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„Szykują tory”, będzie jechał pociąg! Fotka została zrobiona we wtorek i tyle trwała nasza radość. Okazało się, że pociągów jest mało, a rozkład
jazdy do kitu. Jak szczerze przyznał rzecznik Podkarpackiego Zakładu Przewozów Regionalnych, rozkład jazdy został ułożony pod Krosno jako
miasto o największym potoku podróżnych na odcinku Jasło-Zagórz.
Chcieliśmy obwieścić z pompą i hukiem, że do Sanoka wróciły pociągi. Przez moment naiwnie wierzyliśmy, że martwa linia kolejowa i stacje znów
ożyją. Radość była jednak przedwczesna. Pociągi, owszem, wróciły, ale tylko na kilka miesięcy.
I wciąż jeżdżą jak żółwie. Tak zwana prędkość
handlowa między Jasłem a Zagórzem wynosi…
37 km/h! Pokonanie 69-kilometrowego dystansu
zabiera 109 minut. .

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl
Zebranie jakichkolwiek informacji na temat
pociągów i dalszych planów dotyczących kolei,
wymaga niemałej determinacji. Przeciętny Iksiński
może co najwyżej sprawdzić rozkład jazdy, który
i tak zmieni się 15 grudnia, a więc w najbliższą
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niedzielę. Dawne Polskie Koleje Państwowe
zostały rozpirzone na spółki, spółeczki i zakłady.
Jedne zajmują się przewozami, inne torami, a
jeszcze inne inwestycjami i infrastrukturą. Patrząc
z boku, wydaje się, że każdy sobie rzepkę skrobie, ale może w tym szaleństwie jest jakaś metoda.
My w każdym bądź razie byliśmy odsyłani do trzech
rzeczników prasowych.

Dla kogo ta oferta?
Pociągi wróciły na tory na początku bieżącego tygodnia, w związku z zakończeniem
prac rewitalizacyjnych na linii Rzeszów – Jasło.
– Od 10 grudnia wznowiliśmy kursy wszystkich pociągów na linii 106 Rzeszów – Jasło i na odcinku
linii 108 Jasło – Zagórz – informuje Krzysztof Pawlak, rzecznik prasowy Podkarpackiego Zakładu
Przewozów Regionalnych w Rzeszowie.
Dumne określenie „wszystkie pociągi” sprowadza się u nas do czterech szynobusów. Z dworca

głównego przy ulicy Dworcowej odjeżdżają dwa pociągi w kierunku Krosna i Jasła: o godz. 5.18 oraz
o 13.17 (według rozkładu, który będzie obowiązywał od 15 grudnia). Pytanie, kto z nich będzie korzystał, zwłaszcza po trzynastej. Uczniowie? Pracownicy? Kto tak wcześnie kończy lekcje czy pracę?
– Niestety, nie da się tak ułożyć rozkładu, aby zadowolić mieszkańców wszystkich miejscowości
– stwierdza przedstawiciel przewozów regionalnych.
Godziny przyjazdów również nie są zachęcające.
Poranny pociąg, który wyrusza z Jasła o 7.05, w Krośnie jest o 7.37, do Sanoka dojeżdża na 8.43. Znów
ciśnie się pytanie: kto będzie zeń korzystał? Uczniowie? Pracujący? Które instytucje zaczynają pracę
o dziewiątej? Nieco lepiej wygląda to w przypadku
pociągu popołudniowego, który wyrusza z Jasła
o 15.07, w Krośnie jest o 15.39, a w Sanoku o 16.44.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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Pluszaki od serca

Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy; Prawdziwy grad pluszaków spadł na taę „AreGANIMY: Twórców „Ustawy śmieciowej” za idiotyczny i politowania godny zapis zobowiązujący właścicieli nieruchomości do składania nowych deklaracji w każdym przypadku
zmiany warunków odbioru śmieci. O ile jeszcze można by
zrozumieć zasadność czynienia tego w przypadku podwyższania cen, o tyle domaganie się tego przy dokonywanych
obniżkach jest czymś kuriozalnym. Zmusza się ludzi do składania wizyt w Urzędzie, wypełniania nie dla wszystkich prostych deklaracji (stąd niektórzy biorą druki do domu) i ponownego odwiedzania urzędu w celu złożenia dokumentu.
Kochani, buchalteria unijna przy czymś takim to jest mały pikuś. Tu jesteśmy naprawdę lepsi! Uważamy, że w punkcie
poboru deklaracji powinno się umieścić tabliczkę z napisem:
„Za stan umysłu twórców „ustawy śmieciowej” nie ponosimy
odpowiedzialności. To ich dzieło!” W podpisie: Bogu ducha
winni urzędnicy UM w Sanoku.

Celem akcji było zebranie sympatycznych maskotek, które traą do dzieci w szpitalach, ośrodkach
wychowawczych, przynosząc im radość i promyk miłości. Pomysł urodził się w sercach działaczy Fundacji
CZAS NADZIEI, we współpracy z Ciarko PBS Bank
KH Sanok. Zastanawiano się tylko, czy to dobrze wyjdzie, czy spotka się z sympatią kibiców hokeja.
Okazało się, że obawy były zbyteczne. Kiedy padła
pierwsza bramka dla gospodarzy, oczom wszystkich
ukazał się przepiękny widok spadających ze wszystkich stron „Areny” pluszaków. To nie były dziesiątki,
a setki uroczych misiaczków, tudzież innych zwierzątek,
a niektóre misie były dosłownie naturalnej wielkości.
Organizatorzy chyba się tego spodziewali, gdyż po
chwili na tai pojawiło się kilkunastu chłopców na łyżwach, ubranych w jednakowe koszulki hokejowe,
z kolorowymi łopatami w rękach i z olbrzymimi worami,
którzy przystąpili do dzieła. W ciągu dosłownie 8-10
minut sędzia mógł kontynuować mecz.
Uradowany i szczęśliwy był uczestniczący w tym
wydarzeniu prezes Fundacji Czas Nadziei Rafał Jasiński. – Te misiaczki symbolizują nasze gorące serca, jakie
mamy wobec biednych, chorych i cierpiących dzieci. To,
co zobaczyłem, przerosło jednak moje oczekiwania. Sanoczanie nie zawiedli i jeszcze raz pokazali swoje wspaniałe serca. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Maskotki
traą do wszystkich dzieci, którymi opiekuje się nasza
Fundacja, do dzieci przebywających w szpitalu i na pewno sprawią im dużą przyjemność. Z całego serca dziękuję! – powiedział na gorąco reporterowi „TS”.
emes

ny”, gdy w 11. min meczu hokejowego Ciarko
PBS Bank KH Sanok – HC GKS Katowice Maciej
Mermer zdobył dla gospodarzy pierwszą bramkę. W ciągu kilknastu sekund płyta lodowiska
pokryła się maskotkami, które przynieśli sanoccy kibice, aby wziąć udział w pięknej akcji
rodem z NHLpod nazwą: Teddy Bear Toss, przeniesionej na polskie obiekty lodowe.

CHWALIMY: Władze miasta za historyczną decyzję o obniżeniu ceny odbioru śmieci segregowanych z 12.50
na 10 złotych. I jaką odważną! Bo przecież można było się
obawiać, że to grozi zawałem u osób mniej odpornych
na wstrząsy. Któż bowiem pamięta, żeby władza dokonała
jakiejś obniżki czegoś, co traa do jej kasy? Chyba nikt,
bo trudno uwierzyć, że kiedykolwiek takowe były czynione.
Z tym większym wzruszeniem odnotowujemy ten przypadek. Jeśli rzeczywiście pierwszy, to miejmy nadzieję,
że nie ostatni!
emes

Kolejny 50. numer „TS”, jaki ukaże się za tydzień, 20 grudnia, będzie
wydaniem świątecznym o zwiększonej objętości i – niestety – wyższej
cenie 3 złotych. Będzie to równocześnie ostatni numer „Tygodnika...”
w kończącym się 2013 roku. Następny, noworoczny, oczywiście z kalendarzem, ukaże się 3 stycznia 2014 r.
Pragniemy przypomnieć, że jeszcze do wtorku (17 bm.) będziemy
przyjmować życzenia i reklamy, jakie chcielibyście Państwo zamieścić w świątecznym numerze „TS”
redakcja

TOMASZ SOWA

Następny „TS” w świątecznej szacie

Obrodziło pluszakami. Może to nie jest rekord
świata, ale rekord Polski na pewno. 1140 maskotek
wylądowało na tai Areny. Brawo sanoczanie!

Jarmark z szopką i kolędą

Żywa szopka, jasełka i piękne kolędy, świąteczne ozdoby, rękodzieło i smakowite jadło – to
wszystko znajdziemy na III Jarmarku Bożonarodzeniowym, zorganizowanym tradycyjnie tuż
przed świętami przez Powiat sanocki oraz Muzeum Budownictwa Ludowego. Organizatorzy
Kontynuujemy naszą akcję „Podziel się z drugim”, skierowaną zapraszają do skansenu, na Rynek Galicyjski,
z jednej strony do tych, którzy potrzebują rzeczy, na które ich w przyszłą niedzielę, 22 grudnia, w godz. 11-15.
nie stać, z drugiej zaś do tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Największą atrakcją – zwłaszcza dla milusińskich –
Oto kolejne zgłoszenie;
będzie żywa szopka z udziałem uczniów II LO oraz zwie- Telewizor SONY, 21 cali. (10-letni, sprawny) Tel. 13 46 49 881
rząt: hucułów i koni polskich, wszelkiej maści bydła,
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń. w tym długowłosych krów szkockich, gęsi, kaczek, struI przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane sia, lamy, kóz i oczywiście osła. Nie zabraknie pokazu
i nie można żądać za nie pieniędzy.
tradycji wigilijnych i warsztatów wykonywania ozdób choinkowych, stoisk z rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi, regionalnych potraw przygotowanych przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Centrum Integracji Społecznej, wybornych wędlin i serów serwowanych przez
laureatów konkursu Agrobieszczady 2013 oraz miodów
i wyrobów pszczelich z bieszczadzkich pasiek.
Zima dała o sobie znać, sypnęło pierwszym śniegiem, warunki na droZ jasełkami wystąpią dzieci z parai Chrystusa
gach, chodnikach stały się trudne. Przypominamy, że każdy właściciel Króla (g.11.30), będzie można także posłuchać
posesji ma obowiązek odśnieżania przyległego do niej chodnika.
pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu: MłodzieTaki obowiązek nakładają zapewnić czystość i porządek po- żowej Orkiestry Dętej OSP Jaćmierz (g.11), zespona właścicieli nieruchomości przepi- przez uprzątnięcie błota, śniegu, łów „Arabeski” z zagórskiego MGOK-u oraz „Cassy, a mianowicie ustawa o utrzyma- lodu i innych zanieczyszczeń siopei” z rodzimego MDK-u (g.12), Sanockiego
niu czystości i porządku w gminach z chodników przyległych do gra- Chóru Kameralnego pod dyrekcją Elzbiety Przy(art. 5 ust. 1 pkt. 4) oraz § 2 ust. 4 nicy nieruchomości, w miejsca
Uchwały nr XXXVI/307/13 Rady niepowodujące zakłócenia ruchu
Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia pieszego lub ruchu pojazdu oraz
2013 r. w sprawie Regulaminu usuwanie śliskości. Uprzątnięcie
utrzymania czystości i porządku śniegu i lodu w okresie zimowym
na terenie Gminy Miasta Sanoka.
powinno odbywać się niezwłoczW myśl ww. aktów prawnych nie. Za nieprzestrzeganie przepi- W środę przed południem na terenie Sanoka dowłaściciel nieruchomości musi sów grozi kara grzywny.
af szło do czterech prób oszustwa metodą na tzw.
„wnuczka”. Do kilku starszych osób zadzwonił
mężczyzna, który podając się za krewnego, prosił o pożyczenie pieniędzy. Sanoczanie byli
czujni i nie dali się oszukać.
Oszust usiłował wmówić rozmówcom, że jest
sprawcą wypadku drogowego bądź ma problemy
ze zdrowiem i potrzebuje znacznej sumy pieniędzy
na zapłacenie odszkodowania lub leczenie własne.
Na szczęście starsi ludzie okazali się czujni. Słyszeli o takich przypadkach w mediach, więc nie dali
się nabrać. O próbie oszustwa powiadomili Policję.

Odśnieżamy, panowie. Do dzieła!

Nie dali się oszukać

ARCHIWUM TS

Podziel się z drugim

stasz (g.13) oraz Chóru Parai Chrystusa Króla
pod batutą ks. Feliksa Kwaśnego (g.14).
Program jest naprawdę bogaty, warto więc wybrać się w przyszłą niedzielę do skansenu na Bożonarodzeniowy Jarmark. Tym bardziej że – jak donoszą
nam korespondenci „Tygodnika” z Laponii – pojawi się
na nim gość szczególny, czyli św. Mikołaj.
/joko/

– W okresie przedświątecznym przestępcy nasilają swoje działania, więc apelujemy o rozwagę.
Bądźmy ostrożni i nieufni wobec osób, które proszą
nas o pieniądze. Najczęściej oarami przestępstw
na tzw. „wnuczka” padają osoby starsze i samotnie
mieszkające. Ludzi tych cechuje dobroć oraz chęć
niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy tego
potrzebują. Niestety, pozytywne cechy charakteru
wykorzystują często przestępcy. Apelujemy, aby
w razie jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności rozmówcy, zawsze skontaktować się z rodziną. W przypadku obaw, podejrzeń i prób wyłudzenia pieniędzy przez telefonicznego rozmówcę
należy niezwłocznie powiadomić Policję, dzwoniąc
na numer alarmowy 997 – mówi asp. Anna Oleniacz, rzecznik sanockiej KPP.
/jot/
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Sanok

* Sanoczanka zamieszkała przy ul.
Mickiewicza padła ofiarą (4 bm.)
oszusta internetowego. Kobieta zakupiła jedną parę obuwia sportowego, za które zapłaciła 215 zł.
Do chwili obecnej nie otrzymała jednak ani towaru, ani zwrotu gotówki,
a kontakt ze sprzedającym został
zerwany.
* W czasie kontroli drogowej
(5 bm.) na ul. Rymanowskiej policjanci ujawnili, iż kierujący citroenem 30-letni mieszkaniec Sanoka
posiada aktualny (do sierpnia
2015 r.) zakaz prowadzenia pojazdów kat. ABCDET, wydany przez
miejscowy Sąd Rejonowy.
* Na 500 zł oszacowano wstępnie
straty powstałe w wyniku chuligańskiego zachowania 19-letniego
mieszkańca Sanoka. Młodzian kopnął nogą w drzwi przejeżdżającej
obok niego łady, powodując uszkodzenie lakierniczej powłoki pojazdu.
Do zdarzenia doszło 6 bm. na ul.
Ks. Wołka.
* W sobotę (7 bm.) wybuchł pożar
w jednym z mieszkań przy ul. Langiewicza. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, prawdopodobną przyczyną
nieszczęścia było pozostawienie
na noc przez 21-letniego lokatora
zapalonej lampki naftowej. Od lampki zajęło się łóżko, a następnie inne
przedmioty znajdujące się w pokoju.
Mężczyzna został przewieziony
do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. Pod opieką lekarzy znalazł się
również mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie 4-letni chłopiec.
* Dwóch wandali uszkodziło (8 bm.)
boczne lusterka samochodów zaparkowanych wzdłuż chodnika przy ul.
Sobieskiego, o czym powiadomił
Policję jeden z mieszkańców.
Właściciel alfy romeo wycenił straty
na 300 zł, a forda – na 1000 zł.
Sprawcy zostali zatrzymani przez
funkcjonariuszy.
* Policja poszukuje złodzieja, który
9 bm. włamał się do piwnicy jednego z bloków przy ul. Gorazdowskiego. Sprawca po pokonaniu zabezpieczeń wszedł do środka, skąd
ukradł: dwie wyrzynarki, szlifierkę
stołową, szlifierkę kątową, wiertarkę, młoto-wiertarkę, wkrętarkę oraz
szlifierkę ręczną. Właściciel oszacował straty na ok. 700 zł.

Gmina Zagórz

* Elementy rusztowania wykonanego
ze stali cynkowanej skradziono
na jednej z posesji w Porażu. Do zdarzenia
doszło
prawdopodobnie
w dniach 3-4 bm. między godz. 15
a 7 rano. Poszkodowany 51-latek
oszacował straty na prawie 1700 zł.
* W tym samym miejscu i czasie
skradziono z terenu budowy 9 słupków do balustrady, wykonanych
ze stali nierdzewnej, oraz ok. 20 metrów pięciożyłowego przewodu miedzianego. 30-letni właściciel posesji
wycenił wartość szkody na 670 zł.
* Mieszkanka Zagórza zawiadomiła,
że nieznany sprawca po pokonaniu
zabezpieczeń wolno stojącego garażu
przy ul. Rzecznej dostał się do wnętrza, a następnie zabrał ok. 5 kg łączników i rurek miedzianych, młotek
o wadze 5 kg, dziecięcy motorek spalinowy, 50 metrów kabla czterożyłowego oraz kuwetę plastikową. Tym
razem straty wyniosły 1000 zł.

Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach
powiatu sanockiego ujawniono jednego pijanego kierowcę. Okazał się
nim – zatrzymany 4 bm. w Bukowsku
– 56-letni Józef H., który kierował
fordem, mając w wydychanym powietrzu 1,113 promila alkoholu.

13 grudnia 2013 r.
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Tańsze śmieci,
nowe deklaracje

