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Maszt wielki,
ale niegroźny

Dużym zaskoczeniem dla mieszkańców ulic sąsiadujących
z Rejonem Energetycznym było wybudowanie – praktycznie
w ciągu jednego popołudnia – masztu o wysokości 45 metrów. Wśród ludzi wybuchła lekka panika, że obiekt po uruchomieniu może być źródłem groźnego promieniowania.
Nie mogąc uzyskać żadnych informacji na ten temat, skonsternowani mieszkańcy poprosili o pomoc „Tygodnik”.

–W

idzieliśmy, że w Rejonie Energetycznym
trwa jakaś modernizacja, byliśmy jednak zaskoczeni i zdziwieni, kiedy w ubiegły piątek pojawiła się potężna wieża przekaźnikowa, chyba najwyższa w Sanoku. Nie wiemy, czemu ma służyć i jaki może być jej wpływ na
otoczenie i mieszkających wokół
ludzi. Ponieważ zakład nie udziela żadnych informacji, jesteśmy
skazani na domysły – relacjonuje
pani Wiesława. Mieszkańcy powiadomili „Tygodnik” i radę
dzielnicy. – Też nie potra�my ludziom niczego wyjaśnić – rozkłada ręce Zbigniew Czerwiński,
przewodniczący zarządu Rady
Dzielnicy Posada.

Prawo prawem,
ale lepiej trzymać
rękę na pulsie

Logika podpowiada, że prawo nie pozwala na lokowanie
w pobliżu zabudowań obiektów
mogących mieć negatywny
wpływ na zdrowie ludzi, z drugiej jednak strony wiadomo, jakie boje toczą mieszkańcy różnych miejscowości w Polsce, aby
zwiększyć strefę ochronną w
przypadku wiatraków, gdyż emitowane przez nie infradźwięki,
hałas i tzw. efekt migotania po-

wodują groźne skutki dla zdrowia: bóle głowy, nerwice, zaburzenia równowagi, osłabienie
układu odpornościowego, choroby serca. Trudno się więc dziwić mieszkańcom ulicy Lipińskiego, Lipowej, Stawowej i sąsiednich, że zareagowali nerwowo na pojawienie się kilkudziesięciometrowego masztu w sąsiedztwie swoich posesji, gdyż
pole elektromagnetyczne też nie
jest obojętne dla zdrowia. Szczególnie niebezpieczne mogą być
tzw. anteny rozsiewcze. Oczywiście, istotna jest moc i wysokość nadajnika. Przykładowo konstrukcja znajdująca się na Górze
Parkowej nie stanowi zagrożenia
dla otoczenia, o czym zapewnił
nas jeden z sanockich specjalistów.

Na razie tylko maszt,
bez anten

W Sanoku, poza Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego,
nie sposób uzyskać jakichkolwiek informacji na temat
masztu. – Jest on elementem
inwestycji „Przebudowa stacji
elektroenergetycznej 11/30/
15 kV Sanok”. Projekt nie zawiera jednak szczegółowych
danych odnośnie częstotliwości i natężenia pola elektromagnetycznego
emitowanego
przez nadajnik – stwierdza naczelnik Krzysztof Tomczewski.

ZASŁUGUJĄ
NA TO ŚWIĘTO

Z dokumentów wynika, że na
maszcie może być umieszczone 15 czasz antenowych na
wysokości 12-42 metry, a cała
wieża ma 45 metrów.
Niewiele można też dowiedzieć się z „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, gdyż zarówno Podkarpacki Państwowy Inspektor
Sanitarny, jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
uznali za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania
na środowisko realizowanej
przez „energetyków” inwestycji. Od Łukasza Boczara, rzecznika prasowego rzeszowskiego
oddziału PGE Dystrybucja
usłyszeliśmy, że zadanie obejmuje przebudowę urządzeń
służących do dystrybucji energii w Głównym Punkcie Zasilania w Sanoku, a maszt służyć
ma do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami infrastruktury energetycznej.
Kropkę nad „i” stawia Małgorzat Grabowska, rzecznik
prasowy Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. RDOŚ
nie wymagała od inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż od 2007
roku anteny o określonych parametrach przestały być traktowane jako obiekty mogące
negatywnie oddziaływać na
środowisko. Raport wymagany jest tylko w przypadku potężnych nadajników o równoważnej mocy promieniowania
izotropowo powyżej 2000 W,
znajdujących się w odległości
poniżej 100 metrów od zabudowań, jeśli wiązka promieniowania „zahacza” o budynki
mieszkalne, np. przebiega po-

niżej 2 metrów nad poziomem
dachu. W Polsce i w regionie
nie powstaje zbyt wiele tego
typu obiektów i – jak zapewnia
Magdalena Grabowska –
RDOŚ przynajmniej od dwóch
lat nie prowadziła postępowania w podobnej sprawie.
W dokumentacji przedstawionej przez PGE Dystrybucja
nie ma mowy o mocy planowanych anten, gdyż na etapie
opiniowania przewidziano
jedynie budowę masztu.

Mieszkańcy
mogą spać
spokojnie

W rozmowie z
przedstawicielką RDOŚ
energetycy potwierdzili, że na dziś nie są planowane żadne anteny.
Poza tym zamontowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie musi
być poprzedzone
pozwoleniami i
ekspertyzami,
a informację na
temat ich uruchamiania oraz
pomiary w zakresie ochrony
ś ro d o w i s k a
powinno
otrzymać
Starostwo
Powiatowe
i Wojewódzki Inspektor
Sanitar ny.
Mieszkańcy
Sanoka nie
mają więc
powodów
do obaw.

„ZŁOCI CHŁOPCY”
PANI WANDY
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Maszt, razem z iglicą, liczy 50 m.
Na razie nie ma na nim żadnych
anten. Ich umieszczenie będzie poprzedzone odpowiednimi procedurami, ale i tak wiadomo,
że choćby ze względu na wysokość
wieża nie zagrozi otoczeniu.

ROSYJSKA
RULETKA
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Dilerzy w Zagórzu

NOTOWANIA
Oto kolejny komunikat z naszej tygodni(k)owej giełdy;
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Niedokończony ośrodek zdrowia w Zagórzu był poligonem
międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, wieńczących
GANIMY: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za projekt pn. Polsko-Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa
zlekceważenie środowiska sanockiej oświaty, czego i Integracji Europejskiej „Zielone Bieszczady 2014”.
wymownym dowodem było nieprzyznanie ani jednej
„Nagrody Kuratora” z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej. Wśród sanockich nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów nie znalazł się nikt, kto zasługiwałby na takie wyróżnienie. A przecież odnosimy
duże sukcesy na szczeblu województwa w rywalizacji
sportowej, uczniowie sanockich szkół sięgają po najwyższe laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a w tym roku Sanok świetnie wypadł także
w testach gimnazjalistów. Czy to wszystko zrobiły
krasnoludki? Czy nauczycielom ciężko pracującym
na te sukcesy nie należą się nagrody dlatego, że są
z Sanoka? A może przydziałem nagród rządzą inne,
nieznane opinii publicznej zasady? Może zamiast fachowców od oświaty decydują o nich politycy?

Z

e wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jeepem
grand cherokee 25-letni mieszkaniec powiatu sanockiego potrącił – na nieoświetlonym odcinku drogi, w terenie niezabudowanym – 51-letniego mężczyznę. Pieszy prawdopodobnie szedł środkiem jezdni. Obrażenia, jakich doznał w wyniku
potrącenia, okazały się śmiertelne – mężczyzna zmarł
na miejscu zdarzenia.
Kierującego przebadano
na zawartość alkoholu. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

To już trzeci śmiertelny wypadek na drogach powiatu sanockiego w ostatnich tygodniach. Za Policją apelujemy
do kierowców i pieszych: uważajcie! Zmienne warunki pogodowe i coraz szybciej zapadający
zmierzch znacznie pogarszają
widoczność, a tym samym i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Lepiej zdjąć nogę z gazu niż
potem żałować, że się tego
nie zrobiło. Przypominamy też
o obowiązku noszenia odblasków
przez pieszych, poruszających się
po drodze po zmroku.
/k/

Nie wszyscy chcą wyjeżdżać
Rozmowa z Tomaszem Jasikiem,
�zjoterapeutą, dietetykiem, instruktorem sportu

* Przyszedł Pan do redakcji
z propozycją zorganizowania
„akcji społecznej” polegającej na bezpłatnych poradach
dietetycznych. Jaki jest jej
cel, co chce pan osiągnąć?
– Chcę zwrócić uwagę na problem otyłości i nadwagi, który
dotyczy coraz większej liczby
osób. Ludzie muszą też zrozumieć, jak negatywny wpływ
na zdrowie ma złe odżywianie.
* Z porad dietetyków korzystają na ogół ludzie dobrze
sytuowani, dbający o siebie,
świadomi. To raczej usługa
z „górnej półki”, niemająca
chyba wzięcia w niewielkich
miejscowościach?
– Trzeba to zmienić. Kto nie ma
dużo pieniędzy, tym bardziej
powinien dbać o zdrowie. Proponuję darmowe konsultacje,
każdy więc może skorzystać.
* Co konkretnie pan oferuje?
– Porady w zakresie regulacji
masy ciała, redukcji tkanki
tłuszczowej, budowy masy mięśniowej. Nie zajmuję się nato-

AUTORKA

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach
wypadku drogowego, do którego doszło w miniony wtorek
około godz. 19 w Czerteżu. 51-letni mężczyzna, który prawdopodobnie szedł środkiem jezdni, został potrącony przez
samochód. Pieszy zginął na miejscu.

S

miast konkretnymi problemami zdrowotnymi, gdyż nie jestem dietetykiem klinicznym.
Ukończyłem �zjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, studia podyplomowe
z zakresu dietetyki i planowania żywienia; jestem też instruktorem sportowym.
* Sporo Pan w siebie zainwestował. Czy w Sanoku lub
w okolicy jest praca dla osób
z tego typu wykształceniem?

Jest szansa, aby się przebić,
zaistnieć?
– Nie siedzę z założonymi rękami. Mam swoją działalność,
zajmuję się rehabilitacją, odnową biologiczną, pracuję ze sportowcami.
* Ludzie w Pańskim wieku
masowo wyjeżdżają za granicę. Nie było pokusy?
– Owszem, pokusa była, wyjechało wielu moich kolegów.
Uważam jednak, że przestaje to
mieć sens. Teraz za granicą też
nie jest tak różowo; żyje się
na walizkach, jeździ z pracy
do pracy. Nie wszyscy chcą
wyjeżdżać. Wierzę, że uda mi
się osiągnąć coś tutaj, w Polsce,
w Sanoku.
* Jak można skorzystać z Pana
usług?
– Będę do dyspozycji przez
październik i listopad; przez
dwie godziny w każdy czwartek. Na spotkanie można umawiać się telefonicznie pod numerem 508 813 267.
Rozmawiała Jolanta Ziobro

Jabłka od Intermarche
Do Sanoka dotarła ogólnopolska akcja sklepów
Intermarche pod hasłem „Jedz jabłka”. W jej ramach całą paletę owoców – około 300 kg – przekazano do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3.

W

poprzedni piątek pracownicy Intermarche zjawili się w „Trójce” z jabłkami, rozdając je
uczniom przed pierwszym dzwonkiem. Na początku
dzieci były trochę nieufne, ale gdy poszła fama, że
można dostać owoce za darmo, chętnych zjawiało się
coraz więcej. – Akcja prowadzona jest wszędzie tam,
gdzie działają nasze sklepy. Czy w przyszłym roku będzie powtórka? Myślę, że tak, choć całkiem możliwe,
że częstować będziemy już czymś innym – powiedział
Marcin Winiarz z Intermarche.
(b)

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

I znów śmierć
na drodze

JAN GIBA (OSP CZASZYN)

CHWALIMY: Sanoczan za akcję pomocy dla tysiąca
pięciuset dzieci ukraińskich ewakuowanych z terenów,
na których toczy się wojna do Białogrodu nad Dniestrem. Zbiórka ciepłej odzieży, obuwia i środków higieny błyskawicznie objęła całe miasto. Zaangażowali się
w nią wszyscy: dorośli i młodzież, z pomocą pospieszyły
spółki podległe Miastu, prywatni przedsiębiorcy, właściciele aptek, a także organizacje pozarządowe m.in.
Związek Strzelecki „Strzelec”. Na uznanie zasłużyli także
organizatorzy akcji, nieżałujący czasu i serca, aby wszystko się udało. Za ich dodatkowy sukces należy uznać pomysł włączenia do akcji innych partnerskich miast, co
przyniosło piękny efekt w przypadku niemieckiego Reinheim. Chylimy czoła, podziwiamy, a ostatecznie
POCHWALIMY, gdy otrzymamy z Białogrodu wiadomość, że dary dotarły do adresata.
emes

mochód osobowy zderzył się
z autobusem. Uczestnikami
zdarzenia byli m.in. dilerzy narkotykowi, którzy ukryli się
w szkole. Negocjacje nie przyniosły rezultatu i mundurowi
musieli użyć siły. Sytuacja była
o tyle bardziej dramatyczna,
że część uczniów nie opuściła
szkoły. Do tego wkrótce w budynku wybuchł pożar.
W ćwiczeniach uczestniczyli policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze
Aresztu Śledczego i członkowie
GOPR-u. Stronę ukraińską reprezentowali ratownicy wysokościowi z Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Dynamicznie prowadzona akcja przyciągnęła wielu widzów, zwłaszcza
tych młodych, którzy z zainteresowaniem oglądali przebieg
wydarzeń. Całość zakończyło
Ratownicy mieli pełne ręce roboty.
seminarium naukowe, dotyczącenariusz pozorowanych która miała miejsce 2,5 roku ce tworzenia i funkcjonowania
wydarzeń był podobny, jak temu w Kalnicy. Znów doszło systemów ochrony ludności.
(b)
podczas inauguracji projektu, do wypadku drogowego – sa-

Jabłek wystarczyło dla wszystkich.
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Sanok
* Na 5 tys. zł oszacowała straty
41-letnia mieszkanka Sanoka,
której samochód zniszczył nieustalony wandal. Sprawca porysował ostrym narzędziem
powłokę lakierniczą należącego
do kobiety �ata. Do zdarzenia
doszło 10 bm. na ul. Topolowej.
* Policja poszukuje również
złodzieja, który przywłaszczył
sobie (12 bm.) pozostawiony
na barowej ladzie w lokalu gastronomicznym przy ul. Mickiewicza telefon komórkowy
Samsung. Sprawca wykorzystał
chwilową nieuwagę właściciela
aparatu. Poszkodowany wycenił straty na 600 zł.

Gmina
Bukowsko
* W lesie w Pobiednie znaleziono (9 bm.) cielę jelenia skłusowane przez nieznanego sprawcę. Zwierzę wpadło w zastawione przez kłusownika wnyki
(pętla ze stalowej linki). Wartość tuszy jelenia oszacowano
na 500 zł. Szkodę poniósł Skarb
Państwa reprezentowany przez
Nadleśnictwo Lesko.
* 46-letnia mieszkanka Bukowska zawiadomiła (9 bm.)
o zniszczeniach dokonanych
przez nieznanego wandala, który porysował ostrym narzędziem karoserię należącego
do niej forda, uszkadzając jego
powłokę lakierniczą. Pokrzywdzona wstępnie oszacowała
straty na około 2500 zł.

Zarszyn
* Policjanci z Posterunku Policji
w Besku poszukują złodzieja,
który 13 bm. włamał się do restauracji w Zarszynie. Przestępca
ukradł z wnętrza lokalu sprzęt
elektroniczny, pieniądze oraz alkohol o łącznej wartości około
2800 złotych. Ponadto w jednym
z pomieszczeń włamał się do
dwóch automatów do gier zręcznościowych, z których dodatkowo wydostał około 1000 zł.

Kierowcy
na promilach
W minionym tygodniu na drogach powiatu sanockiego zatrzymano siedmiu pijanych
kierowców, wśród których nie
brakowało recydywistów. Niechlubnym rekordzistą okazał
się namierzony w Długiem
34-letni Grzegorz K., który kierował motorowerem, mając
2,625 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Poza nim
w ręce „drogówki” wpadli:
na ul. Jagiellońskiej – 32-letni
Adrian R., aktualny zakaz prowadzenia pojazdów, nissan
(2,121); w Nadolanach – 65-letni Henryk S., motorower
(0,819); w miejscowości Średnie
Wielkie – 51-letni Andrzej G.,
aktualny zakaz prowadzenia
pojazdów, ciągnik rolniczy
(2,247); w Długiem – 31-letni
Patryk S., volkswagen (0,294);
w Mymoniu – 21-letni Łukasz G.,
volkswagen, kolizja (1,008);
w Zagórzu – 25-letni Tomasz D.,
renault (0,441).
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kasa
Zasługują na to święto Większa
za pracę w komisjach
i chciałbym, żebyście Państwo
mieli takie przekonanie. W swoim
oglądzie mam ostatnie trzy kadencje i powiem, że w tym czasie
bardzo staraliśmy się dbać
o oświatę. Mam nadzieję, że nasi
następcy będą kontynuatorami
takiej polityki – stwierdził.

Dzień Edukacji Narodowej jest dobrym momentem, aby
podkreślić ogromną rolę i ciężar zadania, jakim jest wychowanie i edukacja młodego pokolenia. Bo takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Z okazji dorocznego święta na spotkanie do sali Herbowej zaprosił nauczycieli
burmistrz dr Wojciech Blecharczyk. Osiemnastu z nich, mających największe osiągnięcia w pracy z młodzieżą, dostąpiło
zaszczytu odbioru „nagród burmistrza”.
a spotkanie przybyli wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów,
przedstawiciele
oświatowych
związków zawodowych, emerytowani dyrektorzy i wizytatorzy
kuratorium oświaty. Stroną zapraszającą byli przedstawiciele władz
miasta z burmistrzem dr. Wojciechem Blecharczykiem oraz przewodniczącym Rady Miasta Janem
Oklejewiczem. Rolę gospodyni
pełniła Irena Penar, naczelnik wydziału oświaty.
Zewsząd płynęły podziękowania, gratulacje i życzenia. – Zawsze
bardzo nam zależało, aby w tych
trudnych czasach, w jakich przyszło nam działać, oświata miała
możliwie najlepsze warunki.
Ale kiedy porównuję warunki, jakimi dysponują szkoły niepubliczne, zawsze jest mi żal, że nasze publiczne nie mają takich. Tym większe uznanie należy się naszym nauczycielom i dziś, z okazji święta,
pragnę je wyrazić – powiedział
burmistrz W. Blecharczyk.
Kontynuował tę myśl Piotr
Sieradzki, od 9 lat kierujący miejskimi strukturami ZNP. – Pomimo tego, że jest ciężko, nic nie
mamy sobie do zarzucenia. Nasi
uczniowie zajmują czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach,
a nasz polski program edukacyjny

MARIAN STRUŚ
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Czerwone róże, listy gratulacyjne, nagrody i dużo ciepłych słów. Jest
jeden taki dzień w roku, kiedy doceniamy ciężką pracę nauczycieli.
uplasował się na drugim miejscu
wśród krajów Unii Europejskiej.
Dziękuję nauczycielom za codzienny trud, za pasję, za misję,
jaką wypełniają. Władzom samorządowym dziękuję za troskę
o oświatę – mówił. Potwierdzeniem tego były słowa dyrektor
SP 6 Barbary Zdybek: – Przekonanie, że zawsze możemy liczyć
na nasz samorząd, pozwala nam
spokojnie pracować i robić więcej
niż wynika to z programów – powiedziała.
O szacunku społecznym, jakim cieszy się zawód nauczycieli,
mówił z kolei przewodniczący
Rady Miasta Jan Oklejewicz.
– Wasza praca jest doceniana

Z podziękowaniami za troskę
o oświatę, za pamięć o tych nauczycielach, którzy przeszli już
na emeryturę, wystąpiła b. wizytator, obecnie komendantka Hufca
ZHP Ziemi Sanockiej Krystyna
Chowaniec. Mówiła o trudzie
pracy nauczyciela, ale też i o tym,
że jest to najpiękniejszy zawód
świata. Wskazywała problemy,
z którymi zmagają się nauczyciele
w pracy z młodzieżą, a jest to jej
nadpobudliwość, brak motywacji,
a coraz częściej zbyt dużo bodźców otrzymywanych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, co prowadzi do tzw. demencji cyfrowej. Nauczycielom życzyła niespożytych sił, skutecznego

Autosany na Transexpo,
a inwestora ciągle brak

to jest to nadzieja na przyszłość –
mówi Sławomir Łopatowski, dyrektor ds. handlowych Autosanu.
Swoją obecnością na targach
w Kielcach oraz posiadaniem szerokiej gamy autobusów miejskich
SANCITY (9, 10 i 12-metrowe) posiadających homologację EURO 6,
Autosan pokazał, że ani myśli
ustępować pola konkurentom.
– Ta konkurencja jest duża i nie
maleje, wręcz przeciwnie, rośnie.
Niemniej jednak, my ciągle się
w niej liczymy. Co więcej, konkurencja nas docenia. Niektórzy
z jej przedstawicieli m.in. z Solarisa złożyli nam wizytę, ciepło wyrażając się o naszej ofercie i chwaląc całą oprawę naszego stoiska
– relacjonuje S. Łopatowski.
Na zakończenie warto wspomnieć, że tradycyjnie gośćmi stoiska Autosanu na targach w Kielcach byli przedstawiciele władz
miasta Sanoka. – Traktujemy to
jako nasz miły obowiązek, gdyż
jest to wyśmienita okazja do promocji fabryki i jej oferty. Na targach spotkaliśmy prezydentów
i burmistrzów wielu miast, zainteresowanych modernizacją swojego taboru autobusowego. Była
więc okazja, aby zachęcić ich
do wyboru autosanowej oferty
– mówi burmistrz Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk. emes

Autosan pozostaje nadal bez właściciela. W drugim przetargu, ogłoszonym na 14 października, nie udało się sprzedać
będącej w stanie upadłości fabryki. Do kolejnej trzeciej próby dojdzie 13 stycznia 2015 roku. Jej cena będzie wówczas
o 2 miliony złotych niższa i wyniesie 48 mln zł.

