzili, że tuż przed zbiórką po- się, że drużyna przygotowuje pokazujecie, że macie serce nie
szedł nawet do fryzjera, aby ładnie paczkę dla jednej z sanockich tylko do gry! Tak trzymać!
się prezentować.
rodzin, którą tworzą: mama
emes

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Kruczej, oznaczonej jako działka nr 2494 o powierzchni 0,0601 ha, objętej księgą
wieczystą nr KS1S/00058441/4. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 35 000,00 zł Wadium – 3 500,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Poprzednie przetargi odbyły się
19.04.2013 r., 17.07.2013 r., 30.10.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w Sali Herbowej Nr 64, o godz. 930 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31-8642-0002-2001-0060-4703-0003 najpóźniej
w dniu 8 stycznia 2014 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Sanoka: www.um-sanok.e-zet.pl (zakładka „przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13 465-28-49 w godzinach od 730 do 1530.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sanok, obręb Zabłotce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 120/2, 121
i 122 o łącznej powierzchni 0,27 ha, wraz z prawem własności budynku. Dla ww. nieruchomości Sąd
Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00066919/5, w której jako właściciel wpisany
jest Skarb Państwa oraz Gmina Miasta Sanoka jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 105 000,00 zł Wadium – 11 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca
2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Poprzedni przetarg odbył się 23.10.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w Sali Herbowej nr 64, o godz. 900 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na rachunek
bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31-8642-0002-2001-0060-4703-0003 najpóźniej w dniu 8 stycznia 2014 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka:
www.um-sanok.e-zet.pl (zakładka „przetargi”). Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać
w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1 lub pod numerem telefonu 13 465-28-49 w godzinach od 730 do 1530.

KRZYZÓWKA nr 48
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 – karnet na bilard ufundowany przez PUB HARNAŚ. II – 20 zł (gotówka),
Przed odebraniem nagród prosimy o pobranie z redakcji
zaświadczenia o wygranej.
Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.
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Rozwiązanie krzyżówki nr 46:

NIEŚMIERTELNA PLOTKA
1. Andrzej Kaleniecki, ul. Krzywa, 2. Olga Kosiorowska, ul. Traugutta
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SPORT

„Barbórka” bez fajerwerków Mundurowi blisko dwucyfrówki
Świetną frekwencję miały XXVIII Zawody Barbórkowe o Lampę
Górniczą, będące II rundą krajowej rywalizacji panczenistów.
Na torze „Błonie” startowało ponad 80 osób, a główne trofea
zdobyli Adrian Wielgat z Orła Elbląg i Angelika Fudalej z AZS Zakopane. Najlepiej z naszych reprezentantów wypadł Piotr Michalski, 4. w Pucharze Polski.

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej, VII kolejka. Najwyższe zwycięstwa odnieśli Mundurowi i Harnasie, pokonując odpowiednio Fallklandy-AZ i Pass-Pol. Po dwóch porażkach z rzędu znów wygrali
Kingsi, lepsi od Ekoballu.
Przed tygodniem pisaliśmy, że
Komplet punktów pewnie
dysponując takim składem Mun- zgarnęły też Multi Okna, bez straty
durowi wkrótce złapią właściwy bramki pokonując Transbud. Ciężrytm, co już znajduje potwierdzenie. sza przeprawa czekała Kingsów,
W meczu z Fallklandami nie dali którzy jednak w pojedynku z Ekorywalom żadnych szans, było blisko balem odkuli się za dwie wczedwucyfrówki. Niewiele mniej okaza- śniejsze porażki. Najwięcej walki
łe zwycięstwo odnieśli rozpędzeni przyniósł remisowy mecz Trans„Zbójnicy”, których wyższość przy- -Gazu z Hut-Silem Odrzechowa,
szło uznać zawodnikom Pass-Polu. choć prawdziwe emocje rozpoW meczach tych hat-tricki ustrzelili częły się dopiero po przewie, gdy
Adam Świder i Piotr Spaliński.
padło wszystkie 6 bramek.
Harnaś-Błonie – Pass-Pol 6-1 (3-0), Kings – Ekoball.pl 3-2 (1-0),
Hut-Sil Odrzechowa – Trans-Gaz Karchery 3-3 (0-0), Transbud
– Multi Okna 0-4 (0-2), Fallklandy-AZ – Mundurowi 3-9 (0-4).