Wykonaj ozdobę świąteczną i odbierz nagrodę

dy uczestnik projektu, który przyniesie własnoręcznie wykonaną
ozdobę świąteczną, otrzyma
prezent.
Projekt „Przeciwdziałanie wyAkcja ma na celu integrację
Zachęcamy wszystkich uczest- kluczeniu cyfrowemu” od początMieszkańcy Sanoka, którzy segregują śmieci, już w grudniu zapłacą mniej – zamiast 12,5 zł – 10 zł uczestników projektu oraz możli- ników projektu do dostarczenia ku cieszył się ogromnym zainteod osoby. To konsekwencja uchwalonej przez radnych pod koniec października obniżki stawki wość zaprezentowania swoich własnoręcznie wykonanej ozdo- resowaniem wśród sanoczan.
za odpady segregowane. Druga wiadomość jest nieco gorsza – właściciele i zarządcy budynków będą umiejętności manualnych. Zarówno by świątecznej, która upiększy Na jego realizację władze miasta
musieli złożyć nowe deklaracje. – Przecież tyle co ją składałem! I teraz znowu?! To jakaś paranoja! dzieci, jak i dorośli, mogą aktywnie specjalnie przygotowaną choin- Sanoka zdobyły donansowanie
Czy urzędnicy nie mają co robić, że wymyślają takie bzdury? – pyta zbulwersowany pan Zbigniew.
i twórczo przygotować się do nad- kę, która stanie w Urzędzie Mia- ze środków Europejskiego Funautomatu,
niestety, chodzących Świąt Bożego Naro- sta w Sanoku. Ozdoby można duszu Rozwoju Regionalnego
ustawa nie dopuszcza dzenia. Poszukiwanie inspiracji jest przynosić od 17 do 19 grudnia w ramach Programu Operacyjnego
takiej możliwości i naka- możliwe dzięki otrzymanym, w ra- do Biura Projektu, mieszczącego Innowacyjna Gospodarka 2007zuje przy każdej zmia- mach ww. projektu komputerom się w Sanoku przy ul. Mickiewi- -2013 – „Dotacje na Innowacje”.
cza 29, p. 214. Dodajmy, że każaf
nie cennika składanie z dostępem do Internetu.
nowych deklaracji. Przy
najbliższej, kolejnej już
nowelizacji
ustawy
„śmieciowej” przepis ten
ma być zlikwidowany,
ale póki co obowiązuje
i musimy go przestrze- Do wiosny jeszcze daleko, ale o wiosenne pogać – podkreśla Jacek rządki prosi się skarpa, zwłaszcza przy schoGomułka, naczelnik wy- dach Balowskich, obok których leży sterta śmiedziału gospodarki ko- ci. Dzikie wysypisko straszy niemal w centrum
miasta, obok uczęszczanego szlaku.
munalnej UM.
Trudno powiedzieć, czy ktoś wysypał tam zaJakie konsekwencje czekają tych, którzy wartość wielkiego wora z plastikowymi i szklanymi
nie złożą deklaracji butelkami, czy też sterta rośnie, „zasilana” przez
w ustawowym czasie? przechodzących tamtędy ludzi, a może nałożyły się
– Będziemy zmuszeni obie przyczyny. Faktem jest, że śmieci systemawszcząć postępowanie tycznie przybywa i wyglądają ohydnie.
Sanoczanie segregują coraz więcej odpadów. Korzyść jest podwójna administracyjne, co poW Urzędzie Miasta, gdzie próbowaliśmy się do– dla środowiska i portfela.
ciągnie za sobą okre- wiedzieć, do kogo należy zaśmiecona działka,
Dotychczas mieszkańcy, któ- stalacji w Krośnie, a także obsługi ślone konsekwencje. Do czasu nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. – Porzy zadeklarowali segregację od- administracyjnej, ilości odpadów złożenia deklaracji osobę taką nieważ leży śnieg i zasypane są słupki graniczne,
padów, płacili miesięcznie 12,5 zł dowożonych do Krosna i Gmin- będzie obowiązywała stawka nie mamy pewności, czy to działka miejska czy też
od osoby zamieszkującej daną nego Punktu Zbiórki Odpadów za odpady niesegregowane, czyli prywatna – mówi Ludwik Kopleński z Wydziału Gonieruchomość. Według nowych Segregowanych w Sanoku. 16 zł. Nie możemy stosować żad- spodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarząstawek zapłacą 2,5 zł mniej, czyli Po ich skalkulowaniu podjęliśmy nych innych poza tymi, które dzania Kryzysowego. Tak czy inaczej w najbliższym Leżące na skarpie śmieci kłują w oczy.
10 zł od osoby. Zmiany dotyczą decyzję o obniżeniu opłat – mówi uchwalili radni – wyjaśnia szef czasie śmieci zostaną uprzątnięte na zlecenie ma- wał, aby znajdujące się tam działki miejskie objąć
gistratu. Jeśli okaże się, że leżały one na parceli tzw. bieżącym utrzymaniem. – Obecnie teren jest
tylko osób segregujących, ci któ- burmistrz Wojciech Blecharczyk. miejskiej „komunalki”.
rzy nie segregują, nadal płacić
Podjęta uchwała uprawoNa dokonanie opłaty za gru- prywatnej, interweniować będzie Straż Miejska, sprzątany na zlecenie, co dwa-trzy miesiące. Jak
będą 16 zł miesięcznie od osoby, mocniła się 4 grudnia. Ustawowy dzień mamy 30 dni od uprawo- przypominając właścicielowi o obowiązku dbania widać, jest to za mało, dlatego będziemy próbowali
włączyć skarpę do bieżącego utrzymania, jeśli znajnie muszą więc składać nowych termin na wprowadzenie zmian mocnienia się uchwały, co ozna- o porządek na swojej nieruchomości.
Ponieważ problem bałaganu na skarpie powra- dą się pieniądze na ten cel – deklaruje przedstawideklaracji. Obowiązek ten dotyczy wynosi dwa tygodnie, w związku cza, że najpóźniej należy to zrobić
(jz)
właścicieli i zarządców budynków z tym każdy właściciel/zarządca tuż po Nowym Roku. – Prosimy ca nieustannie, wydział komunalny będzie wniosko- ciel wydziału.
– w imieniu lokatorów mieszkań nieruchomości, który deklaruje o dochowanie terminów. Przypospółdzielczych deklaracje złożą segregację odpadów, musi zło- minamy, że deklaracje należy
przedstawiciele spółdzielni.
żyć korektę deklaracji do 19 grud- składać w podległym Urzędowi
Obniżka była możliwa dzięki nia. Czasu jest niewiele, ale Miasta Zespole ds. Gospodarki
ponownemu skalkulowaniu kosz- w świetlne obowiązującego obec- Odpadami Komunalnymi, miesztów wprowadzonego systemu, nie prawa innego wyjścia nie ma. czącym się w bazie Sanockiego
po kilku miesiącach jego funkcjo- – Współczuję osobom, które mu- Przedsiębiorstwa Gospodarki Konowania. – Znamy już jego rze- szą jeszcze raz złożyć deklara- munalnej przy ul. Jana Pawła II 59,
czywiste koszty, oszacowane cje, ale nie od nas jest to zależne. budynek G – uzupełnia Agnieszna podstawie m.in.: kosztów od- Mieliśmy nadzieję, że uda się ka Frączek, rzecznik Urzędu
/joko/
bioru odpadów i przyjęcia na in- wprowadzić zmianę stawki z tzw. Miasta.
Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...” do wzięcia udziału w świątecznej akcji
promocyjnej. Efektem nalnym akcji będzie choinka przystrojona
ozdobami świątecznymi wykonanymi przez uczestników projektu.

Nie czekajcie ze sprzątaniem do wiosny!

JOLANTA ZIOBRO

ARTUR KUCHARSKI

Powalczyli o „Wembley”
Podczas sesji Rady Miasta wkroczyli do Sali Herbowej z tabliczkami w ręku, na których napisy mówiły w zasadzie wszystko: „Wembley nie chce umierać”, „Dobry gospodarz nie wyprzedaje swojego majątku”, „Nie zabraniajcie dzieciom obcowania z prawdziwą
trawą”. Organizując ten protest, jeszcze nie wiedzieli, że kilka godzin wcześniej burmistrz Wojciech Blecharczyk poinformował radnych, że odstępuje od sprzedaży terenów przy ul. 800-lecia.
Tę manifestację mieszkańcy
Zatorza przygotowali jako wyraz
protestu przeciwko podjętej
uchwale, zezwalającej na sprzedaż tzw. Wembley. Podpisało się
pod nim 759 osób, głównie mieszkańców dzielnicy. Ale nie tylko.
Zarzucali włodarzom miasta, iż ci
nie potraktowali ich po partnersku, nie konsultując zamiaru
sprzedaży działki. Podkreślali
swój ogromny wkład społeczny
w zagospodarowanie tego terenu, budowę ogrodzenia i urządzanie placu zabaw. Opowiadając się za utrzymaniem funkcji
sportowo-rekreacyjnej, wskazywali, że „Wembley” służy dziś nie
tylko dzieciom z dzielnicy, ale jest
obiektem ogólnodostępnym.
Burmistrz W. Blecharczyk
potwierdził, że podtrzymuje swoją decyzję o wstrzymaniu procedury sprzedaży działki, o której

mowa, zaznaczając, że czyni to
wobec dużego oporu społecznego. – Nieprawdziwie brzmi zarzut,
że wyprzedajemy grunty w mieście dla wyprzedaży. Jest wiele
działek, które sprzedaliśmy, czemu przeciwstawiali się niektórzy
radni, a które dziś są ozdobą
miasta, przynosząc mu dochód.
Wy to nazywacie wyprzedażą, ja
gospodarowaniem nieruchomościami – wyjaśniał burmistrz.
Nie zgodził się także z zarzutem
braku konsultacji z przedstawicielami dzielnicy Zatorze. – To wy
nie liczycie się z waszymi przedstawicielami. Dlaczego nie działaliście wyprzedzająco poprzez
Radę Dzielnicy? – pytał. W odpowiedzi usłyszał, że nikt z nich
nie słyszał o zamiarze sprzedaży
„Wembley”, a dowiedzieli się
o tym z przekazu internetowego
już po fakcie.

Żądania utrzymania całego
terenu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. 800-lecia, a więc stadionu i placu
zabaw, nie zmieniła wypowiedź burmistrza, w której mówił o stadionie
przy ul. Kenara w dzielnicy Zatorze,
tudzież o jedenastu boiskach wielofunkcyjnych przyszkolnych, jakie
obecnie są budowane. Nie ustosunkowali się także do słów, w których
podkreślił, że w związku ze zmianą
planów odnośnie przyszłości tego
terenu, mieszkańcy biorą na siebie
odpowiedzialność za niego, gdyż
w budżecie na 2014 rok nie będzie
pieniędzy na ten cel.
W drugim starciu radny Andrzej Chrobak złożył wniosek
o uchylenie uchwały zezwalającej
na sprzedaż „Wembley”. Trał on
na opór części radnych, według
których obowiązujące przepisy
nie zezwalają na podjęcie takiej
uchwały. Sprawę rozstrzygnęła
opinia prawna wyrażona przez
radcę prawnego Mirosława Furczaka, która potwierdziła niemożliwość zmiany uchwały podczas tej
sesji. Jego zdaniem wymaga
ona odrębnego procesowania,
zgodnie z obowiązującym regulaminem.
emes
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Dobiegły końca prace związane z remontem dwóch mostów: przy
ulicy Przemyskiej w Olchowcach i przy ulicy Lipińskiego na Posadzie. Kierowcy odetchnęli z ulgą. Były to inwestycje rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

AUTORKA

swojemu oburzeniu. Bartosz WyZgodnie z deklaracjami GDDsocki z GDDKiA tłumaczy, że jest KiA, remont mostu nad Stróżą Wielto związane z koniecznością ką był częścią dużego zadania, ja„ponownego odtworzenia kabla kim jest remont ulicy Lipińskiego.
Sanoczanie oczekują go od dawna.
Ulica, a szczególnie chodniki, zatoczki i pobocza, są naprawdę w
opłakanym stanie. Po chodnikach
miejscami trudno chodzić, szczególnie osobom starszym, mniej
sprawnym i mamom z wózkami.
GDDKiA zapowiadała remont ulicy
Lipińskiego na Euro 2012. Niestety,
zadanie „wypadło” z powodu braku
pieniędzy. Nie wystarczyło ich również w 2013 roku.
Jak będzie w 2014 roku?
Nie wiadomo, gdyż nie jest jeszcze
uchwalony
budżet
państwa,
a więc i GDDKiA nie wie, jaką kwotą
będzie dysponowała na inwestycje.
– Z tego, co mi wiadomo, remont
ulicy Lipińskiego jest dość wysoko
na liście rankingowej. Istnieje jednak
ryzyko, że wszystkie środki, jakie
GDDKiA przeznaczy na Sanok, pochłonie przygotowanie inwestycji
„budowa obwodnicy”. Najbliższe dni
pokażą, czy możemy liczyć na remont Lipińskiego w przyszłym roku
– zauważa Ziemowit Borowczak,
wiceburmistrz ds. komunalnych.
Jeśli inwestycja ruszy, miasto bęenergetycznego” i nie ma wpływu dzie musiało wygospodarować piena koszty inwestycji.
niądze na budowę oświetlenia przy
Remont drugiego mostu, przy ulicy Lipińskiego, gdyż jest to zadaulicy Lipińskiego, ruszył w lipcu. nie gminy. Dwa lata temu samorząd
Most znajduje się w sąsiedztwie miejski miał zarezerwowane w buskrzyżowania z ulicą Beksińskiego i dżecie 200 tys. zł na ten cel, niesteStróżowskiej, na rzece (a właściwie ty, z inwestycji nic nie wyszło. Miejna potoku) Stróża Wielka, w ciągu my nadzieję, że uda się w przyszłym
drogi krajowej nr 84. Prace spowo- roku. Zwłaszcza, że Starostwo Podowały utrudnienia w ruchu, aczkol- wiatowe wyremontowało ciąg główwiek chyba nie aż tak duże jak nych ulic w mieście: Rymanowską
w Olchowcach, mimo że droga (od ronda), Kościuszki i Jagiellońnr 84 stanowi bezpośredni dojazd ską, z programu Polska-Ukrainaw Bieszczady. Wahadłowy ruch od- -Białoruś. Remont ulicy Lipińskiego
bywał się praktycznie do listopada. byłby postawieniem kropki nad „i”.
Według ceny przetargowej Bo, póki co, ulica ta (a zwłaszacza
wartość prac opiewała na 985 tys. chodniki) przypomina drogi na Ukrazł, a wykonawcą była rma inie i Białorusi, nijak nieprzystające
Stalmost.
do standardów europejskich.

Most olchowski jak nowy, koniec utrudnień!

jolanta-ziobro@wp.pl

Kierowcom dał się we znaki
szczególnie remont 160-metrowego mostu na Sanie, w ciągu drogi
krajowej nr 28 Zator-Medyka. Inwestycja ruszyła 30 stycznia br.,
trwała więc niemal cały rok. Most
remontowano połówkowo – ruch
odbywał się wahadłowo, przez co
w godzinach porannego i popołudniowego szczytu tworzyły się
korki. Bywały dni, że most był całkowicie zamknięty, np. w ostatni
weekend maja. Lokalny ruch odbywał się wówczas przez „Sosenki” i most na Białej Górze.

Zakres prac obejmował całkowitą wymianę płyty oraz wyposażenia, a ich wykonawcą była rma
Skanska. Jak dowiedzieliśmy się
od Bartosza Wysockiego z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, inwestycja jest jeszcze w trakcie
rozliczania, nie są więc znane ostateczne koszty. Po przetargu wartość prac opiewała na 4 mln zł.
Sanoczanie zwracają uwagę,
że na moście, od strony Olchowiec, już po raz trzeci „rozwalany”
jest gotowy chodnik, a wcześniej
również nowe barierki. – Co za
marnotrawstwo, co za dziadostwo
– denerwuje się jeden z Czytelników, który osobiście pofatygował
się do redakcji, aby dać wyraz

Brawa dla ekspedientki i policjantów
Dzięki czujności ekspedientki oraz dobrej współpracy sanockiej
i krośnieńskiej Policji zatrzymano grupę młodych mężczyzn podejrzanych o kilka kradzieży w sklepach Beska, Sanoka i Zarszyna.
W miniony poniedziałek wieczorem w Besku i Zarszynie skradziono znaczne ilości papierosów. W ramach prewencji
policjanci postanowili odwiedzić
sanockie placówki tej samej sieci,
aby przestrzec personel przed
złodziejami. W sklepie przy ul.
Kościuszki okazało się, że zdążyli się już pojawić – tuż przed zamknięciem. Z relacji ekspedientki
wynikało, że do sklepu wszedł
młody mężczyzna, który wziął towar z półki, a przy kasie poprosił
o 15 paczek papierosów jednej
marki. Gdy kasjerka odpowiedziała, że nie ma takiej ilości, odpowiedział, że mogą być różnych
marek. Czujna kobieta, podejrzewając, że jest to złodziej, dyskretnie powiadomiła o napadzie rmę
ochroniarską. Kiedy kupujący,
który płacił kartą, dwukrotnie źle
wpisał numer PIN, poprosiła
o dowód osobisty, aby sprawdzić
zgodność danych. Zapamiętała
imię, końcówkę nazwiska oraz
rok urodzenia mężczyzny.

Poirytowany rzetelnością sprzedawcy klient wyszedł ze sklepu bez
towaru i odjechał samochodem,
którego numery ekspedientka również zapisała. Rejestracja wskazywała, że właścicielem samochodu
jest mieszkaniec Krosna. Informacja ta natychmiast została przekazana do tamtejszej Policji. Nie minęło
wiele
czasu,
kiedy
funkcjonariusze krośnieńskiej KMP
patrolujący ulice miasta natrali
na wskazany samochód, którym
jechało
czterech
mężczyzn.
W trakcie kontroli okazało się, że
w pojeździe znajdują się znaczne
ilości papierosów oraz alkohol,
a jeden z pasażerów odpowiada
wyglądem mężczyźnie opisanemu
przez kasjerkę z Sanoka.
Dzięki czujności kobiety oraz
dobrej współpracy rodzimych
i krośnieńskich policjantów sprawcy zostali zatrzymani. Za kradzieże na terenie Beska, Zarszyna,
Sanoka, a także – jak się okazało
– Iwonicza odpowiedzą przed sądem.
/jot/

Drzewa pod siekierę,
ale będą boiska
Mieszkańcy osiedla Robotnicza ubolewają nad wycinką drzew
przy Szkole Podstawowej nr 3. Jak się dowiedzieliśmy, pod siekierę pójdą 22 drzewa, w związku z budową nowych boisk. Zniknie „park”, powstaną za to dwa nowe boiska.
Jeden z naszych Czytelników, – Inwestycja ta była długo oczekipan Wojciech, chwycił za aparat wana przez mieszkańców. Pozwoli
na widok robotników, którzy przy- na wzbogacenie Sanoka o nowostąpili do wycinki. Powiadomił także czesne boiska, z których będą koredakcję. Wieczorem przysłał rzystać mieszkańcy i turyści. Co
e-maila: „Moje zdjęcia z rana mają ważne, ich budowa została dojuż tylko walor historyczny. W ciągu nansowana ze środków unijnych
dnia wycięli prawie wszystkie drze- – wyjaśnia Agnieszka Frączek,
wa po wschodniej stronie potoku, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
czyli od strony przyszłego boiska.
Przy Szkole Podstawowej nr 3
Wracałem o zmierzchu i nie było powstaną 2 boiska: wielofunkcyjne
już warunków fotogracznych, aby (do siatkówki, koszykówki, piłki
to pokazać. Trzyosobowa ekipa ręcznej) oraz do piłki nożnej.
zbierała gałęzie i paliła ognisko”. Nie było możliwości innej lokalizacji
Czytelnik ubolewa, że teren przypo- kompleksu boisk w obrębie szkoły,
minający minipark został ogołoco- w związku z tym docelowo trzeba
ny; szkoda mu ptaków też gniazdu- będzie usunąć 22 drzewa: klony,
jących na drzewach. – Ludzie brzozy, świerki, sosny rosnące
chodzili wzdłuż potoku na spacery, na działce przeznaczonej pod boto było najbardziej zielone miejsce iska. – Zostanie to przeprowadzone
na naszym osiedlu, siedlisko ka- zgodnie z zezwoleniem wydanym
czek i ptaków śpiewających, jak przez Starostwo Powiatowe. Zapewdrozdy, kosy. Gdzie się podziali niamy, że w miejsce usuniętych
obrońcy środowiska? – pyta pan drzew po zakończeniu budowy
Wojciech.
zostanie posadzona taka sama ilość
Jak dowiedzieliśmy się w Urzę- drzew, jaka została wycięta. Mamy
dzie Miasta, wycięcie drzew było nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją,
koniecznością w związku z realizo- że nowe inwestycje niosą za sobą
wanym przez gminę projektem bu- pewne zmiany. W tym przypadku
dowy 11 boisk. Powstaną one przy będą to zmiany chwilowe, gdyż w za5 szkołach, a także na ogródku jor- stępstwie wyciętych zostaną posadanowskim, w sąsiedztwie nowego dzone młode drzewa – akcentuje
parkingu przy placu św. Michała. przedstawicielka magistratu.
(jz)
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Z MIASTA I POWIATU

Widok wyciętych drzew napawa smutkiem, ale takie są koszty
inwestycji.

Za jednym kopaniem

Szykowany właśnie projekt sieci kanalizacyjnej gmina Bukowsko chce połączyć z budową wodociągów. – Dobrze byłoby załatwić cały temat za „jednym kopaniem”, aby skrócić czas realizaSygnały Czytelników
cji i zmniejszyć koszty – podkreśla wójt Piotr Błażejowski.
W ostatnich latach gmina zma- zarządu SPGK o wydanie warungała się z coraz większym proble- ków na budowę wodociągów. Bęmem niedoboru wody, zwłaszcza dziemy potrzebowali też zgody
w miejscowościach: Pobiedno, Wo- Nadleśnictwa Lesko, bo część „nitlica, Dydnia i Zboiska, które nie mają ki” ma przebiegać przez tereny lewodociągów. Pozostałe osiem so- śne. Potem ogłosimy przetarg
Wstydem Sanoka jest to, iż miasto nie ma w ogóle ścieżek rowe- łectw korzystało z ujęcia na Sanocz- na zasilanie wszystkich miejscoworowych. Kiedyś ktoś zapowiadał, że każdy remontowany odcinek ku oraz małej sieci powstałej na ba- ści. Trudno jeszcze mówić o koszdrogi będzie tak projektowany, aby pojawiały się na nich szlaki zie studni. Na przestrzeni lat tach, choć mamy świadomość, że
dla rowerzystów. Na obiecankach się skończyło. Pewnie dlatego, remontowano stację uzdatniania woda dostarczana z Sanoka będzie
że obiecywał to któryś z włodarzy miasta, a teraz remonty dróg wody i wymieniono wszystkie urzą- trochę droższa. Liczymy, że inwestydzenia ltrujące, jednak problem cja ruszy za kilka miesięcy, by prace
prowadzi powiat...
narastał. W końcu zapadła decyzja, ziemne jednocześnie objęły kanali– To dziwne, że nikt nie wy- na Białogórskiej tutaj także kratki
by wodę do gminy Bukowsko zację i wodociągi. Jeżeli wszystko
mógł na projektantach, aby kanałowe usadowione zostały
dostarczało Sanockie Przedsiębior- pójdzie zgodnie planem, w 2015 roku
wreszcie w końcu uwzględniali kilka centymetrów niżej niż nastwo Gospodarki Komunalnej.
mieszkańcy naszej gminy nie będą
przy remontach ścieżki rowero- wierzchnia. Dlaczego kierowcy,
– To jedno z naszych najpilniej- już musieli martwić się o wodę – powe. Dzięki remontowanym uli- najeżdżając na nie, mają sobie
szych zadań. Zwróciliśmy się do wiedział wójt Błażejowski.
(b)
com przebiegającym przez całe niszczyć zawieszenia i ogumiemiasto, mogli zrobić wspaniały nie?
POZOSTANĄ W PAMIĘCI
prezent dla rowerzystów. ZwłaszPrzy ul. Rymanowskiej, niecza, że na większości odcinków opodal przedszkola, przy okazji
zaprojekrowali chodniki o bardzo remontu wycięto kilka, a może
dużej szerokości, swobodnie i kilkanaście drzew. Jakim pramogły się znaleźć na nich ścież- wem? Sanockim? Czy zadbano,
ki rowerowe. Ale kogo to obcho- aby w te miejsca (zakładając, że
dzi... Odpowiedzią będzie za- poprzednie były chore) nasadzopewne krótkie: niech się cieszą, no nowe? Może by się tym ktoś
że mają drogi wyremontowane... zajął, zanim wykonawca zabierze
Skoro o remoncie ciągu: Ja- d. w troki i wyjedzie z Sanoka!
dr Wojciech Blecharczyk
giellońska, Kościuszki, RymaBurmistrz Miasta
nowska mowa, to pragnę doImię i nazwisko
oraz
pracownicy
Urzędu
nieść,
że
podobnie
jak
znane redakcji

Wszystko na dziś.
A perspektywa?