W

tym samym czasie Autosan
wystawiał się na XII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego T�NSEXPO
w centrum wystawienniczym
w Kielcach. Pokazał na nich dwa
najnowocześniejsze autobusy
miejskie SANCITY (10 i 12-me-

spontanicznie wyrażali radość, że
jesteśmy, zapewniając, że trzymają
za nas kciuki i dobrze nam życzą.
Gdyby te wszystkie dowody sympatii i życzenia przełożyć na perspektywy, moglibyśmy się nie bać
o „jutro” Autosanu. Jeśli się to słyszy z ust podstawowych klientów,

ARCHIWUM AUTOSAN

Sanockie Sancity w centrum wystawienniczym w Kielcach.
trowy) z homologacją EURO 6,
jaka
będzie
obowiązywać
od 2015 roku.
– Nasze stoisko cieszyło się
dużą popularnością, a nasze autobusy zebrały mnóstwo pochlebnych recenzji. Odbyliśmy wiele
ciekawych rozmów, nawiązując
szereg dobrze rokujących kontaktów. Spotkaliśmy się też z wieloma
dowodami sympatii. Targowi goście, wśród których dominowali
przewoźnicy i samorządowcy,

Mówi LUDWIK NOWOROLSKI, syndyk masy
upadłościowej Autosanu: – Na drugi przetarg
wpłynęła jedna oferta, jednak nie spełniała ona formalnych warunków i dlatego została odrzucona.
Potencjalny nabywca nie wpłacił wymaganego wadium, a była to kwota 500 tys. zł. Mam jednak nadzieję, że oferent ten będzie nadal zainteresowany
kupnem Autosanu i w kolejnym przetargu, do którego dojdzie 13 stycznia 2015 roku, dopełni już
wszelkich warunków. Wiemy, kto nim jest. Otóż reprezentuje on spółkę z polskim kapitałem. Prowadzimy z nim rozmowy handlowe związane z realizacją zamówienia na kupno małych autobusów. Może ta
transakcja w styczniu przerodzi się w coś większego...

docierania do serc i umysłów swoich podopiecznych oraz dobrej
współpracy z ich rodzicami.
A potem były już tylko kwiaty, uściski, serdeczności oraz listy
gratulacyjne i nagrody. Osiemnastu wyróżnionych nauczycieli
i wychowawców otrzymało „Nagrody burmistrza”. Są to nagrody
w wys. 3,5 tys. bru�o. Oto ich tegoroczni laureaci: Bogusława
Wach (nauczyciel Przedszkola
Publ. nr 1), Aneta Kurkarewicz-Jezierska (nauczyciel Przedszkola
Publ. nr 2), Alicja Kowalska-Krzyżaniak (nauczyciel Przedszkola
Publ. nr 3), Danuta Kosturska
(dyrektor Przedszkola Publ. nr 4),
Anna Ambicka (nauczyciel Przedszkola Publ. nr 4), Dariusz Fineczko (nauczyciel wych. �z. SP 1),
Alicja Staruchowicz-Pastuszczak
(nauczyciel matematyki SP 2),
Małgorzata Romaniak-Stanek
(nauczyciel matematyki SP 3),
Krzysztof Zając (dyrektor SP 4),
Bartłomiej Grega (nauczyciel
wych. �z. SP 4), Barbara Zdybek
(dyrektor SP 6), Dorota Strachocka (nauczyciel matematyki i informatyki SP 6), Paweł Stefański
(dyrektor Gimn. nr 1), Anita Rzemińska (nauczyciel j. ang. Gimn.
nr 1), Robert Zoszak (dyrektor
Gimn. nr 2), Agata Ostrowska
(nauczyciel j. ang. Gimn. nr 2),
Adam Dmitrzak (nauczyciel
wych. �z. Gimn. nr 3) i Ewa Wrotniak (nauczyciel j. polskiego
Gimn. nr 4).
Sympatycznym uzupełnieniem uroczystości był występ
młodych artystek ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem
Marka Dzioka.
Marian Struś

Dziś mija termin naboru osób zainteresowanych zasiadaniem
w komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów
samorządowych (16 listopada). Dzięki podwyżce diet mogą
one liczyć na wynagrodzenie od 300 do 380 zł.
PKW zdecydowała się na taki
krok z powodu braku chętnych do pracy w czasie majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W wyniku
wprowadzonych zmian przewodniczący komisji obwodowej otrzyma 380 zł (wcześniej 165 zł), jego zastępca
– 330 zł (poprzednio 150 zł),
a zwykły członek – 300 zł
(wcześniej 135 zł). To wynagrodzenie całkowite za pracę
w komisji. Lokale wyborcze
otwarte będą przez 14 godzin: od 7. do 21., ale członkowie komisji będą pracować
dłużej. Muszą pojawić się już
o godz. 6. i pozostać na miejscu do momentu zakończenia
prac, niekiedy całą dobę.
Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji
obwodowej przysługuje komitetom wyborczym oraz

burmistrzowi/wójtowi, który
desygnuje do komisji wybranego pracownika samorządu.
Komisja może liczyć od 6
do 8 osób. Jeśli jest ich mniej,
burmistrz uzupełnia jej skład,
a przy nadmiarze chętnych
– przeprowadza losowanie.
– Zainteresowanie jest bardzo duże i przypuszczam, że
wszystkie komitety wyborcze
skorzystają z prawa zgłaszania swoich kandydatów. Czy
będzie konieczne losowanie,
dowiemy się po zamknięciu
naboru i weryfikacji kandydatów – wyjaśnia Waldemar
Och, sekretarz miasta.
Do komisji wyborczej
może kandydować osoba,
która ma ukończone 18 lat,
jest niekarana, znajduje się
w stałym rejestrze wyborców
danej gminy i posiada wszystkie prawa wyborcze. /joko/

O G Ł O S Z E N I E
Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku informuje,
że przystąpiła do Komitetu Honorowego Wojciecha
Blecharczyka, kandydata na Burmistrza Sanoka w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Członkostwo RIG w Komitecie Honorowym jest wyrazem zaufania dla Kandydata i kreowanej przez Niego polityki gospodarczej w mieście.
Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

Projekt współnansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdobądź za darmo nowe kwalikacje zawodowe!
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku realizuje
program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim
w ramach POKL. Obecnie
uczestnicy projektu biorą
udział w stażach oraz kursach
zawodowych w ramach podniesienia kwalikacji i umiejętności zawodowych z zakresu:
Graka komputerowa i tworzenie stron www, ECDL
z certykatem, Księgowość
od podstaw do samodzielnego księgowego, Kwalikowany pracownik ochrony zycznej osób i mienia, Kucharz ciastkarz z elementami carvingu, Obsługa kas skalnych
z fakturowaniem, gospodarka
magazynowa, Obsługa i programowanie obrabiarek CNC,
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Florystyka
i bukieciarstwo.
W najbliższym czasie rozpoczną się kursy z zakresu: AutoCAD 2D i 3D trzy stopnie zaawansowania, Prawa Jazdy
kat. C, Wizaż i makijaż, oraz
stylizacja paznokci oraz zostanie ogłoszony przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów z zakresu: Operator koparko-ładowarki kl. III-wszystkie

typy i Operator ładowarki kl. III.
Już po raz kolejny ruszył nabór
uczestników, który potrwa do
końca października 2014 roku.
Osoby, które zostaną zakwalikowane do projektu będą mieć
możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach, mając
możliwość samodzielnego wyboru tematyki.
W projekcie mogą wziąć udział
wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu
sanockiego w wieku od 15
do 64 lat. Jeżeli jesteście zainteresowani podwyższeniem
kwalikacji zawodowych (szkolenia, kursy zawodowe), wzrostem sprawności zycznej (turnusy rehabilitacyjne) czy

zwiększeniem umiejętności
psychospołecznych (warsztaty wyjazdowe, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym) to ten projekt jest
dla Was. Uczestnictwo w nim
jest bezpłatne, kursanci
mogą jedynie zyskać. Formularze rekrutacyjne oraz
wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji
oraz działań projektowych
można uzyskać od poniedziałku do piątku, w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,
przy ul. Jezierskiego 21 oraz
pod numerami telefonu: 13
46 570 oraz 13 46 465 80
w godzinach od 7.30 do 15.30.
TEKST SPONSOROWANY

Z MIASTA I POWIATU

Dramat czy wszystko pod kontrolą?

Kilka dni przed Dniem Edukacji Narodowej otrzymaliśmy pismo od nauczycielskiej „Solidarności” o trudnej sytuacji w powiatowej oświacie, w którym
związkowcy domagają się konkretów na temat braków �nansowych, podania
kwoty zaległych wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pytają
o nadzywyczajną sesję poświęconą oświacie. Zarząd powiatu odpowiada,
że „nie ulega związkowej histerii dotyczącej oświaty”, a przewodniczący rady
obiecuje zwołanie posiedzenia, ale terminu nie podaje.
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ciąż nie możemy uzyskać konkretnych danych, które pozwoliłyby ocenić rzetelnie stan powiatowej
oświaty. Z docierających do nas informacji
wynika, że jest źle, wręcz dramatycznie.
Słyszymy, że dyrektorzy pięciu największych szkół nie będą mieli w grudniu pieniędzy na wypłaty! Nie przekazano też
miliona złotych na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. W jednej ze szkół
było zapisane w budżecie kilkanaście tysięcy na nagrody dla nauczycieli, tymczasem
dyrektor otrzymał informację, że może
przeznaczyć tylko dwa tysiące. Pytam,
gdzie reszta pieniędzy? Od początku było
wiadomo, że oświatowy budżet się nie domknie, tymczasem we wrześniu słyszymy,
że nie będzie żadnego zwiększenia środków, a pani skarbnik nie jest w stanie określić brakującej kwoty – grzmi Tomasz Przystasz, przewodniczący Komisji Międzyza-

kładowej NSZZ Solidarność Pracowników
Oświaty i Wychowania. Przewodniczący
nie może też dobić się u Roberta Pieszczocha, przewodniczącego Rady Powiatu, terminu obiecanej nadzwyczajnej sesji poświęconej oświacie. – Wysłałem już dwa
pisma w tej sprawie. Pan przewodniczący
odpisuje, że planowana jest „w najbliższym
możliwym czasie”. Ciekawe kiedy, zważywszy, że w połowie listopada odbędą się wybory – denerwuje się Tomasz Przystasz.
Co na to władze powiatu? – Zarząd
nie ulega związkowej histerii dotyczącej
oświaty – odpowiada Grzegorz Bończak,
doradca starosty. – Oczywiście sytuacja
nie jest wymarzona, bo borykamy się
z problemami jak większość samorządów
w kraju, jednak mówienie o dramacie jest
przesadą. Pensje dla nauczycieli wypłacane
są na bieżąco, a w październiku, z okazji
Dnia Nauczyciela, przeznaczyliśmy ponad

72 tys. zł na nagrody. Przy szkołach powstały nowoczesne obiekty sportowe: „Orliki”,
boisko wielofunkcyjne, hala sportowa; jesteśmy świeżo po zakupach nowoczesnych
laboratoriów do szkolnictwa zawodowego,
jak kuchnia w ZS1, laboratorium CNC
w RCRE, pracownie komputerowe, oprogramowanie i wiele innych – wylicza.
Nie udaje się nam uzyskać konkretnej
odpowiedzi na pytanie, ile na dziś brakuje
pieniędzy, aby domknąć oświatowy budżet. Grzegorz Bończak odpowiada,
że wszystkie zobowiązania płacone są
na bieżąco, terminowo są wypłacane pensje
i raz jeszcze przypomina o 72 tys. zł przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli.
Z jego wypowiedzi wynika, że nie ma
również problemów z zabezpieczeniem
pieniędzy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. – Powiat regularnie przekazuje szkołom należną część subwencji;
to z niej pochodzą pieniądze na ZFŚS – słyszymy. Nie ma też zagrożenia, że grudniu
w szkołach zabraknie pieniędzy na wypłaty.
Co na to szefowie placówek? Dyrektor
jednej z największych szkół mówi, że nie
jest różowo, aczkolwiek póki co są pieniądze na płace i wydatki typu energia. Największy problem jest z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, na który
przekazano w granicy 50 procent należnych kwot. Do tej pory nigdy jednak nie
zdarzyło się, aby nie znaleziono potrzebnych na oświatę pieniędzy i wszyscy mają
nadzieję, że tak będzie nadal.
Odpowiedź, jak jest naprawdę, przyniosłaby poświęcona oświacie sesja i konkretne cyfry, których media, podobnie jak
związkowcy, nie uzyskały w starostwie.
Przewodniczący rady Robert Pieszczoch
zapewnia, że zapowiadana sesja odbędzie
się. Nie chce jednak podać jej terminu.
Na stwierdzenie dziennikarza, że do wyborów tylko miesiąc, odpowiada, że... aż miesiąc.
Tak czy siak, z problemem i tak będą
musiały zmierzyć się nowe władze. Czy
w podobnym – czy w zupełnie innym –
składzie dowiemy się po 16 listopada.
Jolanta Ziobro
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Dzień Ratownictwa Medycznego
O istnieniu ratowników medycznych przypominamy sobie zazwyczaj dopiero
wtedy, gdy pilnie potrzebujemy pomocy medycznej. To oni jako pierwsi pojawiają się w miejscach wypadków drogowych czy w razie nagłych zachorowań.
Ich praca to ciągły stres i niejednokrotnie walka o ludzkie życie. 13 października w całym kraju obchodzono Dzień Ratownictwa Medycznego.
Sanoku uroczyste obchody Dnia Ra– Cieszy mnie, że dużo zmian na dotownictwa Medycznego odbyły się bre dokonuje się w ratownictwie medyczw sali Herbowej Urzędu Miasta. W spotka- nym. Przypomnę, że w 2013 roku Sanok,
niu wzięły udział władze Powiatu Sanockie- jako jedno z pięciu miast w województwie,
go, Burmistrz Miasta Wojciech Blecharczyk, otrzymał wsparcie z Sejmiku Wojewódzprzedstawiciele PWSZ, która kształci ratow- twa Podkarpackiego na dyspozytornię meników medycznych, a także główni bohate- dyczną. Obejmujemy swoim działaniem
rowie spotkania – delegacja ratowników.
powiaty sanocki, leski, brzozowski i biesz– Ranga naszego zawodu ciągle wzra- czadzki. Na przestrzeni ostatnich kilku lat
sta. Dzięki działaniom dyrekcji SP ZOZ udało się pozyskać nową karetkę od Funi władz samorządowych, sprzęt na którym dacji TVN, a także przekonać wojewodę
pracujemy spełnia najwyższe standardy. podkarpacką, abyśmy mogli, dopłacając,
Ratownicy mają obowiązek ciągłego do- zakupić kolejną. Teraz walczymy o piątą
kształcania się. Ma to duży wpływ na ochro- karetkę i robimy wszystko, aby się udało
nę zdrowia i życia mieszkańców. Dzisiejszy – powiedział Sebastian Niżnik.
dzień dla wielu z nas jest nagrodą i cieszyW ubiegłym roku karetki kontraktowe
my się, że władze powiatu i miasta w nim wykonały ponad 7 tysięcy wyjazdów, z czeuczestniczą – powiedział Janusz Bukład, go 1027 to wypadki komunikacyjne. Ogóratownik medyczny.
łem karetki przejechały 155 tys. kilomePodczas spotkania Rada Starszych Ra- trów. W powiecie sanockim w ratownictowników nadała tytuł Honorowego Ra- twie medycznym funkcjonują cztery zetownika Medycznego staroście Sebastia- społy wyjazdowe. Na jednej zmianie przy
nowi Niżnikowi oraz burmistrzowi Woj- obsłudze karetek pracuje 12 osób, w tym
ciechowi Blecharczykowi. Starosta, w po- jeden lekarz wraz z dyspozytorem medyczdziękowaniu za pracę i poświęcenie, wrę- nym. Karetki obsługują około 100 tys.
czył ratownikom w pełni wyposażony ple- osób z terenu powiatu sanockiego.
cak ratowniczy.
mo

W
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Nigdy nie będą mogli świętować Dnia Ratownictwa Medycznego wszyscy
razem. Bo ich praca jest służbą, trzeba być gotowym na każde wezwanie.
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Perły ocalone przez „Zawado”
Pewnie niewielu sanoczan słyszało o Janie Zawadowskim,
dzięki któremu do Muzeum Historycznego tra�ła pod koniec
lat 70. reszta niezwykle cennej kolekcji obrazów zgromadzonych we Francji przez sanoczanina Franciszka Prochaskę.
Sam Zawadowski również był niezwykle malowniczą postacią, polskim artystą związanym z paryskim Montparnasse,
który przyjaźnił się z Modiglianim, znał Picassa, Chagalla,
Hemingwaya. We Francji do dziś żyje rodzina „Zawado”,
a muzeum podjęło się przetłumaczenia i wydania napisanych
przez Charlesa Gourdina wspomnień o artyście. Na promocję książki, z udziałem wnuczki Zawadowskiego, zapraszamy
w najbliższą środę.

Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Władysław Chełmoński,
Manuel Ortiz, a nawet... Pablo Picasso! Obrazy prezentowane są
w ramach Galerii Malarstwa XX
wieku im. Marii i Franciszka Prochasków, która została otwarta
wiosną tego roku. – Gdyby nie zaangażowanie pana Zawadowskiego, który zmarł w 1982 roku,
i oczywiście rodziny Franciszka
Prochaski, nasze miasto mogłoby

J
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ak zapewnia dyrektor Banach, książka jest ciekawa
i dobrze się ją czyta. Urodzony
na Wołyniu Jan Zawadowski, był
niezwykle barwną postacią, o bogatym życiorysie, którym mógłby obdzielić kilka osób. Uczeń
wybitnego malarza Józefa Pankiewicza, po zakończeniu edukacji w Krakowie wyjechał – gorąco
zachęcony przez swojego profesora – do Paryża, wiążąc się
z Francją na resztę swojego życia.
Zamieszkał w legendarnej dzielnicy Montparnasse, gdzie w latach 30. XX wieku przeniosła się
paryska bohema artystyczna
i przecinały drogi najwybitniejszych artystów, kwitło życie intelektualne i towarzyskie. Zawadowski przyjaźnił się m.in. z Modiglianim, a po śmierci tego wybitnego malarza i rzeźbiarza zamieszkał w jego pracowni.
W okresie międzywojennym
przeniósł się do Prowansji, żeniąc
się z owdowiałą malarką Tamarą
Frankowską. W okresie drugiej
wojny światowej w ich posiadłości Orcell znalazło schronienie
wielu polskich artystów.

Ocalone perły

Jednym z przyjaciół Zawadowskiego był Franciszek Prochaska, sanoczanin, legionista Piłsudskiego, nieprzeciętny malarz i gra�k, artysta do końca życia zakochany w Sanoku. W 1963 roku
Prochaska, wraz z żoną Marią,
przekazał na ręce Stefana Stefańskiego, ówczesnego kierownika
muzeum, część bezcennej kolekcji malarstwa, którą gromadził
przez całe życie. W 1979 roku, już
po śmierci Prochaski, do Sanoka

Wiesław Banach w słonecznej Prowansji, gdzie dzięki gościnnym gospodarzom, przygotował dokumentację twórczości
„Zawado”. Po prawej stronie Charles Gourdin, autor wspomnień o malarzu oraz Patrycja Gourdin i Marta Chrzanowska-Foltzer, które przyjadą na promocję do Sanoka.
tra�ła – dzięki zaangażowaniu nie otrzymać tych dzieł. Dom
m.in. Zawadowskiego – pozostała Prochasków w Prowansji stał
część kolekcji. W rezultacie Mu- przez kilka lat opuszczony, doszło
zeum Historyczne może poszczy- w nim nawet do włamania. To, co
cić się dziełami tak wybitnych zostało, przekazano do Sanoka
twórców jak Jacek Malczewski, dzięki „Zawado”. Na jego zapro-

szenie do Francji pojechał przedstawiciel Sanoka – wydelegowano
wówczas Andrzeja Szczepkowskiego z MBL – który spakował
obrazy do worków i przesłał
do Polski pocztą dyplomatyczną... TOMASZ CHOMISZCZAK

Gorsze, czyli lepsze

Sanok – Prowansja,
Prowansja – Sanok

Trzy lata temu w Muzeum
Historycznym pojawiła się Patrycja Gourdin, wnuczka Jana Zawadowskiego, wraz z mężem i teściem Charlesem Gourdin, aby
zobaczyć obrazy Zawadowskiego, zresztą niezłego malarza, postimpresjonisty, niestety, zapomnianego w polskiej historii sztuki. Wiesław Banach dowiedział
się wówczas, że teść pani Izabeli
napisał książkę o „Zawado”. Któż
jednak we Francji, widzącej i ceniącej tylko swoich artystów,
chciałby wydać książkę o jakimś
polskim emigrancie? – Zdecydowaliśmy wówczas, że wyda ją Muzeum Historyczne, oczywiście,
w dwóch językach – relacjonuje
Wiesław Banach. Tłumaczenia
podjęła się Ewa Kasprzak, a o szatę gra�czną zatroszczył się Artur
Olechniewicz. W efekcie powstała bardzo ciekawa pozycja, z piękną częścią albumową. Wiesław
Banach chciał również zorganizować w Sanoku wystawę prac Zawadowskiego. W tym celu pojechał podczas wakacji do Prowansji, aby przygotować dokumentację rozsianych po rodzinie
prac artysty, niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało pieniędzy na realizację tego pomysłu.
Na szczęście nie zabrakło
determinacji, aby wydać książkę. Jej promocja odbędzie się 22
października (środa) w sali Gobelinowej. W programie: prezentacja książki przez Ewę Kasprzak, wspomnienie Patrycji
Gourdin, wykład Marty Chrzanowskiej-Foltzer „Rozmowy
prowansalskie – polscy artyści na
południu Francji” i prezentacja
twórczości Zawado przez Wiesława Banacha. Początek o godz.
18. Serdecznie zapraszamy!
Jolanta Ziobro