ARCHIWUM PRYWATNE

Łyżwiarz Górnika zaczął od
wygranej na 500 m z czasem
38,24. Potem było już słabiej – 8.
lokata na 3000 m i 5. na 1500 m.
Mimo tego przed nałowym
wyścigiem zajmował 3. pozycję
w wieloboju. Niestety, nie udało
się jej utrzymać – na 5000 m był
dopiero 7., ostatecznie spadając
na 4. miejsce. – Liczyliśmy, że Piotr
powalczy o 3. miejsce, ale drugiego
dnia zawodów nie czuł się najlepiej.
W efekcie 5 km przejechał blisko pół
minuty wolniej od swojego rekordu
życiowego – powiedział Tadeusz
Mleczko, sekretarz Górnika.
Pozostali górnicy startowali
tylko na wybranych dystansach.
Drugą „pięćsetkę” wygrał Kamil
Ziemba (39,27) przed Marcelem
Drwięgą (39,45), a 7. był Konrad
Radwański. Na dystansie 1000 m,
niewliczanym do wieloboju, zajęli
miejsca od 3. do 5. (czas Kamila
– 1.19,08). Ponadto na 1500 m
oprócz Michalskiego w czołowej dziesiątce uplasowali się:
9. Ziemba i 10. Drwięga. W biegu
drużynowym gospodarze zajęli
3. miejsce. Wśród dziewcząt star-

na podium stawała Patrycja Wojtoń, najlepsza na 500 m (czasy 49,56 i 49,61), 2. na 1000 m
(1.43,52) i 3. na 1500 m (2.38,62).
Równo jeździła też Natalia Januszczak, 5. na 500 m (dwa razy)

KRÓTKA PIŁKA

Forest wygrywa w karnych

Górnicy na pierwszym lodzie. Na razie bez rewelacji, ale z czasem wyniki będą coraz lepsze.
towała tylko Patrycja Posadzka,
najwyżej sklasykowana na 500 m
(7. lokata).
W Ogólnopolskich Zawodach
Kwalikacyjnych
panczenistki
Górnika stanowiły większość
startujących. Za każdym razem

i 1500 m. Lepszą frekwencję miały
zmagania chłopców. Medalową
pozycję wywalczył tylko Gracjan
Krzysik, 3. na 1000 m (1.35,93).
Trzykrotnie w dziesiątce plasował
się Mateusz Tokarski – 5. na 500 m,
7. na 1000 m i 9. na 1500 m.

Ligi młodzieżowe

CIARKO PBS BANK KH SANOK – MKHL II KRYNICA
2-7 (0-1, 0-3, 2-3)
Bramki: Bielecka (52), Wójcik (54).
Kolejna porażka hokeistek, jednak w najniższych jak dotąd rozmiarach. Do tego walczyły z liderem, więc można
mówić o postępie.
Tydzień po przegranej ły skuteczny zryw – najpierw
0-11 z Cracovią podopieczne trała Maja Bielecka, a dwie
Jerzego Hućki pokazały się minuty później Maria Wójcik
z dużo lepszej strony. wykorzystała podanie GaWprawdzie zwycięstwo przy- brieli Przetacznik. Jest lepiej,
jezdnych nie było zagrożone, co daje nadzieję, że jeszcze
ale nasze zawodniczki unik- w tym sezonie hokeistki Ciarnęły następnej dwucyfrówki. ko PBS Bank KH powalczą
A w końcówce zaprezentowa- o pierwszą zdobycz punktową.

HOKEJ
Młodzicy: HK KP Poprad – Ciarko PBS
Bank KH I Sanok 13-0 (5-0, 5-0, 3-0).
HK KP Poprad – Ciarko PBS Bank KH
II Sanok 3-5 (1-0, 0-1, 2-4); Świadek (31),
Filipek (42), Sokalski (46), Zygmunt (58),
Sokalski (59).
Żacy starsi: Ciarko PBS Bank KH I Sanok –
HK KP Poprad 1-5 (0-2, 1-1, 0-2); Łyko (22).
Ciarko PBS Bank KH II Sanok – KH KP Poprad 6-12 (0-4, 4-3, 2-5); Dobosz 4 (39, 40,
55, 58), Zając (22), Frankiewicz (23).
Żacy młodsi B: Ciarko PBS Bank KH Sanok
– Cracovia Kraków 5-2 (3-1, 2-1); Dulęba 2,
Nowak, Mazur, Pisula. Ciarko PBS Bank
KH Sanok – KTH KM Krynica 1-1 (0-1, 1-0);
M. Hort. Ciarko PBS Bank KH Sanok – HK
Michalovce 4-4 (2-1, 1-2, 1-1); Dulęba 2 (12,
38), Florczak (10), Mazur (48).
Mini hokej: UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok – KH Michalovce 7-5 (5-2, 2-3); Mazur 2, Niemczyk 2, Pisula 2, Lisowski.
SIATKÓWKA
Kadetki: San Pajda I Jarosław – Sanoczanka PBS Bank Sanok 2:0 (19, 18),
San Pajda II Jarosław – Sanoczanka
PBS Bank Sanok 2:0 (15, 21).
Kadeci: SMS MOSiR Brzozów – TSV Mansard Sanok 2:0 (14, 21), Żagiel Radymno
– TSV Mansard Sanok 0:2 (-17, -16).

TOMASZ SOWA

Jest postęp!

Nasze hokeistki nadal doznają porażek, ważne jednak,
że w ich grze widać postęp.