Panu Wojciechowi Wesołkinowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Matki
składa
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E Viva Espania!

ARCHIWUM PSM

Rafał Pałacki sięgnął po zwycięstwo w festiwalu, zdobywając
97 pkt na 100. Tak wysoko oceniło jego grę międzynarodowe jury,
nie szczędząc pochwał kierowanych pod adresem polskiego artysty. W konkursie Rafał wykonał
obowiązkowy utwór J. S. Bacha
Preludium i fugę oraz utwór
z epoki romantyzmu „Moment
muzyczny f-moll” Franciszka
Schuberta. Startując w kategorii
rozrywkowej, laureat I miejsca
dorzucił do swego skarbca II nagrodę, zdobywając 93 pkt. W kategorii rozrywkowej na podium
znalazł się także drugi przedstawiciel sanockiej kultury, uczeń V
klasy Społecznej Szkoły Muzycznej Michał Krajewski, zajmując III
miejsce. W ocenie jury uzyskał
88 pkt.
W konkursie w Madrycie
III nagrodę w kategorii studentów
zdobył Tomasz Mazur, absolwent
sanockiej PSM, obecnie student Rafał Pałacki (z prawej) i Michał Krajewski oczarowali Madryt.
Akademii Muzycznej w Krakowie Zdjęcie ze swoim nauczycielem, który wyprowadził ich z Sanoka
w klasie Janusza Patera. Tomek do Europy, na pewne będzie wspaniałą pamiątką na całe życie.

„Lubię się bać”.
Jakub Żulczyk w sanockiej bibliotece
pomogły mu ukończyć powieść…
Co ciekawe, Jakub Żulczyk
lubi sięgać do literatury młodzieżowej. Jedną z jego ulubionych
współczesnych pisarek jest J. K.
Rowling, twórczyni Harry’ego Pot-

Jakub Żulczyk to jeden z najmłodszych warszawskich pisarzy,
którzy mają na swoim koncie debiut zwieńczony sukcesem.
Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie prowadzi autorską rubrykę „Tydzień kultury polskiej” na łamach tygodnika „Wprost”. Nazywany jest polskim Stephenem
Kingiem, a magazyn „MaleMen” umieścił go na liście trzydziestu
mężczyzn, którzy będą… rządzić krajem.
Prywatnie dziennikarz ma do
siebie duży dystans. Do Sanoka
przybył z zapowiedzią nowej
książki, jako gość Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Od czasów szkolnych jest typowym molem książkowym. Jego
dom rodzinny pełen był zwłaszcza
różnych powieści, do których pisarz
z wielką chęcią zaglądał.– Pamiętam, że rodzice czytali mi książki,
i bardzo to lubiłem – wspomina Jakub Żulczyk. – Ulubioną autorką
mojej mamy była Joanna Chmielewska, z powieściami której przeszedłem przez całą podstawówkę.
Uważam, że to świetna polska pisarka, którą każdy powinien
poznać. Autor książki „Zrób mi jakąś
krzywdę” powtarza także, że każdy
pisarz musi przygotować ogólny zarys powieści. On sam tak właśnie
zaczyna pracować, choć niekiedy
jego początkowe wyobrażenia
zmieniają się w trakcie pisania.

Tworząc swoją najnowszą
książkę „Instytut”, inspirował się
miejscami i wydarzeniami z własnego życia. – Istnieje prawdziwy
Instytut, mieszkanie, które na studiach wynajmowali moi znajomi
– mówi Żulczyk. – Doszedłem
do wniosku, że jeśli chcę napisać
horror, to muszę się sam przy pisaniu bać, a jeśli mam się bać,
powinienem wybrać na akcję powieści miejsce, w którym spędziłem kawał życia. A spędziłem
w tym mieszkaniu więcej czasu
niż we własnym. I nie ja jeden
– co chwilę przewijał się tam ktoś
nowy. I pewnego dnia wyobraziłem sobie, że zostaliśmy w tym
mieszkaniu zamknięci. Ta myśl
mnie przeraziła. Gdy kończył
swoją powieść, postanowił spędzić kilka dni w domu swojego
zmarłego kolegi. Pusty dom otoczony gęstym lasem spowodował, że autor miewał lęki, które

Nieporządek (do)słowny

ARCHIWUM TS

wywalczył także I nagrodę w kategorii zespołów kameralnych, występując z klarnecistą Wojciechem
Kwiatkiem z krakowskiej AM.
– Rafał Pałacki otrzymał
prawdziwą owację za wspaniały
występ na koncercie laureatów,
na którym wykonał „Suitę w stylu

Kolejny świetny występ sanockich akordeonistów na arenie (scenie) międzynarodowej. Jedną z gwiazd Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego ART-DUO MUSIC FESTIWAL dla pianistów
i akordeonistów w Madrycie został Rafał Pałacki, uczeń V klasy
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku. Zwyciężył on
w konkursie w kategorii do lat 17, zajmując także II miejsce
w kategorii muzyki rozrywkowej. W tej ostatniej drugi sanocki
reprezentant Michał Krajewski wywalczył III nagrodę.

No i proszę: nie wiedzieć kiedy stuknęła mi w tej rubryce druga setka!
renesansowym
Wiaczesława A dwieście odcinków to mniej więcej cztery lata… A więc jedna samoSiemionowa, z brawurowym na- rządowo-parlamentarna kadencja! W zasadzie mam nawet podobne
łowym tańcem hiszpańskim „Ca- wrażenie jak szeregowy poseł czy radny: że sobie pogadałem, ale
narios” – relacjonował z Madrytu i tak niewiele z tego wynika…
prof. Andrzej Smolik, nauczyciel
obydwu laureatów.
Podczas pobytu w Madrycie
uczestników festiwalu czekała
jeszcze jedna nagroda, a było nią TOMASZ CHOMISZCZAK
zwiedzanie słynnego stadionu
Realu Madryt Santiago BernaSłysząc po raz kolejny w pewbeu, a także wspaniałego mu- nej stacji radiowej słowa „autoprozeum Prado. Sanoczanie zwie- mocja” i „autoreklama”, znów podzili jeszcze zabytkowe Toledo.
myślałem o nielogiczności języka.
Do każdej informacji o mię- W cytowanych określeniach, któdzynarodowych występach sa- rych znaczenie jest oczywiste,
nockich muzyków można by powtarza się przecież „auto”, co
na zasadzie „wklej” dodawać idealnie kojarzyłoby je raczej…
przypis, iż udział ich był możliwy z dziedziną motoryzacji! W końcu
dzięki rmie „Herb” Bolesława mamy „autoserwis”, „autogaz”, „auSzybista, wspierającej nansowo tomyjnię”, „autorodrom”… czyli „auwszystkie te wyjazdy. Szczęśliwi topromocja” powinna oznaczać jalaureaci festiwalu w Madrycie wy- kieś reklamowe działania w branży „miejsce siedzące”, jakby to ono
rażają mecenasowi PSM ser- samochodowej, a nie samochwal- miało siedzieć, a nie ktoś na nim.
deczne podziękowania, przeka- stwo. No tak, ale cóż z tego, że poAle skoro o nieładzie w języku
zując za naszym pośrednictwem winna, skoro nie oznacza.
mowa… Jest jeszcze znacznie posłowa wdzięczności. RekompenSama zresztą nazwa „samo- ważniejsza sprawa. Chodzi mianosatą niech będą odniesione suk- chód” też jest niewłaściwa. To pró- wicie o sposób porządkowania słów
cesy.
ba spolszczenia dawnego „automo- wedle jakiejś kolejności. Za wzoGratulujemy i nie ukrywamy, bilu”, które to słowo oznaczało coś rzec przyjęliśmy zgodnie alfabet,
że występami w stolicy Hiszpanii „samodzielnie poruszającego się”. który rządzi każdym słownikiem czy
sanoccy akordeoniści sprawili so- Jednak polski „samochód” to błąd, encyklopedią. Ale czy jest on lobie, a także wszystkim mieszkań- przecież on nie „chodzi”, tylko „je- giczny? Narrator jednej ze współcom Sanoka najlepszy prezent dzie”. Czyli raczej, zamiast mówić czesnych hiszpańskich powieści
pod świąteczną choinkę. Dzięku- „pojazd”, powinniśmy używać poję- zdemaskował absurd takiego ładu:
jemy!
cia „samojazd”. Natomiast „samo- oto, zgodnie z alfabetem, „dwa” poemes chód” jako żywo pasuje do… czło- przedza „jeden”, choć w rzeczywiwieka, który „sam chodzi”! To chyba stości i w matematyce jest odwrotjasne? No, poza niemowlętami, któ- nie! A nomenklatura posiłków?
re w takiej sytuacji należałoby nazy- Porządek alfabetyczny nakazałby
w jaki została napisała – koszmar- wać „niechodami”, przez analogię je spożywać w odwróconej kolejnony. Jedyne, co mnie w tej lekturze do ptaków „nielotów”.
ści: słownik podaje przecież kolejno
zafascynowało, to pozornie droJest takich dziwności w na- „kolację”, „obiad” i „śniadanie”…
biazg – nigdzie w tej książce szym języku co niemiara: boć to
Coś mi się zdaje, że z tym alfanie znajdziemy opisu wyglądu i „wersalka”, co nigdy Wersalu betem to jak z innym porządkiem,
głównej bohaterki. Myślę, że to nie widziała i kojarzy się raczej politycznym – czyli z demokracją:
było celowe, aby każda dziewczy- ze standardem blokowym niż pała- na razie nikt niczego lepszego
na mogła wcielić się w postać Belli. cowym; takoż i dwa słowa „opodal” nie wymyślił. No i wszystko jasne:
To świadczy o inteligencji Meyer i nieopodal”, które – wbrew pozorom skoro już na poziomie liter mamy
– opowiada ze śmiechem.
– nie tylko nie są przeciwieństwami, tyle chaosu, to co dziwić się absurPisarz podczas spotkania ale wręcz synonimami; albo znowu dalnym sensom całych słów?
walczył też ze stereotypem i zapewniał, że z pisarstwa można Autor! Autor! Dziękujemy za dwieście przemiłych spotkań autorskich.
się utrzymać. – Najbogatszą oso- Jesteśmy dumni, że co tydzień możemy gościć pana Tomasza na nabą w Wielkiej Brytanii jest właśnie szych łamach. I wiemy też, „co ludzie (o tym) gadają”. Zdecydowana
większość gada, że każdy felieton z tego cyklu to prawdziwy majstersztyk. A niektórzy gadają, że to prawdziwe perełki, od których zaczynają
lekturę „TS”. Dobrze gadają! Poprosimy o następną kadencję!
Marian Struś
redaktor naczelny

Dwa dni na jazzowo

Kolędo leć, by ogrzać serca…

AUTORKA

Dzisiaj rusza XII Międzynarodowy Festiwal „Jazz Bez…”, po raz ósmy
organizowany w Sanoku. W największym skrócie: dwa dni, trzy miejsca, cztery zespoły. Zagrają: ALLADIN KILLERS, BESTER QUARTET,
RAHUL POPHALI – GRZECH PIOTROWSKI TRIO i TATVAMASI.
Rozpoczęcie festiwalu nastąpi TROWSKI TRIO, która wystąpi
w Klubie Naftowca (godz. 19). Za- w Muzeum Historycznym (sala gograją polskie grupy ALADDIN KIL- belinowa, godz. 19). Potem publiczPomysł „Kryminalnych czwartków” to świetny projekt, którego nie LERS i BESTER QUARTET. ność znów przeniesie się do „Panisposób nie docenić. Tak twierdzą uczestnicy spotkań, zafascyno- W nocy (godz. 22) muzycy będą ki” (godz. 21) na koncert rodzimego
wani postaciami zapraszanych nań gości. Na zdj. gospodarz spo- jammować w Klubie Pani K. Jutro zespołu TATVAMASI. Ceny bilekoncert indyjsko-polskiej formacji tów: karnet dwudniowy – 40 zł, jetkań dr Tomasz Chomiszczak w rozmowie z Jakubem Żulczykiem
RAHUL POPHALI – GRZECH PIO- den dzień – 25 zł.
tera. – Uważam, że to znakomita J. K. Rowling, pisarka – podkrepisarka. Próbowałem czytać także śla Żulczyk. – Dlatego nie lubię, ALADDIN KILLERS – grupa przyjaciół, współpracujących u boku znanego
Stephenie Meyer, jej słynną sagę gdy ktoś twierdzi, że pisanie jest rapera – ABRADABa. Jej muzykę trudno sklasykować, oparta jest
„Zmierzch”, ale nie dałem rady. Hi- nansowo i życiowo bez sensu.
na skomplikowanych zagraniach i eksperymentalnych rozwiązaniach rytstoria jest ciekawa, ale sposób,
Karolina Łuczka miczno-harmonicznych, mimo to sprawia wrażenie bardzo przyswajalnej.
BESTER QUARTET – nowe oblicze The Cracow Klezmer Band. Zespół
wybitnych instrumentalistów, grających muzykę o szerokim przekroju stylistycznym. Są tu elementy klasyki, jazzu, awangardy i współczesnej kameralistyki, gdzie fundamentem jest improwizacja. Zespół zdobywa uznanie krytyki i publiczności na całym świecie.
To tytuł 6. Koncertu charytatywnego, na który w przyszłą środę, Gitarzysta Damian Kurasz i jego koledzy z dawnego składu Pectusa GRZECH PIOTROWSKI – RAHUL POPHALI TRIO – projekt wpisujący
18 grudnia, zapraszają dwa sanockie gimnazja – „Jedynka” i „Czwórka”.
wraz nowym wokalistą założyli zespół MY BIKE, który właśnie wydał się w twórczość Piotrowskiego pod szyldem World Orchestra. Rahul PoPodczas koncertu, który roz- niem wspólnego koncertowania debiutancką płytę. Promuje ją utwór „Wounded Tiger” z repertuaru phali to hinduski muzyk, grający na tabli. Eksperymentując z tym instrupocznie się o godz. 17 w Klubie jest pomoc dzieciom objętym opie- Gordona Haskella, nagrany wraz z autorem. Specjalnie na święta gru- mentem, stworzył nową przestrzeń w świecie muzyki perkusyjnej.
Górnika, usłyszymy nowe aranża- ką świetlicy przy klasztorze ojców pa przygotowała też dodatkową piosenkę „Ten jeden dzień”. Teledy- TATVAMASI – grupa znana z albumu „Części całości”, na którym słychać
cje najsłynniejszych kolęd, pasto- Franciszkanów poprzez zbiórkę ski można już obejrzeć na serwisie youtube.pl, gdzie warto posłuchać klimat Can i Amon Dull 2 i zakręty spod znaku Soft Machine i Gong, a nad
rałek oraz utworów świątecznych, długoterminowych produktów spo- także znakomitego „Tym jesteś dla mnie”, który wypuszczono jako wszystkim unosi się duch Dona Cherry. Rockowo-psychodeliczne riffy
wprowadzających w radosny kli- żywczych, środków czystości oraz singiel jeszcze przed wydaniem albumu. Więcej o nowym zespole opowiadają przedziwne historie. Absurdalne wątki, komiksowe kreski, dzi(b) kie fantazje.
mat Bożego Narodzenia. Przesła- wolnych datków.
/k/ Kurasza w następnym numerze.
(b)

My Bike na święta
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Zamek wśród pereł Podkarpacia

budowano mur i odnowiono ele- twa Szkła w Krośnie, Zamek Kawację na budynku magazynu. zimierzowski w Przemyślu i KreDziedziniec wyłożono granitowymi sowa Osada w Lubaczowie, która
ostatecznie zwyciężyła głosami
internautów w tej kategorii. – Widać mieszkańcy powiatu lubaczowskiego zorganizowali się
w głosowaniu internetowym,
nie zmienia to jednak faktu, że
nasz projekt został uznany za jeden z najciekawszych na Podkarpaciu przez ekspertów i pana
marszałka, gdyż organizatorem
konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – zauważa Joanna Przybyła.
Zdaniem Wiesława Banacha,
dyrektora Muzeum Historycznego, najważniejsze jest to, że zrewitalizowany obiekt służy rozwojowi turystyki i kultury, jest chętnie
odwiedzany przez mieszkańców
miasta, regionu, turystów z Polski
i zza granicy. – Na dziedzińcu odbywały się już koncerty, wystawy;
mnóstwo dzieje się też w sali Rotunda, która znajduje się w podziemiach. Nie ma praktycznie tygodnia bez spotkań, koncertów,
Sanocki zamek znalazł się w dobrym towarzystwie. Na zdjęciu – dyrektor W. Banach na pamiątko- konferencji. W ten weekend planowany jest np. koncert jazzowy.
wej fotce laureatów z marszałkiem W. Ortylem.
Zamek stał się miejscem chętnie
jektów dotyczących turystyki i kul- płytami, urządzono kwatery z zie- odwiedzanym, tętniącym życiem,
JOLANTA ZIOBRO
tury”. – Otrzymaliśmy nominację lenią, które w przyszłości będą gdzie chce się przebywać – podjolanta-ziobro@wp.pl
za realizację inwestycji „Rewitali- formowane na wzór geometrycz- kreśla dyrektor Banach.
Wyróżnienia w konkursie
zacja Wzgórza Zamkowego – naj- nych ogrodów renesansowych.
Konkurs promuje projekty zre- starszej części miasta Sanoka” Całości dopełniły elementy małej „Unijne
Parły
Podkarpacia”
alizowane ze środków unijnych, któ- – informuje Joanna Przybyła, za- architektury: ławki i lampy, świe- zostały wręczone laureatom
re zmieniają oblicze regionu. W tym stępca dyrektora ds. administracyj- cące w nocy ciepłym, bursztyno- 6 grudnia, a więc w dniu św.
roku zgłoszonych zostało ponad 70 nych. Zakończone w tym roku za- wym światłem. – Wokół zamku Mikołaja, w Rzeszowie, przez
inicjatyw i inwestycji, dotyczących danie, o wartości ponad 7 mln zł, zagospodarowaliśmy ponad 7 ty- Władysława Ortyla, marszałka
przedsiębiorstw, infrastruktury tech- diametralnie zmieniło oblicze sa- sięcy metrów kwadratowych dzie- województwa podkarpackiego. –
nicznej i publicznej, ochrony środo- nockiego zamku. Zostały wybudo- dzińca – podkreśla nasza roz- Czujemy się usatysfakcjonowani,
wiska i rewitalizacji, turystyki i kultury wane piwnice pod dziedzińcem mówczyni.
że eksperci od środków unijnych,
oraz projektów społecznych.
o powierzchni 650 metrów kwaSanocki zamek został nomi- a więc najbardziej kompetentne
Muzeum Historyczne wyróż- dratowych, podniesiono o jedną nowany do „pereł”, obok takich osoby, dostrzegły naszą pracę –
niono w kategorii „perła wśród pro- kondygnację wieżę zamkową, wy- projektów jak Centrum Dziedzic- cieszy się Wiesław Banach.
Wzgórze Zamkowe znalazło się wśród najciekawszych projektów, które wyróżniono w drugiej edycji konkursu „Unijne Perły
Podkarpacia”.

ARCHIWUM MH

Kartki z serca
Dzisiaj o godz. 16 w Młodzieżowym Domu Kultury nastąpi wręczenie nagród laureatom XIV Konkursu „Świąteczna Kartka
dla Kogoś Wyjątkowego”, połączone z otwarciem ich wystawy.
Czynna będzie od poniedziałku w godz. 8-19.