Watch Docs – kino o prawach człowieka
Do Sanoka po raz kolejny zawita Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w �lmie”. Od wtorku do piątku w PWSZ
i BWA pokazywane będą najlepsze �lmy wyłonione podczas tegorocznej edycji festiwalu w Polsce.
atch Docs to jeden z najstarszych i największych
festiwali �lmów o prawach
człowieka na świecie. Jego organizatorami są: Helsińska
Fundacja Praw Człowieka,
Społeczny Instytut Filmowy
oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Poza coroczną imprezą w Warszawie przedsięwzięcie obejmuje także Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs”,
którego seanse gromadzą w całej Polsce 70 000 widzów rocznie. Przez 8 lat „Watch Docs”
zaprezentował polskiej publiczności 507 tytułów.
– W rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego wielką rolę odgrywają organizacje pozarządowe (NGOs), w tym także te,
które „patrzą władzy na ręce”.
Tego typu organizacje nazywane są angielskim terminem
„watchdog” (pies stróżujący).
Gra słów „watchdog” i „watch

docs” (oglądaj �lmy dokumentalne) skłoniła nas
do uzupełnienia
nazwy festiwalu
– wyjaśniają organizatorzy.
W ramach tegorocznej edycji
zobaczymy m.in.:
„Człowiek, który
zrywa łańcuchy”
– nieludzkie traktowanie chorych
psychicznie w Indonezji i człowiek, który pró- Młodzież chętnie uczestniczy w seansach „Watch Docs”, które dostarczają
buje im pomóc; wiedzy o współczesnym świecie.
„Lato z Antonem”
– Putinowski letni obóz woj- – porwanie i tortury z rąk poli- kobiet, w którym po raz pierwskowy dla nastolatków; „Bazan cjantów w opowieści uchodźcy szy mogą poczuć się... wolne.
– historia miłosna” – honorowe z Kaukazu; „Walka o Tybet”
Seanse w PWSZ – we wtozabójstwo miłosne w Wielkiej – pierwszy dokument, w któ- rek i środę o godz. 9 i 11,
Brytanii; „Niesamowity Azer- rym o tragedii Tybetu mówią w BWA – od środy do piątku
bejdżan” – promocyjne show przede wszystkim chińscy eks- o godz. 9 i 11.30 (zorganizowaEurowizji i skrywane zbrodnie perci; „Za kratami nie nosimy ne grupy uczniów z ZS1, II LO,
reżimu; „Wyznanie Zelima” burek” – afgańskie więzienie dla ZS Nowosielce i I LO). /jot/
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„Zły pieniądz wypiera dobry”, mówi jedna z zasad ekonomii. „Gorsze wypiera lepsze”,
grzmi niepisana reguła popkultury. Ale czy tylko do tych dziedzin odnoszą się powyższe
spostrzeżenia? Czy nie jest tak,
że po czymś „dobrym” zwykle
o wiele trudniej o „lepsze” niż
o „gorsze”? A dlaczego tak się
dzieje? Bo „gorsze” jest popularniejsze, tańsze w utrzymaniu,
niewymagające wielkiego wysiłku – i od twórcy, i od odbiorcy. Pewnie też bywa atrakcyjniej opakowane. I właśnie to
„gorsze” częściej zastępuje „dobre”. No, może nie zawsze „dobre”, ale przynajmniej „nie takie
złe”.
Widać to wyraźnie w polityce przy każdym kolejnym zakręceniu karuzelą stanowisk.
Kogoś, kto już trochę wgryzł
się w zagadnienia swojego resortu, wysyła się po pewnym
czasie na inną, z góry (partyjnej) upatrzoną pozycję, by
na jego miejsce ściągnąć innego „fachmana”, który co prawda
nie jest specjalistą, „ale się szybko uczy”… Albo chociaż „kocha ludzi, jest przyzwoity i ponad wszystko stawia prawo”.
No, zaiste, kwali�kacje godne
chrześcijanina i każdego uczciwego obywatela! Ale minister
powinien chyba jeszcze mieć
jako takie pojęcie o swojej
branży? Albo znać dla przyzwoitości jakikolwiek język
obcy? Nie, nie musi. I nawet jeśli faktycznie jest „gorszy”, woli
się udawać, że jest „lepszy inaczej”.

Albo weźmy konfrontację
„sport versus kultura”. Z którego
to zwarcia ta druga zawsze wychodzi poobijana. Hm… zwykle
to w sporcie zwykliśmy notować
więcej kontuzji… Może i tak, ale
dyskwali�kacje chętniej bywają
udzielane artystom. Ostatnio relacja z �nału przyznania nagrody
Literackiej NIKE nie była już
na żywo transmitowana nawet w
niszowym kanale „Kultura”, lecz
retransmitowana w późnych godzinach wieczornych. Liczyłem
po cichu na prezydenta RP, który
wcześniej tak szlachetnie wstawiał się do mediów w sprawie
dostępności transmisji z meczów
siatkówki – że może i teraz…
W końcu dopiero co propagował
czytanie noblisty! Ale nie. Widać
na ten rok kancelaria prezydencka wyczerpała już przywileje korzyści na polu „literatura”. No racja, ile w końcu można czytać?
Ale, skoro „gorsze” tak chętnie wypiera „dobre”, to może jednak to „gorsze” tak naprawdę jest
„lepsze” od „dobrego”? Taka teoria przynajmniej by jakoś tłumaczyła sukces „gorszego” w życiu.
I tym lepszym, i tym gorszym.

Konkurs fotogra�czny

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” organizuje konkurs fotogra�czny pn. FOTOG�FOWANIE MOJĄ PASJĄ.
onkurs prowadzony będzie
Jednocześnie „Puchatek”
w dwóch grupach wieko- zaprasza dzieci i młodzież na zawych: I kategoria – do 14 lat, II jęcia teatralne. W programie:
kategoria – od 15 do 25 lat. Te- edukacja, poznanie tajemnic tematy konkursu to natura i kra- atru, przygotowanie spektakli,
jobraz oraz człowiek i różne interpretacja tekstów, udział
przejawy jego życia. Prace nale- w przeglądach teatralnych, konży dostarczyć do 30 październi- kursach i imprezach artystyczka w placówce przy ul. Traugut- nych oraz innych działaniach
ta 9. Szczegółowe informacje kulturalnych. Zajęcia w poniena stronie puchatek.esanok.pl. działki i środy godz. 17.30. (b)
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POZOSTANĄ W PAMIĘCI
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
11 października br. zmarł

Marek Boczar

długoletni pracownik Urzędu Miasta.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia
Jan Oklejewicz – Przewodniczący Rady Miasta
dr Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Miasta
i Pracownicy Urzędu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
11 października br. zmarł kolega

Marek Boczar

długoletni członek naszego Związku.
Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy serdecznego
współczucia

Zarząd Niezależnego Związku
Zawodowego Pracowników
Samorządowych Urzędu Miasta w Sanoku
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Teatr – fajna sprawa

To nazwa najnowszego projektu edukacyjnego, z jakim
od listopada rusza sanockie BWA. Skierowana do młodszych uczniów szkół podstawowych propozycja, obejmuje 8 lekcji teatralnych, które poprowadzą aktorzy Teatru
Maska z Rzeszowa. W zajęciach weźmie udział około 240
młodych sanoczan.

Każdy może świętym być
Kilkuset gimnazjalistów z archidiecezji przemyskiej wzięło
udział w tegorocznej, 14. edycji konkursu artystycznego „Jan
Paweł II – Świętymi bądźcie”, zorganizowanego przez Akcję
Katolicką z okazji Dnia Papieskiego. Do �nału zakwali�kowało się 40, którzy 11 października spotkali się w Sanoku,
gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie
konkursowych zmagań.

F

inaliści wraz ze swymi katechetami i rodzinami wzięli
udział w koncelebrowanej
mszy św. w kościele oo. Franciszkanów pod przewodnictwem ks. Józefa Niżnika – asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej, który wygłosił również okolicznościową homilię.
Po mszy św. oraz Koncercie Papieskim w wykonaniu Trio Roberta Handrmandera, dalsza
część uroczystości odbyła się
w Zespole Szkół nr 1, gdzie wręczono nagrody i wyróżnienia.
W gronie laureatów (równorzędne nagrody) znaleźli
się: Mariola Furdak (Tarnawa
Dolna), Karolina Wróbel

(Orzechowce), Justyna Habrat
(Targowiska), Małgorzata Baran (Iskrzynia), Aleksandra
Banaś (Sarzyna), zespół
uczniów Gimnazjum w Gorliczynie oraz zespół „Kasia i
Przemek” z Zespołu Szkół
w Laszkach.
– Poziom konkursu, który
przypadł na rok kanonizacji
Papieża Polaka, był bardzo wysoki. Młodzież wspaniale odpowiedziała na słowa Jana
Pawła II „Być świętym znaczy
naśladować Boga, sławić Jego
imię w dziełach, których dokonujemy w naszym życiu.”
– podkreśla Dorota Pałka
z Akcji Katolickiej przy kościele oo. Franciszkanów, która wespół z Ireną Skórską była koordynatorką �nału konkursu.
/jot/
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Organizatorzy Finału Konkursu
składają serdeczne podziękowania dla:
Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Blecharczyka, Starosty
Powiatu Sanockiego Sebastiana Niżnika, p. Marii Pospolitak
– dyrektora ZS nr 1, p. Andrzeja Smolika – dyrektora PSM,
Trio Roberta Handermandera, p. Piotra Babinetza, s. Agaty
Wań, p. Michała Szula, p. Tomasza Kalenieckiego, p. Bogusławy Szmiłyk, p. Pawła Bieganowskiego, Sanockiego Domu
Kultury oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób okazali życzliwość i wsparcie przy organizacji przedsięwzięcia.

Wystarczyło sprostowanie, zamiast ogłoszenia
Wszystko sprawił nieczytelny przekaz, jaki wyszedł ze Starostwa Powiatowego pt. „O wsparcie do pani premier”, a dotyczący wniosku Zarządu Powiatu o do�nansowanie z rezerwy
budżetowej przeniesienia oddziału laryngologicznego szpitala w Sanoku.

K

ontynuacją leadu tej właśnie treści było mało precyzyjne doniesienie mówiące
o tym, że „dzięki wcześniej
otrzymanym środkom z innych
źródeł, w tym przed rokiem
z rezerwy premiera, przenieśliśmy ze starego szpitala dwa oddziały: kardiologiczny i neurologiczny...” Wydawać by się
mogło, że cały czas pozostajemy w szpitalu, poszukując środków na przeprowadzkę oddzia-

łu laryngologicznego, ostatniego jaki pozostał w ruderze przy
Konarskiego. Po raz kolejny
staramy się to osiągnąć poprzez
środki pochodzące z rezerw
Premiera.
Zareagowaliśmy
krótkim: stop! To kłamstwo!
Nowa kardiologia powstała
z pieniędzy pochodzących z innych źródeł. Tak samo zareagowali też inni Czytelnicy mocno
tkwiący w tych sprawach, zwracając uwagę, że premier dał pie-

niądze tylko na neurologię.
Stąd wzięła się notatka pt. „Co
cesarskie, oddajcie cesarzowi”.
Z ogłoszenia, zamieszczonego w tym numerze na str. 4,
dowiadujemy się, że w ostatnich
latach Powiat Sanocki, jako jedyny samorząd na Podkarpaciu,
otrzymał dwukrotnie pieniądze
z rezerwy budżetowej premiera
Donalda Tuska. Informacja ta
nieco nas zaskoczyła. Czyżby
jednak kardiologia także skorzystała ze środków premiera? Po
chwili wszystko się wyjaśnia.
Ten drugi raz, o którym tajemniczo mówi się w notatce Starostwa pt. „O wsparcie do pani
premier”, nie ma żadnego związ-

ku ze szpitalem. To były środki
przeznaczone na budowę mostu
w Pastwiskach!
Jak się ma most w Pastwiskach do szpitalnych oddziałów
przenoszonych z Konarskiego
do cywilizowanych warunków,
tego nie wiemy (chociaż można
się doszukać powiązań: przez
tenże most będzie się – być
może – przewozić chorych
do szpitala w Sanoku), ale dzięki ogłoszeniu Czytelnicy dowiedzą się, że ponad 3,5 mln
złotych udało się Powiatowi
wywalczyć na remont mostu
w Pastwiskach. I to chyba jest
cały pożytek z tego niepotrzebnego zamieszania.
emes

Zapach pieprzu, cynamonu czy
curry zawsze pobudza wyobraźnię
i przenosi nas do odległych krain
Dalekiego Wschodu. Gdzieś
w tropikalne klimaty Indii, z czasu
panowania Imperium. A tutaj...,
gdy chłody jesieni okraszone deszczem dominują za oknem, tamte
obrazy aż proszą się o przywołanie.
I to właśnie w angielskiej literaturze, ten wątek kolonialnych Indii
przewija się bezustannie. Kilkaset
lat obecności Anglików w tamtym regionie owocuje trwałym
śladem w mentalności awanturniczych wyspiarzy. Jednocześnie
przekazują to zauroczenie innym, nawiasem mówiąc, dość
skutecznie. Dzisiaj Daleki
Wschód przyciąga nie tylko
„awanturników”, ale również
układnych turystów z „odrobi-
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Kolonialne klimaty

Zajęcia poprowadzą aktorzy
Teatru Maska z Rzeszowa – Kamila Korolko, która realizowała
już w Sanoku warsztaty teatralne dla nauczycieli i dzieci (świetne!), oraz Henryk Hryniewiecki, jeden z nielicznych w Polsce
czynnych lalkarzy-marionetkarzy. Marionetki to lalki poruszane za pomocą tzw. krzyżaków.
Opanowanie animacji tych lalek
jest bardzo trudne, a poruszanie
nimi to naprawdę ciężka praca.
Dzieci poznają je podczas
pierwszej części projektu, która
zakończy się spektaklem teatralnym pod koniec roku. Druga
część zajęć będzie miała bardziej
warsztatowy charakter i obejmie
poznanie innych lalek (pacynki,
jawajki, kukły) oraz zabawy z nimi.
Realizację projektu umożliwiło życzliwe zainteresowanie
dyrekcji PGNiG O/Sanok, Z warsztatów teatralnych w BWA skorzystało już wielu sanocktóre wsparło przedsięwzięcie kich uczniów. I dobrze, bo to nader rozwijające zajęcia, które
�nansowo.
/joko/ powinny być stałym elementem szkolnej edukacji.

I organizatorzy, i uczestnicy byli bardzo zadowoleni z sanockiego �nału konkursu.

WYCZYTAMY
WAM WSZYSTKO

JACEK ROGOWSKI, IZABELA ZIRPEL-TWORAK

ARCHIWUM BWA
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eatr jest najlepszą formą edukacji artystycznej, która rozwija wyobraźnię,
otwiera na świat, uczy wrażliwości, empatii, współpracy
w grupie. Badania naukowe potwierdzają, że jest to narzędzie
wszechstronne, które ułatwia
również naukę przedmiotów
ścisłych. Największym atutem
teatru jest to, iż może się nim
zajmować kto tylko chce, każdy
bowiem może znaleźć swoje
miejsce w zespole teatralnym.
Od dawna zrozumiano to
w krajach zachodnich – Szwecji, Danii, Anglii, Francji – gdzie
teatr stanowi stały element
edukacji szkolnej. W Polsce,
niestety, wciąż jest to niedoceniana forma edukacji. Tego
typu zajęcia dają szansę choć
trochę to zmienić. Zapraszając
dzieci za kulisy, chcemy pokazać, że teatr to naprawdę fajna
sprawa – mówi Sławomir Woźniak, autor projektu.
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ną” gotówki. Powracając, nie
przywiozą rzecz jasna, kilogramów kości słoniowej, ani drogocennych diamentów maharadży,
ale głęboką re�eksję nad wspaniałą kulturą, jakże odmienną
od ich własnej.

Intrygująca Podróż
Są podróże, w które wyruszamy
nierzadko z konieczności. Przymuszeni przez innych, bądź
z poczucia obowiązku. Niechętnie pakujemy bagaż i żegnamy
bliskich. Gorzej, gdy już na wstępie wątpimy w cel naszej podróży. Obawiając się, czy aby jej trudy nie zniechęcą nas całkowicie.
Wymyślamy przeszkody mające
zapobiec wyruszeniu w drogę.
Ale, w głowie pobrzmiewa jakiś
irracjonalny imperatyw: trzeba to
zrobić! I jeszcze gorączkowa myśl:
a może to punkt zwrotny w moim
życiu? Takie wyzwanie stanęło
przed bohaterem powieści Daniela Masona STROICIEL. Rzecz
dzieje się (a jakże!) w imperialnej
Anglii, pod koniec XIX wieku.
Edgar Drake, stroiciel fortepianów wyrusza z Londynu w po-

dróż do Birmy. I nie jest to bynajmniej wycieczka turystyczna.
Wprost przeciwnie. Jest to misja
na zlecenie Ministerstwa Wojny.
Okazuje się, iż czasami w zawierusze wojennej, nawet tak niewinne
umiejętności jak strojenie instrumentów muzycznych, mogą być
bezcenne dla armii. A więc, motyw sztuki, piękna, zderzony
z okrucieństwem wojny w opowieści o wiecznej wędrówce człowieka ku przeznaczeniu. Odkrywanie krainy tak egzotycznej jak
sąsiadująca z Indiami Birma. Jednocześnie odkrywanie Europejczyka w zauroczeniu Dalekim
Wschodem. Gdzieś z oddali przychodzi na myśl „Jądro ciemności”
Conrada, ale może to tylko złudzenie.
Jacek Rogowski
wyczytamy@wp.pl

Fundamentaliści
Szwedzi samodzielnie przyznają się do „zeszwedczenia”, czyli
zwracania uwagi tylko na to, co
szwedzkie, zapominając o wielokulturowości, o fakcie, że
w każdym kraju żyją ludzie
z innych państw. Świadczy to
o wielkich trudnościach, które
przeżywa każda nacja w swoim
kraju z akceptacją „obcych kultur”. Jest to tym trudniejsze,
kiedy okazuje się, że ci „inni”
tworzą krąg przestępców,
doskonale zorganizowanych
w kulturze szwedzkiej. Chodzi
tutaj o muzułmanów, którzy
przywieźli ze sobą do Szwecji
swoją religię, kulturę i sposób
myślenia, zupełnie odmienny
od szwedzkiego. W sztokholmskim metrze następuje wybuch.
Są o�ary śmiertelne i zdewastowany skład pociągu podziemnego. Cała policja szwedzka
postawiona zostaje w stan gotowości bojowej. Śledztwo prowadzone jest na wielu frontach.
Szybko okazuje się, że do zamachu przyznaje się muzułmańska organizacja terrorystyczna,
o której nikt nic nie wie. Mają
dziwną nazwę i są bardzo precyzyjnie ukryci i zamaskowani
na terenie Sztokholmu. Ponadto, są o jeden krok do przodu
przed śledczymi, bowiem doskonale wpasowali się w sposób
życia i funkcjonowania Szwe-

dów. Niełatwo ich namierzyć.
Praktycznie nie ma żadnych
śladów łączących ich ze sobą
lub łączących sytuacje kryminalne z pozoru ze sobą niezwiązane. Tym zakręconym problemem zajmuje się Kerstin Holm
komendant policji w Sztokholmie. Do pomocy ma ekipę bardzo różnych a nawet dziwnych
policjantów. Drużyna A. Tak
nazywa się szwedzka jednostka
specjalna do zwalczania przestępczości międzynarodowej.
Terroryzm to już plaga naszych
czasów. Spędza sen z powiek
wielu jednostkom policji na całym świecie. Czego chcą terroryści, dlaczego to robią i czy
osiągają zamierzone cele? Kolejny wycinek brutalnych działań terrorystycznych pokazany
w kryminale Arne Dahla
WSTRZĄSY WTÓRNE. Muzułmanie poprzez ekstremalne
działania „krzyczą” o rozpasaniu Europejczyków, o tym, że
kobiety arabskie są gorszone
i niszczone przez wyzwolone
kobiety europejskie, o braku
wiary i zasad. Ale zabijanie
w imię wartości religijnych
nie jest rozwiązaniem problemów imigrantów szwedzkich
ani innych. Wielka fala działań
terrorystycznych
narasta...
z każdym dniem.....
Izabela Zirpel-Tworak
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Chodnik – problem

rozwiązywany od dwudziestu lat

W

przy przebudowie ulicy Kościelnej nie zbudowano żadnej zatoki
(kieszeni), a jest to
techniczny wymóg,
wręcz obowiązek.
Myślę, że na podstawie powyższych liczb,
każdy z Czytelników wyrobi sobie własne zdanie
w tej kwestii. Dla porównania podaję, że Starostwo i Urząd Miasta rocznie obracają kwotami
ponad 100 mln. zł, a i tak
przez ponad 20 lat jest
ciągły brak kilkudziesięciu tysięcy złotych na realizację ww. celu.
Kończąc,
nie
mogę pominąć sprawy najbardziej istotnej tj. wartości życia.
Chyba każdy kto
Chciałoby się powiedzieć: wybudujcie, do cholery, ten chodnik. Rozwiąza- choć raz szedł tym
nie problemu będzie probierzem, komu tak naprawdę zależy na ludziach. odcinkiem drogi wie,
W moim artykule, zamiesz- prawny dbania o bezpieczne poru- że tylko dzięki szczęściu, bądź
czonym w „Tygodniku Sanoc- szanie się w mieście i na drogach. sile wyższej, nie doszło tam
kim” z dnia 15 kwietnia 2012 r., Za same drogi odpowiada właści- jeszcze
do
tragedii.
wyjaśniłem, że to nie jest praw- ciel drogi, w tym przypadku Staro- A jest to droga o dużym natężedą, ale sprawa pozostała bez dal- stwo. Niestety, wymienione insty- niu ruchu, bo jest też połączona
szego biegu. W wyniku artykułu tucje dowodzą to czego robić z ul. Stróżowską. Życie ludzkie
red. Jolanty Ziobro, my – właści- nie będą (czytaj: nie chcą).
nie ma ceny i dane jest tylko
ciele ww. nieruchomości – obniDo rozliczenia poza chodni- raz.
żyliśmy cenę do 100 tysięcy zł, kiem pozostaje kwota 78.500 zł.
Pragnę przypomnieć decyale nie spowodowało to żadnego Inicjatywą, a zarazem troską dentom, że wśród bardzo wielu
działania ze strony Starostwa.
o osiedle i bezpieczeństwo miesz- obowiązków mają też umieć zaStan na dzień dzisiejszy: kańców, wykazała się Spółdziel- pobiegać przed skutkami,
sprawę prowadzi biuro pośred- nia Mieszkaniowa „AUTOSAN”, w tym przypadku przed tragenictwa GEO-TOM, cena obni- ale – niestety – nie zawarto poro- dią. Niedługo już, my – mieszżona do 100 tys. zł, jest wielu zumienia.
kańcy Sanoka, dzielnicy Posada
chętnych, jednak po informacji,
Szanowni Panowie, decyden- – będziemy mieli okazję dokoże około l ara wykupi Starostwo, ci instytucji decyzyjnych! Prze- nać oceny kartą przy urnie wyzainteresowani odstępują.
cież miejsca parkingowe to cenny borczej.
Wychodząc z aktualnej ceny wkład w zakresie potrzeb mieszZ poważaniem
tj. 100 tys. zł, 1 m2 kosztuje 166 zł. kańców. Warto też zaznaczyć, że
Edward Drwięga
Koszt pod chodnik wynosi więc
19.500 zł (166 zł x 117 m2), a za- Od autorki: Autor listu zdecydowanie nadinterpretuje fragment tektem całkowity koszt chodnika to stu dotyczący kosztów chodnika. Jest tam jasno powiedziane, iż na
kwota 31.100 zł. Jest to znacznie wykup nieruchomości powiat musiałby przeznaczyć 100 tys. zł. Dolimniej niż kwota podana przez czając do tego koszty wyburzenia domu i budowy chodnika, wychop. starostę Sebastiana Niżnika.
dzi w sumie około 135 tys. zł, co wynika zresztą ze wstępnej kalkulacji,
Moim zdaniem, rozliczenie przygotowanej w 2013 roku przez powiatowy wydział inwestycji.
kosztu działki powinni od począt- Zgadzam się natomiast, że do rozwiązania problemu powinien przyłąku tj. od ponad 20 lat przejąć Sta- czyć się – również �nansowo – Urząd Miasta, gdyż sprawa dotyczy
rostwo i Urząd Miasta. To na tych bezpieczeństwa mieszkańców miasta i konkretnej dzielnicy.
instytucjach spoczywa obowiązek
Jolanta Ziobro