Sanocka Liga Unihokeja, VI kolejka. Większość pojedynków zacięta, a sporą niespodziankę sprawił Forest SC Team, w karnych
pokonując esanok.pl. Po zwycięstwie nad Gimnazjum nr 3 pozycję lidera umocnił Trans-Drew Popiel.
Broniącym tytułu „Porta- bramki strzelili Arkadiusz Rogowlowcom” spotkanie z Forestem ski (4) i Maciej Ambicki (3).
będzie śniło się po nocach. ProPozostałe mecze były barwadzili 4-0, ale w ciągu 7 minut dziej jednostronne, zwłaszcza
drużyna tworzona m.in. przez starcie InterQ z AZS PWSZ, łamłodych hokeistów odrobiła stra- two wygrane przez „Komputerowty, potem lepiej strzelając karne. ców”. Prowadząca w tabeli druDużo walki przyniosły też wygra- żyna z Posady pewnie sięgnęła
ne przez Automanię i Politech- po komplet punktów, pokonując
nikę Rzeszów mecze z AKSU G3, choć do przerwy wynik był
i El-Budem. Dla „Maniaków” de- „na styku”. W spotkaniach tych
cydującego gola minutę przed hat-tricki ustrzelili Damian Ciekońcem zdobył Rafał Słomiana, pły (InterQ) i Radosław Bomba
a wśród „Akademików” wszystkie (Trans-Drew Popiel).
Gimnazjum nr 3 – Trans-Drew Popiel 4-8 (2-3), esanok.pl – Forest SC
Team 4-5 pk (3-0), Automania – AKSU Polska 4-3 (2-1), AZS PWSZ
– InterQ 2-7 (1-3), Politechnika Rzeszowska – El-Bud 7-5 (3-1).

Lider za silny
TSV Mansard Sanok – Karpaty Krosno 0:3 (-17, -22, -24)
Czasem ostatnia drużyna tabeli ogrywa lidera – wide zwycięstwo
Podbeskidzia nad Legią w niedzielnej kolejce piłkarskiej ekstraklasy – ale siatkarzom TSV nie udała się ta sztuka. Mimo porażki
do zera wstydu jednak nie przynieśli.
Niepokonane dotąd Karpaty
Kolejne odsłony spotkania
przyjeżdżały do Sanoka w roli mu- okazały się bardziej wyrównane.
rowanego faworyta, co potwier- W drugiej nagły przestój zawoddził już pierwszy set. Po w miarę nicy TSV Mansard niemal odrowyrównanym początku goście bili udanym pościgiem i z 11:17
wrzucili wyższy bieg, końcówkę zrobił się stan kontaktowy. Ostatpewnie rozstrzygając na swoją ko- nie piłki znów jednak należały
rzyć. Dwa ostatnie punkty asami do Krosna. Trzeci set przyniósł
serwisowymi zdobył doświadczo- obustronną wymianę ciosów,
ny Tomasz Gadzała, w dalszej przez pewien czas TSV Mansard
części spotkania jeszcze kilka nawet prowadził dwoma punktarazy prezentując swój znak rmo- mi, ale Karpaty szybko odrobiły
wy (skutecznie grał też na siatce, dystans i decydujące akcje grawięc spokojnie można uznać go no na przewagi. Miejscowi nie
za zawodnika meczu). Natomiast wytrzymali ciśnienia, przy wyprow naszym zespole najlepiej pre- wadzaniu ostatniej akcji traając
zentował się Mateusz Gorzewski. piłką w antenkę.

Ogólnopolskie Zawody Dzieci, Lubin
Druga runda cyklu, ale pierwszy start
młodych panczenistów Górnika. Klasę
potwierdził Piotr Nałęcki, bezkonkurencyjny w kat. 13 lat. Nie dał rywalom
szans, pewnie wygrywając wszystkie
wyścigi. Na 500 m uzyskał czasy: 45,4,
46.1 i 46.7, a na 1000 m miał 1.34,8.
Wśród chłopców rok starszych 3. był
Dawid Posadzki, głównie dzięki równej
postawie – 3. na 500 m (49,1 i 49,7)
oraz 2. i 3. na 1000 m (1.42,8 i 1.43,0).
Ponadto na 10. lokatach uplasowali się
Adrian Nalepka (13 lat) i Kacper Starościak (14 lat). Wszyscy wymienieni
tworzyli sztafetę, której w biegu drużynowym przypadła 4. pozycja.

SHORT-TRACK

Evo Cup, Białystok
Inauguracja nowego międzynarodowego cyklu, który ma być konkurencją dla Danubia Open Series. Z niezłej
strony pokazały się reprezentantki
MOSiR-u. W wieloboju najwyżej
sklasyfikowana została Anna Jasik,
6. wśród juniorek C. Na jej lokatę
złożyły się 6. miejsca na 1000 i 1500
m oraz 7. na 500 m. W juniorkach B
pozycja 7. przypadła Angeli Miccoli, która na 500 uplasowała się tuż
za podium, była też 8. na 1000 m. Natomiast Magdalena Tymoczko zajęła
12. miejsce (m.in. 8. na 1500 m).