ARCHIWUM PRYWATNE

Na bożonarodzeniowy konkurs
MDK napłynęło mnóstwo prac (około 500!), wykonanych przez dzieci
i młodzież z placówek wychowawczo-oświatowych powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.
Kolorowe kartki świąteczne oceniło
jury w składzie: Maciej Prajzler,

Aneta Rygliszyn i Katarzyna
Długosz-Dusznik. Dodajmy, że
pocztówki będzie można kupować
za 1 zł, a dochód ze sprzedaży
przekazany zostanie na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Poniżej lista wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

W najbliższą sobotę, 14 grudnia, w BWA pokazany zostanie kolejny
lm w ramach „Kina za rogiem” – tym razem będą to „Zaklęte rewiry” w reżyserii Janusza Majewskiego. Polecamy – choćby z powodu
znakomitych kreacji Marka Kondrata i Romana Wilhelmiego.
Polsko-czeska kooprodukcja gów. Roman szybko awansuje,
z 1975r., zrealizowana przez Ja- ale broni się także ze wszystkich
nusza Majewskiego na podstawie sił przed moralnym upadkiem
scenariusza Pavla Hajny’ego jest i wyzbyciem się wrażliwości – to
obyczajowym dramatem. Bohater w największym skrócie fabuła llmu, Roman Boryczko – młody mu. Obok młodziutkiego Kondrachłopak ze wsi, zaczyna pracę ta i Wilhelmiego w obsadzie m.in.
w ekskluzywnej restauracji jako Czesław Wołłejko, Stanisława
pomywacz. Poznaje świat dotąd Celińska, Tadeusz Drozda, Zdzimu obcy, w którym, by piąć się sław Maklakiewicz.
wyżej, trzeba być lizusem i cwaPoczątek seansu – wyjątkoniakiem, znosić upokorzenia i po- wo – o godz. 17. Wstęp: 2 zł
miatanie przez starszych kole- (kawa i herbata w pakiecie). /k/

JACEK ROGOWSKI, IZABELA TWORAK

Na Opak i Pod Prąd,
czyli Samo Zdrowie
Powiedzenie „Tylko zdechłe ryby
płyną z prądem” odnosi się
do śmiałków i indywidualistów.
Oni nigdy nie będą poruszać się
utartymi ścieżkami, wyznaczonymi przez normy społeczne. Co
najwyżej, podążą za podobnymi
sobie kontestatorami, outsiderami poszukującymi „tej jedynej”
szansy w życiu. Jest w tym Poszukiwaniu zawarta bardzo głęboka prawda o Przeznaczeniu.
To przeznaczenie każdy musi
odnaleźć sam. W szczerej i autentycznej reeksji nad sobą,
o ile nie chce pozostać Unieszczęśliwiony przez „życzliwe”
rady innych. Oni najczęściej już
są nieszczęśliwi, w swoim fałszywym
upodobnieniu
się
do Reszty (Zdechłych Ryb).

Społeczeństwo bowiem ma tę
nieznośną cechę Unikacji,
za pomocą której chce, zazwyczaj Boleśnie, poskramiać wszelkie indywidualności i odmienne
poglądy.

Na Zakręcie.
Obrót o 180 stopni.
Frank Sinatra w piosence „My
Way” podsumowując życie,
dumnie podkreśla w refrenie,
że przeżył je po swojemu („I did
it my way”). Jest w tym tekście
echo zadziornej legendy amerykańskiego samotnika. Bohaterki Erica Emmanuela Schmitta z powieści KOBIETA
W LUSTRZE są dopiero na starcie odkrywania swojej tożsamości. Jeszcze nie wiedzą, jak
przeżyją swoje życie. Co prawda, mają już wyraźnie określone
role, narzucone przez Społeczeństwo, ale… wszystkie postanawiają dokonać Rewolty.
Anne, mieszkanka andryjskiej
Brugii z epoki średniowiecza,
umyka wybrankowi od ołtarza,
by stać się mistyczką. Hanna,
wiedeńska arystokratka z początków XX wieku, porzuca
męża, kontestując konwenanse
swojego środowiska i zostaje

„kobietą wyzwoloną”. Anny, hollywoodzka aktorka, żyjąca
współcześnie, uzależniona od
narkotyków i seksu, a mimo to
odnajdująca normalną miłość.
Co łączy te trzy odległe w czasie kobiety? Pierwsza, banalna
odpowiedź to Niepokój Serca
i Potrzeba Autentyczności. Druga, zaskakująca odpowiedź to…
Autor, który je wymyślił! Ano,
właśnie to mężczyzna wcielający się w rolę kobiety. Przejmujący kobiecą narrację, wnikający
w kobiecą psychikę. Na ile mu
się to udało, ocenią Same Kobiety. Swoją drogą, czego niezwykłego można się spodziewać po literaturze? Może
jeszcze któryś, z co bardziej
„oryginalnych” twórców wcielił
się w rolę… zbuntowanego konia. Sorry Mr. Orwell (Animal
Farm).
Jacek Rogowski

BRYK

SKANDALISTKI. Historie kobiet niepokornych. Autorka wybrała życiorysy 35 bardzo znanych kobiet i przedstawiła je
w następującej kolejności:
„Waleczne
przywódczynie”,
„Krnąbrne żony”, „Błyskotliwe
uwodzicielki”, „Panie z misją”,
„Bohaterki dzikiego zachodu”,
„Uczuciowe artystki”, „Niestrudzone poszukiwaczki przygód”.
Trudno nazwać to literaturą,
kiedy panie przedstawione
zostały z encyklopedyczną precyzją, w sposób bardzo nam
znany i nielubiany z lekcji historii. Daty narodzin i śmierci oraz
suche fakty. Okładką i tytułem
książka zachęca, a nawet prowokuje do przeczytania. Natomiast treść to biografie, okraszone znanymi faktami, bez
odrobiny sensacji lub zaskoczenia. Można byłoby z tego
zrobić leksykon kobiet skandalistek i nie kończyć tematu.
Znalazłyby się i w naszych czasach kandydatki do miana
skandalistek. Natomiast żeby
kupić bądź posłuchać tej książki, trzeba się przełamać. WyMłodziutki Kondrat i nieco starszy Wilhelmi – obaj stworzyli nie- gląda na to, że pani Elizabeth
Kerri Mahon miała zapędy litezapomniane kreacje.
FILMWEB.PL

Przedszkola: Jagoda Kopczak, Konstancja Iwańczyk, Laura
Gruszecka (Przedszkole nr 1), Zosia Niemczyk (Przedszkole nr 2A),
Alicja Kadłuczka (Przedszkole nr 3), Patrycja Czekaj (Niebeszczany).
Szkoły podstawowe: klasy I-III – Julia Zoszak, Monika Szuba, Emilia
Niżnik, Oliwia Pawlus (SP1), Karolina Typrowicz, Tobiasz Kowalik
(SP2), Dawid Putowski (SOSW), Weronika Sokół (MDK), Magdalena
Pałys (Niebieszczany); klasy IV-VI – Agnieszka Strzałka (SP2),
Szczepan Kuczek, Wiktoria Mucha (ZS1 Ustrzyki Dolne), Zoa
Wacławska, Katarzyna Cecuła (Kostarowce), Wiktoria Dobrzańska
(Trepcza), Marta Wojtoń (zgłoszenie indywidualne). Gimnazja: Daria
Pietrasz (Pobiedno), Patrycja Guzman (Wisłok Wielki), Agnieszka
Chaberska (Strachocina), Patryk Pieszczoch (Nowotaniec), Martyna
Bek (Szebnie), Aleksandra Kobus (Cisna).
(b)

Zaklęte
rewiry

WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO
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rackie, a wyszło z tego niewiele. Podobno pisała, bądź pisze
bloga w Internecie, podobno
zdobyła w ten sposób popularność. Dobrze. Jednak widać
dokładnie, że autor bloga to bynajmniej nie automatycznie autor literatury pięknej. Może
z iście amerykańską naiwnością pani Elizabeth Kerri Mahon
wymyśliła sobie taką sytuację.
Po doświadczeniach z blogiem
to nie problem napisać książkę.
Bardzo pomyliła się, co do własnych umiejętności i talentu literackiego. Bloga prawdopodobnie umie pisać, ale nie
książki. Kobiety niepokorne to
temat, który można rozwinąć
tak szeroko, że wyszłoby z tego
parę tomów wielce zajmującej
i pikantnej literatury. „Skandalistki” można potraktować jako
legalny bryk w sytuacji, gdy
szybko i koniecznie musimy
zaznajomić się z życiorysem
kobiety, która kiedyś była skandalistką, ale czy jest jeszcze
teraz?.
Izabela Tworak
kontakt z nami na adres:
wyczytamy@wp.pl

13 grudnia 2013 r.
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Kibicują z klasą
„Nasi chłopcy są bojowi, walczą zawsze jak wojskowi” – to
okrzyk, którym klasa II a z Gimnazjum nr 2 w Sanoku wygrała
konkurs na najciekawsze hasło kibica. Konkurs był elementem
działania pod nazwą „Kibicuję z klasą”, prowadzonego w ramach
programu „Bezpieczniej dla mnie i miasta”, a realizowanego
przez Urząd Miasta Sanoka.

Rozdanie nagród odbyło się
w Urzędzie Miasta 10 grudnia br.
W uroczystości, oprócz koordynatorów programu, uczniów i ich opiekunów, uczestniczyli także: pochodząca z Sanoka trenerka tness

ARCHIWUM PRYWATNE

Pojawili się na meczu z GKS-em Katowice dużą grupą i zaszokowali kibiców. Bo nie dość, że mieli
koszulki z sympatycznymi hasełkami, to jeszcze potrali je wykrzyczeć, dopingując swoją drużynę!
Celem działania „Kibicuję
z klasą”, którym objęto młodzież
gimnazjalną, było promowanie
wśród młodych ludzi, często kibiców, prawidłowych zachowań
podczas imprez masowych,
a zwłaszcza sportowych. Tematykę tę omawiano w trakcie spotkań
z gimnazjalistami, które odbywały
się z udziałem przedstawicieli policji. Przybliżyli oni uczniom kwestie
odpowiedzialności karnej za zachowania niezgodne z prawem.
Ogłoszono również konkurs dla
klas gimnazjalnych na dowcipne

teksty i hasła, wspierające wybraną
przez nich drużynę lub ulubionego
sportowca. Chodziło o hasła nowatorskie, śmieszne, niepropagujące
przemocy, bez różnego rodzaju
uprzedzeń i innych niepożądanych
zachowań kibicowskich.
Do organizatorów konkursu
wpłynęło kilkadziesiąt propozycji
z 17 klas gimnazjalnych. Za najciekawsze jury konkursu uznało
hasło wymyślone przez uczniów
klasy II a z Gimnazjum nr 2 w Sanoku, dopingujące sanockich hokeistów.

Zgodnie z Art. 174 Kodeksu Pracy
pracodawca może udzielić urlopu
bezpłatnego pracownikowi na pisemny wniosek zatrudnionego.
Udzielenie takiego urlopu zależy od
woli pracodawcy, a wniosek pracownika nie jest dla niego wiążący.
Oznacza to że pracodawca może
udzielić urlopu ale nie musi. Istnieją
wyjątki kiedy to pracodawca musi
udzielić urlopu bezpłatnego np.
młodocianym, uczniom szkół dla
pracujących w okresie ferii szkolnych. Pracodawca ma również
obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi na czas : wykonywania mandatu posła i senatora, na czas ćwiczeń wojskowych
oraz na okres pełnienia z wyboru

funkcji związkowej poza zakładem
pracy. W pozostałych przypadkach
pracodawca nie ma obowiązku
uwzględnić wniosku pracownika.
Nie w ma jednego powszechnie
obowiązującego wzoru wniosku o
udzielenie urlopu bezpłatnego.
Treść takiego wniosku powinna za- Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
wierać: oświadczenie pracownika o
woli skorzystania z przez niego z z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
urlopu bezpłatnego, okres na jaki
38-500 Sanok,
chciałby z niego skorzystać. Nie ma
obowiązku podawania przyczyny, ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-464-51-13
dla której chciałby pan skorzystać z
www.witowska.com
urlopu bezpłatnego, więc nie musi
Pytania prawne prosimy
Pan uzasadniać wniosku.
kierować na adres
Podstawa prawna:
internetowy
redakcji:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
tygodniksanocki@wp.pl
KODEKS PRACY

KRZYZÓWKA nr 49

Ewa Chodakowska oraz burmistrz
Sanoka dr Wojciech Blecharczyk.
Obecność sławnej trenerki była
ogromną niespodzianką dla gimnaRozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
zjalistów i sprawiła im dużą radość.
Zwycięzcy konkursu otrzymali daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
komplet koszulek kibica z nadruko- w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł „Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka), Przed odebraniem
wanym zwycięskim hasłem, a tak- nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
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Miasteczko Ruchu Drogowego przy podstawówce w Jaćmierzu
to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Zarszyn.
runkach poznawać zasady ruchu rzy co roku przygotowują się
drogowego. – Dla nas to wielka do egzaminu na kartę rowerową
sprawa, bo regularnie startujemy – powiedziała Beata Nowak,
w tego typu konkursach. Przyda dyrektorka SP Jaćmierz.
się także czwartoklasistom, któ(b)
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Uczniowie G1
wśród nagrodzonych
Dwoje uczniów z Gimnazjum nr 1 w Sanoku znalazło
się wśród nagrodzonych za osiągnięcia artystyczne
i naukowe w ramach programu „Nie zgubić talentu”.
Są to: Monika Lenart i Dawid Borys (na zdjęciu).
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Przy Szkole Podstawowej
w Jaćmierzu otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego, pierwsze w gminie Zarszyn. Całkowity koszt inwestycji (556 tys. zł)
snansowany został z unijnego programu „Infrastruktura
i Środowisko”.
Prace przy inwestycji trwały
ponad 2 miesiące, a ocjalne oddanie obiektu do użytku nastąpiło
w ubiegły piątek. Na uroczystości
pojawiło się wielu gości, było tradycyjne poświęcenie i przecięcie
wstęgi. Dalsza część odbyła się
w Domu Ludowym w Jaćmierzu,
gdzie uczniowie klas IV i V szkoły
zaprezentowali pomysłowy program artystyczny, nawiązujący
do zasad ruchu drogowego.
Miasteczko ma skrzyżowania, sygnalizację świetlną i przejazdy kolejowe. Będzie służyło
do nauki, by w bezpiecznych wa-

Jestem pracownikiem zycznym. Chciałbym złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie mi urlopu bezpłatnego. Czy pracodawca ma
obowiązek uwzględnić mój wniosek. Jak powinien wyglądać taki
wniosek?
Jan W. z Sanoka
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Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów odPaul,
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w Rzeszowie. Monika otrzymała stypendium, zaś
KocówDawid nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięka papierosa
cia naukowe. W ich przypadku były to osiągnięcia
13
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Salem
nopolskimi, ale również na skalę międzynarodową.
Bierno,
Osiągane przez nich wyniki to efekt nie tylko zdolmarazm
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ności i pracowitości, ale także determinacji i zaangażowania rodziców oraz pracy nauczycieli. Rolą szkoły
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jest nie zagubić talentu, stwarzać uczniom możliwości
rozwoju zainteresowań, motywować, wspierać, współpracować z rodzicami, dawać szansę do sprawdzenia Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie.
się. Dla szkoły największą radością jest widzieć, jak
Rozwiązanie krzyżówki nr 47:
uczniowie rozwijają skrzydła i osiągają szczyty. I to
wszystko można powiedzieć o Gimnazjum nr 1. Sukces jego uczniów jest również sukcesem szkoły o czym
1. Celina Telesz, ul. Fastnachta, 2. Jolanta Sternik, ul. Konarskiego
z satysfakcją donosimy.
emes

WIELKA DAMA TAŃCZY SAMA

8
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Hala jeszcze żyje
i potrzebuje gospodarza!

wyłączane są lampy. – Nie podważamy tego, że trzeba oszczędzać,
bywa jednak tak, że część lamp
świeci się niepotrzebnie od rana
roztopiony śnieg, zamieniając po- i w jasne dni, a gaszone są, kiedy
JOLANTA ZIOBRO
sadzkę w niebezpieczną ślizgaw- by się przydały. W efekcie przy
jolanta-ziobro@wp.pl
kę. – Wiadomo, że idzie zima, niektórych stoiskach jest ciemno
w każdej chwili może spaść – dodaje nasz rozmówca. O braku
Czara goryczy przelała się śnieg i trzeba położyć gumy logiki, jeśli chodzi o oświetlenie,
w ubiegły czwartek, kiedy ktoś antypoślizgowe, żeby klienci mówi też pani Katarzyna, mająca
z obsługi zapomniał otworzyć nie połamali nóg. Nikt jednak o tym swoje stoisko na zielonym rynku.
bramkę, uniemożliwiając klientom nie pomyślał, choć od lat wiado- – Nie trzeba chyba przerabiać
wejście na piętra, gdzie znajdują mo, że dywaniki są w tym okresie instalacji, aby jakoś sensownie to
się stoiska przemysłowe. Dopiero niezbędne – zżyma się pan Da- załatwić. Może wystarczy w jedprzed dziesiątą pracownik SPGM riusz, jeden z handlowców.
nym miejscu wykręcić świetlówki,
otworzył ją, przecinając kłódkę.
Ładu i składu nie można dojść a w innym dodać? – zastanawia
Przez resztę dania na schodach także z oświetleniem. W związku się. Ci, którzy rozkładają swoje
i ciągach komunikacyjnych leżał z koniecznością oszczędzania, stoiska wcześniej, jak np. handluKupcy, którzy handlują na hali targowej przy ulicy Piłsudskiego,
skarżą się, że obiekt funkcjonuje tak, jakby nie miał gospodarza
i jakby to były jego ostatnie dni.

AUTORKA (2)

Wiele osób nie wyobraża sobie centrum miasta bez swojskiego zieleniaka, z drugiej strony warunki – dla kupujących i sprzedających – odbiegają od obecnych standardów. Trudno jednak
cokolwiek zmieniać, jeśli nie wiadomo jaki będzie dalszy los hali.

jący warzywami pan
Mieczysław, robią to
w zimie… po ciemku! – Teraz opłaty
pobierane na zielonym rynku przez
Stal są niewielkie,
ale przez całe lata
płaciliśmy
kupę
kasy. Mnie utrzymanie jednego stoiska
przemysłowego
kosztowało tysiąc
złotych miesięcznie.
Brali pieniądze, ale
nikt nie myślał, aby
poprawić warunki
na hali, podnieść
standard, coś wyremontować. Dlatego
wygląda to dziś,
jak wygląda – mówi Nastroje wśród kupców są minorowe, nic więc dziwnego, że zamknięta
z goryczą pani Kata- w ubiegły czwartek bramka rozsierdziła ludzi.
rzyna.
ności od pogody, pory roku i naBędzie ład i skład
Najemcy mają żal, że nikt z nimi
tężenia światła dziennego. Inna
Wiesław
Pyrcak,
dyrektor
ds.
nie rozmawia, niczego nie ustala.
– Hala funkcjonuje tak, jakby nie technicznych w SPGM, zapew- rzecz, że przy 60 najemcach,
miała gospodarza – uważa nasza nia, że niezależnie od dalszych racje bywają trudne do pogorozmówczyni. Jej zdanie podzielają losów hali, rma zrobi wszystko, dzenia.
W obecności dziennikarki
inni. – Niby jest kierownik, ale nikt aby obiekt funkcjonował jak najnie wie, czy ma jakieś stałe godzi- lepiej. Wpadki z czwartku ubie- „TS” kierownik obiektu został
ny urzędowania. Kiedy zdarzają się głego tygodnia zdarzyły się, jak zobowiązany do wywieszenia
problemy typu zamknięta bramka na ironię losu, po rozmowie z kie- informacji, w jakich godzinach
albo drzwi na górze, zakręcony za- rownikiem hali, która odbyła się można go zastać na terewór z wodą czy nieusunięty śnieg, dzień wcześniej i podczas której nie hali. Kupcy otrzymali też
numer służbowego telefonu
nie wiadomo u kogo interweniować, przedstawiono mu oczekiwania.
dyrektora Pyrcaka, na który
Najbardziej
palące
problemy
bo najczęściej nie ma ani kierownika, ani pracowników. Nie ma też załatwiono od ręki. – Piętnaście mogą dzwonić w razie probleżadnych telefonów kontaktowych minut po telefonie kupców, nasz mów. – Systematycznie sta– zwraca uwagę pan Dariusz. Kup- pracownik udał się na halę, ramy się porządkować pewne
cy przypuszczają, że w związku aby przeciąć kłódkę i otworzyć sprawy w SPGM. Dotyczy to
z zamiarem sprzedaży hali, ad- bramkę. Nie ma też tematu gu- także hali. Nie mamy wpływu
ministrator – którym jest Sanoc- mowych dywaników, gdyż zo- na jej dalsze losy, postaramy
kie Przedsiębiorstwo Gospodarki stały położone następnego dnia się jednak, aby wszystko funkMieszkaniowej – „odpuścił” sobie – wyjaśnia. Oświetlenie będzie cjonowało przyzwoicie – deklaregulowane strefowo, w zależ- ruje Wiesław Pyrcak.
troskę o obiekt.