JOLANTA ZIOBRO

W 40 numerze „Tygodnika”
ukazał się tekst „Łatwiej wybudować metro” dotyczący
problemów z wybudowaniem
kilkunastu metrów chodnika
przy ulicy Kościelnej na Posadzie. Aby stało się to możliwe,
należy wykupić pasek gruntu
potrzebnego pod budowę ciągu
pieszego. Szkopuł w tym, że
właściciele nieruchomości są
zainteresowani sprzedażą całej
działki, a nie kilkudziesięciu
metrów kwadratowych, gdyż
niewielka parcela straciłaby na
atrakcyjności. Tymczasem Starostwo Powiatowe, które jest
zarządcą drogi, chce kupić tylko
pas pod chodnik, tłumacząc, że
kupno całej nieruchomości
z budynkiem przeznaczonym
do wyburzenia byłoby naruszeniem dyscypliny budżetowej.
Poniżej publikujemy list pana
Edwarda Drwięgi, współwłaściciela nieruchomości, który wyraża swoją opinię w tej sprawie.
jednym z ostatnich numerów „TS” starosta Sebastian
Niżnik podał w informacji do artykułu „Łatwiej Wybudować Metro”, że koszt chodnika to 135 tys. zł.
To nie jest prawda, co postaram
się udowodnić. Otóż długość
chodnika wynosi 39 mb., a szerokość wraz z krawężnikiem (który
jest) i pasemka zieleni to 3 metry
bieżące. Stanowi to powierzchnię
117 m kw. Przy założeniu, że l m2
kostki kosztuje ok. 100 zł, koszt
chodnika wyniesie 11.700 zł. Koniecznym jest przypomnienie, że
pieniądze na budowę chodnika
były w kosztach przebudowy ulicy
Kościelnej już ponad 10 lat temu.
Pierwszą składową kosztu
jest wykup działki pod budowę.
Bez mała trzy lata temu Starostwo, w wyniku mojej pisemnej
interwencji, powołało biegłego
rzeczoznawcę w celu wyceny posiadłości. Wycena ta opiewa
na kwotę 145 tys. zł. Starostwo
nie podjęło żadnego działania
a nawet rozmowy, tylko przesłało pismo, że nie spełniamy formalnych warunków.

Wolontariusze szkolili się w Zboiskach
Jesienne szkolenie sanockich wolontariuszy w ośrodku Caritas w Zboiskach to już kilkuletnia tradycja. Podczas dwóch
dni młodzież nabywa rozmaitych umiejętności, pochłania
też sporo wiedzy. Mimo napiętego programu, wszyscy są radośni, zadowoleni z efektów szkolenia. I są przekonani,
że powrócą tu za rok.
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sprzęcie. Lepiej radzono sobie
z udzielaniem pierwszej pomocy,
czego dowodem były uzyskane
świadectwa z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Prowadzący
warsztaty Krzysztof Sośnicki,
wykładowca
z PWSZ, był bardzo zadowolony
ze swych podopiecznych.
Bogatym bagażem
wiedzy,
jaką
powinien
dysponować każdy wolontariusz,
okazał się wykład
psychologa p. Marty Głód, po któZbiorowe zdjęcie ze szkolenia wolontariuszy w Zboiskach, będącego rym wywiązała się
świetnym przykładem jak łączyć przyjemne z pożytecznym.
bardzo ciekawa
szkoleniu, zorganizowa- dzaju zajęcia i wykłady. Dużym dyskusja. Gdyby nie reżim czanym przez Powiatowe zainteresowaniem cieszyły się sowy, rozmowy te nie miałyby
Centrum Wolontariatu w dniach praktyczne lekcje z bezpieczeń- końca. Podobnie było w przy3-4 bm., uczestniczyli wolontariu- stwa i samoobrony, prowadzone padku wykładu na temat zdrosze z Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3, przez przedstawicieli sanockiej wego i trzeźwego stylu życia,
z II Liceum Ogólnokształcącego, policji. Inną pożyteczną lekcją który przeprowadziła p. Jadwiga
Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ okazała się prezentacja i pokaz Warchoł. Szkolenie zostało zaoraz Uniwersytetu Trzeciego jazdy na wózkach inwalidzkich, kończone zaprezentowaniem
Wieku.
podczas której wolontariusze akcji „Szlachetna paczka”. Miłą
Program szkolenia był bardzo sami mogli przekonać się, jak niespodzianką było odwiedzebogaty i ob�tował w różnego ro- ciężko jest poruszać się na tym nie wolontariuszy w Zboiskach

W
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przez wicemarszałka województwa Tadeusza Pióro oraz dyrektorów szkół: p. Marię Pospolitak
(ZS nr 1) i p. Marka Cyconia
(II LO), którzy mieli okazję podziwiać zaangażowanie wolontariuszy w szkoleniu i działaniu
na rzecz osób potrzebujących.
Spotkanie przebiegało w bardzo
serdecznej atmosferze.
– Dopisała nam pogoda,
a położenie ośrodka w pięknym
miejscu dodało uroku. Dyrektor
ośrodka ks. Janusz Zajdel przyjął
nas iście po królewsku, zapewniając bardzo dobre warunki. Posiłki były wyjątkowo smaczne,
a pokoje ciepłe i przyjemne
– podsumowała pobyt w Zboiskach wolontariuszka Kasia M.
Nie mogło zabraknąć podziękowań za mile i pożytecznie
spędzony czas. – Dziękujemy Paniom Opiekunkom naszych kół
za zaangażowanie i wspólnie spędzony z nami czas. A pani prezes
Czesławie Kurasz za zorganizowanie tak udanego szkolenia.
Czekamy na następne – oświadczyły wolontariuszki na zakończenie.
emes

Czy umowa najmu mieszkania na czas określony matce z dzieckiem może być rozwiązana po upływie tego okresu, nawet gdyby matka z dzieckiem tego nie chciała, oraz czy w trakcie trwania tej umowy, nawet jak najemca wywiązuje się ze zobowiązań
wobec właściciela – właściciel może wypowiedzieć tę umowę
za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co przysługuje
każdej ze stron i jest odnotowane i spisane w umowie (czy matka z dzieckiem ma szczególne prawa).
Sanoczanin
Dzisiejsza porada stanowi kontynuację odpowiedzi na e-maila otrzymanego w ubiegłym tygodniu. W
poprzednim wydaniu Tygodnika
Sanockiego udzieliłam odpowiedzi
na pierwsze pytanie.
Odpowiadając na pytanie drugie
należy wskazać, że w przypadku
umów terminowych jak wynika bowiem z brzmienia art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania
najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach
określonych w umowie. WcześniejPorad Prawnych udziela
sze zakończenie trwania najmu
umowy terminowej zależne będzie Radca Prawny Marta Witowska
zatem od określenia w umowie z Kancelarii Radcy Prawnego Marta Witowska
przypadków, po których zaistnieniu
38-500 Sanok,
możliwe będzie skuteczne złożenie
wypowiedzenia. Przesłanki powin- ul. Kazimierza Wielkiego 3/21
tel. 13-46-45-113,
ny zostać określone w sposób prewww.witowska.com
cyzyjny, tak by nie budziły wątpliPytania prawne prosimy
wości stron co do ich zaistnienia.
kierować na adres
Prawo do wypowiedzenia przysłuinternetowy redakcji:
guje zarówno wynajmującemu jaki
tygodniksanocki@wp.pl
i najemcy. Bez zawarcia odpowiedniej klauzuli umownej wypowie- mieszkaniowym zasobie gminnym
dzenie lokalu na czas oznaczony jest i zmianie kodeksu cywilnego (t.
jedn. Dz. U.
z 2005 Nr31 poz.
niemożliwe.
Przepisy prawa przewidują wyjątki 266 z późn. zm.) ustawodawca enuod generalnej zasady wypowiadania meratywnie wskazał przyczyny kieumów. W ustawie z dnia 21 czerwca dy to właściciel może wypowiedzieć
2001 r. o ochronie praw lokatorów, stosunek prawny.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.
2014.121)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego
(t. jedn. Dz. U. z 2005 Nr31 poz. 266 z późn. zm.)

McDonald’s z Czytelnikami „TS”
Dzięki współpracy, jaką nawiązaliśmy z �rmą McDonald s Polska, co dwa tygodnie Czytelnicy „Tygodnika Sanockiego” będą
mogli stać się posiadaczami talonów uprawniających do otrzymania za darmo w restauracji McDonald s w Sanoku dowolnego
McZestawu. Dzisiejszy piątek jest właśnie McDonald’s-owy!

I

nauguracja naszej współpracy z McDonald’s przed dwoma tygodniami wypadła rewelacyjnie. O godz. 10.05 już znaliśmy wszystkich dziesięciu zwycięzców. Usłyszeliśmy też wiele
miłych słów, w których chwaliliście Państwo nasz pomysł. Dziękujemy!
A teraz krótko przypomnijmy zasady zabawy; w co drugim
numerze na str. 7 „TS” ukazywać

się będzie reklama McDonald’s.
Widząc ją, w piątek o godz. 10
(nie wcześniej) Czytelnicy, którym marzy się McZestaw, dzwonią do redakcji na numer 13 464
27 00. Pierwszych dziesięciu wygrywa. Otrzymując telefonicznie
taką informację, z numerem „TS”
w ręku odwiedzą naszą redakcję,
gdzie dostaną talon, z którym
wędrują do restauracji McDonald’s. I to wszystko!
redakcja
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O tym, że polscy siatkarze zostali mistrzami świata wie każdy
Polak, a ich wspaniały sukces przejdzie chyba do historii Polski, a nie tylko polskiego sportu. Ciekawe, ilu sanoczan wie,
że w 1969 roku, a więc 45 lat temu, siatkarze MKS ZRYW SANOK zostali mistrzami Polski Juniorów? Przypomnijmy miłośnikom sportu tamte lata.

O

sobą, która doprowadziła
młodych sanoczan do tego
niebywałego sukcesu była ich trener Wanda Lichnowska, absolwentka warszawskiego AWF-u,
reprezentantka Polski w piłce siatkowej. Jej koleje losu, w połącze-

zaczęły przynosić owoce w postaci sukcesów na niwie sportu szkolnego, a także seniorskiego.
Początki potęgi sanockiej siatkówki były pełne wyrzeczeń.
To były inne czasy. Ich wspomnieniem może być rok 1959, kiedy to

grywania w nich spotkań. Z tego
to powodu większość meczów
rozgrywanych było na otwartych
boiskach. Te spartańskie warunki
nie odstraszały jednak od ciężkiej
pracy ani pani trener, ani jej podopiecznych.
Pierwszym liczącym się sukcesem młodych sanockich siatkarzy był ich awans do pół�nału Pucharu Miast, wywalczony w 1961
roku. Głośno było wówczas o Sanoku, jako że wcześniej zupełnie
nikt nie widział go w gronie czoło-
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Mistrzowie Polski Juniorów – MKS ZRYW SANOK 27 lat później. Nie ma na nim wszystkich
bohaterów. Stoją od lewej: Edward Lichnowski, Wiesław Bajger, Stanisław Wesołowski, Jerzy
Łęcki, Ryszard Lassota, Bogdan Berdel, Stanisław Wojtoń i Witold Malinowski. Na pierwszym planie: Krzysztof Kosim i Wanda Lichnowska.
niu z ogromną pasją sportową,
przywiodły ją, wraz z mężem
Edwardem, także człowiekiem
związanym ze sportem, do grodu
Grzegorza. To był początek lat
pięćdziesiątych. W 1961 r. pani
Wanda związała się z Technikum
Mechanicznym, a związek ten
trwał aż do 1984 roku. Jej wielka
charyzma oparta na wspaniałej
pracy z młodzieżą, autorytet i szacunek, jakim się cieszyła, szybko

Rzeszów, będący gospodarzem
rozgrywek A-klasowych, poprzez
roztargnienie dyrektora szkoły, zapomniał o rezerwacji hotelu dla
sanockiej drużyny. Skończyło się
to noclegiem na ławkach szkolnych rozstawionych w sali gimnastycznej.
To były lata, kiedy nie było
pełnowymiarowych hal sportowych, a maleńkie sale gimnastyczne nie spełniały warunków do roz-

wych zespołów tych rozgrywek.
To jednak sprawiło, że siedem lat
później już nikt się nie dziwił, kiedy to zespół trener Wandy Lichnowskiej z Sanoka w tym samym
Pucharze Miast sięgnął po srebrny medal. Przypomnijmy nazwiska medalistów z 1968 roku: Zbigniew Rudy, Kazimierz Bielec,
Czesław Wiewiórski, Tadeusz Bober, Jerzy Dżoń, Andrzej Walicki
i Bogdan Drwięga.

To była jednak tylko przygrywka do tego, co wydarzyło się
rok później. Otóż w 1969 roku,
w Przemyślu, w pamiętnym �nale
Mistrzostw Polski przeciwko PAŁACOWI MDK WARSZAWA,
herosi z Sanoka po pięciosetowej
walce zwyciężyli, zdobywając tytuł mistrza Polski juniorów. To była prawdziwa sensacja, a o chłopcach Wandy Lichnowskiej występujących pod nazwą MKS ZRYW
SANOK rozpisywała się wówczas
cała prasa sportowa.
Tak wspomina tamten dzień
Wiesław Bajger, jeden z �larów
drużyny: – Zawodnicy Pałacu
MDK Warszawa byli absolutnie
pewni wygranej. Średnio byli
od nas o pół głowy wyżsi. Ale to
nam w ogóle nie przeszkadzało
w walce. W �nałowym turnieju
nie przegraliśmy ani jednego spotkania, większość kończąc wynikiem 3-0, co było naszą normą.
Za wyjątkiem �nału, w którym
zwyciężyliśmy 3-2. Ale to my wygraliśmy!
W skład tego niezapomnianego mistrzowskiego zespołu wchodzili: Wiesław Bajger, Stanisław
Wojtoń, Bogdan Berdel, Witold
Malinowski, Jerzy Łęcki, Wojciech Domagała, Stanisław Wesolowski, Henryk Dydacki, Krzysztof Kosim i Ryszard Lassota. Wielu z nich w wieku seniorskim
osiągnęło później wysoki poziom
sportowy, grając w renomowanych drużynach ekstraklasy. Przykładem może być Krzysztof Kosim, który przez wiele lat występował w zespole Resovii, która
za „jego” czasów w rozgrywkach
o Puchar Europy wywalczyła
III miejsce. W czołowej polskiej
drużynie tamtych lat Płomieniu
Milowice grał przez szereg sezonów Wojciech Domagała, zaś
w kilku I-ligowych drużynach występował Wiesław Bajger.

W cieniu tak pięknych, spektakularnych sukcesów pozostawał
fakt, że drużyna Wandy Lichnowskiej jakby wpisała się w ligę międzywojewódzką, nie mogąc zrobić tego ważnego kroku w postaci
awansu w szeregi II-ligowców.
Pięciokrotnie podejmowała walkę o II ligę, ale za każdym razem
okazywało się, że są to za wysokie
progi dla młodego sanockiego zespołu.
Tłuste lata sanockiej siatkówki sprawiły, że po pewnym czasie
w Sanoku urodziła się liga rekreacyjna, której rozgrywki kontynuowane były do roku 2007. Trzon
występujących w niej drużyn stanowili właśnie zawodnicy wywodzący się z mistrzowskiej drużyny
MKS Zryw. W skład tej ligi wchodziły m.in.: „Mansard”, „Błonie”,
„Na�a”, „Stomil”, „Wójtostwo”,
„Eldom”, ale największe sukcesy
odnosiła drużyna „Czerkiesów”.
Znaczący wkład w rozwój tej amatorskiej ligi wniosło małżeństwo
Sokołowskich.
Doceniając ogromny wkład
w rozwój sportu polskiego, którego wymiarem był tytuł mistrza
Polski juniorów wywalczony
przez drużynę z małego, prowincjonalnego miasteczka, w 1971
roku Polski Komitet Olimpijski
przyznał pani Wandzie Lichnowskiej tytuł „Najlepszego Trenera
– Wychowawcy w Polsce”. Trzy
lata później małżeństwo Wanda
i Edward Lichnowscy odznaczeni
zostali Krzyżami Kawalerskimi
Orderu Odrodzenia Polski.
Do uznania wspaniałej pracy
sportowego Wandy i Edwarda
Lichnowskich dołączyło Miasto,
przyznając im Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Sanoka”.
Oprócz tych znakomitych
wyróżnień pani Wanda bardzo
ceni sobie sympatię i szacunek,
jakim cieszy się u swoich pod-
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„Złoci chłopcy” pani Wandy
Wanda Lichnowska, już
w wieku seniorskim, a ciągle
młoda i tryskająca energią.
opiecznych. Dają temu wyraz
jeszcze dzisiaj, pamiętając o swojej
Pani trener. Tak mówi o niej Wiesław Bajger, jeden z �larów „złotej” drużyny: – Była prawdziwą
alfą i omegą, trenerem, menadżerem i wychowawcą w jednej osobie. Miała u nas ogromny autorytet. Dlatego do dziś utrzymujemy
z nią kontakt, cieszymy się, że ciągle jest z nami i życzymy jej wiele
lat życia.
Nie wszyscy „złoci chłopcy”
pani Wandy doczekali dnia, w którym polscy siatkarze wywalczyli
tytuł mistrza świata. Nie ma już
wśród nich Witolda Malinowskiego. – Witek odszedł od nas po
ciężkiej chorobie. Zawsze będziemy go pamiętać, gdyż był wspaniałym kolegą i dobrym duchem
tamtej naszej drużyny. Bez niego
nie byłoby złota w 1969 roku
– mówi Wiesław Bajger.
Wspomnijmy tamte czasy,
bo warto. I jeśli dziś patrzymy,
jak odradza się sanocka piłka
siatkowa, to pamiętajmy, że nie
byłoby tego zrywu, gdyby nie
tamten ZRYW. Dziękujemy
Pani Wando, dziękujemy
Chłopcy.
Wiktor Marciniak
Marian Struś

Alicja Wosik: Sanok potrzebuje nowej energii
M

ecz rozegrano w sobotę,
na „Orliku” przy Szkole
Podstawowej nr 1, przy pięknej
słonecznej pogodzie. W szranki
stanęły dwie drużyny damsko-męskie, z okręgów parzystych
i nieparzystych. Jak podkreślała
Alicja Wosik, jej komitet tworzą
ludzie stanowiący przekrój społeczny Sanoka: przedsiębiorcy,
nauczyciele, działacze społeczni,
ludzie sportu, kultury, emeryci,
pracownicy różnych �rm, m.in.
„Na�y”, mający i niemający doświadczenie w pracy samorządowej. Najmłodszy kandydat liczy
27 lat, a najstarszy 69. – Chcemy
pokazać, że każdy mieszkaniec
ma prawo startować w wyborach.
Rada miasta nie może być stała
i niezmienna – mówiła liderka
podczas konferencji prasowej
na płycie boiska. Dobra rada powinna prezentować różne środowiska i różne punkty widzenia,
aby móc „oglądać” pomysły burmistrza z różnych stron. Demokracja polega właśnie na ścieraniu

się poglądów i wypracowaniu
możliwie najlepszych rozwiązań.
– Są burmistrzowie, wójtowie,
którzy chcą mieć rady „bierne,
mierne, ale wierne”. Ja nie boję się
samodzielności myślenia i niezależności u radnych. To właśnie
cenię u moich kandydatów. Taki
też powinien być samorząd Sanoka: niezależny, zróżnicowany, pełen energii, pomysłów. Myślę, że
po 12 latach obecna formuła zużyła się. Sanok potrzebuje determinacji, której nam nie brakuje,
i właśnie nowej energii, być może
kobiecej energii – ten fragment
wystąpienia Alicji Wosik członkowie jej komitetu przyjęli brawami.
Obecność 6 przedsiębiorców
świadczy, że priorytetem kandydatki na burmistrza i jej drużyny
są sprawy gospodarcze i tworzenie miejsc pracy. Z Sanoka wyjeżdżają młodzi ludzie, gdyż nie mają
perspektyw na karierę zawodową,
godne warunki życia i nadziei
na zmiany. Dlatego zadaniem numer jeden jest stworzenie warun-
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Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Wosik „Rozwój” zarejestrował kandydatów na radnych we wszystkich okręgach wyborczych Sanoka i zainaugurował kampanię wyborczą. Kandydaci zaprezentowali się, poznali i zintegrowali w dość oryginalny sposób: podczas meczu. Oczywiście piłkarskiego, gdyż
21 kandydatów plus 22. kandydat na burmistrza, czyli liderka
Alicja Wosik, tworzą dwie piłkarskie jedenastki. Ponieważ
wieczorem tego samego dnia Polacy odnieśli historyczne zwycięstwo nad Niemcami, komitet poczytał to za dobrą wróżbę.