FUTBOL

Turniej rocznika 2004, Jasło
Mocno obsadzona impreza, w której
świetnie wypadły zespoły Ekoballu, zajmując 2. i 3. miejsca. W fazie grupowej
drużyny Bernarda Sołtysika jako jedyne nie doznały porażki – druga zajęła
1. miejsce (m.in. wygrana z Cracovią
Kraków), a pierwsza 2. Następnie Ekoball I zagrał z Sandecją Nowy Sącz o 3.
miejsce – po remisie 0-0 nasi zawodnicy lepiej strzelali karne, wygrywając
2:0. Ich koledzy z Ekoballu II mniej
szczęścia mieli w przegranym 0-1 finale
z Ziomkami Rzeszów, bramkę tracąc
minutę przed końcem meczu. Najlepszym piłkarzem turnieju został Mateusz
Gawlewicz z Ekoballu II.

SIATKÓWKA

TOMASZ SOWA

Bez medali

Puchar Świata, Astana
Przedostatnie zawody olimpijskich
kwalifikacji, a Maciej Biega wciąż bez
minimum na igrzyska w Soczi. Na
innym rosyjskim torze miał słabsze
rezultaty niż we wcześniejszych startach. W grupie B na 500 m panczenista Górnika zajmował 18. miejsca,
uzyskując czasy 36.10 i 36,60. Także i na 1500 m nie było zbyt dobrze
– 23. lokata z wynikiem 1.49,61. Formą znów błysnęła pewna już wyjazdu
na olimpiadę wychowanka Górnika
– Katarzyna Bachleda-Curuś, tym
razem na 5000 m. Zajęła 8. miejsce
z wynikiem 7.14,40, który jest jej nowym rekordem życiowym.

Zapowiedzi

Chłopcy z „Trójek” najlepsi

GIMNAZJADA
Gr. A: G1 – G3 0-2, Pobiedno – Zagórz 0-1, G1
Rozkręca się karuzela szkolnego unihokeja. Powiatowy turniej – Zagórz 0-4, G3 – Pobiedno 2-0, G1 – PobiedGimnazjady wygrali zawodnicy G3, a miejskie zmagania podsta- no 4-0, Zagórz – G3 0-3. Gr. B: G2 – G4 0-4,
wówek przyniosły zwycięstwa dziewcząt z SP4 i chłopców z SP3. Tarnawa Dolna – G4 1-0, Tarnawa D. – G2 0-0.
Gr. finałowa: G3 – G4 0-0, Zagórz – Tarnawa
Gimnazjaliści walczyli w Za- końcem meczu z SP2, po wyrów- D. 0-1, Zagórz – G3 0-3, Tarnawa D. – G4 1-0,
górzu. „Trójka” zaprezentowała nującym golu Szymona Dobosza. Tarnawa D. – G3 1-2, Zagórz – G4 4-0.
żelazną defensywę, w pięciu me- Zawody dziewcząt odbyły się
czach tracąc tylko jedną bramkę. z udziałem 4 szkół, zabrakło IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Wszystkich spotkań nie zdołała „Szóstki”. Unihokeistki SP4 wy- Chłopcy: SP3 – SP4 1-0, SP6 – SP1 0-1,
jednak rozstrzygnąć na swoją grały bez straty bramki, choć SP3 – SP2 5-0, SP4 – SP1 0-2, SP6 – SP2
korzyść, gdyż bezbramkowym nie z kompletem punktów, przez 0-1, SP3 – SP1 2-1, SP4 – SP6 5-1, SP2
remisem zakończył się mecz bezbramkowy remis z SP1, której – SP1 1-3, SP3 – SP6 3-2, SP2 – SP4 1-1.
z „Czwórką”, ostatecznie sklasy- przypadło 2. miejsce. Pozycja 3. Dziewczęta: SP3 – SP4 0-3, SP1 – SP2
kowaną na 4. miejscu (G1 i G2 dla SP3. Po trzy najlepsze druży- 3-0, SP3 – SP1 0-0, SP4 – SP2 1-0, SP3
– SP2 3-2, SP4 – SP1 0-0.
nie wyszły z grup eliminacyjnych). ny awansowały do „powiatów”.
Pozycję 2. zajęła Tarnawa Dolna, razem z G3 kwalikując się
i 3:1 z ZS Lubaczów. Niestety,
do półnału wojewódzkiego.
na tym zwycięstwa się skończyły,
Turnieje podstawówek odbyły Nie udał się naszym szkołom a dwa kolejne mecze to porażki
się w SP1. Lepszą frekwencję mia- średnim nał wojewódzki bad- po 0:3 – półnałowa z ZS2 Dęły zmagania chłopców, startowało mintona w Nowej Dębie. Naj- bica i o 3. miejsce z ZST Mielec.
5 zespołów. Z kompletem punktów wyżej uplasowali się chłopcy Miejsce 5. zajęli badmintoniści
zwyciężyła „Trójka”, wyprzedzając z I LO, zajmując 4. miejsce.
ZS3 (pokonali tylko 3:0 I LO Jarogospodarzy i „Czwórkę”. Ta ostatZ grupy zawodnicy „Jedyn- sław), a wśród dziewcząt 7. były
nia, 5. drużyna mistrzostw Polski, ki” wyszli na 2. miejscu, dzięki reprezentantki II LO (przegrały
awans uratowała 15 sekund przed wygranym 3:0 z ZS Ropczyce wszystkie mecze).