Zabawa w pociąg
DOKOŃCZEIE ZE STR. 1

Robią i co z tego?
Biorąc pod uwagę liczby, wydawałoby się, że na kolei dokonał
się skok cywilizacyjny. Rozpoczęta w 2011 roku rewitalizacja linii
nr 108 Stróże – Krościenko kosztowała ponad 63 mln zł. Projekt był

AUTORKA

Kolejna rzecz: czas dojazdu.
Kogo w XXI wieku satysfakcjonuje pokonanie 69 kilometrów
– bo tyle liczy trasa Jasło – Zagórz – w ciągu 109 minut, a więc
prawie dwóch godzin? Jak usłyszeliśmy od Krzysztofa Pawlaka,
średnia „prędkość handlowa”,
czyli uwzględniająca postoje
na przystankach i stacjach, wynosi 37 km/godz. – To i tak postęp,
bo przed remontem żartowano,
że na niektórych odcinkach można wysiąść z pierwszego wagonu,
pójść na grzyby i jeszcze zdążyć
złapać ostatni wagon – ironizuje
pewien emeryt, który dojeżdżał
do pracy w Krośnie.
W kwietniu pociągi znów przestaną jeździć, gdyż planowany jest
dalszy remont linii 106, który potrwa
prawdopodobnie do końca sierpnia.

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Zadanie inwestycyjne
obejmowało przebudowę trzech
odcinków, m.in. Nowosielce – Sanok, o łącznej długości 16,7 km.
– W ramach tej rewitalizacji podniesiony został poziom bezpieczeństwa
na 31 przejazdach kolejowo-drogowych i 37 obiektach inżynieryjnych,
jak mosty i przepusty. Podróżni
mogą korzystać z nowych peronów
na przystankach osobowych, m.in.
Sanok Miasto, które zostały dostosowane do osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się – wylicza
Dorota Szalacha, rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzeczywiście, brzmi imponująco. Jak zapewnia pani rzecznik,
zrealizowane inwestycje przywróciły parametry techniczne wyeksploatowanych odcinków linii i podniosły poziom bezpieczeństwa ruchu
kolejowego. Umożliwiły zwiększenie prędkości maksymalnej nawet
do 80 km/godz. i skrócenie jazdy
pociągów o kilkanaście minut.
Szkopuł w tym, że zrewitalizowano
tylko niektóre odcinki. Stąd efekt
jest mało odczuwalny, szczególnie

Co prawda, spółka PKP
Polskie Linie Kolejowe obiecuje
ustami pani rzecznik, że w kolejnej perspektywie nansowej
2014-2020 zostaną zrealizowane
pozostałe odcinki i uzyska się
efekt w postaci skrócenia czasu
przejazdu. Pytanie jednak, czy
do tej pory mieszkańcy tej części
regionu nie zapomną, co znaczy
słowo „kolej” i „podróżowanie
pociągiem”? Rośnie nam pokolenie, dla którego jest to zupełnie
nieznany środek transportu.
Jak na razie bardziej myśli
się o mieszkańcach miejscowości położonych bliżej stolicy
województwa. Kilka dni temu
ruszyły pociągi z Rzeszowa
w kierunku Jasła i Zagórza, dzięki zakończeniu realizacji projektu dotyczącego linii 106 Rzeszów – Jasło, o wartości prawie
162 mln zł. Ale na tym nie koniec.
Już od kwietnia 2014 roku prace
będą kontynuowane na odcinku Przybówka – Jasło (właśnie
z tego powodu połączenia zoHistoryczne już zdjęcie – remont przejazdu przy ulicy Lipińskiego. W kolej trzeba wpompować
staną znów zawieszone). Warjeszcze kolejne dziesiątki milionów, aby podróżni odczuli realną poprawę.
tość projektu opiewa na ponad
dla pasażerów pociągów osoboZ biznesowego punktu wi- Kogo zainteresuje taka oferta? 52 mln zł. Kolejny krok zostawych, którzy dziś, oprócz bezpie- dzenia likwidowanie czegoś na Ciśnie się też pytanie, po jaką, nie dokonany, co oznacza, że
czeństwa, oczekują od kolei jedne- dwa lata, przywracanie na kilka przepraszam, cholerę budowano „północ” województwa znów wygo: bezproblemowego i szybkiego miesięcy, po czym znów zamyka- za grube miliony nowe przystan- przedzi „południe”. Jeśli dalej tak
przemieszczania się z miejsca na nie – jak to ma miejsce w przy- ki, choćby Sanok Miasto, jeśli pójdzie, pozostanie nam tylko
miejsce, co przy prędkości około padku połączeń kolejowych – jest na trasę puszcza się cztery po- zabawa w pociąg.
40 km/godz jest nieosiągalne.
naigrywaniem się z klientów. ciągi w idiotycznych porach?
Jolanta Ziobro

13 grudnia 2013 r.
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Z profesorami w mikołajowym orszaku

Niewiarygodne wręcz chody ma u świętego Mikołaja Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas.
Organizacja nie dość, że przekazała od niego prezenty dla… 1500
chorych, to jeszcze zatrudniła w roli mikołajowych pomocników
takie sławy jak profesor Stefan Sajdak z Poznania. Bo i do stolicy
Wielkopolski dotarły mikołajkowe paczki z Sanoka!

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl
A oprócz tego do Jasła, Krosna, Rzeszowa, Przemyśla, Gorlic, Brzozowa i oczywiście Sanoka, gdzie wolontariusze Sanitasu
odwiedzili w szpitalu Oddział Ginekologiczny.
Jak działająca zaledwie
od 2011 roku organizacja zdołała
zorganizować tak gigantyczną
akcję? – Wszystko dzięki zapałowi i naszym kochanym sponsorom – uśmiecha się Anna Nowakowska,
szefowa
Sanitasu.
W ubiegłym roku grupka dziewczyn związana ze stowarzyszeniem przygotowywała paczki
przez cały tydzień, od rana do
wieczora. W tym roku uwinęły się
w dwa dni, choć prezentów było
znacznie więcej. – Po prostu
przybywa nam koleżanek, sym-

patyków, wolontariuszy – cieszy
się pani Ania. Jest też więcej
osób, które chcą poświęcić swój
czas, aby odwiedzić chorych
na
szpitalnych
oddziałach.
– W tym roku miałyśmy mocną,
sześcioosobową ekipę. Śliczne,
smukłe dziewczyny, przypominające modelki. Panom śmiały się
do nich oczy. W Brzozowie jeden
z pacjentów wycałował wszystkie
sześć! – relacjonuje rozpromieniona pani Ania. Podkarpacki
Ośrodek Onkologiczny to miejsce
szczególne dla sanockiej organizacji, która współpracuje z tamtejszymi specjalistami, korzysta
z ich doświadczeń, organizuje
wspólne akcje. – Od początku,
a jest to nasza trzecia „Mikołajkowa Niezapominajka”, odwiedzamy brzozowski ośrodek. Panuje
tam naprawdę sympatyczna atmosfera, są przyjaźni lekarze,
pielęgniarki.
Szpital
jest

To niesamowite zdjęcie jest najlepszym podsumowaniem akcji Sanitasu. Nie trzeba właściwie słów…
ogromny, ma osiem oddziałów
onkologicznych, dlatego musimy zarezerwować przynajmniej kilka godzin, aby odwiedzić pacjentów – opowiada
pani Ania.

Nie wszędzie wolontariusze
Sanitasu mogli dotrzeć osobiście.
W Poznaniu, Przemyślu i Gorlicach zastąpili ich pracujący tam
lekarze. W Poznaniu mikołajowemu orszakowi przewodził sam

prof. dr hab. Stefan Sajdak, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej i prodziekan Wydziału I Lekarskiego.
– Po prostu wszędzie mamy swoich ludzi – żartuje pani Ania.

Przesyłki przekazane z Sanoka
zawierały nie tylko dziesiątki paczek, ale też mikołajowe stroje,
które znakomicie zastąpiły lekarskie kitle.
Wolontariusze Sanitasu zawiozą jeszcze prezenty do Centrum Onkologii i Podkarpackiego
Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie. – Oprócz prezentów zebrałyśmy też dla hospicjum
3 wielkie wory nakrętek, które
placówka przekazuje do rmy recyklingowej, zarabiając w ten
sposób na niezbędne zakupy
– wyjaśnia szefowa Sanitasu, dla
której „Mikołajkowa Niezapominajka” jest jedną z najbardziej
ukochanych akcji. – Dzięki niej
pacjenci mają okazję wrócić
do czasów dzieciństwa, które kojarzą się z poczuciem bezpieczeństwa, miłości i szczęścia.
Wierzymy, że budzi w nich
nadzieję, że podjęty trud leczenia
ma sens oraz pewność, że z bagażem choroby nie zostali sami
– podsumowuje Kinga Midzio,
psycholog z Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie i aktywna sanitasowa
wolontariuszka.

Duża rodzina – trzeba dużo prezentów!

Z zapachem świąt

Krosna i Żarnowca, poznając
historię przemysłu naftowego
w Polsce. A w ostatni piątek
spotkali się z górnikami z sanockiego oddziału PGNiG, którzy
dwa dni wcześniej obchodzili
swoje branżowe święto: Barbórkę.
Przesympatyczna impreza, połączona z odwiedzinami
św. Mikołaja, odbyła się w restauracji
„Bartek”. W trakcie
wręczono nagrody
wszystkim uczestnikom
konkursu,
którzy podzielili się
swoimi wrażeniami
z wycieczki w postaci ciekawych prac
plastycznych. – Cieszymy się bardzo,
że udało się nam
połączyć przyjemne
z pożytecznym. Dzieci zobaczyły ciekawe
Spotkanie ze świętym Mikołajem przyniosło dzieciom wiele radości, zarówmiejsca, wzbogaciły
no maluszkom jak i starszym. Zadbali o to społecznicy ze Stowarzyszenia
swoją wiedzę, a teraz
Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego.
świetnie się bawią i
Jak wynika z ostatniego Na- konsumpcyjne, a także opłaty zdobywają nagrody – powiedziarodowego Spisu Powszechnego, stałe (prąd, woda, gaz, mieszka- ła „Tygodnikowi” Józefa Bach ze
rodziny z jednym dzieckiem sta- nie), które siłą rzeczy są wyższe stowarzyszenia, która prowadziła
nowią w Polsce 46,9 proc. ogółu, w przypadku rodzin wielodziet- zabawę wespół z Joanną Hydzik.
z dwojgiem dzieci – 36,2 proc., nych.
Kulminacyjnym punktem ima rodziny wielodzietne (mające tro– Dlatego jednym z naszych prezy były odwiedziny św. Mikoje i więcej potomstwa) – 16,9 proc. podstawowych zadań jest pomoc łaja, który wręczył paczki 50 dziePoniżej poziomu minimum egzysten- rodzinom wielodzietnym i w trudnej ciom, a przedstawiciele „Nafty”
cji żyło w 2002 roku aż 37,1 proc. ro- sytuacji materialnej – podkreśla dołożyli sympatyczny drobiazg
dzin mających czworo i więcej dzieci. Wanda Wojtuszewska, przewod- w postaci parasolek. – Cieszę
Zdaniem dr. Pawła Wosickie- nicząca Stowarzyszenia Pomoc się, że tu jestem. Wcześniej
go, prezesa Fundacji „Głos dla Rodzinie im. św. Zygmunta Goraz- byłem na wycieczce i uczestniŻycia”, ojca siedmiorga dzieci, dowskiego. Służą temu wszystkie czyłem w zajęciach świetlicoprzyczyn tego stanu należy upa- realizowane przez organizację wych, organizowanych przez
trywać w nadmiernym nansowym zadania i projekty, również pro- stowarzyszenie w Nowosielobciążeniu rodzin wielodzietnych, jekt edukacyjny, związany z 160. cach, w którym działa także
a nie np. w ich niezaradności. rocznicą zapalenia lampy naftowej moja ciocia. Widać, że panie
Rodziny wielodzietne, w których „Mali odkrywcy na tropie wielkich dają dużo z siebie, tak naprawwychowuje się kilkoro dzieci, nie wynalazków – historia przemysłu dę od serca – powiedział „Tyotrzymują praktycznie żadnego naftowego w naszym regionie godnikowi” dwunastoletni Mawsparcia. Nie tylko ponoszą nie- Podkarpacia”, współnansowany ciej Lutomski. Warto dodać, że
współmiernie większe wydatki na przez Fundację PGNiG im. Igna- w zabawie uczestniczyło nawet
swoje utrzymanie, ale obciąża się cego Łukasiewicza.
po troje-czworo dzieci z jednej
je większym podatkiem VAT. Są
W ramach programu pod- rodziny. Święty Mikołaj pamiętał
nim bowiem obłożone praktycz- opieczni stowarzyszenia uczest- o każdym!
nie wszystkie artykuły i usługi niczyli w wycieczce do Bóbrki,
Jolanta Ziobro

W Klubie Górnika na dobre zapachniało świętami. A to za sprawą
– połączonej z kiermaszem – XIX Wystawy „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku. Imprezy, na którą co roku z równą niecierpliwością
czekają rękodzielnicy, jak i zwiedzający.

W obliczu zapaści demogracznej, państwo powinno dmuchać
i chuchać na rodziny wielodzietne. Niestety, jak na razie wsparcie jest, mówiąc oględnie, niewystarczające. Podobnie ze strony
samorządów lokalnych, które rzadko podejmują inicjatywy typu
„Karta dużej rodziny”. Rodziny takie mogą liczyć przede wszystkim na pomoc organizacji pozarządowych, jak Stowarzyszenie
Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego.

Jak zawsze wzięło w niej
udział ponad stu rękodzielników
z Sanoka i regionu, którzy zaprezentowali bogatą ofertę ozdób
świątecznych, zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Królowały misternie zdobione bombki,
choinki i stroiki, urzekały urodą
szopki (z siana, słomy, makaronu,
masy solnej) oraz różnorodne anioły. Nie brakowało świątecznych
haftów i kartek, a także ręcznie robionych lalek (cudne!), biżuterii
i kwiatów. Miejscowi rękodzielnicy
po raz kolejny udowodnili, iż w kreatywności i talentach nie mają so-

nizatorów, stała się hitem wystawy,
budząc powszechny podziw.
Kolejnym przebojem okazały się
misternie lukrowane pierniczki
z Humnisk – w kształcie aniołów,
choinek, Mikołajów, gwiazdek, koni,
pantofelków, serc, reniferów, a nawet... dziecięcych wózków. Piernikowa mistrzyni – Dorota Sałek „ubrała”
w lukrowe koronki nawet jabłka!
– Skąd pomysły? Z głowy. To zwykłe
piernikowe ciasto, z którego wycinam
różne wzory, wykorzystując niekiedy
papierowe szablony. Po upieczeniu
zdobię je różnymi wzorami. Lukier
musi mieć odpowiedni skład i konsy-

– Rękodzielnicy jak zwykle nas
nie zawiedli, prezentując przepiękne prace. Choć sprzedawały się
nieco gorzej niż przed rokiem – ludzie liczą się teraz z każdym groszem – warto było przyjść, żeby je
choćby pooglądać – zapewnia Krystyna Kafara, kierowniczka GOK-u,
od wielu lat organizująca świąteczne wystawy. Twórczy wysiłek rękodzielników docenili nie tylko zwiedzający, ale i wójt gminy Anna
Hałas, wręczając wszystkim pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie
nie brakło kolęd w wykonaniu kapeli „Kamraty” oraz wigilijnych smakołyków przygotowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Prusieka.
Był tradycyjny barszcz czerwony
z uszkami, pierogi kapuściane oraz
ziemniaczane, kasza ze śliwkami,
groch, kapusta z grzybami, swojski

AUTORKA

ARCHIWUM PRYWATNE

Mimo że zabrakło trzech króli, którzy nie zmieścili się w niewielkiej sali wystawowej, szopka z
siana i tak robiła niesamowite wrażenie.
bie równych. Bo kto widział kwiaty
z... rajstop albo choinki i ozdoby
z... zamków ekspresowych? A na
wystawie były! Podobnie jak naturalnej wielkości szopka z siana,
wykonana przez niestrudzonego
Andrzeja Wrzecionko z Iwli k. Dukli.
Zgodnie z przewidywaniami orga-

stencję, tak, by dobrze wysechł, ale
się nie kruszył. Wlewam go do foliowego woreczka, w róg którego wkładam jakąś metalową lub plastikową
końcówkę. I robię wzorki – wyjawia
tajniki pracy pani Dorota, wyraźnie zażenowana tak dużym zainteresowaniem wokół swojej osoby.

chleb, ryba, bobalki (maleńkie bułeczki zalane makową polewą
z bakaliami) oraz juszka, czyli kompot z suszonych owoców. Tłumnie
– jak zawsze – przybyłych na otwarcie wystawy sanoczan nie trzeba
było namawiać do próbowania tak
wybornych przysmaków.
/joko/
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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 46 m2
(II piętro), centrum, tel.
504-14-77-21.
 Mieszkanie 80 m2,
dwupozimowe (II piętro), os. Błonie, tel.
516-15-42-08.
 Dom drewniany po
remoncie, co, woda,
gaz, kanalizacja, na
działce 30 a, w m.
Krzywe, tel. 600-89-76-58.

 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.
 Działkę budowlaną
9,5 a, Sanok – Olchowce, tel. 530-19-28-00.

 Działkę budowlaną
10 a, w Sanoku, okolice ul. Głowackiego,
tel. 504-15-55-08.
 Działkę 30 a, z warunkami
zabudowy,
z możliwością podzielenia na dwie, w Pisarowcach, cena 2.500 zł/a,
tel. 13-467-25-57 lub
510-66-63-14.

 Sutereny, tel. 13-463-33-92.
 Lokal 20 m2, przy ul.
Daszyńskiego,
tel.
607-62-07-47.
 Lokal 50 m2, tel.
605-44-51-03.
 Lokal usługowo-handlowy 52 m2,
w centrum Sanoka, tel.
662-60-41-13.

AUTO-MOTO

Posiadam
do wynajęcia
 Mieszkanie 65 m2,
3 pokoje, umeblowane, tel. 607-53-22-51.
 Lub sprzedam
mieszkanie 3-pokojowe, tel. 500-21-23-45.
 Pokój, tel. 13-463-39-94.
 Pokój, tel. 691-44-73-82.
 Lokal handlowy 165 m2
(I piętro), przy ul. Kościuszki 27, tel. 601-94-49-58.
Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

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

RÓŻNE

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

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

OFERUJEMY
NIERUCHOMOŚCI

PILNIE POSZUKUJEMY
NIERUCHOMOŚCI

• OKAZJA! Ok. 30 m2, Stróżowska, pełne umeblowanie, cena 86 tys. zł
• OKAZJA! Centrum miasta, 31,98 m2,
po generalnym remoncie, cena 108 tys. zł
• OKAZJA! Błonie, ul. Opłotki 81,
35 m2, 3 pokoje, 2 balkony, 2 piwnice, garaż, komórka, cena 219 tys. zł
• CENTRUM! ul. Stara, 51,5 m2, 2 pokoje, cena 150 tys. zł
• WÓJTOWSTWO, 2 pokoje, 33,20 m2,
z umeblowaniem, cena 90 tys zł
• BŁONIE, 65 m2, 5 pokoi, sauna, jakuzzi,
cena 214 tys zł
• I ARMII WOJSKA POLSKIEGO,
2 pokoje, 49,70 m2 + strych 12,90 m2,
cena 150 tys zł
• SADOWA, 3 pokojowe z balkonem,
po generalnym remoncie, 48,83 m2,
cena 158 tys. zł
• BARDZO NISKI CZYNSZ! ul. Jagiellońska, 37,74 m2, cena 118 tys. zł
• BŁONIE, ul. Zielona, 5 pokoi, 2 piętra,
nowo wyremontowane! 319 tys. zł
• STAN SUROWY, 71,30 m2, nowy blok
z windą i el. domofonem, cena 219 tys. zł

• Kawalerka, 1 pokój
• Kawalerka, 2 pokoje
• Mieszkanie 60-65 m2, Błonie
• Mieszkanie, 3 pokoje, parter, os. Wójtowstwo
• Mieszkanie, 40-45 m2, os. Wójtowstwo
• Mieszkanie, do 40 m2, os. nad Stawami
• Mieszkanie, 30-40 m2, osiedle Wójtowstwo
• Mieszkanie ok. 50 m2, osiedle Wójtowstwo
• Mieszkanie ok. 60 m2, osiedle Wójtowstwo
• Mieszkanie 65-75 m2, osiedle Błonie/Wójtowstwo,
I piętro, cicha okolica
• Kawalerka/dla małżeństwa, 2 pokojowe
mieszkanie do 50 m2 dla młodego małżeństwa
• Działki pod zabudowę w okolicach Sanoka
10-15 a do 100 tys. zł
• Nieruchomość ekskluzywna, wynajem, 200-250 m2
• Garaż dwustanowiskowy/ 2-3 lata

GRE Nieruchomości – Sanok,
Małgorzata Mołczan,
tel.: 881-799-704,
mail: malgorzata@globalraelestate.pl

OGRODZENIA

BRAMY BALUSTRADY

GRE Nieruchomości – Sanok,
Małgorzata Mołczan,
tel.: 881-799-704,
mail: malgorzata@globalraelestate.pl

„SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

 Wełnę mineralną
Knauf 17 cm, rolka 8 m2/
76 zł, tel. 788-27-59-35.
 Kocięta brytyjskie
niebieskie, tel. 500-2123-45.
 Tuję szmaragd, 0,64 zł,
tel. 518-51-88-35.