Gotowi do Wielkiej Rozgrywki? Gotowi! Na zdjęciu – kapitan Wosik z drużyną.
ków do inwestowania i rozwoju
przedsiębiorczości. Wypróbowanym sposobem, który samorządy
stosują od lat, jest zbrojenie terenów pod inwestycje i włączanie ich
do specjalnej strefy ekonomicznej,
gdzie inwestorzy korzystają
ze zwolnień i ulg podatkowych.
Alicja Wosik przywołała przykład
gminy wiejskiej Dębica, która niedawno oddała 17 hektarów uzbro-

jonych terenów i szykuje kolejnych
60 oraz sąsiedniego Zagórza, który
ściągnął do gminy Japończyków.
– Władze Sanoka zapowiadają, że
stworzą takie tereny, że powstanie
20-25 hektarów wzdłuż przyszłej
obwodnicy. Są to działania grubo
spóźnione. Bieżący rok był ostatnim, kiedy inwestorom opłacało
się wejść do takiej strefy i gdyby
nie ubiegłoroczna decyzja rządu

o przedłużeniu o sześć lat funkcjonowania stref, dla Sanoka byłoby już za późno – punktowała
Alicja Wosik. Po pieniądze
na uzbrojenie terenów można
było sięgnąć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 i wiele samorządów z nich skorzystało. – Sanok pozostaje na razie w sferze

pomysłów – podkreślała kandydatka na burmistrza. Ponieważ
od 2017 ulgi w specjalnych strefach ekonomicznych będą stopniowo maleć, szanse na przyciągnięcie inwestorów z każdym rokiem kurczą się. – Władze Sanoka
przespały praktycznie najlepszy
czas na poszerzenie i uzbrojenie
obszarów przemysłowych – stwierdziła Alicja Wosik. Tylko ostra
praca i maksymalne wykorzystanie 2-3 najbliższych lat może uratować sytuację. W minionych latach powinny być inne priorytety.
Pytanie, czy inwestycje typu aquapark za kilkadziesiąt milionów,
parking wielopoziomowy, imprezy, zjazdy czy sprawy gospodarcze.
Priorytetem Alicji Wosik i jej komitetu jest gospodarka.
Po przedstawieniu kandydatów – liderka podkreślała ich pozycję zawodową, umiejętności
i dorobek społeczny – odbył się
mecz. Oczywiście na wesoło.
W szranki stanęli wszyscy obecni: panie i panowie, młodsi
i emeryci, a nawet osoby po operacji. Po serii rzutów karnych
ostatecznie zwyciężyli przedstawiciele okręgów nieparzystych.
Jak zapowiedziała Alicja Wosik,
po tej „rozgrzewce” wszystkich
kandydatów czeka seria spotkań
z mieszkańcami Sanoka. Już
na poważnie.
(jz)
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O TYM SIĘ MÓWI

Rosyjska ruletka

Sanoczek. Poniedziałkowy poranek. Słońce ospale przegania
resztki mgły. Pod sklepem dwa samochody i kilku mężczyzn.
Przyglądają się robotnikom budującym parking przy Domu Ludowym, po drugiej stronie drogi. Z placu budowy wyjeżdża ciężarówka. Spod kół wylatują w powietrze płaty błota, paskudząc
asfalt. Pędzące w obu kierunkach samochody szybko je ubijają,
ledwo wymijając się na wąskim trakcie. Część musi zjeżdżać na
pobocza. Idący nimi piesi mają strach w oczach. Zwłaszcza dzieSłaba to pociecha dla mieszci zmierzające do pobliskiej szkoły czy na przystanek autobuso- koło szkoły i kilku kontrolach dro- wybrał w teren, nie sprawdził, jak
wy. Nie ma tu chodnika ani wysepek przystankowych. Nie ma gowych, które nie rozwiązują pro- to wygląda. Odbijamy się jak od kańców Sanoczka, za których
blemu – podkreśla radna.
ściany – konkluduje ze smutkiem drogowe bolączki nie czuje się
też gdzie uciekać w razie zagrożenia. Chyba że do rowu.
Ludzie w wiosce są zbulwer- Teresa Kudroń.
również odpowiedzialny szef Posowani tą sytuacją i czują się lekRadny Marek Szpara, przewod- wiatowego Zarządu Dróg. – Droieszkańcy Sanoczka od lat domów i polnych dojazdów. A ceważeni przez władze. Uważają, niczący komisji transportu w radzie ga w Sanoczku jest, jaka jest i ma
bezskutecznie dobijają się droga jest bardzo wąska, dodatko- że drogowe inwestycje w powie- powiatu, zapewnia, że inwestycje pobocza, jakie ma. Podobnych
o budowę chodnika przy powia- wo zwęzili ją o jakieś 10 cm pod- cie realizuje się z „politycznego drogowe realizowane przez powiat mamy w powiecie 500 km. Nietowej drodze biegnącej przez ich czas ostatniego remontu – podob- klucza”. Jako przykład podają wy- są przemyślane. – Na początku ka- prawdą jest, że została zwężona
wieś. Kiedy w 2009 roku została no dzięki temu mamy grubszą
wyremontowana, nie przypusz- warstwę asfaltu... Tu ciężko wyczali, że paradoksalnie skompli- mieścić się osobówkom, a co dokuje to jeszcze bardziej sytuację. piero ciężarowym, które cały czas
Nowa, gładka nawierzchnia wo- rozjeżdżają pobocza. A po nich idą
dzi kierowców na pokuszenie... dzieci do szkoły, ludzie do sklepu,
Dociskają pedał gazu, nie bacząc tu są też przystanki autobusowe,
na teren zabudowany. Tym bar- bo w całym ciągu drogi nie ma ani
dziej że pozawijany niczym precel chodnika, ani utwardzonych zatona opłotkach trakt przez wieś bie- czek. Istna masakra!
gnie 500-metrowym, prostym
Temat powraca na każdym
odcinkiem.
wiejskim zebraniu. Radna Teresa
– Z przerażeniem obserwuję Kudroń nie liczy już pism, które
to, co dzieje się na tej drodze, zasta- wysłała w tej sprawie do starosty,
nawiając się, kiedy dojdzie do ko- zarządu i rady powiatu oraz Powialejnej tragedii, bo wypadków było towego Zarządu Dróg. – W gminie
już kilka, także ze skutkiem śmier- słyszę, że droga jest powiatowa,
telnym – mówi mieszkający na- a w powiecie, że nie ma pieniędzy.
przeciwko sklepu Zbigniew Kra- Podejmuje się tylko działania dojewski. – Tu nikt nie jeździ przepi- raźne, wyrównując ziemią dziury
sowe 50 km na godzinę. Prędkości w poboczach. Prosiłam, żeby
są takie, że trudno rejestrację doj- utwardzili je destruktem, ale star- Dzieci ze szkoły wychodzą wprost na drogę, gdzie panuje ogromy ruch.
rzeć! Najgorsze są ciężarowe „łód- czyło go tylko na ulicę Okulickieki”, kursujące do otoczarni w Pru- go, do nas już nie dotarł... W ziemie remontowane drogi w Pisarow- dencji ruszyliśmy w teren, opraco- w czasie remontu. W niektórych
sieku. Bywa, że takich kursów w jest jeszcze większy koszmar, bo cach i Nowotańcu, gdzie zadba- wując listę priorytetów. Znalazła się miejscach mierzyła 4,7 m a dziś
ciągu dnia jest ponad 200! Do tego odgarniany z drogi śnieg tworzy na no nie tylko o nawierzchnie, ale na niej również droga Sanok-Bu- ma wszędzie 5. Administrujemy
dochodzi duży ruch aut osobo- poboczach zamarznięte zaspy, po także porządne chodniki i pobo- kowsko. Nie wszystkie udało się nią i naprawiamy w miarę możwych, bo Sanoczek to wioska tran- których przejść nie sposób. Ludzie cza, mimo że obciążenie ruchem zrealizować, bo potrzeby są ogrom- liwości pobocza, uzupełniając
zytowa, tędy jedzie się do Niebiesz- muszą więc chodzić po drodze, jest tu niewspółmiernie mniej- ne, zwłaszcza w zakresie remontu ubytki i wyrównując je koparczan i Bukowska i w drugą stronę uskakując przed pędzącymi samo- sze. Nawet w Niebieszczanach, mostów, które moim zdaniem po- ką. To błędne koło, ale cudów
– do Sanoka. Pieszych też nie bra- chodami. Wielokrotnie interwe- gdzie droga jest szersza o pół me- winny być absolutnym priorytetem. nie stworzymy. Zwiększył się
kuje, w bezpośrednim sąsiedztwie niowałam w tej sprawie u pani wójt tra, potra�ono znaleźć pieniądze W stosunku do ubiegłej kadencji i tabor, nasilił ruch, a drogi poznajduje się szkoła, Dom Ludowy, i na Policji, skończyło się na za- na chodnik. – Sytuacją w Sanocz- tak zrobiliśmy epokowy skok – pod- zostały niezmienione. Tu jedysklep, zajezdnia dla MKS nr 4, kilka montowaniu barierek ochronnych ku nikt się nie zainteresował, nie kreśla z satysfakcją.
nym rozwiązaniem jest budowa
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Akcja gorących serc

Chylimy czoła

chodnika, co nie będzie proste
nie tylko z powodu dużych
kosztów (ok. 300 tys. zł według
szacunków powiatu), ale z braku terenu, bo każdy grodzi się
do samej krawędzi. Przerobiliśmy to przy Okulickiego, gdzie
plany spełzły na niczym właśnie z tego powodu – wyjaśnia
Kazimierz Dwornik.
Gmina dostrzega problem,
ale także nie ma pieniędzy na
budowę chodnika. - Współ�nansujemy wiele drogowych
zadań powiatowych, rozumiejąc potrzeby mieszkańców, ale
nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich. W 2014 r.
przeznaczyliśmy około 700 tys.
zł na ten cel. To nasza dobra
wola, mimo że mamy wiele
własnych zadań – mówi wójt
Anna Hałas.
Czy to oznacza, że nie ma
sposobu, by poprawić bezpieczeństwo w Sanoczku? Niekoniecznie. Mieszkańcy postulują, aby lepiej oznakować drogę,
zwłaszcza w rejonie szkoły. W
sąsiednich wsiach wprowadzono barierki i dodatkowe znaki,
m.in.. ograniczenia prędkości
do 30 km/h. A do tego nie potrzeba wielkich pieniędzy.
Choć czas wyborów nie sprzyja
i radni myślą raczej o kampanii
wyborczej niż rozwiązywaniu
problemów elektoratu, warto,
aby pochylili się nad tą sprawą
jak najszybciej. Zanim rosyjska
ruletka na drodze w Sanoczku
pochłonie kolejną o�arę...
Joanna Kozimor

Drodzy mieszkańcy Sanoka, okolic i wszyscy ludzie dobrego serca, którzy
odpowiedzieli na nasz apel i prośbę naszego partnerskiego miasta BiałoProwadzona przez Miasto Sanok ak- stwa Gospodarki Mieszkaniowej trans- cach zebrali 3 kartony materiałów szkol- gród nad Dniestrem o pomoc ewakuowanym do Białogrodu uchodźcom,
cja humanitarna dla ukraińskich portował zebrane artykuły do głównego nych. Akcję tę rozpowszechnili w szkole w szczególności 1500 dzieciom z terenów objętych walkami i spontaniczdzieci zakończyła się dużym społecz- magazynu, mieszczącego się w budynku członkowie Szkolnego Koła Wolontaria- nie przynieśli do punktów zbiórki ogromne ilości darów.
nym sukcesem. Zebrano 187 worków przy ul. Bema, gdzie wolontariusze se- tu, działającego przy Zespole Szkół nr 1
ragniemy złożyć Wam serdecz- wać dary z miejsc zbiórek do głównei 33 kartony odzieży, materiałów gregowali dary, przygotowując je do w Spytkowicach, pod opieką pedagoga
ne podziękowania za okazane go magazynu. Pracownicy SPGM oraz
szkolnych i środków czystości.
transportu.
Bogusławy Kadzik-Choczyńskiej. W sawspółczucie i życzliwość dla ofiar SPGK oddali również nieocenioną
wojny, która toczy się za naszą pomoc przy rozładunku transportu
kcja rozpoczęła się we
wschodnią granicą.
pomocy humanitarnej z Reinheim.
wrześniu, kiedy to do BurMając w pamięci o�arność, z jaką Podziękowania kierujemy do SPGK,
mistrza Miasta Sanoka dr. Wojwspierali nas obywatele wolnych kra- jak również do MOSiR-u za udostępciecha Blecharczyka wpłynął list
jów Europy Zachodniej i USA, nienie pomieszczeń magazynowych.
z partnerskiego Białogrodu nad
w szczególnie ciężkich dla nas latach
Pragniemy szczególnie podziękoDniestrem z prośbą o pomoc
osiemdziesiątych, jesteśmy dumni, wać p. Robertowi Hnatowi – właścidla ok. 1500 ukraińskich dzieci,
że Sanoczanie w tym trudnym dla na- cielowi �rmy T�NS-GAZ oraz
ewakuowanych z terenów objęszych sąsiadów okresie walk o wol- p. Tomaszowi Jadczyszynowi – włatych działaniami wojennymi
ność i demokrację, zareagowali bez ścicielowi Piekarni „Jadczyszyn”,
z okolic Doniecka i Ługańska.
wahania i z wielką życzliwością
dzięki którym dary z Reinheim zoBurmistrz natychmiast podjął
Pragniemy podziękować wszyst- stały przewiezione do Sanoka.
decyzję o zorganizowaniu w Sakim darczyńcom indywidualnym
W minionych latach często czytanoku zbiórki potrzebnych rzez Sanoka i spoza Sanoka, nauczycie- liśmy o pomocy humanitarnej, która
czy.
lom oraz uczniom sanockich placó- przybywała od naszych miast part– Ani przez chwilę nie wawek edukacyjnych: Przedszkola nr 4, nerskich. Dziś z prawdziwą satysfakhaliśmy się w kwestii organizacji
Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7, cją możemy powiedzieć, że Sanoczaakcji pomocowej dla ukraińGimnazjum nr 1, 3 i 4, Zespołu Szkół nie z entuzjazmem i nieskrywaną
skich dzieci. Uznaliśmy to za
nr 1, 2, 3, 4 i 5, I i II Liceum Ogólno- serdecznością pomagają innym ponasz obowiązek. Do tej pory Sakształcącego oraz Szkoły Podstawo- trzebującym, w tym przypadku mianok wiele razy otrzymywał
wej z Tarnawy Dolnej i Zespołu stu partnerskiemu położonemu
wsparcie od miast partnerskich.
Szkolno-Przedszkolnego ze Spytko- w odległym
regionie
Ukrainy,
Teraz mieliśmy okazję pomóc
wic za zorganizowanie akcji w swoich w szczególności dzieciom, najbarinnym. To bardzo ważne, aby
placówkach, a także para�i w dzielni- dziej bezbronnym i niewinnym o�aw dzisiejszym świecie znaleźć
czas dla drugiego człowieka Akcja segregowania darów trwała wiele dni, ale przeprowadzana była z uśmiechem cy Olchowce oraz aptekom: „Vega” rom wojny. O�arność ta jest szczei „Dbam o zdrowie”. Szczególnymi gólnie godna podziwu i podziękowai chęci, aby mu pomóc – mówi na ustach.
burmistrz dr Wojciech Blecharczyk.
Dzięki Wam Drodzy Darczyńcy nocką akcję włączyli się także mieszkań- słowami uznania pragniemy obda- nia, gdyż w dobie światowego kryzyWyznaczone zostały 3 punkty zbiór- udało się zebrać: 173 (100 l) worki cy niemieckiego miasta partnerskiego rzyć młodzież z Jednostki Strzelec- su nasze społeczeństwo samo z truki w budynkach przy Rynku, MOSiR-u odzieży, 6 worków zabawek, 3 worki tor- Reinheim, z którego duży ładunek da- kiej 2210 Związku Strzeleckiego dem mierzy się z problemami dnia
oraz SPGK. Do działań zachęcono także nistrów, 5 worków czapek, szalików i rę- rów został przetransportowany do Sano- „Strzelec” za pracę przy segregowa- codziennego. Dlatego raz jeszcze
niu darów, którą wykonywali spo- chylimy czoła przed wspaniałą sposanockie szkoły, apteki.
kawiczek, 9 kartonów obuwia, 12 karto- ka.
łecznością Sanoka i mieszkańcami
Sanoczanie z dużym zaangażowa- nów artykułów szkolnych, 10 kartonów
Obecnie trwają procedury przy- łecznie.
Dzięki Sanockiemu Przedsiębior- innych miejscowości, którzy włączyli
niem włączyli się do akcji, gremialnie środków higienicznych i 2 kartony środ- gotowawcze do transportu zebranych
odwiedzając punkty zbiórki. Również ków opatrunkowych.
artykułów do Białogrodu nad Dnie- stwu Gospodarki Mieszkaniowej się w tę szczytną akcję.
uczniowie wszystkich sanockich szkół
Warto podkreślić, że na sanocki apel strem, gdzie oczekują na niego dzieci. udało się sprawnie przetransportoi ich rodziny stanęli na wysokości zada- odpowiedzieli także darczyńcy spoza
Agnieszka Frączek
Burmistrz Miasta Sanoka
nia. Co kilka dni samochód wspomaga- województwa. Uczniowie z Zespołu
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk
jącego akcję Sanockiego Przedsiębior- Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowiw Sanoku Jan Oklejewicz
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Wyborcze pojedynki

Po raz pierwszy w demokratycznej Polsce wyborcy będą mogli głosować na swojego kandydata. Nie na jakieś listy, nie na partie, które
po skomplikowanych przeliczeniach wskazywały zwycięską osobę,
ale na człowieka ze swojego otoczenia, ze swojej dzielnicy, a nawet
z części dzielnicy, która stanowi dany obwód wyborczy. Jeden z kandydatów z okręgu, który otrzyma najwięcej głosów, zwycięży i zostanie
radnym Rady Miasta Sanoka. Jest tylko jedno ograniczenie: tego jednego musicie Państwo wybrać spośród tych, którzy zgłoszeni zostali
do wyborów i znaleźli się na liście kandydatów. Przez kogo zgłoszeni?
Przez komitety wyborcze. Jedne tworzone przez partie polityczne, inne
przez stowarzyszenia, jeszcze inne przez prywatne osoby.

OKRĘG NR 1

Zespół Szkół nr 5 ul. Jagiellońska 22
Boczna, Cicha, Daszyńskiego, Gieli, Grunwaldzka, Jagiellońska, Konarskiego (od nr. 3 do 13 i numery nieparzyste od nr. 17 do 21), Plac
Miast Partnerskich, Podgórze, Schody Balowskie, Schody Zamkowe,
Sienkiewicza, Słowackiego (od nr. 8 do 18), Wąska, Wesoła, Winna,
Zagrody, Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka
Oto kandydaci;
Jan Biega – KWW Wojciecha Blecharczyka
Marian Kunc – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka
Wojciech Niezgoda – KWW Kongresu Nowej Prawicy
Alicja Wanielista – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Jan Wydrzyński – Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Sprawiedliwość

OKRĘG NR 2

Gimnazjum nr 2, ul. Sobieskiego 5
3 Maja, Cerkiewna, Franciszkańska, Grodka, Grzegorza z Sanoka,
Jana III Sobieskiego, Joselewicza, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki
(od nr. 3 do 16), Królowej Bony (nr 23 i 29), ks. Adama Sudoła, Lenartowicza, Łazienna, Modrzewskiego, Piłsudskiego, Plac św. Jana,
Plac św. Michała, Rybacka, Rynek, Sanowa, Schody Franciszkańskie,
Serpentyny, Wałowa, Żydowska
Oto kandydaci;
Ryszard Bętkowski – KWW Wojciecha Blecharczyka
Daniel Białowąs – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Michał Jadczyszyn – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka
Szymon Marcinkowski – KWW Kongresu Nowej Prawicy
Robert Najsarek – KWW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Wojciech Pruchnicki – KWW Prawo i Sprawiedliwość

OKRĘG NR 3

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Rymanowska 17
Jasna (od nr. 2 do 25), Krzywa, Matejki, Polna (od nr. 11 do 21), Południowa, Rolna, Rondo Beksińskiego, Rymanowska (od nr. 1 do 48),
Sikorskiego, Słowackiego (od nr. 20 do 121), Stara, Szkolna, Wiejska
Oto kandydaci:
Anna Demkowska – KWW Wojciecha Blecharczyka
Bożena Drozd – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Grażyna Jagodzińska – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Wanda Kot – KWW Prawo i Sprawiedliwość

16 listopada dojdzie w Sanoku do dwudziestu jeden pojedynków. W każdym z nich o jedno miejsce w radzie ubiegać
się będzie od czterech (okręg nr 3) do ośmiu kandydatów
(okręg nr 19). Najczęściej powtarzającą się liczbą kandydatów w danym okręgu jest liczba pięć. W sumie o 21 miejsc w
Radzie Miasta ubiegać się będzie 111 kandydatów.
Spośród tych 111 kandydatów, zaledwie 23 to kobiety.
I o jakich tu parytetach mówimy! Panowie! Zapomnieliście?
Za to już dziś wiemy, że w składzie rady znajdzie się na pewno
jedna kobieta, gdyż w okręgu nr 3 o miejsce to będą walczyć
ze sobą same kobiety!