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Zawodnicy TSV Mansard (jasne stroje) nie dali rady Karpatom.

Nie było szans

Dzisiaj rozpoczyna się XIV Międzynarodowy Turniej Siatkówki Nauczycieli „Belfer 2013”.
Zmagania grupowe od godz. 16
w Zespole Szkół nr 4 i Szkole
Podstawowej nr 4, natomiast sobotnie półnały i nały (godz. 13)
już tylko w „Budowlance”, która
jest głównym organizatorem imprezy. W turnieju zagra 8 szkół,
w tym zaprzyjaźniona placówka
z Humennego na Słowacji.

SZACHY

Na przyszłą sobotę (14 bm.) zaplanowano Turniej o Puchar DyLubcza Racławówka – Sanoczanka PBS Bank Sanok 3:0 (14, 17, 15) rektora Gimnazjum nr 4. Będą to
Wyjazd do Racławówki z góry skazany był na porażkę, bo Sano- rozgrywki powiatowe dla uczniów
czanka musiała grać praktycznie rezerwowym składem.
podstawówek i gimnazjów. ZapiObok czterech kontuzjowa- zwycięstwo, wysoko wygrywając sy do środy na adres wojstawanych zawodniczek zabrakło Mar- wszystkie sety. – Musimy uzbro- @poczta.onet.pl. Odprawa techtyny Adamiak, którą zatrzymały ić się w cierpliwość i poczekać niczna od godz. 8.30, początek
sprawy prywatne. Nic więc dziw- na powrót kontuzjowanych za- zmagań o 9.
nego, że zajmująca 4. miejsce wodniczek – powiedział krótko
Kolumnę opracował:
w tabeli Lubcza odniosła łatwe trener Ryszard Karaczkowski.
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
W sobotę (16.30) Sanoczanka podejmuje UKS 15 G1 Przemyśl.
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SPORT

Prawie do jednej bramki Cień Podhala

PODHALE NOWY TARG
– CIARKO PBS BANK KH SANOK 1-9 (1-2, 0-3, 0-4)

CIARKO PBS BANK KH SANOK – KTH KRYNICA 9-2 (3-1, 3-1, 3-0)

POWIEDZIELI PO MECZU:
MARTIN VOZDECKY, zdobywca hat tricka;
W pierwszej tercji goście starali się dotrzymywać nam kroku i nawet im się to udawało. Potem jednak osiągnęliśmy już dużą przewagę,
spychając przeciwnika do głębokiej defensywy.
Nie zadawalało nas samo zwycięstwo, dla kibiców chcieliśmy strzelić jak najwięcej bramek.
Myślę, że nie było ich mało, choć wiem, że
wszyscy chcieli dziesięć, nie dziewięć. Dobrze nam się dzisiaj grało.
Jeszcze kilka meczów i będziemy grać jeszcze lepiej.
ARCHIWUM TS

ARCHIWUM TS

TOMASZ DEMKOWICZ, trener;
Wcale nie było łatwo zdobywać bramki, jako że przeciwnik dobrze się bronił.
Poza tym dobrze łapał Anton Yanin.
Dziś najlepiej radziła sobie z defensywą gości nasza pierwsza piątka, która
strzeliła sześć bramek z dziewięciu
zdobytych. Udany debiut zaliczył Nicolas Besch, ale czy od zawodnika tej klasy, reprezentanta
Francji, można było się spodziewać czegoś innego?

0-1 Ćwikła – Strzyżowski – Biały (3), 1-1 Dziubiński – Szumal – Stypuła (16), 1-2 Aquino – Kostecki (19), 1-3 Besch – Mahbod (21), 1-4 Biały – Mahbod – Strzyżowski (33, 4/5), 1-5 Zapała
– Szinagl – Milovanovic (40), 1-6 Aquino – Mahbod – Kostecki (45), 1-7 Demkowicz – Pociecha
– Wilusz (47), 1-8 Strzyżowski – Biały – Ćwikła (49), 1-9 Vozdecky – Richter – Zapała (56).