Kupię
 Miodarkę, tel. 699-12-41-18.

PRACA
Zatrudnię
 Firma handlowa zatrudni osobę do prowadzenia pełnej księgowości na 1/2 lub 1
etat, wymagane doświadczenie, tel. 607-06-48-66.

 Szwaczki oraz osobę z orzeczeniem
o niepełnosprawności
– do krojenia tkanin,
„Regis”, tel. 664-52-97-03.

Korepetycje
 Angielski do matury, tel. 50 60 80 353.
 Matematyka, tel.
509-46-62-64.
 Angielski – dzieci,
dorośli, wszystkie poziomy, tel. 601-3858-65.
 Chemia, elementy
informatyki, angielski,
możliwy dojazd do
ucznia, tel. 607-5852-12.
 Niemiecki, tel. 506-90-03-73.

Sprzedam
 Drewno opałowe,
tel. 605-20-56-40.

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

DRZWI Z DREWNA

Kupujący nie ponoszą dodatkowych
kosztów za biuro!
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zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

NADOLANY 80

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

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 kontakt
telefoniczny pod numerem tel. 13 46 54-950

Wyprzedaż
towaru do 50%

sklep dziecięcy
Mix
ul. Traugutta 9 Sanok
(Alfa – obok poczty)

Żaluzje

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

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

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

Firma z Opola zatrudni
operatorów lasera TCL 3050
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

13 grudnia 2013 r.
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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.

MODUŁ FILIGRAN
KOSZTUJE
TYLKO 20 ZŁ
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.

DYŻURY
W RADZIE MIASTA

16 grudnia (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni przewodniczący
Jan Oklejewicz
w godz. 16-17
19 grudnia (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Kazimierz Drwięga
w godz. 17-18

LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA
Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

DYŻURY

W RADZIE POWIATU
13 grudnia (piątek) pokój nr 40

dyżur pełni wiceprzewodniczący
Marian Czubek
w godz. 12-14
20 grudnia (piątek) pokój nr 40

dyżur pełni wiceprzewodniczący
Wojciech Pajestka
w godz. 12-14

Wójt Gminy Bukowsko
informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy został wywieszony wykaz:
I. Lokali gminnych użytkowych do wynajmu na okres
do 3 lat:
1. lokal o pow. 54,00 m2 w Ośrodku Zdrowia nr 93 w Nowotańcu
na prowadzenie apteki,
2. lokal o pow. 20,00 m2 w Domu Ludowym nr 71 w Bukowsku
na prowadzenie sklepu,
3. lokal o pow.12,00 m2 w budynku Nr 140 w Bukowsku / stara
poczta/ na pomieszczenie magazynowe
4. lokal o pow. 99,50 m2 w Ośrodku Zdrowia nr 93 w Nowotańcu
na działalność lekarską,
5. lokal o pow. 71,20 m2 w Domu Ludowym nr 92 w Nowotańcu
na prowadzenie sklepu,
6. lokal o pow. 75,00 m2 w Domu Ludowym nr 128 w Pobiednie
na działalność lekarską,
II. Gminnych działek rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:
1. działka nr 418/12 część o pow. 0,23 ha Wola Sękowa
2. działka nr 552 o pow. 0,35 ha Nadolany
Wykaz wywieszono do publicznego wglądu na okres 21
dni tj. do 3 stycznia 2014 r.
Wykaz umieszczony jest również na stronie internetowej urzędu: www.bukowsko.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bukowsko
telefon 13 467 40 33, wew. 33 lub 34, e-mail: sekretariat@bukowsko.pl, strona internetowa Urzędu Gminy Bukowsko.

Bezpieczniej dla mnie i dla miasta

Zwierzę czuje – warunki i traktowanie zwierząt w mieście
Posiadanie psa to przyjemność, możliwość spotkania ludzi, którzy dzielą naszą pasję, ale także odpowiedzialność i obowiązek.
Aby czuć się w miejskiej przestrzeni bezpiecznie i swobodnie,
dobrze jest znać zasady dzielenia tej przestrzeni z czworonożnym przyjacielem. Nieznajomość przepisów, a w konsekwencji
ich nieprzestrzeganie, może powodować niepotrzebne napięcia
i konikty.
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 „Bezpieczna za granicą
czyli problemy handlu ludźmi”.
Dziś proponujemy temat „Zwierzę czuje – warunki i traktowanie
zwierząt w mieście”. – Czytałam
gdzieś, że w Szwecji właścicieli
psów uważa się za obywateli,
którzy mniej kosztują państwo,
bo są zdrowsi, bardziej aktywni
i zadowoleni z życia! Posiadacze psów, spacerując z nimi
wieczorami, przyczyniają się nawet do wzrostu bezpieczeństwa
na ulicach, bo często robią to
w miejscach uważanych za niebezpieczne i mało uczęszczane.
Również dzieci, które wychowują się z psami, są statystycznie
mniej skłonne do wchodzenia
w konikt z prawem. U nas właściciele i psy nie są postrzegani
tak pozytywnie. Być może wynika to z tego, że wiele osób
decydując się na czworonoga
nie przestrzega elementarnych

zasad, jak choćby sprzątanie po
swoim pupilu – zauważa Jadwiga
Warchoł, pełnomocnik burmistrza
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych i koordynator projektu.
Decydując się na psa, szczególnie w bloku, musimy zapewnić
mu odpowiednie warunki, opiekę
i zadbać, aby nie przeszkadzał
sąsiadom, np. wyjąc i ujadając.
Część dnia zwierzę może spędzać samo, przesypiając nawet
16 godzin, pozostałe 8 musi być
jednak aktywne, zainteresowane,
„wybodźcowane” i zmęczone. Inaczej z nudów może demolować
mieszkanie lub co gorsza nabrać
złych nawyków, które w przyszłości mogą przysporzyć właścicielowi wielu problemów. Niedopuszczalne jest wypuszczanie psa
samopas, jeśli nawet zwierzak jest
łagodny!
Każdy właściciel psa powinien
zapoznać się z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka” , którego
rozdział VI mówi o obowiązkach
osób utrzymujących zwierzęta domowe. Warto pamiętać, że:
* Osoby utrzymujące psa mają
obowiązek sprawować nad nimi

nadzór w miejscach publicznych
w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt.
Nie wolno wypuszczać psa samopas, co robią często mieszkańcy
bloków!
* Pies powinien być wyprowadzany na spacer na smyczy,
a w przypadku ras niebezpiecznych lub mieszańców tych ras także w kagańcu.
* Ze smyczy wolno zwolnić tylko
psa w kagańcu, oczywiście jeśli
nie należy on do rasy niebezpiecznej.
* Zabrania się wprowadzania
psów do obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności na teren placów gier
i zabaw, piaskownic, szkół i

przedszkoli, jeżeli jest to wyraźnie oznakowane.
* Właściciele psów mają obowiązek tak opiekować się nimi,
aby wykluczyć zagrożenie lub
uciążliwość dla ludzi oraz zanieczyszczanie pomieszczeń i miejsc
przeznaczonych do wspólnego
użytku.
SPRZĄTAJ
PO SWOIM PSIE!!!
Jednym z powodów, dla których właściciel i ich podopieczni
są nieprzyjaźnie traktowani przez
innych, jest zanieczyszczanie otoczenia. Jedna z miłośniczek psów,
zachęcając na blogu do sprzątani
po swoich pupilach, przeprowadziła
następujący rachunek: „Kiedyś policzyłam, że moje dwa psy robią 5-6
kup dziennie (łącznie oczywiście).
Daje to jakieś minimum 150 kup
miesięcznie – tylko od moich własnych „pociech”. Na naszym osiedlu mieszka pewnie około 50 psów.
Trawnik znajduje się w pobliżu bloku, zatem gdybyśmy nie sprzątali,
zamiast zieleni mielibyśmy... brąz.
Zastanawiając się więc nad pytaniem, czemu mam sprzątać, skoro
trawnik i tak jest „zasyony”, wystarczy sobie uświadomić w jakim
stopniu uczestniczy w tym mój pies”
– pisze blogerka.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście mówi
wyraźnie, że „opiekun psa i innych
zwierząt domowych jest zobowiązany do posiadania przy sobie
zestawu sanitarnego do usuwania
odchodów oraz do bezzwłocznego

usuwania nieczystości pozostawionych na terenach ogólnodostępnych, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach,
zieleńcach”. Za niewywiązywanie
się z tego obowiązku Straż Miejska
może nałożyć mandat.
UWAGA, RASY
NIEBEZPIECZNE
W Polsce za niebezpieczne
uważa się 11 ras, m.in. rottweilery, owczarki kaukaskie, amerykańskie pit bull terriery. Przepisy
ustawy o ochronie zwierząt mówią, że prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia gminy. Zezwolenia nie
wydaje się, a wydane cofa się,
jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie
dla ludzi lub zwierząt.
LEPIEJ NIE WITAĆ
Nie powinniśmy uczyć i zachęcać dzieci do witania się z
obcym psem, jeśli nawet jego
opiekun twierdzi, że „on bardzo
lubi dzieci” i „nic nie zrobi”. Niedopuszczalne jest, kiedy pies wymyka się spod kontroli i biegnie
do kogoś, a właściciel komunikuje radośnie, że jego pupil „chce
się tylko przywitać”. Są osoby,
które boją się psów albo ich po
prostu nie lubią – uszanujmy to!
Miasto może być dobrym
środowiskiem dla psa, jeśli
temu psu towarzyszy rozsądny opiekun!
TEKST SPONSOROWANY

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
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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Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku
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UDZIAŁ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
W KOSZTACH TARYFOWYCH OGÓŁEM

Przedstawione taryfy na rok 2014 zawierają jednakowe ceny 1m³ wody i ścieków dla wszystkich
odbiorców usług oraz stawki opłaty abonamentowej zróżnicowane dla poszczególnych
odbiorców usług i niezależne od ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków łącznie z wpływami z tytułu opłat abonamentowych
pokryją całość kosztów bieżącego zaopatrywania w wodę i oczyszczania ścieków, koszty
bieżących inwestycji zakładu oraz zobowiązania Spółki wobec Banku z tytułu wyemitowanych
i jednocześnie wykupywanych obligacji.
WPŁYW PROJEKTU NA CENĘ WODY I ŚCIEKÓW.
Wpływ inwestycji w rozwój infrastruktury technicznej zawsze pociągają za sobą wzrost kosztów jej
wykorzystania. Wszędzie tam, gdzie w ostatnich latach oddano do użytku nową oczyszczalnię, stację
uzdatniania wody czy też sieć kanalizacyjną, czy wodociągową, rosną koszty eksploatacji i utrzymania,
w szczególności koszty podatkowe i odpisy amortyzacyjne, które często stanowią nawet połowę
kosztów. Niektóre przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w związku z realizacją podobnych
projektów zmuszone były do jednorazowego podniesienia cen nawet o kilkadziesiąt procent.
Również w Sanoku najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na wysokość cen wody i ścieków jest
realizacja Inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
To jedna z największych inwestycji w historii współczesnego Sanoka. Priorytet przedsięwzięcia to
jakość wody, niezawodność w jej dostawie dla aglomeracji, jak też osiągnięcie parametrów norm
jakościowych ścieków oczyszczonych.
Projekt współnansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z zapisami Umowy o donansowanie z dnia 30 lipca 2010 roku
Spółce przyznano donansowanie w wysokości 62,08 % kosztów kwalikowanych.
WARTOŚĆ INWESTYCJI
po rozstrzygnięciu przetargów oraz zgodnie z Aneksem do Umowy o donansowanie Projektu z dnia
16.01.2013 r.
KOSZT CAŁKOWITY (netto):
101.156.648,74 PLN
KOSZTY KWALIFIKOWANE:
101.007.433,09 PLN (podstawa do ustalenia dotacji)
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ:
62.700.869,13 PLN

Najbardziej cenotwórczym elementem w przypadku kosztów taryfowych jest amortyzacja i podatek
od nieruchomości, zarówno od majątku istniejącego jak też przede wszystkim wybudowanego
w ramach Projektu oraz odsetki od wyemitowanych obligacji na snansowanie wkładu własnego.
Koszt jednostkowy amortyzacji i podatku od nieruchomości od majątku wybudowanego w ramach
Projektu wraz z odsetkami od obligacji wynosi 2,33zł/1 m³ wody oraz 2,45 zł/1 m³ ścieków.
Pozostałe koszty taryfowe takie jak: wynagrodzenia, materiały, usługi obce czy pozostałe koszty uległy
spadkom bądź też niewielkim wzrostom jedynie o wskaźniki makroekonomiczne wynikające z Ustawy
budżetowej tj. inacja i wskaźnik cen produkcji sprzedanej. Założono obniżenie kosztów energii
ze względu na podpisaną w 2013 roku przez przedsiębiorstwo Umowę na dostawę energii elektrycznej
z nowymi, znacznie niższymi cenami.
Amortyzacja od całości majątku wodno-kanalizacyjnego(zarówno od istniejącego przed projektem jak
i wybudowanego w ramach Projektu) stanowiąca największą wartość w kosztach taryfowych zostanie
przeznaczona prawie w 70% na wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Pozostała jej część
pokryje bieżące zapotrzebowania inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Zrealizowanie Inwestycji tylko z własnych środków np. pozyskanych z banku w postaci kredytu
lub obligacji, skutkowałoby dużo wyższymi kosztami taryfowymi. Prawie trzykrotnie wzrósłby
koszt odsetek czy to od obligacji, czy też od kredytu, natomiast amortyzacja nie pokryłaby całości
zobowiązań wobec Banku w postaci rat kapitałowych, które musiałyby stanowić dodatkową
pozycję kosztów taryfowych. Wystąpiłaby więc kilkuzłotowa podwyżka cen wody i ścieków
w stosunku do cen taryfowych na 2014 rok.
Niewypełnienie w terminie wymogów dotyczących oczyszczanych ścieków, a stawianych przez
przepisy Unii Europejskiej i polskie, skutkowałoby nałożeniem na Spółkę, a tym samym
na końcowych odbiorców usług, wysokich kar za zanieczyszczenie środowiska, które musiałyby
zostać wkalkulowane w cenę. Z kolei stan techniczny stacji uzdatniania wody sprzed modernizacji,
nie pozwoliłby na dostarczanie wody o jakości wymaganej przez przepisy i pozwolenia
Jednym z kluczowych elementów powodzenia realizacji Projektu było pozyskanie zewnętrznego wodnoprawne.
nansowania jedynie na pokrycie wkładu własnego do Projektu. Środki te zostały pozyskane z emisji Dzięki realizacji inwestycji udało nam się spełnić wszystkie stawiane przed nami wymagania
obligacji, które przeprowadza Bank Pekao S.A. W celu wykupu obligacji przez najbliższe 13 lat Spółka zarówno co do jakości wody jak i parametrów ścieków. Dodatkowo budowa zbiornika
pozyskała również dodatkowe środki w postaci dopłat z NFOŚiGW, które stanowią 15% wartości emisji wyrównawczego wody i nowych odcinków sieci wodociągowej przyczynia się do osiągnięcia
bardziej niezawodnego systemu dostawy wody.
obligacji, czyli ponad 5,5 mln złotych.

FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1, zostanie
wywieszony Wykaz nr 3/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste bądź sprzedażą, ułamkowej części gruntu w drodze
bezprzetargowej.
Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni, tj.
od dnia 16 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r.

Burmistrz Miasta Sanoka

OGŁOSZENIE

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka http: //bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono ogłoszenie o przetargu ograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę miesięczną
stoisk handlowych, oznaczonych nr.: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 28,
31, 33, 38, 44 położonych na I piętrze i stoisk handlowych oznaczonych
nr.: 1, 2, 3 i 4, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 40 położonych na II piętrze Hali Targowej, przy ul. Piłsudskiego 8 a w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-46-52-878.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Sanoku
ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż pojazdów
1. Samochód Jelcz, zabudowa do wywozu odpadów komunalnych,
nr rej. RSA 07462, rok prod. 1992.
Cena wywoławcza wynosi 2.200,00 zł (netto).
2. Samochód mercedes-benz, zabudowa do wywozu odpadów ko
munalnych, nr rej. RSA G709, rok prod. 1991.
Cena wywoławcza wynosi 4.800,00 zł (netto).
3. Samochód volvo, zabudowa do przewozu praso-kontenerów,
nr rej. RSA X468, rok prod. 1991.
Cena wywoławcza wynosi 8.600,00 zł (netto).
4. Samochód star, zabudowa do przewozu kontenerów, nr rej.
RSA 10914, rok prod. 1988.
Cena wywoławcza wynosi 1.900,00 zł (netto).
5. Samochód star, zabudowa do przewozu kontenerów, nr rej.
RSA C615, rok prod.1990.
Cena wywoławcza wynosi 3.200,00 zł (netto).
6. Samochód daf, zabudowa do wywozu odpadów komunalnych,
nr rej. RSA C958, rok prod. 1992.
Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł (netto).
7. Samochód volvo, zabudowa do wywozu odpadów komunalnych,
nr rej. RSA N196, rok prod. 1987.
Cena wywoławcza wynosi 3.300,00 zł (netto).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w terminie do 20.12.2013 r. do godz. 12.00
w siedzibie MPO sp. zo.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę
b) Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2013 r. o godz. 12.15.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
- Nieruchomość, objęta KS1S/00030516/9, oznaczona numerem
działki 370/3 o pow. 0,4292 ha, położona w miejscowości Średnie
Wielkie.
cena wywoławcza 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 400,00 zł

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
- Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 65 o pow. 0,1571 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
wadium 5 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 490,00 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.

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.

13 grudnia 2013 r.
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Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku
Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z późn. zm.)

OGŁASZA
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Miasta Sanoka
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku prowadzi
m.in. działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków polegającą na:
− poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
− odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
Przedsiębiorstwo dokonało wyboru struktury i rodzaju taryf:
1) w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług opracowano :
- taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
2) w zależności od struktury taryfy opracowano :
- taryfę wieloczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody
i 1 m3 odprowadzanych ścieków, oraz stawkę opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości
dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Taryfy określają jednakowe ceny za 1 m3 wody i za 1 m3 ścieków dla wszystkich grup
odbiorców.
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
4.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
4.1.1. Jednolita cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości:
Cena netto
VAT 8 %
cena brutto (z VAT)
6,22 zł
0,50 zł
6,72 zł
4.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
4.2.1. Jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:
Cena netto
VAT 8 %
cena brutto (z VAT)
6,69 zł
0,54 zł
7,23 zł
4.3. Wysokość opłaty abonamentowej:
Opłaty abonamentowe na 2014 rok zróżnicowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.).
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorcy usług rozliczani są w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych.

Miesięczny okres rozliczeniowy:
4.3.1. Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań
wodomierza głównego
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków
Stawka netto 13,84 zł
Stawka z VAT 14,95
b) korzystających tylko z usługi dostawy wody
Stawka netto 11,04 zł
Stawka z VAT 11,92
c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
Stawka netto 11,24 zł
Stawka z VAT 12,14

4.4. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (koszty przeprowadzenia prób
technicznych przyłączy)
Lp.

Stawka opłaty w zł
netto
z VAT (8%)

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

92,55

99,95

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

92,55

99,95

3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych w jednym terminie

112,15

121,12

4.5. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Zestawienie dopuszczalnych stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych: oraz stawek opłat netto (zł/m3/dobę)
Lp.

Wskaźniki

Jednostka
stężenia

Stężenie
dopuszczalne

1.