OKRĘG NR 7

Gimnazjum nr 4, ul. Jana Pawła II 25
Bliska, Cegielniana, Czysta, Kiczury, Sąsiedzka, Zgodna
Oto kandydaci:
Kazimierz Drwięga – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka
Ryszard Karaczkowski – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Iwona Moczarny – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Jan Oklejewicz – KWW Wojciecha Blecharczyka
OKRĘG NR 8
Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2 – ul. Sadowa 11
Sadowa (od nr. 13 do 39, z wyłączeniem 13A)
Oto kandydaci:
Zbigniew Daszyk – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Nowak – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Jakub Orybkiewicz – KWW Kongresu Nowej Prawicy
Adam Przybysz – KWW Alicji Wosik „Rozwój”

OKRĘG NR 6

OKRĘG NR 16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Reymonta 6
Aleja gen. B. Prugara-Ketlinga (nr 1, 3 i od nr. 6 do 24), Dworcowa
(od nr. 1 do 13), Kolejowa, Lwowska, Opłotki, Przelotowa, Reja,
Reymonta, Spokojna, Zielona
Oto kandydaci:
Janusz Baszak – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Maciej Mateja – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Rafał Nagaj – KWW Ruch Samorządowy Na rzecz Rozwoju Sanoka
Mieczysław Sabat – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Barbara Skrętkowska – KWW Wojciecha Blecharczyka

OKRĘG NR 17

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Przemyska 80
Bracka, Chełmońskiego, Chrobrego, Deszczowa, Gajowa, Gałczyńskiego, Hetmańska, Kasztelańska, Kawaleryjska, Kmicica, Kolorowa,
Korczaka, Kosynierów, Kółkowa, Królowej Jadwigi, Krótka, Łączna,
OKRĘG NR 9
Malownicza, Mała, Mieszka I, Mostowa, Narożna, Nastrojowa,
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sadowa 12
Okrężna, Olchowiecka, Pawia, Piękna, Podmiejska, Poetycka, ProJana Pawła II, Kamienna, ks. Gorazdowskiego
sta, ppor. M. Zaremby, Przemyska, Przodowników, Przytulna, RuOto kandydaci:
Rycerska, Sienna, Słowicza, Spacerowa, Stefana BatoreWojciech Dżułyk – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka miankowa,
go, Strażacka, Szewska, Świętojańska, Tetmajera, Turystyczna, TuwiAndrzej Kędra – KWW Janiny Sadowskiej
ma, Urocza, Widokowa, Witkiewicza, Wł. Jagiełły, Wł. Łokietka,
Szymon Prorok – KWW Kongresu Nowej Prawicy
Wschodnia, Wylotowa, Wyspiańskiego, Zagłoby, Zagumienna
Adam Ryniak – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Oto kandydaci:
Jerzy Sybidło – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Roman Babiak – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Michał Żuchowski – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Paweł Biodrowicz – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
OKRĘG NR 10
Tomasz Dańczyszyn – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Żłobek Samorządowy nr 2, ul. Traugu�a 23
Kowalewski – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz
Dembowskiego, Jabłoni, Sadowa (od nr 1 do 9 i nr 13A), Sierakow- Mieczysław
Rozwoju
Sanoka
skiego, Śliwowa, Wiśniowa
Oto kandydaci:
Maciej Bluj – KWW Wojciecha Blecharczyka
Stanisław Leśniak – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Marian Osękowski – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Ryszard Radwański – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Jagoda Ryniak – KWW Kongresu Nowej Prawicy

OKRĘG NR 11

Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” – ul. Traugu�a 9
Heweliusza, Kopernika, Langiewicza
Oto kandydaci:
OKRĘG NR 4
Maciej Bieniasz – KWW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Mickiewicza 21, budynek D
Adam Herbut – KWW Wojciecha Blecharczyka
2 Pułku Strzelców Podh., A. Mniszek-Tchorznickiego, Dmowskiego, Andrzej Ostrowski – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Kościuszki (od nr. 18 do 70), Mickiewicza (od nr. 1 do 30 i nr 32), Elżbieta Wójcik – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Orzeszkowej, Parkowa, Plac Harcerski, Plater, Szopena, Traugu�a Stanisław Żyłka – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
(od nr. 1 do 5), Zacisze, Zamkowa, Żwirki i Wigury)
OKRĘG NR 12
Oto kandydaci:
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Mickiewicza 49
Andrzej Budzicki – KWW Ruchu Narodowego
Armii Krajowej, Mickiewicza (numery nieparzyste od 31 do 37A
Józef Haniak – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
oraz od 38 do 50), Poprzeczna, Staszica, Traugu�a (nr 6 i 21)
Piotr Kobylakiewicz – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Oto kandydaci:
Krzysztof Szul – KWW Wojciecha Blecharczyka
Stanisław Bądkowski – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Witold Święch – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Elżbieta Kadłuczka – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Szymon Mrugała – KWW Ruch Samorządowy Na rzesz Rozwoju Sanoka
OKRĘG NR 5
Łukasz Radożycki – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Budynek Rady Dzielnicy Dąbrówka, ul. Krakowska 36
Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Brzozowa, Miło- Ryszard Wojnarowski – KWW Wojciecha Blecharczyka
OKRĘG NR 13
sza, Dąbrowiecka, Fredry, Gołębia, Głogowa, Iwaszkiewicza, Jana
TS Sanoczanka, ul. Kwiatowa 25
Wiktora, Jastrzębia, Jarzębinowa, Kaczkowskiego, Kasprowicza, Kolberga, Konopnickiej, Krakowska (od nr. 8 do 30), Krucza, Leszczy- Biała Góra, Białogórska, Bluszczowa, Chabrów, Goslara, Jaśminowa, Jonowa, Leśmiana, Lewakowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Okołowi- dłowa, Krasińskiego, Kwiatowa, Liliowa, Maków, Międzybrodzka, Młyczówka, Pigonia, Pola, Prusa, Rataja, Rymonowska (od nr. 51 narska, Modrzewiowa, Padlewskiego, Ruciana, Rybickiego, Sosnowa,
do 124), Staﬀa, Struga, Szczudliki, Ustronie, Wańkowicza, Wyki, Za- Szafera, Świerkowa, Traugu�a (od nr. 8 do 83 z wyłączeniem 21)
menhofa, Zapolskiej, Żeromskiego, Żurawia
Oto kandydaci:
Mariusz Chytła – KWW Wojciecha Blecharczyka
Oto kandydaci:
Ryszard Lassota – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Alicja Kocyłowska – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Grzegorz Panek – KWW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Adam Kornecki – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Krystian Porębski – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Józef Krynicki – KWW Wojciecha Blecharczyka
Grażyna Rogowska – KWW Ruchu Narodowego
Łukasz Tomczuk KWW Kongresu Nowej Prawicy
Janina Sadowska – KWW Janiny Sadowskiej
Beata Wróbel – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Katarzyna Żuk – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1,
ul. Piastowska 47
1000-lecia, Aleja Najświętszej Marii Panny, Batalionów Chłopskich,
Bema, Bojko, Didura, Doktora Zaleskiego, Dworska, Fasnachta, Glinice, Graniczna, II Armii Wojska Polskiego, Kalinowa, Krakowska
(od nr. 34 do 192), Krzyżanowskiego, ks. Antoniego Szypuły, ks. Stojałowskiego, Kujawska, Lisowskiego, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Mokra, Na�owa, Okulickiego, Piastowska, Pollaka, Pomorska, Prochaski, Skołozdro, Słuszkiewicza, Stankiewicza, Stapińskiego, Stefczyka, Sucha, Śląska, Targowa, Witosa
Oto kandydaci:
Tomasz Dębiński – KWW Kongresu Nowej Prawicy
Anna Drwięga – KWW Niezrzeszeni dla Rozwoju Sanoka
Marian Kopeć – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Józef Kornecki – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Agnieszka Kornecka-Mitadis – KWW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Edward Pytlowany – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Elżbieta Staszkiewicz – KWW Wojciecha Blecharczyka

A teraz, dla ułatwienia, specjalnie dla Czytelników „Tygodnika Sanockiego”, podajemy składy kandydatów (w kolejności alfabetycznej) zgłoszonych do poszczególnych okręgów. Jeśli wiemy,
w którym okręgu będziemy głosować (osobom, które mają z tym
kłopoty, ułatwimy, wymieniając, które ulice należą do danego
okręgu), to bez szukania na listach poszczególnych komitetów
wyborczych, dostajecie Państwo na tacy swoich kandydatów.
I od tego momentu zaczynacie się Państwo zastanawiać, na kogo
oddać swój głos. Wprawdzie w nawiasach podajemy, który komitet zgłosił danego kandydata, ale namawiamy wybierać osobę,
a nie jego legitymację partyjną. A zatem do dzieła;

OKRĘG NR 14

Gimnazjum nr 1, ul. Kochanowskiego 2
Kochanowskiego, Ogrodowa
Oto kandydaci:
Paweł Adamiak – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Halina Drwięga – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Maria Oberc – KWW Wojciecha Blecharczyka
Jakub Osika – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka
Andrzej Robel – KWW Niezrzeszeni dla Rozwoju Sanoka

OKRĘG NR 18

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Robotnicza 13a
Działkowa, Jasińskiego, Jesienna, Kasprzaka, Kilińskiego, Konarskiego (numery parzyste od nr. 74 do 90 i od nr. 131 do 141), ks. Wołka,
Leśna, Robotnicza, Słoneczna, Stolarska, Szklana, Wichrowa, Wiosenna, Wspólna, Zagumna
Oto kandydaci:
Piotr Lewandowski – KWW Wojciecha Blecharczyka
Adam Nędza – KWW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Czesław Tere�nko – KWW Ruchu Narodowego
Henryka Tymoczko – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Mariusz Zieliński – KWW Alicji Wosik „Rozwój”

OKRĘG NR 19

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4
Akacjowa, Ceramiczna, Cmentarna, Karpacka, Kluski, Lipińskiego
(nr. nieparzyste od nr 115 do 125 i od nr. 126 do 246), L. Kawczyńskiego, Lipowa, Łany, Murarska, Nowa, Okrzei, Porcelanowa, Rysia,
Sowia, Stawowa, Stróżowska (nr 4, 4A i od nr. 15 do 40), Sudecka,
Topolowa, Ustrzycka, Wierzbowa, Wilcza, Zagórska
Oto kandydaci:
Stanisław Chęć – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Maciej Czapor – KWW Samorządu Ziemi Sanockiej
Maciej Drwięga – KWW Macieja Drwięgi
Marek Drwięga – KWW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Albert Pleśniak – KWW Ruchu Narodowego
Joanna Szmyd – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Antoni Wojewoda – KWW Wojciecha Blecharczyka
Dariusz Zubik – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka

OKRĘG NR 20

Gimnazjum nr 3, ul. Lipińskiego 63
M. Beksińskiego, Dworcowa (od nr. 39 do 41), Kołłątaja, Lipińskiego
(od nr. 1 do 114A i numery parzyste od nr. 118 do 124), Rzemieślnicza, Stróżowska (nr 5 i numery parzyste od nr. 8 do 14), Wolna
Oto kandydaci:
Michał Bąk – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Czerwiński – KWW Ruch Samorządowy Na rzecz Rozwoju Sanoka
Sebastian Gądek – KWW Ruchu Narodowego
Robert Homa – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Teresa Lisowska – KWW Wojciecha Blecharczyka

OKRĘG NR 21

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1
800-lecia, dr. Niedzielskiego, Głowackiego, Górna, Jagodowa, Jasna
(od nr. 30 do 40), Jezierskiego, Jordana, Kenara, Konarskiego (od nr.
25 do 73, numery parzyste od nr. 14 do 18 i numery nieparzyste od nr.
75 do 129), Malinowa, Michała Drzymały, Niecała, Osiedle, Płowiecka, Pogodna, Polna (od nr 24 do 60), Poziomkowa, Pszenna, Sielska,
OKRĘG NR 15
Stawiska, Śniegowa, Warzywna, Za Potokiem, Zielna Zigmunda
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Al. Szwajcarii 5
Aleja gen. B. Prugara-Ketlinga, (nr 2 i 4), Aleja Szwajcarii, Aleja Wojska Polskiego, Oto kandydaci:
Błonie, I Armii Wojska Polskiego, Królowej Bony (z wyłączeniem nr. 23 i 29)
Józefa Bach – KWW Ruchu Narodowego
Tomasz Kowalski – KWW Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka
Oto kandydaci:
Franciszek Podulka – KWW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka
Krzysztof Banach – KWW Niezrzeszeni dla Rozwoju Sanoka
i Ziemi Sanockiej
Jerzy Galant – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Kazimierz Rejnin – KWW Alicji Wosik „Rozwój”
Zdzisław Gładysz – KWW Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Rychter – KWW Ruch Samorządowy Na rzecz Rozwoju Sanoka Piotr Uruski – KWW Prawo i Sprawiedliwość
WojciechWydrzyński– KWW Towarzystwo PrzyjaciółSanoka i Ziemi Sanockiej Bolesław Wolanin – KWW Wojciecha Blecharczyka
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Wybory do Rady Powiatu Sanockiego...
Odbędą się w tym samym dniu, co wybory do rad gmin (16 listopada), ale według innych zasad niż w samorządach gminnych, gdzie wprowadzono okręgi
jednomandatowe. 21 radnych powiatowych wybierać będziemy tak jak dotychczas, w czterech okręgach wielomandatowych. Zmieniły się jedynie ich
granice, a co za tym idzie, liczba mandatów w każdym z nich. W danym okręgu
możemy oddać głos tylko na jednego kandydata, ale o tym, czy zdobędzie on
mandat, zadecyduje nie tylko liczba zdobytych przezeń głosów, ale i liczba głosów oddanych na listę, z której ów kandydat startuje. Podział mandatów zostanie dokonany bowiem w sposób proporcjonalny do liczby głosów oddanych na
listy. Uczestniczyć w nim będą tylko te komitety wyborcze, które osiągną tzw.
próg wyborczy (co najmniej 5 procent głosów).

Okręg nr 1

gminy: Besko, Bukowsko,
Komańcza, Zarszyn
– 5 mandatów
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Roman Konieczny
2. Zbigniew Bieleń
3. Ewa Marczak
4. Elżbieta Łajkosz-Gerent
5. Bogdan Bętkowski
6. Małgorzata Szybka
7. Elżbieta Lutomska
8. Tadeusz Hanus
9. Jan Folta
Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia „Zjednoczeni
Samorządowcy Ziemi Sanockiej”.
1. Robert Pieszczoch
2. Witold Jawor
3. Józef Kocoń
4. Bolesław Marszałek
5. Bogumiła Bętkowska
6. Józef Ćwiąkała
7. Renata Genowefa Czajnik
8. Władysław Wiesław Forys
9. Alicja Pierożak
10. Ewa Patała
Komitet Wyborczy
Wyborców „Przyjazny Powiat”
1. Michał Szaryj
2. Joanna Gomułka
3. Urszula Rydz-Smolik
4. Dariusz Hnat
5. Jolanta Nowak-Adamowska
6. Maciej Spaliński
7. Anna Gajewska
8. Piotr Woźniak
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Grażyna Borek
2. Jan Jaślar
3. Kazimierz Wolański
4. Jan Kuczma
5. Danuta Nagórzańska-Gał
6. Emil Węgrzyn
7. Aneta Szałankiewicz
8. Ewa Dołżycka-Myćka
9. Adam Iżowski
10. Grzegorz Majka

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Tadeusz Szałankiewicz
2. Ryszarda Mikołajek
3. Dariusz Jęczkowski
4. Andrzej Duda
5. Anna Świerniak
6. Marcin Śnieżek
7. Ryszard Gondela
8. Bogumiła Żyłka
9. Magdalena Wojtoń
Komitet Wyborczy Towarzystwa
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
1. Igor Wójciak
2. Joanna Burczyk
3. Agnieszka Drozd
4. Marek Grabek
5. Zdzisława Zabiega
6. Elżbieta Skripkariuk
7. Arkadiusz Hydzik
8. Mariusz Zaucha
9. Elżbieta Adamska
10. Wojciech Jakubaszek

Okręg nr 2
gmina Zagórz
– 3 mandaty

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Jerzy Zuba
2. Katarzyna Czech
3. Wanda Izdebska
4. Iwona Osenkowska
5. Janusz Krajnik
6. Jan Giba
Komitet Wyborczy
Wyborców „Przyjazny Powiat”
1. Jan Długosz
2. Anna Kozakiewicz
3. Krystyna Sawczyszyn
4. Józef Kowalczyk
5. Jakub Pawłowski
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Krzysztof Strzyż
2. Anna Szary
3. Edward Mąka
4. Katarzyna Motas-Stabryła
5. Dorota Tobiasz
6. Stanisław Fal

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Piotr Podgórski
2. Anna Mielnik
3. Beata Nowakowska
4. Tomasz Długosz
5. Beata Dyrkacz-Düpre
6. Wacław Świerniak
Komitet Wyborczy
Towarzystwa Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej
1. Wacław Krawczyk
2. Marek Szpara
3. Bogusława Giba
4. Piotr Bochnak
5. Monika Górka
6. Joanna Kułakowska-Lis

Okręg nr 3

miasto Sanok – 8 mandatów
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Kazimierz Węgrzyn
2. Andrzej Chrobak
3. Ewa Latusek
4. Andrzej Romaniak
5. Damian Biskup
6. Joanna Hydzik
7. Waldemar Szybiak
8. Agnieszka Szczepańska
9. Jan Marcinkowski
10. Wanda Wojtuszewska
11. Grzegorz Kozak
12. Robert Baliński
13. Krystyna Jurasińska-Skotnicka
14. Mirosław Sworst
15. Agnieszka Kochan
16. Andrzej Radwański
Komitet Wyborczy
Wyborców „Przyjazny Powiat”
1. Ziemowit Borowczak
2. Zygmunt Pytlowany
3. Ewa Zgłobicka
4. Renata Maliszewska
5. Maciej Domański
6. Henryk Starejki
7. Lucyna Siekierzyńska
8. Krzysztof Wal
9. Agnieszka Stabryła
10. Grzegorz Pasztyła
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Alicja Wosik
2. Krzysztof Juszczyk
3. Ryszard Koczeń
4. Marian Kowal
5. Stanisław Tutak
6. Marianna Jara
7. Agnieszka Niemiec-Kukułka
8. Marek Pastuszczak

Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia „Zjednoczeni
Samorządowcy Ziemi Sanockiej”.
1. Bogdan Marek Struś
2. Marta Teresa Muszyńska
3. Jolanta Rzeszutek
4. Bogdan Marek Florek
5. Małgorzata Dąbrowska
6. Dariusz Jan Carkowski
7. Władysław Zajdel
8. Agnieszka Renata Fuksa
9. Jacek Głód
10. Piotr Paweł Kolano
11. Tomasz Roman Gawlewicz
12. Stanisław Sarna
13. Wiesław Antoni Bajger
14. Tomasz Dulba
15. Karolina Uruska
16. Małgorzata Pilch
Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Sebastian Niżnik
2. Zo�a Kordela-Borczyk
3. Zdzisław Kowalski
4. Tadeusz Panek
5. Małgorzata Sawicka
6. Andrzej Siwiec
7. Katarzyna Kopecka
8. Edward Fic
9. Mariusz Sołtys
10. Jolanta Sudykowska-Pacześniak
11. Lesław Leśniak
12. Krzysztof Fil
13. Anita Błażowska
14. Bartosz Mrugała
15. Magda Wawrzkiewicz
16. Artur Rudnicki
Komitet Wyborczy Towarzystwa
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
1. Waldemar Och
2. Andrzej Rychlicki
3. Irena Penar
4. Adam Mindur
5. Grzegorz Kornecki
6. Beata Dziuban
7. Robert Zoszak
8. Bernard Jayko
9. Bożena Jastrzębska
10. Kazimierz Olender
11. Wojciech Wesołkin
12. Grażyna Węgrzyńska
13. Kazimiera Futyma
14. Mieczysław Krauze
15. Anna Kamińska
16. Damian Delekta

Okręg nr 4

gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska
– 5 mandatów
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Janusz Cecuła
2. Tadeusz Galant
3. Anna Herdyńska
4. Agata Brygidyn

5. Wojciech Petryk
6. Renata Dzierżawska-Świder
7. Piotr Kopczyk
8. Iwona Bodziak
9. Józef Buczek
10. Zbigniew Gibała
Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia „Zjednoczeni
Samorządowcy Ziemi Sanockiej”.
1. Piotr Marcin Wojnarowski
2. Wojciech Rafał Paradiuk
3. Stanisław Mielnikiewicz
4. Anna Trebenda
5. Kazimierz Jan Marczak
6. Justyna Drozd
7. Marcin Józef Mleczko
8. Katarzyna Kobrzyńska
9. Anna Zo�a Jakima
10. Anna Korona
Komitet Wyborczy
Wyborców „Przyjazny Powiat”
1. Marcin Karczyński
2. Krzysztof Sasko
3. Jolanta Romaniuk
4. Grażyna Dereń
5. Maria Świętek
6. Ewa Rudy
7. Adam Dereń
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Marian Czubek
2. Stanisław Stabryła
3. Monika Węgrzyniak
4. Dariusz Szmyd
5. Eugeniusz Stabryła
6. Marzena Kapustyńska
7. Ewa Dudka
8. Janina Kobiałka
9. Piotr Ziemlewicz
10. Marek Wolanin
Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
1. Agnieszka Haduch
2. Stanisława Chromiak
3. Marian Proćko
4. Tomasz Gankiewicz
5. Izabela Futyma
6. Celina Chutkowska
7. Jerzy Klecha
8. Anna Hryszko
9. Jerzy Szałankiewicz
10. Damian Popowicz
Komitet Wyborczy Towarzystwa
Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
1. Marian Futyma
2. Stanisław Wolwowicz
3. Aneta Wanielista-Kafara
4. Longin Knurek
5. Marek Rolnik
6. Lucyna Domańska
7. Andrzej Michalak
8. Stanisława Zoszak-Szolc
9. Magdalena Sroka
10. Krzysztof Jakubowski

... i Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Poza radnymi do gmin i powiatów
będziemy również wybierać 33 radnych do sejmiku wojewódzkiego, wyłonionych w pięciu okręgach wyborczych. Powiat sanocki wraz z ościennymi (bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski) znajduje
się w okręgu nr 5, który ma do dyspozycji 8 mandatów. Wybory odbędą
się na starych zasadach – głosujemy
na jednego kandydata, a o tym, czy
zdobędzie on mandat, przesądzi liczba głosów oddanych nie tylko na niego, ale i na całą listę (obowiązuje
5-procentowy próg wyborczy).
Przedstawiamy kandydatow z powiatu
sanockiego (z przyporządkowanym im
numerem na poszczególnych listach).

Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD Lewica Razem
4. Anna Borowczak, Sanok
10. Anna Pasternak, Długie
13. Marek Marynowicz, Sanok

Komitet Wyborczy
Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
2. Conrad Gadomski, Prusiek

Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
11. Ryszard Paszkiewicz, Sanok
16. Magdalena Gajewska, Zarszyn

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP

2. Sławomir Miklicz, Sanok
5. Dariusz Raczkowski, Zagórz
9. Anna Błażowska, Czaszyn

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Tadeusz Pióro, Sanok
3. Adam Drozd, Sanok
14. Ewa Baranowska, Zagórz

Komitet Wyborczy
Wyborców Ruch Narodowy
5. Sebastian Gondek, Sanok
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OGŁOSZENIA

LOKALE
NIERUCHOMOŚCI

 Tanio dom, Tyczyn, www.
ogrodowa8.pl
 Dawną „Kawiarnię pod piwniczką” wraz z działką 10 a,
na Posadzie, cena do uzgodnienia, tel. 661-19-28-70, 0044
Sprzedam
 Oferta specjalna! Od zaraz 7794 453 532 lub e-mail: aga3-pokojowe mieszkanie 62,5 m2 sieka@yahoo.co.uk
(IV piętro), nowe okna, Posada  Działkę 10 a, Sanok – Olprzy ul. Wolnej, tylko 150.000 zł, chowce, tel. 661-53-36-73.
tel. 661-19-28-70, email: agaPosiadam
sieka@yahoo.co.uk
 Tanio mieszkanie do remon- do wynajęcia
tu 40 m2, przy ul. Wyspiańskie-  Mieszkanie 50 m2, 2 pokoje
(I piętro), umeblowane, przy ul.
go 43, tel. 721-96-02-56.
 Mieszkanie 48 m2 (II piętro), Kościuszki, tel. 660-54-52-80.
Śródmieście, tel. 727-96-06-69.  Pokoik dla uczennicy, tel.
 Mieszkanie 57,6 m2, 3 pokoje, 515-50-50-56.
kuchnia, łazienka + wc (I piętro),  Lokale 28 m2 i 38 m2 (I piętro),
przy ul. Kochanowskiego wraz w centrum, tel. 607-04-99-95.
z garażem murowanym przy ul.
Podgórze, tel. 13-463-11-27.
 Mieszkanie 50 m2, 3-pokojowe, Sanok, Błonie przy ul. KoCyklinowanie – bezpyłowe,
chanowskiego, cena do uzgodukładanie podłóg, lakierowanie,
nienia, tel. 792-29-23-21 lub
renowacje, w ofercie parkiet
605-10-79-58.
tel. 506-356-210
 Mieszkanie 55 m2, po remoncie, w centrum, tel. 604-45-18-53 lub 696-98-69-12.
KUPIĘ STODOŁY, DOMY
 Mieszkanie 50,4 m2
DREWNIANE DO ROZBIÓRKI,
(III piętro), przy ul. KochanowWYMIENIĘ STARE
skiego, naprzeciw Lidla, tel.
DESKI NA NOWE,
605-30-71-18.
TEL. 604-919-399

 Lokal usługowo-handlowy 50 m2,
przy ul. Robotniczej, z osobnym
wejściem od strony parkingu, tel.
600-90-75-03 (8-16).

RÓŻNE
Sprzedam

 Drewno opałowe, tel. 605-20-56-40.
 Tuje szmaragd 0,55 zł, tel.
518-51-88-35.
 Zboże i ziemniaki z możliwością dowozu na miejsce, tel.
723-46-00-13 lub 13-467-20-39.
 Drewno opałowe, tel. 504-37-24-04.
 Obornik koński, tanio, tel.
692-41-26-05.
 Pustaki ceramiczne, tanio,
tel. 533-48-41-73.

SPRZEDAM
ZIEMNIAKI
tel. 665-035-169
Potrzebujesz
pieniędzy, wejdź:
www.daiglob.pl
(zakładka daiglob a-count)
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AUTO-MOTO

Korepetycje
 Matematyka, tel. 509-46-

Sprzedam

 VW golfa IV, 1.9 SDi (2000),
atrakcyjna cena, tel. 664-85-39-54.

PRACA
Zatrudnię

 Pracownika do warsztatu
samochodowego, tel. 604-41-53-28.
 Fryzjerkę damsko-męską,
tel. 508-35-56-71.
Pożyczki! Super oferta!
Potrzebujesz gotówki – dzwoń!
Pożyczki dla każdego, proste zasady,
minimum formalności, dzwoń!
tel. 666-393-804, 17-871-30-74

62-64.
 Chemia, tel. 665-85-48-66.
 Matematyka – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, tel. 516-03-24-48.
 Matematyka w domu klienta,
tel. 504-18-98-11.
 Fizyka, matematyka, j. niemiecki, tel. 604-91-36-50.
 Angielski: matura, konwersacje i testy, tel. 50 60 80 353.
 Angielski, niemiecki, tel. 513-18-43-24.

ZY
S
Ń
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M WOW
STA ŚCIE
D
O
P
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O
M
W BRUTT
ZŁ
48

Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Renowacja schodów.
tel. 600-830-854

URZĄD MIASTA SANOKA
informuje:
Od wywieszonego na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie w dniu 10.10.2014 r. Projektu listy kandydatów
na najemców lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Sanoka przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Sanoka w terminie do jednego miesiąca od daty wywieszenia.
Po rozpatrzeniu odwołań Burmistrz Miasta ustali ostateczną listę kandydatów na najemców lokali mieszkalnych.
Zaznaczam, że rozpatrzeniu przez Komisję Mieszkaniową podlegały wnioski o najem i zamianę lokali
mieszkalnych złożone w tut. Urzędzie do dnia 09.10.2014 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jacek Gomułka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Krakowskiej, oznaczona jako działka nr 206/2 o powierzchni 0,0198 ha, objęta księgą
wieczystą nr KS1S/00050441/8. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 19 800,00 zł Wadium – 2 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz 518 z późn. zm.) upłynął 10.10.2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w sali Herbowej Nr 64, o godz. 900 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi, w określonej wyżej wysokości, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003 najpóźniej
w dniu 17 listopada 2014 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, lub pod numerem telefonu 13 465 28 49, w godzinach od 730 do 1530.

DO WYNAJĘCIA

Dwa korty tenisowe wraz z infrastrukturą techniczną
oraz zapleczem socjalno-sanitarnym w Sanoku.
Lokal na sklep 120 m2
Hala usługowo-serwisowa.
Dwa lokale biurowe o powierzchniach 22 m2.
Petro-San Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 248, 38-500 Sanok,
stacja paliw BP, tel. 13 464 42 51, 725 800 215

AUTOSAN S. A. w upadłości likwidacyjnej
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
Konstruktor ds. elektrotechniki.
Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie (kierunek elektroniczny)
Znajomość techniki cyfrowej i programowania PLC
Znajomość programu AUTOCAD, Solid Works
Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (dodatkowy atut)
Znajomość rysunku technicznego
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@autosan.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bukowsko
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona obrębie wsi:
1. Wola Piotrowa – Nr działki 133/5 i 134/3 – o łącznej pow. 0,13 ha
objęta księgą wieczystą KS1S/00045978/3. Działka położona
przy drodze powiatowej. Wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza wynosi 11.200,00 zł
Wysokość wadium
1.200,00 zł
2. Bukowsko – Nr działki 1574/2 – o pow. 0,0233 ha objęta księgą wieczystą KS1S/00052277/1. Działka położona za stajnią
spędową. Wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł
Wysokość wadium
400,00 zł
3. Pobiedno – Nr działki 40 – o pow. 0,5622 ha objęta księgą
wieczystą KS1S/00078811/5. Działka położona na tzw. łąkach.
Wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza wynosi 11.600,00 zł
Wysokość wadium
1.200,00 zł
Termin wpłaty wadium upływa z dniem 17 listopada 2014 r.
– płatne w formie pieniędzy w wysokości ustalonych jak wyżej
na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 36 8642 0002 2001 0000
4662 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku. Decyduje
data wpływu na rachunek bankowy Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowsku woj. podkarpackie, sala nr 9
– parter.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Bukowsko oraz opublikowane na stronie
internetowej www.bukowsko.pl
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Bukowsko telefon 13-467-40-15
(wew. 33 lub 34), e-mail sekretariat@bukowsko.pl

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sanoku ogłasza drugi przetarg
ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej
własności lokalu mieszkalnego
o pow. 62,20 m2, położonego na II piętrze w budynku przy Alei
Gen. Prugara Ketlinga 20/32 w Sanoku. Cenę wywoławczą
mieszkania ustala się na kwotę 135.612,00 zł (słownie: sto
trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2014 r. o godz. 11.00
w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy
Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13.561,00 zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku – pokój 403 (IV piętro) do dnia 05.11.2014 r.
do godz. 10.00. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej kwoty ustalonej w przetargu do 14 dni
od dnia przetargu tj. do dnia 19.11.2014 r. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku niewpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym terminie,
osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego
mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi
w dniu 05.11.2014 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315, 316 – III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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LOMBARD

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA

OGRODZENIA

BRAMY BALUSTRADY

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

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

Program pomocowy realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi, współfinansowany
jest przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarp. oraz budżetu Państwa.

UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM (3,75 %)
Szczegółowa informacja na stronie: www.fww.org.pl
Kontakt tel. 502 234 510, 13 464 47 41
Biuro w Sanoku, ul. Kościuszki 37 (I piętro DH Rolnik)
pon, wt, czw. oraz w Lesku, ul. Moniuszki 6

Publikacja współnansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bieszczadzkie Forum Europejskie we współpracy z Powiatem Leskim realizuje od stycznia 2014 projekt „Wspólnie
na rzecz rozwoju” w ramach
Priorytetu V Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest
poprawa jakości mechanizmów współpracy Powiatu
Leskiego i organizacji pozarządowych (NGO) na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich.
Na terenie Starostwa Powiatowego od stycznia 2014 r. funkcjonuje Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Do zadań powołanego
biura należy m.in. wsparcie
instytucjonalne, merytoryczne,
szkoleniowo-doradcze, informacyjno-promocyjne i animacyjne dla organizacji pozarządowych.

Pod koniec czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lesku odbyło się drugie z cyklu Leskich spotkań na rzecz
współpracy, na którym eksperci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie przedstawili wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań z dwóch obszarów: „Polityka społeczna oraz
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych w Powiecie Leskim”
oraz „Edukacja i wychowanie
w Powiecie Leskim”.
W miłej atmosferze przedstawiciele NGO chętnie uczestniczyli
w dyskusji.
Efektem końcowym projektu będzie wypracowanie Strategii rozwoju kapitału ludzkiego w Powiecie Leskim na lata 2015-2020.
Do opracowania projektu strategii powołane zostały zespoły złożone z przedstawicieli JST oraz
organizacji pozarządowych.
Członkowie powołanych zespołów uczestniczyli w warsztatach

„SZWAGIER - MEBLE”

DYŻURY

poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

20 października (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni wiceprzewodniczący
Tomasz Dańczyszyn

FACHOWY MONTAŻ

w godz. 16-17

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

23 października (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Maciej Drwięga
w godz. 17-18

W RADZIE MIASTA

AGNIESZKA FABIAN (3)

WSPÓLNIE NA RZECZ ROZWOJU

oraz korzystali z doradztwa
z zakresu powierzonych im zadań w celu zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych
procedur i dokumentów.
Podczas trzecich z cyklu Leskich spotkań na rzecz współpracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz

samorządu dyskutowali nad
projektem strategii, który poddany został dalszym konsultacjom społecznym.
Realizacja projektu nad tworzeniem płaszczyzny współpracy
między JST a organizacjami
pozarządowymi zakończy się
w lutym 2015 r. TEKST SPONSOROWANY

Aktualny cennik reklam i ogłoszeń
1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa
1,20 zł
– druk wytłuszczony (za słowo)
1,80 zł
2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm)
48 zł
– ligran 8 cm2 (41 mm x 20 mm)
20 zł
– kolejne moduły – wielokrotność podstawowego
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie
+ 200%
– reklama na ostatniej stronie
+ 100%
– wybór strony lub miejsca
+ 50%
• Przy większych reklamach druga strona jest wyłączona.
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
– ogłoszenia standardowe:
• moduł podstawowy
36 zł
• moduł podwójny
72 zł
– wielokrotność modułów 75% wartości reklamy
3. Teksty promocyjne (sponsorowane) min. 12 modułów
– tekst promocyjny na stronie redakcyjnej 50% ceny reklamy o tej samej powierzchni
4. Inserty (wkładki reklamowe)
od 0,10 zł do 0,15 zł/szt.
5. Bonikaty dla klientów
– 4-7 emisji
15% zniżki
– 8-14 emisji
20% zniżki
– powyżej 15 emisji
25% zniżki
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Stankiewicza, oznaczona jako działka nr 5/6 o pow. 0,0461 ha objęta księgą wieczystą
nr KS1S/00052375/8 oraz działka nr 8/7 o pow. 0,1701 ha objęta księgą wieczystą nr KS1S/00037204/8.
Działy III i IV ksiąg wieczystych są wolne od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 45 000,00 zł Wadium – 4 500,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. ).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz 518 z późn. zm.) upłynął 10.10.2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w sali Herbowej Nr 64, o godz. 930 .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi, w określonej wyżej wysokości, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003 najpóźniej
w dniu 17 listopada 2014 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „przetargi”).
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, lub pod numerem telefonu 13 465 28 49, w godzinach od 730 do 1530.

KRZYZÓWKA nr 41
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadsyłać na pocztówkach w terminie do 10 dni od
daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I nagroda – gotówka 30 zł „Tygodnik Sanocki”. II – 20 zł (gotówka), Przed odebraniem
nagród prosimy o pobranie z redakcji zaświadczenia o wygranej.
Dobry znajomy
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Rozwiązanie krzyżówki nr 40:

FIGURKA Z SASKIEJ PORCELANY
1. Dominika Malec, ul. 3 Maja, 2. Jagoda Zapołoch, ul. Zamkowa
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Wygrana Więckowicza, sukces Bałdy
Wędkarze z koła nr 1 świetnie zakończyli walkę o spinningowe
Grand Prix Okręgu. Finałowe zawody na Solinie wygrał Andrzej
Więckowicz, łowiąc największą rybę, a dzięki zajęciu 3. miejsca
Piotr Bałda znów odniósł zwycięstwo w klasy�kacji łącznej.
ak przed rokiem ostatnią run- więc zapowiadała się ostra waldę zmagań rozegrano w okoli- ka o zwycięstwo w klasy�kacji.
cach Jaworu, gdzie wtedy jeden Ostatecznie wygrał ją nasz wędz wędkarzy wyciągnął ponadme- karz, powtarzając sukces sprzed
trowego szczupaka. Tym razem roku, tym razem z dorobkiem
padła sztuka dużo mniejsza, ale 124 pkt. W dziesiątce uplaso69 cm to też rzadkość podczas wali się też: 4. Kuzio – 97,
zawodów. Ryba wzięła Więcko- 9. Więckowicz – 70. Pozostałe
wiczowi na niewielkiego rippe- lokaty: 16. Piotr Kucharski
ra, a że tra�ło mu się i 6 okoni, to (koło nr 1), 18. Marek Nitkowwygrał z dużą przewagą. Sześć ski, 19. Jerzy Olszowski (obaj
okoni złowił też Bałda, co wy- Zagórz), 21. Piotr Lassota,
starczyło do 3. lokaty. Na pozy- 22. Grzegorz Buczkowicz (obaj
cji 8. uplasował się Paweł Kuzio koło nr 1), 23. Andrzej Cielez koła w Zagórzu (2 ryby).
męcki (koło nr 3), 24. Mirosław
Przed �nałowymi zawoda- Czubski (koło nr 1), 25. Krzyszmi Bałda miał tylko punkt prze- tof Kuzian; juniorzy – 3. Patryk Andrzej Więckowicz (z prawej) i Piotr Bałda. Pierwszy wywagi nad wędkarzem z Krosna, Lisowski (obaj koło nr 2).
grał ostatnie zawody, a drugi – klasy�kację łączną GP.
ARCHIWUM PRYWATNE

J

Piętnastka i ultramaraton

Biegacze zaliczyli kolejne dwa wyścigi – Międzynarodowy
Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
i II Ultramaraton Bieszczadzki w Cisnej.
yścig w Tarnobrzegu rozeII Ultramaraton Bieszczadzgrano na 15 km z udzia- ki ze startem i metą w Cisnej,
łem blisko 200 osób. Generalnie rozegrano na trasie liczącej ok.
11. był Damian Dziewiński z So- 53 km. Uczestniczyło w nim pokoła, a czas 52.14 dał mu też nad pół tysiąca osób, które dwa
zwycięstwo w kat. 30-39 lat. razy przebiegały przez Przełęcz
Na pozycji 28. z wynikiem nad Roztokami – najpierw od
1:00.46 �niszował weteran Ma- strony Hyrlatej, potem odbijając
rek Nowosielski, 2. w kat. 50-59 na Okrąglik. Z naszych zawodlat. Obaj poprawili ubiegłorocz- ników najlepiej zaprezentował
ne rezultaty. Organizowano też się kolejny zawodnik Sokoła
biegi na 1 i 2 km. W obydwu 2. – Wojciech Robel. Czas 5:28.12
miejsca zajął Maciej Hunia z So- dał mu 13. miejsce generalnie
koła, uzyskując czasy 3.07 i 7.30. i 9. w kategorii 30-39 lat.

W

Falstart Sanoczanki

Trudny początek

Tenisiści stołowi SKT G3 słabo zainaugurowali rozgrywki
V ligi krośnieńskiej. Pierwsze dwa spotkania to porażki
z Iskrą Blizne i KTS I Brzozów.
oczątek sobotniego meczu
Nazajutrz nasi ping-pongiz Iskrą był obiecujący ści pojechali do Brzozowa.
– w pierwszej serii gier pojedyn- W pierwszych singlach wygrał
czych zwycięstwa odnieśli Prze- Piotr Gomułka, zwycięski też
mysław Kozior i Andrzej Bed- w deblu z Koziołem. Potem rynarczyk, który wygrał też debla wale sukcesywnie powiększali
z Marianem Nowakiem. Nieste- prowadzenie, choć nasi zawodty, od stanu 3:3 grali już prak- nicy nie poddawali się – dwa
tycznie tylko goście, jedynie punkty zdobył jeszcze Marek
Nowak zdołał dorzucić punkt.
Wronowski, a jednego Nowak.
SKT G3 Sanok – Iskra Blizne 4:10; Nowak 1,5, Bednarczyk 1,5,
Kozioł 1, Gomułka. KTS I Brzozów – SKT G3 Sanok 10:5;
Wronowski 2, Gomułka 1,5, Nowak 1, Kozioł 0,5.

P

Dwie podróże nad morze

Short-trackowcy MOSiR-u zaliczyli dwa starty w Elblągu.
Podczas zawodów Polish Open w juniorach A wygrała Angela
Miccoli, a 3. miejsca zajęli Magdalena Tymoczko i Sebastian
Hydzik. W Pucharze Polski najwyżej uplasowała się Anna Jasik.
awody Polish Open były druKolejny start w Elblągu to
gą rundą cyklu Danubia Se- II runda krajowych zmagań. W Puries. Juniorzy A i B startowali ra- charze Polski 6. była Jasik (5. na
zem, potem rozdzielano kat. wie- 500 i 1000 m oraz 6. na 1500 m),
kowe. A. Miccoli tylko raz uplaso- a 11. A. Miccoli (9. na 500 i 1500 m).
wała się na podium – 3. na 500 m Wśród mężczyzn 7. Hydzik (m.in.
z czasem 51,435 (ponadto 4. na 7. na 1500 m). Podopiecznym Ro100 i 1500 m), ale w nieco słab- mana Pawłowskiego słabiej poszło
szej grupie juniorek A przypadło w Ogólnopolskich Zawodach
jej zwycięstwo. Miejsca 3. zajęli Rankingowych. W juniorach D
Tymoczko (m.in. 6. na 1500 m) miejsce 8. zajął jego syn Michał
i Hydzik (4. na 1500, 7. na 500 i 8. (7. na 500, 8. na 1000 i 10. na 777 m),
na 1000 m). Ponadto w junior- w juniorkach C pozycji 9. dla Gakach B lokata 7. Beaty Stabryły brieli Miccoli (6. na 1000 i 8. na
(7. na 500 i 9. na 1000 m).
500 m).

Z

Integracyjne pływanie
XI Mistrzostwa Województwa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pływaniu zakończyły się zwycięstwem drużyny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Gospodarzem imprezy na basenie MOSiR-u był Dom Dziecka,
którego zawodnicy wygrali dwa wyścigi indywidualne.
o zmagań przystąpiło siedem
Trzeci wyścig chłopców wyzespołów – oprócz sanoc- grał Szymon Żołądź z Jarosławia,
kich także Domy Dziecka z: Jaro- najszybszy w kat. 2000 i młodsi.
sławia, Krosna, Rzeszowa i Wolicy Wśród dziewcząt zwyciężały zaoraz Zakład Karny z Uherzec. wodniczki z Krosna: Klaudia FiMłodsze grupy wiekowe pływały lip (2000 i młodsze), Sabina Wana 25 m, starsi mieli dystans dwa zowicz (1997-1999) i Karolina
razy dłuższy. Wyścigi rozgrywano Wazowicz (1996 i starsze). Rozestylem dowolnym, a startować grano też wyścig open na 50 m,
można było zarówno ze stopnia, w którym najlepszy okazał się
jak i bezpośrednio z wody.
Krzysztof Gierula z Uherzec.