TOMASZ SOWA

1-0 Strzyżowski – Kloz – Biały (2), 1-1 M. Kruczek – Kozak (10), 2-1 Vozdecky – Milovanovic – Zapała (11), 3-1 Richter – Vozdecky
– Szinagl (15), 3-2 Majoch – Pach – Horowski (23, 5/4), 4-2 Szinagl – Vozdecky – Richter (29), 5-2 Vozdecky – Szinagl – Milovanovic
(34), 6-2 Szinagl – Vozdecky – Richter (40, 5/4), 7-2 Mahbod – Dutka (42), 8-2 Aquino – Mahbod – Kostecki (51), 9-2 Vozdecky
– Szinagl – Milovanovic (57).
W trzeciej tercji pokazała się z kolei druZespół KTH, już bez gwiazd „dream teamu” skazany był na porażkę, była tylko kwestia ga piątka. Na 7-2 podwyższył wynik Samson
jej rozmiarów i stylu, jaki zaprezentują gospodarze, grający już z Nicolasem Beschem, Mahbod z podania Rafała Dutki, na 8-2 AnRafałem Dutką i Jakobem Milovanovicem, a więc z mocno wzmocnioną defensywą.
thony Aquino przy asyście Mahboda. Gdy
w 57. min Vozdecky zdobył swoją trzecią
Festiwal strzelecki rozpoczął w 2. min
Gdy od początku II tercji widownia w tym meczu bramkę (3 bramki, 3 asysty),
Marek Strzyżowski, przedłużając strzał Woj- oczekiwała na kolejne traenia gospodarzy, sanoczanie jeszcze przyspieszyli, chcąc kitecha Kloza. Gospodarze całkowicie opa- kontaktowego gola zdobył Dawid Majoch, bicom sprawić prezent w postaci dziesięciu
nowali taę lodowiska, atakując non stop wykorzystując okres gry w przewadze. Ko- bramek. Sztuka ta nie udała się im, chociaż
bramkę KTH. Tymczasem to goście zdobyli lejne trzy bramki zdobywali już sanoczanie. bardzo blisko – dosłownie o centymetry – był
wyrównującego gola, a strzelił go z okolic Pierwszą strzelił Petr Szinagl z podania Aquino, stemplując w 59. min poprzeczkę.
bulika Maciej Kruczek. Podenerwowało to Vozdeckyego, drugą Vozdecky z podania
Niezły mecz, przekonujące zwycięstwo
miejscowych. Zaledwie pół minuty później Szinagla, a trzecią znów Szinagl, przy asy- Ciarko PBS, udany debiut Nicolasa Bescha
bramkę strzelił Martin Vozdecky, a wkrótce ście Vozdeckyego. To najlepiej pokazuje ak- i oarna postawa drużyny gości, mocno
po nim na listę strzelców wpisał się Martin tywność i skuteczność pierwszej piątki, która walczącej w defensywie o jak najkorzystRichter, potężnym strzałem z niebieskiej.
w tym meczu faktycznie była pierwszą.
niejszy wynik.
Marian Struś

Takich uśmiechniętych zawodników naszego zespołu chcielibyśmy oglądać
w każdym meczu. Ale też bilans ostatnich trzech spotkań jest imponujący:
9 punktów i 25 bramek strzelonych bramek i tylko 6 straconych. Oby tak w
pojedynkach z czołówką...
Kontuzje i wyjazdy na zgrupowanie kadry młodzieżowców tak przetrzebiły
młody zespół Podhala, że trenerzy mieli problem, żeby zmontować na mecz
z Ciarko PBS trzy piątki. Wiedząc o tym,
sanoczanom trudno było znaleźć motywację do gry na pełny gaz. A mimo to
wysoko pokonali gospodarzy 9 do 1.
Pierwszą tercję sanoczanie zagrali całkowicie na luzie, co sprawiło, że gospodarzom udało się nawiązać walkę z rywalem.
W 16. min, po indywidualnej akcji Dziubińskiego, gospodarzom udało się nawet doprowadzić do wyrównania (1-1), ale tuż przed
syreną kończącą I tercję, Anthony Aquino
zdobył gola, dającego prowadzenie gościom.
Drugą odsłonę sanoczanie rozpoczęli
z większym animuszem, rozpoczynając ją
od bramki Nicolasa Bescha. Potem jeszcze
padł gol zdobyty przez Marcina Białego,

gdy nowotarżanie grali w przewadze, a gola
na 5-1 strzelił „do szatni” Krzysztof Zapała.
W trzeciej tercji gospodarze wyraźnie
zaczęli już odczuwać zmęczenie, co szybko wykorzystali przyjezdni, aplikując im
w ciągu czterech minut (między 45. i 49.
minutą) trzy bramki. Ich strzelcami byli:
Aquino, Hubert Demkowicz i Strzyżowski.
W końcówce gola zdobył jeszcze Martin Vozdecky, bo gdyby tego nie uczynił, nikt by nie
uwierzył, że występował w tym spotkaniu.
Jak widać, czołowi strzelcy potraktowali mecz w Nowym Targu nieco ulgowo,
oszczędzając siły na pojedynki z mocniejszymi przeciwnikami. Cieszy zatem, że moment ten wykorzystali zawodnicy trzeciej
i czwartej piątki, celnie traając. Oceniając
wysokie zwycięstwo sanoczan, można powiedzieć, że „górali” i tak spotkał najmniejszy wymiar kary. emes