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

mgO2/dm3

750

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
metodą dwuchromianową

mgO2/dm3

1400

3.

Odczyn pH

4.

Zawiesina ogólna

mg/dm

5.

Azot ogólny

mgN/dm3

6.

Azot amonowy

mgNNH4/dm

200

7.

Azot azotynowy

mgNNO3/dm

10

8.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

25
1000

6,5-9,0
650

3

150
3
3

9.

Chlorki

mgCl/dm

10.

Siarczany

mgSO4/dm3

500

11.

Fenole lotne

mg/dm

3

15

12.

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

15

13.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm

100

14.

Cynk

mgZn/dm3

5,0

15.

Chrom ogólny

mgCr/dm

1,0

16.

Miedź

mgCu/dm3

1,0

17.

Nikiel

mgNi/dm

1,0

18.

Ołów

mgPb/dm3

1,0

19.

Suma metali ciężkich

mg/dm

3

5,0

mg/dm3

15

mg/dm3

20

mgC/dm3

0,2

20.
21.
22.

Grupa

Substancje powierzchniowo czynne
anionowe
Substancje powierzchniowo czynne
niejonowe
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)

3

3

3

3

I

II

III

Stawka opłat netto (zł/m3) zależy od –krotności przekroczenia dopuszczalnych stężeń
i wynosi:
od 1 do 2

5% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 2 do 3

10% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 3 do 4

15% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 4 do 5

20% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 5 do 6

25% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 6 do 7

30% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 7 do 8

35% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 8 do 9

40% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 9 do 10

45% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 10

50% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

4.3.2 Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych na pod- Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
stawie ryczałtu
kanalizacyjnych nalicza się dla każdej grupy :
a) korzystających tylko z usługi dostawy wody
grupa I – dla jednego wskaźnika dla którego – krotność przekroczenia jest największa,
Stawka netto 5,74 zł
Stawka z VAT
6,20
grupa II – dla każdego wskaźnika oddzielnie,
b) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
grupa III – dla jednego wskaźnika dla którego – krotność przekroczenia jest największa.
Stawka netto 5,94 zł
Stawka z VAT
6,42
Do stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej
w dniu wystawienia faktury.
Dwumiesięczny okres rozliczeniowy:
4.3.3. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań
wodomierza głównego
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków
Stawka netto 19,24 zł
Stawka z VAT 20,78
b) korzystających tylko z usługi dostawy wody
Stawka netto 13,64 zł
Stawka z VAT 14,73
c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
Stawka netto 14,04 zł
Stawka z VAT 15,16
4.3.4. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych
na podstawie ryczałtu
a) korzystających tylko z usługi dostawy wody
Stawka netto 8,34 zł
Stawka z VAT
9,01
b) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
Stawka netto 8,74 zł
Stawka z VAT
9,44
4.3.5 Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z lokali
w budynkach wielolokalowych – opłata pobrana za wykonaną usługę
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków
Stawka netto 8,44 zł
Stawka z VAT
9,12

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
5.1 Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia.
5.2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków zgodnie z art. 27, ust. 5
ustawy ustala się jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
5.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN
6.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
6.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT.
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OGŁOSZENIA

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Sanoku
Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z późn. zm.)

OGŁASZA
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące
na terenie Gminy Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

4.4. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłączy)
Stawka opłaty w zł
netto
z VAT (8%)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

92,55

99,95

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

92,55

99,95

3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych w jednym terminie

112,15

121,12

4.5. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Zestawienie dopuszczalnych stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych: oraz stawek opłat netto (zł/m3/dobę)
Lp.

Stężenie
Grupa
dopuszczalne

Jednostka
stężenia

Wskaźniki

1.

Pięciodniowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu BZT5

mgO2/dm3

750

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
metodą dwuchromianową

mgO2/dm3

1400

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku prowadzi m.in.
działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków polegającą na:
− poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
− odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3.

Odczyn pH

4.

Zawiesina ogólna

mg/dm

5.

Azot ogólny

mgN/dm

6.

Azot amonowy

mgNNH4/dm3

200

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF
Przedsiębiorstwo dokonało wyboru struktury i rodzaju taryf:

7.

Azot azotynowy

mgNNO3/dm

10

8.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

25
1000

1) w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług opracowano :
- taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
2) w zależności od struktury taryfy opracowano:
- taryfę wieloczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3
odprowadzanych ścieków, oraz stawkę opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW
Taryfy określają jednakowe ceny za 1 m3 wody i za 1 m3 ścieków dla wszystkich grup
odbiorców.
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
4.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
4.1.1. Jednolita cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości:
Cena netto
VAT 8 %
cena brutto (z VAT)
6,22 zł
0,50 zł
6,72 zł
4.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
4.2.1. Jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:
Cena netto
VAT 8 %
cena brutto (z VAT)
6,69 zł
0,54 zł
7,23 zł

6,5-9,0
650

3

150

3

3

9.

Chlorki

mgCl/dm

10.

Siarczany

mgSO4/dm3

500

11.

Fenole lotne

mg/dm

3

15

12.

mg/dm3

15

14.

Węglowodory ropopochodne
Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym
Cynk

3

5,0

15.

Chrom ogólny

mgCr/dm3

1,0

16.

Miedź

mgCu/dm

1,0

17.

Nikiel

mgNi/dm3

1,0

18.

Ołów

mgPb/dm

1,0

19.

Suma metali ciężkich

mg/dm3

5,0

20.

Substancje powierzchniowo czynne anionowe

mg/dm3

15

21.

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe

mg/dm

20

22.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)

mgC/dm3

13.

3

mg/dm3
mgZn/dm

3

I

100

3

3

0,2

II

III

Stawka opłat netto (zł/m3) zależy od – krotności przekroczenia dopuszczalnych stężeń
i wynosi:
od 1 do 2

5% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

4.3. Wysokość opłaty abonamentowej:
Opłaty abonamentowe na 2014 rok zróżnicowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn.
zm.).
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy. Odbiorcy usług rozliczani są w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych.

powyżej 2 do 3

10% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 3 do 4

15% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 4 do 5

20% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 5 do 6

25% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 6 do 7

30% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

powyżej 7 do 8

35% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

Miesięczny okres rozliczeniowy:

powyżej 8 do 9

40% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę

4.3.1. Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań
powyżej 9 do 10
45% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę
wodomierza głównego
powyżej 10
50% ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków/dobę
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków
Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
Stawka netto 13,84 zł
Stawka z VAT 14,95
kanalizacyjnych nalicza się dla każdej grupy :
b) korzystających tylko z usługi dostawy wody
grupa I – dla jednego wskaźnika dla którego – krotność przekroczenia jest największa,
Stawka netto 11,04 zł
Stawka z VAT 11,92
grupa II – dla każdego wskaźnika oddzielnie,
c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
grupa III – dla jednego wskaźnika dla którego – krotność przekroczenia jest największa.
Stawka netto 11,24 zł
Stawka z VAT 12,14
Do stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej
4.3.2 Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych na podsta- w dniu wystawienia faktury.
wie ryczałtu
a) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI
Stawka netto
5,94 zł
Stawka z VAT
6,42
W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE
5.1 Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza
Dwumiesięczny okres rozliczeniowy:
4.3.3. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia.
5.2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiawodomierza głównego
rowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków zgodnie
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków
z art. 27, ust. 5 ustawy ustala się jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
Stawka netto
19,24 zł
Stawka z VAT 20,78
5.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pob) korzystających tylko z usługi dostawy wody
branej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
Stawka netto
13,64 zł
Stawka z VAT 14,73
stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstac) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
wie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnioStawka netto
14,04 zł
Stawka z VAT 15,16
miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
4.3.4. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych wodomierza.
na podstawie ryczałtu
a) korzystających tylko z usługi dostawy wody
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN
Stawka netto
8,34 zł
Stawka z VAT
9,01
6.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustab) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków
la się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Stawka netto
8,74 zł
Stawka z VAT
9,44
6.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT.
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Drugie zwycięstwo siatkarzy! Remis na szczycie

Drużyna TSV Mansard w końcu wygrała drugi mecz w sezonie, a pierwszy na wyjeździe, po zaciętej Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej, VIII kolejka. Koniec zwycięwalce pokonując STS Skarżysko-Kamienna. Niestety, w kolejnym pojedynku przyszło jej uznać skiego marszu Harnasi – w meczu na szczycie zatrzymali ich
Kingsi, stanęło na remisie. Niespodziankę sprawił Trans-Gaz,
wyższość wicelidera z Ropczyc.
pokonując Mundurowych. Wreszcie odblokował się Ekoball.
STS SKARŻYSKO-KAMIENNA – TSV MANSARD SANOK 2:3 (19, -17, -26, 20, -14)
„Zbójnicy” wysoko wygrali
Po serii słabszych spotkań
Zwycięstwo po bardzo zacię- naszą siłą była zespołowość, ność – piłki były dobrze rozgry- poprzednie sześć spotkań, wy- w końcu przełamał się Ekoball.
tym spotkaniu, dwa sety rozstrzy- obrona oraz bloki, dzięki którym wane, a blok rywali zgubiony, dawało się, że są poza zasię- I to w efektowny sposób, wysogano na przewagi. Zaczęło się mieliśmy okazję do konstruowa- co przełożyło się na skuteczny giem rywali. A jednak – w klasyku ko pokonując Fallklandy, m.in.
jednak po myśli przeciwnika, któ- nia kontrataków. W tym ostatnim atak – powiedział trener Maciej SHLPN sposób na nich znaleźli po 3 golach Kamila Różyckiego.
ry dość pewnie wygrał pierwszą elemencie poprawiliśmy skutecz- Wiśniowski.
„Królowie”. Walka o zwycięstwo Takim samym wyczynem popisał
partię. Druga przyniosła nagłą
trwała do ostatnich sekund. Zacię- się Tomasz Pałysz z Multi Okien,
zmianę ról, bo jeszcze szybciej
ty był też pojedynek Trans-Gazu prowadząc obrońców tytułu
zakończyli ją nasi zawodnicy. Poz Mundurowymi, niespodziewanie do zwycięstwa nad Hut-Silem.
tem zaczęły się prawdziwe emowygrany przez tych pierwszych. W ostatnim meczu kolejki Transcje. Trzecia odsłona padła łupem
Świetną partię rozegrał Daniel bud dość pewnie poradził sobie
TSV Mansard po dramatycznej
Niemczyk, autor hat-tricka.
z Pass-Polem.
końcówce, w czwartej znów górą
Fallklandy-AZ – Ekoball.pl 0-5 (0-3), Trans-Gaz Karchery – Munbyli miejscowi. O wyniku musiał
durowi 4-2 (3-1), Harnaś-Błonie – Kings 3-3 (1-1), Hut-Sil Odrzedecydować więc tie-break, lechowa – Multi Okna 2-4 (0-2), Transbud – Pass-Pol 3-1 (2-0).
piej rozpoczęty przez STS (4:2).
Szybko jednak doszło do wyrównania, potem trwała wymiana
siatkarskich ciosów. Skuteczniej
niszowali przyjezdni, podobnie
jak w trzecim secie wygrywając
na przewagi.
– Zwycięstwo ma tym więkDobiegł końca cykl turniejów mikołajkowych Ekoballu. Po trzech
szą wartość, że kilku zawodników było przeziębionych. Mecz Zwycięstwo z STS-em dodało siatkarzom TSV wiary w siebie, imprezach szkolnych całość zwieńczyły zawody rocznika 2004.
Gospodarze nie byli już tak gościnni, jak ich starsi koledzy podzaczęliśmy nerwowo, ale potem ale w kolejnym meczu nie zdołali pójść za ciosem.
czas pierwszego turnieju, gdy całe podium przypadło przyjezdnym. Tym razem nasze drużyny zajęły 1. i 3. miejsce.
TSV MANSARD SANOK – BŁĘKITNI ROPCZYCE 0:3 (-22, -23, -21)

Ekoball pierwszy i trzeci

TOMASZ SOWA

Statystyka setów może sugerować zacięty mecz, ale tak
naprawdę zwycięstwo wicelidera
ani przez moment nie było zagrożone. Prawdziwa walka trwała tylko w drugiej partii, gdy obok
najlepszego w naszych szeregach
Jana Włodarczyka punktować zaczął też nowy w drużynie Marcin
Chmiela. Dwie pozostałe odsłony
toczyły się pod zdecydowane dyktando gości, lepszych praktycznie

w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. W pierwszym
secie niemal do końca utrzymywali bezpieczny dystans, dopiero
w końcówce pozwalając sobie
na moment dekoncentracji. Sytuacja powtórzyła się w ostatniej
części spotkania – Błękitni rozpoczęli od prowadzenia 9:1, by później grać już na całkowitym luzie.
W końcówce naszych zawodników stać było na zryw przy mocnej

zagrywce Włodarczyka, ale działo
się to w momencie, gdy mecz był
już praktycznie rozstrzygnięty.
– Błękitni wygrali zasłużenie,
choć wydatnie im w tym pomogliśmy, psując za dużo zagrywek.
Nadal też za wiele popełniamy
błędów własnych, nad czym musimy popracować przed meczem
z Contimaxem Bochnia – stwierdziła Dorota Kondyjowska, asystentka trenera TSV.

Mikołajkowe zmagania zakończyły się tak, jak rozpoczęły,
czyli zawodami w Zespole Szkół
nr 3. Do rywalizacji przystąpiło 7
drużyn, grano systemem „każdy
z każdym”, w sumie 21 pojedynków. Pierwsza drużyna Ekoballu
odniosła turniejowe zwycięstwo,
druga zajęła 3. miejsce (obie
prowadził Bernard Sołtysik),
a przedzieliły je Bieszczady
Ustrzyki Dolne. Królem strzelców
został Wiktor Michalski, nagrodę
fair-play otrzymał Fabian Gacek
(Ekoball I), najlepszy zawodnik

zawodnik – Aleksander Uluszczak, bramkarz – Emil Sabat,
wyróżnienia – Maciej Zagórda
i Ricardo Cuomo. Nazajutrz grały
klasy II, a „Jedynka” wyprzedziła
SP3 i SP4. Nagrody: król strzelców
– Mikołaj Gawlewicz, zawodnik
– Dawid Pelc, bramkarz – Mateusz Gawron. Trzeci dzień to zmagania pierwszoklasistów, podczas
których za SP1 uplasowały się
dwie drużyny SP4. Nagrody: król
strzelców – Paweł Tarapacki, zawodnik – Maciej Karnas, nagroda
specjalna – Alicja Lemko.

Miłe złego początki

Finałowa powtórka „Jedynki”

ARCHIWUM PRYWATNE

Gimnazjum nr 1 po raz czwarty wygrało Turniej Siatkówki NaW półnałach drużyny te uległy
uczycieli „Belfer” o Puchar Burmistrza Sanoka, tytuł odzyskując najlepszym zespołom grupy II, czyli
po roku przerwy. Podobnie jak przed dwoma laty w nale „Jedyn- ZS3 i G1. W ich rywalizacji obydwa
ka” pokonała 2:1 Zespół Szkół nr 3.
pojedynki zakończyły się zwycięstwami „Jedynki”. Pierwszy mecz
Ostatnie edycje nauczyciel- raz. Nie zabrakło za to szkoły wygrała 2:0, jednak nał rozpoczął
skich zmagań toczą się pod dyk- z Humennego, zaprzyjaźnionej się po myśli „Przyzakładówki”, choć
tando gimnazjów, bo poprzedni z organizującym turniej Zespołem w secie otwarcia przegrywała już
turniej zwycięsko zakończyła Szkół nr 4. Widać to było w obu 6:10. Potem „Gimnazjaliści” odwró„Dwójka”. Niestety, jej drużyna bezpośrednich meczach – gru- cili losy pojedynku, pewnie kończąc
nie przystąpiła do obrony tytułu, powy wygrała „Budowlanka”, ale dwie kolejne odsłony. O ich zwycięco w kilkunastoletniej historii „Bel- w pojedynku o 3. miejsce górą stwie decydowały indywidualności,
bo w składzie mieli dwóch zawodfra” zdarzyło się chyba pierwszy okazali się Słowacy.
ników z ligową przeszłością – Macieja Kondyjowskiego i Marcina
Pełecha. Ten drugi wybrany został
najlepszym zawodnikiem turnieju.
Wśród kobiet wyróżnienie to otrzymała ich szkolna koleżanka Joanna Warchoł-Żuchowska, świetnie
wystawiająca piłki partnerom. Obok
wymienionych w składzie drużyny
G1 zagrali także: Karolina Seran,
Wacław Kikta, Andrzej Ostrowski
i Piotr Łakoś.

Drużyna G1 odzyskała „belferski” tytuł.

Juniorki: SMS UKS Szóstka Mielec – Sanoczanka PBS Bank
Sanok 3:0 (25, 12, 18).
Kadetki: UKS 15 G1 Polonia Przemyśl – Sanoczanka PBS Bank
Sanok 0:2 (-13, -10).
Kadeci: AKS V LO Rzeszów – TSV Mansard Sanok 2:0 (12, 19),
AKS V LO Rzeszów 2 – TSV Mansard Sanok 0:2 (-24, -18).

UKS „Techbud”
dziękuje sponsorom.
Byli to: Burmistrz Miasta Sanoka,
Starosta Powiatu Sanockiego,
PGNiG, KAUFLAND, GEO-EKO,
ELCOM, Agencja Ochrony Mienia
POGLESZ, Firma DEF, Piekarnia
-Cukiernia „Szelców”, Robert
Kuczma, Zespół Szkół nr 4.

KRÓTKA PIŁKA
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Puchar Świata, Berlin
Maciej Biega nie wykorzystał ostatniej szansy na olimpijską kwalifikację.
Na 500 m musiał wyraźnie pobić rekord życiowy, tymczasem pojechał
dużo słabiej, zajmując w grupie B
miejsca 20. (36.30) i 17. (36.45). Lepiej poszło mu na kilometr – 9. lokata
z rezultatem 1.11,72, ale tu do awansu
było relatywnie jeszcze dalej. Błysnęła
wychowanka Górnika – Katarzyna Bachleda-Curuś, 2. na 1500 m (1.55,93)
i w biegu drużynowym (3.01,18) oraz
4. na 3000 m (4.03,90).
Puchar Tatr, Zakopane
Zwycięstwa panczenistów Górnika
wśród juniorów. Rywalizację starszych
zdominował Piotr Michalski, wygrywając dwa z trzech wyścigów. Najszybciej finiszował na 1500 i 3000 m
(czasy 1.57,08 i 4.12,22), był też 2.
na 500 m (38,81). Dla odmiany
Konrad Radwański triumfował z minimalną przewagą, tylko jeden bieg
kończąc na podium – 2. pozycja
na 3000 m z czasem 4.25,15 (rekord
życiowy). Na 500 i 1500 m zajmował
4. miejsca, jednak wystarczyło to
do końcowego sukcesu.

SHORT-TRACK

Ogólnopolskie Zawody Rankingowe
i Puchar Polski, Białystok
Formę potwierdziła Anna Jasik,
3. w wieloboju juniorek C. Złożyły się
na to: 2. lokata na 500 m (czas 51,298)
i 3. na 777 m (1.18,811 – rekord życiowy). Miejsce 8. zajęła Gabriela Miccoli (6. i 9.). Jej starsza siostra Angela
była 5. w juniorkach B (4. na 1500 m
i 5. na 500 m). Przypomniał się Kacper Łosiak, 10 wśród seniorów (m.in.
9. na 1500 m). Nazajutrz rozgrywano
Puchar Polski. Najwyżej z MSOiR-u
sklasyfikowane zostały Jasik i G. Miccoli, zajmując 18. i 19. miejsce. Ania
szczególnie zadowolona może być
z wyścigu na 1000 m, który ukończyła
tuż za czołową dziesiątką.

LEKKOATLETYKA

ARCHIWUM PRYWATNE

obecna w poprzednim meczu.
Niestety, po przerwie obraz gry
uległ zmianie. Przemyślanki złapały właściwy rytm, łatwo wygrySANOCZANKA PBS BANK SANOK
wając drugą partię. Dla odmiany
– UKS 15 G1 POLONIA PRZEMYŚL 1:3 (15, -16, -23, -25) dwie ostatnie odsłony były bardzo
wyrównane, walka rozstrzygaSiatkarki też mogły odnieść
Pierwszy zwiastował łatwą ła się w zaciętych końcówkach.
drugie zwycięstwo w sezonie, przeprawę Sanoczanki, która W czwartym secie Sanoczanka
jednak znów zabrakło opano- wygrała do 15, nękając rywalki prowadziła wprawdzie 20:17, jedwania w końcówkach decydu- kąśliwą zagrywką. Sporo ataków nak seria błędów w kluczowym mojących setów.
kończyła Martyna Adamiak, nie- mencie zdecydowała o porażce.