D
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Finisz dla „Górników”

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Ligi młodzieżowe

Lubcza Racławówka – Sanoczanka PBS Bank Sanok
3:0 (19, 20, 22).
HOKEJ
Dwa tygodnie po zawodnikach TSV CellFast, sezon rozpoczę- Juniorzy: Ciarko PBS Bank KH Sanok – JKH GKS Jastrzębie
ły siatkarki Sanoczanki PBS Bank. Niestety, bez powodzenia. 6-3 (2-0, 1-1, 3-2); Wanat (2), Michalski (4), Fal (33), Bar (42),
łaby mecz z dużą liczbą błę- kami – podkreślił trener Ryszard Olearczyk (53), Naparło (59). Ciarko PBS Bank KH Sanok
dów własnych. Zwłaszcza Karaczkowski. Jego drużyna – JKH GKS Jastrzębie 8-0 (3-0, 3-0, 2-0); Siuty 2 (9, 19), Hulew III secie, gdy paradoksalnie znów oparta jest o młodzież, w wicz 2 (28, 59), Naparło 2 (38, 51), Chmura (6), Gębczyk (40).
udało się zdobyć najwięcej składzie są tylko dwie nominal- Żacy młodsi: Ciarko PBS Bank KH Sanok – HC 46 Bardejov
punktów. – Ta partia była do wy- ne seniorki – Agnieszka Gór- 9-6 (6-2, 2-2, 1-2); J. Mazur 2 (2, 58,) Lisowski 2 (2, 37), Żółkiewicz 2 (4, 4), K. Mazur (6), Get (13), Dulęba (32).
grania, bo rywalki robiły już bo- niak i Justyna Bekier.
Mini-hokej (turniej w Krakowie): Niedźwiadki UKS MOSiR I
Sanok – Podhale Nowy Targ 5-0 (k. 4:3); Karnas 2, Czopor 2,
Łańko, k. Karnas, Śnieżek, K. Tymcio, Czopor. Niedźwiadki
UKS MOSiR I Sanok – UKH Dębica 2-3 (k. 2:1); K. Niemczyk, Tabor, k. Łańko, Tabor. Niedźwiadki UKS MOSiR I SaTo już de�nitywny koniec sezonu żeglarskiego. Jego ostat- nok – Cracovia Kraków 5-2 (k. 2:2); Tabor 3, Łańko 2, k. Łańnim akcentem był tradycyjny „Rejs dla wytrwałych”, podczas ko, K. Tymcio. Niedźwiadki UKS MOSiR I Sanok – Niedźwiadktórego dwie z trzech klas wygrali zawodnicy Na�owca ki UKS MOSiR II Sanok 6-1 (k. 3:0); Karnas 2, Śnieżek, K. Stabryła, Tabor, Łańko – klucznik, k. Łańko, Karnas, K. Stabryła.
– Marek Sawicki i Marcin Wójcik.
Niedźwiadki UKS MOSiR II Sanok – UKH Dębica 0-6 (k.
2:1); k. Piegdoń, Marczak. Niedźwiadki UKS MOSiR II Sanok
– Cracovia Kraków 1-10 (k. 2:3); Klucznik, k. Klucznik, Słomiana. Niedźwiadki UKS MOSiR II Sanok – Podhale Nowy
Targ 0-3 (k. 2:1); k. Klucznik, Skrzypski.
FUTBOL
Juniorzy starsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Resovia Rzeszów
1-2 (1-1); Zajdel (33).
Juniorzy młodsi: Ekoball Geo-Eko Sanok – Resovia Rzeszów
0-4 (0-2).
Trampkarze starsi: Stal Rzeszów – Ekoball Geo-Eko Sanok 4-0
(0-0). Ekoball Geo-Eko Sanok – Błękitni Ropczyce 5-4 (4-0);
Pielech 2 (12, 27), Słysz (17), Szomko (20), Paszkowski (50).
Trampkarze młodsi: Stal Rzeszów – Ekoball Geo-Eko Sanok
4-1 (2-0); Kopczak (47). Ekoball Geo-Eko Sanok – Błękitni
Ropczyce 3-0 walkower.
Młodzicy starsi: Polonia Przemyśl – Ekoball Geo-Eko Sanok
Marek Sawicki (z prawej) zdobył na własność puchar przechodni. 1-0 (0-0).
rzy pięknej pogodzie regaty szony). Wójcik okazał się naj- Młodzicy młodsi: Polonia Przemyśl – Ekoball Geo-Eko Sanok
miały świetną frekwencję lepszy w turystycznej, 3. miej- 7-1 (3-0); Herman (50).
– 32 łodzie to chyba rekord tej sce zajął Wacław Skiba (BTŻ), SIATKÓW�
imprezy. Wiało nieźle, więc za- 8. Jerzy Kusiak (niezrzeszony), Juniorzy: Wisłok Strzyżów – TSV CellFast Sanok 3:1 (18, 25, -19, 22).
wodnicy dwukrotnie pokony- 9. Wiesław Pietryka, 10. Janusz Juniorki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – Developres SkyRes
wali trasę z Polańczyka pod za- Jagoda). W klasie „jachty II Rzeszów 0:3 (-13, -22, -21).
porę, wokół Wyspy Zajęczej Wiecznie Młode” na pozycji 3. Kadetki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – Developres Rzeszów
i z powrotem. Trzeci rok z rzę- uplasował się Stanisław Tur- 1:2 (-12, 19, -9), Sanoczanka PBS Bank Sanok – Polonia
du najszybciej przepłynął ją Sa- kawski (wszyscy BTŻ).
Przemyśl 2:0 (9, 9).
wicki, zdobywając na własność
W ramach „Rejsu dla wy- Młodziczki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – UKS Gimnazjum
puchar przechodni. Jednocze- trwałych” rozegrano też Puchar Dębowiec 0:2 (-12, -19), Sanoczanka PBS Bank Sanok – Karśnie wygrał klasę sportową, Albatrosa, o który rywalizowali paty MOSiR Krosno 2:1 (-19, 20, 5).
w której 3. był Jan Wilk (BTŻ), żeglarze z tego klubu. Trofeum
a 4. Wiktor Przybyła (niezrze- zdobył Grzegorz Bąk.
Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ
KATARZYNA SKIBA
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Jedni pływali, drudzy dopingowali.
Na pierwszy sposób zdecyReprezentanci SOS-W nie
dował się Sebastian Zakrzewski, zwyciężali indywidualnie, a jedzwycięzca kat. 1996 i starsi: – Ska- nak udało im się wygrać drużynocząc na główkę, uzyskałem prze- wo przed Krosnem i Wolicą.
wagę nad rywalami, potem udało To efekt aż 5 miejsc na podium.
się ją powiększyć. Gdy �niszowa- Dwa razy stawała na nim Julia Jałem, oni byli dopiero po nawrocie rosz, wśród dziewcząt 2. na 50 m
– powiedział. Drugie zwycięstwo i 3. na 25. Ponadto na 50 m pozydla gospodarzy odniósł Piotr Ma- cję 2. zajął Kacper Florko, a 3. lotuski, najlepszy na 25 m w kat. katy wywalczyli Krystyna Maka1997-1999.
ryk i Krystian Makaryk.

Przełaje na Błoniach

Ponad 350 uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół średnich wzięło udział w Powiatowych Indywidualnych Biegach
Przełajowych, które rozegrano na Błoniach. Poniżej wykaz
medalowych lokat we wszystkich kategoriach.
Licealiada. Dziewczęta: 1. Marzena Rajter (ZS1), 2. Aleksandra
Biega (ZS2), 3. Dominika Tymcio (ZS5). Chłopcy: 1. Maciej
Hunia, 2. Paweł Stach (obaj ZS3), 3. Bartosz Rychlicki (ILO).
Gimnazjada. Kl. I: 1. Róża Szpakiewicz (G1), 2. Dominika Marcinik (Zagórz), 3. Kamila Czaban; 1. Mateusz Kopacz (oboje
Niebieszczany), 2. Jakub Baran (G3), 3. Grzegorz Hostyński (G1).
Kl. II-III: 1. Paula Rolnik (Niebieszczany), 2. Anita Wiejowska, 3. Julia
Michniowska (obie G1); 1. Rafał Kurek (Tarnawa Dolna), 2. Bartosz
Gabrychowicz (G4), 3. Krystian Kurzydło (Pobiedno).
Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Kl. III-IV: 1. Martyna Łuszcz
(Bukowsko), 2. Witoria Kenar (SP3), 3. Monika Hajduk (Besko);
1. Tomasz Jadczyszyn, 2. Mateusz Gawlewicz (obaj SP1), 3. Grzegorz Moskal (SP4). Kl. V-VI: 1. Julita Wróbel (Łukowe), 2. Regina Kostka (Besko), 3. Patrycja Radoń; 1. Wiktor Łuczycki (oboje
SP4), 2. Oskar Szmyd (Zagórz), 3. Jakub Mandzelowski (SP1).

Czas na bilard

W najbliższy weekend rozegrany zostanie Amatorski Turniej Bilarda,
na który zaprasza Bowling Club, mieszczący się w El-Budzie przy
ul. Bema 1. Początek gier w sobotę i niedzielę o godz. 15. Wpisowe
– 30 zł od osoby. Organizatorzy zapewniają nagrody: 1. miejsce – 200 zł,
2. – 100 zł, 3. – 50 zł. Szczegółowe informacje pod tel. 698 807 406.
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Katowic żal

CIARKO PBS BANK KH SANOK – GKS �TOWICE 15-1 ( 6-0, 4-1, 5-0)

17 października 2014 r.

Dziesięć
obronionych setboli!
MCKiS Jaworzno – TSV CellFast Sanok
1:3 (17, -19, -24, -38)

1-0 Danton – Pietrus (1), 2-0 Szinagl – Vozdecky – DaCosta (6), 3-0 Wilusz – Biały (10), 4-0 Knox – Danton – Pietrus (11), 5-0 Szinagl – Vozdecky – Richter (19), 6-0 Knox – Danton – Pietrus (20), 7-0 Danton – Pietrus (24), 8-0 Knox – Danton – Dutka (24), 8-1 Swiderski – Musiał Po trzech kolejkach II ligi siatkarze TSV CellFast wciąż
– Krokosz (31), 9-1 Pietrus – Knox – DaCosta (32), 10-1 Zapała – Vozdecky – Szinagl (35), 11-1 Szinagl – Zapała – Richter (41), 12-1 Szinagl na czele tabeli z kompletem punktów, choć stracili pierwsze– Zapała – Zatko (44), 13-1 Danton – DaCosta (49, 4/4), 14-1 Pietrus – Knox – DaCosta (54), 15-1 Zapała – Vozdecky – Richter (57).
go seta. A przy okazji do monstrualnych rozmiarów rozdęli
swój znak �rmowy, czyli bronienie setboli: trzy w Krakowie,
Jak nie kochać sanockich kibiców? Gdy w 31 minucie meczu Mikea Dantona w 24. min (krą- Krzysztof Zapała i Jordan Pie- sześć w Sanoku z Wisłokiem Strzyżów, a w Jaworznie aż...
z GKS-em Katowice Mike Swiderski strzelił pierwszego gola dla żek od poprzeczki wpadł do bram- trus. Niespodzianką było zero- dziesięć. Decydującą partię wygrali 40:38!
przeciwników (przy stanie 8-0 dla sanoczan), na trybunach roz- ki) i Jordana Pietrusa w 54. min we konto bramkowe Martina
legły się brawa. Tak sanocka publiczność podtrzymywała na du- (ze zwodem, mylącym bramka- Vozdeckyego (zaliczył natoyć może w głowach naszych za- (18:15), ale miejscowych stać
chu drużynę, która w meczu z Ciarko PBS Bank KH przeżywała rza). Najwięcej bramek w me- miast cztery asysty) i cztery
wodników siedziała jeszcze pu- było na zryw. W końcówce
ciężkie chwile. Skończyło się na 15-1 dla gospodarzy.
czu zdobył Petr Szinagl (4), asysty Justina DaCosty. Jako charowa porażka z Hutnikiem, bo mieli piłkę setową, jednak trzy
ciekawostkę można przyjąć, że mecz na szczycie z wiceliderem roz- kolejne punkty zdobyli przyżadnemu z obrońców nie udało poczęli słabo. Były problemy z przy- jezdni, ostatni po asie serwisosię strzelić bramki.
jęciem zagrywki i sforsowaniem wym Dawida Gąsiora.
To był mecz w jedną bram- bloku rywali, którzy w efekcie gładCzwarty set przejdzie
kę, stąd wybaczą nam kibice, że ko wygrali pierwszego seta. Wyda- do historii sanockiej siatkówki.
zrezygnowaliśmy z relacji. wało się, że pójdą za ciosem, zwłasz- Chcąc uniknąć porażki, zespół
Kiedy po I tercji go- cza że drugą partię rozpoczęli pro- z Jaworzna musiał go wygrać
spodarze prowadzili wadzeniem 3:0. Trener Piotr Pod- i długo był na dobrej drodze.
już 6-0, a liczba od- pora błyskawicznie zareagował, bio- Miejscowi prowadzili już 23:21,
danych strzałów rąc czas. Zawodnicy TSV CellFast ale naszym zawodnikom udało
wyniosła 28 do 2, szybko zdołali wyrównać, w poło- się wyrównać. Końcówka przywszystko w zasadzie wie tej odsłony wreszcie obejmując niosła niesamowite emocje.
było już wiadome. prowadzenie po zbiciu Tomasza Siatkarze TSV CellFast obronili
Uczestniczący w Kusiora. Zaczęły wychodzić ataki aż 10 piłek setowych, natomiast
pomeczowej konfe- ze skrzydeł, z zagrywki znów zapunk- MCKiS o połowę mniej. Przy
rencji prasowej ka- tował Paweł Rusin i zrobiło się 1:1.
szóstej próbie jeden z rywali zapitan GKS Michał
Trzecią odsłonę dla odmiany le- atakował w aut i nasi zawodnicy
Krokosz zapytany, piej rozpoczęli goście. Przeciwnik znów mogli wykonać swój taniec
czy nie lepiej byłoby zdołał szybko wyrównać, potem radości. Ależ to były emocje!
grać w I lidze – od- trwała wymiana ciosów. Mocno
(bart)
powiedział: – Awans punktował Jakub Kalandyk. Zawod- W sobotę (godz. 17) TSV
do ekstraklasy wywal- nicy TSV CellFast w końcu wypra- CallFast podejmuje drużynę
czyliśmy na lodzie i nie zamierza- cowali sobie większą przewagę Contimaxu Bochnia.
my go oddawać. Będziemy starali
się przetrwać. Jesteśmy zupełnie
Kamil Dolny (4) świetnie radził sobie z napastnikami GKS-u. Czy w Pucharze Kontynentalnym wy- nieprzygotowani do rozgrywek,
trzyma ciśnienie i równie dobrze zagra przeciwko wyżej notowanym zagranicznym przeciwnikom? zwłaszcza w ekstraklasie, ale pracujemy z mozołem, nadrabiamy
adnie rekord, czy nie pad- Najbardziej mogły się podobać za którym uplasowali się dwaj zaległości i nie tracimy nadziei,
nie? – zastanawiali się kibi- gole strzelone przez Mateusza napastnicy II ataku: Mike Dan- wierząc, że jeszcze się podźwice. Nie padł, ale bramek padło Wilusza w 10. min (z pierwsze- ton i Jordan Knox, obaj z trze- gniemy. Może już nie w tym sezoemes
sporo, było w czym wybierać. go krążka pod poprzeczkę), ma bramkami. Po dwie strzelili: nie, ale w następnym...

B

Trening strzelecki przed Pucharem

CIARKO PBS BANK KH SANOK – POLONIA BYTOM 10-1 (4-0, 2-1, 4-0)

TOMASZ SOWA
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W lidze gracze TSV CellFast są nie do zatrzymania.
1-0 Williams – Turoń – Pietrus (10), 2-0 Zapała – Vozdecky – Szinagl (11), 3-0 Knox – Danton (19, 4/5), 4-0 Knox – Danton (19),
5-0 Pietrus – Szinagl – Vozdecky (24, 5/4), 5-1 Wieczorek – Bigos – Dybaś (27), 6-1 Pietrus – Danton – Knox (27), 7-1 Zatko–
Pietrus (41), 8-1 Vozdecky – Szinagl – Zapała (52), 9-1 Zatko – Zapała – Szinagl (59, 4/5), 10-1 Danton (60, 4/5).
Pomimo niskich notowań przeciwnika, sanoccy hokeiści „Vozdek”. To było hasło, że jeszZakończmy
statystykami;
nie zlekceważyli polonistów. Rozegrali z nimi dobry, szybki cze jest na tyle czasu, aby strzelić Najwięcej bramek – po dwie – W dwóch ostatnich meczach nasi społami, będzie równie skupojedynek, aplikując mu dziesięć bramek. Jego ozdobą były dwie brakujące do dychy bram- strzelili dwaj napastnicy II ataku: hokeiści rozwalili przeciwników, teczny? Miejmy nadzieję, że
nie tylko zdobywane gole, ale także ładne, błyskotliwe akcje. ki. O pierwszą z nich postarał się Knox i Pietrus oraz obrońca Miro- strzelając im 25 bramek. Nic tyl- tak. Do grona czołowych
ko się cieszyć, albo martwić, że strzelców dołączył Mike Danolejny mecz w jedną bramw polskiej ekstraklasie hokejowej ton, zdobywając 4 gole (+ 6
kę, przy czym przeciwnik
mamy takie różnice poziomów. asyst), tyle samo co Jordan
był nieco mocniejszy od GKS-u
Widać lepsze to, bo w przeciwnym Pietrus (6 asyst) i Petr Szinagl
Katowice, zmuszając miejscorazie liga liczyłaby zaledwie pięć (5 asyst). Dobrze radzi sobie
wych do większego wysiłku.
drużyn. No, powiedzmy, że sześć. w podbramkowych sytuacjach
W spotkaniu tym nie wystąpili:
I to wszystko. Z dwudziestu pię- Krzysztof Zapała, który mecze
Radosław Sawicki i Justin DaCociu zdobytych w dwóch meczach z GKS-em i Polonią zakończył
sta, zastąpili ich: Dariusz Wanat
bramek można by się cieszyć, gdy- bilansem 3+4. W rywalizacji
i Bogusław Rąpała.
by nie fakt, że aż dwadzieścia jeden ataków zwyciężył II atak, któPierwsza bramka padła dospośród nich strzelili napastnicy ry strzelił przeciwnikom
piero w 10 minucie meczu
pierwszego i drugiego ataku. Do- 13 bramek, I atak uczynił to
ze strzału Ma�hew Williamsa, ale
łożyli się do tego obrońcy z trzema 8-krotnie. Ciesząc się z tego
podziałała mobilizująco. Niespełbramkami, zaś honor trzeciego łupu, nie sposób pominąć milna 2 minuty później pięknego
i czwartego ataku obronił jeden czeniem, że w meczach
gola zdobył Krzysztof Zapała
tylko zawodnik – Mateusz Wilusz, ze słabszymi rywalami, oczez podania Martina Vozdeckyego
strzelając GKS-owi Katowice jed- kiwaliśmy na bramki: Radopo błyskawicznym uderzeniu
ną bramkę. – Czyżby drużyna sława Sawickiego, Mateusza
z pierwszego krążka. Dużo radoCiarko PBS Bank KH Sanok grała Wilusza, Macieja Mermera,
ści wywołał na trybunach trzeci
na dwa ataki? – zapytałem trenera Marcina Białego, Roberta Kogol, zdobyty przez Jordana KnoFryczera po meczu z Polonią By- steckiego, a także Marka Strzyxa, gdy sanoczanie grali w osłatom. – Odpowiedział sprytnie: żowskiego. Sztuka ta udała się
bieniu. Na końcu się okaże, że
– W ubiegłym sezonie też grała jedynie Mateuszowi Wiluszobyła to pierwsza z trzech bramek Czwórka sanockich defensorów przeciwko jednemu napastnikowi Polonii. Ten pojedynek na dwa i zdobyła tytuł mistrza Pol- wi i to tylko raz.
strzelonych w czasie, gdy rywale zakończył się wygraną Bryana Pi�ona.
ski! Usprawiedliwiał przy tym
Czekamy na wieści z Pugrali z przewagą jednego zawodMarka Strzyżowskiego i Marcina charu Kontynentalnego w Branika. 11 sekund po trzeciej bram- do bramki Pavla Suchkova i losy w 59 minucie Zatko, gdy goście slav Zatko, po jednej: Zapała, Voz- Białego, jeszcze nie w pełni sił szowie. Tam o bramki będzie
ce Knox zdobył czwartego gola, ewentualnej dwucyfrówki miały grali z przewagą zawodnika. decky, Danton i Williams. Najwię- po odniesionych kontuzjach oraz już znacznie trudniej. Każda
ostatniego w I tercji.
się rozstrzygnąć w trzeciej tercji. Zdążą czy nie zdążą, emocjono- cej bramek zdobył II atak – 5, I for- Rafała Ćwikłę i Michała Radwań- będzie miała dużą wartość.
Prowadząc 4-0 gospodarze Rozpoczął ją znakomicie Miro- wała się widownia. Zdążyli. macja zaliczyła 2 celne tra�enia. skiego, leczących kontuzje.
I nie wymagamy od naszych
jakby nieco zwolnili, co pozwo- slav Zatko już w 27 sekundzie W 59.30 sek. uciekł obrońcom Trzeci i czwarty ani raz nie wpisały
W meczach z GKS-em i Polo- snajperów dziesięciu tra�eń
liło bytomianom strzelić hono- strzelając z niebieskiej siódme- Polonii Mike Danton, sprytnie się na listę strzelców. Niespodzian- nią otworzył się Jordan Knox, zdo- w każdym meczu. Niech
rowego gola. Rozzłościło to Jor- go gola dla Ciarko. Potem było wyprowadzając w pole bramka- ką może być zerowe konto Szina- bywając 5 bramek (najwięcej) plus strzelają po dwie, trzy, ale zadana Pietrusa, który w drugiej dziesięć minut gry bez goli, aż rza Polonii. Tak padł dziesiąty gla, choć jego cztery asysty w pełni cztery asysty. Czy w meczach z czo- wsze o jedną więcej od przeodsłonie dwukrotnie tra�ł w 52. min na 8-0 podwyższył gol dla Ciarko PBS.
go rehabilitują.
emes łowymi, lepiej broniącymi się ze- ciwnika.

Mamy dwa ataki
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