Przynieś pluszaka, rzuć go na lód,
podaruj uśmiech dzieciom!
TOMASZ SOWA

Marcin Biały (88) i Marek Strzyżowski w walce pod bramką KTH. Trzeba przyznać, że należą do jednych z najwaleczniejszych bojowników drużyny Ciarko PBS.

Nie przestraszyli się ostrzenia
POLONIA BYTOM – CIARKO PBS BANK KH SANOK 3-7 (0-2, 2-2, 1-3)
0-1 Vozdecky – Szinagl – Zapała (3), 0-2 Vozdecky – Szinagl – Zapała (19), 1-2 Valeczko – Fabry – Akins (25), 2-2 Salamon – Wardecki – Łucznikow (28), 2-3 Zapała – Vozdecky (31, 4/4), 2-4 Aquino – Kostecki – Strzyżowski (31, 5/4), 2-5 Vozdecky – Szinagl (44),
2-6 Mahbod – Aquino – Besch (44), 2-7 Szinagl – Mahbod – Aquino (52, 5/4), 3-7 Stasiewicz – Salamon – Łucznikow (60).
Obydwa zespoły zaczęły to spotkanie pewne siebie. Przewagę na tai dość szybko
wypracowali sanoczanie, co udokumentowali już w 3. min golem Martina Vozdeckyego. Tymczasem pięć minut później gospodarze mieli ogromną szansę wyrównać.
Na szczęście pojedynek: Fabry – Skrabalak wygrał bramkarz Ciarko PBS. Gdy zbliżał się koniec I tercji, szybką, zespołową akcję pierwszego ataku „Vozdek” zakończył drugą swoją bramką.
Co znaczy w hokeju łut szczęścia!
W 25. min Valeczko strzelił spod niebieskiej na bramkę i zaskoczył zasłoniętego
Mateusza Skrabalaka. Kontaktowy gol
natchnął gospodarzy do ataku. W 28. min
w zamieszaniu podbramkowym najwięcej
sprytu zachował Salamon, doprowadzając
do wyrównania. Podenerwowani goście
natychmiast ruszyli do odrabiania strat,
co rusz stwarzając groźne sytuacje bramkowe. W 30. min oko w oko z Witkowskim
stanął Samson Mahbod, ale jego intencje
wyczuł bramkarz Polonii. Minutę później
okazał się on bezradny wobec przepięknego strzału w samo okno z okolic bulika
w wykonaniu Krzysztofa Zapały. Ripostą
na ponowne objęcie prowadzenia przez
gości była coraz ostrzejsza gra polonistów.
42 sek. po lmowej bramce Zapały na listę
strzelców wpisał się Anthony Aquino. Był
to gol zdobyty w czasie, gdy sanoczanie
grali w przewadze. Dosłownie kilkanaście

sekund później rozprowadził gospodarzy
duet: Szinagl – Vozdecky, jednak tym razem górą był bramkarz Polonii.
Mecz niezwykle przybrał na ostrości.
Sędzia non-stop sadzał na ławie zawodników obu zespołów, jako że sanoczanie
nie mieli zamiaru odpuszczać. Kto ostrzył,
o tym najlepiej mówią kary meczu dla Fabryego i Meidla. A na lodzie, gdy sanoczanie grali w osłabieniu, z kontrą - błyskawicą
uciekł Mahbod, jednak jego strzał minimal-

nie minął słupek. Akcja Samsona musiała
się spodobać Vozdeckyemu, który chwilę
potem wykonał piękny wjazd pod bramkę
Witkowskiego, kończąc go równie pięknym
golem. Trzecim w tym spotkaniu. Zapewne
pozazdrościł mu tego Mahbod, który 14
sekund po bramce „Vozdka” wreszcie pokonał bramkarza Polonii. W 52. min na 7-2
podwyższył Szinagl, co wyraźnie podenerwowało miejscowych. Znów ostro zrobiło
się na tai, znów posypały się kary. Tym
razem nie wytrzymał Vozdecky, co skutkowało karą meczu dla niego. Stoklasa,
a wcześniej Mahbod zarobili po 10 minut
za niesportowe zachowanie się. W ostatniej
minucie gospodarzom udało się strzelić rywalowi trzeciego gola, którego autorem był
Stasiewicz.
Marian Struś