SIATKÓWKA MŁODZIEŻOWA
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Tym razem Ekoball okazał się mało gościnny.
– Marceli Czerw (Bieszczady),
bramkarz – Alan Bartkowski
(MOSiR Brzozów).
Wcześniej w Szkole Podstawowej nr 1 rozegrano trzy turnieje szkolne. Komplet zwycięstw
odniosły drużyny gospodarzy.
Najpierw rywalizowali uczniowie
klas III – miejsce 2. zajęła SP2,
a 3. SP3. Nagrody indywidualne:
król strzelców – Jakub Szomko,

Warto dodać, że podczas ostatniego turnieju w SP1
z niezapowiedzianą kontrolą
zjawili się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wśród nich był m.in.
Jan Falandys, dziewięciokrotny
Mistrz Polski w zapasach, olimpijczyk z Moskwy, dwukrotny
medalista mistrzostw świata
i dwukrotny mistrzostw Europy.

Maraton Komandosa, Lubliniec
Jak przed rokiem startował Janusz
Gołowkin z Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej, poprawiając swój
wynik. W pełnym umundurowaniu
i z ciężkim plecakiem trasę pokonał
w czasie 4.37,57, co dało mu 59.
miejsce na ponad 400 uczestników.
Był też 28. w kat. 30-39 lat (160 osób) i 5.
wśród 15 strażników granicznych. – Jestem zadowolony, bo wyścig był cięższy
rok temu, głównie z powodu deszczu, ale
udało mi się uzyskać czas lepszy o około
3 minuty – podkreślił Gołowkin.

HOKEJ MŁODZIEŻOWY

Sanocka Liga Unihokeja, VII kolejka. Prowadzący w tabeli Trans-Drew Popiel pauzował, więc inne drużyny z czołówki zmniejszyły dystans. Najwyższe zwycięstwo odniósł broniący tytułu esanok.pl, gromiąc Gimnazjum nr 3.
Do przerwy trwała jednak
Bliski dwucyfrówki był także
zacięta walka, młodzież dwukrot- El-Bud, zaskakująco łatwo ranie obejmowała prowadzenie. dząc sobie z Automanią. KomPotem zaczęło jej brakować sił, plet punktów pewnie zdobył ze„Portalowcy” wrzucili wyższy bieg spół InterQ w wygranym meczu
i zaczęła się klasyczna rzeź nie- z Politechniką Rzeszów. W spowiniątek – 9 bramek strzelonych, tkaniach tych po 4 gole strzelili:
żadnej straconej. Tradycyjnie Tomasz Dorotniak dla „Budownajskuteczniejsi byli Piotr Karnas lańców” i Piotr Zadylak dla „Komi Damian Popek, zdobywając puterowców”. Najbardziej zaciępo 4 gole. Zwycięstwo różnicą dzie- te okazało się starcie isanok.pl
więciu bramek odniósł też Forest, z PWSZ. Wprawdzie zespół porktórego wyższość musiało uznać talu internetowego prowadził już
AKSU. Hat-tricki ustrzelili Piotr Na- 4-1, ale w końcówce „Studenci”
parło i Bartłomiej Milczanowski.
bliscy byli odrobienia strat.

Juniorzy młodsi: Ciarko PBS Bank
KH Sanok – Unia Oświęcim 6-3
(4-0, 1-3, 1-0); Naparło 2 (12, 33),
Michalski (2), Chmura (6), Strauchmann (10), Burczyk (55). Ciarko PBS
Bank KH Sanok – Unia Oświęcim 4-2
(3-0, 0-1, 1-1); Chmura (6), Burczyk
(17), Drąg (18), Naparło (53).
Młodzicy: Ciarko PBS Bank KH I Sanok – HK I Mládež Michalovce 2-5
(0-1, 1-2, 1-2); Przyborowski (30),
Barszcz (59). Ciarko PBS Bank KH II
Sanok – HK II Mládež Michalovce
5-3 (2-1, 1-0, 2-2); Sokalski 2 (7, 40),
Filipek 2 (11, 46), Zygmunt (33).
Żacy starsi: HK I Mládež Michalovce – Ciarko PBS Bank KH I Sanok
7-6 (2-2, 3-1, 2-3); Bukowski 3
(6, 39, 43), Łyko (4), Dobosz (59),
Witan (59). HK II Mládež Michalovce – Ciarko PBS Bank KH II Sanok
7-5 (2-1, 1-3, 4-1); Frankiewicz 3
(20, 28, 29), Zając 2 (32, 41).
Żacy starsi: Ciarko PBS Bank KH Sanok – KTH Krynica 7-11 (3-2, 1-5,
3-4); Bukowski 2 (9, 21), Dobosz (5),
Filipek (14), Miccoli (51), Bar (57),
Witan (59).
Żacy młodsi B: Podhale Nowy Targ –
Ciarko PBS Bank KH Sanok 10-5 (2-1,
7-2, 1-2); Pisula 2 (29, 55), Niemczyk
(52), Mazur (26), M. Hort (13).
Mini-hokej: Podhale Nowy Targ –
UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok 27-15 (10-12, 17-3); Pisula 4, Lisowski
3, Mazur 3, Niemczyk, Karnas, Zygmunt, D. Buczek, Strzyżowski.

esanok.pl – Gimnazjum nr 3 13-4 (4-4), isanok.pl – PWSZ 5-3 (1-0),
Forest SC Team – AKSU Polska 10-1 (6-0), El-Bud – Automania
9-3 (5-1), Drozd AZS Politechnika Rzeszowska – InterQ 4-7 (1-3).

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Mistrz bije młodych

Przyjemniej pokonać silnego
CIARKO PBS BANK KH SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

1-0 Zapała – Vozdecky – Sinagl (9), 1-1 Tabacek – Barinka – Połącarz (51), 2-1 Aquino – Zapała – Vozdecky (57, 5/4), 3-1 Strzyżowski – Dutka (60, 5/4, do pustej).
Wzmocniona Unia nie kryła, że przyjechała do Sanoka po punkty. Jej apetyty wzrosły jeszcze bardziej,
gdy okazało się, że w składzie Ciarko PBS nie ma nie tylko Murraya i Chwedoruka, ale brakuje także
Mahboda. (Po pierwszej tercji grypa żołądkowa wyłączyła także z gry Richtera). Nie podłamało to gospodarzy. Szybkiej grze i mocnemu pressingowi Unii przeciwstawili odpowiedzialną grę w obronie oraz groźne kontrataki. W 9. min z desperacją powalczył o krążek Vozdecky, już leżąc podał go do Zapały, a ten
po profesorsku położył Fikrta i niemal z zerowego kąta zdołał umieścić krążek w bramce.

TOMASZ SOWA

W punktacji kanadyjskiej Petr Sinagl (na zdj.) z 38 punktami (14+24) zajmuje aktualnie 4 miejsce
w PLH, najwyższe w zespole Ciarko PBS. W tandemie z Martinem Vozdeckym, z którym występuje
w jednym ataku, stanowią najmocniejszą siłę rażenia w hokejowej ekstraklasie.
Początek drugiej tercji to dobra
gra sanoczan. W 23. min nastąpiło świetne przejęcie krążka przez
Aquino, ale będąc w idealnej niemal sytuacji, strzelił prosto w bramkarza. W tej samej minucie świetny
strzał w „okno” oddał Zapała, ale
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„Fiki” wykazał się dużym reeksem. W chwilę potem przed szansą
na gola stanął Sinagl, ale uderzył
mało precyzyjnie. Następnie do
głosu doszli goście. W 34. min kibice zadrżeli, w momencie, gdy Kostecki, o mały włos nie strzelił gola

samobójczego. Kilka minut później
dobrą sytuację bramkową wypracował Bepierszcz, jednak strzelił w
parkany Skrabalaka.
Nerwowo zrobiło się w końcówce drugiej i na początku trzeciej
tercji, gdy sędzia Przemysław Kępa

zadbał, żeby to on był najważniejszy
na tai. Popełniając serię błędów,
doprowadził do tego, że goście grali
z przewagą dwóch zawodników, co
mogło przesądzić o wyniku meczu.
Gorąco było pod bramką sanocką, na szczęście Skrabalak bronił
jak w transie. Nerwy sprawiały, że
mnożyły się błędy. W 48. min Kloz
pechowo wyłożył krążek na kij Tabackovi, ten posłał go w kierunku
bramki Ciarko, jednak w ostatniej
chwili wybił go Vozdecky. Bramka
padła w 51. min, gdy zbyt swobodnie wjechał w tercję niepokryty Tabacek, huknął w krótki róg, w samo
okienko i tak padło wyrównanie.
Ruszyli do walki o zwycięstwo
gospodarze. W 55. min, gdy goście
grali w przewadze, z kontrą wyskoczył Sinagl, pojechał sam na sam
z Fikrtem, ale trał prosto w niego.
Dwie minuty później padł upragniony gol. Świetnym podaniem
obsłużył Aquino Zapała i sanoczanie ponownie objęli prowadzenie.
Kilkanaście sekund później ładną
indywidualną akcją popisał się Ćwikła, bezpardonowo zaatakowany
przez Połącarza, gdy szykował się
do strzału. Zamiast rzutu karnego
arbiter wymyślił obopólną karę,
co jeszcze dało szansę gościom
na wyrównanie, gdyż po wycofaniu
bramkarza uderzyli z przewagą jednego napastnika. Ale nic nie wskórali, wręcz przeciwnie. Na kilkanaście sekund przed końcową syreną
krążek przechwycił Dutka, podał
do Strzyżowskiego, a ten ulokował
go w bramce Unii.
Po trudnym, twardym, wyrównanym meczu, zwyciężył zespół
lepiej grający w defensywie i bardziej błyskotliwy w akcjach podbramkowych. Niemniej jednak Unia
zaprezentowała się bardzo dobrze.
Po serii wzmocnień, gra naprawdę dobry hokej i w obecnej formie
jest w stanie wygrać z każdym.
Jest niemal pewnym kandydatem
do miejsca w czołowej czwórce.
Marian Struś

Kto nam podtruwa drużynę?
COMARCH CRACOVIA – CIARKO PBS BANK KH SANOK 5-2 (0-0, 4-1, 1-1)
1-0 Słaboń – Noworyta – Chmielewski (24), 2-0 Dvorak – Wajda (25), 3-0 Kostourek – Kłys – Chmielewski (33), 3-1 Mermer – Demkowicz – Wilusz (34), 4-1 Chmielewski – Słaboń – Kowalówka (36), 5-1 Kalus – Walus (48), 5-2 Besch – Biały – Strzyżowski (55, 5/4).

TOMASZ SOWA

W meczu z Unią nie zagrał Samson Mahbod, po pierwszej tercji w kierun- bramki. Gola na 4-1 strzelił Chmielewku ubikacji popędził Martin Richter. Dwa dni później tajemnicza niedyspo- ski i przy stanie 4-1 drużyny zjeżdżały
zycja żołądkowa wyłączyła jeszcze z gry Petra Sinagla. Bez nich, a także na przerwę po drugiej tercji.
bez kontuzjowanych: Johna Murraya i Martina Vozdeckyego sanoczanie
W 48. min Kalus zwiódł dwóch hokenie dali rady Cracovii. Przegrali pod Wawelem 5-2.
istów Ciarko PBS i ze stoickim spokojem
Mimo tak dużego osłabienia, sanoczanie wcale nie zamierzali oddać
pola gospodarzom. Rozpoczęli mecz
z dużym animuszem, chcąc pokazać
rywalowi, że wcale mu nie będzie łatwo. Stąd od początku mecz był ciekawy, szybki i dość wyrównany. O tym,
jak ostro walczono, najlepiej świadczyła 18 minuta, gdy Daniel Laszkiewicz starł się z Rafałem Dutką,
po czym obaj rzucili rękawice i przystąpili do walki na pięści. Walkę zakończyło odważne wejście sędziego oraz
4 minuty kary dla każdego z ghterów.
Tercja zakończyła się bezbramkowo,
co można uznać jako dobry wynik
dla gości.
Początek drugiej tercji dał – niestety – prowadzenie Cracovii. Mocno
Anthony Aquino (26) strzela bramki, świetnie podaje, będąc cennym nastrzelił Noworyta, Mateusz Skrabalak
bytkiem drużyny Ciarko PBS. Oby tak samo było w meczach na szczyzdołał odbić krążek, jednak przy dobitce Słabonia był już bezradny. Minutę cie rozgrywanych o najwyższą stawkę.
później Dvorak podwyższył na 2-0, ko PBS dokonali zmiany bramka- pokonał Michała Łubę. W tym momencie
co sprawiło, że goście ruszyli do kontr- rza, co pozwoliło drużynie ochłonąć było już po meczu. Cracovia nieco zwolataku. I wtedy nadziali się na kolejny i nie załamać się. Efektem była pierw- niła, kontrolując sytuację na tai, co nie
cios. Do krążka odbitego przez Skra- sza bramka dla gości, zdobyta przez do końca jej się udało, jako że w 55. min
balaka najszybciej dojechał Kostourek Macieja Mermera. Ale już 2 minuty Nicolas Besch z podania Marcina Białei w 33. min gospodarze prowadzili już później krakowianie rozwiali nadzieję go strzelił pod poprzeczkę, ustalając wy3-0. W tym momencie trenerzy Ciar- sanoczan na strzelenie kontaktowej nik meczu na 5-2 dla gospodarzy.emes

Mistrzostwa Świata U 20
czas zacząć!
To będzie duże wydarzenia sportowe. Sanok dostąpił zaszczytu zorganizowania Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I, Grupy I w kategorii U 20. Decyzję powierzenia tych mistrzostw Polsce
powzięła Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF), natomiast o wyborze Sanoka zadecydował Polski Związek Hokeja na
Lodzie. Odbędą się one w dniach 15-21 grudnia br. Ich uczestnikami
będą: Austria, Białoruś, Dania, Łotwa, Polska i Słowenia.
To będzie prawdziwy hokejowy
maraton. Każdego dnia rozgrywanych
będzie po trzy mecze, pierwszy rozpoczynał się będzie o godz. 13, drugi o 16.30 i ostatni o 20. Tak będzie
w niedzielę (15 bm.), poniedziałek (16),
środę (18), czwartek (19) i sobotę (21).
Inauguracja Mistrzostw Świata nastąpi
w najbliższą niedzielę ok. godz. 19.30,
przed meczem Polska – Łotwa.
Organizatorzy nie ukrywają, że
bardzo zależy im na wysokiej ocenie
przeprowadzenia imprezy, na którą
składa się m.in. zainteresowanie i atmosfera na widowni. Bardzo liczymy
na to, że sympatycy hokeja szczelnie
wypełnią halę „Areny” i żywiołowo będą
dopingować uczestniczące w turnieju
zespoły. Z myślą o tym zaproponowali w miarę przystępne ceny biletów.
Otóż bilet całodzienny (na 3 spotkania)
kosztował będzie 10 złotych, zaś bilety na pojedyncze mecze – 6 zł. Dzieci
do lat 9 pod opieką dorosłych będą miały wstęp wolny. Zapraszamy! emes

TERMINARZ
MISTRZOSTW:
Niedziela, 15 grudnia
godz. 13
Słowenia – Białoruś
godz. 16.30 Austria – Dania
godz. 20
Polska – Łotwa
Poniedziałek, 16 grudnia
godz. 13
Białoruś – Austria
godz. 16.30 Łotwa – Słowenia
godz. 20
Dania – Polska
Środa, 18 grudnia
godz. 13
Łotwa – Austria
godz. 16.30 Białoruś – Dania
godz. 20
Polska – Słowenia
Czwartek, 19 grudnia
godz. 13
Dania – Łotwa
godz. 16.30 Słowenia – Austria
godz. 20
Białoruś – Polska
Sobota, 21 grudnia
godz. 13
Dania – Słowenia
godz. 16.30 Łotwa – Białoruś
godz. 20
Austria – Polska

Rozgrywki PLH zawieszone.
Kluby ogłosiły lokaut!
Przedstawiciele siedmiu z dziewięciu występujących w ekstraklasie
hokejowej klubów ogłosiły, że nie będą kontynuować rozgrywek,
jeśli Polski Związek Hokeja na Lodzie nie spełni ich postulatu, jakim
jest zwołanie na 8 lutego 2014 roku Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego związku.
Kluby (bez HC GKS Katowice Oczekują one, że do dnia 27 grudi Polonii Bytom, nieuczestniczących nia do godz. 15 zarząd PZHL podejw spotkaniu) nie zgadzają się z poli- mie uchwałę o zwołaniu na 8 lutego
tyką prezesa PZHL Piotra Hałasika, 2014 roku Nadzwyczajnego Walktóry – według opinii ich działaczy nego Zjazdu Członków PZHL. Jeśli
– działa na szkodę polskiego hoke- ich postulat nie zostanie spełniony,
ja na lodzie.
kolejnym krokiem klubów będzie
Na
środowym
spotkaniu nieprzystąpienie do turnieju nałow Krakowie kluby te ogłosiły lokaut, wego Pucharu Polski, który ma być
zawieszając dwie najbliższe kolej- rozegrany w dniach 28-29 grudnia
ki rozgrywek (13 i 15 grudnia br.). w Sanoku.
emes

Najbardziej podobały się
pluszaki
CIARKO PBS BANK KH SANOK – HC GKS KATOWICE 4-2 (1-1, 3-0, 0-1)
1-0 Mermer – Besch – Skrabalak (11), 1-1 Słodczyk (14), 2-1 Mahbod – Sinagl – Aquino (21), 3-1 Aquino – Mahbod – Sinagl (30, 5/4), 4-1 Dutka – Biały (40), 4-2 Zukal – Podsiadło – Frączek (60, 5/4).
Twardy, zacięty mecz, na przeciętnym poziomie. Dużo błędów z obu stron, niewykorzystanych
sytuacji, głównie przez sanoczan, których tylko częściowo usprawiedliwia fakt, że zagrali znów
w mocno osłabionym składzie. Tym razem, obok Murraya i Chwedoruka, zabrakło w drużynie
Vozdeckyego i Zapały, a w trakcie meczu zmuszony był „skreczować” Aquino. Może zabrzmi
to nieco złośliwie, ale najbardziej podobały się pluszaki, które po bramce Macieja Mermera
zdobytej w 10.44 sek, wylądowały na tai. W olbrzymiej ilości.
Sanoczanie znów musieli wystąpić w eksperymentalnych zestawieniach, co na pewno miało
wpływ na (nie)składność przeprowadzanych akcji. Górnicy przeciwstawili gospodarzom walkę
na całej tai lodowiska, utrudniając im wyprowadzanie ataków. W 11. min padł pierwszy gol dla
miejscowych, o tyle ważny, że dawał początek
akcji Teddy Bear Toss. Nie zdążyli się nią kibice
nacieszyć, gdy wyrównał Słodczyk, przy biernej
postawie sanockiej defensywy.
Drugą tercję gospodarze zaczęli od bramki Mahboda, opanowując sytuację na lodzie.
Ale co z tego, kiedy ich akcje ofensywne były
łatwe do rozszyfrowania, a strzały nie sprawiały
większego kłopotu dobrze broniącemu Raszce.
W 30. min dał się on zaskoczyć Aquino, który

objechał bramkę i zdołał wcisnąć krążek między
jego parkanami a słupkiem. W 40. min Biały zmusił interweniującego Raszkę do wyjazdu przed
bramkę, co sprawiło, że odbity przez niego krążek przejął Dutka i błyskawicznie ulokował go
w pustej bramce.
Mając dobry wynik (4-1) sanoczanie rozpoczęli trzecią tercję bez niezbędnej koncentracji.
Trwała wymiana ciosów, przy czym obydwaj
bramkarze nie mieli problemów z wyłapywaniem
oddawanych strzałów. W 50. min „setkę” zmarnował Sinagl, zaś w ostatniej minucie uczynił to
Richter. Gdy wydawało się, że tercja zakończy się
bez bramek, spod niebieskiej strzelił Zukal, zaskakując nieco zasłoniętego bramkarza Ciarko PBS.
emes

MECZ W OCENIE II trenera MARCINA ĆWIKŁY
Mamy problem z chorobami, kontuzjami, nie możemy się od nich uwolnić. Trenujemy ostatnio w dwunastu, a przed meczami montujemy piątki z zawodników, którzy mają w miarę sił. Dziś nie w pełni zdrowi grali: Richter, Strzyżowski
i Ćwikła, zaś Besch przystąpił do meczu po nocy, którą w większym stopniu spędził w ubikacji, niż w łóżku. Aquino zmuszony był zejść z tai w trakcie meczu.
Na pewno miało to wpływ na grę w meczu z GKS-em, w którym popełniliśmy
zbyt dużo błędów. Na szczęście, nieźle zagraliśmy drugą tercję, która przesądziła o wyniku spotkania.
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