Mecz w Bytomiu ocenia trener TOMASZ DEMKOWICZ; – Zaczęło się dobrze, planowo,
uciekliśmy gospodarzom w pierwszej tercji na 2-0 i wydawało się, że mecz ułoży się dla nas.
Tymczasem, po naszych błędach, zdołali nas dojść i zrobiło się nerwowo. Ale drużyna pozytywnie zareagowała na utratę prowadzenia. Odpowiedziała siłą i dobrymi, szybkimi akcjami,
przełamując opór Polonii. Na koniec mogliśmy jeszcze dołożyć kilka bramek, ale nie wszystko
wchodziło. Byliśmy też świadkami kary meczu dla Martina (Vozdeckyego), ale ja nie mam do
niego o to pretensji. Nie możemy nie reagować na prowokacje i zaczepki. W takich sytuacjach
nie wolno odpuszczać. I nie odpuszczaliśmy. Dziś dobrze grał cały zespół, zarówno w ataku,
jak i w obronie. W tyłach bardzo pewnie reagowali: Bosch, Dutka i Milovanovic.

Wzorem lodowisk NHL, oraz lodowisk w Tychach, Krakowie i Jastrzębiu, także sanoccy kibice będą mogli włączyć się do akcji Teddy Bear Toss. Polega ona na tym,
że kibice po zdobytej pierwszej bramce przez swój zespół, rzucają na taę lodowiska przyniesione ze sobą pluszowe maskotki.
Pozyskane w ten sposób zabawki
zostaną przekazane na rzecz fundacji
CZAS NADZIEI, która współpracuje z
sanockim klubem hokejowym. Pluszaki
zostaną wykorzystane dla podopiecznych
fundacji oraz dla małych pacjentów oddziału dziecięcego sanockiego szpitala. Okres
Bożonarodzeniowy jest doskonałym momentem dla tego typu przedsięwzięć.
Akcja Tedy Bear Toss odbędzie się
w Sanoku 10 grudnia (wtorek) podczas
meczu z HC GKS Katowice. Bardzo waż-

ne jest to, żeby pluszaki zapakowane były
w foliowe worki, bądź reklamówki, tak aby
podczas ich zetknięcia się z lodową taą
nie wybrudziły się i nie zmokły.
Początek meczu nietypowo, o godz.
19:30, ze względu na przygotowania do Mistrzostw Świata U-20.
A zatem, kochani, do dzieła! Gromadźcie pluszaki i we wtorkowy wieczór ruszajcie
do „Areny”! A po pierwszej bramce (ciekawe,
kto ją strzeli!) zaścielmy taę lodową misiaczkami. Niech się dzieci cieszą!
emes

Na półmetku rundy zasadniczej
Sanoczanie utrzymali 4 pozycję w PLH po III rundzie rozgrywek zasadniczych,
z niewielką stratą do spadającego systematycznie KTH i Cracovii, a mając za plecami coraz mocniej naciskający JKH.
Podsumowując III rundę, znów najwyższe notowania przypisać należy GKS-owi
Tychy, który w ośmiu spotkaniach odniósł
8 zwycięstw, w tym jedno za 2 punkty. Do nadrabiania strat wziął się
ostro JKH Jastrzębie, plasując się z
18 p. zdobytymi w III rundzie (6 zwycięstw i 2 porażki) na 2 miejscu. Na
trzecim miejscu uplasowała się Unia
z 16 punktami (6 zwycięstw, 2 porażki) i na
4. Ciarko PBS (5 zwycięstw i 3 porażki).
O 1 punkt mniej od sanoczan (14) zdobył
GKS Katowice. Przegranym tej rundy ma
prawo czuć się Cracovia. Wygrała 4 spotkania, doznając tyle samo porażek, gromadząc jedynie 12 punktów.

Po kiepskiej II rundzie w wykonaniu
Ciarko PBS (5 porażek, 3 zwycięstwa), trzecia była już lepsza (5 zwycięstw i 3 porażki).
Wprawdzie nie dało to naszym awansu w tabeli, ale zbliżyło ich do Cracovii. Mimo straty
do JKH (3 p.), utrzymujemy jeszcze 4-punktową przewagę nad tym groźnym zespołem.
Stabilizuje się skład drużyny Ciarko PBS,
zespół gra coraz lepiej. Jeśli uda się wyleczyć kontuzje podstawowych zawodników:
Johny Murraya i Justina Chwedoruka, najgroźniejsi rywale muszą się mieć na baczności. Teraz jeszcze poradzili sobie. Przegraliśmy w Tychach, w Jastrzębiu i Oświęcimiu,
ale kolejna czwarta runda może tu wiele
zmienić. Oby na naszą korzyść.
emes

Tabela po trzech rundach
1. GKS Tychy
2. KTH Krynica
3. Cracovia
4. Ciarko PBS

56 94-47
48 108-85
46 101-70
45 102-63

5. JKH
6. GKS Katowice
7. Polonia
8. Podhale

41
32
13
9

95-60
75-101
63-119
55-139

